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[)ördüncü Meclisif ırka kongresi ~o Mayıs pazar günü tanıyor 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

C. KERiM B. FARUKi B. 

kaza reisi avukat Faruki ve 
Adalar kaza reisi Sadeddin Rı
za Beyler de yedek aza intihap 
olunınuşlardı. Salah Cimcoz 
B. in meb'usluğa intihap edil
mesi ve bu suretle umumi kon
grenin azayı tabiiyesi meyam
na dahil bulunması itibarile 
Vilayet kongresini temsil ede 

,...,,..,.. . .... . ......... 
Gazi Hze 
Fırka binasında 
iki saat kaldılar .. 

ANKARA, 3 (Telefon -
la) - Gazi Hazretleri, bu 
ak, am fırka binasını te9rif 
buyurmuşlar ve umumi 
katiplik makamıooa iki 
saat kadar kalmışlaı·dır , 

Büyük reiı, fırka bina -
sından ayrılıncaya kadar 
fırkanın önünü kesif bir ka
labalık kaplamı§ bulunu -
yordu • 

NUTUK RADYODA 
DiNLENECEK 

ANKARA, 3 (A.A) -
Büyük Millet Meclisinin 
yannki içtimamda Reiıi
cümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretleri tarafından 
irat buyurulacak olan nu
tuk ayni zamanda Ankara 
radyosuyla netrolunacak • 
tır. Tulümevç her zamanki 

ı 
gibi 1550 metredir. Saat 

1 15 ten sonra dinlemek 
mümkündür. ·-···. . . .. 
Hey' eti vekile 

içtinıaı 
ANKARA, 3 (Telefonla)

Heyeti vekile bugün mutat iç
timaını akteylemİ§ ve İçtimaa 
geç vakte kadar devam etmit
tir 

Ankaranın su ihtiyacı 
nasıl teınin edilecek ? 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Ankara, su işlerinin tedviri için 
Nafıa vekaletinde bir komis
yon tarafnıdan hazırlannuş o
lan program ikmal edilerek he
yeti vekileye takdim edilmiştir. 
Bu proğrama göre alınacak a
cil tedbirler şunlardır: 

Yosunlar vadisindeki bendin 
ikmali, Klae civarında ve mür
tefi bir mahalde büyük bir de
po inşası . 

Bu tesisat için on güne kadar 
münakasa açılacaktır • 

Ankara' da asri bir 
sanatoryom 

ANKARA, 3 (Telefonla)
Ankarada bir modem sanator
yom inşası için tetkikat yapıl
maktadır. 

Mecliste sıhhiye büt~sinin 
müzakeresi esnasında bu mese
lenin mevzuu bahsolması ve la 
zım gelen tahsisatın vaz'ı muh 
temeldir. 

Ortamektep muallimleri 
kongresi 

ANKARA, 3 (Telefonla)
On beş haziranda bütün mek
tepler de başlyıacak olan imti
hanlan müteakıp bilfunum or
ta mektep müdürleri temmmu:ı: 
içinde Ankarada toplanacak 
kongreye iştirak edeceklerdir. 
Maarif vekaleti orta mektep 
tabiiyat hocaları için Ankara 
da bir tatbikat kursu açmaya 

1 
karar vermiştir. Temmuz ayı 
içinde toplanacak olan kursta 
fizik ve kimya tatbikatı görüle
cektir. BiJRHANEDDIN B. ı Bu husustaki raporumu Tica cek asli murahhaslıklardan bi-

i b 1 t kası fabrika • ret odaları umumi kongresine ri inhilil etmiştir. Fırka kiti-
törl~~ veu 

5
= a mües.sese .. leri, tevdi etmiştim. bi umumiliğinden gelen talima Darülbedayi Kıbrıstan 

f t ta tevfikan yedek azalaı: ara- M • • 
tkusat vekaleti sanayı n:ıu e.: Memleketimizde sabuncu· ersıne gitti " smda kura çekilmiş ve kura 
tişlerinden kimyayı s~aı m~- luk, dericilik, yağcılık ve şeker Faruki Beye isabet eylemiştir. KIBRIS, 3 (Milliyet) 

Clazi ciftliğinİn yıl hendisi Dr. Burh~fe~din ~· .ın cilik gibi çok ehemmiyetli kim- Cevdet Kerim ve Faruki B. ler Türk Darillbedayi heyetinin 
, münhal meb'uslu_ ar ~. ın. - yevi sanayiin inkişafı için mec- umumi kongreye iştirak etmek buradaki temsilleri pek büyük 

Muhtelit takım parlak 
bir zafer kazandı 

Beogradski takımı 6-2 mağlup oldu 
sporcularımız nasıl oynadılar? 

• r 

Istanb11tda11I Beogr•dskl maçından iki enstantane 
Dün parlak bir galibiyet 

kazandık. 
Galatasaray, Fener, Beşik

taş'm oyuncularından teşkil 
olunan muhtelitimiz, meşh1.11 
Beoğradskiyi, yarnn düzünı. 
gol atarak yendi. 

Dün pazar olmasına, maçın 
devair dagrlmadan başlaması
na rağmen stadyum kalabalık
tı. 

Maç saat beşte başhyacaktı. 1 • 

Saat dört buçuğa geldiği halde 
muhtelitte oy.ı.amalan muhte
mel oyuncular soyunmuyorlar-
dı. Zeki'nin eli sanlı, iki gün *' 
evvelki maçta düştüğü zam~ 
yaralanmış; Mehmet Salin 
yıprarumş, Niyazi de ortada 
görünmiyordu. Bu vaziyet kar 
şısmda takım çıkarmak güçle-
"iyordu. S.O,.,.cbki kaleclai bir 
"' • tiltiimiizü kar ılarken 

Eksen oyuncular da yorgun . . • t . 
olduğu için oynamağa isteksiz ı bir şeyı kaydedelım~ Beograda 
diler. Bura<ia dikkate şayan (Devamı beşinci sahifede) 

Kestel gölünün taşma
sı bir felaket oldu 

150,000 dönüm su altındadır. Antalya 
ile Burdur arasında kayıklar işliyor 

Anin/ya ile muvasalası ancak kagıhlarla lemin 
edilen Burdur şehri 

ANKARA, 3 (Telefonla)- tel gölunun taşmasını büyülı 
Bugün memleketlerinden ge- bir feliket olarak nakleyle-
len Antalya meb'uslan Kes- (Devaıru beşinci sahifede} -................. _ ...... ..---... ···· ., ........ -......................... -........ . 

dönümü ne narnezt göstenlmesı ıçın bır liste çalışamğı çok büyük ve şe- üzere yarın Ankaraya gidecek rağbete mazhar olmuştur. Da-
A.. f 1 ) _ mazbata ile C. Ha~k fırkasına refli bir vazife addetmekte- !erdir. M · Evelkl gece Plyer LoU caddealnda Muazzez namında 

(l '>..ı.'IKARA, 3 (Tele on ~ .. -.ıat etmişlerdir . . rülbedayi heyeti bugün ersı- bir ••ntöz yUzUndan Bahrlyell lbrahlm Ef. feci bir au-
~,~ıi orman çiftliğinin tesıs ~l ınıFıra I· divanına gönderilen yım.,, ne mütveccihen hareket etmiş rette IHdUrUlmU,ıU.Muazzez, Ankara ~rmanl muhaciri•· · 
~l\İimü münasebetile salı gu- i ır .ab tada Burhaneddin B.- Burhaneddin B. sanayi mü- bata ile fırkaya vaki müracaat- tir. Heyet Mresinde üç temsil rlnden olup asıl lamı Agavnldlr. Resmimiz cinayet ka~:. 

• 

;u çiftlikte merasim yapılacak 
1 
?u :n<ı:z a . dan mecliste istifa- esseselerinin aralarında imza- tan malumatı olmadığını söy- verecek ve müteakıben ııeyaha ramanı olan kadınla yakalanan katlllerden yUzU k - ... 4 p 

t bir ok davetliler i tirak ede · m. ıht_ısası~ . . tstanbuldan lavarak hazırladıklan bir maz !emiştir . t.iııe devam edecektir , Kemal, Agop ve fıatıkçı Kemall gösteriyor. ,• .esi bugi 
•;;:....ı.t......,,;...:ı;;;:.!!..:;.:~~:;::.~::.:.;:;,;.;.;;.;;.~..._.~ı;ı..,..oi.._.icın......!J~!!!:!!:.:;:::;:..:,.;;;;;;;~-:....~--~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~--~-~-~~~~~~~---~~~~~~~~~~~--~...!:.bı ~darealtı 
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••ti'l:l~ız~-~ l __ R_İ-C~İ_H_:_A_--_--B_-- E_R-=L~E-_--R_._ .. =-,~~ ( ~ 
-

No: ! Muh•rrlrl : A. H. 

Courrier de Syrie'nin 
manidar makalesi 

Mısırda olup biten şeyler Büyük kongre paza: 1 
Hükumetin yaptırdığı intihabata iştirak 
etmeınek için muhalifler çalışıyor .. 

günü toplanıyor •• , ~ 

Aleyhimizde yapılacak tertibatı hazır
lamak icin bir zemin teşkil eder Galeyan 'l ıngiltere mektubu=.Jı Romanya 

Yeni bütçe layiha-
Milliciler hükumet y · · t"h b tt sına itirazlar enı ın ı a a a 

aleyhinde.. LONDRA dan bildiriliyor: - hükumetin vaziyeti 
Mısırda Sttkı paşa kabinesi Liberal liderlerden Sir Herbert Sa· 

muel lilıeral klübünde iratettiği bir BÜKREŞ, 2 (A.A) - Hü-memleketi istediği gibi idare ,,_ __, nutukta Maliye Nazırı Snowden kwııet bir beyanname neşn;ue-
edip duruyor. Bir seneden beri tarafından hazırlanan bütçe projeıi- rek yakında yapılacak intiha
bu idare devam etmektedir. ni müıait bir ıurette tefıir ettikten batta milli birlik namma ter
Parlimento olmadığı için hü- ıonra i91izlere İf bulmak üzere bükii tip edilecek namzet listesini 
kumet de her türlü mürakabe- metin yapmak tasavvurunda olduğu 
d S bu .. .,;;k ameliyat ve in.,.at için para terviç ve iltizam edeceğini bil-en azadedir. ıt/CI paşa kabi- , - ... d' · 

b:ılm~kta mü;külat çckmiyec:eğini ırmıştir . 
nesi ilk iş olarak parlamento- söylemit ve muayyen vaktından •• Fransa ve Romanya 
yu dağıtmış ve daha ileri gide- vel intihabat yapılmanna hiç de lü- PARİS, 2 (A.A) _ Prens 
rek kanunu esasiyi istediği gi- zum görmo;diğini ilave eylemittir. Chika ile M. Briand arasında 
bi tadil edivermiştir. Bütçe hakkındaki münakaşayı a· 

V I I k ·ıı · ·ı çan muhal---'-' -- r"ırka1ı liderlerin- tebrik ve teşekkür telgrlalan e t ır ası mı etm reyı e .........,. · ed Chi1 den Clıambarlain mevcut verper- tcatı ilmiştir. Prens ,,a 
i!j ba!jm !l gelmiş ti. Fakat hü- d d h' den bazılarının tezyidine ve bir ta- gön er iği telgrafta gerek ıs-
kümdar ile çıkan bir ihtilal yü 1uın yeni vergiler ihda11na ait tekli- sen ve fikren biribirine bağlan
zünden çekilmeğe mecbur ol- fab ihtiva edeceğinden korkulan ye- mış olan Fransa ile Romanya 
du. Veft milli hükumetinin ye- ni bütçe projesinin bütün tahmin- arasında elbirligi lie sıkı su
rine getirilen Sıtkı paşa hüku- !erin hiLifına olarak korkunç bir 

· · · b · •ekilde çıkmadıg" ıru itiraf etmit fa- rette çalışmakta devam edile-metı şımdı ır seneden b<>ri • .. . . - . . 
kat fazla nikbin hisoiyata isti.,.~t et- ceğini kuvvetle umıt ettıgını memleketin idaresini ele almı~ · "' tiğini ve hele itıizlere muavenetın yazınlştlr . 

oluyor. hazineye daha kaça malolacağı hu- M. Briand verdiği evapta, 
Şamda fransız mltralgllzlerlnin şehit eltlt/I J(r11plal'la Bu vaziyet karşısında Veft ıuaunu ıükut ile geçittircliğini oöy- Roınanyanm sabık Paris sefi-

b' 
• lemittir. Hatip haftada bir milyon 

dolu r so · a l lira artan iane masraflarının kabar- ri ile tekrar bir arada çalışmak 
Bütün bu hadiseler, Fran- memleketler zapt.etmekte de- maoı neticeıi olarak ııelecek ni1&11da imkanmı elde ettiğinden dola-

sanm kendi halinde oturan ğil iktısadiyata hakim olmak- 100 ili 150 milyon bir açıkla kart"' Yl memnun : caldığıru beyan et-
Kürt l'Üesaslnı huduttan uzak- tadır. İktısadiyata hakim ol- laıılacağıru zikrederek bu vaziyete ıniştir. M. Briand, prensin 
l _... ~ akla ·'--ani k 'k d ' 11 ld nihayet verilmesi lüzumu üzerinde Fransada bıraktıg" ı hatıranın aştuuıgı, oc rıru ıuduıı a ma , ı tısa ıyat yo arını e e Hrar etmiıtr. Cbamberlain erazi ver 
nm, tarlalarını tenke mecbur bulundurmak demektir. Bun- giıinin tezyidine ait teklifi muayyen Fransa ile Romanya arasında 
ettiği ve ıbir şehiır da!hilinde dan bir kaç sene evvel maruf ve mahdut bir 11nıfa kartı bir teca- mesai iştirakini temine matuf 
srkl bir nezaret altında yaşa- bir Frasız gazetesinde şöyle vüz diye tavsif etmit vedominyonlar faaliyetin karştlılclı bir itimat 
mağa medbur tuttuğu bir za- bir makale dkıımuş tuk: "Bol- veya müstemekelerden gelen teke- dairesinde devam edeceğine en 

d 1 F bu 'k hl'k . . A rin bir iıtihlak resmine tabi tutul- sag"lam bir zaman teşkil ettig"i-

Halk fırkası umumi katipliği B 
bir tebliğ neşretti •. 

ANKARA, 3 (A.A)- Cüm yük koaııresi may11m onı 
huriyet Halk fn·kul katibi ıı
mumiliiindeo teblit olunmut
tur: 

pazar ırünü ıaat on dört b" 
ta Büyilk Millet Mceliıi içt 

Cümhuriyet Halk FlrkHl bü salonunda toplanacaktır 

Romanyada diktatör 
lük şayiaları 

Sefaret bir tebliğ neşrederek b 
şayiaları tekzip ediyor .. 

--ANKARA, 3 (A.A) - Ro-1 ni hükfımet parlamentoyu t 
monya sefareti tebliğ ediyor: biki fevkalade müşkil olan 

Romanyada diktatörlük ila- nunlan tadil hususunda sıl 
nı hakknıdaki bütün şayialar tınnak istemediğinden teşkil 
asılsızdır. Böyle bir tarzı hare- esasiye kanununun bahşett 
ket kralın noktai nazarına mu- parliımentonun feshi vasıtası 
halif olduğu gibi 40 senelik si- !Cullanmlştır. Kanuni intihab 
yasi hayatile de sabit olduğu vuku bulacak parlamen 
veçhile başvekilin de noktai na 15 Haziranda açılacaktır . 
zanna mugayirdir. Kral tarafm Yorga hükumeti, par 
dan tayin olunan mesai kabine parlamento 15 haziranda aç 
si büyük ekseriyeti iktidar mev caktır. Yorga ~ü~e~, par 

k.. · ked · · . mentonun feshı gunu ızah el 
ıını ter en ve sıyasetı yem 1 h kk d k --' 
.. A • • • en program a m a aral" 

hukumetın sıyasetıne uymayan 

1 

recek olan yeni meclislerin 
bir fırkaya mensup bir parla- zahür edecek reyleri netayic 
mentoya istinat edemezdi. Ye- kabul edecektir. 

Terfi eden komiser ve muavinler man a yapı mrştır. ransa şevı te ~ esının vrupaya, ması taaavvurunu tenkit ederek 
tedbirleri Türklere hoş görün- Türkiy e ve Boğazlardan geçe- gümrük re•minin ecnebi tekerlerin- ni ilave eylemiştir . ANKARA, 3 (Telefonla)- 1 cek olan bu memurlara ait tc 
mck ve Kürt ıkiyammın bastı- ceğini ileri sürerek İngiltere den alınmasını tavsiye etmiıtir. Polis muavin ve komserlerine fi listeleri ile mahalli istihd~ 
rılmasında onlara yardım et- Suriye ve lra1nn tamam en Chamberlain . ~erek varidatı artır- Deniz itilafı meselesi !arını muhtevi cetveller bu aı • ait umumi imtihanların netice meık için alıyordu. İsmet Pa- F ransaya te11ki mukabilinde İs mak gerckıe lngiliz ıenayüne NEVYORK, 2 ( A.A ) - çinde ilan edilecek ve aliıkadl 

F b h , · · '- b ld b' 00· f · t yardoa etmek ıçın himaye teri tesbit edilmiş ve Emniyeti t şa ransanm u ızmetını ta>< tan u a ır m a aa t e sıs e - Han' cı'ye nazırı M. Stimsonun tara teblig"at yapılacaktır. 
uıulünün kabulü lüzumunu i- · "d" l" - " d k' 1 

dir etmiş ve meclis .kün;üsün- melerinc Fransanın m uva faka leri ıürerek yalnız lngiltere Franslz _ İtalyan deniz itilafı- umumıye mu ur ugun e 1 <O- tanbul polis mektebinin bu s 
den Fransaya Jcar{l teşekküra t in i istiyor. Bu müracaatin al- taralın.w.;eeMlbi mallara tatbik.,_ na müteallik İngiliz ve Fran- misyon mesaisini ikmal etmiş- neki mezunlarından elli kad. 
tml bildinnişti. Fakat Türk- tında Hint yolunu ve petrol Nahaı P8J& dilen fakat buna mdluabil ecnebi Slz notalarım etraflı surette tir, Hazirandan itibaren muhte polis memuru Ankara kadroı 
ler de yazl ile söz, yaptıkları membalarını Avrupaya bağla- lırkasile abrar flrkası arasında memleketlerin hiç biri tarafmdan in tahlil ettiği ve halli geri kalan lif kadrolarda istihdam edile - icin tefrik edilmi tir 
işlerinden büsbütün aynıdır. yacak yolun can alacak r ':ta bir ittifak aktedilmiştir. giliz mallatoma taıltik eclilmiyen -- teknik meselelerin evvelce zan 

1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ___________ _ 

Antakyadaki Türk propa- ld b 1 d ak S le h"k' · beotmüblılQe'lilfeminindevamıha- · 

'

---'--( .L!:y'--- devam ederse dsııngı ı·ezlı'deı·r.uF~~ha~mka Hint .Y,~ ıt ~ ~aşad'I u ~md~ktı kanu- !inde lqiliz .... -yiinin münkarız o- n~dildiğ~ gibi. aşılması m~şkül Y alovada halk pav- Slileyman liey konyıı 
..,.....,. ""' ıcu: nu esasıyı ta ı ettır ı ten son lacağuu ...,lemiftir. bır manı teşkil etmeyecegı ka- ı· . • 1 

pek feaa neticeler dıoğurabi- lu ve petrol membaları İngiliz ra şimdi yeniden intihap yap- , , • "" •, naatind.e bulun~uğu söy~en- yonJarı ve lokantası va ~sı mı ~ uy~r?. 
lir. hayatının .bir ukdesidir. Her tırnıak istiyor. Halbuki kanu- A "k b ~ d mektedir .. M. Stımson, vazıye- . . . . l Beledıyede yenı teşkil edıle 

Şarirta olduğu kadar Avru- ne pahasına olursa ıoıl~un girdi nu esasiyi hükumetin hiç bir merı a ug ay ti daha fazla tetkik etmek iste- Seynsefaın ıdares~ . Yalova mezarlıklar müdürü Stileyma 
ı:ıada da Fcansanm iyil~k ve ği yerden çmkmamak prensibi- zaman tatil ettiremiyeceğini gönderiyor meıniştir. kaphcalarında halk ıçın ucuz Bey haziranda Konya valiliğ 
yardınuna en çok muhtaç oldu ! ni takip eden İngilizler İstan- ileri süren muhalifler bu intiha PORTLAND, 2 (A.A) PARİS, 2 (A.A) _ M. Mas pavyonlar ~a~t~rm~Ş~l~. Halk ne tayin edileceğisöyleniyor.S 
ğu böyle bi.r zamanda Türkiye 1 bula ·girmiş ve bir taktın vesi- batın hiç bir kıymeti olmadığı- Doğru malUmat sahibi olmakla s~gli deniz itilafı ha~kın~a ye- pa~~nl~ı ıkı uç kişilik ve ya- leym~n B~y~ yeri~e bir . mii 
Mandater hükUınetimizi taciz lelerle şehri tamamen i§gal et nı söyliyerek kendileri buna iş- tanının~ mahafil İngiltereye ı ruden başlamaktan bır faıde el- tak ucr~tı 6.o ~uruşt~r . . hendıs getınlecektir. Yenı mc 
edecek şeyler xa2arsa dahilde miş olmalarına rağmen, gene ıirak etmiyecckleri gibi halkın gönderilmek üzere 9000 ton de edilemeyeceği fikrinde bu- 1 Seynsefam ıdaresı fakır ~al: zarlıklar talimatnamesi de hı 
ve hariçte kuvvetl~ndiji tak- çekilmeğe meabur olmuşlardı. da bu intihabata i ~ tirak etme- buğday&11 yakında vapurlara lunmaktadrr . km V:a1;'>va ~ap!ı~alarınd~ ısti zirandan itibaren tatbik edil 
dinle neler ya2mazl. Işte bu müracaat o kaçan fır- mesini temin için çahşmağa yükletilmesine başlanacağını fadesını tem~n ıçın uc~z bır lo- meğe başlanacağı için buray: 

F.ransa, Türk dostluğu uğu- . satl tekrar ele geçirmeğe ma- karar veren her iki fir!Canın haber ~nniştir. Yerli hubu _ ispanyada vaziyet kanta da t~sıs ed~~ektır: ~u 1~- ilaveten bir fen heyeti ihda 
runda çok fedakarbklilr yaptl. tuftur. Fakat buna muvafakat reisleri son günlerde büyük sa- I b • h .11 n· ce · t' lin kantada pıyaz, cıger, pılav gı- da düşünülmektedir . 
Kemal. 1 b . . ani d k b' F K b' · at musta sı e mıye 1 e SEVİLLE, 2 (A.A) - Ko-

. ıst e.r u sıyasetı a- e ec, c ıır ransız a ınesı yı.lab.ilecek. bir .ma.cera .da ge- de bulunaıı 12,000 ton mikta- bi ucuz yemekler bulu~ca. k, 40 Leh milli bav,•amı 
mak t 1 t e Olm a.kt T 1 - münistler tarafından yapılan k k k kab ı 1 J • ıs emıyor ar. yoK ur v ayac ır, a- rırmı~lerdır. Bındıklerı tren d 'h · uruşa yeme yeme ı o a-.,. " rmdaki bug· ayı ı racat tacır- b' · · k b l d'l ı 

•
B. ugiin Fransa Suri·y· elilerle rı···h·d· ikk.atle .tak. ip edilirse go.·- durdurulmuş, halk toplanmı~. ır mıtıngte a u e ı en tarar caktır . 

İ 
1 

.. !eri vasıtasile tamamen satmış- · d b k k ı ahk 
1:ürlder. arasında h~nuz halle- r:ııur kı ~ılız muhare_belen- polisle mücı>delc olmu)i, Veft tır. Bu miktarın 9000 tonu İn- suretın e sa 1 ra ın m e- Bu şeraite göre bir günlük 
dı·lmem· ış meselelen.n hesab~ nın en çogu b.u. yo_ı ugnında hrkası reisi Nahas pa~a ba!'ın- meye verilmesi, ceneral Beren- Yalova masrafını, banyo da da-

M 1Q B N 1 " ., gı'lteerye, 3000 tonu da Japon- · k d' ·1 · · gorece. k. kıud. retted .. ır •.. ese... yapılmıştır:. ırıncı. apo yon dan .varalanmı~tır. guernın urşuna ızı mesı, sı- hil olmak üzere 150 kuruşla te-
f .. yaya gönderilecektir . ·1 h f ı 'l"hl ~uı:ıyelı.~en~ ve ~~~tecılnn ~ ~.rsır ve Hınt. ~; e:ıne t~_cb- Bu kabil maceralara rağ- h Ad" vı mu a lZ arın sı a annrn a- ınin etmek mümkündür . 

taki, gümrük ıtıtafl, tekmıl bus etmeseydı Saınte Helene men M:sır da simdi ki hükumet .13arselon a ıseleri lmması, ahaliye silah dağıtıl- Halkın Yalovadan istifade 
~~ı:rin ve. "J?~~" u öl- girmeyecekti._ İkinci Wilhelm_ 1 ale!.hinde_ki mü~adelcni.n .bite- BARSELON, 2 (A.A) - ması, Fasın? Katalonyanın ve etmesi için otomobil nakliye 
durenlerın teslımı, Geys,, ler Istanbul - Bagdat - Baııra hat cegıne iıükmedilmemelıdır. Şehrin her tarafnrda sükfın hü- Basque'larla meskun havalinin ücretlerinde de tenzilat yap _ 
tarafından yağma edilen em- tına el atmasaydi bu günki me KAHiRE 2 A . A. _ Veft küm sürmektedir. Miralay Ma- terk,i Abdülkerimin serbest bı- mak lazımdır. 
valio iadesi ve kabileleriınize, fasına düşıney~ekti. Rusya- ve Abrar fırkalarının liderleri cia araba ile sokaklarda dolaş- rakılmau ve bir ihtilal mahke- Yunan meb'usu dün 
tazminat verilmesi V. S. nl? şimd~i. vaz~re.~ind~ de ız saat evvel zorla binmi!J ol- maktadır. Sabahleyin anarşist mesi teşkili istenmiştir . Ankaraya gı·tti 

Bu müfkill aiyuetin için- Hant ~m~ büyük bır rol dulcları trenden hayh canları !erle komünistler arasmda bir 
den çıbnak h~a Diplo- oynadıgma fÜphe yoktur. sıkılmış ve saatlerce ayni va- arbede olmuştur .Bu esnada ko Kral Alfonso Şehrimizde bulunan Yunan 
mat usulü klfi gelme1JBC Fran Kısaca naklettiğimiz buma ziyette kalmak neticesi olal'ak münistlfe kavgaya tutuşanları LONDRA, 2 (A.A) - Sa- meb'uslarmdan M. Makas dün 
•lz makıaımatl için mukaıbelei kale asırlar süren bir an'ana- ayakları adeta tutulmuş bir aymnağa çallşan polislere te- bık kral Alphonso Parise gir- ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
bilmisilden başka yapacak bir nin tarihi tezehürl«ini göster halde saat 21 de inip kurtul- cavüzatta bulunmuşlardır. Si- me!t üzere öğleye doğru Lond- Mumaileyh Ankarada bir kon-
ICY yakt..-. melı:tedir. muşlardır. Liderlerin binmiş vil muhafızlardan bir kişi öl- radan hareket etmiştir . ferans verecektir · 

Bizim Suriye kaıbileleı'-"lliz 
mukaıbele etmesini ve inti•kann 
IJUI( almayı biliruer.,, 

oldukları tren bafvekilin emri müştür. Bir kiti ağlr ve müte- lngiliz sefiri mezunen 
üzerine muhtelit istasyonların addit kimseler hafif surette ya- C Ak M l' • 

ral lardı • vam ec ısı gı•ttı· 
kör yol denilen taraflarında anmıı r · 
saatlerce bekletilmiş ve niha- Sendikalar birliği azasından CENEVRE, 2 (A.A) - A- İngiliz sefiri M. Klark dün 

"Couriyer de Surie mem- yet Maadide piyade kışlası ö- 3 kişi ağır, 10 ~:işi de hafif su- vusturya, Çekoslovakya ve ekspresle Lozana mütevecci-
leketimizde lhemen ilk defa is ne mini olunca Hint ve petrol nünde durdurulmuş ve bu ma- rette yaralanmışlardır. 3 kişi Belçika hükumetleri Cemiyeti hen şehrimizden hareket etmİ§ 
mi işitilen bir gazetedir. Hat- yolunu Irak ve Suriyeden ge- cera da bur3 da nihayet bulmuş tev'~if edilmiştir. Bnnların ara- akvam meclisinin gelecek içti- tir. Sefir cenapları Lozandıın 

fstanbulun beynelmilel bir 
rekabet n:>ktası olması ve mil
li ılı:uvvetleriımizın kudreti İngi 
lizlerin -bu noktadaki emelleri 

ti şu makale matbuatımızca tur, sında bir de tanınmış bir ko- maında Avusturya - Alman Parise ve Loodraya gidecek, 
görülmemiş gibidir. Fakat i- çirerek Akdenize bağlamak ve Tanta istasyonuna doğru münist vardır . gümrük birliği meselesi hak- yinni güne kadar şehrimize av 
tin iç yüzünü bilenler için bu deniz hakimiyetinden iırtifade kafile kafile gelmekte olan Fransada 1 mayıs günü kında yapılacak müzakereye iş- det edecektir . 
makale ve bunu yazdıran saik ederek daha klSa ve daha ucuz Veft fırkası azası polis kuvvet- PARİS, 2 (A.A) - Birma- tirake davet edilmişlerdir .Bu iki Bulgar hudut 
!er Ç__._ mu"hiımdır' I.,..• bize bır' yol elde e ...... -k '"-"r-ını' · du" ı · ı d d - ı hükumetleri mezkur içtimada u& • ~- • .,.... T" ~~ erı tara m an agıtı mıştır.30 "'S gun" ü memleketin her tara h • • k ] 
§u Uzu ha ..... t'haller' ya d1ran ..-;...A"'l Fak t harpte aynı· J" sırasile M. Sthober, M. Benes ancıne Çl arı ıyor n "" ı z S'w ..... u er. a kadar kimse tevkif edilmiştir. fmda sükun içinde geçmişti!'. 
sai:k de mevzuun l;ııı. ehemmi- suretle galip ;gelen Fransanm Kahire istasyonu hala mu- Yalnız, Paris civarında Bezons ve kuvvetli bir ihtimale göre Polis İstanbula sahte pasa-

Leh milli bayramı müna 
tile dün şehrimiz Leh konsol 
hanesinde bir resmi kabul y 
pdmşmr. Dün sabah şehrimi 
de ki, Lehliler Beyoğlu kator 
klisesinde bir ayini ruhani ic 
ettirmişler ve Leh istiklal m · 
cadelelerinde ölen vatandaşla 
nm hatıralamu tebcil etmi§le 
dir. 

Gümrük muhafaza 
teşkil ah 

Yolcu salonu ile Sirkeci isti 
siyonınıda gümrük muhaf 
tarassut işlerinin takviyesi k 
rarlaştmlmq ve kadroları te 
si edilmiştir . 

Polis mektebi 
mezun lan 

Polis mektebindeki imtih 
!ar tamamile bitmiştir . 

Bu sene mezun olacak ı 
zablta memurundan 65 şi t 
da muhtelif şehirlere gönd 
leceklerdir. 

Memurların kısmı azamın 
Ankarada kalması da muka 
rerdir. Yeni senei tedrisiye 
zirandan itibaren başlayacak 

yetinden ibarett~. Aşağıda bu gayeye seyirci •kalınası halaza altmda bulundurulmak da komünist belediye reisinin i- M. Hymans temsil edecekler • portla gelmiş olan Boris ve Sen 11 naıkledeceğMniz vesaik ve taf- mümkün değildL Benıt; İran tadır. Trene binmek isteyenle- daresi altında nümayiş yapan dir . fo isminde iki Bulgar yakala
ıı silat ispat edecektir ki ehem- ve Irak ticatttinin transit mer rin üstü başı dikkatli surette bir alay polis kuvvetleri le karşı Dünyanın en yüksek mış, bunlann casus olduğun-
d miyetsizbir .gazetede ehem- kezi olacak, hacılac bu yoldan aranmaktadır. taşmıştır . Bunun üzerine dan şüphelenmişti.Yapllan tah 

tır . 

Fransız komünıst 
meb'us 

PARİS, 2 (A.A) -
1 miy~tsiz bir şekilde çıkan bu geçerek mi!fonlar bırakacak- • uu • • B' · binası kikat neticesinde bu iki Bulga 

makale tamamen ıbir telkin e- 1 Su . . . mahsul Al k 'd . k. ğı bir arbede çılanıştır. ır 3an-
ar, nyenın zengın - as a a iÇ ·ı yasa darına zabiti ile bir jandarma NEVYORK, 2 (AA.) rm casus olmaylp siyasi miilte 

scıridir ve aley.h'mize yapıla- !eri Fransrz bütçesinin müthiş kaldınldı neferi ve iki polis komiseri atı- Dünyanm en yüksek ve büyük ci oldukları ve pasaponlan Sır 
caık tertibata zemin hazırla- y-1-Urıunu doldura _ _._ ve b' ı k "Em · S °" "'"" ........ NEVYORK, 2 (A,A) - A- lan kaldıran taşlarile yaralan- ınasl 0 ara pıre tate bistandan tedarik ettikm anla 
ınak iı-ın' dir. Bu '-·'---makale Frnnsa A,,__, __ ,_ st'"""et'--'- d 1 B 'ld' ,,. ima · 

Y " """'""' ·~· ....,uauz J- "~ !aska arazisi dahilinde tatbik nuşlar ve ayak altnı a calmrş- uı ıng ın açı sı resmı; re- §l! tır 
mizin son~a doğru tekrar av- ~plerine.ılaıırşl da:ha ılruvvet· mevkiinde bulnnan içki yasağı !ardır. O eıınada vak'a mahal- isicümhur M. Hoover tarafm-1 mış . . . . 

_.:....dııct.ı~~:.ılıh------~_JIJi..bi.ıu::ıll:lı!ki....almıs...ı:ı.laı::alıw....BuJ..'..!'.:::.::=:::::...:::.::;=:::..:_...::!.:::_;:.:::!:.:..ı__::::.:::.:....::....::=:;_....:..:;~:...::=~_J. _, __ ··- .ı ... _ ., n .... .:ıı.; Maamafih vazıyetlen eUlıhe-: 

gazetesi komünist meb'usla 
dan M. Doriotnun dün g 
Hendayde İspanyol hudud 
geçerek İspanyaya gittiği 
nrada MoAirovadan hususi • 
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)ehir meclisi bugün varidat bütçesini müza 
1 

Belediyede P.'l!'I~ 
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ıükafatı 
~v namzet 
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1 
Üsküdar T apu idaresinden: 
HükCımet t~rafmdan malO 

gazilere te\'Zi edilmiş olan ü, 
küdar'da Ümraniye kary~sind 
yalnız servide kain arazinin ta 
pudaki muamelesı ikmal edile 
rek senetleri derde~ti ita bulun 
duğur. dan kendilerine burad 
arazi verilmiş olan zevaun L • Ş. Meclisi ~ ı \t .. - ---- küdar Tapu idaresine ınüracı 

Bug~n .var.~dat büt- Agopyan hanı faciası· \~ 
~ •.urı li;zumu ilan olunur. .. ... 
:: 5 • 

.;,,.._). <ı'.. ~ • § "ul Birinci Ticaret M>hkı 

çesını muzakere h k • 
edecektir. ~ nın mu a emesı .. 

~ ~~ j~ -. 
~ _. § ,.-( ~ .. ; ğ, N3antm&;,ınıı kBrAr Vf 

Şehir meclisi bugün toplanarak 
931 bütçesi varidat kısmının müza
keresine başlayacaktır. Bugünkü 
ruznamcnin mühim mevadı arasında 
sıhhiye encümeni tarafından ibıar 
edilmiş bir de rapor var4ır. Bu ra
por hastahaneler ihtiyacı hakkında · 
ki telnennileri ihtiva etmektedir. 

-. 
Maznun film sahiplerinin muhakemesine 
Aaırceza mahkemesinde devam edilecek 

ı ',... 

\~ 
~ ~ ~ \ ~ § o;; ,b~uldı Sulun H 
~ <;. \!a ı.;ı • ı:: .,,. - hını d•hil!nc 
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Topkapı sarayının dahi/inden ilıl manzara 

T ka Yuıda bu ay i- ı Salonun bir kısmı kılıçlara 
op pı sara • h · d'l · · B d K 

d d 
.. d" -· bir salon züv- ta sıs e ı mıştır. ura a a: 

ı e or uncu • S"l A · ı da akt Bu salonda nunı u eymanın cem ış 

krakıyrnaç c 
1
. ıry. ayı ihtiva et- bir kılıcı ve halife ömere ait 

et ı eş b' kıl .. "lm k di 
•ktedir. Bu salonda 15 il-e ır ı~ goru k"~ ~ ~ . 
. inci asırda Türkiyede giyi- Bu s ondu~ ~şad n an ~ob~· 

. d ürnuneler var ra Harem aıresın en yenı ır 
ı elbıseler en n . . , d kısım ve resim galerisi açıla-
" Elb' 1 rin bıçımlerın en . ... ıse e . . . caktır. Fakat bunlamı açtlabıl-
ıade kumaşlar dıaızı ehernmı . ak . b"t . 

d
. B A mesı, anc yem sene u çesın 

t görülmekte 1~- ursa ve · de bu iş için ayrılacak tahsisa
m kumaşlar _ıbılhassa nazarı ta mütavakkıftır. 
d:kati celbedıyor · Bizans asarı atika sergisi 
Gene bu salonda, 800 e ya· 
a tesbihi ihtiva eden çok mü 
m bir tesbih kolleksiyonu var 
r. Tesbihler üç kısmı üzerine 
snif edilmiştir. Mercan, se
f, anber. Bunların arasınd:ı, 

Paris" Luvr,, müzesinde ma 
yıs nihayetlerindeaçtlacak olan 
B~zans asan atika sergisine, İs 
tanbul müzelerinden bu devre 
ait bazı eşyanın muvakkaten 
gönderilmesi hakkında hüku
mete müracaat vuku bulmuş-metre boyunda bir kaç, ~ın 

~ tesbih, ve iki "inci,, tesbıh 
vardır. tur. 

Beş gün dalgalarla 
~ençeleşen iki sporcu 
," .. 1 .. mübadele komisyonu reisile 
.umu cune I" b. h . 
ürk başkatibinin tehlike.ı ır seya ati 
lrumülcünede tali mübadele " 
ımisvonu reisi M. Goırter ile 
ürk başkatibi Şerif Bey ka-
0.11 bir deniz seyahati yapmrş-
rdır. 

Hadise ş,udur: Geçen ~as· 
riyada M. Gortc:r ile Şerif B. 
:s gün izin alrrlar. M. Gor
r Hollandalıdır ve sporcu-

Diğer taraftan bütün encümen
ler mesailerine dc.vam etmekte. ken 
dilerine muhavvel işleri meclisin 
fevkalade içtima devresinde çıkar
mak için büyük bir faaliyetle çalıs 
maktadırlar. Bu meyanda muhtelit 
encümen de dün içtima etmiş beş sc 
nelik mesai programı hakkındaki 
tetkikatına devam eylemiştir. Rapo 
run en mühim aksamı ha kkındaki 
tetkikat bitmiştir. Bugünlerde esba
bı mucibe mazbatasının tanzimine 
başlanacak ve meclisin C~~adan 

1 sonraki içtimaında raptJr muzakere 
ve münakaşa edilecektir. Bundan 
başka kavanin encümeni de d.ün to!' 
lanmış, müstahde~ şubesı tali
matnamesinin tetkıkatın~ devam ~y
lemiştir. Encümen, mustahdem"!
den alınacak harçlar hakkında . tah
matname ile harç kanunundaki ta
aruzu telif ile meşguldür. Maama
fih bu mesele de mutlak surette 
meclisin bn içtima devresinde h~lle
dilecek ve müstahdemin şubesı 15 
Mayıstan sonra faaliyete geçecektir. 

Aparbman inşaatı 
çoğaldı 

Mevsim dolayısile şehrimizde 
bilhassa apartıman inşaatl hissedile 
cek derece4t çoğalmıştır. Son gün
lerde belediyeden muhtelif mıntaka
larda yapılmak üzere 25 apartıman 
ruhsatiyesi alınmıştır. Yeni yapıla
cak olan binaların ekserisi Cihan
girdedir. Bundan evvel apartıman 
inşaatı daha fazla Maçka, Nişantaşı 
ve Laleli semtlerinde olduğu halde 
şimdi Cihangirde başlamıştır. Buna 
da başlıca sebep Maçka ve Nişanta· 
şı cihetlerinde binelarm kesafet pey 
da eylemiş olması ve buna mukabil 
henüz Cihangirde bir çok hali yer
lerin mevcut olmasıdır. 

Duvar ilancılığı 
Belediye ile bir şirket arasında 

bundan evvel şehrimizde asri ilin 
yerleri tesisi için bir mukavelename 
tanzim edilmişti. Fakat, uzun müd
detten beri mukpvele ahkamına ria
yet edilmediğinden belediye bunu 
.eshe ve yeniden başka bir talibine 
ihaleye karar vermiştir. Asri ilan te· 
sisatl şimdilik üç sene müddetle i
hale edilecek ve Sultanahmet, Fa
tih, Beyazıt tramvay tevakkuf ma
hallerile Unkapanı meydanı ve Ka· 
dıköy iskelesinde tesisat yapılacak
tır. 

Adalar elektriği muka

velesi ahkamı 
Kadıköy havalisi ve Adaların c-

ır. Şerif Bey de Galatasaray lektrikle tenviri hakkında Nafıa Vc-
enizcilerindendir. kaletile şirket arasında tımzim ve 

M. Gorteriı:ı Trakya ismin· teati edilen mukavelenamenin bir su 
: üç tonluk bir kotrası vardıor. reti belediyeye gönderilmişti. Şir-
otra Gümülcinenin deniz is- ket hemen faaliyete geçmiş ve icap 

eden malzemeyi sipariş etmiştir. 
·lesi olan Dedeağaçta bulun· Mukavelename mucibince bu malze. 
ıktadır.Reisle başkatip arası 1 meden bir kısmı gümrük resminden 

ı;ın müsaade istemiştir 

Defterdarın muha-

kemesi 

Defterdar Şefik Beyle Sabık 
emlaki metrüke müdürü İsma
il Hakkı Beyin muhakemeleri
ne bugün Bursada devam olu
nacaktır. Şefik Bey ile şahit 
gösterilen ikinci şube mür':irü 

I Hilmi Bey Bursaya gitnı.~ r

\ dir . 

Agopgan hanı faciasına sebebly'.,t veren film depQSll / Mal alan gayri 
sahibi ile çıragı mübadiller 

Geçen aylar içinde 1sta11bullula- zada iıticvabı yapılmıştır_ Muhal«>• 
rı derin bir teessüre garkeden ve mesine 14 Nioan perşembe günü bat 
yedi kişinin ölümü, dört kişinin ya- !anacaktır. 
ralanmasile neticelenen Agopyan Musul meb'usunun 
hanı faciasına ait tahkikat ikmal edi· 
!erek evrakı ikinci ceza mahkemesi· 
ne tevdi edilmittir. Maznun sıfatile 
muhakeme alhna alınan film komi•
yoncusu Emii ile biraderi Y orgi ve 
çll'ak Yaninin dün ikinci .cezada mu 
hakemelerine ba§lanmıştır. Bunlar· 
dan yalnız Emil mevkuftur. 

Dünkü celsede facianın ne suret
le vuku bulduğunu teıbit eden ev
rak okunmuş ve mevkôfların hüvi
yeti teıbit edilmiştir. Neticed~ ikin 
ci ceza mahkemesi davayı tetkik ede 
rek vazife harici görmÜf ve evrabn 
Ağırcezaya tevdiine karar vennittir 

Muhakemeye Ağırceza mahke· 
mesinde May111n 30 uncu cumarte
si günü devam edilecektir. 

Komünistlerin kararı 
nakzedildi 

Ağrrceu mahkemesinde muhte
lif cezalara mahkôım edilen L:omü
nistlerin mabkônıiyet kararlarının 
temyizce nakzedildiği haberi dojru 
değildir. Evrak, henüz temyizden 
gelmemiıtir. 

inkılap gazetesi 

mahkum oldu 
Tütün mecmuaıı oahibi Sait Bey 

aleyhinde haysiyeti kırıcı mahiyette 
n"§riyat yaptığı sabit olan inkılap 
gazetesi mes'ul müdürü Sabri Salim 
B. hakkında ikinci ceza mahkemesi 
dün kararını vermiştir. 

Sabri B. altı ay hapis ve 100 lira 
para cezasına mahkUm olmuı ve an 
cak ~abıkası olmadığından cezası 
mahkemece tecil olunmuttur. 

Muhtelis memur 

yakalandı 
Emniyet sandığı memuru iken 

2,550 lira ihtilas yaparak ortadan 
kaybolan ve hakkında açık yakala
ma müzekkeresi çıkarılan irfan Ef. 
dün yakalanarak tevkifaneye gönde 
rilmiştir. irfan Ef. nin dün Ağır ce-

kati·11· 
Sabık Mus'ul meb'us" Nuri Beyi 

öldüren Arnavut Hacı idam talebi
le Ağır cezaya ıevkedilmiıtir. Katil 
Hacının dün kalemde ilk iıticvabı 
yapılmıttır. Muhakemesine 30 ma· 
yuta başlanacaktır. 

Vapur kumpanyalarının 
biletleri taklit edildi 
Zabıta aeçenlerde bazı vapur 

kumpanyalannın biletlerini taklit e
den Jan Sergey isminde birisini ya· 
kalayıp adliyeye teslim etmiştir. 

Bu adamın bir çok ecnebi kum
panyalara ait sahte vapur biletleri iı 
timal ettiği anlatıldığından tahki
kat ehemmiyetle tamik edilmiıtir. 

Evkafın terkos aley

hindeki davası 
Terkos şirketinin milkavelesinde 

şirketin Terkos civarındaki memba
ları cem ve hini hacette Terkos gö
lünün suyundan da istifade ederek 
İstanbul şehrinin su ihtiyacını te
min etmesi mecburiyeti musarrah~ 
trr. Halbuki şirket bu sarahati na
zarı dikkate almıyarak şehrin ihti
yacı olan suyu Terkos gölünün de
nize akan ayağını kapatarak ve gö
lün seviyyesini yükselterek temini
ni etrafatn memba arayarak masraf 
yapmaya tercih etmişti. Şirketin bu 
tarzda hareketi neticesi olarak Ter
kos köyü halkına ait araziden bir 
kısmı ile Evkafa ait orman ve arazi 
yükselen ~öl sularının istilasına ma
ruz kalmıştır. 

Evkaf idaresi bu vaziyet karşı
sında mahkemeye müracaatla Ter
kos şirketi aleyhinde bir dava aç
mıştı. Evkaf lehine olarak mahke
meden sadır olı:ın dava ilfimrnı son 
günlerde temyiz mahkemesi yi11e 
Evkaf lehine olarek bir noktadan 
nakzetmişti. Davı:ının n~kz~n riiye
tine yakında başlanacaktır. 

Tasfi'Ye kanunu fatbik edilir 
ken vekaletten baz ıcihetler so
rulmaktadır. iVlayet iskanı a
di sureti ile malalmış olan gay
ri mübadillere verilmiş olan em 
lak bedelinin de diğerleri gibi 
affedilip edilmediğini Dahiliye 
vekaletinden sormuştur • 

Emvali metrukede 

İlga olunan emlaki metrüke 
müdürlüğünün hazirandan iti • 
haren ihya edileceği söylenmek 
tedir. Hatta müdürlüğüne de 
eski müdür Ali Rıza Beyin ge
tirilmesine de çok ihtimal veri 
liyor • 

Romen filosu 

Romanya konsolosluğu Ro
manya filosu geldiği zaman ça
lınmak üzere İstiklal marşı no
tası istemiş ve vilayetten gön
aerilmiştir . 

Kerim Bey işe başladı 
Bir ay evvel mezunen Giride 

giden polis 3 üncü şube müdü
rü Kerim Bey şehriınize avdet 
etıniştir. Kerim Bey vazifesine 
başlarmştrı . 

Gümrük varidatı 
Azalmış değil, bilakis 

tezayüt etmiştir 

İstanbul gümrükleri umumi 
bir teftişe tabi tutulmaktadır. 

Gümrük baş müdürü Seyfi 
Bey demiştir ki: 

" - Bir aydanberi yapılmak 
ta olan bu teftişler senelik mu 
tat teftişlerdir. 

Dedeağaça giderek kotra istisna edilecektir. Gene mukavel• 
', tenezzüh yapıyorlar. ahkamına göre Kadıköy ve Adalar- y •Ik•• 1 • ı • 

Bu iki sporcu beş günlük Muhakkak bir ölümden da elektrik fiatlerinde sarfiyat ye- eşı oye ı·nen ngı iZ 
· kurtulan ı kununa yüzde beş zammedilecektir . 

Bütün muamelat tetkik olun 
maktadır. 

Muamelat usullerinin tadili . nlerini lstanbulda geçirme- ŞERiF BEY Bu para yüzde beşlerin temin ede-
ve Dedeağaçtan da buraya ceği hasılat elli bin liraya baliğ olun tayyarecı•lerı• mevzuu bahis değildir · 

tra ile gelmeğe karar verir· nuyor. . b caya kadar tahsil edilecektir. Elli Yapılmakta olan teftişler 
~r. Dedeağactan kotraya bi- Bunun üzerıne bunl~rın .a- bin lira hasıl olduktan sonra Kadı- muayyen bir meselenin tahkiki 

nerler. Yanla~mda bir- de hiz- tarak boğulmuş .oldugu~~ ıh- köy. Adalar ve İstanbul elektrik fi- mahioYetinde olmayıp gümrük 
. timal eriliyor, telaş baş goste- atleri ayni derecede olacaktır. Mu- M l" d k• d A t } • • ı:netçı alırlar. kavele, Kadıköy elektrik şirketi ün- 0 Or e 1 arıza an VUS Ura yaya gı- vaziyetini tetkik etmekten iba-

Dedeağaçtan .on mil kadar riyor. t'" vanını da kaldırmış, bütiin şebeke demeyecekler, Londraya do·'neceklerdı'r rettir. Zaten gümrük hiç bir za 
'0ıldıkları vakı't fırtına çıkar. Bu esnada kot;rasına mo or t b 1 k 'k · k · .. 1 t f · · k 1 , Ş . f B stan ul e e trı şır etı unvanını a man e tışsız a maz gümrük 
~"nlarda batmaktan kurtul • taktıran M. Gorter v,e en . " t L d ·ı A t 1 ı ·ık·· .. · d 'k' d · 'd " k 

1 
mrş ır. on ra ı e vus ra ya ara- şı oy uz>enn e ı ı evır yap- van atının geçen seneye nis-

na\<:tan l'urtulmak ı'çı·n Sema artık motörlü olan ot•.a. 1.-e. Elektrı'k tellerı'ne do- d · b' ya k ·· l t" .. "l .. .. .. tl lm · , 
1 

G ı sın a sen ı• uçuş pma uz. mış ar ve mo or guru tusunu pe e aza ası, tıiccann güm-
' ırek adasına iltica ederler. Dedeağaca dönüyor ar, um~ kunmanın tehlikeleri re yola çıkan İngiliz tayyare- işiten Cidna şirketi gece nöbet rükteki mallarını eskisine nis-

Adada bir gi:Oe?-alırlar, ha· cüneye gidiyorlar. Hayatla 0 
• cilerinden Neville Stack ve ma çisi hemen işaret ve iniş lam- petle daha az miktarda çekme 

du .. zelı'r ve tekrar yola çıkar duklarmı da bildiriyorlar. Bazı çocuklar oyun oynamak ve- k' . . Ch 1· .. k'l b' bal akın . d 
K b 

mıstı ap ın muş ı ır se- arını y ış ve tayyare de sın en ileri gelmektedir . 
r. Fakat İmroz önlerine gel- Bir müddet sonra ur ~n silcsile elektrik direklerinin üzeri- h lk. ak k . . . T 

M G t 1 1 h k ya atten sonra evve ı şam araya ınmıştır. ayyarenin Maamafı'h van'dat 929 sene-
k f k 'd gelı'yor or er ı e ne çıkıyor ar veya ut azaen yere .. d _, teri s1.rada bu se er ço şı · · bayramı · · .. . . saat 8,45 de Yeşilkoy e karaya makinisti derhal motöru"n ta- sı'nden fazladır. 

beş gun ızın a düşen tel parçasile oynuyorlar. Bu 
detti bir fı.rtına ile tekrar karşı ,. if Bey gene . : · b kalmışla d · . b l f k .. 

d f d 
k nı suretle her v•kit bir kaza çıkması ınmeye mec ur r ır. mırıne aş amış a at motor 929 martında İstanbul gum" . 

asırlar. •u ·lar ve bu e a a ı ay d B 'b' k 1 T 'l · e h t 'Ik ed ba 1 .. İ b la .-etmekte ihtimali var ır. u gı ı aza ara ayyarecı erın s ya a ı ı ve pervan e zı arıza ar gö- ru"ğü' van'datı iki milyon lira ol 
.Kotranın dümeni krrıF par 1:: ile stan u '" - ım.ni olmak üzere elektrik tehlikele- d · "b .. kil "ti k "ld" - " d • ba . . d . d d' 1 an en ıtı aren muş a a ar- ru ugun en tıamırat sa ha duğu halde bu sene mart aym-
ti bu intıhap netıcesın en ~~j;r"'. A·~-a--•tların a ısr":" e ıyor ar. ri hakkında çocuklara ameli maHI- 1 G b' A d b kıl D hah ,.. _ . D d a~t m . . bel d' . şı aşmış ve ar ı vrupa a ıra mıştır. ün sa yapı- da 3 ınilyon liraya b.alig' olmu" 

llg
.a--I - · ile müteessir olm lıyo. cükl•'kım .. e eag , an o~1 mat verilmesı içın e ıyece maarı .. h' h l'f .. g'rl 1 .. 1 . . d ,. ar ' 1 230 fe mu··racaat edı'lecektı"r. mut ış mu a 1 ruz a al' a mu an muayene netıcesın e motö tur. Gu"mrükler tu"ccarm henu"z 

arasınd · -~:.ır ın t" tı süre bmıyor ar ve mı k 1• J · · 
vrilir. a çalkanarak ki~ ~ı Alınan :ohı bu sefer tehlike- Belediyede maaş cadele etme azım ge mıştıı;. rün tamirinden sonra Avuıtral çekilmeıniş mallarile dolmuş • 

den uzuvla 
~"' -.v•c defterleriniı 

iare edilen muntazam şekildı 
olması zaruridir . 

Borsa, defterlerin bu şeraitt 
uygun olup olmadğım tetkH 
lüzumunu hissetmiştir. yapı 
lan tetkikat baz ıkifayetsizlik 
ler göstermiştir. Bunlar hak 
kında tetkikat tamik edilmek 
tedir. 

Mübayaacılarla Borsada id2 
re meclisi arasmdaki ihtilaf ~ 
selesinin halli yeni nizamnarı 
nin çıkmasına talik edilmistir., 

Bu mesele ile meşğul olan Ti ı 
caret umumi müdürü Naki B. 
borsanm yeni nizamnamesinin 
süratle çıkarılması için Ankara 
da vekiiletle temas edeceğini 
söylemiştir. 

Yakmda çıkacak olan bu ni
zamname mucibince, borsada 
simsarlar kalkacaktır. 

Bu suretle mübayaactlarm 
başlıca dilekleri • tatmin edil
ıniş olacaktır • 

Balıkçılık için vapur 

bulundu 

İktısat vekaleti hesabına bir 
balıkçılık vapuru almak için ve 
kal.et deniz müşaviri Şevket B. 
Avrupaya gitmişti. Aldığımız 
malftmata göre Şevket B. Lon
darada bir açık deniz balıkçı 

gemisi bulmuştur . 
Diger taraftan balıkçılık i

çin bir de motör satın alınacak 
tır 

Afyon zeriyah yan 

yarıya indi 
İhracat ofisi yeni afyon zer'4'atı 

hakkında bir anket yapmıştır. Bu 
ankete İzmir, Afyon Kacahisar, Mer 
zifon, Zile, Konya, Balıkesir ve 
Tekirdağ mmtakasından cevaplar 
gelmiştir. 

Bunlara nazaran, afyon nuntaka 
larında (931) afyon zeriyatı geçen 
seneye nispetle bazı yerlerde yüzde 
elli, bazı yerlerde ise yüzde otuz, 
kırk kadar noksandrr. 

En yüksek morfinli afyon yeti~
tiren Tekirdağ mıntakasında g~çen 
sene zeriyatı (3420) dönüm olduğu 
halde bu sene (1518) dönümdiir. 
Bu noksanlık afyon fiatlerinin peıc 
ziyade düşmesinden ileri gelmiştir. 

Bazı yerlerdeki mezruat soğ-~k
tan müteessir olmuştur. Ezcümle 
Zilede afyon ekilen (25,000) dönüm 
arazidenn (15,000) dönümü soğuk
tan bozulmuştur. 

Konya mıntakası mezruatına da 
geçen soğuklar fena tesir yapmış
tır. 

Bu vaziyet dolayrsile fiatlerin 
yükselmesi beklenmektedir. 

Son bir hafta zarfında lstanbuldan 
(64) sandık afyon ihraç edilmiştir. 

Afyon fiati kilosu (1350) kuruş 
tur. 

Almanyadan ofise gelen m~l(l. 
mata göre Hamburg piyasasında fi
at\erin tenezzülü devam etmekte· 
dir. 

Ofis komitesi azasından Ali Ra
miz B. tarafından ihracatı ali.kadar 
eden nakliyat işlerinin ıslahı için 
hazırlanan rapor ofis müdiriyetince 
tetlcik olunmaktadır. 

•• b ..... o ....... 

Kambiyo Borsası 
laterlln 1032 Kuron 126 

Dolar 212 Şlllng 31 

Fraalt 166 Pczeta 22,50 

Ur et 224 Raytmarlı:50,50 

Frank 8. 117 Zloti 24 

Drahmi 55,25 PcngU 37 

-

Ancak ca,l , . b k .. d k O kadar ki fazla uğraşmak ne ya seyyahatmdan vazgeçilerek t 
sahı'J k Nı' ilerisinde.ur uçu gu_ n e a- B 1 d' 1 · lm ur · 

1 
ic · ya rn old - - e e rye memur arının ma - ticesi olarak bcnzın aza :ış ve Londraya avdete karar veril-
_ ındekiler .. ugu to"rler· z\ln müdd~nbula gelıyorlar. ·ı · k · n30 all · güm "k • k YUze yü ın aşları henüz ven mıyece tır. programlarında olmadığı hal- ıniştir. Bu sabah yapılacak " m sene• ru vari ·t' 

• çdı abilerek muhakl zek sa- olan bu 'ıamp kurac ile Şerif Bey ya- Belediye beş aylık bütçesindeki de Viyanada karaya inerek muayene müsait netice verdi.».! datr vazi}"'tine ait istatistik bir,. ı.,.~.... _,,..d lY(l:ıO. '\f~:ı{l 'u-e\O. ~l 
rn en k"-ulurlar ve'da b. İr sı·7 olarakJ Vı'la"yet, A,ya moto"'rü ile 

11

" ka gl1 k d b' · · · ~ ..... t:ı ""Q · n-e no 

Frank i. 815 Ley ?• °'' 
t:··~~ ~ 

- • ~ bazı varidatı henüz tahakkuk benzin almak mecburiyeti ha- takdi.rıde tayyare derhal Lon- Ç ne a ar ıttnlecektir . ıl" ..... , '\"'-e\\ u.ı-e.. · .. nı\1b. 
r vasıtası il ' enız- il .. l 11 . . .. Pak .. .. ·"' '" u:ıı-e. !'' • Q-en nz() o .. ' 
çektirme_ e kotrayı da sa- tederek t mya• e ıyı ece c erını soy- ettiremediğinden maaşların bir stl olmuş.tur. Tayyare pusla ve draya ?areket edec~ktir. et gumruk muayene he~.!! .ı,..., - :ı\ ll\~ 1\-"! ..., " .. - ıp\~ 

ge muvaffak olur M. Gor'>'t' tarafta Göl---- hafta sonra verileceği ümit e- harita ile yoluna gece de de- Ingıliz tayyaresı saatte va- yetinin işleri de.ha ziyade sür- .O -l~l9"" ~~ u.c1""1ıe1,f ma\ların v 
u f rın gene l'!'>'Ziibü yapılası dilınektedir • vam etme~ üzre Viyanad~.h~ _ ~a? 250. ~loı:netre .ka~edebile- atle yürütebi~esi içi~ kadr~su luınde tetkik ve tahlili Sultanahmdt 
un~e er M. Gorter ı t Ded-eağaca '1} lzmir Çeım•üdürü reket etmış, fakat Baltgı;J ,. ~ • kabiliyette sen bır tayya- na 20 memur ilave edilecektır .. ıda tahlildtı tlcarİ)•e h\bornnınrı t.ır 
, ırat Yaptır co rasr- l üyorlar ' enezzüh ve ey~ •• k b · ~.,. AQI · · L •r taktırıyor ıyor Ve bir de . "'Y Kambiyo mura a e geçerken motörde ba;s.~ -j.O l Edl \lıı-. Tayyar .... '<).~'! ısc ondra ) 

ld ' · E ->"' ·:\ 1 •p ' \" .~,,,. nd P ' " .. · ., 
l llsnad h ' :,,_\ u. , l azalıgu 1 hıssolunmu~tur,.y~1 e~·tkeC Slrlı:,_ a~s: ··-•A:Üpıyı ' ,ra - anş_, .,,tnnl 1 te.y1/lıiyntt·ln muvlfakıtı suretile hakemlik dııhı 
1 , .. a a~tv !J~'- ,,_·~~-m_~_d_e_i_n_ti_bL~-e--g~e~e~n~-----~~--~~~~~~~~~~~--~---~~E=•=n·~~d •~ ay it i•tO -LK n.o.- ne ta arecı er e .. pı• an-.... 11r a - .,., Telefon; lstınbul . 1131 ,...: .esi bu 



MİLLİYET PAZARTESİ 4 MAYIS 1931 

Fikir, ~i.z;~h, Edebiyat, 
..., .................. .....,.._. = ., .... -. ....... ~ ......... ,..,,tM:'V:u .......,.... .... .,.. ~~- ..................... __. ...... . 

~:!!~!~! 1 DJ '~ 
4 MAYIS 1931 1"~ 1 .1\ [ 

l:')AREHANE - Ankara cadde.! 
No: 100 Telırnf adrui: Milliyet, fa. 
tanbul 

Para kazanmağa başladıktan sonra 
Telefon nu=nları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE OcRETLERl Evvela pek samimi bir mu-
G TUı·kiyc için Hariç ıçin ha.bbetic: se~iyordum. Bir tesa-

3 ay.ığt 400 kurnş 800 kuruş duf ne tıcesı olarak tanı ınış-
6 • 750 .. 1400 .. 1 tık. Aramızdaki ilk zamanlar· 

12 .. 1400 • • 27"" .. da tahmin edememiştim. Fa

!:i Jelen evrak geri verilmez 
.1uddcti geçen nüshalar 10 kunıf 

Gazete 'e =tbaaya ait itler 
n üdiriycte müracaat edilir. 

- Fransızcadan -

mu<;tum. Artık kazancım yolu
na girmistı. Kendisine dedim 
ki: 

-- Artık cal · · •naktan vaz 
geç kafidi•. 
Bu teklif his hoşuna gıtme

mişti; 

Bilmecemiz ,,.-G l.-ÖR-Y A-··; 
'=""~""""'=• • _!:ıoğlıı 'nu"..:'!. erin uhınn_! ··---- l ' CiLORYA 

1 J'cnnen ha1alandırılır ıegdne <alon ·f·-·--·--···-- . 

lJiK ~i eı asın~a 
Kttnali mı >&!fak" ıle de\lm eı.lcı 

ANNA CHRISTIE 
fiJmınd • \!n.anı.:a konuşu\ . 

'J'sn1ameı Alnl3n 1 !<.O;.ı:lu ola 
1 U filme 'UlUn ~ehtr c}'oalisı 

al~kadar .. ıuv r 

S« ı:ı ı:I 
~ Ze ·k neşi de o~anJ4r 

•e kalplerine neşe ~uaıtını ' , ' le ı.ceı ol 
ı\numüzdcki Çar nmb1 akş m•nda ı ltıb n 

ARTİSTİK SiNEMASINDA 
lrae . e haıl•r. ak an 

GÜLGÜN HAYAT 
fılınini gıdip gormeli~ırl r. llc,cı •em. 
J:\~E' C:l.YNOR ve CIJ.\llLES 
Ş rkı. dan' ve Jı, ı: hu usuııJ ı .r,a 

te 1d rC: ~c "ır. 

t\ e .. 1 b ;ır. a: 
FARRELL 
bır \: "'tlik 

GLORYA-. 
6 \lans Çarıaınba 1kşamı 

~,e~lıur viJolouist MlBT~lll'nun 
YEC ·\NE Kü SJ<:RI 

1 lape: ;\1.\llT~ • .\l, lmperaıorıça \larie - Tlıere" t ıiı ola~ 

• bi 
içiıı 

kat sonra anladım ki bu kadın 
benim hayatımda kendisinden 
ayrılmak imkanı olmayan bir 
kadındı. Güzelmiydi .. ? BUyük 

'ızetemiz il.iirla.-ın meı'uli~etiıü bir fevkaladeliği yoktu .. Faka 

- Öyle fakat şimdi fena 
mı .. ? Çok kazanmayoruz ... 

Kazanmak arzusu uyandık
tan sonra beni ihmal edeceğin 
den korkuyordum; 

l\u un '> fı,.:ı C .\ 1..\ Sl \ ARl·:sl 
me<h.ır "\1 l.(;t,[ ·ı. kemanı ile çal•cakıır. \erler şimcltdın ttdarik M 

1 etmez. bakışındaki hararet ve sami
, cdıJ.,Jıilı• Tel, il.O. 16.56 ~ da, 

~~~ J ·iatlar: 7 5- ı oo - ı .'\O -'.WI> kuru~ -.~~ abıti 
Bugünkü Hava 

ı n , la ~ ıaret 18 tnaz 
ı ıdr PQ TiZ \C 

Bayramda Bursada bulun
ığum üç gün zarfında Yeşil 

minin güzelliklerini bir ke
daha görmek fırsatını kaçır 
adım. İci dışı bir nefaset ko 
ksiyonu olan bu ıı-ahesere ya 
!mı bazı tecavüzler ciğeri-
i sızlattı. Eğer Evkaf idaresi 
ı satırları okor da bu elim ha 

l I inha yet verirse ne ala! Ver
._ ezse alem bizim kendi eser-

rimizi ihya şöyle dursun es
halinde muhafazadan bile 

iz olduğumuza hükmederler. 
Yeşili görenler bilirki içinde 
r hawz ve fıskiye vardır ve 
·ı fıskıye mermerden oyulmuş 

L \k san'atkarane bir şeydir. 
'angi susuz kalası yaptığını 

n k ~meyorum, bir münasebet
z, bu nefis eserin tam yanına 
Jrım metrelik mosmor bir 
1ırsun boru ve ucunada bir ter 

~1 ( 

2. 

m 

nır 

>S muslugu takmıs ve bunun 
1 güya sıı içeceklere kolaylık 
~muş .. Bu bir .. İkincisi nefis 

tarıhı binanın her tarafı es
bir nefis eser teskil ederken 

lbrizli üstatların yarattıkları 
' ıes cini mihrabın önü ile ha 
~zun etrafı çirkin ciçekli yer 
ı. ambal~ ı ı, c c öşenmiş ... 

(ani ikinci derece mahalle 
\hvelerinde bile, hani yalnız 
< d: len yerlerin esiklerinde bi 

m• t artık tesadüf erlilmeyen ci
sau 1ii bicili mmıambalarla !.. 

r Benim içim sızladı. bilmem 
z ne düsünürsünüz? ! 

r 'taklitler! 
ML c Bu-rsada Tophane bahçesi 
tAa {lye güzel bir yer var.. Bay

~m münasebctile acılmış .. Bi
lnci günü gittim.. Bursanm 
ruzel manzaralarını görebile-

, cgimiz bir yer olan bahçede 
tr saz hey'eti vardı ... 
\ Çaldı ve dinledik .. Sessiz sa 
1ıısız çaldılar amma hoşuma 
itti .. Derken sazcndelerılcn ı 
~ri kalktı ve "hayvanatı ehli
ıe .. taklidi yaptı .. Kurbağadan 
oı:çiye kadar .. Pek iyi muvaf
[lk olan hu gence sordum .. 
~ - İnsan taklidi yapmadı-
)/.? 

miyet halindeki kibarlık beni 
bu kadına ayrılamayacağım 

surette bağlamağa kafi gel
mişti. 

Şimdi im satırları yazarken 
kendi kenrlime şasıyorum: Ay
rılamayacağım bu kadından na. 
sıl ol<lu da ayrıldım .. > Hemde 
ani bir karar ile .. 

Lakin huna pesiınan olma
yacak mıy:m.? 

Zanetmeyorum. Çünkü o 
kadın artık evvelce pek sevdi
ğim kadın değildi. Bu değişik
liğin sebebi ise pek sade: 

Bir gün hen işsiz kalmak 
mecburiyetindeydim. Çalıştı
ğım fabrikanın sahibile hiç 
yoktan çıkan bir kavga neti
cesinde a yrıldmı. İstifa ettim. 
Yahut daha doğrusu o bana i
zin verdi. 

O akşam eve döndüğüm za
man kederli değildim desem 
yalan söylemiş olurum. 

Bunu ona anlattrm. Gayet 
emniyetli bir vaziyetle: 

- Hiç üzülme, dedi, şimdi 
sen işsiz kalmışın .. Ben çalışı
rım. Umit ederim ki kazana
cağım para bize biraz faideli 
olacaktır .. 

Hakikaten hayatını kazan
mağa muktedir bir kadındı. 
Bir müesseseye girdi. Sonra o
radan çıktı daha çok ücret ve
ren başka bir yere girdi. Ben 
de zaten kendime bir iş bul-

- Ben istemiyorum, dedim 
seni kıskanıyorum, anladın 
mı? 

Güldü. Emin olmamı söyle 
di. Nihayet bir müddet daha 
kısa bir müddet daha çalıştık
tan sonra vaz gececcğini söy
ledi, vadetti. 

Fakat ne zaman? Bu zaman 
hiç gelmcıli. Nihayet vaziyet 
benim için daha tahammül e
dilmez bir ha le girdi. Çünkü 
işten, çaJıomaktan vazgeçerek 
yaln.z benimle me~gul olması
nı istediğim bu kadın bana ar- . 
tık işten, kazançtan, şu veya 
bu ticarethanenin iyi veya kö
tü vaziyetinden bahsetmcme
ğe benimle iktısadi vaziyet 
hakkında münakaşalara tu
tuşmağa başladı. Ben bu lakır 
dıları kesmek istedikçe o: 

-Senin, diyordu, dünyada o 
lup biten seylerden haberin 
yok .. 

- Of, yeter artık ... Gündüz 
bu lakırdılar, gece bunlar.. Bi
raz aşktan, muhabbetten bah
sedelim. Biribirimizi çok özle
diğimizi söyleyelim. 

Dudağını büktü. Ben bir
denbire hiddetlendim. Müthiş 
bir kavga hakaret ve nihayet 
ayrıldık ... İşte ani bir karar .. 
Buna müteessif değiliıu. Aş
kın manasını kaybeden bir ka
dın kadar tahammül edilmez 
ne olabil~r.? 
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Burdur vilayeti nafıa bıışmühen
disliğinden: 

Hurdıır ).;y,alıasıııııı bir k11mını11 elektrikle ttn\ ırıne mukıaıd 

lnazınıatı clektril.iyenin talibine ihaJe,ı ıçin kııpalı zarr usulile 
,.~ hir ay ıniıddetle munakasaya vııwlundu~uııdan 80 mart 'e4,9, 
14 ııi an •ı;} ı tarihltrinde Ciimhuriyt:r, \'akıt. lllliyet, Hakilllİ

' eti ınilliı c ~ııt.ettlerlle iliıı edilen 'e 2~-.f ı)S 1 tarihinde iha
le•i icra oluııaı.:ak olan mun,ka>1y1 talip zuhur oımeditindım 

keyfi\'etiıı tarıhi ilaıı,ından itibaren munaka<a~ıııın bir ay ve le\&· 
1.ııııatı elektrikiyenin le<limi ile mahallin~ ı azı miiddetlııde ) cdi 
ay temdit olunıluıı;u YC guınni1. re•nıi ile nıııteahhic tarafından 

yapılacak ııl~n umum momıjın ~edcl ıtme!esinin bcledlye)'e ~it 

oldu~ll ibln ııluııur. 

Soldan ı;aga: 
1 - Tali bileti (7 ). Erkek (2). 
2 - Büyük (3). Etajer (3). 
.l - Dadı (4). Baht (4). 
4 - Küstahlık (4).Yazı aleti (5) 
5 - Kokulu bir nebat (4). 
6 - istirahat (5). 
7 - Kırmızı (2). Bi kıt'a (4). 
8 - Nida (2). Yapmak (3). 
9 - Nida (2). Tersi (4). 
10 - Remil (3). Emir verrn (4) 
11 - Bal amelesi (3). Duvar (3) 

Yukardan "taiı: 
1 - Bir balık veya bir lasuly;ı ye-

meği (6). Nota (2). ı 
2 - Gelir (4). Ahşap ( 5). 
3 - Mar (5). İyi (3). ı 
4 - Varidat (4). 
5 - İstifham (?). İstifham ( 2). 

Hakim (4). 
6 - Felrkler (5). 
7 -Bir ~ift aleti (4), Sandal (3). 

1 8 - tvi (3). Yumu§ak tahiat1i 
( 5 ). 1 

- Büyük bır hayvan (3). Du· 
man ltkeşi (2). 

10 _.. Eklet (2). Nota (2) 
l l - ota ( 2). Devre göre cle

gisen şey ( 4). 

Ferah sinemasında 
\arın ,c:ce '1iın:k ııılı,amcrc 

"' · k;1r ":ı 0it he\ ltJmik Scı · 
ki ı·e C'cı det beyler bir -ah· 
nede kıııniklcr nı ı,nhalrn ·ı "' 
ru::ı l lcrıniııc hanım 1:ar~aınlıa 

.!'<~it be~ l\adıkih l\u .tlilind~. 

1:-ıınbul dordüncli ı r3 daire-.inııen: 

Ra:tçi' an \ onı 'eledi Foıı dtn
d :nın Yar:ı ,eledi f\iro t"feııdiden 

i<ıı~raz t~ ledı~I ındııli~e mhkllıil 

<lı)i:ı u'ıdeçi ;e , tr ,. ı ınrfru.::. llo 
gır.tcrir.dt.: l1rıakı ,·de anıharlı dt·re 

s<Jl.uğınca •tilr. JO .lt>·,lo mükerrer 
cedit 11 '-1:.!·10-' 2 ıı umıralarl• ınu· 

rakbm hıhı;11an lululı«lni mü~· 

ıcrnil busroııd;ı tıO hisse itibaıık :.!6 
hişse~i ,K) J.!;dn ınüddetlt ihılei C\l\'e 

li\·e mu7.ı\tde-:-.inc vaı edilmlttir. 
J Jııdudu bir tarlfı lle•ul agı bos!ını 

ve!' bir ıır ı \li ~ı~;tn10 kıthristanı 

ı·c m•fı ra ıio urik ile mahduı dere 
Ye ıne-.:ıha~ı bo~tanın hilınesth4 

hah-.c kı-.1111 o di"lnürn \C ba~ır kır 

hı!mı cahnıuttn ;1() dönum rwıktarın 

th ıılop derununda k~tir ,amanlık 

'e u.ze uç o.iı ı n'ı hte\·İ kulub~ 
nirı ;ll huçnk metre tcrbiinde ,.e 
arka kı.ım l:ıkı mutfak ve hela mn
cuı »lop 1 ı l uçuk metro arazi Ü7.e · 
rine bina etti mi:tir, Hosran dahilinde 
~ ıakıt. dol•plı bostan ltuı u,u Uç 
od t hHuı mevcuı olup muıeadtlit 

l.;rfı1hul J)ordünch lı:ra :\leınur- t"\"tlrt rnlııınire ve ~avrı mü=-mire 
lup;undaıı: 'n1llır, kul O henin 1.emini rnpral: bir 
Karekin Hen<} ıir Taıio< Hcn,Jiden p.huçlult lir htL\ hı. mutf Pk iki oda 
bııı\ aldı~ı mcb.ılip;a muk•hil ıncr· ve hir <anJık ,•da<ı mt\CUt olup 
hun :\arlıkapıda lins ile> rn·ıhallc- ılt kısmı uıniııi toprak ''m•nlıktır. 
•inde muıon cadt!tsınd• eıki 4S.~li hina haraptır. Jlo5tanın hrfcti um~ 
ytnl .i9 eh·r, ın ~( nurnıroılı dtikk~ mi~e!'ii koço efcndınin ~cnc\·i ı :=iO 
nıo hlen ın• hıhçe hın.nin nı•ıf lirı ile c.lııı istieuındadır. kıymeti 

hi«,<I ntıı> gün müddetle lh•lel ınulıanımenesi ·~OOO hin lira olup 
e,·t liYe nıiiza\ede~ine vı.ıolunıırak talip olanlar kı\'mtti muhımminc 
L\· ·~1 Jirl bedelle talihi uhtcsindt •inin yüzde "nu ni;beılnılc pe) ak 
olup bıı kert yüzde htş '3mlı on çelermi alarak ,aıt 1-l den 16 •• 
bcf glln mUddeıle lhalcvi kttin tedar 926·867'.! dosya ııumarasilc 

ınüza1'tdeılae ı uolunmuşrnr. l lu- 8·1>·9.)J taı ihiııde lsıaııbul 4 üncü 
dudu Lelıeraki dükklnı, Bretubi icra memurluguna müraeuı etmeleri 
hanesi. Fillp bakkal sokıtı •e lstıı- ve fazla nıahınıat dos,·a ında bulun-
JOR cıdduilc uııbdutıur. Mtaahuı duıa ilan olunur. 
73 mcıre ttrblind• areziden lıO metre Çatalca Jandarma 
biH H ı a nıeırcii bahçedir. Müt-
ıcmillu bir laflılt il--1 oda bir mut kumandanlığından : 
!ılı: hir ttılumbalı sarnıç bir kllmtlr· Çatalca kazası köy ·koruou-
lUk bir dolııı •• bir hel:lyı muhtevi larr için mübayaa edilecek ca
olup .Molz ı·:rcadl kiracıdır. füna 

ket, pantalon, kasket ve To~)cnidlr, derununda elektrik 1e~hi1.1u 
lukolmak üzere dört parçadan 

nıncuttur. 1'ıttpltrin ımıamıım 1'ıy· ibaret seksen takım elbisenin 
ınotl m~hımrrenesi olan 13W iıfl• 

••• elmi 
İlnilmüıueki (,'ar~ımba akşamından ııibuen l'f.h 

OPERA SiNEMASI 
heyecan " ıtrgıız<otlorle dolu ve Ru< m vzulu 
VOLGA KIZI 

\ 1. l\ 

Serseri Kıral 

Eskişehir Vilayetir1den: ~: 
- Eskişehir - Çifteler tariki- tuıbu vermeleri, inşaatın deva- ka 
nin 17 j--000 • 22 + 000 kilom«* mı müddetince bir fen memuru da 
r~ları arasında yapılacak tami veya liyakati Nafia Başmühen ra 
ratı esasiye 16431,23 lira bedel disliğince musaddak. bir çavuş 
ile 22.4.931 tarihinden 12 ma- istihdam etmeleri mC§'l'uttur. ~ 

Evrakı keşfıiye, şartnameyi 
yıs salı günü sat on be~ kadar gönnek ve inşaat ha:kkmda 
kapalı zarf usulile münakasaya fazla malümat almak isteyenle 
vazedilmişti~. rin Nafia Başmühendisliğine 

Talip olanların bedeli keş- ve ihale günü de vilayet eacü
fin yüzde 7,5 ğu nisbetinde te- menine müracaat eylemeleri 
minat akçesi veya banka mek- ilan olunur. 

Ev~af ~nıuın Mü~ürlü~ün~en: 
Eczacı ve dişçi mektepleri 

levazımı tedrisiyesi için alına
mek iizere her gün levazım ida 
resine ve ihale tarihi olan 
5-5--931 salı günü saat on ört 
te idare encümenine mücacaat-

cak eczayı tıbbiye aleni müna 
kasaya konulmuştur. Talipler 
şeraiti anlamak ve listeleri gör !arı. 

Izmir Vilayeti Hususi 
İsleri Müdürlüğünden: 

Hesap 

Halçovada ağa memnun ıh- idareye müracaatları ve talip 
caları namile maruf kaplıca bi- olanların ihale günü olan 10 
nalan teşrinievvel 931 gayesi- mayıs 931 tarihine müsadif pa-

zar günü saat 12 ye kader tek
ne kadar kapalı arl uııulile lifnamelerile teminatlannı da-
müzayedeye konmuştur. Şart- imi encümene tevdi eylemele
nameıini görmek isteyenlerin ıri. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

1.sas No. 
19'1 

164 

2411 

Pazarlıkla satılık emlak 

Ho~apaııt 

nıcdr~sesi 

Gala tada 

\k\ kii vr Ne\i 
1 hidnvcndıgilr l'iddtsı Kılın Muo~fa ı~ıı 

l lılllp;1~;1 

dan hiıseı-c muıip 'mıltıarm yiit.de , imali kapalı 7arf usul ile müna 
-.ın ııiaboılnde pey ak~esiııi alarak kasa me'V'kiine konulduğu kaza 
9~9·58j do;n nuıııuı•ilc 21 5.9,31 ıdare hey'etinin karan ik
tarilılnde •aat 14 dııı 16 vı ı.ıdar tizasmdandır. İtaya talip olan 
lmnbul Dordlirırn icra menıurlu- larm ilan tarihinden itibaren 

b ·· rf d ç t J '249 sokı"lndı Bahrh.·c lo\;an tuı tuna bi•1.•{ veıa hihekalc rntlrac:aat on eş gun za ın a a a ca "' 
eylcmtlcri iltn olunur. f'ııla molô· kayınakamlığına lüzumu müra »alada \al.ılı emlak pazarlıkla <ttıla~ağından taliplerin ~ııb~miLe 
mıı dosy11ındıdır. caatları ilan olunur. mliraeJatluı. __ _ 

- nın önün.de müşteri-bekle<ı1'ği -diğtni de duydu: yordu. Fakat Fettah efendisi~-Kalabalıktan gü~Ültüdeıı uzak nın maksadının etrafında bir-
:ı:annedilen kahveciden başka - He.rıkes geldi mi ,ki? .. Zan ne !karşı bir silah olarak bir şey bi.r yer .. Burasını intihap edi.p Jikte çalı!iacak gizli arl<adşla-
kimseyi göremedi!.. Paşanın netlerim bekletmedim.. elde edebilmiş miydi?. gelenlerin, kavenin arkasında- nydı. Dü~eme denecek hemen 
buradan içeri girdiğine şüphe - Zati devletlerinizi içeride Fettah hiç biır şey öğrenmiş ki evde toplananların kim bilir hemen his bir !\eye malik ol-
yoktu. Fakat ne va:krt çıkml§- bekliyorlar. Beş kişi var. sayılmadı. Fettah ağır ağır nasıl gizli biı· maksatları va~ I mayan bu ufak odada birer ta-
tı?. Fettah paşanın çıkmadığı Fettah bu kahvenin içindeki kahvesini içtikten sonra ümit- dı? .. Maaımafih Fettahın rr-' da ı oturan Paşalar ve Beyler 
na emindi. Zencinin hallede- bu ufak kapıdan içeri girdiık- sizli!kle kahveyi ter1'etti. rak ve tecessüsü yeniden u~c- rata:ei,:or~!'ıı;klivorlan:iı. f'Ji!-? 

lli. Bu gözleri ağrıdığı için yü- 1 Bilakis dilenci sıllhati mükem mediği şey şimdi şu oluyordu: ten sonra ayrıca bir yer daha Dışarı çı'kıtığı zaman ilk işi r mıştı. Buradan uzaklaşrrı;m SUSU}r-~···'--·- ı .•• .,,, - .... u· 

~uı <' büyük bir bez bağlamış, mel ve oldukça genç bir ada- nereye gitti?. bulduğunu anlamı~tı. Fa'kat bu kmvenin nasıl il:ıir yer oldu beraber kahveye gelip g?"la yet Yusuf Paşa Kadri Beye dö 
e"ı<İ ve yırtık esvabının altın- ma benziyordu. Kahve ufak bir yerdi. Fet- !kendisinin burada~ vaziyeti ğunu tetk~k etmek oldu. Kah- !eri, oradan çtkacak ot-ıen- f neı ek dedi ki: 
:la ~am bir 1ilenciye ıbenziyor- Fettah yüzündeki bezin al- tan kahveden içeri girerek kah müşkül olabilirdi. İleride, kah venin üzerinde bir kağıt var- görebilmek için bir ye.r nları - Ne havadisiniz var? .. Şim 
ılu. Fettah gayet tabii bir hal- tından her halde kendisini gö veciyebiır Jdk«li k.ahvıe istedi- ve kaprsmm önünde beklerken dı. Sonra arkada ufak bir bah- lanmağı düşündü. f'- sak- diye kadar ne yaptığınızı söy-
de <Mencinin yanına gelerek receğine şüphe etmediği bu ğini s.öy<led.i Bic tarafa oturdu. bir taraftan da Fettahın ıhare- çeyi geçerek bir •küçük kapı- Böyle 'bir yer yok; l leyiniz .. 
onünden geçti. Camie ginn~ sahte dilencinin nazarı drk<kat kahvenin iç~inde bir kapı katını göz ucu ile tetkik ettiği 

1 

dan çikılabileceık yer olduğunu İleride etrafı çalılar değildi. - Efendim, dog~usunu ar-
ıstiyormtı§ gibi yürüdü. Son- ve şüphesini celbetmemek. için Fettabın hemen nazarı dındca- ne ;tüphe olmayan kahvecinin gördü. Kaıhvenin arka tarafı iyi bir ağaç vardı. vı örtülü zetmek lazım gelirse İbrahim 
ra te1<rar ayni tabii surette oradan çdkilmeği muvafık bul tini celbetti. Kapmm a<ricasın- şüphesini uyandı;rmafl}ak la- böyle bir ev olduğunu gören kasına ve c;alılannbtacın ar- Beyin hafiyyeleri şayani dik-
ilöne•eık dileııciye bir kere da- du. dan bir 506 <kzyuldu: zımdr. Fettah içeride konuşu- ! Fettah &anki efendisinin ne ta lenememişti. p ,rasına giz- kat bir surette çalı1itP ~uru:l'.o: 
luı dikkatle baktı. Bu dilenci 'Pa~ efendi kahvede ne yıı - Zati devletleriniı>.e intinr lan şeyleri iyi~ duyabilmek ; .-afta olduğunu anlamak ister Fettah kendi• !ar. Bunla~ın nazarı dikkatını 
ınak ıÇınaıi':-ntr~~-aı:ılam~tı: pı,yordu? •. Kendisinin görül- edıiyorduk: . .. için ka?~d~ ·tarafa yaklaşın~- 'ı ~i?i dikkatle. bakı,yordu.F~t bi.r yer bulailm~5i gizleyecek ccl•bedecegimdenıkoı:karakson 
mizin sonuna doğru tekrar av- raesinden kıoc'kmakla beraber Bunuicım 6 öyluyordu? .. Fe.t j mış di:ğıldı. Fakat artık hu; ıçıne gen.e bır korku gelmış- ;; '1i."' günlerde İstanbul ile Ada ara-
det edeceğiz. li ıttaıh pa yı ahvede oturup tah bunu anlamamılda 1bera• / hri §ey duyamayordu. 1 ti: Efendisi kendisini oradan Yusuf Pa~ ·• sında sık sık gelip gidemttlim. 

vı.~ ı s seminle &öriiftüiüftü (Öin ... ber efendl-sinitı bu kapıdan i-. !ine çaı;.-' 1 .ne kadar durabile- ı göremez miydi?.. sindeki kanı vıtahvenin iceri- İstanbulda miihim bir faaıiyet 
' rallp Oı:f. ar uriy~yi niçin İfğal ua'v 11 ~~!. bir r-"lri. l{İnnia oltır. ""'1. orada nümayi~ÇT.·~ "':~;ı'-1cılırcla Pasa : ~~ttah :J.:im~enin ~~zarı dik kendisini furll girdiği .ıaİnan te bıılwıamaclım . 

.,....._:;.::::ı:...._.;.:::;;;:;....~.....ıt.til ..... ~~~~....Jl...lll!.!:.!li..J~~ııı;Jüll!!.!JL:::::::.:;:.:=;:::_-=~;;:::.!_~:.:!!~~:..'..:::_...:::::;_!::!,!:!:.,L:;:;~~~:::?.ll.2?L:'..:::::.:.:.;~:;:,.:;:_.:....__..:~::_:~:.::.:.:::.::.:.'.:.;:.:::.:~.:.:_.:.:;,::J~:.'.::.:~~~::i~;i;!:;.,'.J:.;:::;J_:.::..::i);.:~~~Sar.a<ııav ~uı 



· MtJ.ı.tYJrt PAZARTESI 4 

abıta esrarengiz bir 
inayetin izi üzerinde 

Muhtelit takımın parlak bir zaferi 

le c>gulmuş çocuğun cesedini mezar
ığa gömmek isteyen katiller ar~n~.~~r 
D.. F 'k" d T" k 1 lemiş ve bu berelenn yuzu koun en oy e ur mezar- d" ken hasıl olınası 

Jına, hü~yetleri meçhul iki yun yere 
1 
~~üşse de her 

hıs gelmış ve kucaklarında muhteme go . . ıl 
~şıdıklan bohça gibi bir şeyi ihtİm'.1~de cesedi :~:;~:ur. 

re brraktıktan sonra beraber mak ıçın morga 
rinde getirdikleri bir kazma Bir karınanyolacı 
, bir mezar açmışlar ve boh- kalandı 
içinden çıkandıkları bir cese ya . 
mezara gömmüşlerdir . Unkapamnda oturan F~ ha; 
Mezarın kapatılacağı bir sı- nım Şehremininde l'doll~ d uranı 

- . d all • d angm yenn en ge-
da, hadıseden haber ar olan mah e~u~. e Y. adam çıkmtt ve 

abıta memurları, mezarlıg' a çerken onune ~ •. ı-••tır. fehi· birdenbire üzernıe • ....._ 
etmişlerse de, bunu gören, ban bB "ırmak istemi~•" rt~ 
~hul adamlar koşa koşa orta =~tecaZ ıı.:.tlağma yaplf8l'ak, y:e 

aa kaybolmuşlardır . yatırımı ve zincirle boynun"" "' ılı 
Polisler, mezara baktıkları olan 4 altını koparıp ~'ı!:°k;p kaç 

da ah · M"t viz vak'ayı mu aman 1 O yaşların t mın e- u e.:" polise mür•· 
il.!cek, bir.çocu~~. i~le.~~~~ ::; ~:rtir~aÜ:ıtanm ~:~tı 
ak suretıle olduruldugunu neticesinde bunun terzi Sıtlu aanın· 

, örmüşler ve cesedi morga kal- de birisi olduğu anlatılmıttır• Sı~ 
lırmışlaı·dır . yakalaıunq, F ehimıo banımua altın a· 
Şimdi polis, bu meçhul cani rı üzerinde bulunınnıtur· •• 

lerin kim olduğunu tahkik ile intihara teşebbus. 
meşguldür . Fatihte. Haydar mahallesınde 

Füc'eden mi öldü? Hacı İrfan' zade sokağındada4 ;=: 
Evvelki akşam saat 20 rad

delerinde Beyoğlunda Ağaç
çeşme sokağınida 8 numaralı 
ahırda cambaz Alekonun cese
di bulunmuştur . 

Zabıta doktoru tarafnıdan 

ralt evde oturan 17 yatın da 
Haruın; reji ambar mem?r~rın n 
Ali Efendi ile aralarındaki bır mese 
1 d d. ot 'rmek SU· e en dolayı tentiir ıy 1r;- 1 t retile intihara teşebbüs etrı>JŞ Ba a 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Araba kazası 
yapılan muayenede cesedin çe- Fatihte Şekerci hanında oturan 

e .. "l .. k b. . 1 d"' gece Kara nesinde yaralar goru muş. ura ıyecı brahim; un . 
• .. .. k F dın ıdare· Alekonun evvelki akşam ar- g_umru ten geçerken, u~ . ar . 

(Başı birinci sahifede) 
ki oyuncuları altı günde dört 
oyun oynadiıdarı halde. zind~
liklerini muhafaza etmışlerdır. 
Bizimkilerin ekserisi birer o
yunda yıpranmışlardL ~unun 
sebebi, misafirlerin atletik ta
raflannm bize faik oluşudur. 

Son dakikada tak.tının mu
hacimlerini şöyle tesbit edebil 
diler. Ortada Kemal Faruki 
oynıyacak içlerde; Fikret'le 
Muzaffer ankta da Rebii. 

Muavin ·hattına ikinci dev
rede Suphi girdi. Merkezde iki 
devreyi de Nihat oynadı. Sol 
haf olarak birincide Hüsnli i
kinci devrede Mitat müdafaa
daki yerini Hüvüye bırakarak 
muavin hattına geçti. 

Maç başlıyor: 
Hakem Sait Salahattin B. 

İlk .akını misafirler yapıyor. 
Pek sıkr~madan bu hücumu çe 
liyortız . Dün (her yerde hazır) 
oynayan Nihat çelinen topu 
kapıyor, Fikrete veriyor. Bi
zim hücum hattı biribirine pek 
ıdışmamrş oyunculardan teş_ek 
kül ettiği için paslarında biri
birini bulamıyorlar. Bu yüzden 
topu gene kaptırdık. 

Bizim bu yadırgadığımız za
manlarda onların tazyiki hisse 
diliyor. Fakat bizimkilerde de 
açılacaklarını iyi oynamağa 
\>aşlıyacaklannı hissettiren bir 
hal var. Bazı inişlerimiz bunu 
gösteriyor. 

Birinci gol: 
Beogradski muhacimleri hü 

cuma geçti. Sağic;lerine, bizim 
muavin ve müdafiler yetişe-

k 1 sındeki yük arabası, kendısıne ç P_ 
- kadaşlarmdan N azarete 0 un- mış ve tehlikeli surette yarala~§ ka Setrek köyünde Muıtafa kanat 

da bir sancı duyduğunu ve isti tır. İbrahim, Guraba hastanesıne Halime ile geçinememiş kendısıni 
n rahat için ahıra gideceğini söy- kaldınlmıştır. iple asmıştır. Kukaryalı'da bakkal 
Ş• ~ Raşit zevccsinden iltifat görmemiş 

-

bundan müteessir olarak intihara 

lM .. E Md\,, L\-9[ ~~[ T T )!J~ tetebbüs etmiştir. Raşit tedavi için 
haıtahaneye nakledilmiştir. 

lzmirin Cuma ovası köyünde 
Mahmut karm Eminenin hastal-Gın-

medi. arkadaşına pas veren 
sağiç birinci Beoğradski golü
nü yaptırdı. 

Bu golden sonra bütün ga
yretlerimiz semere vermedi. 

İkinci devre: 
Bu haftayma iyi başladık. 

Muhacimlerin yadırgamaları 
bitmiş paslarını yerlerine ve
riyorlar.; hücum ahengi daha 
bariz bir halde. 

Bizim birinci gol: 
Gene Nihat topu kaptı Fik

rete vecli. Fikret Muzafferle 
paşlaşarak kaleye sokulduktan 
sonra şütünü çekti. Bu gol le 
beraber olduk. 

Bizimkilere bir gayret, bir 
şevk geldi. Beoğradski müda
fuını ok gibi deliyorlardL Ke
mal Faruktyi tam gol yapaca
ğı sırada tekme iİe yüzünden 
yaraladrlar hak>em pek haklı 
bir Penaltı cezası verdi. Bur
han çekti. İkinci golümüz de 
bu suretle oldu. 

Bu ikinci golden sonra a
damakrlh açıldık; yarım auz..ı
ne gol de birbiri peşine oldu. 
Yalnız altıncı golümüzü oyu
nun bi~~ üç dakika kala 
yaptık. Digerleri beşer altışar 
dakıka ara ile dldu. 

Onlar bizim beşinci goldan 
sonra bir gol daha yapabildi
ler. 

Bu netice parlak bir galibi
yettir. Dün yüzümüzü güldü
ren çocukları tebrik ederiz. 

Tebrike layıktırlar; çünkü 
yendikleri takım bilhassa hü
cum hattı çok kuvvetli bir ta-
kımdi. F.K. 

lık tahsil kanununu 
tatbik için 

Fırka grupu saat 
onda toplanacak 

(Başı birinci sahifede) 

lann vaziyeti münakaşaya mev 
zu teşkil etmektedir .Bunların 
halk fırkasına iltihakını zaruri 
görenler olduğu gibi meclis da
hilinde miiııtakillen çalışmalan 
ru faideli görenlerde vardır. 
Maamafih adedi dört ve ya be
şi geçmeyen bu meb'usların 
kendileri " biz fırkadan ayrıl
madık, aynlınayacağız, müsta· 
kil değiliz müstakarriz,, de -
mektedirler. Meclis dahilinde 
müstakil meb'uslara bir oda 
tahsis edilecektir . 

İ•tanbul meb'uılan dün 
ak!BJD gittiler 

Şehit Kubilay namzet 
gösterilecek 

Aldığımız ma!Umata naza -
ran İstanbul muallimleri fazi
let mükafatı için bu sene Mene 
men kahramanı şehit Kubilayı 
namzet göstermek kararannda 
dırlar .Esasen ekseri mıntaka
larda muallimler Kubilayı nam 
zet göstermişlerdir 

Tıp fakültesi meclisi 
Tıp fakültesi müderrisler 

meclisi dün sabah içtima ede
rek bazı meselelerle meşğul ol
muştur. 

~uallimler birli~i11in 
Balkan seyahati 

Muallimler birliği yaz tati
linde Bulgaristana bir seyahat 

Şehrimizde bulunan meb'us- her muallim elli lira mukabilin 

gazilere te\'7.İ edilmiş olan Üs 
küdar'da Ümraniye karycsind· 
yalnı?. servide kain arazinin ta 
pudaki muamelesı ikmal edile 
rek senetleri derdesti ita bulun 
duğımdan kendilerine burad 
arazi vcrilmi~ olan ze\"aan Üı 
küdar Tapu idaresine müracı • 
atları li 'zumu ilan olunur. 1 

lstanbul Birinci Ticaret Mahk 
mesindeıı: 

~lahkemecc oanımbın• karar v• 
rllmiş olan lsıanbulda Sultan H 
mımındı Topalyan hını d•hiffnc 
15 numerolu depo ile Cibılide F" 
net caddesinde 203 numcıo' u d• 
poda mocut Kobra ve \' ejoıal 
yatları 9 mayıs 931 cumartesi gilr 
saıt on buçuktan on ikiye kadar ' 
kabil olımıdılt tılrdlrde anı 1111it' 
okip gön \'e sa•tlerde aumur 
iizerincen Eminönünde Rıhnm h 
nında 3 numerolu yazıhanede aç• 
arttırma suretile sanlacağı llln olunJ 

tertip etmiştir. Bu seyahate 1 

lardan son parti de dün akşam · · d bil k · M l ---·---------
k

. 
1 

A k . . , 1 \ de ı§tırak e e ece br. ua - Istanbul Binı.:I Ticaret Mahk·J 
ı tren e n araya gıtmı~ er- l'rnl B 1 . 1 · 

d · ı ı:r u ganstana tren e gı- .ınesinden: 
1~u meyanda İstanbul meb'. decekler ve Sofyadan maada Nisanın on dokuzuncu pazar ,;ti 

uslan. Abdülhak Hamit B., müteaddit Bulgar şehirlerini zi öğle üzeri Azaplı:apıya gitmek Qzc. 
lı:öprünUn Emiaönü cihetinden gözil_ 

Salah Cimcoz Bey, Ahmet Ra- yaretten sonra Romanyaya ge- den geçeceği esnada ~~mlnönünı 
sim B. de bulunmakta idi . çeceklerdir .Avdet deniz tari- demirli bulunan Güzel Bandırma V' 

Amele meb'uslar önce hare- kile olacaktır. Seyahat 20 gün puronun çarpması nedcesindı lı:az. 
ket eden konvansiyonele bin devam edecek ve gerek yol mas zede olan Tütün lnhisan idaı_ 
mişle~ir · . raf ıve gerek yiyecek muallim- umumiyeslne ait bir numaralı mot 

Meb ustar, ıstasyonda dost- 1 b' li"' . lacakt kaptanı Sadri< Efendi tarafınd' 
lan, tanıdıkları tarafından teş- er ır gıne aıt 0 ır. tanzim edilen 19 Nisan 931 tarik 
yi olunmuşlardır . Yeni ilkmektepler rapor mahkememize verilmlfı. 

Deniz ticaret kanununun 1065 ir. 
mıddeıi mucibince bu bıptalrl ıa· 

kikat icrası 18 mayıs 931 tarihi 
müsadif pazartesi günü saat 13,SO 

1 
kaurlaşrırılmış~r. Bu işle alllk: 
olan herkes rapor alınırken ycvı 

vevakti meıkOrda mıhkemedı bizz 
bulunmağa veya vekil gc;nderme 
selAhiyettar olduğu ilin olunur. 

Kestel gölünün 
taşması 

(Başı birinci sahifede) 

İstanbul maarif idaresi, şe
hirde ilk mektep ihtiyacını ta
mamen tatmin edebilmek mak
sadile yeniden yeniye mektep
ler inşa etmektedir .. Önümüz
deki ders senesinde Edimekapt 
ve Kumkapıda olmak üzere i
ki ilk mektep açılacaktır. 

Maarif müdürü teftişe 
çıkacak 

Maarif müdürü Haydar B. 
bir kaç güne kadar Yalova ve 
Silivrideki mekteplerin teftişi
ne çıkacaktır .. 

·- - - - ---
Hayırlı bir iş lngiliz mamulı\tı 

ri B h ? dan müteessir olarak kendisini kıı-

u ne va şet . yuya atarak intihar etmiştir. 
Akıl MUhtar Bey Ankarada 

ANKARA, 3 - Bupnkü ekıp-

Yıeni kanun mucibince ilk 
tahsilin ancak Türk mekteple
rinde yapılacağı malUmdur .. 
Maarif idaresi, önümüzdeki 
ders senesi içinde bir çok tale
benin Türk mekteplerine gir
mesi lazım geldlğini düşünerek 
şimdiden tedbirler almıştır. 

mektedirler. Evvelce 3,000 dö
nüm kadar bir sahayı işgaleden 
göl şimdi 150,000 dönümü iş
gal eylemiştir. Bu arazi dahi
linde 17 köy sıı altında kalmış 
mahsulleri mahvolmuş, ve in
sanca da 4-5 zayiyat olmuş
tur. Su altında kalan köyler 
Burdur vilayetinin Bucak ka
zasına tabidir. Suyun kısa bir 
zaman zarfında çekilmesine 
imkan görülmemektedir. 

Babıalide Metanet hurufat 
dökümhanesi sahibi Mehmet 
Ali Bey bayram münasebetile 
Anadoluhisasx 34 üncü ilkmek
tep talebesinden 16 kız 24 er
kek çocuğu yeni elbise dağıt
mak suretile sevindirmiştir. 

"Nl't~Nlt,, M~T~R 
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B i r aile efradını baltalarla pek feci :::: !:1..:.!ı.:ı.!ıu~!i. ıc::.~ 
1 bir konferansa munıbbu olarak gön 

bı"r surette ö dürdu""ler derileceği SÔyleniyor. Akil Muhtar 
Maarif idaresi viliyet husu

si' bütçesinden 60 muallimlik 
tahsisat almıştır . 

Antaly.anın Elınah kazasın
daki Karagöl ve Avlangölüde 
taşmrşlardrr ve civardaki köy
lerin arazilerini su basmıştır. 
Buradada büyük tehlike görül 
mektedir. Anta1ya - Akgöl şo
sesi bu vaziyet tahtında kapan 
mıştır. Antalya ile Burdur a
rasındaki muvasala kayıklarla 
temin edilmektedir. 

Eızincandan yazılıyor; . . ı ~~feciayi icraya müsait gördü 
Burada tüyler ürpe~cı_ bır gunden ınerkumlarm M~~met 

cinayet olmuştur. Bu fecı cına- Çavuşa olan husumetlerın1 ~: 
yet şehre bir saa t rnesa~ede y.rp dökerek intikam bislerını 
Büyük Kiişünkar kariyesınde tahrik ve ikna etmiştiır. . . 
ika edilmiştir. Cinayeti işleyen ~ak'a vahşet ve dehşet ıçın
canavarlar köy muhtarı ~eh- de ıka edilmiş, günahsızlara 
met Çavuşun Saadet isrnınde aınansız zulüm yapılını§t~· Za 
ki kaırısr ile 16 yaşında k~ı Nu valiı maktuller masum bır su
riye, 7 yaşında oğlu ~had- rette emin bildikleri yuvaların 
din, 3 yaşJnda Bahaeddın ve da Yatarlarken haydutların : 
4 yaşında Sabihayı Mehın~t a~a maruz kalrnIŞ ve h 
Çavuşun sehirde bUlundugu hın müteaddit yerlerinden .. :'e 
bir gece evi~e girerek uyku~a bilhassa kafalarından üç. do;; 
bulundukları esnada balta ~le ~l~ darbesi yemek sure~le er
çok feci bir surette katletmış- cı hır surette can vennışl 
terdir. Cinayetin haber atmma dir. 
ı.ı üzerine müddei umuınt, müs Haydutlar bununla da . ka:
tan tik jandarma bölük kuman nıayarak maktule Saadetın ç 
dam ~ahalli vak'aya gi_de~.ek donunu başına sarn_ıa~ fe<:8;8~ 
mahallinde üç gün gecelı gun- ve fezahatini de irtıkap etmıt 
düzlü tahkikat yapmış ve vak- lerdir. . 
ayı bütün çıplaklığı ile meyda Ezhercihet haltik olan Erzıın 

· · t b' ._,.; duyup na çrkaımırş ve faillenm es ıt can halkı öteden .,... • 
etmişlerdir. işitmedikleri emsali n~ ':;';' 

Vak'anrn esbap ve sevAikı buk bu cinayetten son ale 
hk'k .. . 1 .•• 1- ve g eyan 

hakkında yapılan ta ı ata muteessır o m- 1 oiınuş 
nazaran fili katlin köydeki v~ nefreti umumi hail mı cen~ 
ikilik yüzünden yapılmış oldu bın!erc~ ~k ınasu:ıa sııretile 
ğu anlaşılmıştır.. . . . z_esme ıştı~ak :::';..har etmit· 

Köyde heyeti ihtıyarıy~ ın- fıle~ teessucle ha dutlllrm ge
, ihabatı yapdırke~, benlığini l~ır. Hon~~ h~ alan halk 
~.idrak etmiş olan koy halkı mü !1rılece~~. bırakarak şeh

tegallibelerin nüfuz ve tabak- 1~ ve ~~erını dar gitınitler ve 
kümünden kurt~mak içtn. in- rın hane~~ linç etınek bile 
tihabata pek tıtız davranarak ~atti. katil. 
yeni bir heyet seçmişlerdir. Te ıst_emışle~ ııeyyah Gtil-
gallüp ve tah~kkümlerini ida- 1 ... o .~ kaıDP kuracak 
me etttirmek ısteyen diğer par cükte haziranm 20 ııinıle 120 
ti bu intihap neticesinden ziya ~turisti loıire gelerek aöl· 
desile müteessir olmuşlar ve cükl d iki •Y kalacak. kamp haya. 
yeni intihapta ekseriyetin iti- .~ :..Wdir. Diııer taraftan 29 
ma~rna ?Iazhar olarak muhtar := seJYahı, Gölcüklerin biraz 
!a~ın edılen Mehmet Çavuş,~an ilerisindeki Boz dağa gelecekler a-
ıntıkam almak sevdasına dıiş- müddet devam etmek üere 

.. lerd' zun 
muş ır. kamP kuracaklardır. 

Muhalif ve mütegallibeler viliyet, Aydın demiryolu kum· 
partisinin rüknü olduğu anla- panyaıile iyi bir anlatma yaparak, 
şdan Beki'!' ve mağlfibi yetin in her tarafta Gölcüklere bir tren te
tikammı almak için de Meh- nezzübü yapdaımı temin etti. Bu "' 
met Çavuşa evvelce husumeti retle lzmir Çepneden sonra gii:rel 

bulunan ve vaktile Giresonlu bir tenezzüh ve eylence yeri kazan· 
Topal Osrnanın maiyetinde çe llUf oldu. 
tecilik yaparak honharlığa alış lzmirde intihar salımı . - ~.,.-·-bir 

Beyden Maarif vekaletince Raıim 
Ali B. meselesi bakkmda da iaalıat 
iıtemneai muhtemeldir. 

lzmir ticaret odur umuaai 
katipliği 

lzmİr Ticaret Odası umumi ki
tilıi Turcut Beyin Mani .. clan meb'. 
uı ııeçilmes.i üzerine lzmir Odaaı 
kitipliği münbrıl kalmııtır. 

Vapurcular kongresi 

MilU vapurcular birliği senelik 
kongresi yarın .. at on dörtte topla
nacaktır. 

lktı .. t VelJJeti bu vazifeyi ls
tanbal Ticaret Odası raportörlerin
den Hakkı Nezihi Beyin kabul ebne 
sini tenıip etmitıe de Hakla Nezibi 
Beyin mevcut vazifeleri dolayııile 
kabulü husuıunda mazeret göotere

lstanbul Tramvay Şirketi 

ceti tabmin edilmektedir. 
EVKAT l"ARIFESI 

Hakla Nezihi ey Oda kitipliiini 
kabul ebnediği takdirde, bu vazife
nin Ticaret Odaaı teflerinden Hayri 
Bey tarafından kabulü muhtemel

1931 · senesi Mayısın 10 uncu gününden itibaren 
ilini ahire kadar muteberdir. 

dir. 
Adliye vekili Ankaraya 

avdet etti 
ANKARA, 3 - Adliye Vekili 

Yuııuf Kemal ve Hariciye mliate§8n 

tlo Hulul 

ıo Şltll· TOneı 

Hareket 

{ 
Slfliden-Tünele 
Ttinelden-Şişliye 

Birine' Soıı 
Fuılı hareke! laro'.<eı 

Saat Saat 
6,00 24-12 

, ~ 'I 6,26 'l4,38 

Numan Rifat Beyler bu sabahki l Ti 
trenle Ankara'ya geldiler. _ 11 Kortu Uf- . . nW 

23.00 23,30 
iJ.30 24,,00 
6,09 ı.ıo Ayni trenle 30 meb'us ta ıehrl· • F 

mi%e geldi. Şimdiye kadar Ankarada J 12 Harbiye- atlb 

{ 
Kurtul~ıan-Tilnol• 
Tüııelden-Kıırtaluıı 

( Harbiyeden-Fatibo 
\ Fıılhtcn·Hublyey• 5' 10' 6,10 1,10 

toplanan meb'uaların adedi iki yüzü • 
buldu. .a 
Burdurluların bir temennisi :. 
ANKARA, 3 - Burdurdan bir -heyet gelerek fırka umumi kitibi 'i-

Beyi :riyaret ve vililyetleri namına -
meb'usluğu kabul etmesini rica et- fi> 
miftir. Recep Bey Burdurlu'ların 
teveccühüne teşekkür etmekle bera
ber bu meselenin fırka Divan Riya
eetlne alt bulunduğu cevabını ver
miftir. 

14 Maçka • Tllnel 

15 Takllnl-Slrkecl 

J6 Maçka·Beyazıt 

ıs TakSlm-Fatıb 

{ 
Maçkıdın-Tünele 
Tüneldcn·Mıçkaya 

{ 
Taksimden·Slrl<eciyo 
Sirkeciden· Talı:slmı 

( Moçbdao-Beyazııa 
\ 8eyazıııan-Maçk1.yı 

{ 
Tıktlmden-Fatilıı 
fatihten· Tıkslms 

ı.n KurtulUf-Beyazıt{ KurtulUftan-Beyazıta 
• Beyazıttan-Kurıulııtı 

• 

30' 
4' 6' 
1· o· 

f1 'I 
14' 

IS' 
SO' 

fi 13' 
1 'I' 

S Haydut yakayı ele verdi -. 
IZMIR, 3 - Hapiıha-in da· ~ 2"' Bebek-EmtnGna 

nrını delerek kaçan dört haydut • 
jandarmalar tarafından takip edil- .D 

ne,iktaftan-Bebeğe 
lleflktaştaıı-Emlnönüae 
P.ebeltıen·Emlnönilne 7' 1 S' 
Eınlnönilnden-Bebeto 
Eminönünden·llefiktqı l S' 
Bebekten· Befiktaşı 

mektedir. Jan~r firarilse ~ :. 
ovada teoadüf ebnit valu olen mu· • 
.. deme neticesinde Kuru Meı.-t • 
maktül dütmüıtür. Ali ionıindeld t
firari teolim olmaflur. Çerkeo Fuat Iİ 
yalama Ali kaçtılar. 

Dört maokeli miisellih talua ~ 
iirmenderenin Karaca dalından me 
rek Cennet namındaki 1rac1- otuz İl 
altmmı aldılar. icra edilen tala'bat • 
neticesinde baydutlar y..ıraıa-t- .. 

23 Ortaköy-.ı\ksaray{ Orıaköydea·A.kararı 
Abuaydan-Ortoköye 

34 Btıflktaf-'Fatlb { Be$!ktattan-Fıdhı 
F abhten -Beşiktaş• 

10' 16' 
20' 

O' 18' 

• Aksarııydan - Topkapıyı 
32 Topkapı-ı:,11 .. oc1 1 Topkapıclan-Slrkeclyı 6' ı ı 

{ Sirkeciden- Topkapıyı iO' 
, 1'opkapıdan- Altsarııyı 

tır • 
Maniaada talebe bayramı 'I 
MANiSA, 3 - 6 meyuta tal.ebe • ı 33 

bayramı bu - Boz .köy~ ·'"" edilecektir. Ba)'l'BDI içın bir talımat : 1 

A.karayclan-y edlkulıye 
Yedlku(e.ı,ırkecl Yedltuledea-Slrkedyo ti 9' 

Sirbclden-Y edikuleye 1 I' 
Y edlkııleden-Aban ye IO' 

- ı..uırianch- f . l' - . ~ 
Fahri maliye mü e~.tif ~·~ . ! 
Birinci umf Maliye miifettitlitin _ 

ele balwunut olan Maliy~ miiateta~ C 
... ..,,. fUri Maliye mlifetti· i 

Akiaftydu·Edlnıebplp 
37Edtmekaptılrtıı:ec Edlmetııpıclan-Slrbdye r 

Slrbcldeıı-Edlrııetııpıya 11' 
lk'I l •4tıı·Abuaye it' 

ti, 10 23.30 
21,30 24,00 

7, 15 21,05 
6,51 21,30 
6,15 24,11 
6.08 23.23 
7,37 iO,ü 

. 8,ia 21,08 
6, 15 'i2.l!6 
7.05 U.26 

5,34 
S,44 
6,00 

6,06 

S,45 
5,56 

6,00 
6,46 

5,13 
5,34 
o.ıo 

s.ıo 
5,83 
6,11 

l,IO 
ıı.so 
6,18 

24,30 
24,30 

1,15 
ı.ı 5 

29.10 
t2.56 
21,5i 
22,38 

-.-
13,54 
14.30 
1.06 

-.-
14,00 
14.40 

1,IO 

-.-
U.10 
18,44 
14,111 

Dr. A. KUTIEL 
Zührevi hasıılıklın tedavlbıncsi ve 
elektrik llboratu vın , Galatı , 

K"r•kiiv Rörekçi fırıoı m•sındı No. !l4 

IJok.or 

Hafız Cemal 
Dahili hHtıbklar tcda,·ihanest 

cumadan maada her gtln bğ'leden 
sont'I saıı 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın \'e çocoklann dahiliye 
hastahklannı Dlnnyolunda J 18 
numaralı hususi kabinesinde te· 
cla\'i eder. Telefon lstanlıııl: 2398 

Mazoc ve mangal kömürü i 
müteharrik gayet sade, iktisa 
ve flatı her tilrlü rekabettt 
aridir. Tediyatta teshilAt. Her z 
man teslime amadedir. Tafsil 

için Galatada perşembe plZllrln 
Arslan Hanında 1-5 numaralar' 
IZAKINO ARDITiı 

müessesesine müracaat olunma 

Liseler Mübayaat Komisy 
nundan: 

İstanbul Sanat mektebi m 
rangozhanelinin bölmelerin 
bcrmucibi keşif inşaatı 10-5-92 

paz g·iinü saat 16 da ihale !'di 
mek iizre kapalı zarf usul! 
münakasaya konulmuitur. Tali· 
!erin muayyen gün ve saat 
komisyona müracaatları. 

·ıaı ve ecza11 kiınyetiye ınonakasası 
Yilkek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 

187 kalem eczayi kimyeviye ve elli kalem kiıuyı allu 7-5-9 
tarihine müsadif perşembe günü saat on üçte ihaleleri icra 
mek üıre miinakısai aleniyeye vawlunmuşcur. Tall?lerin şar 
meleri görmek için Ortaköy caddesinde kAi n mektep müdii 
~ne ve nıüaakıısayı iştirak edeceklerin mektepten verilecek t 
silat mü1.ckkeresile lstanbul lktısadi müesseseler muba~eheciUğ 
"Defterdarlık binası dahillndr,. tevdi edecekleri teminatı mllV 
kate makbuzunu veya bank mektubunu bamUen yevmvesaati nı 
kılrda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat 

..:!!:.... komisyoncanakit teminat kabul edilmlyecegi i!An olunur. 

Yol halısı münakasas 
Ticaret ve Sanayi müzesi müdürlüğünden: 
Ticaret ve Sanayi müzesi için mübayaası muktezi t:~ak' ma 

!arından 90 metro tulünde yol bal.ısı 7-5·93 I tarihine mü 
perşembe günü saat 1 5 te ihalesi icra edilmek üzere aleni m 
kasa uıullle miinakuaya konulmuştur. İtaya ialip olanların şa 
meslnl görmek üzere Sultanabmet'te kUn müze idaresine ve 
nakasaya iştirak için dt vevmi ihalede müzedeki mübayaat ko 
yonuna müracaatları 

Ticaret ve ihraç malları ve gı 
maddeleri muayene ve tahlil 
Huıusl firma ve dcaretlwıelere alt olan her nevi mallan 

gıda mallannın ücred mukablllnde tedtlk ve tahlili Sultanah 
Ticaret mektebi Alisi bina!!inda tablll:ltı dc:ariye lAboratııvan 
tandan yapılmııktadır. 

Tarafeyııtu mıavafakatı. auretile hakemlik 
:rtlefglı; llcaabiıl.1711 
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B1N SÖZ 
BlR RESlı\f 

KllprUde tramvay yolt1tr1 t< m 'r edlllror 
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ı I 

1=1NSiNE 
"Jllilliyttı ' 

Gemlikte Ad•p•zarı TUrk Ticaret Banka81 memurtarı bir arada 

PAZARTE 
4 MAYIS 1 

.ı ·-veni çıkan 
1 BAH 

"·"'" , •. ,t'~'·'l 

BOMONTIR 
ecrübe edini1H Emsali arasında bu nefasette hi 

Kilosu 200 Kuru 
150, 280, 300, 1500, !!!!. gram 
30 ao 60 100 200 kuru 

..... Her yerde arayı 

IST ANBUL VILA Y 
DEFTERDARLIK ILA 

Satılık Enkaz No. 147, KıJıçaJipa 
tanbayazıt mahallesi, T opane, ha 
(zemin sathına kadar temel taşla 
şartiyle) kaim en satılıktır. T ah mi 
1200 lira, satış açık artbrma 7 
şembe 15 Defterdarlıkta. ( 

f azarlltla alil ve e~n 11 
Tahlilan ticariye laboratuvarı müdürlüğünd 
Tahlilan ticariye lab_oratuvarina lüzumu ola 

ret alAt ve e~evat 1 l mayıs 9J 1 tarihine mü 
saat 14 te pazarlıkla miil>ayaa edileceğinden 
üzre her gün, münakasaya iştirak için de 22 
muvakkat teminat akçesini Defterdarlık binası 
seler muhasebeciliğine yanrdıktan sonra alac 
likte mezkOr g[in ve saatta Sultanabmet'te Ti 
de müteşekkil miibayaa komisyonuna mUraca 

Elektrik tesi 

Bursada Kon••rv• fabr'kastnda iki taallyet manzarası M.Kemal Pafa kazasmda LAia Şahin pafa mektebi 4 Uncu sınıf talebesl mualllmlerl ile 

Bedeli keşifleri cem' a 
dan ibaret. Edirne Kız ve 
yatı mektepleri elektrik 
mekteplerde mahfuz pi'"' Koltuk, ayak, ter ve kokusundan ''l1idrol,, namındaki l açta derhal kurtulur

sunuz. Her eczaned~ vardır. 
----

•• 

lstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Mektebin mayıs 93 J gayesine kadar ihtiyacı olan lkl bin kilo 

g tz 6 mayıs 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak için her 

zarlı a iştirak için de yevmi mezkOrda Defterdarlık binası 

F . 
L? 
Y: • 
Ti 
o : x· 

1-
,Y..-.ıt.' FL Y-TOX · 

TUi 
llOOCHES·MIJU 
MOo~r IOVf~ 
(Af~lÇ)·l'l!l\AI)!) 

PUCl~-fOıll!Mö '" 

kantaJannda. 
inhisar satış mağazası, Dimit· 

N d 1 ? rakopulo Harti, Hermis, Yeni 
ere e sah ır - pazar ve emsalleri bakkllliye ..._.. .... 

mağazaJannda. 
Memleketimizin egtne asrf Kav•klıdere Türk şarap fabrtkuı ....,JJJ 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenu:sı Galatı kUprt1 

Raşı B. 2362 Şube Acentesi: 
!'lrkect MühiJrdtt zade hanı 22740 

AYVALIK SUR' AT P· 
(Mersin) vapuru 5 Mayıs 

salı günü saat ı 7 de Slrkcclden 
Gelibolu Ç~nakkıle Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye 
Ayvahğa !calkacar, dönüşte 

Alnnolu~a da ujtrayacaktır. 
GeliboJu için gidiş ve 

gelişte yük ahnmaz. 

Pire - ıskenderiye P. 
( EGE) va- Salı ıoda 

puru 5 Mayıs Ga • 
lata'dan hareketle lzmir Pire'
ye uğrayarak cumartesi sabahı 
lskenderiye'yc varacaktır. ts-. 
kenderiye'den Pazartesi 15te 
kalkacak Çarşamba Pire'yede 
uğrayarak Perşembe gelecek
tir. 

NAİ.\l VAPURLARI 

lzmir postası 
Haftalık liıks ve sür'at hattı 

ADNAN vapuru 
7 Mayıs 

P b güntı saat 18 de 
~rşem e Galata nhtıınından 

harekl!d~ dogru lzmir'e ve pazar 
günü lzmir'dea lstanbul'a bar. ket 
eder. TıfsUAt için Galata gümrük 
karşısında Site Franıez hanında No. 
12 Acantası:Şarl Sumıya müracaat 
Tel. B. O. 1041 

JY//AV////////.//A'///////////////Mll//'/A.!:JllMW4! 
~ Vell zade vapurları 
~ Karadeniz postası 
~IKTISA T ;a&ıu:~, Salı 
~ günü akşamı Sirkeci nhtımından 
~ hareketle Zonguldak, lnebolu, 
~ llişc, Samsun, Giresun, Trabgon, 
~ Of ve Rize'ye azimet ve avder 
~ edecektir. 
~ Yük ve yolcu lçbı Sirkeci Aiti yf 
~ H1nındaki ı\°:entalığına müracaat. 

meleri mucibince mün 
nulmuştur. Erkek yatı 
tesisah 11/Mayıs/931 v 
14 / Mayıs / 931 de E 
Eminliğinde toplanan 
misyonu vasıtasile kat'i 
lacaktır. Taliplerin Pro· 
ve keşifnamelerini gö 
Edirnede mezkur me 
lüğüne müacaat etmele 

~······ AY ANCIK KAZ 

kıymetlnden d m:rbaş mobilya ve mut 
gal kulübünün büfe ve lokantası kira 
olanlann ihale günü olan 15 J,ılayıs 93 

•••• • • • lannı bHdirmeleri UAn 

IP.Dllm 
~Bnvnk Ta 
~ İ>iyang 

4. üncü Ke,ide 11 Mayı 

BüyOk ikr 
45,000 li 
Ayrıca: 15t00 

10,0 
Liralık i 


