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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Aiıkara Yekparelig~.~in ikinci Bir Safhası 
Cümhuriyetçilerin ~irle~mesi . Hakkındaki Cereyana İstinaden 
Serbes Fırka Muessıslerıde Namzet Gösterilecekler 

Fethi, Nuri, Tahsin Beyler f İhracatımız ~ 
Bu Devrede Halk Fırkası Nam- ll_ükum~t, hu ~şide 

bır teşkılcitla ıdare 

zetleri Arasında Bulunacaklar Anka:a~~cekBır çok 

r~· -- ~ ibr.lcat eıyamızın mahreç 
/.)l//J bulamamasının amil ve 

ıebepleri araıtırılıraa, bun· 
da teık.illtaızhlın, daha 
doğrusu teıkiJAt noksanlı
iıoın da amil olduğu gö· 
rülür. 

İhracat etyamızın dünya 
piyaaaıındakl mevklinl 
takviye içiıı alınması lazım 
aelen bir çok tedbirler var· 

Eski muhalif meb'uılardan bir •rup 
dır. Haber alındıfına göre 
bu mesele Halk Fırkaaının 
mayısta toplanacak büyük 
kongresinde mevzuu baha· 
edilecektir. Alınacak tt>d· 
birler meyanında devletin 
harici ticaret itlerine mü· 
dahaleıi ve bunun için lıl r 

Ankara - 9 Kuvvetli 
ıayialara nazaran (mefsuh 
S. F, müeaaeaelerinin bu 
devret intihabiyede H. f. 
namzedi olarak goıterilme· 
leri tekarür etmiıtfr. 

Sebebi ıae Comhuriyet• 
ellerin lblrleımesi hakkın· 
daki cereyandan tevellüt 
etmea.tedir.Bu suretle Cüm· 
huriyetçiler H. F. dahiline 
glrtniı addolunacaklardır. 

Meb'uı namzetliii için 
lllüracaat edenlerden bir 

kıamm listesi Gazi Hazret· 
leı ine takdim edilmittlr. Bu 
meyanda talepnamelere rapt 
edilen mntteaddit fotugraf· 
lardan yapılmıt bir albümde 
keyder pey arz'!dilecektlr. 

Dahiliye Vekaletine gelen 
maliimata göre 407 intihaap 
dalreıinden 204ünde münte· 
bibi ıani intihabı ikmal 
edil mit Ur. 

Diğer taraf tan C • H • 
f ırkaıının namzetliiinde ıu 
Z•!Valın iıimleri bulunacağı 
söylenmektedir : 

ikinci Sanayi Sergisi 

Ankarada Açıldı 
Başvekil Namı
na Yusuf Kemal 
Bey Sergiyi Kü-

• 
şat ettı 

Ankara, (A. A.) - ikin· 
ci milli sanayi ıergiıi sa
at ıs buçukta merasimle 
açılmııtır. Milli ikt11at ve 
taıarruf cemiyeti katibi u· 
mumiti Rahmi Bey bir nu· 
tuk irat etmlt bunu müte
akip sanayi erbabı namına 
irat olunan nutuktan ıonra 
hazır bulunamıyan Baıvekil 
Pap namına Adliye vekili 

' Yusuf Kemal Bey sergiyi 

~ekili Yusuf Kemal B. açmııtır· _......,,,,,--:;; 

Sene On Üç Ay 
'takvim Mütehassısı Dün Dar~l

fünunda Bir Konferans Verdı 
t>n d ı rak tbtiva etme-

~" 
6 

n arillfilnunda ıenenln tam 0 a 
,~. ç .. , olması için Cemiyet m(Delerl ı 4 ancfı Aahıfede) 

Sabık ayan reisi Rifat, 
müderris Yusuf Ziya, tüUln 
inlıharı umum müdürü Beh
çet, eahak haı·lciye nazırı 

Asım ve Salah Cimcoz B.ler. 

teıkillt vücuda getirilmt"ll 

namzet gösterileceği mühak· iltizam edilmektedir. 
kaktır . 1 ihracat eıyumm ıtan· 

Müzeler ıahık müdürü 
Halil b~yin de latanbul'dan 

dardizasyonu kanuni bir 
Bazı vilayetlerden müte· mecburiyet haline konma· 

addit namzetler göıtertlece· aı ve ticaret oflılerinin ic· 
il etrafında neıredilen ha· rat ıalahlyet1eri haiz ol· 
berler ıayladan ibarettir. ınaaı d616nülmektedir. Mu-

lngiliz şairi 
lzmir Türk oca§"ı bir 

ziyafet verdi 

ayyen ihracat eıyaıının 

devlet ıırketlerl tarafın• 
dan ihraç edilmesi de ta· 
savvurlar meyanındadır. 

Ayni zamanda harici 
ticaret oUıinln de lzmlr, 
Merıtn, Trabzon, Samıun 
aıibi TOrk ihracat merk~z· 
)erinde birer ıubeıi açıla· 
caktır. Bu suretle Harici 
ticaret of iıi takviye edil· 
mit olacaktır . 

lzmir, 9 (A.A.) - İngiliz 
ıalrl M. Maaefleld ve refl· 
kaıı ıehrlmize gelmlılerdlr. 
Şereflerine Türk ocafmda 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. 
Şair ayni vapurla lıkenderf· 
ye'ye hareket etmiıtir. 
.. • • • .. • • • • • ••• ..- • • • • .. • • • 1 .. . . ...... ;e ••• 

Darülfünun DitJanında Bir Gürilltü 

Beş Saatlik içtima 
Darülfünun Emini Dün Divanı 

"' Terkederek Çıkt!_:@~ 
Dnn Darülfünun Divanı 

saat (3) den (8) e kadar de· 
vam eden uzun ve gürültülü 
bir içtima yapmııtır. 

içtimada Rasim Ali Be· 
yln Fizyoloji kitabı uzun m6· 
nakaıalara sebebiyet vermit· 
tfr. lçtinıaın ıonlarında mnna· 
kaıa hararetlen.:lilin Darül· 
fQnun emini Muammer Ra· 
ıtt Bey içtimaı terketmlıtlr. 
BuedaU sonra Mustafa Şerif 
B. daha sonra diler müderrll· 
terde ııra ile birer lklıer içti· 
uıadan çıkmıılardır. 
(Devamı 3 anca •ahiled•) 

' 
~ •IQ takvim müteha11ıı eoam • 't (k.ota Vort) tarafından s c F iiirrill••• 
'11cll ~de bir konferanı ve- &§ • • • -

~tlf • Kota Vortez cümle illll -~ - - • 
ı.. ;•ete.ttı ~ ında ıunları ıöy· 

~ liatı hazırda kullanıl- T A R İ . H Ç ~ • ~ J 
~it ole.ıı tak vimln bir M h ·rı· • Bürhanettın Alı 
lb..... "-lız 1 v u arrı · ·~,t..1 ur e.rı vardır. e •• .::.:;;;..-~~·-•••• "•r· ~ 

'.!ı :.~"' mııdd•llD... y ann Başlıyoruz. 
~ •e..ı olmuı 

- Ayle.nn haftaları 

rDarDlfGnun Emini Muammer Ratit .:S· 

· s~ğa~ ·22· ·a~~~~ · 
Postacısı geliyor 

22 ERomen poıta ve tel· 
ıraf memuru gelecektir. Bun· 
)ar 11tanbul postahanesınt 
ziyaret edecekler ve tetki· 
katta bulunacaklardır. 

Resmi izinname/eri var mı! 

Masonların Esrarı 
Bilmek İstiyoruz: Teşkilatı, Giz

li midir, Din midir, İçti ııai midir? 
Büyük Me,rik Op. M. Kemal B.in Beyannameıi 

-5-
Buaı6nkü Türk Maıulnğu icaplara boyun e~meğe, Ado

yaıadığı muhiti 'çtimainfn f maUk olmaıı !Azım gelirken 
bir inikaıı olan huıust ka· dini, ıahsi ka.,aat1erin mille· 
rakterini alabilmek için mu· hakkım tesiri ahında Doı· 
ayyen ve aıri bir cephe al· matik bir vasıf almağa baı· 
mağa mecburdur. Çünki lamıt ve hatta bazı mektep. 
(Hendenon}un m~tafizik e· !er de almııtır. 
saslar üzerine kurduğu (tra· Kırk kardeı1er •• , Masun-
diUonel) bir Masonluk pek luğu yalnız ilimle mÜTazl 
nazari kalmıı, hatta ıonları yürü) en ( evolutfonitte ) 

milliyet, diyanet ve si3•aset gibi Filozofik bJr teıekkül balın-
haktki Maıonlarm Mabet de kalabilir. Terakki ve 
haricinde bıraktıkları his ve (Devamı 3 üncü •ayfecle) -........ Le~iSki' ·ğeidf ..... -
~~!garlar bugün ___ Galat~~~y__ 

ile karşılaşıyo1lar 

rşehrimi%e gılen L eviski takımı 

Fenerbahçe ~e Galata· ı riıtan ıampıyonu Leviıkt 
saray takımlariyle birer takımı oyuncuları dün kon· 
maç yapmak (izere Bufga· (Devamı ıpor •fitunumuzda) 

""""" ~ ~ H Ar.=L... 

-- Bin beı y6s namzelt•n ancak kırk beıi intihap 
edil.c•lımiı. 

• - Bu laH'N'f" ylizdı İif« ••liyor, tayyar• piyan•o•a 
al•aydılc yllzd• on kazanmak ihtimali vardı Je .. n••• 



Sahife 2 

iki 
Se~ep 

Eskiden!, memleketimi· 
Zin fikir hayatı mevzuubahs 
oldufu zaman, ancak lıtan
buldaki münevver zümre 
nazarı i.tibara alınırdı • 

Bütün"'imparatorluk dahi· 
lindeld hilal niıbeti muka· 
yeıe edllmtıır:df. Binnetice
umumt irfan seviyesi tahlil 
edilirken bir vasatı müte· 
naıip bulmak imkanı olmaz· 
dı. ııMezkur hatanın neden 
teyellüt ettfilnt tetkik etmek 
faterıek, ıu ikı sebebi bulu· 
yoruz: 

1 Cemiyette, fikrt 
taksimi amalin seyyanen ya
pılmamıı olması· 

2 - Nefiı feragatinin ve 
- ilim hakikatçillfine t ban 
tabana zıt bir dikta töra 
demek olan - ferdiyete nihoı.· 
yet yeren zümrevi teıekkül· 
lerin ortaya atılmaması. 

Birinci ıebebi biraz ta· 
mlk edelim. Mekteplerin 
yetiıtirdlii gençlik, kültür 
vahdetlnden • mahrum bir 
vaziyette hayata atılıyor· 

du. Halk tabakaları iaa, 
ıuurlu bir milliyet terbiye
ıinden bihaberdiler. 

Ümmet devrinin ruh!ar· 
da yaptıfı tahrf p ve keıif 

cehalet te buna inzimam 
ediyordu. Bu ıuretle halklı:ı 
münevver zümre arasında 

muta va11ıt bir anlaıma im· 
kinı kalmayordu. 

O zaman, cemiyette mü· 
rebbi vazifesini görecek fert· 
ler, kendtkendilerini orta· 
dan kaldırıyorlar ve höy)e,.e 
fikri bir it bölümsüzlü~ü mu· 
bitleri ilerletmek ıöyle dur· 
ıun, bilakis dağıtıyordu. 

ikinci ıebebe gelince: Bu, 
ilk amilin tabii bir neticesi 
idi. 

insanları maddi menfa· 
atlerln haricinde bir aayeye 
ıürüklemenin adeta fmkln• 
11zlııtıA'ı bir devirdeyiz. Hal 
bukl ruhi ve fikri bir me· 
sele mevcuttu ve onun na· 
mına hodaam , mutlak 
ferdiyetçilikle mücadele edl 
Jecekti. Böylelikle cemi· 
yeti kemiren ıu veye bu
nı m mürakabesiz zihniyetine 
nihayet verilebilirdi. 

Çünkü, ilimde ~diktatör
lük ancak ehliyet ile ve 
tenkidi iıkiıt eden vukufla 
kabil idi. Meğer ki, memle· 
ketin her köıesinde münev· 
ver zümre teıokkülleri bulu· 
nuraa. Fakat , bu irfan irtifaı 
mevcut olmayan vilayetler· 
de iıe cehaletin, ilim namı
na yaptığı istirkap hareke
leri hayata hakim bulun• 
maktaydı. 

Son inkılap devrine ka· 

YARIN 

• • 
Ş EH HABERLERi 

Odaların 

Bir Kısmı 
Tevhit Ediliyor 

lktııat vekaleti ticaret 
odaları hakkında esaslı tel· 
kikat yapmaktadır. Vazi· 
yelleri itibarile biri birine 
civar olan odalar tevhit 
edilecektir. Aynı zamanda 
mevcudiyetlerine lüzum gö· 
rülmiyen bazı odalarda 
lağvolunacakJardır. Bu me· 
yanda Acıpayam ticaret 
odası lüzumsuzluğuna mebni 
kaldırılmıı ve keyfiyet ve
kalet tarafından, lstanbul 
mıntakası ticaret müdirlye• 
tine bildiriJmiıtir. 

Haliçliler 
Şirketten şikayet 

ediyorlar 
Haliç vapurları tirketl· 

nin, son günlerde, birçok 
postaları lağvettiğini ·yaz· 
mııtık, Haliç civarı halkı, 

vaziyetten tikaye~e ba§la
mıılardır. Bunun üzerine 
Ticareti bahriye müdürlü" 
ğü, Halfç tirketinin vazı. 

yetini tetkike baılamııtır. 

Üsküdar 
Otobüsleri için bir 

tarife yapılıyor 
Kadıköy ve Üsküdar Cİ· 

hetlerindeki otobüı•er, ıim· 
diye kadar, muayyen bir 
tarifeye tabi değıldi. Oto· 
büılar müıteri dolmadıkça 
hareket etmemekte, bazen de, 
ik üç müıteri on onbeı da· 
kika bekledikten ıonra "dol· 
madı ! ,, diye indirilmekte 
idi. 

Halkın bu husustaki fİ· 
kayetlerlnl nazarı dikkate 
alan Belediye, bu civar 
otobüılarl için bir tarife 

tanzimine baılamııtır. Tarifede 
göıterilen ıaatlcrde iıterse 
otöbüste tek müfteri bulun· 
ıun otöbüsler, hareket etme· 
ğe mecbur tutulacaklardır. 
Tarifenin tanztmindt·, va pur 
hareketleri de nazarı dikkate 
alınmaktadır. 

Tarife yakanda 
lanacak, tatbikana 
cektlr. 

tamam· 
geçi le-

dar izah ettl~lmlz bu iki 
hata, memleketi içinden 
tlddetle takrip etli. Bugün 
ise, aynı tarzm idameıine 

nihayet verilmek isteniyor. 
Llkin, ne gibi vasıtalarla 
bu ıaye elde edilecek? Onu 
da, yarın aı aştıracağız. 

alınacak Standard Dilden • 
vergı 

--------------------------------------
Kaç Bin Liradır? 
Defterdarlık Ve Kumpanya 

Ayrı Ayrı itiraz ediyor 
Standard Oil gaz kumpanyasından, Defterdarhkça 20 

bin lira istihlak ver giıi iııtenmirtl. Kumpanya, bu karara 
itiraz ettiğinden, vilayet idare heyeti tetkikata baılamiıtı. 
Bu tetk ikat, son günlerde tamamlanmıı, vergi miktarı 10 
bin lira ya indirilmiıUr. 

Bu yeni karara, hem defterdarlık, hem de Kumpanya 
itiraz etmitlerdir. 

Defterdarlık ver.ri miktarının indirilmemesinin ve temyi
zen yeniden tetkikatta bulunulmasını itıtemittir. 

Standart Oil kumpanyası iıe, 10 bin lirayı da fazla bul
maktadır. 

Temyizen yapılacak tetkikattan sonra, yakında, kat'i 
karar verilecektir. 

Yalova' da 
Yapılacak telgraf ane 

Yalova pnstahanesinfn 
ayni zamanda bir telgraf
hane haline getirileceğini 

yazmııtak. Bu huıustahi fa· 
aliyete de vam olunmakta· 
dır. Şimdilik Yalova ile ls-

tanbul arasında telgraf hat· 
ları dikilmio ve teller geril
mfıtfr. 

Istanbulun çöpleri 
Bir Alman grupunun, ls

tanbul çöplerini fenni uıul

lerle imha etmek için Bele
diyeye müracaat ettiğini 

yazmıştık. Bu grupun teklif· 
leri, bu sefer mülayim ııö· 

rülmü§ ve temaıılar ba~1a

mııtır. T emaılar müsmir 
olursa, bir itillfname tan· 
zim edilerek, tetkik edilmek 
Ü7ere, Şehir meclisinin daimi 
encümenine verilecektir. 

Kuşculuk sergisi 
Mayısta, Taksim bahçe

sinde açılacak olan kuıuu
luk, kümes hayvanatı ve 
ç içekçilik sergisine Amasya 
Niğde ve Malatyadan mü· 
racaatlar yapılmıotır. 

İskanda 
Yakında tasfiye 

başlıyor 
Taıfiye kanununun tet· 

kiki üzerine, yakm zaman· 
ela, tııkan idareleri tama
men lağvedilecektir. 

lıtanbul, İzmir de Sam 
ıunda dahiliye nüfuı itlerine 
merbut birer muhacir ıeTk 
memurluğu te,kil edilmesi 
muhtemeldir. lıkAn idaresi 
memurları de, o . zaman, 
Dahiliye vekaleti emrine 
alınacaklardır. 

Tütün işçileri 
lstanbul tütün ifçileri 

cemiyeti heyeti idaresinden: 
26 Mart 931 Cuma gü· 

nü yaptığımız heyeti umu· 
miye konferansında intihap 
edilmit idare heyeti polisin 
tahklkatma arzedildl. Bun· 
dan sonra bir gazetede hey
eti idarenin kabul olunma
dığını okuduk. Bunun üze· 
rine üçüncü ıube müdürü 
Kerim beye müracaat ettik. 
Heyeti idarenin kabul olu-
nup olunmadığını sorduğu· 
muzda; kabul olunmadığı· 

mız CP,Vabını aldık. Bu mü· 
naaebetle keyfiyeti ilan 
ederiz. 

"Yarın,, ın ..c-
K üçü k llinları 
'' yarın,, karilerine bir hizmet edebil

mek emelile küçük ilanları aşağıdaki şart
larla 10 Nisandan itibaren kabule başhya
caktır. 

Harici 
Ticaret 
Ofisinde 

Macaristan hükumeti it

ha1 maddeleri hakkında ye· 
ni bfr karar vermiştir 

Bu karara göre menıe 
ıahadetnameıine tlbi itha· 
la.t eıya11 r listesinde tadilat 
yapılmııtır • Bu suretle Ma. 
cariıtanla ticari münasebet· 

lerde bulunmak kolaylaı· 
mı§br , 

Macaristan hükumeti ye
ni tadil layihasının bir su
retini harici ticaret ofisine 
göndermiıtir. Ofis te alaka· 
darlara istedikleri malumatı 
ve rmektedir. 

Milli H;'kfımet 
Bütçesine müteallik 

borçlar 
Milli hükümet bütçesinE

müteallik borçlarma ait ka· 

nuna ıu madde ilave edile· 

rek vilayete tebliğ edilmiı
tir. 

1513 numaralı kanuna 
tabi olup mezkur kanun ile 

tayin edilen müracaat müd· 
delinin hitamından sonra 

tebeyyün eden borçların 

alacaklıları i§bu kanunun 

netrfnden itibaren altı ay 
ve bu altı ayın hitammdan 
sonra tebeyyün eden borç
larm alacaklıları dahi bor· 

cun tebeyyün ettiği tarihten 
itibaren kezalik altı ay zar· 

fında mahalli en büyük 
malmemurlarına arzuhal ile 
müracaRt edebileceklerdir· 

Kezalik mezkür kanunun 
ikinci maddesi mucibince 
merkezde müteıekkil komiı· 
yonu faaliyetine nihayet 

verildikten sonra, yukariki 
madde hükmüne tefikan 
malmemurluklarınca alma· 
cak müracaat evrakı mezkur 
1513 numaralı kanun esn· 
satı dairesinde Maliye Ve
kaletince tetkik ve intaç 
olunacaktır. 

1513 numaralı kanun ile 
iıbu kanunun birinci madde
lerinde yazılı müd<ietler için· 
de mal memerlarına müra
caat etmeyenlerin alacakları 

1-
2-
3-

5 kelime bir satırdır • hazine lehine sakıt olacaktır. 

4-
5-

Her satır için 5 kurut ücret alinır • Ancak müracaat edllmemeıl 
Bir defadan fazla neıredilecek ilanlardan yüzde kanuni mazeretlere müstenit 
15 tenzilat yapılır . bulunduğu tebeyyün ettiği 
Küçük ilanlar her gün neıredilir · takdirde, bu kabil istihkak 
isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

sahiplerinin-müracaatları ka· 
Sabih iZZET 

gazetemizi adres gösterebilirler . 
... !!!!!!!!!!!!!!!!~:r==r=:::?.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L.~b~u~l~o~lu~n~a~c~a~k~t~ır. 

Ben 
ve 
Onlar 

iO Nıeen 

Biri kahı, aha kıralı öte
kide yumruk. 

Biri A vrupada dulaııyor, 
öbürü, Türkiyede. 

Birinin Şarlo, ikinciıinin 

Tüney. 

lf 
Sigaramdan çıkan duman· 

lara, bir ıair gözü ile mah
mur, mahmur bakarak, bu 
iki mes'ut adamı dütünü· 

yorum. Bana öyle geliyor ki, 
bunlar kadar bugün, düıün· 
ceıiz, kaygısız insan yol.tur. 

Belki vardır, hem de pek 
çok vardır. Lakin timdilik 
benim bildigim, benim"' gör· 
düğüm bu simalardır. Şarlo 

bol pantolonu, kamıı bas
tonu, iğri bacağile "iki tak
la Jıir bakJa,, yapıp milyo
ner oldu. 

Tüney, iki "krofe,, bir 
"direk,, vurup milyoner oldu. 
O stelik bir milyoner de 
"Kadın,, aldı. Yaııyorlar, 

alkıolanıyorlar . 

lf 
Bir de bana bakın : 
Bu iki bahtiyar adam· 

daki "Hulat,, Jar olmadık· 

tan maada bu aünden yarma 
çıkacağım belli değil . 

Kafama bir yumruk in· 
miyeceği ne muhlm •.• 

Gazete yazı ister 
Meb'us olmamın ihtimali 

yok 

Ne tarafa bakıan karanlık 
lf 

Gıptacı adam değilim, 

Fakat aelin de siz, benim 
yerimde olun da "Haıet,,çl 

olmayın. 

BÜRHANETTIN ALI 
...& 

Bakır köyde 
Hızırı öldürenlerin 

muhakemesi 
Bakarköyde Hızarı öldül" 

mekle maznun Fezlı Y/' 
Emrullah'la müıevvik Me"' 
lüdun muhakemelerine dil" 
a~ırcezada baolanmııtır• 

Mevlut boıadığı karısını flı• 
zırın sevmesinden kendiıitle 
muğber olmuı ve fa-11 

ile Emrullaha bu cinayeti 
ya ptırmııtır. 

Fazla dün cinayeti ıd· 
raf etmiıtlr. Ancak nilftJ' 
teskeresine göre Fazlı 14 tor ,,. 
rullah 12 yaılarında olduk 
rından hakiki yaılarıo•-' 
teıbiti için da va talik ol"" 
muıtur, 

(Yarın)ın Halk Diplomatı Karagöz Ve Haliç Şirketi! 

Kar göz Aman yarabbim, bu adam· 
cafız a klın ı mı oynattı ncaba? 

~ 
/' //", 

~~/ 
~ ı; 

~ 

Karı göz - Hi§t, hemıeri, dur •.. Dur 
yahu ... Bana bak, nereye böyle yahu? 

işine nihayet verilen Haliç tirkeli ame· 
lesi - Al bakalım , Haliç tirketi müdürü 
olacak bey , adamı itten çıkarmak nasıl 
olurmuı? 

/ 
~ 

:-z,.rl~ ,,,,.-.. ,,,...... ııı· 
• Jı&I ~ 

Karagöz - Be adam; Müdür erPır re"' 
it olmayı:!ca sana cebinden aylık)~~~~ 
değ!I a ! ... (Karagöz kendi kendine · rı.cY 
yarabbim bu itsizlii;o ıonu nereye YI• 
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Masonların 
esrarı 

1 SON HABERLER Son iki günde 
Hangi yerlerde 
intihap yapıldı? ( Birinci sahifeden devam) 

fnkiıafı noktai nazarından 
teceddüdün icap ettirdf~i 
her tOt lü değitikleri; deii!9 
tirilemiyecek kadar layemut 
olan prensiplerimize sadık 
kalmakla beraber, kolaybkfa 
ve seve seve temessül ede-
b i ana· flir. Bunun icfn maz 

30 
Martta 
işsizler 

Londra, 8 ( A.A ) - 30 
Mart ta iısizlerin miktarı 
2,581,030 kitiye baliğ bu
lunmakta ;di. Bu hale naza
ran ~eçen haftaya nisbeten 
912 kiti fazladır. 

Amerika'da 

natını tamamen atarak (Po· 
ıftiviste), (Ratfonaliste) ve 
(Sclentique) esaslar üzerinde 
yürüyen sırf Metarya!ist, "n~ 
de Metafizik ve maziye koru 
körüne tnkiyat eden sırf 
Şp ·itüalist bjr zihniyetle ha· ı Kuraklıktan muztarip 
reket edilmemelidir! Biz ' olanlar 
hem ananata icap ettiği ka· W aıhington, 8 (A.A) -
dar hörınet ederek, yani N H ' t kd · edilen d P . oover e a ım 
Traclisiyonalist, heın e re:· resaıi bir rapora nazaran 
reıiv olmak üzere karışı Salibahmer hala kuraklık-
bir proğram ihzar ve tatbi- tan mustarip olan mınta-
kine çahımalıyız kanaatinde- kalardeki bir milyon kitiye 
Yı·m. Bunun için icap ederse k d ziyecek verme te P.vam 
muhtelif dinlerin yüksek etmektedir. Maamafih, va-
prensiplerinden de istifade yiy,,.tte tedrJci bir salah 

edebiliriz. husule gelmekte olup 2 ay-
( Devamı var ) d 

" . , . , ... • . , ............... · ~' dan evvel zeman için e 
Darülfunun artık muavenete ihtiyaç kaı-

ı:rııyacağı 7.annedilmektedır. 

divanında M. Norman, M. Satima. 
(Birinci sayfadan devam) 
Gazeteciler içtimadan çı

kan Muammer Raşit beyle 
aörüımek için kendisine ha -
ber göndermi~Jerdir. Muam· 
mer Raıit Bey: 

- Gazetecilere ıöylene
cek hiç bir ıey yoktur. 

Diye yanma kimseyi ~a
bul etmemittir. Divanın dun· 
kü 5 saatlik gürültülü içtima
nın neticesi ~e tamanıile an· 
ıılmanıııtır. 

Kitap hakkında ne ka-
rar verildiği beJH değildir. 

Stok tütünler 
İnhisar idaresi satın 

alıyor 
Tatün buhranının ıiddet

lenmeıl üzerine piyasadaki 
4 milyon liralık stok malın 
İnhiıar idaresi tarafından 
•atın almmaıına karar ve
rildifini yazmııtık. İnhisar 
idareıi bankalarda merhun 
olduiu için sablamıyan tü· 
t6nleri peyderpey almakta-

son ile görüştü 
Vashington, 8 (A, A.) -

İnıiltere bankası müdürü 
M. Montagu Norman yarım 
saat kadar M. Sttmason ile 
görü§müıtür. M. Stimason 
kendisile görüıenlere fÖyle 
demiıtir: Muhtelif iktisadi 
meselelerle, bilhassa M. 
Norman'dan mufusal ma· 
lumat almak istedl~im 

bazı mevzularla meıgul 

olmak. 

Buğday meselesi 
Roma, 8 (A.A.) - Bey

nelmilel bir ziraat enıtitüsü 
vücuda getirilmesi mesele· 
aile uğraıan iktısadfyat ko
mitesi, Buıday konferansı· 

nın elde ettiği necfceler ile 
bazı teknik r teferruat hak
kında tetkikatta bulunmu~
tur. Aynı zamanda komite 
beynelmilel piyasa fiyatları 
ve eniıtitünün teıkilata rap· 
tedeceği büyük ziraat me
selelerini de tetkik etmiıtir. 

İtalya' da 

/ngiliz filosu 

f J Alman sularında 
Bu ziyarete ait tarih henüz tesbit 

edilmiş değildir 
Londra, 8 (A.A) - İngiliz filosunun Alman sularını 

ziyaretine ait tarihin h~1üz tesbit edilmemi§ olduğu istih
bar edilmiıtir. Büyük harptcaberi ilk defa olarak İngiliz 
harp gemilerini görecek olan ilk ıehrin Kiel, veyahut wi
lhelmsha ven olma&ı muhtemeldir. İngiliz filosunun bu zi
yaretine ait teklif gerek Alman}a hükumeti ve gerek 
Alman bahriye erkanı tarafından memnuniyet ve ~evec
cühle karıılanmı§tır. 

--------~t59--~1',0-0 "!'!!!. ~---

Gandi 
Yeni bir makale 

neşretti 
Abmetabat, 9 (A.A.) -

Y oung ln<lia gazetesinde 
neıretm:ı o!duğu bir maka· 
lede kendisinin "Kongrenin 
Yuvarlak masa konfransı 
nezdinde yegane murahhası 
tayin edi~mif olmasına tel
mih eden Gandi, kadın, er 
kek bütün memleketi nihai 
gayesi idari muhtariyet olan 
programın tahakkuk saha
sına irsali hususunda kuv
vetlerinin birleıtirmeğe tt•ş
vik etmekte ve idari muh
tariyetin: konferansın değil 
belki, Htndistamn ve Hint· 
lilerin eseri olabileceğini 
ilave eylemektedir. 

Denizli fktısat bankası 
Denizli, 9(A.A) - De

nizli · İktısat bnnkası heyeti 

umumiyesi içtima ederek 
senelik idare ve 111 ürakabe 
raporlarını müzakere ve ka
bul etmiftir. Banka his-

' sedarlarına yüzde 14 kazanç 
tevzi edecektir. 

M. Santiagu Alba 
Paris'te 

Paria8(A.A)-M. Santiago 
Alba, e!yevim Paris'te bulun 

maktadır. Bir sene müddet· 
le bir daire kiralamıı oldu· 
ğu otelde bulunanlar M. 
Albanın geçen haftanın son 
günlerinde gelmit olduğunu 
söylemiılerdir. Paris'te bu· 
lunmakta olan Buron bele· 
diye reisi M. Alba'nın kira· 
ladığı otel.! inmemitılir. 

İngiltere' de 
Kırabn sıhhati 
düzeliyormuş 

Londra, 8 ( A.A. )- Kı· 

rafın uhhi vaziyf!tinde gö
rülen salah eserinin devam 
etmekte olduğu bu ak§am 
resmen bildirilmfftir. 

Alman nazırlarının 
İngiltereyi ziyaretleri 

Londrn 8 (A.A) - M. 
Blunning ve M. Kurtiu& 5 
Haziranda Londraya gele· 
cekler ve 9 Hazırana kadar 
kalacak!ardır. 

Bir tayyare rekoru 
Nev - York, 8 (A.A.) -

Atlas Okyanosonu geçmeie 
muvaffak olan tayyaı eci 
Mis Eerhardt Penslvania'da 
bulunan willovgrove' de Pit
cairo sisteminde bir tayyare 
ile dikiı:e çıkmak sur .?ti!e 
S.542 metreye kadar yük
ıelmiıtir. Şimdiye kadar 
bu dert- cc yüksek bir rekor 
!esmen tescil edilmemiıti. 

İspanyol hükumeti
nin mevkii 

Madrit 8 (A.A) - Oznar 
kabinesinin pek yakında 

düşeceğine dair ısrarla ıayi 
olan haberJer üzerine Ha-
vas Ajansı muhabirlerinden 
biri kabin4!!nin nüfuzlu aza· 
sından birinden bu husuı 
hakkında kat'i bir beyanat· 
ta bulunmasını istemtıtir. 
Bu zat, muhabire ou sözle
ri söylemiştir: 

"Oznar kabinesi, intilıa· 
bat yapmaktan ibaret olan 
vazifesini ifaya azmetmif 
bulunmaktadır." 

I Ford 
1930 da 
Ne Kazandı? 

Boston, 8 (A.A.) - Fort 
otomobil koınpanyaaının 1930 
senesi zarfındaki kazancı 

44.460.823 doları buJmuıtur. , 
1929 senesinde kazanç mik
tarı 81. 797.831 dolardan iba
ret bulunmuştu. Detroit'ten 
bildiı !leliğine göre kumpan· 
yanın Mart zarfında dünya 
piyasalarına çıkıırdığı oto· 
mobiller 99.035 e baliğ ol· 
muştur. Şubat zarfında 

85. 109 otomoltil yapılmıştır. 
1930 senesi martında fab· 
rikadan çıkan otomobf :Ierin 
miktarı 169.045 ten ibaretti. 
Bu senenin ilk üç ayına ait 
iıtihsalat 239.326 otomobil
den jbarettir. 

Madere'de vaziyet 

Ankara, 9 (A.A.)- Cüm
huriyet Halk Fırkası Katibi 
Uumiliğinden tebliğ olun
mustur: 

Son iki gün zarfında 
isimleri aıaiıda yazılı 45 
kazanın müntehibi sani in· 
tihabatı hitam bulmuş ve 
müntehipler reylerini fırka· 
mıza vermetP devam etmiş
lerdir. 

Şimdiye kadar intihabatı 
kazaların yekunu 239dur. 

Kazaların isimleri: 

Seferihisar, Afyon (mer· 
kez), Sandıklı, Bolvadin, 
Akıehir, Saidelf, Beyıehir. 
Konya (merkez), Tefenni, 
Söğüt, Kı21:ılcahamam, Çer· 
keı, Şarkikarahisar, (mer· 
kez) , Koyulhısar, Bitlis, 
Ôdemiş, Kuaburun, Bah
çe, Tavıanlı, Sıyas (merkez), 
Hafif, Şarkıola Yıdızeli, Şav
ıat, Muğla (Merkez) Daday 
Fethiye, Köyceğiz, Merme
riı, Milas, Urla. Tire,Torbafı, 
Nazilli, Keskin, Safranbolu, 
Ereğli, Tar.sus, Ayancık, 
Frzıncan ( merkez ) karaJslı 
Dörtyol, Bolu ( merl,ez ) 
Bozdoğan, Çubuk. 

FunehaJ, 8 (A.A.)- İki 
Portekiz ticaret gemisi li· 
manda alakonmuıtur. Ec
nebi bayrağını taiıyan ge-· 

mileriu seyriseferi serbest 
hırakılmııtır. Bir İngiliz lcru
vazörü limana gelmiıtir. 

Sükun hüküm sürmektedir. 

Kral Hüseyinin oğlu 

Toskanyab komünist-
lerin muhakemesi 

Roma, 8 (A.A) - "Po
polo di Roma,. gazetesi 
Toskanyalı bir çok komü
nistin 13· 15 Nisanda huıuıi 
mahkeme ktarafındıuı mu· 
hakemeleri yapılacağını bil· 
dirmE>ktedir. 

Şikagoda 
Yeni belediye reisi 

Newyork 8 (A.A)- Şika· 

go halln Belediye reialif i 
için yapılan Jntihapta tim
diki reis Thompsol'nJn ka
zanamadı!iım öirenince ııe
niı bir nefes almııtır. 

İntihabın neticesi hak
kında alınan ıon mal6mat 
Tohompsl'in a ley binde 

Kudüs, 9 (A.A.) Halepten 
bildirildialine göre, Fransızlar 
sabık Hicaz Kralı Hüseyin'in 
oflu ile bir itlllfname fmza
Jamıılardır. Bu itilafname 
mucibine Ali Suriye Kralı 
olacaktır. 

Bir intihap 
Lille,8 (A. A.) - Zabıta 

memurları, dün intihar e· 

den Ruı'un ikametgahında 
bulunan aletin cehennem 
makinesi olmayıp bir elek-
trik kazanından ibaret ol
duğunu beyan etmişlerdir. 

Bir demiryolu kazası 
Marsilya, 8 (A. A.) -Bir 

lokomotif aruel•yi iıleri ba
ım a götürmekte olan bir 
trene çarpmııtır. İki kiti öl· 
milı bir kııt de Omihfz de
necek bir halde yaralanmıı 
ve 10 kiti de hafif surette 
yaralanmıılardır. 

Siyam kıra/ ve kıra
liçe:Jinin seyahati 

Tokfo, 9 (AA.) - Siyam 
kıral ve kı•aliçeıi bugün 
Tokyo'dan ayrılmııJar ve 
kalabalık bir halk kütlesi 

dır. Satıtlar tüccarların ve 
inhisar idaref'inin ekiıperle
ri nezareti altında yapılmak
ta.dır. inhisar idaresi 3 sene· 
Ye kadar tütün Ulccarlarmın 
Paraıını verecektir. 
~ --··· - - - --

Benzin imafi için 

Bir kamyon yollara 
para serpti 

Roma, 8 (A.A.) - Ga
zetelerin Milano'dan aldık
ları bir habere göre bir 
kamyon ıehrin sok .. kların· 
da dolaıarak elliter liralık 
hakiki banka kaimeleri serp· 
mittir. Zabıta tahkikat yap

mağa baılamıthr · 

,... YeniTefr~k~;~ • 

1191. reyJik bir ekseriyet 
hasıl olduğunu ıöıtermok
tedir. Yeni reis M. Cermak, 
Belediye reislifine iotihabını 
sükdnla karıılannu~ ve de
mittir .kt: "Şıkagolular be
nim idaremden dolayı ha-
yal inkisarına u~ramıyacak· 
lardır. Mücrimler ve cani
ler burada gizlenip sakla· 

tarafından şiddetle alkıı· 
ra r.nuıla. l'dır. 

Mü§arünileyhima, Ame· 
rika 'ya gitmek üzere va· 

yeni bir çare 
Londra, 8 (A.A.) - E'Vo· 

lling Neva gazetesine naza· 
ran rerek lngiltere' de ve 
rerek Britanya imperator-
'.Jfunun sair aksamında ye· 

tıi " Hydrogenation ,, usulü
tl\in tatbiki hakkında bir 
te.kno tetkikler ve miinaka· 
t-.le.r yapılmaktadır • Bu 
llau.ı •ayesinde otomobiller 

:~•n hır ton kömürden 80 

8 ~ 120 galon benzin fstih· l i ınnınkündür . 
ayyare kazazaJan 
londra 8 (A.A.) - Mı· 

•trde, katn İsmailiyede vukua 
aelen h tı . ir tayyare kazası ne· 
ceaınd b 1 -d· e ir tayyarecı o muı. 
ığer ikiıfde ağır surette 

l'ara.Ianrn. ~-8 lf'-'r. 
f u ke.za bu sene zar· 
•ııda 1 

reı nriliz askeri tayya· 
aJt ertntn ufra mıf olduğu 

ıncı k 
8 a1adır. 

61, I u kazalar neticesinde 
dt_. il erın mecmuu 34 kiti· . 

Alman nazırların 
Londra seyahati 
BerJin, B( A. A.)-Alman 

nazırlarının Londra'ya gel· 
ıneleri hakkında Londra ve 

8 li hükümetleri arasında er n " 
reyan etmekte olan mu· 

~~ lenıelerin neticelen dili bil· 

dirilmıttir. Batvekil M. Brun-
. ı"le hariciye nazırı M. 

nıng , 
Fon Cutius, 5 Haziran da 

Chhquers'e davet edilmiıier· 
dir. Orada 9 Hazirana ka· 
dar lngiliz hükumetine mi· 
safir olacaklardır. 

Bu ziyaret esnasında İn· 
ailtere ve Atmanyayı ali.ka
dar eden meıelerer hakkın
kında samimi ve dostane 
bir mükaleme cereyan ede-

cektir • 

Unutulmuş 
Bir Tekke 

Memleketimizde "Baybılhavzn namı altında bir 
misyoner teıkilatı vardır. Bu, bir İıeviyt:t tekkesidir. 
Bir kara duman gibi tehliketi, faaliyeti çok ciddi ve 
dikkate ıayan safhalar arzeder. Tetkik ediline, İslam 
tekkelerinin bile bir memleket için bundan daha teh-
likeli oldullu iddia edilemez• 

Pastorların korkunç faaliyeti, kıtabı mukaddes va
ızları, zehirli neıriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, İs· 
limiyat aleyhinde propagandalar, gençleri Vtı bilhaHa 
genç kızları Protfstan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrfthanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evvela vicdanına sonrada ....... tasallutlar, 
ıpor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 
paganda mahalleri ve saire .... 

Bu eararenıiz Ye istilii faaliyeUn iç yüzünü, ya· 
kında neıre baılıyacağız. Bu ibret :vesikalarını vata· 
nını seven her Türk bir acı Hiç ~ibi içmelidir. 

1 Müjgan hanım başından 
ı geçenleri aynen anlatıyor 
~ p;;apş+@W&iil't&A ·= .... .. . . ,, . ·. ' :t 

nacak bir yer bulamıyacak
Jard1r. Sokaklarımızda bun
dan bayle emniyetle gezilip 
dolaıılacaktır. 

Hayfa vak' ası etrafında 
Kudüs, 8 ( A.A) - Za

bita, H ayfada öldürülen 
Yahudi muhacirlerin katil
lerini ele geçirmeğe.ı yardım 
edecek mahiyette ihbnratta 
bulunacak olanlara 200 ln-
aıiliz Jirası mükafat verile
ceğini ilan etmiştir. 

Zabıta, bazı izler üzerin
de yürümektedir. Telrraf 
tellerinin bazı kimseler ta-
rafından kesildiği haber 
verilmittir. 

Hükllmetin Mısırdan f n
glliz takviye kıtaatı istedi· 
ğine dair ortada dola§an 
haberler doiru deği!clir, 

iYi. Dumesnil'in 
hava seyahati 
Paris, 9 (A.A) - H a va 

işleri nazırı M. Dumetmil, 
Gao'da karaya inmiotlr. 

pura binmezden evvel Ka 
makura'ya giderek meıhur 
Bouddah heykelini ziyaret 
edeceklerdir. 

Graf Zepplın,in yeni 
bir sefiri 

Balle, 9 ( A.A ) - Saat 
altında Friedrfchıshafen \len 
hareket elmit olan Graf 
Zeppdin kabili sevk balonu 
saat 6,25 k BaHe üzerinden 
uçmuJ ve Bo!fort'ta doiru 
yoluna devam etmiıtir. Ba
lonun seyahat hedefi Mmr
dır. 

Yang - Tes'de 
müsademeler 

İtcihana9 (A.A)- Y ang
Tse Nehrinde sefer etmekte 
olan İping vapuru içinde 
bulunan ve milliyetpervor 
oldukları zannolucuın bir 
çinli askeri kıtcı sı bi rd enbi
re şiddetli bir nteş nçmış · 
lır. İki Am~rikaıı mukabE
ledc bulunmuşlar ve müte
cavizleri ateşlerini kf)sme· 
ğe mecbur etnıiş'erdir. 
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Leviski takımı 
(Birinci sahifeden deııam) 
vansiyonel tirenile Sofyadan 
Şehrimize mu vaaalat etmiı· 
lerdfr, 

Bulıar misafirlerimiz Sir· 
keci garında spor teıkila

tına mensup alakadarln. r ile 
11lporcular tarafından istik
bal edilmit ve Beyoğlunda 

Lozan Palas oteline misafir 
o1muılardır. 

Dün gelen Bulgarlar, on 

beı futbolcu ve birde ida
reciden milrekkeptirler. 

Ayrıca otuz kadar Bulgar 
sporcusu Leviskl takımına 
refakat etmekteılir. 

İlk maç bugün 
Bulıarlar ilk maçlarını 

buıüı Galatasarayile yapa· 
caklardır. 

H a anın dünkü adem 
mü adesine ragmen bugüe> 
hava nçık olursa çok heye
canlı bir maç seyredeçeği· 
miz muhakkaktır. 

Maç, hava kapalı da ol· 
sa mutlaka, icr·a edilecek· 
tir. Leviski takımının bu· 
günkü müsabaka için fU 

tekilde ıahayi itıal etmesi 
btkleniyN: Kaleci: Vateff ya 
but Maznikoff, 

Müdafiler: Hristoff Niko
loff, 

Mua •inler: Efrenoff Di
mitrof, Assen Dimitrof 

Muhacimler: Panceff, P• 
ceff, Vasiliceff, Lozanoff, 
Zekoff 

Levi~kl takım1, aynı za· 
manda Bulıar milli takı· 
mına bet 0 yunbu vermek
tedir. Bugün oynanacak 
olanlardan Hristoff, Mazni· 
koff, Efrenof, Dimitrof, Pc;· 
çef Bu' gar millt takım aza· 
}arıdır. Aynı zamar.da 
beynelmilel oyuncu olan 
bu futbolistler 19 Ni· 
sanda Belgratta Yugoıa
laTya milli takımına kar· 
ıı oynayacak Bulgar milli 
takımı kadroıuna dahil hu· 

lunmaktadırlar. 

haya tam formunda çıka· 

caktır. Ynlnız Soutrhof Di· 
mitrof üç gün evvel Şıpka 

tahımına kartı oynarken ya· 
ralandığından bujün oyna· 
maması ihtimali vardır. 

Galatasaray nasıl 
çıkacak? 

Son mevsim zarfında 
tarzı teıkili etrafında bir 
takım dedi koilular yapılan 
Galataıarayın bugün Levis· 
kiye kartı ne ıekilde çıka
cafı malüm değildir. 

Ancak sürpriz yapmak 
siyasetinin Galatasarayın 

Fenerbahçeye karıı mağ· 

hlbiyetine m a 1 oldufu 
düıünülürse bugün Galata
sarayı sahada klasik ı kil
de görmeklfğimiz ihtimali 
çok kuvvetleıir. 

Umumi tahminata na· 
zaran, Galatasaray bugün 
ı;ahada ıu iekilde yer ala~ 
caktır. 

Avni 
Burhan Avni. 

Suphi Nihat Mitat 
L. Mehmet, Faruki, Necdet, 

Latif, Rebli. 
Müsabakaya saat on al

tıda baılanacak, oyunun fs· 
tanbul spordan Keme.l Ha· 
lim Bey idare edecektir. 

Milano'da 
Yeni bir sergi açılıyor 

İktısadi mebafilden al· 
dığımız malftmata göre Mi· 

lanoda bu ayın 12 sinden 27ıine 
kadar devam etmek üzere bir 
zirai ve sınai nümuneler 
sergisi açılacaktır. Sergi ye 
biz de bazı nümuneler gön· 
derdik. 

Bir komiserden şih ayet 
Yalova halkından bazı 

kimseler, Yalova komiser 
muavinini kaymakamlı&'a 
ıthi.yet etmiı\erdir. Sebepleri 
henüz anlatılamıyan bu 
tik6yetler üzerine tahkikat 
baılamıılır. Bugün Levilki takımı ıa· 

· · · ·-1~ti1ı~p· ·F aaiiy~tf · · · · · 
Vali Muhiddin Bey Dün intihap 

Yerlerini Gezdi 
Dün, münteh lbisani in

habatının l ikinci günü 
ı ·. F kat, ha Tanın ıoğuk 
'e yatmurlu olması, evvel

. günkü faaliyete halel 
v mi~tir. Rey sandıkları 

, ı.ıın ıüslü manzarası kay· 
o lmuttu. Davul zurnalar, 

: ... hter takımları hiç bir 
yerde görülmiyorqu. Halk 
i c, evTelki güne nazaran 

çok az denecek bir miktarda 
r y vcrmi~tr. 

Zcıtc n, h ... vanın rnüsaadHiz 
ol~ sı, bir çok rey sandık
,. rın t yerler inden kaldırıl· 
masını ic p ettirmiştir. 
Muhafazalı mahallere 

nakledilen sandık baıları ile 
tama men tenha idi. Bu su· 
ret le mü tehiplerin azalmı· 
yan bir mıktarı, reylerini 
verme' içiu buıfıne kalmıf 
oluyor. İntıhap müddeti üç 
f? ÜO o uğuna nazaran bu 
gı.in nt h p günüdür. 

Ti a t n zdinde yaptı· 

ğ ı aı.ız tnh ı • .:ı tta . keza yağ 
,nıur h a.sebile rey atanların 

miktarının az olduğu mer· 
kezindedir. 

Valinin teftişi 
Dün vali Muhittin bey, 

intihap heyeti teftiıiyesi 
tabii reisi ınfatl!e rey 
sandıkl arının bulunduğu 

mahalleri · tef Ut etmitl· 
ir. Vali bey, rey atı· 

lırken cedvellerin bakılma 

sını ve bfltün intihap mua 
melesini teferrüatını tetkik 
eyle mittir. 

Bugün, son intihap gü· 
nüdür. Akıam saat onsekız 
buçuğa. kadar ,rey sandık· 

lara mahallinde duracak· 
tır. Bilahare , sandılclar 

kaldırılarah belediyeye gö· 
türülecektir . Ertesi güıı de 
reylerin tasnifine haılana· 
caktır. 

ki bar hırsızmış 
Beykoz Yalı köyünde 

bakkal Ômer ağanın dükka· 
nına hırsız ıirmiş ve bir pa
ket çikolııta çalmıştır. 

• 
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Türk edebiyatı ve 
persefon 

Romanın ıukuti ile bat· 
lıyan kurunu Vüsta devrin· 
ae Hiriltıyanlığın taammü
mü neticesi olarak Avrupa
yı kaphyan koyu taa111up 
ve dar zihniyet aan' at ve 
edebiyatın inki~afına mani 
olmuıtu. Bu devrin dindar 
ıkolistikleri her türlü \.e· 
ceddüdün aleyhinde bulun· 
muılar, yeni fikirlerin, 
yeni nazariyel~rin, lnti· 
ıarına en.rel olmuılardı • 
Alimler ve Edipler Aristot 
ve Platonun eserlerini mü· 
nakaıa ve tefsirle iktifa 
ederler'" , bu kitapların bir 
cümlesi üzerinde ciltler do· 
lusu yazılar yazarlardı • 

Bu iki feylesofun iki bin 
sene evvel kurmuş oldukları 
felsefe ve san'at sistemleri
nin haricinde bir fikir beya
nına cesaret etmek o devir
de en büyük rafizilik adolu
nurdu. Şiir ve edebiyat fik
rin güzelliği ve ifade ettiği 
mana itibarile değil ' sırf 
kelimeleı in TC cümlelerin sarf 

kaidelerine tetabuku nok
tasmdnn tetkik ve tenkit 
olunurdu. Esasen bu asır
Jarde ne~redilen eserler La
tince yftzıldığı için bu li· 
sanı anlamıyan halk, alim· 
ler arasında cereyan eden 
münakaıalara temamile ya· 
hancı kalıyordu. 

A vrupanın her tarafını 
saranı olan koyu zulmetin 
ortasında eski Yunan ve Latin 
medeniyetinden kalma asar 

bir tek ıehirde büyük bir itina 
ile saklanıyordu. Yunan ve 
Latin flir ve sana'atı bu ıe· 
birde, mukaddes bir ateı 

gibi Hristiyanlığın cehalet 
ve tea11ubundan muhafaza 
olunmakta idi. Bu tehir meı· 
hur Medicis ailesinin hü· 
kümran oldu~u Floransa idi. 

On betinci asırda ltalya· 
ya biı· çok defalar akın et
miı olan Fransız orduları 
bu medeniyetle temas ve 
ülfet etmtıler, Fransa kıral· 
ları orada ıördükleri asaı ı 
san' atı kendi memleketleri· 
ne nakl e tehalük göıtermiı· 
)erdi. Hususile kıral birinci 
"F rançois,, İtalyadanlcelbettiğl 
Eclipler ve san'atkarlarla Yu
nan medeniyetinin Fransa'da 
intitarına fovkallde hizmet 
etmitti• Artık Avrupa'da 
edebiyat ve san'at sahasında 
yeni bir devre, "Renai1111an· 
ce,, denilen teceddüt devresi 

baılamıf tı. 
İngiltere, Fransa ve Al· 

manya gibi büyük memle· 
ketlerde bu devirde yetiten 
ıairler, ilahi güzelliiine ve 
yüksek felsefesine hayran 
olduğumuz Yunan Mitoloji· 
:;inden mü!hem eserİer ner 
rettiler. 

Frans•da " Ronsard ·,, , 
lnıilterede " Chauser ve 
Spenser,. , Almanya' da " K· 
lopıtoçke ,, ve emsali ıibi 
dahi ıairler hep bu tüken· 
mez menbadln ilham aldı· 
lar. Bunlar, kurunu vüstanın 
skolAstik Edipleri gibi , bot 
kelime oyunları ile ciltler 
dolduracak yerde tabiatın 

ıüzelliklerfni terennüm et
tiler • Siirleri mahdut bir 
tabaka arasında kalmayıp 

halkın içerisine yayıldı ; İn· 
sanlar tabiatı anlamağa , 
sevmeğe haıladılar. 

İtte Garplılar Yunan 

tiir ve san' atını i y t c e 
hazım temsil edebildik
ten aonradlrki doğrudan 

doğruya kendi ruhlarından 
doğa n orijinal birer edebi-: 
yat yaratabildiler. 

Fransada Yunan mitolo
jisinden feyz alan Pleiade 
ıairlerinden sonra Klasisizm 
Romantizm ve Parnas gibi 
mektebi edebiler teıekkül 

etti. 
Komıumuz Rusya Çarı 

büyük Petro da memleketi· 
ne Garp irfanını ithale 
karar verdiği gün Yunan, 
Latin ve Garp edebiyatının 
ıah eserlerini Rusçaya nak· 
letmekle iıe baılamııtı. 

Buaıün Avrupada hayret 
ve takdirle okunan milli 
Ruı edebiyatının bu yüksek· 
liği hiç ıüphe y<'k ki Rus 
ediplerinin bidayette o ilahi 
membalardan feyzalmaJa .. 
rından ileri gelmiıtir. 

Bizim he beynelmilel 
edebiyata arzedebileceğimiz 
hangi eserimiz vardır? Çün· 
kil bizde fikrimce teceddüde 
büsbütün aksi bir yoldan 
gidildi. Tanztmat devrine 
kadar Ediplerimiz yalnız 
Arap ve Acem edebiyahn· 
dan mülhem olmuılardı. 

O zamanlar halkın zev· 
kine uygun milli bir ede
biyat yoktu. Tanzimat dev· 
rile baıhyan Garplılaşmak 
teıehl>üıü ancak Avrupalı· 
ları yarım yamalak taklitten 
ibaret kaldı. Ediplerimiz 
san' atın ilahi menhalarına 

kıdar yükselemediler. Halka 
Yunan Latin ve Garp kla
siklerini okutmadan ondo· 
kuzuncu asrın Parnasiyen ve 
Dekadan ıairlerini tanıttılar. 

Biz de Rusların yaptığı ıibi 

ona ıiirin ıah eaerlerini oku· 
tnp onun bedii zevkini incel-

tecek onun ruhunu yiikseltec~k 
yerde, meydana "Edebiyatı 
cedide ve fecri Ati ,, gibi 
eğreti, ruhsuz mektebi ede
bilir getirdik. Halk bittabi 
bu renksiz zünırelere yabancı 
kalmıı ve bu mektep
leria mensubini milletin 
dııında bir "Anlaıılmamıt· 

lar,, kütlesi halinde kalmıı 
tardır. 

Bunların içerisinde ru· 
bundaki y6kseklik kalbin· 
deki heyecan, üslubundaki 
nezahet ve tabiilik ile yal
nuı Tevfik Fikreti müstesna 
tutmak icap eder. 

Son senelerde ictimai ve 

siyasi sahalarda yapılan in· 
kılap ruhlarımıza da sirayet 
etmiı gibi ıörünüyor. Hal· 
kımızı artık tabiilikten mah· 
rum, kadınlaımı• "Effemine,, 
ıtirler tatmin etmemeye 
baıladı. 

Yukarıda izah etmek ı .. 
tediğimiz basit hakikatleri 
ve halkın bu ruhi ihtiyacını 
şahir Salih Zek! Beyin an· 
lamıt olduğuna bükmediyo· 
ruz. Çünkü ıeçenlerde neır· 
ettiii "Persefon,, slirine Yu-

nan Mitolojisinin en nefis bir ef· 
sanesini mevzu intihap et· 

mittir. 
Kendisi yepyeni bir çı· 

ğır açmıı olmak itibarile 
edebiyatımız tarihinde müm· 
taz bir ıahsiyet olarak kal
mak ayrılığını göstermekte
dir. Esasen Salih Zeki Beyin 

10 Nlıan 

. -~enede on üç ay 
(Bırıncı •ayfadan derıam) tai nazarından bir takım 

3 - Hafta günlerinin müıkülata maruz kalındı· 
her sene ayrı tarihlere isa· fı gibi mesai istatistiklerinin 
bet etmeleri ve içtima tarihlerinin rtesbi-

4 - Y orlu ve sair ka- tinde dahi bir takım mÜf· 
nuni tatil günlerin her ıe- ' külita desadüf edilir. 
ne tehalüf etmesi. Bu ıebeplerden bakıa 

1 - Senenin takıimin- ıahsi itlerde, müstahdimle-
de gayri mÜ•avat: Ay, re verilecek ücret ve sair 
trimestre, semestre gibi se· hususat hakkında dahi tak· 
ne taksimatı gayri müsavi vimin ıayri muntazam ol· 
dir. Aylar 28 den 31 gün ması bir takım mütkülat 
ihtiva eder ve binaenaleyh ihdas eder. Bilhassa meclise 
her trimestr, mevsim ve se· adli itlere ve kavanine ait 
neye nazaran 90, 91 veya mesail ve istatistiklerde. 
92 gün ihtiva eder. Halbuki yeni ıekilde her 

Binnetice birinci semes· ay baıı ayni güne, bay 
tre ikinciye nazaran iki ramlar ayni güne tesadüf 
veya üç gün fazladır. edecek, ve 1939 ıensi 

2 - Takvim sabit de· son gününün ertesi günü 
ğildir. beynelmilel bir istirahat gü-

Mahzurları: nü olacaktır. 

a - Hadisat tarihleri , Teırinievvel 1931 de Ce-
kat'iyyen doğru olarak kayt mi yeti akvamda bu mesele 
ve teshil edHemezY\. tçin toplanacak beynelmiJel 

D - Ay, trimestre, se- konferansa Türkiye de da-
mestre ve senelerde hafta· vet edilecektir. 

ların vaziyeti her sene de· 
ğiıir. 

c - Madamki ayla r, tri· 
meıtıeler ve semestreler gay
ri müsavidirler , statistik 
noktai nazarından mukaye· 
se kabil olamaz . istatistik· 
ferin ticaret , fen , tedrisat", 
zıraat, mesai hakkında pek 
fazla kıymetleri vardır, fÖY· 
leki : 

Muamelatı ticariye ü

zerine teıir : İyi idare edi· 
len her teıebbüsü ticariye 
ve sınaiye muamelatı geç· 

mif devreye ait mesaisini 
gösterir istatistikier üzerine 
iptina eder· Bu istatistikler 
a yhk, üç aylık, altı ayhk 
veya senelik olorak tf sbit 
edilir isede baılıca aylık o-
larak teshil edilir. Binae· 
naleyh ayların yekneıak 
olması ıarttır. 

T etkilratı fenniye üzerine 
teıiri: Zaman fenni tahlilat 
ve tetkikatta büyük bir yer 
ifgal eder, mesela güneıin 
harekatı, yafmurların yai· 
ması, derecei haı aret ve 
sair iklimi tahavvülat. Tak
vimmın ıayri intizami bu 
gihi menafi müıktlleıtlrir. 

T edriıat ve erbiye üze· 
rine tesiri: Muamelatı tica· 
riye ve sanaiyede ~lduiu 

ıtbi tedriıat ve Ye terbiye 
domenınde dahi istatistikle· 
ehemmiyeti büyüktür. Me· 
seli mektepler meıaisinin 

yapılan masrafların devauı 

ve ademi deYam ve sair 
pedaıojik a vamilin tetkiki. 

Ziraat üzerine t••iri: 
Birçok ıanayiin mahıulitı 

arziyeye ehemmiyetle bailı 
bulunduklarına nazaran, 
mahsulltı arziye ve saire· 
nin dofru ve muayyen 
i"tatikleri bilmek pek lü
zumlüdür. 

M .. ai ü~erine tHıri: 

Takvimin sayri muntazam 
olması yüzünden ıündelik· 
Jerin tediye zamanları nok· 

Persefon eserile bütün kud· 
reti 1iiriyyet1ini ıöıterdiğlne 

kani değ . Uz. 13adema neır
edeceğini vadettiği eserlerle 
bütün .. (Anvergür) ünü,, ve· 
receğine, ıahsiyetinl daha 
ziyade tebellür ettirecefine 
ümidimiz vardır. 

Gelecek iki tetkikimfzde 
Yunan ve Latin edebiyatı· 
nın birkaç ıaheaerile Per
sofonun etraflı bir tenkidini 

neıredeceğiz. 

.. . ·Ii~~~~iY~i~~ · 
Ne şekilde geri alı

nacak? 
Defterdarlık memurları· 

mn usulsüz olarak payla~· 

tıkları ikramiyenin geriye 
alınacağını yazmııtık. 

Devlet ıurasının parala· 
rın ıeriye iade edılmesi 

hakkındaki kararı ıehrimize 

göndcrilmit ve alakadarlara 

teblif edilmittir. Paraların 

devlet hazinesine yatırılma· 
sı için alakadarlara 15 gün 
mühlet verilmiıUr. 

Bu müdtiet zarfında pa· 
ralar hazineye yatırılmazsa 
alakadarların menkul ve 

gayri menkullerine müra· 
baat edilecektir. Yalnız a· 
lakadaı·lar içerisinde en hü· 
yük maliye meil\uru bulun· 

duğundan bu itin Edirne 
veya Bursa Defterdarlıkları 

tarafından gürülmesi icap 
etmektedir. ..... 
kömürcü Hasanı öldü

renler 
Samatyada kömürcü Ha 

sanı öldürmekle maznuo 
Ali ve otulları Muıtafa tle 
ihsanın davalarına Ağırcr 
zada haılanmııtır. Hldts" 
kömürcü Hasanln hizmetçı.ı 
Ali efendinin bir oğluıı' 

kaçmaııylJJ. çıkmıt ve ölü02
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le neticelenmitt ir. 
Dava daha bazı §ahttll' 

rin celbi için talik oltı~ 
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Hatıratını yA.ıan: Naci /SMAIL 

'larbı Hiçane ismi verilen anafor ver
,nin bir nevi ,;,~sadereden başka bir şey 
·Tnadığı Hanın keyfine tabi bulunduğu , d. 

meydandai ı 
-45-

Bizde Hiçane verecek miydik? 
l\.aça.r;ar saltanatı zama- tüccardır. H•ç bir vergi ver· 

~ i~i, Şahın emri, ilahi bir mcdcn yaşarlar. Onlara, 
{ rı gibi addolunuyordu. dişleri sökmez ki! 
'tnber Aka: Fazla söze lüzum kal-

k - Bu parayı vermek mamıştı. V aziycli, Ameri· 
~ ~ırn. Fakat, bu parayı Ja kahla ra anlattım. Bizim, 
ll~ llıak kabil değil. Hanı vergi verip vermememiz bir 

an d ki • mesele idi. Bizden bir şey 
İittı·-! e ece er, yanoım, .... istemiyorlardı. Fakat, Han 

hisseni nın bir planı ka rşısmda 
ı. - Sen kendi 
rer. B k le ? aş ~larının iti sana 

8 - Ôyle değil bu iş ! 
~ aıkaları ister versin, ister 
uerınesin, bu parayı benden 
<tcalclar. Eğer , ben ister
ltı, vermiyenleri de fola· 

aya çekecekler' Hanın ni
tnı böyle ! 

lialbuki, handaki adam· 
."1n bir ksmı uıaklarımdı 
ır kı d .. ·ı . smı a mu§terı erın. 

\tnları falakaya çektirebi· 
1'tniyim? 

k Bu zarp değil, yıkımdır, 
1 ıın. Bunların elinden ne 
lltnan kurtulacağız bil
eın ki ... 

t - Bu vergiyi, bizden de 
eyecekler mi ? 

~ Nizam, ecnebiden, ver 
a IUaz. Fakat, benim ,siz· 

en k•z d .., .. -... an ıgımı one sure· 
ek, sizin verginizi de ben
en alırlar. Çünkü sizin 
l>tısoloılarınızdan çekinir· 

idik. Bizim geldiğimizi ha· 
ber almış, bu .ıarabi Hiçane 
tuzağını kurmuştu. 

Akla başka şeylerde gel· 
mez değildi. Bu parayı, 

bizden almak için Kam· 
ber'de işe karışmış olabi· 
lirdi. Fakat, Kamber öyle 
adam'ardan değildi. 

Düşündük, taşındık. Ni
hayet hiç bir şey vcl'meme
yi münasip bulduk. 

Yalnız. bu Hiçane oy•ı· 
nunu sonuua kacla seyre· 

decektik. 
Kamber, sağa sola baş· 

vurdu. Fakat, parayı ta· 
ma mlıyamıyordu. Nihayet, 

şehrin sarrafına haber gönder· 

di. Beş on dakika sonra, 

sarraf gelmltti• 

Söylemek fazladır. Sa· 

kalının çatalından burnu· 

nun gagalığmdan kim ol· 

duğu anlaıılıyordu. İranlı 
Yahudiyi, ilk _defa görüyor· 
duk. Meğer buralarda da pa· 

Buıirde bu kadar İngi· ra itile uğraııyorlardı! 
, :ardır. Hepside büyük (Devamı var) 
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Muğla' da ıl1aarif işleri 

.. On Bir Mektep 
oy Kanunu Mucibince Bu Sene 
~niden Açılmasına Karar verildi 

~b MtığJa, 8 f A.A.) - Vi· ı Mene.men, Karaburun, Urla 
ı~t· ' r,~1 1nıJzde iyi bir Maar~f Seferihisar, Torbalı, Kemal-

tt1l' iyeli vardır. Yeni büt· paıa, Bayındır, Tire Kuı· 
~Qhe aöre bu sene vilayet adaıın'da da müntehibisani 
%/linde köy kanunu mu· intihabatı bitmiıtir. 
ı,te.~ce 11 mekt'ep yapıla· Böylelikle vilayetin Fo· 
~ilt ttr. Bunlarla beraber, ça'dan maada 13 kazasında 
~~ıtet dahilinde 118 ilk müntehibisani intihabatı ni· 
~,t t,p olacaktır. Her sene hayet [bulmuştur. Foça,da 
lt Çenın b' k " d· lld müsaadesi nisbe· intihabat ıtme uzere ır. 

~~.ev ~ektep yaptırılaı:ak· Kastamonuda 
~l!kt ilayet dahilinde iik 
~le'b:•lere müdavim 7.836 
\'tı\ le k"ardır. Budrum'da 
lır l\~lt tilath ve bet ders· 

· ır mektep yapılmış· 

lır ~Uğla 
1
• ~ bed llıerkezine 37.470 
~h. eh k 'fi" A 

1~·~ teık· A eşı ı asrı ve 
l t~,1 ılatlı bir mektep 

Soguklar hasara sebep 
oldu 

Kastamonu, 9 ( A.A) -
Son soğuklardan erken çi· 
çek açıın meyva ağaçl~rı 
vilayetin, her tarafında yuz· 
de 59 hasara uğramıştır. 

,,_·:· ,.:_.1. _H_i K_A_Y_E_E 
Yurdumun lsıkları , 

Yazan: Suat Derviş 
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Mevkufu geUrenler he· 
men huzura çıkmıılar ve 
küstahı aıetirdiklerini boy
nunu vurmak icin ferman 
beklediklerini arzetmi91er. 
Tenezzühten avdet ettiğin· 

den bert en sevgili bir ha· 
sekisile bir odadı\ ba~baıa 
bulunan Hünkar eğlence 
sofrasından kalkmak istedi· 
ği için fidamın ertesi güne 
kadar tehir edilmesini ve 
mahbusun o zamana kadar 
sarayın bodrumlarında kal· 
masını emretmiş. 

Padiıahm emrini alanlar 
onu gelip tutmak ve ımra· 
yın bodrumundt: ] rapuıtmek 
istedikleri vakit cenkleıme
ğe baılamış, eli kolu bağlı 
olduğu ve yaralı, bitap bu· 
lunduğu halde onlarla uzun 
müddet uğraşmıf. Fakat ni· 
hayet mağlup olmuş , onu 
sürükliyerek &arayın mah
zenlerine atmışlar. 

Ertesi günü kendini bek· 
leyen feci akibeti dü11üne
rek uyuyamıyan ve karan
lık höcrenin içinde genç 
mahbus mütemadiyen do· 
)aşırmış. Nihayet yaralarının 
verdiği bitabi ile hiiceresinin 
rutubetli taşları üze• ine 
uzanmış. 

Tam gece yarı!ı ... Katle· 
dllmlş §ehzadelerin ruhları 

taht odasında toplanırken 

ve her gece olduğu gibi o 

gece de valde sultan sehir· 
hazla birlikte Şeytana yeni 
doğmuş bir çocuk kalbi kurban 
ederken bodrumun issiz de

hlizlerinde hafif, ilerleyen ayak 
sesleri duyulmuş· .. Evet gece 
yarısı baykuşların sarayl'l da· 
mında yedi kerre öttü~ü ve 
fena insanların mefsedet 
hu:ırlayıp, fena ruhların 

zulmetlerinden aıyrıhp dün· 
ya yüzüne çıktığı EJderleı i
nin ıikarlarına saldırdığı 

henia demin uykuya çekilip 
dünyayi Çin taifesine birak· 
tıiı saatte mahzenin kapısı 
birdenbire açılmı~ ve içeri· 
ye siyah bir harmaniye 
ye sarıln ış hüçiik ince 
bir hayal süzütmüı ... 
Delikanlı, acaba beni mah· 
besimde ziyaret eden kim· 

. dir? Diye düşünürken ve zai· 

eder, diğer taraftan da sak~ 
landığı bir sütünun arkasm· 
da giyinirmif . Tamamile 
elbisesini de~ittiren delikanlı 
meydana çıktıiı zaman ye
ni giydiğı siyah elbiselerle 
çok daha güzel görünmekte 
imiş . Onu gören siyah ha· 
yalin ğözteri garip bfr ateı· 
le pıı ıldamağ.. baılamış . 

Siyahlı gölgenin elinden 
meş'aleyi alan kapıcı ba§ı 
önden ve ikisi onun arka· 
sından yürümeğ~ baclamıf· 
lar. 

Meşalenin kızıl ııığı, bu 
tahtelzemin yolun, sular 
sızan rutubetli duvarlarına, 
müdevver tavanına akset· 
tirdiği gölgelere garip şe· 

killer vermiş. 
Ve onlar bu yolda uzun 

uzun yürümüşler nihayet kar· 
şılarına demirden küçük bir 
kapı çıkıncaya kadar ... De· 
ınir kapının önünde kapıcı 
başı birdenbire durmuı, 
büyük bir anahtarla onu 
açarken mahhllsa: 

"Bu kapıdan ~ıkınca 
kendini bir kırda bulacak· 
sın, demiş, ne yapacağını 

tayinde şaşırma, sağına dö· 
nüp yüz adım yürü, orada 
bir kavak ağacı ve bu ağa· 
cın altında da Hr siyah at 
göreceksin, o ata bin ve 
daima öne doğru kaç.,, 

Bu tahtelzemin yo\u şeh· 
ı in surları haricindeki kır· 
tar.la birleştiren bu kapı 
üstüne kapanınca genç 

adam bu gün öyledenberi 
b a ş ı n a gelenlerin bir 
ruya mı olduğunu kendi 
kendine sorarken biran 
evvel bu kabusun çenbe· 
rinden kurtulmak telaıile 
tarif edilen kavak ağacına 
doğru koşmağa baılamış. 

* Masalı anlatan çocuk bir· 
az nefes almak ister gibi 
bir müddet sustu. Sonra 
siyahlı suvarinin aözlerine 
istihfam dolu bir bakı§la 
bakan nazarlarından göz· 
lerini çevirdi. Masalını ıın

latmakta devam etti: 

: rin kendini bu hususta ten· 
vir edecek bir söz söylene· 
ceğini umit ederken elinde 
meıale tutan yüzü gözü 
temamile örtülü olan bu 
hayal diğer elile mahbusa, 
kendini taip etmeıiUi iıaret 
etmif. Höcrenin kapısından 
ihtiyatla çıkan genç adam 
bu defa karıısında uzun 
boylu kırmızı kürklü bir 
kapıcı baıı görmüı. 

Kavak ağacının altın· 
da kapıcı batının bahs 
ettiği atı bulmuf olan, ve 
ve iistüne atladiktan sonra 
onu bir kut gibi uçurmağa 
baılıyan delikanlı Şeytanın 
hakim olduğu bu ıehirden 

·•uzaklara kaçarmıt· Bazen 
köylerde bazen dağlarda 
bazen ormanlarda saklanarak 
ieçirdi2l bir kaç haftanın 
sonunda izini kaybettirdi~i· 

Yelpaze biçimindeki ser· 

~r b llıünak 
'r • Cle1 asaya konmu§· 
ı '~ıtı senelik mesai pro· 
ıt\.ı a t 
t ~q_. e\>fikan ıimdiye 
t~C llltıh 
Qltı e '1, k~ asebei hususi· 
bıl te 45 k! kanunu muci· 
t~ 7'tla1". A.oy nıektebi ya· 
f ~lllal Yrıca 10 mektep 
t\tiha e~llrnek üzredir. 

Yapılmakta olan fare mü· 
. b "ne kadar 

caJelesıne ugu 
31 b' dö· 

devam edilerek 
10 

nüm tamamen tathir edil· 

miştir. ~ 

puşu ile başının eölgesi du
varda acaip bir ırkil almıı 
olan bu adam : " Ltba11nızı 
tebdil et,, diyerek ona bir 
bofça uzatmıf; ve sonra ku· 
lağına daha yaklaıarak : 

··"Sarayda hayatını muhafa· 
za etmek isteyen sana acı· 
yan sana muavenet eden 
seni himaye eden biri var 
diye ili ve etmif. 

Genç adam bir taraf tan 

ni zannetmekte ımiı: lıte 
bunun için yoluna devam 
etmeği ihmal ederek bir gün 
evveli aıeldiği bir köyde bir 
gece daha kalmıı. Köyde 
ieçirdiği ikinci gece o kö· 
ye iki yolcu daha misafir 
olmuj. Bu iki misafirden 
biri ben yaıta bir serseri ço• 
cuk diğeri de, ıeyhim senin 
gibi yaılı ve muhterem bir 
zat imiş. 

[ Devamı 11ar ] 

kazası 

il .. ışleri bitnıek 

Bir çarşaf çalmış 
Anadolu hisarında K.e· 

mal Beyin evine hırsız gir· 
mif bir yorgan çar~afı çal· ı~tkıı \lzeredir 

r, 8 (A ·A) - Dikili, mııtır. 

kendi hamisinin kim oldu· 
funu öğrenmek için hem 
kapıçı bııııya hem de o kü· 
çük siyah hayale ricalar 

Şoför Muhiddin, idare• 
ılnde bulunan otomobilini 
Ceaıal namında birine çarp· 

tıruıııtır. 

SaJıtfe 5 
s !!!' 

Fransada Mühim Bir Mülakat 

Alma':1-A vusturya 
J'4:ukavelen1n Akamete Uğraması 
lçinP lanlar Mı Hazırlanıyor ? 

Praris, 9(A.A.) - M. Bir· mukavelenamesini akamete 
nad ile M. La val arasında u~ t "' ısra maga ve bu mukavele 
dün mühim bir mülakat vuku neticelerini tahdit t ... 
bulmuıtur. "Echo de Paris,, f b e mege matu ir takım plA 1 h 
gaz t · an ar ~-

e e•ı mumaileyhimanın zırlamaktadır. 
son siyasi meselelerle ve bil· 

hassa deniz müzakeratı ve 
Cenevre'deki Fransız heyeti 
tarafından takip olunacak 
hattı hareketi tayin ile meş· 
gul olmuş olduklarını olbap· 
taki istihbaratına atfen yaz· 
maktadır. 

Echo de Paris gazetesine 
nazaran, M. Briand hali 

Nazırlar arasında akdo· 
lunacak k f on eranslar da 
Fransanın merlcezı' k A ve far i 

vrupadaki zirai d 1 1 ev et ere 
en ziyade mazharı müs d .

11 
aa e 

mı et sisteminden v az geç-
mek suretile de olsa rüçhan 
esasına müstenı't ta 'f ı rı e er-
~~n istifade hakkını bahıe· 
t ıtpk"kededmiyeceii hususunu 
e 1 e ecektir ~azırda Avusturya-Almanya 

Şirketlerden-! TiYATRO =si:EMA-~- .: 
l!!I' 

Hangi mütehassıslar Üsküdar 
çıkarıldı? Hale sinemasında 

İktisat vekaleti tarafın· Bahriye talebeleri 
dan müesseselerimizde çalı· Mümessilleri 
lııan bazı ecnebi mfitehauıs· Jan Kra vfort 
laruı çıkarılacağına karar Programlarımız cumartesi 
verildiğini yazmıştık. Bu ve çar~amba günleri değıfir. 
ıb· Her gü " d" i " mutehaBSıslar daha zi· n gun uz 3,30 da ge· 

yade sigorta şi rketlerlnde celeri 9, 15 te cuma günleri 
çalıemakta idiler. Fakat 2 de 4 le gece 9,15 te. Ge-
tayin edUen müddet bitti- lecek program Gülen adam 

ğin~en faaliyetleri nihayet Dey~ilmüh b .1 · 
verılmiştir. a erı e 

K 
Mı hsup muamelesi 

açakcı/ık artıyor Balıkpazar Maksudiye Han 

Son günlerde tütün ka· {35) Dervfı 
çakcılığı çoğalmıştır. Kaçak· lsta b l İk l 

1 k 
n u inci cra m 

cı arı ta ip eden polis ve mur'u'"' d 8 c· . h ' aun An: ir borçta 
ın iaar memurları Yorği is· d l n 
minde bir bakkaldan 4, Ha- : a:ı m~ hcuz ve paraya 
lil isminde birinden 1 kilo ç vrılmesı mukarr.~r lılr pro· 
ve AH isminde bir sabıkalı· va aynası bir vitrin ve bir 
dan 136 paket kaçak tütün de paravana 15-4·931 tari· 
yakalamışlardır. Ayrıca Yu· hinde saat 12-13 de Beyoğ· 
van isminde bir Rumun lu Timoni sokak 19 No. lu 
e_vfnde ~~ 51 defter kaçak terzi dükkanmııı kapısı 
sıgara gagıdı bulunmuıtur. örıünde nçık artarmfl. ile sa· 

Otomobilli hırsız talaca#ından YAkti muayen 
çetesi de mahallinde h 7.ır bulu-

Otomobflle hırsızlık ya· nacak memurumuza 930·5190 
parken ikinci ıube memur- d.osya numaraıile menıuriye• 
ları tarafından yakalanan· tılmize nıaracaatları ilAn 

lar l.akkındaki tahkikat bit-
m:şUr • Hırsızlardan İzzet, 
Mustafa, Bekir, Cemal ve 
Ahmet tahkikat evrakile 
birlıkte Adliyeye sevkedll· 
mitlerdir. İkinci ıube müdü· 
riyeU bu hırsız ıebekesine 

men ıup ve henüz yakalan· 
mamıı olanların da ıiddetle 
takip etmektedir • 

Polislerin elinden 
kaçmış 

Eftim isminde bir serseri 
dün ifadesi alınmak üzere 
kolyoncu merkezine eötü· 
rülürken polislerin ellerinden 
kaçmııtır. Eftim bir çok 
hırsızlıkların faili olmakla 
maznundur. H~nüz Eftfm 
ele geçirilememiıtir. 

Ser komiserlerin imti-
han evrakı 

Ser komiserlere aft im· 
tihan evrakmm tetkikatı 
bitmiıUr. 

İmtihan · neticesinde 60 
ko.:niserden . ancak 24 dü 
ser komiserliklere terfi et· 
tirilmittir. Yeni ser komi· 
serler 'münhallere tayin edi· 
leceklerdir. 

Acele satılık arsa 
Kadıköy yoğurtçu çeıme 

caddesinde müteaddit mey· 
ve ağaçlarını havi arsa 
ehven fiatle satılıktır. iste• 
yenlerin arsaya bititik 88 
numaralı eve müracaatları 
rica olunur. 

o unur. 

Beıinci icra dairesinden: 
Mahcuz ve satılması mu
karrer bir adet değirmen 
makinaaının 14.4.931 salı 

günü saat 12· 13 arasında 
Galatada Perşembe pazarı 
Marikyan hanı önünde bi
rinci artırması yapılacaktır. 
Taliplerin mahallinde hazır 
bulunacak olan memuru
muza müracaaları. 

OSMANLI 
BANKASI 
Ser!Jlayesi 10,000,000 

ıugiliz lirası 

İST AN BUL ACENTALIÔI 
Telefon: İstanbul 33 ı 8 

BEYOÔLU DAİl~ESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Sencdat ve poliça mukabilirıdı' 
muayyen vadeli veya hesabı c ıri 
surctile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cüınhuriyetiııin başlıca 

şehirlcriııe ve ıncrnnliki ecnebi ye
ye seııed.ıt, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf eminıaıneleri irsalat ı. 
(1 fesabı cari)küşa lı, seııcd,tt ve 
kıymetli eşya nıulıafaz.151 kup 
al ·1.:.tı T- k. ' ' 

011 
ısı d. ' ur ır: ye ve nıcnıaliki 

,ecnebtey~ ke~ıde edilen poliça
.arırı esvıyesı, borsa mııaıııclılt 
ıcrası, akçe bey'i ve Ş"I'" . 
b·ı - ...... sı, saır 

ı cuınle banka muamcF 1 1. icarı. .ı ı, ,.ısa 



Sahife 6 

Çocuk hastanesi ku lak, boğar., 

burun mfitehassıı:ı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o hı Mektep soknk 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hnstıılıklnrı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
llcyoglu Mektep soka"• 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki tia 
Miras meseleleri Bir 1) 

Şerhli borçlar kanunu 1) ıı 

(İKBAL) kitephanesinde 

(Deri ve Barsak müzaye~esi) 
Tayyare Cemiyeti İstan· 

bul vubesinden: 
Kurban bayramında teı· 

kilatımız tarafından taplana· 
cak deri ve barsaklar pazar· 
lık suretile ayrı ayrı müza
yedeye konmu~tur. Nisanın 

on dördüncü sah günü saat 
onaltıda ihalesi icra edile .. 
cektir. Taliplerin, şartname

yi görmek üzere Cağaloğ
lundaki şubemize müracaat
leri ilfın olunur. 

Doktor 
Fevzi hmet 

Cilt, Saç ve v.ührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
aao.t 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

Zayi 
Kılıç Ali askerlik ıube

sinden aldığım askerlik ve· 
ıikamı za} 1 ttim,Yenlslni a la· 
cağımdan zayi vesıkanın 

hükmü olmadığını ilan ede
rim 321 doğumlu Yako oğlu 

Avra m. 

Doktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi · 

ye ve zühreviyc Cemiye
ti azasından Beyoğlu A~n
cami ka ı ırasında J 33 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
i'.lmiiii112mı&mE 

Zayi - 3066 sicil num a· 

rafı ıoför vesikamı zayi ey

ledim. Yenisini alacağımdan 

hükmü olmadığını ilan e y-

lerim. 3066 sicil No. 
Şoför Enver 

SElAHiK BANK ASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunı.ırıistan'daki şubeleri: 

. Atina, Selanik, Kavala ............ ~ ....... 
Zayi - Sultan Amal As

kerlik ıubesinden aldığım 

terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan zayfin 
hükmü yoktur. 

Feıhane T • A • Ş . 
memurlarından 

Şevket 

YARIN 

Mustafa Şamlı ~· 
Müessesatında Fevkalade 

Ucuzluk Sergisi 
Bir çok mallar sermaye fiatına 

ve noksanına satılmaktadır· 

Şitap ediniz ~-
----------=::------=-----------------------Müteessir 

olmayınız! 

KREM 
PERTEV 

Sizin de gaip olmak üzere 
bulunan güzelliğinizi ihya edecek
tir. K r('m Pertevin cihanıümul 
töhreti esassız değildir. , 

• 

iyi tıraş olmamış iseniz! 

·. Bütün gün 
Neşesiz durursunuz 

Bu neşesizliği; halis İsveç çeliğinden mamul 

Hakiki 
RADİUM 

Traş bıçağının istimali ile defedebilirsiniz 

Her yerde sat ılır. 

KALORİFER - BANYO 
Asri ve hususi salon]arı havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve m .?rgup 

rakısı dır 

• 
Bahrisefit Felemenkl 
- Bankası 1 

ısr AN BUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun serroııycsl: 25,000,000 fL. 
Tediye ed ilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

lııtlyet a kçesi: 3,250,000 FL. 
(lain tada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711~5 

lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 
Alla'Jemeci Han. Telefon: lst. 569 

Bilumum banka muamelat 

IEmniyetkasalanicar .. 
....... , ......... ~ ............................ .. 

~ Jül Kastro .,.. 
Kazmir Ticarethanesi 

( Orozdibak Karşısında No. 15) 
Muhterem müşterileri, yeni gelmiı ue son moda 

olan l<umaşları ziyaret etmefe dauet eder. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

3 üncü Keşide 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, 15.ooo . 10.000 

ikramiye ve 30.000 lira

lık bir 

VARDIR 
-cJ 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

lstanbul ıubeıinin müceddeden küoat oluna "1 

dairesinde bodrum katana mükemmel ve 
müzeyyen kaaalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karııaındaki bankaya milracaatları lazımdır. 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi ldaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı =: 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-M kukatı ecnebiye, kambiyo, eslıaın ve tahv ilat alım sa tı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedeli(.'rinin talısili-- Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve em t i:ı üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı Esham ve tahvilat 

rn ıılıa fazası vesaire. ........................................... 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare : MILANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, tı.1.ısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
IST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palb (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKi ACENTALAR: 

Jstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 17181 

IZMlRDE ŞUBE 

lıtanbul 3 :nncü icra da
lreılnden : Bir borcun öden· 
mesi için açık ıatııla para-
ya çevrilecek olan bir kan· 

tar 125 adet aımpara bileli 
makineleri tahtakalede Ma· 

yorka hanı alunda Diran 
kuyumciyan efendinin dükka
nında ıablacaiından talip 
olanların 14·4·931 ıalı günü 
aaat 10 da mahallinde me· 
muruna mGracaatları llln 
olunur • 

SADIKZAD.E Birader 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTA 
ve LÜKS POST ASI 

akıamı Sf rkecl rıhtımın 

hareketle ( Zonguldak, 
bolu, Ayancık, Samsun,O 
Gireson, Trabzon, ve 
ze ye azimet ve avd 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altın 

acentalığına müraca 
Telefon lst. 2134 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

Mill[T 
Pazar 

gunu ak,amı saat 18 
Sirkeci rıhtımından ha 
ketle (Zonguldak, ine 
Ayancık, Samsun, Ord 
Gireson, Trabzon, Sür 
ne, Rize, Mapavri ve 
pa) ya azimet ve avde 
Vakfıkebir,Görele ve O 
iskelelerine uğrayacaktı 

Müracaat mahalli 
tanbul Meymenet H 
altmdaki yazıhane. 

Telefon: lstanbul 11 

Cağaloğlu - MahmucH 
caddesi Çatalçeıme ı 
kak No. 5. 

Her gün öğleden so 
ra altıya kadar has 
larını kabul eder. 

Erkek, kadın ve ço 
!arın dahili (iç) hast 
larınt cumadan maa 
her gün (2·4) de Dl 

yolunda 118 numaralı 

ıusi kabinesinde ted 
eder. 

Dr. Ahmet Ik 
66 Ankara caddesi 
Cıhan kütüphaneıi üı 

Perıembe günleri saba 
öğleye kadar mecca 

Doktor 

AgopEssay 
Langa cami soka 
19 Her gün hastal 

lkabul ve tedavi 

TAKVİ 

Sabah 

Ôfle 

Nisan 
10 

Cuma 

1931 


