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Müstakillen namzetliklerinj koymuş 
olanların meb'us intihap edilebile
cekleri ihtimalinden bahsediliyor-

~NKAff:'\, 13 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk fır-
kası nyaaet dıvanı dün -'---- Çankay·-'- Gazi H · . . ele . . ...._ - :ı. •m 
rı_yuetın . ~çtı~ etmİf ve fırkanın namzet liıteaini tea-
~l ey.lemıttır. İçtımada tiyut divanı azaları olan İımet ı 
• • .~1~.R~ep ~y bulunmuıtur. Öğrendiğime göre bu 

1
1 

lıste onumuzdeki cumarteai veya paza .. .. il" d"I ek · · r gunu an e ı e-
c .. ve .mtıha~ 25 nisanda memlektin her tarafında aynı • 
gunde ıcr~ edılecektir. Teabit edilmit olan liste mündere- j 
cat~a daır terenüh eden haberlere göre yeni namzet lis- ' 
tesınde 35 ı, adıır yeni isim vardır. Bu isimler me d i 
be 1 b . "f • yanın a ' 

~ ame e, eş te çı tçı namzet dahildir. Bundan maada t 
Muzeler aabık müdürü Halil, aabık iyan reisi Rifat esb:ık 
.adliye vekili R. Ş~vke!, sabık Tahran büyük elçisi Mem j 
duh Şevket ve Salah Cımcoz Beylerin yeni namzetler me- l 
yanında ~uluıı~ukları kuvvetle söyleniyor. 

. :6-dlıye muatctarı Ferit ve Ziraat müsteşarı Ihsan 
~bı~ın Beyleri~ sabık iskin umum müdürü Mehmet Be
yın lııteye dahıl oldukları rivayet dilmektedir. Günün • 
mühi~ meselSini tıkiJ eden haberlerden biri de H:ik 
fmcasmm bazı viliyetlerde meb'us adedinin dununda 
namzet göstereceği ve bu ıuretle müstakillen namzetlik
lerini kouymuf olanlara veyahut ta halkın teveccühünü 
kazanmış bulunanlann meb'us intihap edilebilmelerine 
imkan verecektir. 

. Fırka mahafilinde bu haber kat'iyetle teyit değilse 
bıle tkzq, le edilmemit ve bililds bu ihtimalin me"Wcudi 
yeti ifade dilmittir. Eski mb'uslar arumda memuriyt 
lre tayin edileceklerden maada yeni listede hariçte bıra 
lalanlıınn adedi on veya onbqi ıeçmediii Miyleamek
t.edir. 
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ız ve Meşrutiyet RİCi HABERLER •• 

Tahsin Paşanın Hatıralı 

ihtilal! ispanyada cümhuriyet1 

:-r yemin'-~t.;;~k- _çi~e~ kazandı.~". . 
kiniyo'· muydu? Be.edı.y~ _ı~tıhabab~ı~. ve~~ı.?°1 .. n~~ı 

Portekizde ve müs
temlekelerinde 
vaziyet vahim 

PARİS 12 (A.A.) - Echo 
de Paris gazetesinin Londra
dan aldığı malfımata göre Liz-

Konya kız muallim mektebin 
zehirlenme hadisesi 

KONYA, 13, (A.A) - Kız se hakkında tahkikata de\ 
m·1allim mektebinde bir zehir- dilmektedir. Zanned.ldiğid 
lenme hadisesi olmuş, talebe ve re zehirlenme yenilen et 
heyeti talimiye zehirlnmişlrdir. ğinden ileri gelmiştir. Y 
Yapılan tdavi sayesinde hepsi- ler tahlil eilmek üzere ki!ll 
nin hayatı kurtarılmıştır. Hadi- neye gönderilmiştir. ~~.... .- ce ılerısı ıçın çok duşundurucudur 

Abdülhaınit, kanunu esasinin devamı 
mer'iyeii hakk.nda yemin etmek 

lazım ge ip ge!mediğini soruyordu .. 

Nihayet İspanyanın her ta-ı bondan gelen haberle çok karı- İzmir H;laliahmer ı 
rafında belediye intihabatı ya- şık ve müphem mahiyette olup 
prldı. 1923 senesinde Ceneral Açores takım adalarında ihtila cemiyet!nin 1 Müntehibi sani inti 
Primo de Rivera'run tatil etti- lin .ilerlemekte o duğu, hatta A . h • 1 
ği kanunu esasiye yeniden ha- Portekiz hükfımetine ait Anglo tına seya atı ikmal edildi 

314 l<azada 

tı· u hliı iyc. olunduktan Vaktile Almanya imperatoru- yat vermek kapatılan parlamen müstemlekesine bile sirayet et İZJ',ÜR, o(A.A) _ i:.m·r ANKARA, 13 (A.A) 
sonra usulü rr ~nıtiyete tıevfi- nıın Pireveze kurbiııde Yunanis toyu da tekrar açılacak, hulasa tiği zannını vermektedia. hL~iyet Halk fırkası katibı 

h ' Kr M c hiliıliahmer cem'yeti bu sene kan .:ıadrazam S·tit Paşa ey - tan cihetindeki şatosuna azime tabii hayata avdet etmek zaru- ali yet taraftarları . ar- m lıginden tebEğ olurunu 
· · K · ih d" b' kurban bayrammd:l bir Atina eti vükelayı teş,ül etmıştı. a- tı dolayisile ve oivariyet c· e- reti hasıl olduktan sonra son mona Salazarm mute ıl ır şe- Sen iki gün zarfında is' 

hf · · k"l · ld - se,,ahati tertip etmiştir. Hucu-nun..ı esaJ '1.n ma· uzıyetı tile merasimi Iazımada bulun- bir senedir hep bu yolda hazır- ı de tatbik etmet<te o ugu • ' . . .. .. a§ağıda yazdı 20 kazanın 
mer'iyeti um ibi ıbahis olmağa mak üzere gönderilmiş olan !ıklar yapıldı. dib.utörlük idaresini açıktan a- s~ b~r vapurla anfe, gunu !~usu- tehibisani intihabatı hitaın 
başlamı:ş ve bu bapta Sultan askeııin iadeler.ine baslandığı Fakat intihabat etrafında ge çığa utmakta olduklarından ih- sı bır vap~rla !znu~?en .. Ptrey_e muş ve birinci müntehipler 
Aobdülhamidin yemin etmesi sırada ilci taburun vapura idea- len haberler lorallık taraftarla- t•lalin eüınhuriyetciler tarafın- hareket edıleceK ve uç gun tAı- !erini fırkamıza vermekte 
isteniLm'-; 0eyhülislam Cema- ıben gönderilmek üzere bulun- rrnın hezimetlerini öğretmek- dan tertip ve idar~ olunduğu na?~ kalınci~ktan sonra S~k:z ve varn etmişlerdir. ş;mdiye 
leddin Efendi dairei meşihatte duğun.u kumandaya memur ten başka bir şey göstermiyor. zannedilmektedir. !ılıdillıye ugrayar~k İzm>re av- intihabatı biten kazların 
yemin etti ise de hünkarın ye- Ralun~ ~aşa te~p-~~ .. yazmış- On sekiz eyalette bekdiye inti- Portekiz hükfımeti sabık hah det oluıtaca~r: Bır .'i?k zevat 314dü bulmuştur. 
min etmesi bahsi devam eyle- tL Bu ış an tabu gormuş evrakı habatırun malUnı olan neticele- riye nazın ve sabık Londra se- bu seyahata ıştırak ıçm hazır- 1 Kazalar: 
mıni. Sultan Abdülhamit Sad- ısaire sırasında o hiıs ve telakki ri krallık taraftarlarının mağlu- fi:ri Ceneral Morton de Mattos' lanma.ktadır. • Merzifon, Alaşehir, M 
razam Sait Pa-şaya bir irade ile okumuştum. Derıhal infial biyeti deme~ir. Henüz kat'i ve un tevkifini emretmiştir. İzmır kredı koope- (lVferkez),Elbistan, Dikili, 
ya:tmaklığımı e.aıretti. Kanunu vaki oldu, .a9kerin vapurdan~ cesmi netice bildirilmemiştir. LİZBON 11 (A.A.) -. Hü~u •fi . (Merkez), Varto, Çapakçur. 
esasinin devamı mer'iyeti ha'k- karı~t ızaın ıo1undukları gı- Fakat şimdiye kadar malUm o- Kral Alfo~so met tarafından neş.redılen bır ratı erı dm (Merkez), Plümer, 
kında yemin etmek mi yoksa bi i~des~ ve. vapurun kii1?ilen lan netice çok düşündü-ücü bir mislecdir. Bunların umumiyet- t~bli~~e Ma~er adasındaki asile İZMİR, 13 (A.A) - İzmir Demirci, Kasaba, Göksun, 
hattı hümayun isdarile maksa- tahliyesı şedıt.~r surette ır~e keyfiyettir. le ;osyalistlcr ve cümhuriyetçi- nn ~ondermış oldukl~ . b~ı vilayetini kırk küsur ziraı kre- ça Sasun, Bulanık, Malaz~ 
dı temin ey~~.ek 1!1~ muv~tk- ve ıbeyan ve ~!le şeylere dille- Önümüzdeki parlamento in- ler kualisyonunun gösterdiği telsı~ tel~a.f~arın e1e ~eçırılmış di '.'ooperatiflerinin her yerde Soma Kadirli. 
tkır; hava~s. 1vuke1la ıle km~- dk~t1A-0~~h ı1~zumu gende Ah- tihabatı da bu ne1ıiceyi verecek narnzetlere rey verdiği görül- oldugu bıldırılmektedır. taraf taraf heyeti umumiye içti Peş~te..,_.s.._e~r-gı-.-5ı; 

ere ve muta ea o unara ven- u azızın a t esnasın a va- olursa?.. .. f" Asiler bu telgraflarında mes malarından parlak neticeler a-
leceı~ kararın. -~a m~t_a aı:- Pw_:da a:sker bul~dunılmuş ol- MADRİT 12 (A.A.) _ Lıti- mu~':oruT 12 AA _ Gua uliyetlerini hafif bk şekilde lınmaktaclır. Daha 20 kredi ko-
zını ıradc ettıgımı teblıg edt- dugıı hak!kmda1ri hatırat tekrar hap daireleri saat 8 de açılmış- . . ( · ~ gö~termeğe c;alışmaktaclırlar. operatifler birliği açılacakur. Nümune mallanmıS 
niz" dedi bu iradeyi Sait Paşa ~ildi. tır Müntehiplerden bir ·çogu· _ d6alkrcarllaık ıntıhftap rnınb. ·· stın!~I Bu asiler hükfunet nezdinde ta Buna her tarafta murahhaslar yarın gönderiliyor 

k ·ı bl" • led" N · p Bab -1· ·· · a tara arı ır mus a <ı ya tez ere ı e te ıg ey un. un aşanın ıa ıye go- nun rey haklarını istimal ettik- .. h . . • r •1 ' vassutta bulurunasmı Mader a- seçilmektedir. Bizzat vali kredi Peşte sergı" sine gönderil 
Hattı hümayun ısdarı kafi o-ı· türoüğü 'hattı hi1ınayun iki Sait len· ve o··yleye kadar bunlard 9 cuı:n urıyetçı ve. sosya ıs~ er dasmdaki İngiliz konsolosun- k ·n . lı . . ı - ·· -'ik k l l p af d ·· _ _,_, · k an kualisyonu namzedı ve 4 fşc;ı fe copcratı erı eyetı umllITh.ye- eşyadan mühim bir kısmı 
acagı mutt<a an arar aştın - aşa tar m an musvouuesı a yüzde ellisinin hiç bir hadise ol- . , . . d"l . dan ısrarla i:rıtemiı;lerdir. sine ve diger açılan kooperatif- hususi vagonlarla Peşteye 
<lığına dair :bir arz mazbatası 1 leme alınmıştı. Sait Paşa Har- · d l · · sandık! uerasyonu azası ıntıhap e 1 mış · terin ku"'şat merasiminde hazır den·ıecektı'r 

ld. B .. . h""nk" . B h . N 1 ma an rey ennı ara at- !erdir 
ge ı. unun uzerıne u ar bıye ve a nye azır arının kl k ... dil k di · LİZBON 12 (A.A.) - Hü- b 1 · halk k""ylüınü · 
b" h ·· dd · · · · P--'·~~ı afmd · tih tı an ayue me te r. Castcllon La Plana'da 4 ~ unm~ı<ta, ,1 ve 0 

• Sergi komiserliği Peşte 
~rb. at ~~vbe :s~run tanzım~- ~t,_lı tarcaıkl an ~ apd ve MADRİT 12 (A.A.) - İnti- krallık tara~ına ~ukabil cüm kUnıet, Acores takım adaların- zu takdır ve tenvır ve teşvık et sindeki Türk paviyonunda 

nı Lttarı. u acıze. emrettı. tay~ o una_ arını atta . ere habat saat 16 da bitmi tir. Mün . . . da örfi idare iliin etrni.5, Punta- me'ctedir. hı"r edı'lecek eşyanın hemen 
Hazır ettım sabahleyın huzura etmış oldugundan kıylukali da . . . ş. hurıyetçıler ve sosyalısler kua- d ı d F h l A H 1 • 

lb 1 d -. d akd" ed' . S hu!" 1" C tehıpler reylenru vcnrlerken lisyonuna mensup 26 aza inti- e.ga :ı, unc a • ngra ve e lzmı"r Hı"mayeı·e-tfal si.ni toplamıştır. Sergi_ye g·· ce o un uguın a t ım ı- vet etrnış ve _ey ıs aın e- b" k h-a· lm şt . . . roismod:ı çıkan askeri isyanı 
_ _, N a· d ı ledd" Ef S ·ı p h"t ır aç a ıse o u ur. hap edılnustır • • • rılecek eşya satılmadıgı yuıuum. e ır eye sua e ce-, ma ın . aı aşaya ı a- 25 et b' 1 • · bastırmak için asker gönderme İ k 

vaben vaki -0lan arz ve beyanım ben ve itirazeıı Haııbiye ve Balı peç _eye ır r:! pusu ası Huelvada 3 krallık taraftarı- • l _ . t:r H""k" t, Cemıye 1 ODgreSl de t~~~ m_emle~te gelec 
.. . " . . satın almaga teşebbus eden ba n mukabı"l 13 cu·· mhurı· ı· 10 ge rnrr.. vermış .•. u ume dn gümrilk da b 
uzerıne Sadrazam Paşaya da nye Nazırlarmın Padişah ta- k" l h 1. f d h a . · _Yetç.'. Aço:es adalannıa ,,.eri kalan kı İZMİR 13 (A.A.) - Bugün . . .. 1 ~1 u . e~y g 
söylemiştim. Mazruf en gönder rafından intihaıbı kelime.sini ya zı ımse er a at tara ın ~ ır sosyalıst ve 10 ıneşrutıyetçı ın- 1 d h··ı A " .. k• l Himayeietfal cemiyetinin İzmir bır lıstesını tanzım etmıştır ... 

. " . • . palanmıştır. Zabıta, bu gıbı te- tı'ha olunınu tur sım arın a u.rum surme _e o k d ku ti 
mıs açınız <ley.erek okunması- sız yahut Başkiitıp yazıruştır bbüsl . . 1 . k'f ~. . § . · . . _. duğumı temiıı etmektedir. kongresi vali Kazını Pa§anın , ısım eşyaya a rşun mu 
nı emretti. Okudum "Sadrazam demiş Sait Paşa bir takım i.za- şe. . ere gırıı;en en tev 1 et Cumhurıyetçıler bırlıgı Sa- riyasetinde açılmıştır. Senelik :er vurulmuştur. .. A 

Paşanın yazdığını göndere'lim hat ve !beyanata kaHcışınrş Nu- rnıştıır. gonte, Dijon, Saint - Sebatien Al da l ra por okunarak bütçenin darlı- ~l~ndm~Unıadi~l gorTe .. kPc;ı 
siz telgrıfhaneye gidiniz Edir- ri Paşa avdetıinde arzeyledi. Sol cenah ~.u~!arı propa_gan ve Seville intihap mıntakalaınn manya mayıs ğına rağmen yapılan işler tas- sergıs~. e ~ ~ ~n ~r 
neden asker müracaat ediyor Hakikati hal yani bu kelime"h d~ sahasında buyuk ~ır.faalıyet da da kazanını§lardır. Cümhu- BERLİN 12 (A.A.) - Hü- vip eclilmiştir. Gelecek sene ge Y?nu guzelhk ı~ıban~e dıger 
anı anlayınrz. ibenim taırafttndan yazrlmadığı ~os~ennekte ~e altı ın~ih~p da- riyetçiler ve sosyalistler kualis kumct mayısın birinci gü11ü nü ne geniş faaliyet temin edebil- vıyonların fevkir.dedır. 
Hattı 4:ıümayunu i'kinci ma- ve hatt.-n Sait Paşa tarafından ıre~ınden beşınde kah!4 _hı~. e~- yonwıunun Madrit intihap mm m~y~ş yapılmasına müsaade et me_k için_ vari.d~rn .tezyidi ~~e Bı· taraf reis 

be · · N · p ··türa·· tanzim edilmiş olduğu maHlm senyet el~e edeceklerını .unut takası için gösterdiği namzetle mıctır, len tesbıt edılmıbtll". Yenı bır 
yıncı urı aşa go un . . A . etmektedirler. Alman netıcele- · h · · kaz kl " 

Sadrazama ınalUmat veriniz. olmuş, idıysc de aoız haidkında . . - . • nn eps~nı anaca arı zan ----- heyeti merkeziye intihap edil-
U sulen ıazrm gelen şeyler ya- müahazeli neşriyat oldu. Hün- rı.n ılaru esnasında bır. t~kun ha ve tahmın olunmaktadır. ş~kilde bir netice . ~eklene~.e~~ miştir. Tek başma karar 

verebilir mi ? 1 ., · • ...J: .....:ı. kiir gazetelere bir "'CY yazma dıseler çıkmasına maru olmak Eyaletlerde yapılan intihaba dı. N. azırlar me.clıs .. ı .. salı gunu 6 bı"n ıır· a kıymetuı· de, beş se pı sm emnnı veı'Ul tenıwat ya .,, - ·ç· p rta-del S l ah 11 · d · 
pı'ldı, Nuri Paşa da hattı ala- maklığmıı emir Ye is:ade eyle- 1 .ın ° -.. 0 m a e~.ın ~ tın ma!Um olan netıceleri şun- yerme pa.~a.rtesı _gunu to!>lana- ne evvel yapılmış olan süt dam Türk _ İngiliz mahkemesi' 
rak Bab Al" ·u· T•,,,._, di Şey'hülislam Efendi olvakit kı sokaklara luzumunda suvarı lardır: caktır. Hu_kfımetın alacagı ka- !asından memleket müateg"ni de bitaraf reı'sı' M. Hamen·h'~ 1 a ıye gı 1

· ""'6"··- Su'ı A"-•··· 'd -•·d' lel'İn harekete geçmesine im- ı 
haneye gittim a:skerin mürnca- l~~-· ''-'.~üdhad aımS ı. e ;.:"'adım kan hasıl edecek surette kum Eyalet K••ı::~~.:.•raı- c.~';'ç~~~- rar !le te.kLlde oluz:sa ~ s~ fev- kalmayacağından ticari değil Türk ve İngiliz hakemleriııİI 
atını istizah eyledim. Hünkarı ey """gı arız a aıt • ""'i an d'"k .. l .. tü kalade bir e?emmıyetı haız ola fakat fenni ve sıhhi noktai na- ve Türk ajanının iştirak e 
görıneık İstanbula gelımık iste- şikayet eylemişti. 0 umuş r. ,. Huesca 6 14 ~a~tır. Kra~ıy~ tar~tarlar~ bu zardan istifade ve idamesi için diği bir muhakemede kendi k 
drkleııini söylediler, Edirne mü İnkıliiptan sonra Kamil Pa- ~-~n~ ıe ~o:nanGuoe~_!lllanam- Logrono 8 29 ıntı~p netıce~ınde bır hezıme- bazı menfaatler tarhında müte- dine karar verdiğini ya~ 
him yerdir orasını bıra'kııp İs- şa merhum mabeyine gelmiş ~et. gını oy ugu ..... a cara Pontevadra 4 10 t~ ugra?1ışl~ ıse. b~un kabaha hassıslara tevdi ve merkezi u- tık. 
tanbula gelmek doğru değil- hünkar " Kamil Pş. yı görünüz; ıntıt;:p mm~kasm~.a : k;t'allı~ Salamankue 12 19 tı de Rıvera ile sıyası fırkaların mumiden ricalara karar verildik Muhtelit hakem mahkeme 
dir maksat ne ise söyleyiniz kendisini kabul edecek olursam tara ~ a~ı ~~ unyetçı Soria 6 8 maruz ka~d~kları fena mu~?'1e- ten sonra merkezi umumi kon ri Türk umumi ajanı Emin }j 
padisaıha arzedeyim deye tel- Sait Paşa vesvese eder. Bir ve sosyalıs~er. bırlıgı~e ~e~sup Teruel 5 14 lelere .. racıd~~- ~er halde sukU- gresine gidecek murahhaslar Be bu mesele hakkında deı:ı:tl' 
grafla cevap verdim. Telgraf- arizalan vrsa size tevdi etsin- 14 namz~t ~t~hap eddmıştır. Valence 5 14 n?t gostermek lazım gelmekte- seçilmiştir. Makamatr aliyeye tir ~i: 
hanenin içi dışı dolmuş trenle- ler" deye irade etti. Kamil Pa- Madrit, ~~ı~~p m~kasın- Valence 18 32 dır. kongrenin tazimatını arz için "- Son zamanlarda tasat 
ııe binip gelmeğe ha2Jıırlanmı;ş şa ma'beyin dairesinde vezir ı:>- da na,mzetlıgı ı!an e~ıle?M. ~a Leon. 7 18 MADRİT 13 (A.A.) - Bele telgraflar çekilmesine karar ve f ksad'l b T"" k .... t 

ff ki t t Bad 11 20 a· . 'h ba d ümh" • ru ma ı e azt ur ... dlcluklan anlll!lrlıyor. Hünka.: dasında idi. m~a ?'ı~ muva. a ye 1 e~n . aJOZ ıye ıntı a ~ a c . un yet rJimiştir. murları kadro haricine çıkarlf 
nn tehlikede olduğunu işittik j iradeyi tebliğ eyledim, mü- e?ılmıştır. Madrıtte }'.apılan ın Cıudat-Rca! 8 10 perver - sosyalıst pualisyonu H • B • d•Jik . • B k'ld ilnhal k 1., 

rd __ _, •. · t h b tta 1 ı h c d l 7 27 45 _ _,,., k . d 41 . d aşım . şım ı ı vazı- mıştı. u şe ı e m a "' 
gi:bi bir takım sözlerle gelmek him şeyler va ı aT«:>UCCO.."-tım ı .. a a n a man neıce er e- ar oue v ..... yet mer ezın en ın e • k bu vazifelere han i hakemleri' 
için ısra> edeyorlardı. Hepsi- dedi. Hünkara arzettim diğer n~ t~am <?lmama~la beraber J aen 10 22 ve büyük şehirlerde ekseriyeti fesıne devam ed

1 
ece bakacakları henü! kararlaştırıl· 

nin gelme'kten vaz geçirilme- bir gün görüşeceğini beyan et- cumhıınyetçıler lehıne olarak Saragoss 17 30 kazarunı~tır. . ~A~, _ı3. (Te efonla)- madığı bir zamanda acil bir ı:ıı~ 
sini taraflarından bir ıkısım ef- mesile Kamil Paşanın bulun- tecelli etmiştir. Hatta krallık Tolede 10 15 Madritte kral 1'.'-ra~~~ ~Ilı Haşım Beyuı ıstıfas~~ ~- hakeme için bitaraf reisin keo 
rat göndermelerini ve ıbu veç- duğu odaya gdlerek teıbliğ eyle ta:aflarınm ka:ı:anacaklan tah- Zamora 7 15 azalıkta!1 a!1cak yınnıncısını el melye konduğunu bildu:mıştım. di kendine karar vermesi gayel 
hile krsmen ve mürahhasan gel dim. Kamil Paşa gideceği sıra- mın olunan bazı mmtakalarda Santander 15 25 de edebılmtşle.rdır. Haşim Bey devlet demıryollar:ı tabiidir Esasen elde mevcısl 
melerini eınretti. Trenle bir kı- da gaıetelerde ha'kkımda bazr bile cümhuriyetçiler kazanmış- Vallatolid 18 26 •Barcelor.ada meşhur Kata- idaresi yeni ~-ı..ı:n: alıncaya ka- k .. _,_: htel't hak ma'"' 

1 dır S ·11 18 3 1 'h "" da md · ,,, . ;ı--~~ . an1.11u<1r mu ı em ı• 
S1lltl asker geldi. seyler gördüğünü ve bunlara ar · evı e O onya ı tuatç r an mıra .... y dar vazifesıne devam edecektır. kemeleri bitaraf reislerine bO 

Sultan Abdülazizin hal'inde cevaıp suretinde tarafından ba- Porta-del-Sol'da polisler bir M:ancea fırkasının sol cenahtna Nafıa mıntaka --'""'' ,_.• . ,.;_ 'U<:>..1' !• 

{ ı . ek 1 l 1 k def h !" ' .. . d • M d R H 25 ·· h . . 12 kı '""".uıy .... ı vennış ..... -Uilllltsen ... .-nene gÖ!l'de:' ıec deye bir zr müta eat yzr :acağıru söy e- aç a a a ının uzerıne og- . e omanones avas a- mensup cum un>'.~tçı, . - üf• tt• l"kl . izam edilecek hiç bir tarafı yo~ 
vapur içinde Kızkules.i önünde diğinden teşekkür ettim Gaze- ru yürümek mecburiyetinde kal jansının bir muhabirine şu beya ral taraftarı ve 13 cumhunyet- m e ış l erı 

tnr. 
ask:erıbuluı:;.durulmuş olduğunu tel~re bir şey yazınamaklığım ınıştır. ııatta bulunmuştur: perver radikal intihap edilmi~- ANKARA 12 (Telefonla)-lti!l!!ll!!!l!l!!!!!l!!l!l!!!ll!!!!!9-!!!ll9m!!!l~ I 
Abdülhamit söyler ve sevkiya- emir öuyurıılmuş olduğunu be- Madritte, Saint-Marc dairei İntihabat, teessüfe şayan bir tir. Nafıa vekaleti Hazirandan iti- na karar vermiştir. Bütün NatiJ 
tı askeriye.ye daima atfı enzarı yan ettim. nıhaniyesine mensup papaslar surette neticelenmiştir. H!iku- Örfl idare ilanına dair olan baren teftiş mıntakalannm ve miifettişleri merkezden idare ı 
dik<!cat ve ehemmiyet ederdi. (Bitmedi) rey puslalarmı açık olarak ver- met için bundan daha fena bir haberler tekzip edilmektedir. mıntaka müfe.ttislerinin lağvı- dileceklerdir. 
2 

-· - · -- biyesi.llin tesiri_ al_ tm_ d_a - duyuyor- l-eketm haya-ti ş.t:rao/lt-in-i-ibili_p_on_. __ -lem-işlerdi. HiÇ lbir üniitsizliğe ka- rer gib gelirdik ve fani benliğim'.· 
Haftalık edebi musahabe: sak da, artık duyduklarımıza inana lara tevffk etmek lüzumunu talim pıhnaya lüzum ıyoktu Kendimizi zi onun simasında bir müddet lrlc· 

mryorduk. eder. İşte Tiiı:ik Ocağı ilk doğdu- bulduğıuınıız için selametimizi bul- settinneği severdik. Tlirlı: Ocağı 
T". k o gv ve edebiyatımız Türık Ocağının her sahada mil- ğu zaman fikir sahasında böyle bic muş saydırdık. Böylece doğan mil bu zamanlarda vatan aşknnıza bir 

Ur Ca 1 li bir ndktai nazaırm ilmen tefev- ihtiyaca tekabül ediyordu. Bir is- Uy.et şuuru münevverler için muh- sss, bir ifade, bir şekil, içimizdekigilf 

Meşrutiyetin ilk buhranlı senele
ri, Bosna Herseğin, Rmnelii Şar
kinin iftirıddan, 31 Mart irtiıcaı, 
dahili nifak ve şikak, Trabulusu 
Garp muharebesi, 1912 senesi! Mil 
liyetlerinin istiklalini istiyen ta
baa, ıbiribirinıe dert anlatamıyan va 
tandaşl.ar ve bu kaybedilmiş muha 
ı-ebelerie yanmış ümitlerin duman 
larile örtülmüş ufuklar! Tıürlı:iye 
Türkleri kendilerini bilmek ve ha
liislannı bulmak istiyor ve arzu
larru tırhlili olmaktan ziyade his
si bir tarzda ifade ederek "Tür'k 
Ocağı,.ru kuruyorlardı. 

Fikirlere ilk önce böyle hissi 
bir ffekil vennekte <bir mahzur yok
tur. Her şeyin hissiyat ile ~la
ma-31 tabiidir. Bunclan sonra tet-

kile, tanıfk ve tevsik ve istediğimi
zi vuzuhla ıbilip saı-ahatle iiade et
mek sırası gelir. Mademki Ocak 
bir çdk viodanlardaki vatan ve 
milliyet aşkını O:ıirleştiren bir his, 
toplryara ıkuvvetle~en bir vası 
ta olmuştur, bu kadarı ıkifi, Türtc 
Ocaklarının bu teşekkülü Türk
lüğün vakayinamesinde en mes'ut 
hadiselerden biri olarak dcaydolu
nacak bir vak' adır. 

fsıamiyetin tallın ettiği egki ha 
kayiki umumiye bizim değil, ba
balarımızın ruhlarına bile kifayet 
etmiy:ordu. Bunların eSki vicdan
larda teşkil ettiği geniş ve sağlam 
mulıit bizim fiki.rk.rimize bir ilc
lim ohnaktan çaktanberi c;lkmıştı. 
Bi;1, hara kendimizi bir isJ.am ter-

vıikunu izah ve kabul ettirmc!kle tin.agah ararıken muhatç olduğu- taç ol<lnkları bir mezhep ve ruhla- teye bir ıbeste veren ~i. Bir mu-
Türk zeıkasma ifa etmiş olduğu mw: bu desteği lbutmuş, yani "-'en- rmda tatttklan bir din oldu. ıganni, biır musikişinas gibi bir şey. 
hizmet belıki izaha liy& kalmış- di kendimizi bulmuştılk. Engjn bir O zamana kadar Tiiılk tarihini, Tfuık Ocağı binesı, o zamanlr, bit 
tır, F<!kat bu mubalağalı gösteril- maziden başlıyan ve uzun bir atiye Türk medeniyetini bilineıne:kle ne şiir mahzeni. bir şiir hazinesi gibiy 
«nesine imkan olmayan bir nimet- gittiğine emin otdıuğ:ıımuz benliği- 1er ziyan ~iştik ! Milli harslan- di. Her gidiş~ omı ıXkmıın ına· 
tir. Bu, bübiin bir sistemdir: Bir ta mizi ne kadar sevinçle buldıık! Ta ıu. mafmdan dolayı bir çok Türle- ~ ve ati.si hakıkımda beni bitmet 
rafta dedelerimizin tasavvuf fi!k- rihimizi, ırluıruzı bilmiyorduk. Öğ ler, hem de -cesur ve müteşebbis tükenımez bir takttn hülyalara i1ka 
dle ;felsefei islamiye, diğer taraf- rendik. K'Clldi benliğimizi ıbilmeılc- ken, gitmişl:er Hint'te, Çin'de, İran ~ecek kadar müessir bulurdum.. 
ta bizim geç kalnnş babalarımrzm le ve öğrıenmdde büyiik bir zeYk da, Azeıi>ayca:n'da, Rusya'da, Ara- Milliyetçilik ve mililyoet oereya· 
bunlrıııı yerine i'kaııne etmek iste- duydu'k. Yabancı ufuklarda kana- bist:m'd ı.'C M1Sır'da 'Iürklukledni ııı zihnimizi aydınlatan bir ziya ol· 
dikleri, Fransız !Binci asrının mü- Jtlarnu yoran fikirlerimiz yuvala- unutmuşlar, yabaneı milliyetlere tmıştu. Zira bir muhaıbbte temas e-
ceroet bir hakikat taharrisi peşin- rma döndü. Dünya içinde yanhş temossiil etmişlerdi! Hatta, vata- 'den bütün fikirler ve bütün müşa· 
de kalan sathi ıfelscfesi vardı. Es- ve fena tamlmış, ıfalkat meşhur bir nrınızda !bile, !bazı Türkleroe garip bedeler başka hiç bir şeyin bahse-
.ki devrin resıni an'anesi kaı:ışısm- milletin evlatlanydrk. Başıımızıda bir Tıiirık düşmanlığı vardı. Bu, ha- demiyeceği bir kıymet !kazanır. Bil 
da Edebiyatı Cedide devrinde biz- geniş bir tarihin ufuklamıı, kalbi- yatlarını zehirilyor ve kendilerini muhabbet kendi nthi inkişafnnıt 
de neşvü nüma bulmuş olan man- mizde sıcak ıbir aşkın şefkatlw- bedbaıht ediyordu. için de ıbir care, bir vasrtadır. 
tık ve felısefe buydu. ni, ellerimizde çevik bir kuvvetin Biz, milliyetçiler, milliyetimi- Türk ocağı, Türk gençliğini mil 

İçtimaiyat ve siyasiyatta milli kudretltrini tevarüs etmiştik. Düş zıneskiliği ve büyüklüğü varlı- li his etrafında azami uyanıklı~ 
cereyan bize her şeyi mazisi ve ma manlanmız bize iftira etmiş v~ bir ~ı hrs:ısile dolu, Ocağa içinde yı- ve hassasiyete davet ve kalplerde-
kabilleri ile öğrenm:k ve mem- çok hocalar, !bilmeden, yalan söy- !kandığımız büyük bir ummana gi- ki vatan aşkını tenmiye etti, yii!: 



'"'<LE .. 

Cuma ruhsatiyesi • • 
ıçın salim 

Cuma ruhsatiyesi için 
Yeni usuller konuluyor 
Daimi encümen, cuma ruhsatiyesinin 
Ücretlere göre alınmasını tesbit edecek 

Belediye cuma ruhsatiyesi ta kapanma saatlerine göre sınıfla 
limatname~nden başka bir de ra taksim edilmişti. Belediye bu 
küşat ruhsatiyesi t:Wma~3,?'1e- taksimi nazan itibara almamak 
si tanzim emıektedır. Daıını en tadır. Belediyenin tal:matname 
cümen bu hususta tetkikata baş si lokantaları, otelleri beşe, bar
almrştır. Bu talimatnameye bar ları üçe ayırmaktadır. Bu tak
lar, Jokan~, oteller,. berber- sim yemek, yatmak ücretlerine 
ler ve emsali yerler tabı tutula- göredir. Yalnız berberler de beş 
caktır.Şimdiye kadar bu gibi ma snufa ayrılmıştır. Fakat bu üc
halle.rin küşadu:ıda iradr gayri r~t yerine göre değil ::andaly~ 
safisı naıan dikkate alınarak adedine göredir. Mesela Beyog
cüz'I bir para alınıyordu. Bu ta- !unda dört sandalyası olan bir 
limatname ücretlere nazran vü- brberle Üsküdarda dört sandal 
vııde getirilmektedir. Lokanta _ yası ol;n bir berber dük~anı. a: 
lann yemek ücretleri de bade- çarken ayni küşat ~satıyesını 
nıa belediye tarafından tasdik e vcrcektir. Alınacak kuşa~ :Uhsa 
dilecektir. Bu mahallerin dere- tiye ücretleri ş:hir m~clisı tara 

J teleri evvelce zabıta tarafından fından tayin edılccektir. 

Mübadillerin istihkak 1 Mütekaitler cemiyeti 
mazbataları bir hey' et gönderiyor 

İskan tasfiye kanunu muci- Haber aldığ~ıza göre müte 
hince mübadillere verilecek eın- kaitler ~emiyeu azas~ın huku 
lak ve bonolara ait muamelele- kunu mudaf~a. :tm~k uzere ~n 
re du'· aı· · · Fazlı Bey karaya beş kişilik hır heyet gen n v ı muavııu. • · · H · 
Şuft'-- .. 1 d' dermege karar vermıştır. azı-

......-ı soy e ı· · · k 
- "İstihkak mazbatalarını randa da_ senelik kongres.ını a 

getirenlerden alıyor ve bu maz tedccC e~ır. uk et aza 430 
ha•~•-- , .. d · emıyete m ayy 
ı:ıui vekale!e gon erıyor~. ise de ancak bunlardan 170 i a-
a Yonıunuz ki mazbataları uç idatmı vermekte ve bıı para ile 

2~~d~ to,ie1:;;! veg~:ı: mühtacı mu~venet ~!anlarla ey 
lllek ~ . . tam ve eramile cemıyet tarafın 

mecburıy:ıındeyız.,.. dan nohut, bezelye, fasulya te-
Alhndag heyelanı min edilmektedir. Şimdiye ka-

lZMtR, 13 - Altındağ mm- dar 190 kişiye erzak verilm~ş
lakasnıdaki heyelan devam et - tir. Tevziat devam etın~~.tedır. 
ııı1 ektedir. Son yağan yağmur- Sadullah Bey aun 
ardan d tla .tti. sonra a yerye~ ça - Yalova ya gı 

Yan arazinin mühim hır kısmı ' .. d .. ·· 
ÇÖ!Queğe başlamıştır. Seyrisefain ~~umı mu y~;:_ 

O civardaki kireç ocağının he Sadullah Bey dun sabah 
Yelanla yıkılmasından korkul - vaya gitmiştir. 
1:1'1ktadrr. Heyelan mıntakasm • Sadullah Bey_ kaplıcaların a
aa tetkikat yapması için Anka- çılması yaklaştı~dan ~an 
radan bir fen heyeti getirilmesi tertibatı ve yeru. yapılan bınala 
ınuhtemeldir. rı tetkik edecektıra. 

Romen telgrafçıları bugün gidiyor 

Yeni pul 
120 milyon pul 

burada tabediliyor 

~ıımm Şehir işleri [ Ekonomi 1 

Vali Muhiddin B.in T. Odaları 
Jki sarhoşun marifeti beyanatı Kongre bugün 15 te 

Son zamanlarda muhtelif se- Vali ve belediye reisi Muhid t J 
riler üzerinde posta pulları çok M ·ı K A M A din B. İstanbuldaki yeni teşki- op anıyor 
azaldığından posta idaresi yeni USa ı e azım, ID. nastasyaya ıatı: mülkiyenin faydalan ve be İstanbul mmtakası ticaret e-
den pul tabettirmeğe karar ve~- nasıl sataşmışlar? lediye işleri hakkında atideki dalan kongresi bugün saat 15 te 
miş ve bu kararın derhal tatbı- beyanatıta bulunmuştur. toplanacaktır. 
katma geçilmiştir. . - "Yeni teşkilatta vilayet Ticaret odası salonunda top 

Yeni pullanmız 120 mılyon Musa ve Kazını isminde iki hudusu sırasında ağır neşriyat- ve belediye muhasipleri birleş- lanack olan bu kongreye İRtan-
tane olacaktır. Pullar 10 para- ahbap çavuş, bir gece kafayı ta bultman Cümhuriyet gazete- ti. Tediyaıttaki sür'at ve inti- bul mmtakasmdaki 32 odanın 
Irktan 250 kuruşluğa kadar ve tütsüledikten sonra nara ata- si aleyhine dava açmıştı. Bir zam bozulmadı, herkes istihkak mümessili iştirak edcektir. 
l9 muhtelif seri üzerinden ola- rak, çarpıla kakıla 'giderlerken müddettenberi ikinci ceza malı lannr vaktinde al<lılar. Kongrenin bugünkü celsesi 
caktır. Anastasya Hanıma rast gelmiş kemesinde devam eden muhake Zabıtai belediye, polisler bir ticaret müdürü Muhsin Bey ta
Pullarm hepsinin üzerinde Ga- !er, tecavüz etmek istemişler., me dün Sua! Tahs~n B. in .d~va- leşti; işler aksamadı. esasen ne rafından açrlacaktrr. Muhsin Be 

zi Hazretlerinin birer portresi Şimdi 0 geceki seyyielerinin dan feragatile netıcelenmıştır. zafet işlerinin, merkezden alıp yin söyleyeceği kısa b;r hitabe-
bulunacaktrr. Y'almz renkler hesabını' veriyorlar. Nuri Beyin katili belediye müdürlüklerine veril- den sonra divanı riyaset intiha 
muhtelif olacaktır. Evvela Anastasya Hanım da mesi mevzuu bahisti. Şimdi bu hı yaprlacaktır. 

Posta idaresi bu defa pullan- vasmı anlattı: Sabık Musul meb'usu Nuri işler belediyeler yerine kayma- Kongrede müzakere edile<:-ek 
mızın hepsini burada bastırmak Ef eli . fıll Beyi öldüren kasap Hacı hak- kaınlıklara devredildi. yalnız bir rapor mevcut olduğu 
tadır. Pullar damga matbaasın- li :--d. S ebn hm,b~e~kie?1nırtıınlnrs yıey kı:ndaki mustantiklik tahkikatı Eski teşkilatta, İstanbulda ıiçin bir encümen intihap edile-

d.1 k . ı ı. a a a ır ı p - b" . .1 • . ktir B' 
da tabe ı ece tır. kayacaktım .. Mahalledeki çeş- ıtın mıştır. yalruz Üsküdar, Beyoğlu ve Ba ce .. ır encüm:ııde odaların 

Silivri mezarlığı meden su taşıyordum evime. Müddei umumi iddianameyi krrköy kazaları vardı. Şimdi la temennıya!Jnı te~ik edecek~!-. 
Bütün sehir mezarlıklarının Bir aralık kovalarrmr doldurur- hazırlamaktadır. tanbul, tam teşekküllü on kaza Iran trikotaj sanayıı-

belediyey~ devri malumdur. An ken birden yanı başımda iki sar Agopyan hanı faciası haline getınıdi ve on mıntaka- mize darbe vurdu 
. d ki . h e dahl d K 1 t m yap- ya ayrıldı. Halk, kendi semtle- Gün. d .. . b. kil 

cak Silivri hariı:ın e geruş me oş P Y an 1 or< u Bir kac vatandaşın birden fe · k d b" h""k·"- en gune ve sen ır şe 
f "ddi y lnız sokakta y ı· tanıma . , .. .. .. . . nne a ar uzanmış ır u u- d kki d .•• . . 

zarlıg" a iki kişi tasaru 1 a e· a ·· a e ın - cı surette olumu ıle netıcelenen t kkül" ·· ·· ·· B' k e tera e en tnı.otaJ sanayt-. b. d • ·· d' • · rhoşları met eşe u goruyor. ır e- . . . . h 1 b 1 derek evkafı dava etmış ve ına- ıgım, germe ıgım sa Agopyan yangrnr faciası tahki- lru b k zal kil' ımıze yenı yenı ma reç er u -
enaleyh bu mezarlık be!ediyey bana ilişirlerse .. Korktuğum ba katı bitirilmiş ve hadise ile ala- re, ra zilu .hdaa arıd~lte_ş oı'' mak icap eder. Bu böyle iken trl 

· ıına geldi İkı's· b" d n sırnaştı yem mcrc er ı s e ı mış - k ıa· .. . . . .. 
dvrdilememiştır. ş · 1 ır e kadar şahıslar mamunen malı- ması hasebile halk içın büyük ? J ~anayıımız ıçın en mu .. -

Bu mezarlığın mühim bir kıs lar. k .1 . 1 di M hak . . . . d' . hım bır malırec olan İran hu-
mmın bu iki şahıs tarafından Yapmayın, eylemeyin dedim emyc ven mış ~r r. u e- faıdedır. Bınaenaley~ şım 1 ış- kilmeti yeni gfunrük tarifesilıe 

bostan 
olaı:ak kiraya verildiği- olmadı. Ben yalvardıkça onlar mleyeaktıyakmda agırcezada başla- ler aksayor demek manasızdır.,, trikotaj sanayiimize mühim bir 

d 'zli"" 1 1 Baktım nı ac r. Ş h" .. h sla · ·ı d de anlaşılmıştır. e epsı gı e e a dılar.. e ır mirte assı n getın e arbe vurmuştur. 
Belediıye, mezarlıkları tasfi- olacak gibi değil. Herifler işi irtişa meselesi için ceği hakkında yazılanlann hep İran hükfuneti her memleke· 

ye ederek, bazılarmiın arsa ola- ~eri vardrracaklar .. Kovalanmı ifadeleri alınanlar si as~lsızdır. Henüz ~ukarre~ te ihracatı nisbetirde ithal hak-
rak satmak mecburiyetinde ol- bıraktım. Bastım feryadı. Kaçı- . . hiç hır şey yoktur. Şehir meclı- kı verdiğinden trikotaj sanayii-
duğundan, burasının da sur'at- şıyorlardı. Amma polis çabuk B~rut iıı!;tisarm~aJ? irtişa me sinin muhtelif encümeni ~~ndi- miz için ihraç sahası ı;ok daral-
kendisiııe verilmesi için teşeb- yakaladı,.. selesıne daır şehnmızde yapı - sine mevdu programda munde- mıştır. 
büsatta bulunmuştur. Maznunlar inkar ediyorlardı. lan tahkiatın son safhası Anka - riç mevaddan hangisini kabul Bunun için teşebbüsatta bu· 

Bazı şahitlerin celbi için muha- ra müddei umumı"Jiğine gönde - edecek, hangisini tadil edecek, lunulmak üzere trikotaj sanayii 
keme talik olundu. rilmiş -çe görülen lüzum i.izeri- ne gibi ilavelere lüzum göre- erbabı Sanayi• birliğine müraca-

Seyha n taştı S t T h · Bey ne İstanbulda daha bazı şahit- cek, bunları bir program şeklin at etmişlerdir. 
_ - ·-- ua a sın . !erin istinabe tarikle ifadeleri - de tesbit ettikten sonra eşkalin Sanayi birliği dün İktisat ve-

Bir çocuk boğuldu su davadan vazgeçtı nin alınması Ankara müddei u- tatbiki:l;'_esini_ bi~ d~ş.ünect.ğiz. kalecine müracaatla vaziyeti bil 

altında mahalleler Bir şantajcılık meselesinden mumiliğinden bildirilmişti. İfa- Encumenın ılk ~ç~amda bu dirmiştir. • • 
.. dolayı maznunen tahtı muhake deler 7 inci müsstantiklik tara- ~~dum. Yarın ~a_ ıçtıma ede.~e Hah tacırlerı 

ADANA'. l2 - - Son ~~er meye alınan ve bilahare masumi fmdan alınmaktadır. İstinabe gız ve yaırrndan ıtıbaren her~un Halı, son zamanlarda kıyme 
zarfın~a yagan yagmurlar Y~~- yeti tebeyyün ederek beraetine evrakı bir kaç güne kadar ikmal saat_ 1 ~ dan sonra _topl'!°acagız. tini en çok kaybeden tic<•ret 
sel~~ge ba.~la~,Seyhan1'.1 yuk karar. verilen H areket gazetesi edilerek Ankara müddeiumumi, İlk ıçtımada şehrın _Pl~nı yapıl maddelerinden biri oldu. Mcse-
selışı bu gun altı. metre_Yı b~l- sahibi Suat Tahsin B., vak' anın liğine gönderilecektir. ması esası ka~uJ edıldı. Bunu_n ıa geçen sene 90 liraya satılan 
muş ve halk epdışeye du~muş- nasıl yapılacagını ayrıca tesbıt bir hal' bu sene 42 iiraya satıl. 
tür. Geçen seyl~ta su altı met } 1 b Vifa!fefl~ edeceğiz. Bu işin ilk kademesin makta~ır. 
re 90 santimdi. . , • . y UOaD 1 ta e e de bııl~nu~oruz. . . Bu seri tenezzül karşısında 

Bu defa da ayrıı ielaketın tc Darülbedayİ Mu~ıdd_ınBe?, bel~d.ıyem?- ~-a halı tacirleri masrafları kısmak 
kerrür etmesinden korkuluyor. yarın gelecekler ve bir şına bır dıktator getırılmesı lu- ihtiyacını hissetmektedirki' • 

BiT çok köyleri su basmı!)tır hafta kalacaklar Müesseseden kazanç zum.~u be~an ed~n sa?.ık ~eh- Bsasen transit halı ticaretimizin 
Ad nada da hastahanenin alt remını Eının Beyın mutalaası a · t" · d . . 1 b a • • l k d "·ı . . v zıye ının e ıyı o maması u-
katmı sn kapla_dığından b_i_na Yunan Darülfünunu hukuk vergısı a ınaca egı hakk~da dedi kı: .. . nu icap ettiriyor. Halı tacirleri 
tahliye cdilmiştır. Şafak, !urk fakültesi talebesi ile üç müder- Bir gazete Darülbedayiden -. Me!111ekette, c~hur~- en ziyade transit ami:iarlarıııcla 
çeğiz mahallerindeki evler!n d~ risten mürekkep 50 kişilik bir kazanç vergisi istendiğini yaz- yet ~dares~ v~ır ':.e ~umh~n- Rıhtım şirketinin aldığr ~rdive 
bodrum katları su içindedır. Lı heyet yarın şehrimize gelecek- mıştrr. Muharririmizin Defter - Y~! ıd~resıl~ _dı~tat~:ıu~ te ~a- ve yük ücretlerinden sikaıret. et 
se tatil edilmiştir. tir. Misafirleri hukuk fakültesi darlıktan yaptığı tahkikatagöre bıh. telı~ ?egıldır. Turkıye ~um mektedirler. 

Göksu köprüsü tanıamile yı talebe cemiyeti istikbal edecek Draülbedayi menafii umumiye - hurıyetının İstanbul beledıye- Bu ücretlerin tenzili idn halı 
kılmış' telgraf hatları da kıs- ve bir hafta şehrimizi gezdire- ye hadim müesseselerden oldu- sinde de diktatÖTlük mevzuu · ı · İk k'l · -tacır en tısat ve a etı nczdin 
men bozulmuştııi. Obaköyün- cektir. Bunun için cemiyet bir 

0
<7undan rıefterdarlık kazanç ver bahsolunamaz.,, d bb.. b 1 k e teşe usatta u unaca ·l:ır • 

den sekiz yaşında bir çocuğu sel program tanzim etmiştir. Misa gisi istemiş değildir. dün de toplandı drr. 
kapmıs ve boğmuştur. Çocu- fider serefine Tokatliyanda bir Yalnız tahsil şubesinin böyle Belediyenin bes senelik me- fındık 
ğun cesedi meydanda _ yoktur. ziyafet, Maksimcle bir çay, Ga- bir _clü~üncede _bulunm~ş olduğu i sai programını t;kik edeck o
Hatrrlı Hanutlu'..E~~agı, :-aı'.111 latasarayda bir müs.· mere veri na ıht:mal venlmektedır. B~ hu I lan muhtlit encümen dün de sa
lar köyleri ve k~pru sokagı ıle lccektir. Yunanlı talebeye sehri sususta defterdarlık tahkıkat at 16 da içtima etmiş ve müza
Midik Ada sokagı sular altında mizin şayanı tema11a mahalleri yap~k~adır. kerat ı 8,5 a kadar devam etmiş 
dır. gezdirilecektir. Bu meyanda H1ialıahmer kongresi tir. Program üzerinde çok bii -

ADANA 12 -. Bu ak~aın su Dolmabahçe sarayı için de mü- Hilaliahmer idare heyeti diin yük tadilat yapılacağı söylen -
!arın yükselmesı d~akla bera saade almmıştrr. toplanmıştır. Bu içtimada sene mektcdir. Çünkü belediyenin bu 

. 
pıyasası 

yükselivor 
Fındık piyasası yeniden yük

selmeğe başlam:ştır. Piyasada 
mal azaldıkça fiatlerde yiiksek
lik görülmektedir. 

ber halk arasında cn~ı~e devam Iik kongrenin 24 nisan cuma gü işe hasredebileceği tahsisat hiç 
resmi 

1 

ecliyo~·· C~y?~~ nehrının de ka- ATİNA,l2 - (A.A.) Yüksek nü saat on dörtte toplanmasına mesabesinde_görülmektedir,. 
?omtn telgra/çılcırının diin posta erkummızla çtkilen b< dıgı bıldınlıyor. ~:::~!J:~e~~~ ~:p ~1:":rı:i karar verilmiştir. Senelik rapor Dört seneden evvel beledıye 

Elde mevcut stok bitmiş gibi 
dir. 

Bazı tacirlerin fiat yüksekli
ğinden istifade ederek ellerinde 
ki malı saklad'1:1arı zann~dil

mektedir. 
ADANA,12 - (A.A.) - Dün da hazırlanmıştır. programa esaslı bir karşılık 

ah ·n gezilmesinden 1 günü 1stanbula gelecektir. 
n~ h · · d Post anenı g"re saat ı o 1·.ıe 11 arasınc a ka- k 1 k gösteremeyecektir. 'VOrt günden beri şe rmıız e · H.. -- Ş lar açı sah aca 

bulunan ve ekserisi kadrn olan sonra Romenler baş müdiır u~ barmaya başlayan Seyhan neh- arap 
~?tnen telgraf ınernurları bu- nü Beye ve baş müdüriyet erka ri sabha karşı tabii halinden 4 lzmirde şiddetli Bağcıların vaki müteaddit Ankara şaseleri 
tUu memleketlerine avdet ede - nrna veda ederek ayrılmışlar - metre yükselmiştir. Bu yükse- soğuklar mÜ'racaatlan üzerine müskirat 11~ili1. ıoa ı." " 
çkJerdir. Romen telgrafcılan dır. !iş geçen ki tuğyan irtifaından inhisar idaresi badema şarabı ANKARA, 13 - Ankarada ıınıor o.47 oo oo >rnnq 
dün büyük postahaneyi ziya~et Bir kaç gündenberi şehrimiz~ 90 santim aşağıdadır. Şafak İZMİR, 13 - Bu sabah deh- kapalı şişeler dahilinde değil, yapılması mukarrer asfalt ve Frank 12 06.50 ~hr• 
ederek telgraf kısmında tetki - d bulunan 128 Romen talebesı Türkocağı ve bazı mahallerle şetli bir soğuk var~ Mene - doğrudan doğruya zeytin :rağı adi şoselerin ihalesi yapılmış, Liret 1 00011 _,y 
!tatta bulunmuşlardır. de bugı'in Daçya vapuru ile lise ve altı köyü kfirnilen su bas menden gelenler ora ak:i hah - ve sirke gibi perakende ve ıste- müteahhit faaliyete geçmiştir. Drahmi M.40 Pınar 

Romenler telgraf memurları- e . d edecekler mıştır. Zararmikdan henüz ma çelerin soğuktan donduğunu an nildiği şekilde satrlınasma mü- Yollar, üç milyon dokuz yüz bin Frant 2 45 Koron 

llıızm mesailerini ve ihtisalarmı ~emleketlerıne av et Iilm değildir. latmaktadırlar. saade etmiştir. küsür liraya ihale edilmi:şteir. 1!._ 
Çok taktir etmişlerdir. clı'.::.__ . _ .. - . Gök'l ·hj bi~-filo::-vaTdır. Milllyetçiliğ-ln ve Tüıikçü--· etmiş-oldugu . hikaye edilmiştir. etme~bir cephccle beraber çalış-- gönlünü-mazinın ·ve eeda:d.rn varlı-
Sek,-hazıır ve - fed·alkfu- bulundur~~· brrşa~r:;~: kaç ~J~ririn işti- lüğün filosofu ye son zam_~anmı• Şimdi de bu hizmetine nasıl de:vam mak arzusu ile müteharrik olduğu- ğı ile takviye etmeliyiz. En esaslı 
Türk Ocağının başlıca ideali bur, sof~ • llaıh Su biruın nesli z.ın en kııvv.c;tlı ~~el_lektıı~l; _ola:t edileceği mılhakkak olduğunu söy muz bu zamanda, o , fırka biT 'kuvvet olan miraısrmızdan ken-
111üsatkil, kuvvetli bir vatan olıınUŞ rilkil~'FHa~<l:ıi nesli~in eseridir. Zi-;:a. <?oka.lıpm_. şıınnın t-e;ı~ı rı;ı;ı lemt•k 1§.zrmdır. Türk Ocağının es- ya ilhak edilmekle ancak 1JD1dcleri di kendimıiızi tnQhrum etmcık inti-
tur. Ve o ıbu gayeye na.dim hu ce- olan alk~c:: b~ı nesilden evvellki- letı ıçınde doğrudan dogr'.11'' şı~r kidenberi kendine ait bir gazetesi ta'kviye edilmek isteniyor. Anlaşı- har nev'inden hür şey oltlf". 
reyana hizmet etti. Ve Oc em . 

1 
. hem de Fce anlamryanlara -kadın· tevsı etmış olmadığından ocağa daiır şeyler lıyıor kıi ıböyleoe Cümlhuriyet Halık Cemiyeti beşeriye içinde gittik-

. . . nin bazı muhamr erın~ d olan şair Mehmet Emin Beyin, eks:riyetle yanhş anlaşrlıp yanlış Fırkasın111 han; teşkilatı da takvi- çe yayılan yalnız kendi kendini dil· 
• O zaımanlaz:ın terikı~ı lisaınx ta- · atininki ile onu taıkıp e en ve:- T;~~kı'yata ait kr•,.,.,1etli tetıkikleıri tcfsır edilmiştir. Ne teessüs ettiiH ye edilmiş o'-.k, ve bu milli hars "i:nmek fikir ve cereyanına karşı en 
h ··ı e<fJmiyecek •bır hal el n !" )a hece V'C'ZDI- ~' J.. " """' '< ~m'.11u . 1 ta.Sfiyede bir ~lll~ debiyatta s~d~ 15ru!: ' tmis olan vatanın haricinde de takdir edil~ zaman •bundaki maksat tamamen faaliyeti devam edecektir. Zira asil noktai nazr olan menafii umu-
nııştı. Lısanx. . . .. nin galewını ~et11111 e - . 1 ·- Köprülü zade Mehmet Fuat Beyın, anlaşılmıştı, ne ,en biiyük hizmet- Twkleri kurtaraçak olan milli ·hır miye fikrini müıdaıfaa ve mıtha:fuza 
llıel y~"""'aık ıhuyacı ilk once bM:I- ı· ...:~çok şaır ve mııharnr en · ık J --' H r 1 Ha- !erini ifa ede-"·en neler ,·anm-•"ta Larstır. ırtmelı"yı"z. ı ~r·- 'f t düşürd.. F nes ın ""' · , fkir 0 bır co roman a•urua a ıc e u<. , .---= .. 
armı. tefritten 1 ra .a

1 
d u . ...... ~: ne bir maıhfel, bir sana~. ve Bı - nıımin "Ergenekon a t.uılarlığı ya- olduğu anl,,.,ıldı, ne de simdi sade- Eısasen bir vatanlı teşkil eden Bütün bunlaır milli talim ve tes'-

it · kr tabı~ e~ en ı.:auuı. . · ·· müstıır u:rası • " -..- -~ -at ıLk ay rı · ' - cağı hizmetını gor. . , c;nı rnilll zıları;ntla Yakup Kadrinin, pc-ra· :e ilga değil, Halk Fıı kasma il ti- . şeyler memle:ket muhabbeti, milli biyenin, milli Jıarıım gayeleridir. 
\1azgeçildi. . İstanJbulıın hars ~huya. , ir rner- kende bir çdk sahifeler.inde Ruşen nak etmiş olduğu tamamen anlaşı- istiklal hissi, milli baikikatler ve .!:>uraoa bütün ömrüna bu gayc-

Victor Hügo Fransız ımpara- bir istikamete tevcrh etmıhb 'rler- Eşrefin, n~hayet "Dağ Yolu,, ile labiLiyor. hürriyetler, ırkın evlatlarında mil- lerle Tüı1k milliye1ıp«rvcrliğinin to 
torluğu zamanında Cüı:n:huriyet kezdi. Bu şairler, bu mu aırr~,kişi- "Günebakan,, da Hamdullah Su.p- Türık Ocakları fwkaJ11ın içtimai il köklerin çürümeden hayatlarını essüs ve irııkişafına hasretmış ve 
fıı·kasma edebiyat noktai nazar~- den maada ıressaıın .v~ya Jm"::~ada hinin nutwklarile yazılaırının ve sahalarda aklığı istiıkametlece bir- de-vam etmesi, vicdanlarnnrzda ya- hep bu yolda mücahede etmiş olan 
dan ·bi vokabüler bir Hsıııı vennış na3 bir çok san'atk.ar ~r. a 

1

0
r ve milli'. edebiyatımızın bir kısmının pişva olmuştu. Garpçrlık, kadın- şıyan ölüler, başımızda yaşxyan ta- Hamdullah Suphi'ye hilrnlet ve 

ti. Tfuık Ocağı da edebiyatımıız~ iç,tima ediyo~, .se:gıer_linı .r"ıy 0 _ iklimi Tüııkocağının iıkl~idir. Bu- larm faal hayaıta işirakleri vesaİ!re rih ve ıh.er gün konuştuğumuz l\- muhabbetimizi söylemenin de sı-
böyl .

11
• b" vokabüler öğırettı. ya konserlenru dınletı~or ~·-... 1 ~a rada neşvü nüma bulmuş bu yazı. hep ocağın müdaıfaa ettiği içtimai sandır; biır vatanın toprağı, 5'Uyu, rasıdır. Tüı<kocaklarınm uzun vo 

~u·~ m~ ',~··nunumuz Erkanı ğm son senelerde ~e~kıfl ett1 .ıgı ~ ~m laredebiyatımJzın en olğun, en yük ve umumi fikirlerdir. İnıkılap züm- havası:' işte bunlardır! fierefle dolu mazisinde HamduUııh 
l'larb?- :" ~-'kumetiı'rıiz bu li- ve san'at h~yetlerının aa ıyetı ıse sek en hisli ve düşün()üriicii eser- resinin en tabii dostu, '1tilşevvik . ve Binaenaleyh Türklerdeki mill1 ~uphinin öyle bir hissesi vardır ki 
sanİaıy~~tz ~e u ıyor malfımdırr. . • · h · !eridir · müşariki Türk Ocaklarıydı. Bu vicdanı uyutmamak, ve uyumuş o· ocakların hizmetini hatırlarken ha 

soy eyıp yaz · . .. .. Anca.:lc Ocağın bu etleıb1 .• v~. ar- GörUlüyor ki buraya kadar ocağın gün gene bir Türk birliği aktetmek lanla:n uyaııdırmak, !harekete ge· fızamızda mutlaka onun beyaz saç 
- ı tesek'kulu ede· eti ne kad~ buy_ıık ol- ıldı"ı zaman !'a~ıl bir lüzuma te i<;in bütün inkilap kuvvetlerini bir- tirmek 13.zrındrr. Milli vicdanın se- lannı, asil yüzünü göreceğiz!. 

irmek. ek are bir lüitlc teşkil lfünet ve şuuru iç·in heıı- Türkün A.bdiillıak SlNAS1 
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~ Son Hafta 
- · •• ve • § Kupamızı hangi Asrın u nıdeal "Mll/lgettlr" ii 

MUZEMJZ ~ mektep alacak? 
14 NiSAN 1931 .. 

99 ~~u haftannı üçUncilliir: Demek ki bir daha gelmiyecek... ~ iki senedenberi her hafta bila·· dılri nu Daruşşefakadan 235 M. (Makalenin devamı) şında bir küçük bina vücude ge- ~fasıla devam eden Mektepliler 
l:>AREHANE - ~.ca rahim B. kazanmıştır. Yazw tinneğe muvaffak olarak onun Fransızcadan ~ müsabaka11nın önümüzdeki baf· i 

No: lOO T.lınıf adreuı Milli
7
.t. 

1
•• şudur: - Hay hay! ... Bu hususta o- küpt resmini 3 mart 1883 tari- . .. . Eta son haftasıdır. Şimdiye kadar r 

ı ! tanbal. Zaman zaman ortaya atılıp mir bile ~ık.. hinde icra etti. Bunun müdüriye Bu onun günahı olmuşt,'.1 yım. Bunu musaade edıyorsun ~muhtelif mekteplere devam eden~ 
1 Telefon aııınanlanı günün en mühı·m havadisini t .. _. - Öyle ıse ışte cevabım.: be- tini deruhte ederek ömrünün Belki de son günahı olarak kal- değil mi .. ? i gençlerimizin müsabakaya kart• 

24311 - 24312 - 24313 -.. nl alhkA Kur' h d 
1 

§gösterdikleri hararetli alaka, her 
kil eden Düyunu umumiye me- mı ana mug:ı-~r a son gününe kadar bu mekteple dı. Çünkü genç ~am on ~ :"Y Ay?1~ılar. Aradan sene e~ ~türlü ümit ve tahminlerin fevki-
selesi tekrar hükfunetle dayin - ~ette bulunmakla mı ı~ı:h~ meşgul oldu. Bidayette kabul rılarak çok uzak her yc:ı-e gıttık- geçmıştı. Senelerce evvelkı Ene çıkımı bulunuyor. ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç lçU. 
3 ayiıit 400 kunlf 800 kurut 
8 U 750 H 1400 " 

u H 1400 .. 27N .. 

!er vekilleri arasında tyeni bir ediyorlar?.. Şunu ellyliyeyım edilen talebenin adedi 20 yi geç ten sonra genç kadın 1lk kaba- genç adamdan hiç bir haber a- l1i Bizim böyle bir müsabaka a· 

müzakereye mevzu oldu. HükU- kıi bu a~1 filhakik.taka dtama- miyor idi. Muahharan mektep hatirııi baş~a ~iç bir erkekle te_k lınmamıştı. Kendisini daima u- ~ çarkmemlen mkekteahplilerali!llUZlh·ak·~ ciıı:~ 
met Düyunu umumiye meclisi- men ;~"11"' 0 unmama ır... muha:lif tarihlerde ayn ayn sa- rar etmemıştı. Bu da pek acı hır zakta bulunduran bu adamın i ve e et v . n 1 

Gelen evrak geri verilmeıı 
Müddeti ı~ nüshalar 10 lmnıt 

tur. Gazete u matbaaya alt iti• 
için rr üdiriyete müracaat edilir. 

"' d b km K · d · d b 1 d • k = görgü ve bilgilerinı ' çoğaltmak, ne verdiği son cevapta hamille- - E .... "H lanrı r 1ı:e- !onlar ilavesile büyüdüldü. Talı- nde a~ket rreda ıkştbı._ b och asm7 şım ı nere e.. ku. ukn dugu do ~- ~ kendilerini ırünlük havadisleri 
ta ·k ·· · d t · t - vet: ırsız e 

1 
5188• tın fı"kdaru hasebile tedrisat- an şı yet ece ır e anesı dar meçhuldu ı a m erın §_ tet'-'k ve ·-'-'b• alııtırmak ıibi re pı o uze?° en. evzıa ya- silmeık lazım geldiğini" funir ıu uuu • 

pdmasını teklif etmtş ve bu me- lan., eti bili· -~··· ya? taki müıkül!t pek kolay tasav- yoktu. Kendisine karşı son de- bir emniyetle yaşayabiliyordu. ~bir mak•adımız vardı. 
and U b. · be · d ki kıs 0 ay yo. 0

- •• vur olunabilir. Evvel emirde rece alakadar olan genç yakışık Fakat düşünmek istemediği hal ~ Yüz haftalık muvaff.akıyetli 1 Y a çte ır nıs tın e_ . Sı'z bu h"1-u·· ta..._ilı:· ed~ek ol- • · b --·'- d hi d ı bank H- il wuıı "" ~ "Model yok idi. Hamdi Bey lı bir adamdı. Bir de kız çocuk- de çok kere hatırına gelen ilk ~ netıce, ~ maasa nruzm s 0 • 
m. ı aya .. yatırmıştı. amı e. sa.ruz vükelftmızdan çoğu kol- " 1 -'· G k d k' biıl" • k . 'h . • d" - duğunu ıspat edecek kadar fe-Gazetemiz iliıWınn -.'uliyetiııi 

lı:abtıl etmes. nn bu teklifı protesto etmelen i rou. ,. kendi hanesi halkının kol, el ve an va~""· enç . a ?1 ım ır v~ s~?. ~şı mı gayn ı t_~yan u- = yizliılir. 
meselenin yüz üstü kalmasıru ııuz;~un · üzerine Nazırlar- ayaklarının alçıdan kalıplarmı n~sıl bi~ zaaf ı:etucesı o~a~ak bu şundugu. zamanlar ~~ahıfl1:!1 1 Şimdiye kadar müsabakaya iı· 
mucip olmuş ve o zamandan be- d Ilı b .. bu k'nayeli sözü i- aldırarak talebenin bedii hissini gunahı ışlemege kendını ter- nedametıle beraber ıçınde bır i tirak edPn •nekteplilerimizi baf. 
ri müzakerye tekrar girişmek şı.a1ımn emıer.ş 10~ak 

1ııç. in paltosu- inkişaf ettirmeğe ve mesai ve ketmişti. Bu günahtan sonra de merhamet sızısı duymuyor ~tanın en mühim hava~isllı! t..yi~ Bugünkü Hava 
Dün enfazla hararet !O enaz 

.l di. llugürı ruzgAr mütehavvil 
ve bava cksc riyyetle açik. 

·b· b. kl'ft d b 1 1m ikdamlarmı da teşvik ve tergibe kendini son derece küçültmüş, değildi O zaman kendikendine; ~ ".e tefrikinde göste~diklerı. kabi-gt 
1 ır te ı e e u unu ... a - nu, lbaıstıonuıııu almağa başladı\ k - .. .. : liyetten dolayı tebrik edenz. 

mıştı. Cevaplarımızda butUn hafifçe h. ddetlenen Sadrazam çalışıyor idi. ocasmm, çocugunun yuzune - Zavallı, derdi, uzaklara git ~ Müsabakalara iıtirak eden ta-
dünya?a hüküm sürmekt~. olan dahi ıböyl~ lbir cevabı asla arııe- Meşrutiyetin ilanını ne bü- bakamayaca~ . ~ad~ .. utanıy~r ti..! ~!ebeden en ziyade muvaffak o

umumı buh~ın. nazan ıtıbar:ı demiyeceğini söyladi. Lakj.n yük sevinç ile karşılamış idi!.. buldu. Kerı.dısının curum 0:,tagı Bu öyle büyük bir fedakarlık ! ıa..t:r'? ~ensup olduğu ~ekt~ 
alınması keyfıyetinden bahsedil d ha zı'yade !hiddet ve tehev- B b .. yük. ·r d. hın ken olan genç adama şunu soyle- tı ki sırf onun asabi bir buhran il be Mıllıyet,, namma zarif bır 

. D . l b k ·ı a u u a ım pa ışa mişti. "rd' .. d .. t d. - . ;; kupa hediye edeceğimizi vadey· miştı. a~ın er una mu ahı vür içinde kalan, ~ (ikrini a- dinden evvel öldüğünü görmek _ :E-er beni hakikaten sev- ge~ı tg·ı esna a gos er ıgı ar· ~ lemiştik. Bu hediye, bütün ce-
1928 Fethı Bey mukavelename- çıkça ifade etmekten de hiç bir gibi bir nasibe erüp ermeyeceği . . g - be . d zu ıle buna katlanmıştı. Kadı- ~ vaplann tetkik ve derecelerin 

Cesaret 1 
si üzerinde israr ediyorlardı, fa zaman korıkmamıs olan Ham- ni anlamak için her sabah o- mış ıs.en'. eger n.ım nazarım a nın guru:~ b~ndan dolayı okşa- ~ tasnifinden son~a. verilecekti~. 
kat yaptıkla.n .tetkiat ve Müte- di Bey der<hal arabasına döne- ıra· 1 .1 b. fal dı. şereflı bır erkek olarak kalmak myor deg.Udı: i Cevapların taonifıne deYam edı. 
h M R b h yun pt a~ı e .. ır. . aç?,~ isteyorsan buradan gidersin, u- _ Benim bir zözümle bu fe: ~ yoruz. Netice taayyün eder et-assıs · ıstın _raporu u ~ - rek doğruca saraya .gider ve Meşrutıyet ıse hu~rıye~ın . ı~~~ zaklara gidersin..! _ .. . i mez ilan edeceğiz. 

Geçen gün tramvaya binerken susta haklı oldugumuzu tasdık ba~ katibin nezdine girereık ma ve binaenaleyh miıstebiddm olu E k 
1 

k' - dakarlıgı gosterdı.. i Bakalım mektepliler müsaba-k dan b. · · alışılmamış ı · · · · di y ı "' . rke an amrştı ı eger o- . .. : • . ır am ınnın etme erını ıcap ettır · lapı an cerayı anlattıktan S()!lra vak'- mü demek değil mi idi.? .. 25 nı- d d".. . yacak olur- Dıyordu. Bunun boy le oldu- ~ ka11nda rekon. hancı mektep la· 
>ir tazyikinı hissettim. döndüm ·· k kl.f' · b • d p d' h . B ınun e ıgmı yapma - d.. .. ki . . b' k = --'·? 

son muza ere te ı ının un - anın hemen o an e a ışa a san 1909 tarihinde Hamdı _e- sa yakın bir felaket baş göstere gunu uşurune. ~ nıçın ır zev ;; ra.,_ · 
ıaktun, yankesici esnafının en dan neş'et ettiği anlaşılıyor. ~ildirilmesi hususunda ısrar e- yin gözleri yaşla dolu ol,d, ugu cektıi. çun·· ku" genç kadın pek duyuyoııdu.? Nıçın gııruru okşa ·-111t111ııııııııımııııııııııııın--rl ıtanmaz ve cür'etkarlanndan p ·~~.ı. lcd lhabe d İlk anı d b bel Hakknnızr tasdik etmelerine der. adt,_.. meee en r- halde bana doğru gelerek : Hay k .... b. b' buh geçı· _ myor u. zam ar a u ıirinin muşambamın arka yırt- d , lh ı· .ı.~ı o ..... unç ır asa ı ran k. k Ih' d dalı d . b. 

rag" men müzakere arzsunda bu- ar. o.un. ca.. .. ay .. ı ·~ıı:nıı:ıış di bakalım!.. yarından itibaren riyordu. Genç adam temin etti: ı onun a dıın eK d a erın ır nacı tarikile art cebimi karıştır f ı ak ... ,,,_,,_ k b. d 1 a an 
. k 't . . - ı v ı "''""wıı sunne ıçın ın- Sanayi nefise mekte ın e E G.d .. B' d _ ısrar a yaşa . ın o zam nak istemiş olduğunu anladun. lunmalan ıneselenm .. a.t bır ı- ---•arın arasına tefrika düşür- - vet.. ı ecegım. ır a f k . k" b d'" .. kt 

. b ··~n .h - ni .. .....u San'at tarihi dersini vermeğe ha benden haber alamayacak- arldı~ttı ık unlu b~şunkmde ~n kimiz de tramvaya bindık, en tı... a ru ayete erecegı goste mekten zevk alırdı! - ve Ham- hazırlanınız, zira şimdi artık y 
1 

.. d t senı· a gı zev ya mz ır a m ız-
ıiraz sertçe bakmışnn galiba... . HükQ et cevabım p d. B . bu def d . ..JI.-. b k sın... a ruz musaa e e ' . f . d "'ld. K d. k d. 

nyor. m a - ı eyı a a r ....... t ıra - serbest söyleyebileceğiz! .•. ,, de- uzaktan olsun seveyim. Daima zetı ne aı egı ı. en ı en ı-
leriki bana gazubane bakmaya ris Büyük Elçimiz vasıtasi ile mı........ d'"" l' go··z·· "n ·· ·· dedı·r f d ne: 

1 B · d b. ·ı ·· ,,_ ıgı e an umu onun ·· senin hatıranı muha aza e e-ıaş adı. enım e ın e goz dayinlere bildirmiştir. Müzake- İkinci htiycmiz daha gü- Filhakika bu ders 
0 

vakita ka _ __ __ - Hayır, dedi, buna imkan 
·öze gelince yılgınlık gösterip . p . Ank d ıunıç·· tür Abdülhamidin Maarif d iinkU sı· ı"da- ~z"'lıgm· da da temeyyuz·· yok renın ans veya ara a ce- · dar tedris e ilmiyor idi, ç ·~" " .. ;özümü ayırmak pek zıttımdır. . NazırJarınıdan hiç biri henüz 
) bana ve ben ona dik dik ha- reyanmda da Ankaranın tercih M.. . . t tmeıın• f Çün Abdülhamit ile onun hafiyeleri eylemiş idi. Korktuğu şey kendıisinden 

· · d · b" ·h · UZJeyı .zıyare e 1§ 
1
• h ı k ttn• h d · dek. İnkitasız bir faaliyet içinde senAlerden berı· ayrı olan o ada arken aklıma geldi... Herifin edılmesı aha kuvvetlı ır ı ti- kii evvel emirde vükela irade er mem e e er evır ı v -

line baktım, karşımdakinin ce- maldir. istı·1:ısaı etmedikçe lhir bir yere san'at ve san'atkarlan üzerinde geçen böyle bir hayat Şarklıla- mı hala sevmesiyd-i. ! 
"' . t .. t . 1 . tı' A rın rehavet ve atalete inhimak- K b" .. .. artık b. e ç inde idi.. D~rhal dalavereyi an ıgidemezdi, sonra da pek 0 ka- tesıra ını gos ermış o an ıç maı ızı uyumuş ır g n 

ıdım .. Beni gözü ile işgal edip ben· senın· yanc-ebini kanştırı- dar merğup olmayan bu mües- ve alelhusus siyasi 3mi.llerden !eri şöhreti şayiaıııınm ne kadar kız olmuştu. Bir gün sokaktan 
d' h t ah t J k 1 in h kkmd lh. b. · rf 1 bahsetmeğe asla müsaade et- yanlış olduğunu kat'i surette is- dönen kız koşarak annesine 

en 
1 

ra a r a ça ışaca · ş yordu .. - Beriki telaşla elleri- s:se ' ~- a 1.ç ırı a~ a ~- mezlerdi. Halbuki bu avamil pata kafi değ~lmldiıa mühim bir haber vermişti: aribi, b~nim gör<lüg"ümü fark · kt laka gösteııınek ıstemeroı La-
ni ceplerıne so u.. · · .. · · · ve müessirattan bahsedilmeksi İşte "Müzenin tesisi ve tan- - Kimi gördüm bilsen anne ttiği halde bile yine gözünü _ Aman bı.rader madem ki kın giinun bınnde lbu Nazırlar- . . h da bk den hı'de 

' • bi · M" · · d zin san'at tarihini tedrise hiç im zımı ususun se e - diyordu, kimi gördün?. özi;mden ayırmadı, hep ayni gördün nedeıi. beni dürtrnedin!. ~?~ .rı. _uzeyı zı.l'.aret e ece- kan varmıdır?. matı bergüzidesini takdir ve na-
ııretlc ba?ttı ... Tabii ben de o- Nah iste yeni paket sigara al- t:ını bıldır~r ve haıkik~te~ de ge rnmı da tezkir,. içindir ki onun Sonra anlattı. Kendisi küçük 
un bir gö~üne bir de eline bakı mıştım", asırmış. Hay Allah be- lır. Hamdı Bey oı:ıu IıStmbal e- Gene Hamdi Beydir ki bu bir çocukken oyuncaklar geti-
ordum, bir mesele ç .kacağmı 1• · · 1 der, ve heykellerın arasından büyük müzenin kütüph:mesini iftihara layık olan keşfinin, ya- ren, sonra seneleroenberi artık 
ıladı ve incli,gitti. Ben arkasın asım versın.. ona Müzeyi gezdirir. Ziyaretin ihdas eylemiştir. Bilhassa tarih ni "İskender,, namile meşhur gelmez olan adamı görmüştü. 

k-·-' k A • • ı·k 'lmı'nden b•h· bulunan lahdin teşhir edilmekte an bakarken yolculardan biri nihayetinde ıbu zat o· ..uar ço ve asarı a 1 a 1 a ıs - Biribirimizi çabuk tanıdık. 
)ze başladı: Nağamati latife! ç~plak şekiller -görmekten mem takriben 20,000 ciltten mürek- olduğu salona hükumet tarafın İhtiyarlamış. Çağırdım gelme-

! ·-'· d ık. "C k l b ku.'tu'"phanen· dan bir levha vaz ettirilmişş, ve - Ne ise bir şey çarpmadan Geçen akşam " Glorya., sine- nun o mıyar...... er ı: anım, ep o an u ın sini söyledim. 
• • t d d" B' d' - · d masmda "Mı'lletler şarkısı,, ı"s- mu""dı·r Bey, ·bu"w'·n <-- heykeller esasını Hamdi Bey bizzat kezalik Güzel San'atlar akade- Ka . ı ttı. e ı. ır :gen sor u. uu • ., • h 

1
. d d ·· dm belli etmek ıstemediği V b k · · ·' mı'nde bı"r fı'Jı'm seyrettı"k. İçın· - şu Ç"'lak hallerile ah'~ka mu- kendi ·kütüphanesinin arkeo- rnısı nın m;::>< a ın e e goze - ay u yan esıcı mı. ·r ...,, 'Ik .. .. k t h bir heyecanla sordu: 

Eıb ı H d d" l de ilk defa bir Tu"'rk hanımı oy- g'""ir o1maktan hali olamazlar! loji'ye ait olan eserlerile ı gorunece surete yarım ey 
- ette. em e ıp oma- -J k'l · b' ·1 k li kzolunmuştur - Geleceğim, dedi mi kıznn! '· nayan bu filim bu noktai nazar Rica ederim, bunları hiç değilse teş ı etmış ve ecne ı zevat ı e e re · 
-Hayret yahu! Hiç senden dan şaıyanı dikikat idi; " Türki- bir "ıpeştemal" ile örtıdüremez- ı olan münasebetlerinde de bu Hamdi Beyin mesai ve ikda- - Hayır, anne .. Hemen ha-

:ııden fa:kı yok! ye bülbülü,. intihap edilen Hü- misiniz?? .. " müesseseye kitap h~di?'e etmele matına ancak ölüm nihayet ve- reket edeceğini söyledi. 
Bunu söyleyen adamın üstü dadat Şakir H. bu filimde şar- Hamdi Bey şaşırdı... Fakat ri için her fırsattan ıstıfade ede- rebildi, fakat hayatı tam bir mu Kadın kendi kendine geniş 

ışı perişan iken yankesicinin ki okuyordu... Mesele burada muvafakat eder gibi göründü ve 
1 
rek bu kütüphaneyi bugün haki vaffakiyet ve muzafferiyet için- bir nefes alır gibi ve sevinç mi, 

rtında güzel bir kostüm ve değil. Filmin orta paydosunda bir kaç gün sonra Müzenin bü- katen nazarı dikıkati calip ola- de hitam buldu. kedeır mi olduğu anlaşılmaya-
ırdesü vardı. İlk lafı söyleyen öğrendik ki, " Türl~ bülbülü,. tün "çıplak,.lan birer aııma yap- cak derecede mühim bior hale ge 24 Şubat 1910 tarihinde irti- cak bir tarzda söyledi: 
,vap verdi: filmin ilk gösterilmesi ve hal- rağı ile setredildi... Maamafih 1 tirmiştir. hal eden merhum, Haydarpaşa - Demek ki gelmeyecek .. ! 
- Ne zannettin ya! Onu her km kendisine karşı gösterdiği aradan bir müddet geçip te naza l Yukardan beri Hamdi Beyi istasiyonundan elli kilometre ka 

'5 tanır. alaka dolayısile bir iki parça ta- retin bu telaş ve heyecanı sükii- : asari atika alimi olarak tavsif dar uzakta kain Gebze'nin sa
Bu söze cebi karıştırılan da gannl edecek! Bekledik, bekle- net bulunca bu yapraklar tekrar ve tarif' eyledik. Fakat onun ha- hilde bulunan ve Eskihisar de

:ihak etti. dik!. Nihayet Hüdadat Şakir kaldırıldı... kiki tasvirini ikmal için şunu nilen ufak bir köyünde metfun-
- Kim bilmez, damgalı e- Hanım çıktı, tabii alkışlandı. Fakat Hamdi Bey her şeyin da ilave etmekliğim icabeder ki dur. 
k gibi. Vallaha daha bir kur- Lakin boğazından rahatsız ol- fevkinde san'atin tedrisindeki bu mürebbi, bu yüksek ilim sa- Hamdi Bey bu köyde ufak bir 
:n atımından tanırım.. duğu için okuyanuyacağını, " si ehemmiyeti ve bunun talim ve hibi, bu kaşif.bu kudretli ressam köşke malik idi ki boş kalabildi-
Ben dayanamadım ve lafa ka nema müdüriyeti namına bir terbiye hususunda ifa ettigı"' hiz. bu mahir rehber ve mektep mü- ği vakitleri orada geçirir idi. İş-

" ı· k ı· zat söyledi.. Vakıa bu da bül- meti tamamile takdir ettiği için dürü ayni zamanda ıya 3:~ ı bir te bizzat kendin:n tayin etmiş >tını. 

- Sen uzaktan tanıyorsun 
• nma, galiba yakından pek se-

. ' mıyorsun .. 
- Neden?. 
- Neden olacak, deminden-

bül gibi söyledi amm:ı, malfun İstanbulda bir Sanayi nefise : maliyeci idi de: Sabık Duyunu olduğu bu ,bedii ve latif mevıki
ya bir kaç türlü bülbül var! Bu mektebinin _tesisi mak_sadile ?ti um~iye id3:r~ me?isi_n~e !ü.~k de ebedi habğihına tevdi kılm
zat işte o nevi bülbül gibi söy- kfimet nezdınde kemalı sebat ıle dayinler vekılı vazıf~sını buyuk rruştı;r. 
Iedi.. bir çok teşebbüslerde bulundu. bir vukuf ile ifa etm• ş, ve muh- VAHİT 

FELEK Nihayet Çinili köşkün yam ha- telif demiryolu şirketleri mecli- - Bitti -

MÜESSiF İRTiHAL 
Merhum Derviş paşanın ıilesl ve 

merhum Asaf Dervlf Paşa ve Kay
makam Cemal Beyit CelAI Rlza 
Beylerin valicleıeri ve l\liralay mUte· 
kaidi Fuar Ziya Beyin Kaim Valide· 
!eri Hasnadil lhnımfendi dün gece 
rahmeti rahmanı kavuştu. Cenazele· 
ri bup;ün Çenberlitaş•taki lıınderin

den ikindi vakii kaldırılarak Beyazıt 
caıniiode namazı badeleds aile mı 
pere<' ·e defnedilecektir. Mnla rab· 
met eyleye. 

Ferah Sinemada 
Bu gece Sinema, tiyatro meşhur 

Çingeneler Auo - Janı meccani 
tombala, varyete perşembeye. San'ıt· 
Ur Nqit Beyin Burudan ndeti 
münasebetile büyük müsamere. 

Bu akşam Pıngahı sinemasında 

K. Şevki B. . 
Dram sahneli artistleri birlikte 

Sefıl Fabrikatör yahut Atk Neticesi 
hl As O. K. 4 P. Leblebici kuvarettOSIL 

Bu akşam ÜskUdtr llılk tiyatro
sunda Hafız Burhan B. saz hevetl 
komik O. lsmall El. Anastas varrete 
hey'eti Çt:ngl Afet vodvil 3 perde. 

Ankara Ticaret Mahkemesinden: 
Bayizlt Vlllyeti idare! husuılye · 

sinin Kara köse Ziraat bınkuından 
muhtelif tarihlerde Tayyare cemlyoti 
Merkezi umumisi emrine tediye edil 
mek üzere ılınmış olan çekler 
hernısılsa ziyaa uğrıdığındn bahis
le iptaline karar verilmesi Türk Tay 
yare çemiyeıl vekili Cemal Hazım 
Bey tarafındaa talep edilmiı V! 

meT.kOr çekleri TOric T •yyar, 
cemiyetinin hamil bulundujtu müb
rez ve Kar• köse Ziraat bankası 

ıa~afındın ıııuuddak çelr suretleri 
möndcrecatile anlaşılmış oldutundan 
17·!1·9'.!8 tarih ve 19879 aumarılı 

ve 446 lira 76 kurufu havi 20-1-929 
tarih ve l 9896 numaralı ve 100 
lirayı muhtevi 7 ·4-929 tarih ve 
19920 numarılı ve l 99 lira 66 ku
ruşu muhtevi 18-5-929 tarih ve 
f 9930 numaralı ve 21 lira 96 ku
ruşu muhtevi 9-9·928 ıırih YC 

19864 numaralı ve 1020 Ura 10 ko· 
ruşu muhtevi 10· 1-929 ıırib Ye 
19893 numaralı ve 252 lira 
17 kuruşu muhtevi altı kıt'a 

çelr.in 4' gün sarfında mahkemeye 
ibraz edilmesi n ıkıl talr.dird ; hi· 
tamı müddette çekleri• iptaline kı· 
rar v ;rilecetl ikinci defa olarak ilAn 
olunur. 

Fettahın zihni yalnız bir nok 1 mm kim olduğunu öğrenmek 
ya saplanımıştı. O da kendisi- düşüncesile meşguldü. ' 

1 ! bütiin yaşadığı müddetçe Yolda önüne çıkaraı'k kendi-
mç ve güzel ıkadmlar tarafın- sine yalvaran: 
tn istihfaf ve istihzasıınıa mah - On para ... , On para.,.. 
im etmiş olan, onu •bir acöle ıe>- Diyen bir kaç dilenciye: 

tbrahim Beyin sarayda ne mü
him bir mevki aldığını Kamer
den öğırenmemiş miydi? .. Şim 
di bir lkend~sıini düşündü, ıbir de 
İlbııalhiım Be}'efendiy;i ... Fakat 
aklına bir çare geldi. Kendisi
ne ne istediğini sorar gibi ba
kan haremağasına dedi ki: 

- Ben Sadııazam Paşa Haz
retleri tarafından geliy.orum. 
Paşa hazretleri beyefendi haz
retlerıinin gözlerinden öperler. 
Kendilerine vermek üzere ben
de bir mekıtup var .. Fa•kat ha
remağası şu menfi cevabı ver
di: 

bir mesafe- vaıııdı ! ... . İbrahim etmiş bulunuyordu. de giderken yolda belli başlı lar da geçmeierine müsaade et
Beyefendile karşılaşmalktan j Araba 1stanıbulun en işlek 

1 
bir hadise olarak yegane kayde- tiJ.er. Kapıdan girdikten sonra 

korkan Fettah şimdi bey 1 bir yeri olan Beyoğlu caddesi- dilecek şey şu Qldu: Bir manda uzun bir yıoldan geçti. Duvar
efendinin !konakta ohınadığ.nnı nin taşları üzerinde sallanarak , sürüsü arabanın önüne çıikmış, tarda bir çok laWıalar, harita
öğrenince geniş lbir nefes al- giderken Yusuf Paşa da bunla- yolu kapamıştı. Fakat bu çok !ar bulunan lbiır yere dahil oldu. 
matlı değ.il. Karşrsmdalki harem n düşünüyordu. sünnetli. Beyin arabası yoluna Orada masanın başJDa geçereilı: 
ıağıasma temenna etti, çekildi. tb:ahim Beyefenıdinıin Yıl- devam etti. bir şeyler yazan, kenıdisindeıı 
Fakat Fettah İbrahim Beyi bu- 1 dız sarayı hümayümına gittiği- Bir müddet evvel Yusuf Pa- daha y_aşlı bir adam vardı. Ye.
lamadığına memnun olmakla ne şüphe yoktu. Hakikaten de şanın arabasının durmuş oldu- zı yazan adam kaJıktı. Bu Da
beraber ne olursa olsun bu a- öyleydi. Çünkü İıbrahim Bey ğu yerde İlbrahim Beyin de ara- vut Beydi. İbrahim Beye yer 
damla karşılaşmak, ondan iste- . hemen saraya gelmesi için pa- bası durdu. Burası saraydı. Sa- göstererek oturmaısıru söyledi. 
diği ma!Umatı almak emelin- 1 dişah tarafından bir irade ttıj. ray kapısındaki adamlar İbra- Sonra dadi ki: 
den vazgeçmiş değildi. Öğleden !iğ edilmişti. İıbrahim Bey Ga- him Beye yerden teıneruıa eıde -Geldiğinizi zatı hazreti .pa· 
sonra, tekrar gelecek, İbrahim I rayda kazandığı mevkiin:den tek kendisini ıkarşıladdar. Bü- di.şahiye arzeıdeceğim. Hakkı· 
Beyi göreceıkti. dolayı kendisini ne kadar hah- yük kapıdan giren İbrahim B. nıroa ne 'buyracaklarmı anla-

rak satanın kim olduğunu - Cehenneme git, ceheııne-
mdisine söyliyecek olan ada- me 1 ••• DiyGırdu. 
ı bulmak . . . Ona kimse acımamıştır. O 
Bu kendisine o kadar büyük da şimdi kimseye aıcımayorou. 

r kuvvet veriyordu ıki yolda tbııahim Bey saraıyda yeni 
zla giderken ne geçtiği yer- vazifesine tayin adild4ıktenberi 
rin, ne de etrafındakilerin fur- Yıldız civarında bir ıkonağa 
nda idi. nakletmişti. Fettah burayı öğ
y olda yüzleri örtülü, baştan renmiş ti. Onun için bulmakta 
ağı kadar esrarengiz bir su- müşkilat çeıkmedi. Fakat kapı
tte kapalı kadınlar vardı. Fa- ya geldiği zaman kendisi gibi 
ıt şimdi Fettahın zrhni buın- bir hareınağaasile karşılaştı. 
rla değil, kendisini böyle bir Fettah İbrahim Beyefondile 

1 
ile haline getirmiş olan ada- karşı karşıya nasll gelecekti .. 

- Beyefendi biraz evvel çıılc
dıilar. Yalnız öğleden sonra 
tekrar teşrif edeceklerdir. E
ğer ~sterseniz o zaman gelirsi
nız. 

İraıhim Beyefendi gibi mü
him bir adamla Yusuf Paşanın 
kölesi olan ve Bülbülden Gül 
den, daha başıka cariyelerden 
daima istiıhza ve istihfaf gören 
Fettah Ağa arasmda ne uzak 

1<1 

Fettaıh İbrahim Beyin k::n tiyar addederse etsin şimdi pa- ağır ağır adımlarla yürürken malk üzere efendimizin huzurıırn 
ğnnm önünde demin mükellef dişah tarafından çağırılınca i- etrafında ıkendisini selamlııyan- da bulunduğum müddetçe beni 
bir arabanın hare/ket ettiğini çinde az <;dk bir korku duymak !ara mukabele ediyordu. Balı- burada beıkleırsini:ı. 
sonra parlaya, parlaya uzalk- j tan kendisini alamamıştı. Ser- çede fıskryeli 'bir havuroan ha- Davut Bey eğri bacaklarını 
laş.tığmi görmüştü. Bu araba hafiye Davut Beyle son defa fif ve .okşayıcı bir ses geliyor- ağır ağır haraket ettirerek oda
nın içinde her halde İbrahi :n görüştüğü zaman bu mülakat du. İbrahim Beyi saraydaki da· j dan ç1ktr. O çıkıp gittiıkten son
Beyden başkası değildi. kendisi için bir çdk ümit1erle · ireye götürmek üzere sarayın ra İbrahim Bey etrafına baktı. 
mm pek samimi ahbabı idi. İki dolu bir mülfrkat olmuştu. Da- ~damlarından biri önüne düştü. , Buradaki eşya p ek parla<k, süs
taraf arasında İşte böyle bir 1 vut Bey, İbrahim Beye ihsas Ibrahim Bey ufak bir kapıdan lü görünüyordu. İbrahim Bey 
münasebet vardı. Yusuf Paşa etmişti ki kendisi için paşa ol- içeriye giriyordu. Beyin önünde 1 bunun karşısında kıskançlık 
da kızına müstakbel bir 'koca mak üm!di açı:,tır!.. ki adam bu ufak kapıyı bekli- 1 duymaktan kcndi:;i alamadı. 
olarak genç Kadri Bevi intihan 1 İbrahim Bev arabanın için- . yenlere bir şeyler söyledi. On~ (Bitmedi) 
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Nizamnamenin şekli 
Ankara kongresinde yapılan 

tadilat ve ilaveler 
sl>orcu karilerimiıı ıık ıık biz• aoru ..... bey' etine kabul ettirmek veya u
lar. Nizamnamede yepılıın son ta- mumi merkezden izin almali mecbu· 
"tı.ve bazı ilaveleri anlamak iste- riyetindedirler. 
rlar. Ankaradaki ıon umumi kon- 25 İnci madde tadil 1 
~e yapılan deiiıildiklere. n~a'.'I ~~eraıyonlar varidat cilıayetine 
ıden nizamname tabedtlmediji oel&hiyettar iseler de bütiln 1-apla· J 

1, deiiten ve ilave edilen bütün ruu Ye enala müıbitelerini dtrhal 
ddeleri ka~ilerimize ıübulet olmak merkezi umumi mubaaebeoinin faıh 1 

re neıredtyonız. mabıuıunda temerküz ettirmek mec-
1 in~i ~adde ilav~ı buriyetindedirler. 

Ce?"yettn merkezı Ankaradır. U- 25 İnci madde tadil: 
mt merkez lüzum trörüldükçe Ri- Federaıyonlar bütçel..i umumi 
ıet divanı kararile Ankara haricin- merkezce tasdik edildikten oonra tat• 
de içtima edebilir. bik olunur Bu ıuretle muoaddak büt 
9 .uncu madde tadil: çelerden ..;..nyat, Federaıy.on riy-
lttifakın umumi konıreıi senede ti ita emrile ye yine umumt makez 

r defa talimatname abkamtna tevfi· veznesinden, makbuz veya af'anl •ene 
n adiyen toplanır. di mukabilinde verilir. Bir avan• n• 
12 İnci madde tadil: rakı müsbilesile kapablmadıkça ,_ı. 

Umumi merkez Türkiye ıpor teık· ıi verilmez. 
t ve faaliyetinin nizmı ve müdürü 44 üncü madde tadilı 
•n yüksek icra ve temıil bey'eti- Mıntaka kongreleri senede bir cı. 

• 

Avrupa ve A~erika haberleri 
Los Anjelos' a milletler hazırlanıyor 

r. Bu heyet herhangi bir meoele fa temmuz ayı zarfında aktolunur Ye . 

ında resen karar vermeğe, di- atideki zevatan tereküp eder: 1,.,.... • 
.• hey' etlerden sorguya ve lüzum a - Mmtaka .. merkez be(e~nden j ': ·:~ ~,.., i'f.;:ı 
~Üiü mukarre,·atı fesheve yeniıini bir murahhas (muzakerata •ıtirak e· ı \ • ••.-ıL. . .::.1..ı;~~"21İıııııll 

lJ~ ebneg" e oalalıiyetıardır. d :, rey vermez). d ld d 
M .__ 'd h ti · efe Fanl•ndl"• eırık etfevıcılıırı hep nır •r• • men •n aonra • ınuıni merkez müntahap, ta!AI ve b - tnta"" ı man eye enn n ı ı ı 

"tavit- azadan mürekkeptir. birer murabbaı. (Müzakerata ittirak ' t t QE'ESYQ LERJ• PAI: t '"'TE 
.. ;'.-: Müntebap aza: ittifak mün- ederler, rey vermezler) ' ING L z PR r NEL " l 
~ biıu meyanında umumi kongre ta- Mseccel klüplerden üçer murabbaı 
ıncı.n ıeçilen bir reiı, bir ikinci re (her üçü de müzakerata iıtirak eder 

1 
~e döt azadan mürekkeptir. Bu bey ve rey verirler). 

le ~sı meyantnda bir umumi ki.tip 96 ncı madde tadil: 
d tr mubaıip ve veznedar intihap Bilimazeret mütevaliyen 3 celoede 
.,., iobatt vüc.ıt etmeyeli azı.. müıtafi ad· 
b - Tabii aza: federasyonlar ta- dolunur. Bu suretle vey!I infikik ha· 

ti~dan kendi bey'etleri ara11nden sebile münballer vuku bulduğu tak· 
"'d ~ ve temsile memur edilen zat• dirde bu münhallere konırreda o bey 
'*ıi!':· .Bu &za müntebip aza gibi "''! et için intihap edilmit olan yedek iza 
lt,• 0• ileler de ademi ricutleri 01• aldıkları rey ııraıile ikame olunur. 

01 •lts · · .. L • Bu ıuretle ikame edilecek yedek iza ~ııı,. •rıyete teur etmez, an""" iÇ• • k 
'1ıı <lıın haberdar edilmit olmaları ve kalmadığı takdirde umumı mer '."" 
lıı.ı llaınerun kendilerine ırönderilmit münballer > münaıibini ikame ve ilk 

ullnıa §artttr. kongreye kadar vazifedar eder. Riya 
1i ~ :-· Mütavir aza: Büyük ErW.nı ıetin inbili.li takdirinde bey' et, ha11 
t-1. •oıyed S hbi meyanından reiı;ni intihap eder. 
u~b T en ve Maarif ile ı ye ve 103 üncü ınadde tadil: 
O.k 

1 
' l'e V<kaletlerinden gönderile- ittifak hey'eıleri teftit vazifeoini, 

k.t """ahha•lardn-. Bu iza oabibi 
""'ı ?lup reylerini iıtimal etmezler. hey'etleri aza11na ~eya intihap eae
lt ~ ınci madde tadil : celderi fahri müfeıliılere gördürürler. 

h;,. dtifllk, umumi kongreaini senede Müfettişler mukar1 ~·at ve nİzaR'attn 
da efa, umumi kongre, naııu alttn• tamamit ıfa.,n < ve hey 'etlerin m • ,. 

v. eyl"l fı d tazıunan irtima edip etmediklıotini, 

__ ._________ 

A.~ u zar nda akte er. nAkte ait muamelitın hiiınü ıur ~•le 
l\hh - Merkezi umumiden bir mu· I 
~t as (müzakereye ittirak eder fa· e<reyan edip ebn•diğini tetkik ve 

rey ) klüpler m:.aamelt\tı umumiyeıini teltiJ 
B vermez · ve raporlaı1nI ke . .,rtilcriıU intihao e-

~h - Federaıyonlardan birer mu· den bey'etlere tevdi ederler. Müfet. 
r,lca as (müzakereye iştirak ederler, tiı bir rapor kopy.• defteri bulundur-

ct rey Ve•emezler). mağa mecbtırduı)ar. 
ııı,._ -;- Mıntakalardan, mıntaka ~- . · dd t dil 
~ . .,. bor rey sahibi olarak gelecek bı· 120 ıncı ma e a ı 
·•r ın b Duhuliye ıtat veya ıpor oey<anga-
•·e v u~a ha•. (ba-cırah ı mıntaka. Y•. • · • b' d ., e ba ) hı ıpor sirki ve tiyatroıu 111e arı 

[) ı te .. umu...0 merkeze aıttir • olan veya bunlardan berhantri bir ıu· 
ltı~ - Mıntakalarda müaeccel her retle intifa eden zevat, müttefik ldüp 
ltı~p~~ bi<er murnhbaı (bacırahı !erde ve ittifakın hiç bir bey'etinde 
k.,_P "':'".•• iaşe ibateleri umumi mer· vazife alamazlar bu ıribilerin intibap-e aıttır) t · lan keenlemyekiindur, ve bu vaziyet 
loıı.;!l" A•keri (kara ve deniz) ıpor leri badel intihap tahakkuk edenler 
hiı; .1 lı Damına 3 kara ve 2 deniz :!il· derhal müıtafi addolunurlar. 
'alı 'e askeri birliklerden relen birer 166 ncı madde ilave: 
eı. l;r ınurahhastan mürekkep bir bey Müteakip iki kongreye murabbaı 
ti,81, u lıey'et kongre müzakeratına İ~· göndermeyen veya kendis.~ni ~~'; 
'Po,ıa•e askeri talimatnameye dahıl ten temoil ettirmeyen lduplerın ıtti· 
'11er, l1l müteallik itlerde iıtimali rey fakla alakası kesilir. 

t'-2 iacj madde tadil: 

Avrupa kupası _ ....... 
Macarlar galip lsviçre 

6-2yenildi 

h~ '~•11ls yon, umumi konırrede inti
li~ 0 unup ilk adi kon'l'reye kadarib 
der 11F dahilindeki idmftnla iıtitral e
~d •deraıyon aza11 bir reiı ile iki 
~t' 8". Yani üç kitiden ibarettir. Bu 
llt~~~ llZa1t meyanından bir katibi U• 

tder. ııle hinnuhaıip nznedar intihap 
23 Avrupa kupasına dahil mil-

F Üncü maddeye ilave: !etler arasındaki maçlar dev~m 
ljle 't;••yonlar olimpiyat hareke· ediyor. Evvelki hafta İtalya ı~e 
ı.,,; .1• nelmilel, beynetteıkilat ırihi ( 

1
_1) berabere kalan ts.vıçreli-

ıı,0 11 1 (cemi veya ferdi) temaslar -
....::.llnt•nı evvelemirde umumi mer· !erin Macarlarla yapac~~ı ma-

- ça çok ehemmiyet verılry~r~u. 
~-..--', Peşte de oinanan bu mühım 

, maçı Macar milli takımı ( 6•2) 
1 kazanmağa muvaffak olmuş • 

tur. ( .2) b 
Birinci devre de 2- era-

ber olan Macarlar, ikinci ?~vre 
de 4 , gol daha _atara~ galıbıye
ti temin etm~şl~rdır. . ~faça 
24,000 kişi seyırcı gelmışttr. 

Teniste Oksfort darül
fünunu kazandı 

R 1 L T c mümessille-oya . · · 
rine karşı Oksfort'lularrn oyrnı:· 
dığı müteaddit maçlarda İngı· 
liz Dartilfününluları 2 mağlubi
yete karşı (8) galibiyetle neti
ceyi tem; • anişlerdir. 

ltalyanlar her yerde 
itibarda 

BUyUk paekalya mUnaeabatlla Parls'a galan lıford F. C. profesyonel takımı, C. A. 
Par)• kulUbUnU (4-1) yanmı,tır. Raelmda siyah formalı lnglllzln Uç rakip 

arasından topu suhuletle uzakla,tırdıjjı görUIUyor 

İngiltere kupa finali 19 nisanda 

aaçan aenakl flnaı mıwında kral, gallplerln aııarlnl ;sıkarken .. Solda final 
( Arsena l ) in son golil 

maçında 

\ 
1 

1 

bav 
L Vs kupası maçlarının 
"il \1 \reuı raklbe lerlndan Mis 

Büyük Paskalya tatillerinden 
istifade eden İtalyan kulübleri 
muhtelif maçlar yapmak üzere 
Fransaya geçmişlerdir. Bu .~~
yanda (Brescio F. ) kulubu 
Fransızların Red Starı tarzın

" stir. 

Wembley stadında oynana • 
cak İngiltere kupa finaline ~u 

135 Onn kişi gelecektır. se.ne , 

120,000 bilet şimdiden ı::atıldığı 
için izdihama mani olmak üze
re belediye şimdiden çareler dü-

şünmüştür. Şimale seyahat et
mek tasavvurunda olan kra'.• bu 
maç için seyahatini tehir etmı ş 

·~· 

·Hayatlarını dinleyelim 
Atlet yıldızlarımız kendi kalem

lerile bize anlatacaklar 
(Salı gütıkü nuMıamızııı deı•nmı -11-) 

· Besim de iyileşiyor. Hayda- J şıyan lavhalar ar kasuda di ~il 
ra gelince o gfilı, 1,40 ta çıtayı miş duruyor. Bizim solumuza 
düşürüyor, gah 1,70 ten aşıyor. Amerika t esad üf etmiş . O ka-

Heı idmanda, Semih Şinas i fil enin başında Amerikanm ka
ve benim, koş tuğ ıımuz 100 met dm müsabrkları var, onla. la 
re "idman-'}'arışları,, çok heye yan yanayız ••• 
canlı bir safhaya girdi. Gah Se- Merasimtn icııasmr bekler
mih, kah ben iyi dereceler yapı- ken, Amerikalı kızlarla ahbap 
i yoruz. Bu meyand'." müteaddit old u k. . . İçlerinden bir tanesi, 
defalar 100 metreyı 11 3/ 10 da başladı bana, yan yana dizili 
katetmeğe muvaffak oluyorum. duran milletlerin isimlerini sıor 
İki yüz metrede, hemen hemen mağa. Ben de bayraklara, lav
yalnızım. Şinasile koştuğum halara ba.'karak; İsviçre, Hayi
bu "idman - yarışlarına,, Her ti, Yugoslavya ... diye cevap 

; Abraiham lbazan Besim'i de iş- vorirken, muhatabım birden bi
: tiralk ettiriyor. . . Fakat bunlar re: 
; yalnızlığıma mani olmayor. Bu - Ya siz ne milletsiniz diye 
' mesafede k!oşularımı daima baş sormaz mı. 
/ ta başlayıp, ıbaşta bitiriyorum. Birden kan başıma sıçradı, 

Peşte de yaptığımız i.drnan- göğüslerimiııdeki annalara, ay 
ların büyük !bir ehemmiyeti yıldrzlı bayrağımıza, Türlciye 
var. Melı.met'in aki'beti daha u- diye yazan kocamaın levhaya 
nuıtulmadr, ıbu "idman - yarış- rağmen hata hangi millettensi-
lannda" muvaffak olamamak niz diye sormasına, kendilerin
hemen ertesi ıgün, bavulumu den, Cemahiri Müttehidei A
hazıl'iamak, arkadaşlara veda merikadan"baŞka, diğer millet
otmek ve -pek çok göreceği- !eri tanımı:!":lcıtk kadar ehem
miz •gelen, toprağına, suyuna miyetsiz, hakir, gÖllmosine ta
havasına, hasret çektiğimiz fa. thammül edemedim. 
kat böyle olmalkla beraber, bu Maama.fih bir şey belli etme 
hasreti ıbir iıki ay kada.r daha u- meğe çalışarak: 
zatmak istediğimiz İstanbulu- - "Ya siz hangi milletten-
muza- müteveccihen hareket siniz,, dedim. 
demekti... Kracağız ell'Vela sarardı, son-

Dokuzuncu olempiyst 

Amsterdamdayız... Peşteden 
buraya Tuna tarikile geldik 
yolda vapurun uğradrğı şehir
lerde, Viyana-da, Linzde, id
man yaparak, Peştedeki formu 
muzu muhafazaya çalışıyoruz. 
Fakat Passav'dan Amsterda-

1 
ma kadar tren seyahati gene 
hepimizi sarstı ... İkinci mevki 
de, oturduğumuz yeme uyuma 
ğa çalışarak geçirilen bir gün 
bir gece, müsabakaya giden bir 
atlet için ideal ıbir seyahat 
tarzı değildir, değil mi? .. 
Arnsterdamdayız ... Hava da 

ima ıkapalı, temmuzun son gün
lerinde olmamıza rağmen, so
ğuk, yağmurlu sisli. . . Şimale 
doğru çrktığnnız ibelli .. . Sonra 
geceler burada ne kadar ıkısa, 
ortahk saat yirmi üçe doğru 
kararıyor, gece oluyor ve üçte 
aydınlanıyor ... Haydi bu ney
se fakat bir de bunun kışm, ak
si var, işte o çekilir dert değil... 
Amma bereket versin kısa ka-
dar lburada değiliz. . . · 

Biz Zantvurt'ta oturuyoruz, 
Amsterdam'm bir sayfiyesi ... 
Önümüzde koskocaman bir 
plaj, sabahtan akşama kadar 
banyo yawnağa gelenleııle do
lu. . . Biz bu ıplajdan ancak id
man yaparak istifade ediyoruz, 
denize girm~k bize yasak .. Za 
ten girenlere şaşı)<oruz bu so
ğukta denize girilir mi. 

Amsterdamds müsabaka 
1 

Bugün -20 Temmuz 928-
hepimizin yarışı var. Semih 
~inasi ve ben 100 metreye, Be~ 
san 800 metreye, Haydar da 
yüksek atlamaya iştirıak edece 
ğiz. 

Amsterdam stadının Türkle
're mahsus soyunma odasında
yız. 

Dün geçit resmine iştirak et· 
tik, yemin ettik. Bu sırada hat
ta tuhaf bir vak'a da oldu. 

Yemin merasiminden evvel 
yeşil çimen sahada, iştirak e
den kı~kı mütecaviz millet, 
kendi bayrakları, isimlerini ta-

tir. 
Londra otellerinde yer bul

mak kabil değildir. 
Bu tarihi maçr oynayacak iki 

takımda fevkalade itina ile ha
zırlanmaktadır. 

Kral ve kralın ailesi mutat 
veçhile maçta hazır bulunacak 1 
lar ve galip takrmın kaptanına I 
kral bizzat form:ı giydirecek - J 

tir. 

ra mıosmor <kesildi, aı!ka.daşla
rma hiddeti! hiddetli bir şey
ler söyledrkten sc.ıra, beyaz 
paııdÖ9Ülerinin üzerine işlen
miş olan Ameri•ka amı.asınır çe
kerek benim taıraofırna çevird: 
ve "Amer~kayı nasd tanımıyor 
sun,, der gibi: 

-" United Statos of Ameri
ca,, yani Cemahiri Müttehide: 
Amerika dedi. 

Bunun ü:rerinc ben de göğ
sümdeki ay yrLdrzlı armayı 
göstererek, süıkunetle: 

-"Republic of Turlı:ey,, Tür 
kiye Cümhuriyeti, diye muka
bele etti.rn. 

"' "' "' 
Soyunma odasının tahta ban 

ketleri üzerinde bekliyoruz. 

(Devamı salı gllnkQ 
nushamı:ıda) ...... ' 

Frans1ılar Raqbi'de 
Ingiliı.leri yendiler 

Pariste (Kolomb) stadında 
oynanan ( Fransa - İngiltere ) 
Ragbi maçında Fransrzlar (13-
14) kaznamışlardır. 

Almanya takımı Fransız 
kulübünü yendi 

Geçen hafta (Paris)te Red 
Stra karşı oynayan Almanya 
taknnı (2-1) galip gelmiştir. 
Alman taknnmda kendi milli 
taknnlarına gol yapan oyuncu
da oynamıştır. 

.:ıon kızak mUsabzıkalarının 

kadınlar arasındaki galibi 
yarıştan sonra .. 
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• Birinci sahifeden geçen yazılar 1 

1 
................ a. .............. a. ..... . 

Balkan konferansı 23 Nisa. 
(Başı birinci sahifede) (Başı birin sahifede) 

on birde başlayacak ve bu baş- çocuk mevzuu et:afında konfe-

Metruk çocukların 
adedi çoğalıyor 

ilk mektep müdürleri~ 
nin içtimaı 

Haliç vapurunun dalgasile bir sandal 
devrildi iki kişi boğuldu 

Jama münasebetile Galatasaray ranslar verilecek ve iHmayeiet 
1 Geçen sene 333 k t k dild'. f' t 

konferans salonunda toplamla- falin iştirakile muhtelif eğlen-! çocu er e ı, ve ıya 
c:ıJttır. Bu heyeti umumiye iç- ~iler tertip.ol~acaktır. Himaye nİşbetİ de yüzde otuzu bulmuştur 
tımaından sonra saat 15 te Pe- ıetfal cemıyetı tarafından şeh- ··-------
rapalasta bir federasyon mecli- rin muhtelif mahallerine hima- Son zamanlarda sokalara ro la be b k . "k · ih-

Şehrimizdeki 63 ilk mektebİO 
müdürleri dün maarif müdüri 
Haydar Beyin riyasetinde bir İÇ 
tima aktederk mekteplerde ye
ni teşkil edilen himaye heyetl~ 
rinin faaliyeti hakkında göriİ" 
şülmüştür .. 

intihap mazbataları 
İntihabat neticesinde kazs· 

nan müntehibisanilere dün fır 
kaca resmen tebligat yapılmış 
tır. İntihabat mazbataları diit 
heyeti teftişiye tarafından taO' 
zim ve hıfzedilmiştir. Meb'ut 
intihabı 25 nisanda yapılmd 
muhtemeldir. 

1 

Dün Haliçte feci bir kaza ol-ı 
ınuş, bir sandal devrilmiş, iki 
kişi boğulmuştur. 

Kurtuluşta Gaytancı soka
gında oturan Y orgi Kostantin 
ıle Aksarayda oturan posta mü 

lvezzii Cemal Efendi, ve birade
ri Kemal Efendinin nişanlısı Er 
zincanlı ecmiye Hannn, Geb
ıze müstantiki İııfan Beyin anne 
ısı Ayşe Hanım, Galata Jiba so
kagında oturan Ermeni civanı 
IBalıkpazarına gitmek üzere Ka 
sırnpaşadan Rizeli Mehmet Dur 
sunun sandalına binmişlerdir. 
Sandal tam havuzun önünden 
geçerken İlyas Ahmet kapta
nın idaresindeki 9 numaralı Ha 
he; vapııru Kasımpaşaya doğru 
sandalın yarımdan geçmiş, san
dal dalgaları tesiri ile sallan
mış, Necmiye Hanım korkup 
ayağa kalkmış, v.e bu hareket 
sandalın müvazenesini bozmuş, 
sandal devrilmiş, sandalcı da 
ılahil olduğu halde bütün yoku 
!ar den.ize dökülmüş1C1"dir. kaza 
görülünce derhal etraftan yeti
<ilmiş, kazazedeler denizden 
.toplanmış, fakat kazaya sebebi 
1et veren Necmiye Hanımla 
ı>'oğurtçu Civani kurtarılama -
mıştır. 
1 

Füceten vefat 

. · · k · · · f ı · · b 1 · " ra er pe azının saı aı 
sı ıçtımar a tedılecektır. I yeıe a cemıyetı şu e erme ço- cuk terkedenlerin adedi hissedi- tiyaçla terkedildikleri ve ekseri 

On yedi buçukta Galatasa- cuklar hakkında kıymetli söz- lecek kadar zı"yadeleşmı·~ıı·r o sı· · · ·· b t · · · - h 1 , j " · nın gayn meşru mu nase a 
i:y ko~fe~ans ;.ıonıu;da Vahıt ler~~av_ı Javd a~ ~sı acaA::ır. derecede ki, Darülacezedeki mahsulü olduğu zannedilmekte 

·İ tar~;m ;1 ır.koı:ıder~s v~ kcli~s~~ a ~::;n _çocuffi acınjmevcut kreşin tesisat ve kadro- dir,. Vakıa bazı çocukların koy 
~ı ece ~r. ~a.t yı;;m . e er~?.3 ye. tf~-~ te il ~ ve ~a-ı su kafi gelmemeğe başlamıştır. nunda zaruret yüzünden terk~ 
a~ ~elinf d urkb. u~ıngf ku u? yeıeh_ ın u -,.es el e ç~ ta- Bugünkü kreş yüz yataklı ol- clildikleri hakkında ufak pusla-
reısı tara ın an ır zıya et ven- nn atırasına yer eşmesını e- dug"u halde geren 930 senesin- !ar çıkmakt . d bunl d 
1 ktir · d b k · · · H" · f 1 · " a ıse e arın a ece · 26 nısan a 14 ~çu ta ıı:ıın ıçın ımayeıet a cemıye-1 de müesseseye gönderilen ço- ne dereceye kadar samimi oldu-
Perapalastan hareket edılecek, tıce hazırlanacak kart ve tel-ı cuk adedi 333tür Bunlardan bir g" aı- d "-''d" ş t b" 

h . ·ı k 7 d T f k-- l b"" .. 1 t t ' . um um e~u ır. aye ır 
şe ır gezı ece • saat 1 e o_P gra . ag~ ~~ u~u me t ~p ere 1 kısmı ölmüş, bir kısmı da öte- doğum yeri tesis edilecek olur-
kapı sa~ayıda ~urah~aslara hır ~aarıf mudınyetı ~asıtasıle da\ ye beriye evlatlık olarak veril - sa hem bu cihetin mümkün mer 
çay verılecektir. 27 nısanda sa: gıtılacaktır. Mual~m.1ı;c .de <;<; miş olduğu cihetle hali hazırda tebe tesbiti imkanı elde edilmiş 
at ~ l ?e Galatasarayda heyetı cukları. bunlarla bır~ırını tebn· 138 çocuk kalmıştır. Binaena - olacak ve hem de vefiyat nisbe 
umımıye toplan?.cak ve prog- ke teşvık edecekl~.rclir. . . leyh bazı yataklarda çocukları ti azalacaktır. 

Sürpiği kaçıranlar 
Xumkapıda Surprk isminde 

ki kadını kaçıra.'1 Hayık, AraP. 
Haydar, Reşit, Ref:k ismind 
huvardalar müddei umumi t 
fından tevkif edilmişlerdir. 

ram etrafında muzakeratta bu- Bayraklarla suslenmış mık- ikişer üçer yatımıak mecburiye 
lunulacaktır. Ayni gün öğleden dan kafi otomobillere çocuklar ti hii;ıl olmuştur Mevcut 138 • • uu •• Macarlar Avrupa ku-
sonra 14 buçukta hususi vapur bindirilecek, önde muzika oldu çocuktan 45 i kız. 54 ü erkek ol- Yunanistanda spor k d ) 
la Marınarada ve Boğazda bir ğu halde bir resmi geçit yaptı- m , .. 99 kl f ı• ti' pasını azan ı ar 

. 1 k d . . . . . a t uzere u meme çocu an aaııye PEŞTE 2 A 
t~nezzilh y~pılaca~ ve vapurda rı aca ve evaırı :,esmıy~yı z!- dır. 18 kız ve 27 erkek teme _ ATİNA 2 _ AA) y . . , 1 - v_~pa ku· 
bır çay verılecektir. yaret edecekler. Cumhurıyet a- meden kes"! . .. a ka _ . • 1 · · unan pası ıçm sen maç bugun Macat 

28 nisanda saat 15 te son iç- bidesine de giderek çelenk koya ı dar olan ~ ~;~?ra~ se- şam:ıron'?d fut~o~:;ımınm İs- ve İsviçre takımları arasında 
tima ~edilecek, 17 buçukta caklardrr. . • . 1 neki vefi}?a~ nisbetin.e gel~nce ;ı;ne~:J1 e e[ı~ kar ~:sı: yapılmış ve çok _harar~~ olmut 
belediye tarafından Tepebaşm- Fırkanın tertıp edecegı prog yüzde 30,2 clir Maamafih vefi . _ _ç , -~ şm tur. Maçta 40 bın seyırcı vardı 
da bir matine verilecek ve gece ram da çocuk mevzuu etrafında . . · . . imkan hasıl etme c ıçın elyevm llk haftaymda oyunda teva · 
_ . . yat mı;betı 929 senesıne rusbet- bazı mükiilemeler ce e a et ·· 

oe saat 20 de Perapalasta bir fırkada bır hafta foalıyette bu- le .. d 20 lmı tır B . .. r Y n .. - zun vardı, maç 2-2 ye berabel 
ziyafet ve bir balo verilecek ve lunulacaktır. .. yuz e . ~ ş ~ - unun mektedir. Bu muzakere ve mu- bitti. İkinci haftaymda Macar· 

. . . . . yuzde 5 68 ını zafı veliidı, atra- kalemeler ffak' tl tı" • konferans hıtam bulacaktır Hımayeıctfal cemıyetı 23 · .. ' . . .. muva ıye ene ce !ar çok faile oynamışlar ve da· 
· . , fı, yuzde 4,2 sını verem, yuzde lenecek olursa bi k y · · 

Balkan haftasında müzakere msanda rozetler tevzı edecek- .. .. .. f .k 1 f tik .. de 2 2 r ço . ~ ha 4 gol yaparak nı:ı r 6-2 bıtil' 
edilecek mevat şunlardır· tir Lazım gelen kutular ihzar u~~nu ı~ 0 en a ' yuz . .' sporculan bu frrsattan ıstıfade mişlerdir.Bu suretlevr Aupa kU· 

· : . .. . . sıru vaktinden evvel tevellut ederek İstanbulu ziy et ed k 
l - Turizm gayelerile Bal- edılmış ve dunden ıtıbaren .. d d"" d"" .. "h h '. . ar ece pasını Macarlar kazanmı;?lar • ·n . . . . . 1 . . b 1 yuz e or wıu o azı azmı !erdir dır 

Yakardıı mtcrulılardan Jriusta}a gan mı etlerını bırbırıne tanış- mektep ere tevzııne aş anmış- hasta! kl 1 yu·· "de 1 ,; sım kalp Ol · . . · ak ı ar, ~ ,o ympıacos ve Panathonaı- K d d · d.f 
aşağıdıı Ahmet tınn . tır. ve kilye yüzde 2 5 ini intanat "k ak J d b .. ana a a şımen 1 er 

• • · 2 B lkanl d h d · H. · tf ı · t" anne • • ı os t ım an arasın a ugun 
manın kahvesııu: gıtınış, Orada - a ar a ava enız ımayeıe a cemıye 1 .- ve yüzde yedisini de rie ve plev b" f bol kazası 
oturmakta olan fırın hamurkan ve kara yollarmm intizam ve te ler birliği dün toplanarak 24 ~~ re hastalıkları te kil etmekte- ır ut. u_ıa~ı yapıl~tır. 

ı Pirlepeli tüccardan Hamdi 
!Ağa Ankarada füc'eten vefat et 

' miştir. 

Sili. k""f"" . b kemmülü sanda Maksimde yapılacak mu . . ş .. . Olympıacos ıkiye karşı uç sayı EDMONTON 13 (A.A.) --
eymana u ur etmış ve ıça- · clir Vefıyatın en mühım sebe- il ar imi · Ed · v k 

ğuu çekip kavgaya başlamıştır. 3 - Balkam turizm teşkila- samere hakkında müzakeratta b" · kl d • d d • _ e g ıp ge. ştır. . son y~nında an urere 

O d kah-·--' bul tını müşterek bir gaye etrafında bulunulmu.,..ur. Bu müsamerede 1 çocu arı1?' ... 0~ru an ogru Supsenski - Sokol Bulgar ta- gıden trenm yoldan çıkması 
esna a v=e unan ~- ya kreşe gotürulmeyerek so- k zart · ·· ·• p· t '9 k" · · 1 b 

İbr hlm Nadir · · d b. toplamak gur·· büz rocuk müsabakası yapı . ınıı pa esı gunu ıre a- :.:! ışının yara anmasına se e-
a ısmın e ır ame · " kaklara terkedılme'cte olması - kımlarından E hh · ·ı b" · · ü · 

le kavgacıları ayırmak için ara- 4 - Federasyona dahil mem acağr gibi, cemiyet azası ve bir dır Nitekim evvelki ··n de biri .. .. t. nıcos ~ e v~ · ~yet venn~ş~. ç vag.on yır• ,. Hırsız çocuklar 
t smail ve Hüseyin isminde 

"Jci çocuk Çarşambada Besim 
;Efendinin dükkanına girmişler, 
~ liralık kalem ve kağrt çalmış-

• •9 ar 1 

(iözünü çıkarını~ 
Kadıköyünde kahveci Ahmet 

ll.ğa şoför Raşltten borcu olan 
05 kuruş kahve parasını kalfa
u Halit vasrtasile istetmiş, Ra
Iİt kendisinden para istenilme
ıinden müteessir olmuş, Hali
~ın gözünü çıkarmıştır. Halit 
tıp fakültesine nakledilmiştir. 

Bir şoför intihara 
teşebbüs etti 

Evvelki gece Beyoğlu Zü
ur hastahanesine iki ayağrn

lan ve kalbi üzerinden bir yara 
ı getirilmiş, doktorlar mecru
m kabul etmekle beraber şüp
ıelenmişler ve polisi keyfiyet-

n haberdar etmişlerdir. 
Polis derhal tahkikata başla 

nış, ve hastanın Biirhaneddin 
'sminde bir şoföc olduğunu, in
ihar kastile kendi kendisini ya 
'aladığmı tesbit etmiştir. 

Mecruh bitkin bir vaziyette 
ıldugıı için ifadesi alınamamış, 
utihara teşebbüsünün sebebi 
ığrenilememiştir. 

Otomobil kazası 
Maçka kışlasında asker Der 

ış Efendi Osmanbey caddesin 
1 len geçerken _şoför Azizin ida

esindeki otomobil altında kal-
nış, yaralanmıştır. 

Aparhmanda yangın 

. . f kat k s··ı leketlerde turizm harekatınm kısım hamiyetli tüccar tarafın- 1 . . - . gu .. .. Salı gunu Enosıs takımı ıle bır mı kadem ırtıfaında hır bayı· 
ya gırmış, a gere u ey - stanbul ve cligen Kadıkoyun - m yapa ktır - 1 • 
mandan gerek Ahmetten yedi- tezyidi için propagandaların dan Himayeietfale teberrü edi- de olmak .. .k. k b 1 aç. ca · rm aşagısına • uvar anmıştır. 
ği biçak' darbeleri ile beş altı ye tevhidi. len eşyalar piyangoya vazedile ak k uzer.~~ ~-~u tü u ;- Nısanın 17 ve 19 u~cu Mısır Yaralılardan birisinin hasta~a-
. d ı d - h ld S İstanbul ve Londra büyük cektir Piyangoya vazedilecek nar reşe got ru uş . r. . a ve İspanyol takımları ıle krşıla- neye kaldırılmasına mecbunyet 

nn en yara an ıgı a e yere · kat bunlardan stanbul ohetm- k ı y ·ıı· tak h l lm 
lanmı tır otomobil yolunun tetkiki ve bu e~yanın mikdarı 700 par ... adan k . şaca 0 an Jnan mı ı uru- ası o uştur. 

yuvar ş . " " de bulunan çocu çrrıl çıplak bır k"I j k 1 f I · B d d · "b yolun ikmali için Jazım gelen fazladır Piyangonun boş numa .. .. .. . . nı teş ı e ece oyuncu a - ransa- svıçre 
u esna a a ınzı at memur • . . .. . · halde gorulmus- ve tıtreye tıt - rr seçip ayırmak maksadile seç-

lan ve polisler yetişmişler, kan maddı vesaıtın muzakeresı. rası yoktur. reye Darülacez~yt ·önderilmiş- .. bak 1 1 • PARİS 12 (A.A.) - Hudtıl 
revan içinde kalan kavgacılan 6 - Balkan hiikfunetleri a- ANKARA 13 (Telefonla) - ti ı ~e 

1 
musa a an yapı maga üzerinde serbest mıntakalar vıı 

ayrrmışlardır. Silleymaıı dokuz rasnıda turizmi teşvik için asan Her sene olduğu gibi bu sene r. aş anmıştır. • cuda getirmesi meselesi hak· 
yerinden yaralanmıştır. Her ü~ atika noktasından Balkanlılar de memleketin her tarafında • .. . .. . Fransada hır yangın kında Fran~a ile İsviçre arasın 
çü de hastahaneye kaldırılmış- arasında seyahat ve gezintiler bir hafta devam etmek üzere c~gun uze~de_ de. kc;ıpek dişle- MAUEUGE 12 (A.A.) - da cereyan etmekte iken bir 
)ardır. tertibi. 23 nisandan itibaren çocuk bay rıne tesaduf ~cli~ı~:ır. Baz~n Burada gece bir yangın çıkmış- müddet evvel inkitaa uğrayarı 

Bir mektepli kız 7 - Balkan türizm federas- ramı yapılacaktır. Hazırlıklara da çocuklar suptüntu ~~kes~- tır. Birkaç büyüyk mağaza yan müzakerata Lahey Adalet di· 
yonununun beynelmilel turizm şimdiden başlanmıştır. den çı~arıl~rak kre~e gond~nl- mış, harap olmuştur. Zarar ve vanınm verdiği hükümdeki ta· 

kayboldu teşkilatına duhulü hakkında ka Memleketin bütün Himayei- mektedır. ki, bu vazıyette mue~- hasar mikdarı mılyonlarca fı- rifat dairesinde ya~ın veniden 
Hasekide Başçı Mahmut so- rar. etfal teşekkülleri çocuk teşek- ~seye ~den ç?cukların eksen- rınk t~hmin olunma'{tadır. baslanacakt r 

kağmda oturan Atike Hanımın 1 8 - İkinci Balkan konferan külleri için balolar hazırlamak- sı haya~yetlennden çok. şe~ler 

=r::k~~;~!f:_ l ~!~ i~!i şe:;;~~~ toE!:ı~~~~n~ ~:d~~ı:~~U:e;,1:;~~;~c:;:;;~ ~;b~~~~ ::;:~t!;~~~~i~ı~~. !ıuM,_ı ıi1··· : :ııHı!'i: •

1
:Liı;,.., ,,,~k·' Yarın !kşam f.:~illL rii 1 ·;.1-ı ii1ı;ıw - . """'''-,1 

belerinden 14ya- ihzarı. yaptırdığı büyük pavyon bu Er~~ı ihtısaın yaptıgı tetk~ka- i.'!.·!_:i_ı_·_. e e sıneması '~~ 
şında Fatma Sa- 9 - Federasyon daiınl mer- hafta içinde açılacaktır. Bu pav t:ı gor: Avrupanın bazı şeh:r}e-
bahat Hanım 12 kezinin hangi şehirde olacağını yonla anakucağı eski kadrosu- nnde~_ı kreşl~de vefiy~t mik- mm ' iun iYi btivük ,crisinin 2 mci Jılmi ol 1 : 

günden beri kay- tayin ve bu teşkilatın takarrür na nazaran bir misli büyümüş o ~ yuzde 43 ıke~ h~mile ~dm mm c • • • • M h t 
:~m~=~t 1~!- 1 ett1~lme~uhtelif meseleler. lacaktıs. ~=ı=~~:in:~:l~s~a~~ ı,_:,_,!,_._[_ .. i,.. u rm u eş u · .... • 
nrm 12 gün evvel Balkan konferansında ve Bal Belçikalı seyyahlar yarıya iı::mi tir. Bu kabil şehir- -
Hanım ninesin- kan haftalarında gelecek Bal- b k •d• l ~erde dog~racak kadınlar , ~o- :;;~. ( ı•LAGRANT DEl..IT) - . 
den: kan devletlileri tebeasının pasa- U a şam gl IY?r ar ~mdan bır ay e~vel hususı ıs- !!rr~ tıvım hayret Fransızca operetini takdim •divor 1~~ 

-"Beni Çapa- F. Sabahat H. portları mütekabiliyet şeraitine Champollion vapuru ıle şeh- tırahathanelere gı~erek burada ;;;;;; Heyed ıemsiliyesi başında: . , 
daki leyli mektebe yazdıracak- tevfikan meccani vize edHele- rimize gelen Fransız ve Belçi- baknlmakta ve dogumdan son- µfü\ ( CF.NNET YOLU ) kahramanı: HENRY GARA'! -. bli'11k :!Hii 
lar,. diye nüfus tezkeresini alıp ceği hakkındaki kanun dün vi- kalı seyyahlar dün de şehri gez ~ çOC:uğu ~eşe . terke.~e.~te - ;:;;;; Fransız arıiııi BLANCHE MONTE.L 
kaçmış, bir daha avdet etme- la)l.Cte bildirilmiştir. mişlerdir. Seyyahlar ara~ında d~r. ~ızde!tı ~eşın bugunku va- m~: tüı!cn verlcrinizı nelden temin ediniz. • 
miştir. Hanım ninesi polise mü - S ht Belçika ayanı azasından şımcli- zıyeu tam~~e sıhhi olmak1!1" 
racaatla torununun aranmasını a e memur ki kabinenin muarızlarından ve beraber vesaıtı noksandır. Ala- )~ı!iuı·mgm:··gg=g.,•·~ofüıill! T lcfon· Heyo"l 68 .W!!E ·:': . ·g· 
rica etmiştir. .. Kendisine belediye meuru sü Flama lisanı müdafilerinden kadarlarca bu hususta bir ra - """"'"' m;,,,,,, """'"1 

""'""" c ' "u b"·"" ==···· --~_:_:_ 
• • • • • su ve~erek Byoğlunda muhtelif M. Hüysman, Belçika mahke- por tanzim edilmiş, şehir mecli ••••••AS R J S f NEMA D A••-•• 

lzmır tacırlennın hır yerlen dolandıran, sahte mak - mei temyiz azasından M. Ya- sine verilmiştir. Bu rapor sıhhi- •-••- Ön . . ••••••e 
teşebbüsü buzlarla ver~ !a~h ~e tahsil e- mar, Belçika milli b~sı mü- ye encümenince tetkik: edilme~- :: R E 1 s!lmılz.dekiN perşKembeAakR~amtl s 1 :: 

İZMİR 
1 

_ İhr . . den Eşref dun ıkincı şube me- dürü M. Hoten. Belçıka cene- te olup yakında heytı umumı- :ı 
. . b" ? ket3 kkül~catdışle~ murları tarafından yakalanmış- raJlerinden Waerdt, miralay yede müzakere ve münakaşa e- t y AHUT ( F i R A R i L E R ) 
ıçın ır şır teşe e ecegı tır Eşref takip d"ld'"" · h" · · d rül" f"" f dil kti R d kl • . 1 b daki ihr .. · e ı ıgını ıs- Boels Lıyeı a ununu pro e ece r. apor a, çocu arın H nam fevkalade ve şayanı hayret film başlıvor. 
şayıa arı. u~a .... aca.~ t~c • sedince Dolapderede bir eve sak sörlerinden M. Bruho, Luven Avrupada olduğu gibi sokakla- İt Bu filmde vazll sahne bulunan ( Hakime! cihan ) t•heoerinın muellifi 
~l~nm telaşa .duşurmuştur · lanmış ve memurlar tarafından darülfünunu müderrislerinden ra terkedilmeyerek doğrudan u= ( JOE MAY ) ın kuvvetli şabslyeıi hissedilmektedir. Herkesin hoşun.• 

, Beyoğlunda Hava sokağın- u ıhrac:ıtçılar ticare~ o~a~- burada yaklanmıştır. M Le hak ert Brüksel darülfü dog" ruya kreşe teslimi muhtaç t gitmek için vücuda getirilen ~o şaheser b~da d~. parlak mavalfaln· 
· a, Hava apartnnanmda Kimi! dan teşkil olunacak şırketın bır .. , • 0 .. a . • . . . • - yeılcr kazanıcıgı bedihidir. Heven ıemsılıyesı başın•lı: 
, · d · · d ık inhi h" . d 1 lına Komunıst beyanna nunu müdernslerınden profe- ve hamısız kadmlann dogumu- • JEAN MAX va vıvtAN GIBSON 
,.eyın aıresuı en yangm ç - sar ma ıyetın e o up o - - .. D 1 F N · hima · ki s f .. t • ı-•• 
ıuş, yetişilerek aöndürülmü- yacağnıı sormuşlardır. Ticaret 1 · t hk•k t sor elee • r~~ . ansı nun. . yesı, çocu .ara a _su U:U Perde aralarında zengin varyete numaraları-• 

od d ı . '-"' me erı a 1 a ı darülfünunu muderrısleruıden temını, kreşte ayrı hır kalonfer 
LİT. ası a mese eyı VCACUettcn sor • . . .. •. . • • rd . 1 k t .................... y ann akşam ................. ..... Bisiklet çarpmış du. Polıs 1 ıncı şube mudunyeti M. Spilmad da va ır. ~sıatı ya~ı ma~, r~ş en ayrı • 11 , 1111 "'"" u uı , 11 • u, "' , .. , 11 .... 

1h acatçıla ali tr . : öteye beriye beyanname yapış - Seyyahlar bu sabah ta prog- bır karantina bması ınşası, ca- ıı Elh s· ıı 
Üsküdarda Selamsız cadde- mut:t hazır~ar~aS:m!:ı:ı~~ tı.ran komünistler hak~da tah ram mucibince şe~irde gezecek- mekanlı odalar adedinin t~zyidi ı: anıra ıneması i 

i_nde . <_>turan Nevruz Efendi p . ti en müstahsili ih _ kıkata devam etmektedir. ler ve akşama dogru Champol- ".e. daha bazı ~oksanlarm ikrna- i: i 
hın bısıkletle geçerken Oha- ara .. 18 Y, __ _,__ t er, b rala İlk tahkikatta 6 kişi isticvap Jion vapurile Kavaklara kadar li ıstenmektedır. Bundan evvel : Nisan ayı bUyulr. ıerilinin ikinci fllaı o u .ı 

Ef eli ğ cat tuccarıaıuıu.au re ceva ı - . . · · p· · bık · · beled" · · i • M h t ı ıe en ye çarpmış, a ır su- mak dır T"" mü kül b. edilmıslerdi, bıınlardan maada çıkıp ındıkten sonra ıreye azı- sa cemı~ . ıye ı~tıma- • c •• • : 
ette yaralamıştır. Ohaııes tıp ::- · k uccarı. ~ .. hır s kişi daha müdüriyete celp ve met edeceklerdir. !arından bınnde hır taltnr ve-:. urmu eş u :ı 
rakültesi hastahanesine kaldml m~v ı.~0 ;;! vazı~tanm;::. isticvap edilmişlerdir. Harp malulleri cemiyeti rilmiş, anaları tarafın~ ~ ı t 
nı~ır. :v::~aın~n/;:rklaşmıştır. Tica '.1'ahkiat iki ~ne kadar. ikmal Harp malulleri cemiyeti he- bırakılacak çoc~~.arm hiç kim- : • ı 
Nışanlısının saçlarını ret odası yarın mühim bir i~ti- e~l.:_cek ~e.~etıce ~üddeı umu- yeti merkeziyesi bugün saat 13 se tarafından gorulmeycek tarz <El: BRECH!:R) . 

k • ma ya acaktrr. mılıge bildınlecektir. • te cemiyetin Veznecilerdeki da .bı~alamu ~e?11n ~ecek hlrlkolAde Almaııca operednl takdim ediyor. CENNE1 YOLU DREI • 
esmış PV k Jstanbul suları tasfiye merkezinde içtimamı aktede- tesısat vucude getirılmesı arzu VON DER TANKSTELLE ) filmini• unurnlmaz $nn'atklrlın: 1 

Galatada Karadeniz otelin- apur azası d.l k cekti su izhar olunmuştu. Bu, fazla VJLLY FRlTSCH Ye LlLIAN HARVEY 
e oturan Nuri Efendi yedi ay LONDRA 13 (A.A.) - Cu- e 1 ece Bi r~ da }j anımızda masrafa ihtiyaç gösterdiğin - ıardından temsil edilen bo eser elyevm Anupa'da bu on liimden 
vvel kat'ı alaka ettiği nişanlı- martesi akşamı Widht adası a- İstanbulda,ki suların tasfiye- r Y m } D den ve bütçe müsait bulunmadı- daha btiyUk muvalfaklyetler ltaıınıyor. ~ f 
ı müveddet Hannnla tekrar ba çrklarında karaya oturmuş olan si" içilebilecek dereceye gelme- geçen vapur ar ğından yapılamamıştır. Fakat, Yerlerlnl:zt evelden temin ediniz. 
ı~rnak istemiş, cet cevabı alın- Gollait - Amerika Line kumpan si nihayet' şehrin ihtyacma ki- Yapılan bir istatistiğe göre bir doğum yeri tesisine her za- ................ Tel B o 118 ........ •u:i: 
a kadıncağızın saçlarnu kes- yasınm yirmi sekiz bin ton hac fayet edebilecek mebzuliyette geçen ay zarfında İstanbul !ima man için ihtiyaç gösterilmekt~ · · · ... 

00 
.. • ... 

. G L O R Y A ••••••••• eğe teşebbüs etmiş, fakat ya mındeki vapurun bu sabah met- akması neye mütevekkıf olduğu rundan 600 vapur gelip geçmiş- dir. Bu cihet hakkında ciddi tet --------
alanmıştır. ""' ten bilistifade yüzdürülmesi ü- belediye tarafından tetkik edil- tir. Bu vapurların safi haC!Ill, kikat yapılmaktadır. Y A R J N A K Ş A M ,~ 

Topanede kanlı b1·r midi bu ane kadar tahakkuk et meg"e başlanmıştır. 1,361,468 tondur. "Bir de, metrük çocukların ne J Salınede: HUDADAT ŞAKIR HANL\I ~ıhsan bazı Turk ' b d miştir. Bu iş için üç kuvvetli Belediye bu sene içinde bü- Limanımıza gelip giden va- gibi bir saikle terkedilmekte ol- ve Garba ait şorkılnr ıaıınni edecektir. 

1 ar e e romörkör çalışmıştır. Kesif bir tün İstanbul sularını tasfiye et purlar için de birinciliği İtal - duklan layikile tesbit edileme • Perdede: HVDADAT ŞAKIR HANIM 
Tophanede Askeri fıcmd:ı halk kütlesi tahlisiyecilerin me mek için hangi usulün tetkiki yan ikinciliği İngiliz ve üçüncü- mektedir. Bu husustaki kanaat- M 1 L L E T L E R · A R K 1 S J 

alışan Mehmet civardaki Os- saisioi temasa etmektedir. lazım geldiğini tetkik edecektir lüğü Türk vapurları almakta- !er hep tahminden iharet olmak Fr:ınsıl.cıı sözlü lıiiYiik filminde ••••• 



MlLtJYE 

SEYRISEF~ıNı:•.-,.•·•········~~ ~!~· 
- ~lcrkez ıcenta:.ıGalatı küpril ı• ITTIHAD.l MiLLi DlNTiN 

Nasuhi 
IST ANBUL VILA Y ET1 

DEFTERDARLIK ILA.N ... ARI 
flaşı ıı. 236l Şube Acentesi : 
Sırkeci Mühürdu zade hanı 22740 

AYVALIK SUR' AT 
POSTASI 

(Mers'n) npuru 14 Nisan 
salı günü 17 ele Slrlı.eclden 

Gelibolu Çanakkale Kiiçiii:· 
lı.uyu , Edremit , Burhanı yı , 
Ayvalığ'a kalkacak, dönüşte 
Altınolu~a da uğrayacaktır. 

Gidiş , .e gelişte Gelibolu 
için yük alınmaz. 

Mersin postası 
(Mahmutşel'kctpaşa) vapuru 

17 Ni5an cuma ı O ela Galata· 
dan Çaroakkale, lzınir, Kiilhilc, 
Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya 
Aliiye Mersin'e kalkacak . ' 
dönü<te Ta<ucu, Anamor, 

' ' d Finike, Andifli, Kalkan, Kuşa ası 
Gelibolu'yıı da uğrayacaktır. 
Bu sefer gidişte Gelibolu'ya 
uıtrayacak'tır. 

Gelibolu ye Çanakkale için 

yük alınm:ı.z. 

Trabzon İkinci P. 
Soldan sağa: ( ,\NKARA) ''apuru 16 
l - Gündüz o!urken (5). Tit Nisan per,embe atcııınn Galatı· 

ek (5). d!ft tnebolu, Sinop, Sams<ın, 
2 - Gelir (4). Bir balık (5) Ünye. Fatsa. Ordu, Giresun, 
3 - Köpek (2) Zapteden(5) Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka-
4 - Parlak değil (3). Beyaz 

2). calc, dönilşte pazar, Rize. Of, 
5 _ Kurtulmak (4). Baston Sürmene Trabzon, Polathano 

3). Tirobolu, Giresun, Ordu, Faısa, 

. 6 - Nefi edatı (2). İstifham · Ünye, Samsun, lnebolu, 
latı (2). Dııanm kabulü (4). 1 Zonguldağa uğrayacaktır. 

1 
7 - Yüz bin (8). Sonuna bir 

) gelince atın ayağının altına 
\işer (2). 

8 - Geri vermek (4). 
9 - Nikah (4). Yama (2). 
ıo - Büyük bir Türk haka-

t (5). 

11-Son (7). 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık Posta11 

Selamet 
vapuru perşembe 
aksa mı saat 17 

' 
de Sirkeciden hareketle Gelibolu 

Yukardan aşağı. Çanakkale , Küçükkuyu, Altın-
ı - Oruçlu (4). Sersem (5). oluk, Edremit, Burhaniye ve 
2 - Oıradan buraya naki1(7) Ayvalığa azimet ve avdet edecektir 
3 - Başına bir (a) gelince Yolcu bileti vapurda da verlllr. 

:~~ııı bir kumaş olur (3) Karşı Adres: Yemişte Tavilıade 
1 alış veri~ (5) Yuva (2) · ibraderler telefon lstınbul 2210 

1 
4 - Hicap (2). Bir &kek is-

ı (3). -----~~~~~~ 
5-Mesken (9). lJUYt.;E L.1!.VAı\1' LL'ıO:.I!. 
6 - Yol (2). Haıııburır, Brem, Annrı, 
1 - Rahatlık (5). Ona mah htanhul vı Bahri Siyah arıt 

U$ (3). ıııda arimet n ırrdet muntlı, 
8 - Ufuklar (4). Orta (3). zam poiUSJ: Haınbıırır,Brem 

3)
9 

- Fıratla Dicle birleşince Stetllı, Anvers ve Roterda
0 

ın 
., · Umum (2). Müzmin hasta t 
-r. (4). dan limanımı~ muvasaıa t 
~ ıo - Yüksek (3). Mide bu- l:eklt-nen \'apur.:.r : 
!1d1ran küçük bir hayvan (5). Allmnia vıpuru limantmızd• 
~.:::_Valide (3). Esp (2). lmbros vıpuru 19 Nisanı doğru 

Morca • 20 • " 

, l.<tanbut Sckixinci lcrasındın: 
1 ~Tahcuz ve fruhtn mukure( bu
Onı n Orta halı \'C mermer tatlı 

~~~~· •yna ı eHirenin Rılnrköy'ündc 
~· ı ağ:ıcıııda ).;kele caddesinde 

1 ~t<nti 1 facopulo hanesinde 20-4-
" 1 ! tarihine nıüs~di( pazırıesi r;ii· 

0~ •~at uni>inlc socılaca(l;ı ve tal!p 

111 '"
1•nn ıcvm ve saati mezkllrda 

~runn ll'Üracutlın illn olunur. 

ihtira :ıanı 
ııı "Madeni renle tesirli her türlü 
ıınCttsucat eşyası ve bunlınn sureti 

11 _•ıı. halr.lı:ında istib<ıl olunan 6· 
~ 1 ~29 tarih , .• 81 ~ oıımerolu ih
ra beratı bu dcCa mevkii fille kol\· 

fllıı lı: 6zre Ahtrc dtı·rülera• ven 
cı & . 

1, ', tdilccctfnclcn talip olanluın ~ 

1 
.ıa ~ Çinili Rıhnm Hanında Roberı 
~ müracaatları i!An olunur. 

l{ Çarşımbı gilnüııdcn hlbaren 
•dıköy Siireyya siTiemasındıı 

Mavi Melek 
k 1 "mil \' anıııı:ısın sesli, söılU. ş•r· 
. ı filını. 

llerılclca • 23 • • ----Kö!·•nce Kılu Burgu. V ama. · ' 
,., lbrlll \ç\:ı ııroaııımızdan 

hucket ede~lr yapurlar: 
Alimni vapuru llmanımııdı 

1 b l9-2l nisanda tahmllde m rns ,, ___ 

Hamburg, Breııı. Anı•ers, Roterdam 
O 

,.. için .. ıkındı Umanımıı· 
\C an ... g , 

dan hareket edecek vaporlır: 
Olimpo> vıpuru 14· 15 Nisandı 

tahıııllde N d tahmUde 
Gernis vıpuru19·20 ısın 1 

Moreı vapuru 20-\!2 Nbanda 

tahmllde. 
Herakleı vıpuru 23-25 Nisıod.a 

nhmilde. 
Yakındı Teldrdag ı·e Pandlrıı!ıdan 
Londra vı ffamburg llmanlın için 

hareket edecek vapurlar 
Aqulla vıpum 15- 16 mıcttl tahmilde 

Fazla tafsi A! :çin ı;aıatada 
Uvakiınyaıı llanındl kt:n 

1 
mum! acenteli~ine mürac..,at ı 
Telefon: Hcyo~lu 641 -674 

llll:::·••tt ı - ·:ı:ı··ı· .. ·-:::s:=·!IP.::i!:i:::::r:• r•h::::---·==ms ••• -.m::gmr:ilii!~~- . ::.::::: .. :•:•··:: ... : ........... li __ i ....... ,..""ruri ~i 'f 'YE T 1 
~ MATBAASI ~ 
~ .\ vrupadan ıettrdlğl Tabfa Hu ruf atta BUyllt duvar ~l 
1: Alişlerl yapar. Her maesseaeye elverlflhilr. ir:i 
~ \"eni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıfttr. !ra 
~ ~ltcmua, gazctl', evrakı matbua, fatura, mektupluk kAt,a lffi 
il zarf brt\·izlt tab'ım deruhte eder. ii1 " ' .... :; Telefon 24311 - 2·3 l{ltap kısmı ,:; 
":-:..... t1tr.1:ı·c·---~~.ı:mmımnms:e;manuı.:ı:a::::ııı:::ı· · 
::~:::-:::::~==~::::::::n;ı:h: :ı~==~== : ..• :.ı: .. ruıu~~=·un;::;::::: 

~ ... :;: :: ;:: :: :::::::::......... .. ........... . ··-· .. 
Adliye Vekaletinden. 
S: :de ıooo lira radJc;i ·ıdc safi varidat temin eden Sıvas'ıa 

1:ii t~kd lıir nor~r mual'ioli1,i r<.!!lis cdilml~rL lmııh:ın 120 tayio şart· 
tııl hai:ı: ıalip!erio bir ay i~inde Adliye vek~letinc mtiracaıtlatı. 

1,ürk sigorta şirlceti 
Harik 't'e hayat üzerine aigorta muamelesi icra e,leriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

····~~.- Telefon: Boyoğlu-2003 ......... . 

IDr. HORHORUNi~.~~:~u~~~~~r~ 
Belsop;uklugıı. Fr.ngf, idrar darlığ~ ademi iktldu, cilt ,.e her ne\'İ k~ 

• Jıastalıkbrı ıedavihancsi. Her gün sabahtan n'cşama kadır. ~ _ 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATi 

Diş mucununu 
ve sefa surme~I 
ile kıl podra · ını 
her yerde arayı
nız 

t LAN 
f<tanbul'da Sultan 11 mamında 

Tuhafiye ıic•retile meşgul olııp kon· 
kordato için talep eylediği mühlet 
kabul edil mi~ olan :\IAClT M ~:li· 

Ankarada n1ahzeni evrak ad.asında ho,!
runı katı yapılnıış olan binanın üst kat i11:;m
atı kapalı zarfla nıünakasaya koııulnıus ur. 
Taliplerin 27 nisan unı pazartesi gunü nı.;livc 
vekaletinde İnşaat konıisyonıına, tafaih'ıt :-ıl
mak için , maliye fen hey'etine ve Istanhul 
Defterdarlığına nıüracaatlar~ 

* * * 
~ll~T KARAK~ llc~inalacak!ı!Mın- K l \ d \ d 
dan olup alncaklannı kayıt ett rmiş arta ma mü ür üğün en: 
ofan zev•tın vc~i kaları tetkik ınud- Kiiyo l\Je,·kii Cinsi Nt~ Kıymeti (),ı·ıum Zira Sahihi 
deti Bayr.m münas' o<t'lc 5 ~loyıs Yabctk Tekke Arca J80'1 ıııo t<ıOO nısh ltt.,·t l'f 
•ı,ıı Urihine kad>r ttmdıt c.!ilın iş E k' 1 • • 

ld 
• k •· d .. k . ,, s ı n~ l arla -ı~4:> ı O s r~eri ! J. 

o ııhu ve ·on<or ato muza ·crest 1' d'k 1 l . . 
1 

"l k . . ol " en ı yo u lııg- 4.?fıO 180 3 S:ıbri L!. 
ıçın • ach mnı a\lt cttırmı~ an Bal de dn si eri mulrnı rcr üç ııarc·;, "il\.·ri menkul sıhin1 •rınil' 
ocva:ın Q mayı; Q31 milıinc tııUsa· ' " r· 

!\1.şhur Profc°'ir Stcinac:1 ve llro wn • SeckarJ'ın muhim ke•Odir. .ı 1 1 vergiye olan borçlar ııd'lfl tlol:ıyı tah~ili emmi knnu unur; ı ,ı un~ 1 
, ' uİ Ctı•MrtcSl guntt ;aat \,\ te C>C CC • 

Sat•i mahalli: Zaman ccıı i:leposı~ ll•hı·ckıpı ;J7, lstınbul iiı\n tdilmi;; ol•n malıal!c geinıelerl maddesine tC\ liknn mi.ılklyeıleri 7-4·9J l tarılıındrn itıbartn .l I 

•••••••• Kııt:~u~su:.::2o~o~k~u~r~u~~t~u:::r·~~~~~~~~~ il?tn olunur. Komıstr Kemal gün müddetle \C hed~Ji İ~31e p~in alınnrnk ~urct.k muza)CUC)C 

E l k il 
,~••••• .......... •••~ çık:ırılmıitır. 7-5·<ı31 tarllıınc mi.ısadif perşembe glini.ı saat J.1 ıcn 

M•ll" ffi a" a" ~ OEMlR ı·e at:TuN AR~IE 16 ya kad:tr K:ırcal meclisi idaresince mlızayedcsi icra kılınııcap;tn } } fi} ~ INŞ ,\ı\Tl ;\lÜT~ı\lll!O'LIGI dan talip olanl:trtn kıymetlerinin % 7-5 nisbctinde depozitolarilc 

l 
• Ü ft d 1 ~ ~ Te,hinatı Umumiye Tesisatı ~ müracaatları ilan olunur. 

Gaziantap vi ayetı P, er ar ıgından: - ~ Tamirat. l'roıe . Keşifname ~ -------------------·--
MııhaUesl Sokağt Cinsi Kıymeti Ktı mctt l•J,,pertiz E • t d "" •• 

muhammt'nest nuık~yyedcssi Yııztlı:ıııc: FERU.\I Bck~r mnıye san ıgı mu-
f<:lbehan KiHs ~osası Mıtnlıehçe salon Lira Lira ~ Sokak :{o. 1 (l .. 

ve21 odalı binalar 34-181 i3000 ... ~~~~..:a.ı.~1~~.:~ .... du··rıu··g"' u··nden ·. 
Mesabası Hududu Mıi~tcmiJ,itı 1 L A N 
3922 Bahçesi Şa. Aynilelıen yolu llir sıılon (şinıııldedir) gar~ . ocl .Mara~. Sıhh•t ı e 1. M. Müdür· ikraz No Merhuıııtın cins ve nel'İ Boreıunun bmı 

"il· " ., teki bınadan tahtnni r, a • ., lüğıinden: 745 Sirkecide Dayehatun f!'lahallesi Kummeydaıu sokak eski 3 
ı 694 Ha\·lu Şi. Elektrik fabrikam fevkani 12 oda, /.emini iki Ec:ncı Muhittin lleı· 920 sene- ) eni 20 apıımman beşinci daire Ahmet lhs.ın B. Ayşe ıı 

keklın:.ı arsası Cc. bodrum, havluda bir çama· sinde Kırımın Akmc5çit şehrınde 950 Balat Hocaali mahallesi Hamam sokak No. 52 natamam lıir 
1109 cbnlyesi Kili! ~o•asL şırhane maalıavlu bir bahçe, Troytiskl c•ddeslnde l;tanbul Ttp lı.Arglr hane Eşref El 

- bb b h fakültesi e-;z•cı mektebinden ılın,. 6525 Yeklın metre ıııur.ı aı ır aYUZu. "" 3691 Horhor sofular mahallesi Ye,;lltekke sokaL: No. eski 4:> veni 
oldııgu 1919 tarihli diplomasını zayi · 

Yukarıda budur ve e'sa[ı yazılı gayri ınenkulun ınıilkiyetine 49 maabahçe bir ahşap ev l\faşuk B. Hirisi ı t. 
eyledlğinden yeniden nuıhal sıniye 

haddi JAı ık bedelle talip çık.tığı takdirde 23-4-931 tarihine müsa· dlplomı wrilmui için müracaat 3858 Gedlkpaşa Dlvannli mahallesi Smek.li medre;;e sokak eski ı ( 
eli[ perşembe günü sa~t on beşte ihalesi icra edilmek üzere 30 cylemi~tlr Z1yiinden diploma veri- mükerrer yeni t7 No. maa müştemilat bir kilrkir ev 
gün müddetle ve kapalı zarf usu ille miizııyedeyc va;r,edilmi~tir. leceğinden hükmü olmnyan mczkOr Fehmi B. \ yşe Sıddıka 11. 
Talip olanların % yedi buçuk depozito akçelerile banka mektubu dlplom••• bulanlnnn en yıkın \'il!· 4301 lioğaziçi Mirgıin Mumhane caddesi yeni 18 No. ahşap dtil· 
ile birlikte, Defterdarlıkta müteşakkil satış ve müı.uyede komisyo- ~et Sıhhat ıe içtimai ınunenet mü- karı Hüsniye H. 
nuna müracaatları llAn olunur. dürlüğilne te>lim eylc"ıelerl IU?.uınu 4328 Beyoglu Uüseyın aga mahallesi Kırlangıç Knan!k sokak No. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konlcransının Selilnikte içtima eden üçüncü konsey mu· 

karreraıı cilınlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin ikU· 
sacll münasebetleri ile bu münasebetlerin inkişafını ait en uygun 
tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma>t için 
bir müsabaka açılmıştırr 

Altı Balkın memleKetlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romanya, YugoslAvya ve Yunanisran'dı açılmış olan bu ıııii· 
sıbakanın şartları şunlardır: 

ı - Yazılacak eserler, Balkan konferanst l.;ıltibl umumiliğine 
1932 yıllnın Maytsı sonuna kadar yedi nüsha alarak 
verilecektir. 

2 
3 

Eser, Franstzca yııztlmı.ş olaeakttr. 
Gelen eserler, her biri altt mlllt grup tarfından seçllmi~ 
ıılu mütehasststrn mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 
arzedilecktlr. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400,) iklnciye(200), uçuncüye 
(100) dolar mükafat verilecektlr, 

Bu mükafat Kamejl müessesesinin Balkan konferaföt emrine 
teberru etmi~ olduP;u paradan verilecektir. 

Karaca~eJ Harası nıo~nriyeliıı~en: 
ı - lstandart ~azı ve yahut kalori ve evsafı bu markadan 

daha aşağı olmayan diğer marka gazlardan (I0,000) il! (.20,000)kilo. 
2-lstandart Snkoni motörin markadan yııbut kalori ve evsafı 

bu markadan dııha aşağı olmayan digtr markalı mocörinden 

(IO 000) i!A (20,000) kilo. 
'3 - Vakum )'ağt: Vakum hüvil kompaninin ince ve kalın 

yağlarından ( 100) HA (200) teneke. 
4 - Gras Vaktım biivil kompaninln gresindeo (50) i!A(IOO) 

teneke. 
5 - Vılvallıı Vak.um hüYil kompaninin ,·alvalinl (50) ili 

( l(•O) teneke. 
Karacabey Hara;ındıt mevcut :dra&t malı.iııelerinde kullanıl· 

al- ıiıcrc mübay:ıastna lüzum ı,rörülen yukarıJa isim cin~ ve 
:ikrırları yızılt mevadı ınüşteile kapalı zarf wmlile münakasaya 
konulmuş oldu~undan talip olanların teklif mektuplarını ve yüzde 
•edi buçuk teminat akçclerinl hamilen ibate ı;iinii olan 2t'i-4-93 I 
~arihinc ınusadif pazar giinü saat on dörtte llara merkezinde 

hazır lıulunmal:ırı ilan olunur. 

ıstan~ul BaJtar Mü~irli~in~en: 
15 ı'füan 931 tarihinden bilitibar VilAyet argır deposunca 

lf da 'Jaşlanacap;mdan kısraklarını meccareıı yektlrmek istlyen 
: 1:kadarların Atideki istasyonlara müracaatlan ı!An olunlır 

Istanbul : Sultınahmet'te aygır depo.sunda 
Bal:ırkôy : Halkalı Ziraat mektebinde 
Üsküdar : Selimiyede Yüksek luytar mektebinde 

Şile 
Ç:.talca 
silini : Kazalarında sifa 
Yalova : istaSyonlarındı 

lüi Böce~kilit ensiilüso Mü~irli~in~en: 
Üç mikroskopla ipekçıl~~e alt yedi kalem a!At ve bir o~ok.lıv 
mülıerrit kasa ve epi dıynskop cıhazının muonkasal alenıye Ue 

bir irmi gün miıdcletlc nılinakasııya konulmuştur. Taliple-
mübayaa>ı ~ . k ·ı·•- . .. "d·· eyi "örmek uıere Bursa böee çı ı.: enstıtusu mu ur-
lerln şartn aııı " 
lü üne ve lstanbul Zirııat Müdürlüğü~e muracutlan .ve yevmi 

g l 2 !\layıs 93 ı cumartcsı gunu sa:ıc l 5 te Bur,a '114yetı 
ihale o an k. ııı. ·tSvonunda lıaztr lıuluumalıırı ilan olunur. 
Mübayaat o , 

ilıl.n olunur. 26 bir ahşap ev Takohi H. ................. 
Tavuk ve Civcivlere 7255 Galata Sultanbeyazıt mahallesi Topcular caddesi eski 152, 

154, 156, 29 yeni 146, 148 148·1, 148-2, 41, 150 No. bir 
dükkAn ve apartıman \'e tıyatronun 1-3 hissesi Alı Kemal H. 

736'' Beşiktaş Me,;rutlyet mahalle.i Cabi soi:nk eski 20 \'eni 26 FENNi YEM 
Et tozu 
Morina balık tozu 
Kemik tozu 
İstiridye tozu 
Kan tozu 
Okka•ı be~ kuruf• kırık 

v• temiz pirinç 
Galaıadı Tünel sokak QI No. dı 
ALTIN ARI l'c KÜMES TICA· 
nıı:TIIAN~~I Rakay Kuluçkı ma· 

- klnelerl Türkiye ıcenta•t -

lstınbul Dördüocü icn Memur· 
lugundan: 

iki bin be~yUı lirı lnpDel tlkdlr 
edilen Üsküdardıı Ten bel Hıa Meh· 
roet mahıllesioln A;lamı taşı cad· 
desinde 67 oumarıJı gayn meolm
liln ırd!ye•i ve Bahçcıl ü•tünde ha· 
ne•! bulunan ıebzevııcı dükklnın 
tamamı. 

18 Mayıs 9.lf paZRrtesl günü sııat 
14 ren 16 yı kıdar ırttırınası yıpı· 
lacaktır. Takdir edilen kıymeti bul· 
duğıı hılde en ıiyıde artnranın üs
tünde bırıkıl•caktır. 

Satış ş•rtnıınesl 7 ~-931 tarihinde 
di,unhaneye talik nrttırmaı•ı iştirak 

için 1/0 7 teminat lftzımdır. 
1 IU:l•n tapu sicllıle ubl\ olmıyın 

ipotek alıcaklıl•rlı allhdaranın vı 
irtifak har sohiplcrin!n bu hakl11toı 
ve hususile faiz ve masarlle dıi< 
olan !ddialırını illn tarihinden itiba· 
ren \!O gün içinde Ol'rakı mil~hitele· 
rile blld!rmeleri IAzımdtr. 

Abi halde hıklan tapu sicilllo 
ublt olmıyınlar sarış bedelinin pır· 
lışmasından hariç kalırlır. Allk&dar· 
lann icra ve iflls kanknunun 119 uncu 
mıdde~ine göre tevfilı hareket etme
leri !~zumu l'e miitenlcim vergi. 
belediye, -.kıf İC•rell müşteriye 

ıittlr. 

Daha fazlı malilmıt ılmık iste· 
yenlerin 6&·930 dosya numarısiyle 
memodyct!miu miitıcutlın illn 
olurıur. 

Sablık arsa 
N. 1 5 eski patrik yeni Gazi 

ı\ vranos sokagt Çınar cadde; inin 
ittlsalindedir. Ev yapılmaga mü
saildr. Satış bcdell peşin olmak 
şartlle 63 lira 7ll kuruştur. Satış 
muıımelesi 27-4·93 I pazartesi 
günü saat 14 te Adalar MalmU· 
dürlil~üncie yapılacakcır. 

htanbul ~ nel lcrı meınurlutun· 

dın: • 
Bir borçtun dolayı ııııbcıu bu· 

lunıo piy;ınu ve kaııape ve saire 
.. ndal bcdı ' niııde Nioın ayının oo 
ıcldılnll gı :cıımute i sut 13 teo 
itibaren ıo.ılacaltndaıı mDşttrllerio 
m.abıUi mer.kiırde bıt.ır bulunmaları 

illa olqnur. 

maabahçe bir kilr~r hane Emine Gülter H. ye Cemal B. 
7504 Büyukada Meşrutiyet mahallesi Kaptan Nuri sokak yeni 10 

numaralı bahçeli bir ahşap ev Zınk:ı il 
7522 Yedikule 1 lııcı Evhat mahallesi Çeşme sokak eski 9 yeııı 

17 numaralı ilı.i bölükliı bir hane Mustaf~ B. 
7550 Ortaköy Portııkal sokak e~ki 53 yeni 73 num:ıralı bir ahşıp 

~ane Halide ,.e Yegane H. !ar 
7705 Üskiidar Solak Sinan mahallesi Sel!mi Ali Ef. sokak No. I02 

mna bahçe bir ahşap ev Zafer H. 
7711 Balat llocaali mahallesi ,Hamım !!Olı.ak No. 511 bir k:lrı;ir 

ev t'.eycan Hıınlfe Hafize H. lar 
781 !! Küçüpanr Hocaiıayrettın mahalle;i Arap çeşmesi sokak N". 

f 9 bahçeli bir ev Emine ve Halime H J..r 
Yukarda lslmlerl yazılı zevat Em!AI< mukabilinde Sandıgunızadan 

iıitikraı ctmhj oldukları mebaliği vade:cindc tediye etmemelerine 
mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahlarında tebl!ğat ifası 

için icra kılınan ve yapılan tahkikat neticesinde bulun11madıklıtrın 

dun ta•ihi i!Andan itlbııren 91 gün ıarfında tediye! deyn ,·cya 
tecdidi muamele cylemetlikleri takdirde merhunatı meıklırenin 

bilmüzayede sıtılacı~ı il<1n olunur. r . f Devlet Demiryolları İdaresi Hanları 
!Jevlt:t c.ı~miryolları ve limanları umumi idaresinden: 
llilecik • Karnköy ıırasındaki Beydemir köprusünıln tamiri dolıı· 

yısilc l 6·4-931 tarihine ınüsa<lif Perşembe günü 4 ve 3 Nı~. Iu katar 
larımıı. Haydarpaşa • Arifi ye· Bayclarpa~a arasında seyrüsefer ede
cekleri ve Ariflye • ~:S~ehir • AriEire arasmda seyrusefer etmeye
celderi mnhcerem ahaliye ilıtn olunur. 

• • • 
60 ton karpit kapalı zarrta nıiınakasaya konmuştur. 

Mün.ıka~a 12-5·931 s.ıılt günü s1tat 15 te Ankarada devlet de
miryolluı idarc~inde yapılacaktır. 

:\-Tünakasaya l~tirak edeceklerin teklif mektuplannı ve murnk
knt teminatlırıııı aynı giinde ı;aıt 14,30 kadar komisyon kAtipli· 
gine ,·ermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer Ura mukabilinde Ankı
rnciı ve liaydarpaşacla idare Ycznclcrinden tedarik edebilirler. 

* • • 
Devlet Denıiryu!Jurı Umutn! idare,;inden: 
Kurban bayramı mün3sebeıile 25 Nisandan 4 MııyL« 931 tari· 

hine kftdM lO h>iiıı müddetle bilumum Devlet Ocmiryollanııda 
(Erıurum demlrrolları hariç) muı:ırt ıı:nziili bayram tarifelerı tııt· 
bll.: edilecektir. 

!)imdiye kadar hayranı tarifesi tatbik edilmey~ıı Sam~ıın Sıvııs, 

Fevzlpaşa-Malatyı, Çankırı-Irmak ve Filvo' hfttlarmdu da bu tcıı

zillt yapılacakttr. 
Tenzi!At miktarı: 
Haydarpaşa 'e Ankaradan harekede 10·142 ve f43·Q nuına· 

• 
rah muhtelit katarlarla se~ abat edecek yolculara ~' 40 , e dil\'<:r 
kısınılarcla ve di~er katarlarla >eyalıat edeceklere ele % ,lO dur. 

Çocuklara ve csn~cn tenzi!Mla seyahat l'llen yolculara ten/.tlit 
yapılmaz. 

Fazla lal,lJlt için ista>l'Onlarımıza mlıracut cdllnwlidir. 
• • * 

1160 ton yerli çimento kapalı zarlla mlmıl..asarn i-onmu,tur. 
Munakasa 4. 5. 93 f pazarte:;l f\'•ınü saat 15, 30 da Anka r<td.ı 

Devlet Demiryotları idaresinde yapılacakcır. 
Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif m~ktuplarıııı \e mU1 ;ık • 

kat teminatlarını ayııı günde :<&at on be'iC kaı.!ar miin:ıka-a L.onıis· 
yonu kttipllğinc vermeleri !Azı :ndır. 

Talipler münıka>1t ~artnamelerinİ (3) iı<; lira ınııkabiliııılı: ,\ 11• 

karada ve Ha7dupışacla idare ıcznclcrind~ıı tedarik eJdıilir.cr. 
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SANA Yli MİLLIYEYI HİMAYE ETMEK 
KENDi KENDiNiZi HIMA YE ETMEK 

Demektir. 

ASLAN Sun'i Portland 
Çimentosu 

TÜRK İşçisinin emeğile 
TÜRK mevadı iptidaiyesile 
TÜRK kömürü ile 
fÜRKİYE'de imal edilmiştir. 

1913 Londra 
sergisinin bü
yük mükafab 
ve albo ma~ 

dalyasını 
haizdir. 

MİMARLAR- MÜ TEAHHiTLER 
Dan ca, Zeytinburnu ve Eski • Hisar fabrikalarınm 

Biıtündün~ada 
Parlıer DuofoU 

bütün 
- ıisanıarı 

Yazar ~e b 

AS iL AN ~imentosunu :,~~:: Bügün, dunyonıo bai:h 
bemaı bütO.n memlc- ne 
krtlcrinde M mltyOll 
kitiden faW. intan P&tkd 
Duofold k.alemJni lnıl· 
laniyor. ~ lmtly1ı12i .-e •1 modern tcke:ınmiltiu 1 

haiz ol:ın Pukcr Duolold, 
dünya kalcmletlnln heP". 
&inden üatündUr. 

teği 

tek 
ğımı 

Her daim Her hususa 
m;;nfalı"D 

~·ki 

• 

Ekseri kamyonlar fena ~rait 
dü.lllnde çalı~tıktarı zaman 

çabucak bozularak servis hari
ci kahrtar. 

Ford kamyonu lse alır hamule
lere mukajfim malzemeden ke· 
mail dikkatle yapılmıf olduğu 
için en yüksek derecef meta;ı 
11et1 haizdir. 

Bundan maada l'"ord kamyonu
nun Houdaille amortisörü ile 
mücehhez süspansiyon sistemr 
en sarp yolların arizala~ına kaf' 
şı kamyonu hasardan korur. 
Her yerde " Ford Service .. i bu
lunur ve gün geçirmeden en 
ehem m iyetll tamirlerin izi bir, 
an icinde yapar. 

IUNCOLN ~orctson. 

611!C'RAF1l' 
' 

• 

Ekmek, ın ve nıu~telil erza~ ınünakasası 
fstanbul ziraat mektebi müdir)iğinden 

Mayıs 931 gayesine kadar mektebimize muktazi J 2 kalemden 
ıbaret bakiyei erzak et, ekmek. şehriye, mercimek, un, kuru sogan, 

kuru üzüm. erik, gaz, benzin, vakum ve !una yağlarının 22 Nisan 
931 tarihine milsadll çarşamba günü saat 14 te ihaleleri icra 
btınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Şeraiti 
anlamak için her gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihalede 
Defterdarlık bınasınd:ı müessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna 
miı•a ~ ıat olıınm:ısı. 

Tülün in~isarı uınuıni mü~ürlü~ün~en: 
idaremiz için - nümulerine tevfikan - pazarlıkla kLilli miktarda 

levazımı kırtasiye alınacaknr. Taliplerin 200 lira teminat akÇeJ.eri

ni hamilen l 8·.ı-931 cumartesi günü saat 11 de Galata'da miiba
yaat komisyonuna müracaatları. 

Dünyanın en mükemmel ve mukavvi 
çocuk gıdasıdır. Eczanelerde bulunur. 

i L A N 
Ahmeı A;ım ve ŞürekAsf Ko· 

lekıif lnşıaı Şirketi unvıırile mua
mele y•pmakıa olan şlrkeıtmlz 1 
Nisan 1931 ıarihinden itibaren Yol 
ve Yapı Limiteı Şirketi unvanına 

inki!Ap etmiştir. 

Kolektif şirketinin bütün hukuk 
ve vezaifi, düyunat 
Yol ve Yapı Lİmiteı 
kıl eylemiştir. 

ve maıiubau 

Şirkeıine inti-

f ur~ur Nalıa ~a~ınü~en~isli~in~en: 
Burdur kasab~sının lıir kısmının tenviri için mevcut evrakı 

keşliye ve projtlcre nazaran bir adet ( Dizd motör ), bir adet 
(Alternatör) ve tevziat ıaplosu ile teferruatı ( 25537) lira bedeli 
muhammen ile 28-3-931 tarihindm itibaren 27 +-931 tarihine 

kadar otuz giin mliddetle ve kapalı zarf usulile mtıııakasaya vaz· 

edilmi~tir 

1 - Zarflar 931 senesi Nisanının yirmi yedinci pazartesi ı;unü 

saat tam on beşe kadar kabul olunacaktır 
2 - isim ve mıkdJrları nrakı kc<fiwde m[inderi•' bulunan > • T 

levazımatı elektrikiye; elektrik m[ihendisleri ve vi1~yct Nafıa da-

iresi tarafından lıilmuanue maruf fabrikaların m .ı rkafarını muh· 
tevi ohluğuna dair mumaileyhin tarafından verilecek rapor üzL~ 
rinc teslimıJ alınacak ve badehu bedelinden ( 10000) lirası defatcn 

Burdur belediye veznesinden tediye edilecek ve mlitebakı (15537} 
lirası lçin de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzre mü

eahhidine belediye akaratına ait ipotek moktubıı ita kılınacak 
ve tediyata da bittabi ınunakasa tenzilfttı nazan itibare alınacaktı. 

3 - l\Iünakasaya iştirak eyleyecek olan taliplerin kudreti ma· 

!iyesi ile bu gibi işleri ifaya iktidarlannı müş'ir vesikalarını ma
kamı vi!Ayete ve levazımatı elek~rikiyc bedeli mubammeni olan 
(25537) liranın yüzde yedi buçuk nisbetinde olan ( 1915 ) lira 
pey akçesini veya banka teminat mektubunu Burdur belediye 

riyasetine itaya ve ihaleyi müteakıp te yüzde on beşe ibla~a 

mecburdurlar. 
4 - Levazımatı elektrikiyeyi müteahhidi mukavelenin akti ta

rihinden itibaren iki ay zarfında Vilayetin gÖ>tcreccği mahalle 

teslim etmeye mecburdur. 
5 _:_ Münakasaya ait evrakı kcşflye ve projelerin sureti mu

saddakalan takım halinde Vil:lyeı Nafıa daire~inden }'irmi beş lira 

mukabilinde taliplere verilecektir. 
6 - MünaJ..asldan mütevellit bilumum il~nat, dellaliye tckAlit 

ve sa:r rıisum kamilen müteahhidine ait olacaknr. 
7 - Fazla 11.ahat almak isteyenler Burdur belel'iye riyasetine 

müracat eyleyeccklerdir 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden : 

DTVallı muhasebat binasının kalorifer ile elektrik tesisatı ayrı 
ayn olmak üzere ve kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Aşağıdaki 
hususat taliplerin nazarı dikkatine vazolunur. 

ı - İhale 3 Mayıs 931 tarihine müsadıf pazar günü saat o ı 
beşte Büyük Millet meclisi idare heyetine ai t salonda yapılacaktır. 

2 - Teklif ve teminat mektupları ayrı zarflar içinde olmak 

üzere bir zarla konulacaktır. 
3 - Talipler fenni ve mail ehliyet ve iktidarlarını gösteren 

vesaiki ihzar ederek ihale komlsvonuna ibraz edecekler ve komis
yonca iktidarları kA!i görülmeyenler münakasaya iştirak edeme· 
yeceklerdir 

4 Şartname ve plAn ve projeler - ı O - lira mukabilinde Divnm 
muha~ebat Başkitabetinden tedarik edilebilir. 
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Y a..."'1ni.ı:a Fark"1cMM 
biT Sın'4' wr'"İf'o 

Parkcr Duolold bOtOn 
kalem.lcrin lı,indc c:n 
çabuk ve en lwlav yaza• 
k a ı c m d ı r. K a e ı t 
üzerinde kayarken onu 
id:ırc etmek JıLi!idiT. Ne 
yorgunlukt ne -.hmet, ne 
de hiçblt braııutl.ıgı 
yoktut. 

Duofold bdM mükmı .. 
mel biı kalem tcmiıl 
edilmez. Bu kalcoı 
kırılmaz, ta~yik ile 
doldurm• dögmeıl 
ıigmaz, ucu ••alam, 
culp ve :ıs snıe içlo 
tomınatlıd.u. 

ScniOf' .. Ltı 17 .SO 
St>«iaı .. ,, ıs.oo 
Jwnior .. ., J 2. ı;o 
ı.ady ,. ıı.so 

'&rker 
'Duofold 
Bi.lıü.ableınl•r. Pu:bl 
Duofold •M.relıtkebi.ile 
doloo iri ........,, 
rark• l>Oofold lı..alaıDI 
HU lr.alcmJmien d.ıı. 
iyi old.ıı.I• .libi Pwk-' 
DunfohJ mvt\:k.k.ebi dl ttd,.. ~M.kepl~ 

G.Vielmann fi Bill 
Sullan Jla.mman. 
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ıUSTMQ(S. 

lngiliz Pazarı 
L. L ASTNIK 

lstanbul Emini.ınü No. 13 l inci kat Kadın, Ertek 
ve çocuklara her renkte ve lngiliz kumaşından 

mamul, mühim mıkdardı ~ji::J:;ff. 

GABARDİN 
P ARDESÜLERİMİZ 

ıatılıga çıkarılmıftır. J8, 50 IJrıdan itibaren. 
Flaılarımız rekıbeı kabul etmez derecede ehvendir. 
Zabitan Beyler için hususi sureııe imal edilmiş 

1 olan Gabırdinlerimizin su geçmemesi ve reaglnin 
solmaması. T E M I N A T L 1 D 1 R. 

H A Z 1 R ve 1 S M A R L A M A 
TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

~rnı~muırnıııımmı 
:;: Büyük Tayyare 
~ Piyangosu 
~ 
~ 4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. , 

TDRKİIE ~ÜMHDRİIETİ MERKEZ BANKASJ 
'i Büyükikramiye 

.45,000 liradır. 

1 

1 Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 
·' 

PARANIZIN YATIRİLACAGI EN EMiN .VE KARLI YER 

15 Nisana · Kadar Devam Etmek Uzere Yerli ı Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi M=uamelesi Açılmıştır. istifade Ediniz. 

.:ne::eı~M • wwww 
uırıuzueı< ı • ' • ·-- T ~1 Cemal ile arıı:artaı;ı 

~ 

Ayrıca· 15,000, 12,000, 
~ 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiy~ler 

ve 30,000 
~ Liralık bir mükafat vardır .. 
IUURll il il 

J00,000 

I0,000 

10,000 

Lira ls•beı eden 3377 numaralı bileti• dört parça!! lsıınbP~ 
bir parçası Zonguldıkta, · 11tı lmıf blrar parçası Edime, lzmlr r' 
Bandı rmadan utılmıyarılı: iade edllmlt lıd parçası ualmaırı 0101 

Lira isabeı eden 4016 numaralı bileıln llı:J parçası lstanbııl 
birer parçası Bursa, Aydın ve ayancıkta satılmış iki parçası ısıl 
buldı saııl amıyarak iade ıdllmlt. Uç parçasıda satılmamıştır, il 

Lira isabet eden !12477 numaralı bUeıin iki parçaıı lstanbt11j 
beşte birlik bir parçası Mersinde ve birer parçası lzmir, tJ, 
n Urlada aatılmış iki parçası 11ulmımıştır. · ~ 

Lira isabet edan 30400 numara lı biletin iki parçası lıtınbPtıf" 
beşte birlik bir parçası Karamanda, bir parça sı Mani11da, sav.,; 

·-,... bir parçası lstanbulda diğer bir parçası Samsunda ve bir pati 
lçel'de 11tılımıyırık iade edilmiş iki parçısıda sıııloıamışıı r. 
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