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Münhallerle gösterilecek yeni namzetler 80 i buluyor. i 

ANKARA, l7 (Telefonla) - Halk Fırk~sının meb'u~ namzet 1 Emin (Şibin Karahisar), Rasim (Bilecik) ve Naki (El'aziz)Beyler de i 
listesini Pazartesi akşamı matbuata vermesı mu~te~eldır. vardır. Halk fırkası bu gibi azalarını yeniden namzet gösterme- : 

Günlerden beri devam eylemekte. olan m~?telıf nvayet ve şa- meği bir prensip addeylemiştir. : 
• 1 derecei sıhhati arbk şu bır kaç gun zarfında anlaşıl· Halk Fırkasının, eksik namzet göstereceği vilayet meb'usları '•' 

yıa ann ·· ) h"'IA ·f d d·t b"I" bulunacakbr.Bugünkü vaziyet şoy e u asa ve ı a e e ı e ı ır: fırka tebl:ğ
0

nin neşri günü oldukça endişe ve telaş geçirmişlerdir. : 
mıMeclisin tatil karan ve;~iği ş:ün '?n .!°ünh~li ~ardı. B~gün Bunlar zümre halinde meclis koridor ve lokantasında toplanarak : 
bu münhallerin adedi .sefirlıge, mudernslı~e ~e. ıdan memurıyet- vaz:yeti münakaşa ve tahlil eylemişlerdir. Vilayetler meyanında : 
Jere tayin edilen ve edılec~klerle h~ı:,aber yırmıyı buluyor.Bu a~e- münhal bulunmayan vilayetler dahi olduğuna göre hangi meb'- : 
de meclisteki muhalif meb uslarda ı lave edecek olursak otuz mun- usun açıkta kalacağı muhtelif tahminlere vesile olmuştur. Fakat • 
halin mevcudiyeti kolayhkla anlaşılır. Bundan başka yeni mec- şurası muhakkaktır ki Halk Fırkası riyaset divanı tekrar namzet i 
liste eskisine nazaran dörtte bir nisbetinde yani seksen kadar •. 

kk k •w• •• • d"k· b' göstereceği 230 meb'usu ve bu adede ilave edeceği elli kadar yeni çehre bulunacağı taba u ettıgıne ~ore, şım ı ı ~e u.s- : 
lardan elli kadarının fırka tarafından yenıden namzet gosterıl- yeni namzedini de tespit eylemiştir. Bazı vilayetlerde eksik naİn• : 
meyeceği anlaşılmaktadır. . zet göstermek kararını verdikten sonra Halk Fırkası, eski meb'- : 

Liste haricinde bırakılacaklar arasında Serbest fırkaya dahıl uslardan olup yeniden namzet gösterilmesi tekarrür eden zevat- : 
olupta biJahare Halk fırkasına tekrar iltıhak eden şair Mehmet tan çoğunun intihap dairelerini tebdil edecektir. : 

·-=~r-==:-v.~=i.~~r=-~~~~~r.=:;_~;;;'W::;~ı:;~t::~:;rmı:;~·=•_. "6.~Wu ~cı uuwb&1• ••~~---v......-..~v.,,.,..v;,;~ıur:u:uuıC4uA•\&»WUUUL4 vcaA: 4J'uuww uuuuuuu uuuucu 4 uuuuu .... 

Son dalcika 

Müstakil namzetler 
lzmirden meb'us olmak 

istiyenler kimler? 

ispanya kraliçesi Pa
riste nasıl karşılandı? 
Kraliçe çok müteessir ve bitkin görünü

yor, kerimelerinden biri ağlayordu 
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lstanbul spor 4- Fenerbabçe 3 Vefa 
Beykoz maçında kavga çıktı 
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Yıldız ve Meşrutiyet .. Tahsin Pa~11nın Hatıratı 

HARiCi HABERLER •• '~~' 
1ef rlka No: 35 

lrıgilterede amele kabinesi aleyhine .. lzmir at yarışları ço 
Gizli bir cemiyet mey- Muhafazakarlar taraflndan verilen takrir 

d k 1 ne netice verecek ? 
parlak oldu 

ana çı arı ıyor H .. k A 1 M d ve !~:1~n~~~tl1isi, iz:~ ~=~~~~~~=ush~isj 
U Um et iL ispanya mektubu ı ısır a il_~bahar at koşuları~~n dördün İngil~z at ve kısraklara ınah. Cemiyete Osmanlı tebaası Rum ve . cu ve sonuncusu bugun Bucada olup ıkramiyesi 1800 lira 

Ermenilerden girenler vardı Ek - . . Kral çıkıp gitme- s R - ·ı _ı.:arış mahallinde icra edilmiş- Birinciye 1500 liradan mada Sert yet temID ovyet usya J C tır. Havanın açık ve güneşli ol- koşuya giren hayvanlar için 
Vaktile mUhendi:shanoi berri ruhaniye T&kiyedeki Rumları edebı•lecek den evel b" h,.. d• ~ası münasebetile koşu mahal rilen duhuliye ücretlerinin 

Fransızca muaHimliğ.inde bu-
1 
"Anglo Sakson" kilisesinin da- •• Jr a JSC li oldukça kalabalık idi. muu verilmiştir. Mesafesi z 

lummış ve sonradan mitılivalı- irei nüfuzuna ithale 5ay eyle- MADRİ~'d~n _yazılıyor: İs- KAHİRE 16 (AA.) - M - . Birinci koşu iiç yaş~daki yer metre olan bu koşuya dört 
ğa kadar terfi edo."'ek İstanbul- yorlardı. panya beledıye ıntihabatında kı- . .. · . a lı ve arap erkek ve dış.ı taylara van iştirak etmiştir. Bir' 

h ralöı.,.,.t taraftarları kahir maO-lfi lıye musteşarı, Sovyet ticaret mah~us olup ı'kram" . b" li M Yart . J T "rlc'" 'k' da, Adanada, Yemende üsnü Bir gün Büyükada kayma- .,,- . ". .. .11 ril .. .. k ' ıyesı ın ra . eıın on u u, 1 ı 
hizmetler etmiş oaln Bekir pa- kamlrğından ve hususi istihba- biyete oğrayorlar. Kıralm ıntı- ~um~ssı e e goruşere sa~: dır. Birinciye 800 liradan mada Ahmet Beyin Drukutu, O .. 
şaz<?de R~tü Paşa bir aılrş ve- rat meınunı beyden varit olan hap günü bütün gün sarayda ka ~ ma ta k~~uıcı:rı a3:11uk m~ - bu koş.uya giren hayvanlar için Arif Beyin Andemikosu gel~ 
riş sailkas:!e Galatada temas iki tıelgrafnamede Büyükadada tarak belediye intihabatmın ne- h annın . 1• 

0 ma ıgını ve u verilen duhuliye ücretlerinin tir. 
ettiği l~us teba-s ından iki kimse kain Rum ıkilisesinde bir t--i- ticelerini bildiren raporlan oku ladrckkel tlcrın~l evvelccf ykapmış mecmuu veri im istir. Mesafesi Dördüncü koşu dört ve d 

.u'b akla 1 ld ğu söylendi o u an vaıt ere teva u etme 1400 t la ·b k al den aldığı malfimatı hususiye liz rahibinin .icrayi ayine riya- m meşgu o u · k b 1 d - ··. 1 · me re o n u oşuya tI yukarı yaştaki yerli ve Arap 
·· · ı · ' ' "hb d '--·1 · - · · "k Ef d' · Sarayın bulundug"u kibar ve me te u un ugunu soy emış ·ı tay iştirak etmiştir 
uzrıne mıMara ı ar a uu: un- set ettıgım ve patn en ının 'nl . t rdu'.r., intihap ve binnetice Mısırda ikamette Bı'rı· ncı· İ .

1
· Ef a· . ve kısraklara mahsus olup i 

muş ve Sultan Hamit bu mesc- bu avinde bilvekale hazır bulun zengı enn o u .. - · · k l ' smaı en ının · · b' li idi. B" · · 
le hakkında tahkL'katı mahre- dug- ~nu bildiriyordu. Yani dairesinde de muhalifler galip devam etme!erını~ .manası .. a - Zeybeği, ikinci Hüseyin Beyin mı· ıydaesı ın dra ınncıye. 

lmi 1 d. Ayni hal kıratın mamış oldugunu ılaveten soyle Yeganesi üçu"ncu·· Ka'mil Ef ıra n ma a bu koşuya g 
mane k asını emretmişti. patrik Yuvakim Efendi biz- ge ş er ır. · · S .. ·ıı · • en- ha 1 · · .1 d h 

Bir taTa:ftan .muına.iıle}"h Rüş zat gelmemiş ve fakat ~ııdini muhtesem şatosunda her sene ı:ııştır: ovy~t _mı:;messı en m~ dinin Mis Vekseti gelmistir. Y_~n ar ~ç~ ven en u 
tü Paşa ve diğer taraftan Be- temsil etmek üzere bir pis- yaz m~vsimini geçirdiği San Se lı vaZ't~etle~ım~ matlUp_ veçhı İkinci Hendikap koşu~u idi. Y~ u~retlerırun . mecmuu ve 
yoğlu zabıtası tahki:katıa giriş- kopos gönderıniş bulunuyordu. bastian şehrinde dahi vaki ol- le tensık. edılmış., olma~ııp!ıı be 4 ve daha yukarı yaştaki yerli mışttr. Mesafesı 2400 m~tr.e 

__,,ed t r Bu da' reden ancak 6 yan etmışler ve fakat ıtılafna- j ve Arap at ve k • 1 h lan bu koşuya 11 hayvan ışti l tiler. Fe-.•kalade gayret san e Lededtahkik İngiliz kilisesile muş u . ı hk' . ıs , a arama sus . . • 
rek Gala tada ;,fti.n vıe Ruslara İstanbuL ~ ıpatrikanesi ara l.Üraliyetçiye mukabil 28 etim- me a amrnın tamaı~en ıcrası- olan, ikramiyesi 400 lira, mesafe etmıştır. 
ait Andriyafes.ki manastmnda smda hasıl olan bir itilaf üze- huriyetçi çıkmışur. Am~lenin na gayret etmek vadınde bulun si 2000 metreden ibaret bulunan Birinci Kemal Efendinin 

ı.. · · • · h' 1 · muşlardır b k 'b· "ki · K B · S millıim ve calibi nazar vır ce- , rine iki taraf rüesayı ruhaniye- ekseriyet t~kil ettıgt şe ır enn · • u oşuya sekiz hayvan iştirak ~ı .ı. ı ncı enan eyın e 
mi yetin . mevc udiyetini me>:la- .sinden lher ıhangi birinin is.pati Mr. Mac Oonald cümhuriyetçi ve sos~alistlere Dempsey zevcesınden etmiştir._ ~irinci Kenan Beyin uç.~~~ Hü~el'.in Efendinin O 
na çıkardr ar. Bu cemıyet vücut edebildikleri yerde ortıo- G 

1 1 raf h be 1 . bu kadar büyük teveccuh ve te- ayr!lıyor Sedatlı, ıkuıci Abdurrahman e- muşu gelmı~tır. 
"M. T codoroviç" nam !:im- <loks ayini ruhfuıisi icra oluna- dek~~- g k b' a .r ~rı ar~- mayül göstermeleri az çok bek NEVYORK 16 K d fendinin Tayyarı, üçüncü Mus- Beşinci koşu hendikap k 
senin tah tı r iyase tinde olup O:ıilmesi takariir etmişti. sın. a. -~ı ız ~ ı:esının tazı: lenilmekte olan bir şeydi. Kıra- d 1 k R 'd ar~ınk ~.n tafa Efendinin Alşahini gelmiş su idi. 3 ve dah~ yukarı yaşta 
mahalli mezkfırde k5.in Ayas Patrikane bu itilaf üzerine ret~nıb~ost.eren . a er':'~· k ngı li:yetçileri asıl hayrete düşüren Darı ara . enoya g~ ~n o ~r tir. . lıaliskan İngiliz at ve kısrak! 
Ntkol.:ı , Aya3 Ligcryos, Ayas İstanbuidan intihap ettiği lbir ız h~ .• ı~esı , ya~ı mMesaı Dır aslıd- ı:ey orta ve yüksek sınıf halk ta- emk p~eyıkn ,,,zkevcesın en ayd~~: Üçüncü koşu Güzel İzmir ko ra mahsus olup ikramiyesi 
Pan<l 1 A . At . .. d . nın uımmet ı o an ac ona ı · 1 d d ümhuri ma ıcın atı ararım ver ıgı ·a· B k . . 1. . . e eon, yas anasyos pıskoposu Londraya gon emıış k b" . 1 h ' . d' ka baka an arasın a a c - 1 1 ktad B k .. Ren şusu ı ı. u oşu mevsımırn en ıra ıdı. 
ınanaı-tırlan cı kanı rt.dıani.ıue d b' ,,_.de kal k h a ınesı a ey ıne şım ıye - ·1 . k nmasıdır Krrali- an aşıma ır. o sor o-

~ , ora a ır muu t ara er d h l'f 1 f k ' f k yetçl enn aza . d b l d - d t l'k bah 
ve cis· nani,.e-' ni dahi ihtiva et 'k' k"I " , . 1 . h 'k:k _, k " ar mu a ı mu ta aza ar ır a ft l - 'mdi bütün ü- a u un ugu sıra a a a - J k• ı· • H•J "')• h 

• :1 ~· ) 1 . l ıse ayın erı 3! mua 1 b" k k h kr' . yet tara ar a.ı Şl ' . d d" .. . k 1 spanya ıra 1çesı 1 a ıa m(;k•cdir Cemiyetin ziihiri .. baka . ~• -ik . . . ır aç ere mua aze ta ırı ve- . . l . . k" 1 .. 1 e bilhass:ı ı· sın e un yanın en musaıt anu ID er , · . muta tı te= ettıııınıstı. . . . F 1 d f d mıt ennı oy u ere v 1 N d k d • 
mes"ale:ı i sırf diyaneti Iısevi- B"' .. ... Ilı k 'k İ t · .ı.. 1 rılmıştır. akat 1er e asın a E dül" .. 'f .1 . e bag· ı~m3kta nu o an eva a anunu me eıu p . 

• o ., - Utün ı.,u a ayı S anJ11U . d k n US ÇI Cl enn < • d · ' f j d · · · ·· J a st s ı~ 
yeye ve inısaııiyeye hizmetten da ve Lonıdrada icra edilen bu tak_rır parlamento a reye o dırlar. Simdiye kadar koyu kıra Si~ ~n ıstı ac e e _ecegını s~y e- n e ey apzedelere evlet 
iba~t olduğu gösterilmekte ise- 'k'f tk' k t 'k .1 nuldugu zaman ahrar fırkası- 1. .1.·k .. t ·s olan köylü- mıştır. Dempseyın zevcesı Es- _ • d k 
de hırk rkatte vazifei asli:yesi- murtşı bea '.111ebutte ı a 1 lamlı a ı e nm mesai fırkası azasının hüku ıy~tçı ı go,s _ertı:nl 1 'tı:ıtta '·a .. an- telle Tay lor eski bir film yıldı- (Başı birinci sahifede) tevzı e ece 

me e ı su e vası o mustu .. . . lenn umumı ın ı 1a < • ~ d ·zMt , .ı· 

nin siyasi gayelere müstenit ki memleketimizde dönen. dÖn- ~~~ ~u~ah~~et~~ay:ınd~r~d malan hiç de müs tebat değ il- zı ır. d ' . 1 k llı . !'!~ah R 16 ~Hu_s~sı) - ~r. 
olduğ•u .a.n!laşılmaktadn·. dürülen antrikalan anlamak i- b ~ 1 ';;'~tır. ~:. ı tf ar E ~ e 

1 
dir. k f 1 ısıne ~lpa?y~ rakı gı arması- 1 a ı mer cemıyetırun seyla~ 

Bu cc:niye~e. d.~ ~lanlara çin hadisei marufe bir misal- ır ta rır ven f 't o uyorh fger Cümhuriyctçi liberaller u ra v a ı n.ın ~n ~d? an a·1 ı;n~ı, san zed~lere ve~ek üzere tzmir 
on n.ıbted~ ıkı ~z eUı ruble- dir. Elyevm beııthayat bulunan ~~ ~efer. a~a~ ı~ ası mu ~ a~~ fından m:ıtbuata tebliğ olunan çıç~ er \ _ımf e ~ mıştır ~ d de ınşa ettınnekte olduğu 70 
ye -kadar ;bıır vergı tarhol~.ak Adliye hakinıleriııdeın mülga k~ ar~ ı.ştı:-ı . e erse ~-~e e lu bir beyannamede deniliyor ki: Ak . l" k• b' . f ral'kaı esı e ral ırun,haugra -~-1 ve Burnovadaki 80 ev inşası i~ 
ta::!~: On ru~le ver~lenn ısım ve Şurayı devlet tQ!lZimat da- umetının ıs~ınat ettıgı :ı-me e "İktidai mevkiinde bulunanlar ar ve em a ın ır gı e a ete şeoaat e .. ~ .. mmu mal edilmiştir. Evler bir ks< 
ve şöhretleri defterı mahsusıuu · · ., ~..ı .. t .~ fırkası mebusları ekallıyette . "h 1 d~ b' ·bret dersi rı- 'd etmekte oldukları gorulıryordu. gun·· rf d l" ede! ..,1 . . . ıresı azasıuuan uç za llll?V-- l k B kd' d ıntı apar an ı r ı "' ·e }'k var atı Yal p M . Ch . . za m a sey .. pz ere •v na ıkaydedılmekte ve yantı IUb f k' tl · tt" .1 ..... ~..ıı.. kalmış o aca tır. u ta ır e . 1 .. hurı'yetriler ts S ne 1 1 nız, renses ane rıstıne z' edil k . .. a ıye e ıora e ın eın ..,., ..... ,_ .. f d karmaz ar~a cum " • .. .. .. _.. h lkın 1 karş da .. ı ece tır. 
le verenlere tunçtan, yuz nıb- kikatm "'"""'"ta~ Sultan Ha- bükUınet parlamento tara m an · d " . ı m'-"-·riyeti iade et- Evkaf umumı mudurlugu va- a alk arı ısın goz Gerek Bunıo ad ki ,, 
1 ___,,_ .. .. ~•.: --r-- ·-~ h ".1 . 1 d k panya a en nu 1 1 . t d . rd p v a ve gere" 
~- veı"'.•llC'l'C gumuşteın ıve .au mide arzedilmdkte (göıiiyorsu- n_ıua. eze _euı ı:nış o uyor en_ıe mek vazff.:sini seve seve deruh- kıf akarların çoga tı'.ması _ve }'.aş anru ~P. e. emı~o u. o- se İzmirdeki mahalleler muntt 

yuz elıli ruble vereni~ altın- ıruz ya ntemleke..__'-"e m--ı... tır kı kabu1enın sukutu ve mılle d k bunun gerek İs- iratlarmm ziyadelcştıri!mesıni !ıs, kral aılesını hamı! olan oto- b' hald . . 
d b' d l d ......... wu "'' • • • lmak .. 'd te c ece ve 1 b"l 1 k . . ld k zam ır edir Bır bakkatı vt 
b '.1° ı~e._r ma a te v~ ~~a terisecnebilerin cevelangah 5ey ~ın·~Jıını a luzere ye~~en panyol milletine ve gerek yaban . temin için yeni tedbirler almak' ın~ ı e yok a~m:3 ;fın o ~a bir de fınnlan bulunmaktadır. 
ırer a ıı:nl~~.~e "dir~a eti - yiatı olmuş, buna karşı bizim ıntı kat lyapbtırı m;asma a; cı hükumet ve milletler.! karşı üzeredir. zl a met dçe mışt•~: u ~tomb 1 - B 1 1' 1 . d 

susa verı u""'te ~ . iri hiç '""..,..,~Gk dauna· .. _ varaca o an u vazıyette mesaı 
1 

, 1. t'ni iftiharla ta- Ev\,:ıfın elinde elyevm sene- er son erece muteessır u u- u ev ere sey apta ev en ,.... 
M d 1 1 .. riııd h' 3 n -,--··~ ' mu h""k(lm · · 1 f k l 0 an mes ll ıye 1 

· · • h Ik atkı 1 d mile kıl ta il · d ıı· · ıı a_ ~ y~ ~rınl ~ezea1ı•.:~- .. a- teyakkız bulunmak farzı ayın u etı~ınk.ol" stlun, kı:r anım o - şıyacaklarchr. de tam bir buçu:~ mılyon !ıra ı- ~G ad ·ıHn tel ş ant a~.smh a lan nb ylı ıp e. enn e ~ap 
mı erının ısım erı m ......... tıür. olmuştur) d~i .. ti sun az muş ı a a arşı aşmış "İ f · nes" gazetesiniıı rat getir~n t413 hane, 125 otel r?.n e o ,, e eveccu et- u unan seylapzede ailelel 
Cer · dah"l 1 ki hak ~·· ~ · 1 • l 1 b"li n ormacıo · · iskin edil 
k dnıy~:~-"'- ı o :oa ~ . - (Bitmedi) o mla9y2a9cagı an adşı a ı rl. . . haber aldığına göre Kıral Al- ve ?partıman, 169 hamam, mıOştırl'. .. .. k 'f b' halk . başecektir. Hilalialurı~ 
ın a ""'"""atı ııusu~ı:re. ıcra m.ayı~m a yapı an ın:ı- fons Naztrlardan bir kaçı ile 9118 dükkan ve mağaza, 6 fab- tem onune es_ı . ır ~ta . lam;adan evvel bu gt 

olunmakta ve azadan bınnın ke ç· k • • habat netıcesınde muhafazakar • h • bir mükfilemede rika 7 mengene, 198 değirmen, tabakası toplannuş ıdı. Heyeca- hı aılelen tesbıt etmiş, 1zmirdt 
faleti meşrut tutulmaktadrr. ıçe sergısı lar 260, ahrar 59 meb'usluk ka- Y.~mhptıgı. usu.~ıre veri'en rey!A- ııı 7 iradı arsa, 257 bag· bos- mnı gizlemeğe uğraşan kraliçe 70 ve Bumovada da 80 ailenif 
Cem. . k ' . . 1 d B k b"l cu unyetçı.e . - . - . • 

ıyetı me2l urey~ ~ırmış o- • • • za~mış ar ır. una, mu a ı me rin kıraliyete veya şimdil'i ka- tan, bahçe, 272,068 zeytın aga- , evlen yıkılarak açıkta kaldığ1 
tanların Rus devletınuı maddi Teşhır edılecek çıçek- saı fırkası 289 mebusluk kazan b" ka d ı; 1·ı belki kendi cı ı o ciftlik 255 incirlik, 4 be- anla.,ılmıştır. 

, h' . h 1 ld F k b k a· . . . meye rsı e,, , . ' ~ 
manevı · ~yesıne maz ar 0 - ler tasnif ediliyor mış 0 u. a at u en . ısı ıçın ahsma l ;a~ı verilmiş sayılabi- de. ten, 1 tımarhane, 14 hsatane Bundan başka Seydiköyde dl 
malan mev uttur. parlamentoda mutlak bır ekse- f . . . .. 1 dikten sonra bu ve meşe ormanı, 2 maden ocağı, açıkta kal.ınış aileler vardır Ct 
Osmanlı tabasından Rum ve Mayıs s~nlanna doğru açıla- riyet değildir. Çünkü muhafaza 1ecegıru :~.:bir karar ittihazı- 139 fırın 3387 tarla vardır. miyet bunlar için de mahaıİinde 

Ennenilerden girenler vardır.· cak olan çıçek ve hayvan ser- karlar ile ahrar birleş.tiği tak- ıusustd3: .. . 
1 

b'r vazife bildig" i Ekseri~i i stanbulda olan bu 1 · . kt d" S di' 
R ,._ k kard · y · · · h ırlıkl d · d h'" • · k 11- k 1 m ken ısı ıçın ı - ev er ınşa ettirme e ır ey · us y.ırınm · ız _ eşı, u- gısının az arma evam dır e ukumetın e a ıyette a 

1 

. .. 1 . t' Kıralın bir l·aç akarların getirdiği 1 milyon 500 · k" d ki 1 · · d · b' k"' 
nan kralımn zevcesi cemiyetin olunmaktadır. Serginin tesisine ması mümkündür ru soy emış .ır .. f 1 . . k' · b' ı ·rlaTk ı'radın 500 bin lirası oy e ev enn ınşası a ır "' 
ıf • • · · L·" · · · ··ne kadar ıstı a e< ecegı ve ·a- ın 1 - hafta k d 'kmal dil k ı a:'!ırı reısesı ıolup geçen sene memur edılen .utfı Anf Bey Şimdiye kadar mesai fırkasile l ~ . kiini ha ka bir hü- m yalnız zeytinlikler temin et- . Y~ a arı . c . ece v 
İstarıı!Jultla.n Rusyeye geçemen teşhir edilecek çıçeklerin tasni- ahrar arasında hasıl olan anlaş b:nenın mev d - . ş. et ektedı'r Evkaf bilhassa zey- evsız aılelerc venlecektır. 

· · · k' {' b ş1 B .. k d kumete terke ecegı nvay o- m · 
cemı~~t reısı v,. er anı ~e~ur- ıne. a amrş~ır. ugune a ar 1 ma neticesi olarak mufazakarla drr tinliklerin tezyit ve islahını dil- · 
da mul~atma kaıbul etmıştır. sergıye 27 muessese tarafından rrn hükUınet aleyhinde teşeb- lunmakt~ ·. "h 1 k t" ~ünmektedir Evvelce getirilme 

h lif · kl · ·1 · · b" · · . Beledıye ıntı ap arımıt a ı ~ . 
Rusye sdaretinin maiyıetine mu te çıçe er getin mıştır. I uslen akım bırakılıyordu. Şım . 1 . ıbadan evvel sinden sarfı nazar edilmiş olan 

. R B lard 3 t . Avruparun di la k? H h ld h"'-" netıce en carşan memur -b:r r rahibi varoı. . u~ an anesı .. n~ o .. ca :: . . e~. a e ua.u- malUm olı:nıyacaktır. Madrit İtalyatı zeytin mütehassısmm , 
Müthi~ bir şahsiyetti. Bu rahip ılen gelen tohum muessesele- metın duşecegını soylemek ke- . d ı.. • •• ··ı · celb' ve yabani zeytin ormanları 

· d a· h ·a · . . . şehn aylar an "'en goru ınıyen ı . 
ve tercümanMandelston ve Kan nn en ır. anet ı dıa etmek gıbı bır şey . tme' ... edı'r s nm aşılanması için bütçeye tah-

Ge b da ·· · k ı bır manzara arze '" . o-
çılarya adaınlarmdan küçük Ha ne u ~:3 . , uç te çıçe o ur. .. kaklarda devriyelerden eser kal sisat konulacaktır. , 
cı Pir Ef. yukarda zikredilen hastalıktan ıçın ıtiiç satan ecne- LONDRA 16 (A.A.) - Bu- 0 1 kta f rt Bundan başka ticaret merkezi l 
cemiyetle hemen ekseriya te- bi müesesesi vardır. Müracaat 1 tün siyasi fırkalar, hükumeti ~ıştı:. r~. ı ettire 

1 manıı~ ol~n ve piyasa yerlerinde bulu
masta bulunuyordu. eden müesseselerden diğerleri muahazeye matuf olarak muha ya .,aşı;ıgın~. ısts d n gaıyn na: vakıf arsalara da Dördüncü 

Ruslar şarkta ortodd-..slann şunlardır: fazakarlar tarafmdn verilmi!f o tabu bı.r s une var ır. Vakıf ham gibi irat getiren mu- lspanyaaaıı ayrılmuk isteyen Kata-
ahdi ihakimiytini haiz oldukla- 4 Bahçıvanlık filetleri mües- lan takririn reye konulması mü İrwin ile Gandi iki saat görüş- azzam binalar inşa edilmesi /onya firkaunın reisi M. Macia 
rıru, Ermenilerin dahi orto- sesesi; _3 Sebzeci, 2 meyv~ mü- nasebetile bütün azalannın A- müşlerdir. muhtemeldir. . .. 

Irmak - Kilyos 
ANKARA 17 (A.A.) - Ir 

mak - Kilyos hattında ilk loko
motif dün Apsari istasyonunl 
varmıştır. 23 nisanda Çankırı 
istasyonunun açılma merasİ.rll' 
için hazırlıklar yapılmıştır. Ci· 
var köylüler merasime iştirak 
edecektir. 

Balıklı panayırı doks mezhebine intikalleri ha- essesesı ; Kuş ve tavuk muesse- vam kamarasında bulunması Avu&turalya'da buhran T f 'l'k .1 " d l çarçabuk otele gırerek gezden 
!inde ayni himayeye maııhar o sesi. için ellerinden geldiği kadar CENBERRA, 16 (A.A.) - e ecı ı .ı ~ muca e e Kaybolmuştur. İkamet etmekte Dün Balıklı panayırı idi. Yt 
lacaıklarmı beyan ve telkin et- Bunlardan başka bir çok ta gayret ııarfetmektedirler. A turalya borçlarının itfası ıçın.. olduklan apartıınanlara ginnek dikule harici ve Balıklı civar ı 
üriyort:lu. Tifliste, Nanıçuvan- çiçekçi, fi~ancı ve çiçe~ m~rak- _ Fırka reisle~inin son günler- h::sunun iki se~e müddetle Tekirdağ 17- Halk tefeciler mene~mi tir. .. panayır münasebetile görülme-
da, Aleksandr Polde eikıscriyet !~an sergıye eşya getınnışler- o.e pek çok f~~Y~. ~etmekte tehirine İngilterece muvafakat aen kurtulmak için İş ve Sana- .. K~~ ~e çocuklanrun . bu- miş derecede kalabalık olmuş 
le bulunan Rus Ermenileri Rus dır. . .. . . ol~uklan go°:'lmuştür. Uzun edilmesinin sebebi Avusturalya yi Bankalarmm burada birer şu t~ gun ıstırahat edecekten tah tur. Bu kalabalıkta dünün bahs 
!arın bu emelleri.ne hadim ve Sergı munasebetıle hançten muddetten ben Avam kamara- nın kambiyosunun düşüklüğü be açmalarını istemektedir. mın olunuyor. İspanya kral ve rm en iyi geçen günü olmasını~ 
mütemayil görünüyorlardı. g~tirt_i.le~ ç~ç~kler üze~inde ~ir smd~ görülme~iş olan bir çok- ve mali ve iktısadi vaziyetinde Belediye dairelerinin kral~çesi kat'i ikamet~hlarıru da tesiri vardır. Polisler ve jaı 

Ruslann maksadı esas itiba- gumruk ıhttlafı baş gostermış- mebuslar bugun Londraya gel k" buhran olduğu haber verili- akr tesbıt etmeden evvel hır hafta darmalar kalabalıkta intizamı 
rile Ermenilere bir mcvcıı<liye tir. mektedirler. Siyasi mahafilde- ~r İngilterenin bu hareketi n 1 kadar Pari~ kalacaklardır. müşkilatla temin edebilmişler 
ti siyıasiye vermek değildi,fakat Tarife mucibince ağaçlardan ki mütalealara göre hükOmet ~v~sturalyanın iki milyon İngi Müfettişi umumilik makami Mes'ulıyet)er aranacak dir. Bir iki vak'a olmuş ise dt 
devleti O.smaniyeye karşı ken- kiloda 20 para, çiçekten ise 10 işin içinden ufak bir ekseriyetle liz lirası tasarruf etmesi.ne mü- le memurin müdürlüğü Beyazit Madrid 17 (Hususi) - Res- ehemmiyetsizdir ve kayda sa 
di menafitııi temin edede tarz- kuruş gümrük alınmak· lazım- çıkacaktır. Vaziyetin anahtan. aade bahşolmaktadır. belediye binasına nakledilmiş- mi gazete cwnhuriyet hükfunc- yan değildir. T,-amvay şirk~t 
~a kullanmaktan ibaret olup dır. !ialbuki mu~yene memu~la- liberallerin elindedir. s M. Seullin, federal hükOme- tir. . . . tinin mu~kkat .~eşkila~ ner bu kalabalığı taşıya bilmek içir 
1-stanbulda, vilayatı şaıııkiycıde rı bır nebatın çıçek veya agaç . t'n bu dostane maddi muavenet Beyazrt beledıye bınasmdakı rctmektedir. HukUınetın faali- her günkü servisinin dört misi 
hep bootm için çalışıyorlardL olduğunu kendi içtihatlanna gö lngıltere Kralr t~klifinin kıymetini takdir et- Eminönü kaymakamlığı, evvel- yeti müessisan mecliıine arze- fazla araba isletmistir. 
Bizim bazı mürtekip memurla.- re tayin etmektedirler. Çiçekçi- LONDRA 16 (A.A.) - Kra- mekte olduğunu beyan etmiş- ki eski polis dördüncü şubeye dilecektir. 
rımrzı da para ile elde etmişler !er ise bunun Ziraat Odası tara- im sıhhi vaziyetindeki salah t' taşınmıştır. HükUınet 923 tenberi memle len kanun liiğvedilmiş ve ge 
di. fından halledilmesini istemekte- tedrici bir surette ve memnuni Jır. •

1
. A } k b" Belediye memuru hukukiye ltetin idaresindeki mes'uliyetle- çenlerde kurşuna dizilmiş olar 

Digcr cephede ahzı mevki <lirler. yeti calip bir şekilde devam et- ngı lZ me e a l• mUdiriyetıi de ya Sultanahmet ri tahkik edecektir. Şahsi hür- Golan ile Femandezin aileleri 
etmiş -olan İngilizler Ruslann Ziraat Odası bu vaziyet karşı- mektedir. Bundan sonra artık • d•• teki Tal31: Paşa merhumun ko- riyete, vicdan hürriyetine riayet ne maaş bağlanmıştır. 
bu isticlapkarane teşebbüsleri- sında ağaçlarla çiçeklere ait bir bülten neşrine lüzum görülme- DeSl uşmeyor nağma, yahut Fatih belediye bi edilecektir. Mülkiyet hakkı mah Kralın beyannamesinin gaze 
ne mıı' :ahelede kusur etmeyor- cetvel yaparak. İktisat Vekaleti- yeccği t:ıhmin olunuyor. LONDRA 17 (A.A.) - A- nasma taşınması düşünülmekte fuzdur. Bununla beraber erazi teler tarafından neşrine müsa; 
!ardı. ne göndem1iş, glimrük muaye- .;~ vam kamarası, kabineyi muaha dir. Umuru hukukiyeden boşa- bakında kararlar verilecektir. de edilmiştir. Fakat hiç bir ~Ü 

İilgiltcreden sureti mahsusa- ne memurlarının bu cetveli göz Yort lrwin - Gandi zeye matuf olarak muhafazakar lacak yere de Fatih belediyesin Madrid 17 (Hususi) - Neş- talca zikredilmemektedir. 
da tstn hula geleıı ve Rum pat önünde bulundurmasını iste- mülakatı !ar tarafından verilmiş olan tak deki harita şubesi naklolunacak redilen kararnameler Primo Darülfünunda tedrisata baş 

. , rikanc;;İ ile temas eden hey' eti miştir. BOMBA Y 16 (A.A.) - Lort riri reddetmiştir. tır. dö Riveranm namına izafe edi- !anacaktır. 
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imaıathanelerine nluhtelif primler verilecek 
inema ve lokanta sa- Pulluk [ Ehon:mı 
ipleri itiraz ediyorlar Prim alac~k imal.at- T ahvıller 

haneler kımlerdır? k · · Ad·ı . .f 1 .. Pulluk kanunu Vilayete teb- Borsa omıserı 1 
elediyenin bu kabJI tarı e ere mudahale liğ edilmiştir. Buna nazaran se- Bey ne diyor? 

etmesi doğru değil diyorlar =~~~;~2i~n~1~~ı~ı:k~~ Borsada esham ve tahvilat 
fi görülen y~rli. pu~uk i~alat- satışının serbest bırakılacağını 

Belediye tarafından lokanta,! Binaenaleyh büyük masrafla lianelerine ikincı pnm verılecek dün bir refikimiz yazmıştı. 
r ve sinama gibi yerlere de mahdut yataklı hastaneler yap- ve hersene bubütçesine kafi mık Bu hususta malfimat almak ü 
rh konacağı hakmdaki şayi- maktansa, ihtiyaca kafi mıktar- tarda tahsisat konacaktır. Se- zere müracaat ettiğimiz Borsa 

üzerine daimi encümen a- da asri barakalar yapmalıdır. En nevi satış mıktarlarına göreme~ komiseri Adil Bey demiştir ki: 
snıdan Avni Bey de bunun tümenin fikrine göre bu surette kik müesseselerin derecelen - Telgraf vazih değildir. E-
rk olmayıp yalnız tarifelerin İstanbulda hastane ihtiyacı tc- şunlardır: sasen esham vı>tahvilat almı sa 

sdikinden ibaret olduğunu söy min edilmiş olacaktır.... Birinci sınıf: Senevi satışları tımı serbesttir. 
mıştır -, . Halbuki al~kadarlar Sult h t meydanı 2000 pulluktan yukarı olan mü- Bu serbesti kararının esham 
na da ıtıraz etmekte ve şayet • • ana . me . ? esseseler. ve tahvilat ithal ve ihracına ait 

u kabil yerlerin tanzim ettik- ıçın Cemıl Pş. ne dıyor İkinci sınıf: Senevi satışları olduğunu zannediyorum. Çün
ri tarifeleri belediye t asdik et- Ayasofya ile Sultan Ahmet 250 _ 2000 pulluk olan müesse- kü esham ve tahvilat ithal ve 
eyecek olursa bunun da bir ne arasındaki meydanın çocuk bah seler. ihracı murakabenin kontrolün-

~ narh olacağım ileri sürmekte çesi ve oyun yeri yapılması hak Bu kanuna göre verilecek o- dadır. 
ırler. Bilhassa sinamalar gerek kında belediyece beslene? tasa.v lan prim pullukların tesbit edi- Ticaret borsasında 
arh şeklinde olsun gerek tari- vura dair esbak şchreminı Cemıl lecek müessese satış fiatleri ü-
elerin tasdiki seklinde olsun be Paşa atideki beyanatta bulwı- zerinden hesap olunacak ve bu alınan maddeler 
ediyenin müd~halesini doğru muştur: suretle birinci smıf müessesele- Ticaret Borsası idare heye-
Ulınamakta ve: _ Bu haberi dünkü gazete- re beher pulluğun satış fiatinin tinde iktisadiyatımızr şiddetle 
- «Böyle bir şey hiç bir mem !erde hayretle okudum. yüzde on beşi, ikinci sınıf mü- alakadar eden bazı maddelerin 

':kette yoktur. Sinema havayi- Şehrimizin bir çok yerlerin- esseselere ise yüzde on iki bu- borsaya ithaline karar verilir.±: 
c~ zaruriyeden değildir ki, bele- de ezcümle Sultan Ahmet. mey- çuğu prim olarak verile~ektir. tir. Bu maddeler zeytinyağı, de 
~ı:ııe tarifelere müdahal~ etsi~ • danının biraz aşağısında, Cinci il ri, pirinç ve peynirdir. 
hu kabil müesseseler ~ıatlennl meydanı ve yangın yerleri gibi Demiryo ar Son zamanlarda bu dört mad 
er ~~rde kendileri tayın eder hali, geniş yerler varken bu gü- denin gerek ihracat ve gerek 
~ ınukellef oldukları vergiyi ve zel meydanın bu işe tahsis edi- Erkan ve memurlar satışr teşevvüş içinde idi. Borsa 
l'trler.» leceğine fevkalade teessüf et- nasıl tayin edilecek? içine aldığı bu maddelerin tica-

Demektedirler. Lokantacılara . Devlet demiryolları ve liman ret teamüllerini, mukavele ahki 
temas eden kısım için de lokan- tım. . ları umumi idaresinin teşkilat mının beynelmilel şek.illere iıı-
tacılar cemiyeti şu mütaleayı i- Bundan ı 7. sene ev_vel .buglin- ve vazifesine dair olan kanunun tibak ettirmek için uğraşmakta 
Itri sürmektedir: kü para fa~kile 80 bın. ~ra sar- tadili hakkındaki layiha dün a- dır. 

-Lokantalar esasen birlbir- file açtırdıg°? ve Pansın mcş- lakadarlara tebliğ edilmiştir. Bu Borsa bu maddelerden başka 
leriıe rekabet için fiatleri haddi bur Konkordıya meydanına ~u na nazaran umumi müdür vcka- bazı maddeler üzerinde de bor-
8.sgariye indirmis .. lerdir. İhtikar adil olmak üzere yaptırmak ıs- edil' saya almak için tetkikat yap-

d kların letçe tayin ır. 
tııe.,.zuu bahsolamaz. Bu itibarla tediğim bu mey an, çocu Umumi müdür muavini, umu maktadır. Tetkikatı yapılan 
bunun kabiliyeti tatbikiyesi ol- oyun oynamaların~ ve ~por yat mi müfettiş, inşaat ve işletme maddeler kömür, tütün ve sa-
ltıasa gerekt'ır. Çu"nku" hali hazır malarına asla tahsıs edılme.me d · ı:undur. d ki h umum reisleri, umumi mü üriın u 
:Veınek fiatlerinin indirilmesine dir. Bana kalırsa; bura a .. ~- teklifi ve Nafia Vekilinin inhası Buğday alım sahmı 
hiç bir surette imkan yoktur. marn, Sultan Ahmet camıı cı- üzerine Reisicumhur ve diğer 

11•esaı· programı tetkik varındaki medrese ve yanındaki · mukaveleleri lYI d devairi merkeziye reisleri ve ın-
. • duvarlar da kaldırılmalı ır. . 1 d 1 or şaat ve işletme müfettişlen u- Ticaret borsası buğday a ım 

e 1 ıy . . Fikrimce bu meydana, ağaç mumi müdürün teklifi üzerine satmuna ait bir mukavele nümu 
Belediyenin 5 senelik ~csaı ve çiçek dikmemek şartile tıp- Nafia Vekilinin tasdikile tayin nesi vücude getirmişti. Bu mu

\>~ imar programı .~uhtclı~ e~- kı Paristeki Konkordiya meyda ve tebdil olunurlar. Umumi ida- kavelelerin Türkiye~in buğday 
turnende tetkik edılıyor. Şımd~- nı haline koymalı. Bu yere as- renin muhasebe heyeti Maliye ihracatı başladığı son zaı;n:ı.nlar 
~e kadar yapılan içti~alarda bıl falt döşemeli, meydanın ortası- Vekili tarafından tayin ve teb- da ayn bir ehemmiyeti haiz bu-
assa programın yeru has~ane- na da Büyük Gazinin son sene- dil edilir. Iunmaktadrr. Zira ihracatımızın 

ler kısmı etrafında hararetli mil lerde yapmağa muvaffak oldu- Umumi idarenin diğer me- artmasını temin ede<;ek ' amille
ı~~reler ?lm~ştur, Pro~ram~n ğu eserlerden mül~em bir abide murlarının tayin v:! tebdili u- rin basında mukavelcl~n la
dıger bahıslerıne umumı şekil- koymalıyız. Bu abıde 4 cephe- mum müdüre aittir. zım g~!en beynelmilel· şeraiti 
de temaslarda bulunulmuş, te- den ibaret olmalı. Bu cephelerin Mezkur kanunun 4 üncü mad haiz olması gelmektedir. 
fcrruata girişilmemiştir. birine Arap harflerinin, diğeri- desi aşağıdaki şekilde tadil o- Bunun için borsa vücude ge-

Muhiddin Beyin progr~- ne feslerin, üçüncüsüne k~dın- lunmuştur: tirdiği nümuneleri alakadarla-
da hastane ihtiyacını ~atm~n et- ların peçelerinin kaldırıldıgına, Umumi idarenin, bütçeye mü rın tetkikine arzı muvafık gör
mek için 300 bin lira ıle bır ve- dördüncü cephesine ~e .kanunu teallik taahhüdat ve sarfiyatı müş ve borsada yapıl~n bir. içt.i
teın hastanesi, Cerrahpaşa ~a~- medeninin memleketeımız.de tat muhasebe reisi tarafından, mu- matla bu nümune tetkık edılmiş 
tanesinde yeni bazı te~is.at ıçı~ bik edildiğini tasvir etmelı. hasebe müdürü ve muhasibi me- tir. Bu içtimada tahtı karara a-
80bin, Haseki hastlı,esın~n ye~ Meydanın ismine de (İnkılap sul sıfatile, 1050 numaralı Mu- ıınan nihai şekil Vekalete gön-
den yapılması için 700 bın, bu- danı) demeli. Göreceksiniz hasebei umumiye kanunu ahka- derilmişt_i_.:.;r·------
,,..k b' d • · · ·n de 700 mey fl ·· d 'k ak -J~ ır ogum evı ıçı k' nisbeten az masra a vucu e mı dairesinde tetkı ve mur a 
hın lira teklif ediliyor. . . d ~lecek bu meydan her iki be olunur. Kanunun 15 inci mad 

1 l!;ncümen azası başka fık.ır .e g daki muazzam camilerimiz desi aşağıdaki şekilde tadil edil 
dir. İstanbulun hastaneye ıh~ı- ~c~~rlikte dünyanın en muhte- miştir. 
:ıracı coktur. Bu hastanelenn e güzel bir meydanı ola- Umumi idarenin biliimum ta-
ltıeydana gelmesi uzun zamana şem ve ahhüdat ve sarfiyatı muhasebei 
..... k f caktır. D l t da .. ,utevak ı tır. umumiye kanununun ev e 

O l• 
Bi; esrarhane basıldı 

2 k d ve 4 erkek kabak başında 
.. a -~n şhut halinde yakalandı curmu me . d .. 

28 yaşında İzidor Ra~~ıl u':1 sa 
at13,30daTaksimde cumhu~ıyet 
• . d . . taşlamış ve poiısler 

Aksarayda Muratpaşa ma
haılesinde Sipahi sokağında .35 
• c arısnumaralı evde oturan ez 
'mindeki adamın evini esrarha
ne ittihaz ettiği haber alınmış 
ve esrarke§ler cürmümeşhut ha 
Ende yakalanmıştır. Ceza~ın 
evinde Nermin ve Kadriye ıs
minde iki kadınla Kadri, Kemal 
Avni, Mehmet isminde dört er
kek esrarkeş yakalanmış, kaba~ 
nargile esrar esrarlı şeker, cı-' . . 
la gibi bir çok esrarhaneye aıt 
lilat ve malzeme bulunmuştur. 

F eridiyede yangın 
Dün saat 8 de Feridiyede 

Madam Hiristivanın evinden 
yangın çıkmış, ev kısmen yan
dıO-ı halde sönürülmüştür. 

"' Otomobil kazası 
Haha n Bohor Rase Efe!'.ldi 

dün İstiklal caddesinden geçer 
ken 55 numaralı otomobilin al
tında kal mıs , tehlikeli surette 
yara lanmı~ tır. 

B·• ne k;;si:ah 'ık 

abı esını • İ · 
tarahndan yakalanm:ştır. l~ı
dor bu işi niçin yaptıgı soru u 

ğu zaman: b.. 1 - Ben deliyim, a~as.ıra oy e 
şeyler yaparım demıştırd ? 

Safiye H. ne ol u 
Bir ecza fabrikasında ça~ış
tka olan 17 yaşında Safıye 

mHa m isminde bir kız bundan 
anı d kaybol-

10 gün evvel orta an 

muştur. ·· · e 
1 müracaat uzerın 

Yapı an f k 
Polı·s tahkikata başlamış a at 

.. bulunmaSafiye Hanım henuz 
mıştır. b 

Genç kızın bir gençle er:-
ber bir yere saklanmış oldugıı 

d . ş··phe etahmin edilmekte ır. u 
dilen bazı yerler aranmış~ır. Za 
bıta tahkikata devam ~dı~or. 
Akıntıburnunda ınt ıhar 

teşebbüsü 
Arnavutköyünde Akmtıbur

nunda bir intihar teşebbüsü ol-

ireleri için tayin eylediği usul 
ve eşkal dairesinde Divanı mu
hasebatın murakabe ve tetkiki
ne tabidir. Ancak işletme kıs
mına ait taahhüdat ve sarfiyat 
Divanı muhasebatça badelsarf 
vize ve tetkik olunur. 

Gec;en ay ~elen vapurlar 
Geçen bir ay içinde limanımı

za 600 vapur gelmiştir. Bunlar
dan 238 tanesi transit olarak 
geçmiştir. 

Liman harekatında birinci de 
receyi İtalya vapurları işgal e
diyor. Bir ay içinde limana 144 
İtalyan vapuru gelmiştir. 

İkinci derecede İngiliz vapur 
ları gelir ki, bunların da yekunu 
83 tanedir. Ayni ay içinde 81 
Yunan, 79 Türk, 35 Romanya 
vapuru, 33 Alman vapuru gel
dedir. 

di Paşanın kızı Matmazel Lila 
geçirdiği asabi bir buhran esna 
sında Akıntıbumuna kadar gel 
miş .;e buradan .kendisini deni
ze atmak üzere ıken bunun far
kına varan bir adam, Matmazel 
Lilayı kurtarmıştır. . . 

Aristidi Paşanın kızı, polısın 
sualine karşı asabi buhrandan 
bahsetmiştir. 

Mangala düşmüş 
o 

Galatada Şeftali sokağında 
oturan 9o yaşında Madam Rebe 
ka dün odasında yanma~ta o.~a~ 
mangalın üzerine düşmuş, yuzu 

.. .. anını•tır Kadın hastaha gozu y :. .. 
e götürülmuştur. 

Kanalizasiyon 
Hazirandan sonra iş-

lem e~e başlayacak 
. İnşaatı biten kan:ı~zasyon ~e
bekesini işletmek ıçın beledıye 
fen heyeti tarafından hazırla
nan talimatnameyi daimi encü
men tasdik etmiştir. 

Talimatname basılmak üzere 
matbaaya verilıniştir. 

Şehir Meclisi tarafınd·an· tali
matname müzakere edıldıkten 
sonra haziranda tatbikata başla
nacak, yani kanalizasyon şebe
kesinin geçtiği yerlerdeki bina
ların hususi lağımları ana şebe
keye bağlanacaktır. Bu bağlan
ma muamelesi az bir zaman i
çinde neticelenerek şebeke işle
tilmeğe başlanacaktır .. 

Fen heyeti şebekenin bulun
duğu yerlerdeki binaların şebe
keye bağlanmasının mecburi 
olmasını teklif etmişti. Encü
men bunu tadil etmiş ve ihtiya
ri bırakmıştır. Arzu eden kim
seler binalarını kanalizasyon şe 
bekesine bağlayacaklardır. Yal
nız bu rabıt ameliyesi belediye 
fen heyetinin nezaretinde yapı
lacak ve masrafı bina sahipleri
ne ait olacaktır. 

Ankara resim sergisi 
Güzel sanatlar birliğinden: 

Maarif vekaletinin resmi ve u
mumi 1931 resim sergisi Anka
rada 20 mayısta açılacakt'lr. 

İştirak edecek zevat eserleri 
ni mayısın 1, 2, 3 üncü günleri 
saat 14 - 17 alay köşküne getir
meleri ve malumat almak iste
yenlerin müdiriyete müracaat
ları rica olunur. 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Nisanın yalancılığından usandık! 
Bu gidişle kış, sakın nisan ortasına tesadüf etmesin? 

Dün, hava, nasılsa güzeldi, fakat bu yalancı nisanın yalancı güneşine 
aldananların vay haline !.. 

Tepemde istihza eder gibi sim ~eısine kadar rao/& ~ Ucuz etin yahniei tataız o-
sırıtan takvimden bir yaprak da yeceğimi haber ven;eledi, &- kır dıeder anııına, bu söz sinc-
ha kopardım: peyce düşünürdüm . Fakat ma- IJ1IUaq göre değil 1 

- 17 Nisan!.. 1 dem'ki ,gelmişiz. !çeri girip bir Gösterdikleri film ayni oldu· 
Kendi kendime: aız dol.aşıın* kruı. olrnayaıc$. ğuna göre bunu, tlllbııh eeyrct-
- Hadi oradan dedim, ya- Ben, bu bahçeyi pek severim . medde öğleden 90lW8 mıcyrct· 

lancı sen de!.. Bir kere, bağar:ın en güzel par- melı: arasında ne fıaık olllbilir. 
Birisi, o dakikada; "yalancı çasını göriir. Sonra da duhuli- Hem bu matinelerin bir iyiliği 

kim?,, Diye sorsa vtRceğim ce yeli olduğu için rast gelen gir- daıha var. Gcoe uyGııunuza doyı 
yap şu olurdu: j mez. Gül.hane parkı ıgilbi, ce!ke- mamışsaru:z, karaol*ta tatlı ta 

- Kim olacak, nisanın ta ti llrolunlda, tesbihi elinde, ağ- rafmdan ıkestirirsiniz. 
kendisi... J zı leş gibi ispirto kdkan, atak, Yalruz, uyku değil, bazen gö 

Her sene şerefine biır hayli şiıırct, belalı !heriflerle karşılaş 21Üniize ıkesditdiğiniz de olur .. 
yalanlar dinlediğimiz nisanın mak ihtimali yıoktur. Hoş, bunun geıoe faslı, daha 
bu defa her gün bir yalan.mı tu- F:akıat lbugüın, nedense, lkıalia-, tatlı olduğunu rivayet ederler 
tuyoruz. Hava, ha ac;tı, ha açı- halik aMı. İlki gün evYClki yağ ya ... 
yor derken, haydi bir tepeden murun nemini iyioe içine ç.e- Ne ise, sinemalar mmtaka
inme fırtına, haydi bir sulu sep ken tahta kanepelerde otuc- smda tcşe!hhüt mikdan aram 
ken, haydi blır kar... maık pek ihtiyatlı lbir hardket etmek ısurctile ağır ezgi, hstikı 

Mevsimler de insanlar gibi olmadığı ic;iın ayakta dolaşma- makam Galatasaraya kadar gel 
kararsız oldu. bn gidişle kış, ğı tercih ıettim. dik. Tünel - Galatasaray - Tc
galiba günün birinde mayis Garsonı:n biri cısne}"Cfek ya- ~ı müsellesinin ortasındarr 
ortalarına fi ı an tesadüf edecek! ruma gekiı: çok di1ı:ıkat etmeli:. Yüksek 
O zaman mart yaklaştımı her - Bir şey içmeye cdlcsiniz? movıkiden ıgelip geçenlere imi-
keste bir' telas: - Eh .. Dedim, getir bir ga- rane işaret veI'ell dıcmir külihlı 

_ Eyvahla~ olsun, kış geli- zoz da ayakta içive~lim... mmunı adeta oan kıırtaran va-
yor!. - Ayakta niçin? zifesini üzerine almış bir kah-

Aile babaları arasında bir faa - Kanepel~ ıslatkta ?nd~ .. raımana benzetirim! .. 
lıyet "şu nisan girmeden eve . ~d:u:rıcağız, ac_ııytu lbır ;ıgaç Bir an, gaflet edecek olsa bir 
biraz kömür odan ata bilsek!,. dıbını ışaı:e~ ett~. ;8ur.adaki ka- ık.aç <Otomobilin aıyni zamanda 
kabilinden sözler... nepeler'.bı~ım gıbı ıslanmış, ku kafa kafaya gelip tos etmeleri 

Sonra da mesela kanunisani j rı.mıuş cınsınden olacaktı. Ba- işten değildir hani: .. 
ortalarında bi·: sıcak oluyor, bir ' ~k bacaık üstüne aup yangıel- Matbaaya geldikten eonra 
sıcak oluyor ki neuzubillah... drk.: . . . yazacağım şeyleri, zihninıde 
Hep buram buram ter döküyo- Bır de sıgara tellendırınce toplamakla meşgıdken adtadaş 
nız... dalı::~aym !keyfi.mel.. laııdan biri aocle acele ıtardu: 

Şimdi, siz beni mübalaga ile . tııaf~ ~ çeviren _ Siıgaran var mı? sigaran. .. 
ittiham edersiniz. Halbuki hiç lbır !kaç lciiçiik ... İleride, ağaç - Bulunur .. Niçin sordun?. 
~e mübalaga değil.. N.isan al'.~ : ".1-l~larmd3:, kıol lkol_:ı. gıezi~.bir _Bende !Y'ok ta.. 
I&tanbul halkının mesırelere do iki aşnapı.şaıe ... Hasılı bız bızıe- _ Vereyim iısterscn? .. 
killdüğü aydır. Şerbetçilerin yiz. İçimizde yabancı kimse 
limonatacılarıın, "hani ya buz- yok. 1 - Hayır tcışelkiküır ederim. 
dan ioen!,. ıf.eryatlarile mey- Yalnız, tek başına, burada sa vccsen versen bir sigan., niha
danl~da dört döndüklri gün- atlerce oturulmza ya... yıet iki sigıara verinıin. O da na 
lcrde lbiz hala sahahları salep Gazozu içtikten sonra artık sıl olsa ibiter ... Hem seni .zah
ak§.dnlaırı boza ve .geceleri ih- yapacak _başka bir şey .. ~.a~a- mete sokmak istemem. 
Laanıur içiyıa.ruz sobalarmuz ha mıştı. Agır ağır yıola duzuldük. - Peki ne yapayım? 
rıl !harıl yanıy~r. Paltolarımı- Beyoğlunun bazı sinemala- Kulağıma eğildi: 
zı srrtııınızdan lastiklerimizi a- rm.da cuma pazar ısaıbahları u- - Sen bana bir bira ver. Ciga 
yağımızdan, 'sargıları boynu- cuz fiatli bu;cr matine seansı raıını !kendim aldırırım 1 Nasıl, 
mu2'dan çrkanp atamayoruz. va~. Bu ~~ınıeler, ne ka~ da beğendiniz mi? 

Havaların ıkararsızhğı yüzün ;agbet .goruyorlarmış megemc. M. S ... 

Bu nasıl iş ? Irak tayyarecileri 
den hafta tatilJ.erimizi şöyle 
hooça geçinnek krsmt olmadL 

Hele şükür, buıgıün hava a-
akma d ha • Şehrimizde bulunan İraklı 

çık ... Güneş Y yorsa a Şark demıryollanndan tayyareciler sabah istirahat et-fif rsıtıyor. Fakıat aldanmam.a-
lı bu yalan<:ı nisanın yalancı şikayetler devamda mişler ve öğleden sonr~ tayya-
güneşine !.. Niyeti, paltoları at j relerin ufak tefek tamırat vt 
tırrp ibizi ala bir nezleye yaka- Şark demiryollarmda emtia makinelerin yağlanmasile meş-
latmaktır. 1 na~~e .~a~sus ücretlerin .yük- gul olmuşlardır. Tayyarecilerc 
Öğleden sonra, tramvayla sekhgı uzenne Trakyadakı altı bu ak~am Tayyare cemiyeti t< 

Beyoğluna :kıadar çıkmıştım. Ticaret Odası müştereken mın- rafınd'an bir ziyafet verilecek ve 
Oh! ... ne iyi etmişim ki çııkmı- taka Ticaret müdürlüğüne şika- sabah şehri gezeceklerdir. 
şım. İnsan, köprı.inün ötıe yanı- yet etmişlerdir. 

Haseki hastanesinde 
verem koğuşu 

na geçmeyince açılk havanın, Bu şikayete nazaran Uzunköp 
zeı.ıkine varamıyor. Etrafımda rüden Sirkeciye kadar olan 272 
güle oynaya d'olaşanlarm neş'- kilometrelik mesafede kumpan-
esi yavaş yavaş bana da sira- ya 1000 kilo zahireyi 72800 ku- Ce!'rahpaşa hastahanesinde 
yet etti. ruşa nakletmektedir. olduğu gibi Haseki kadın hasta 
Yanımda geveze birini bul- Şirket evvelce tüccardan al- hanesinde de bir verem pavy<>' 

sam hol bol laf edeceğim. Hele dığı yüzde 25 refaksa ücretinin nu tesisine karar verildiği ha 
Taksime kadar yüriiyelim .. Ga iade etmekte idi. Halbuki bu sc- her alınmıştır. Bu kararın ba~l 
latasarayla Taksim arası, ba- ne bidayetinden itibraen şirket ca sebebi Cerrahpaşa hastahane 
zen pek kısalır!. Baııen de, ade bu usulü kaldırmış ve yüzde 25 sinde tesis edilen verem kovu 
ı:a yi.iırümekle bitımeycoek sa- ini kendi lehine tahsile başla- şunda bir tek boş yatak bulmal 
mrsınız. Bu, caddenin kalaba- mıştır. kabil olmamasıdır. İstanbuldr 
lıtk ve tenha oluşuna göre deği- Bundna başka şirket buz nak verem kurbanları gün geçtikç 
şiyor olmalı. Sağa sola bakına- liyatma da zam yaparak Edime artmaktadır. Bımun için esasl 
ralk, üzerinıde fazlaca dinlen- peynirciliğine en büyük darbeyi bir mücadele ile beraber tedav 
meğe değer simaları temaşa e- vurmuştur. müesseselerinin de çoğaltılma 
derek yüriiı'lın bir de baıktmn ki • Bu üç mühim noktadan baş- sı icap etmektedir. 
Taksim bahçesinin önün.de- ka Trakya tüccarı Şark demir- Hazirandan sonra Haseki k. 
yirn. yolları şirketinin daha bir çok dm hasta'baneı;inde de asgaıı 

Hayret! Ben, buraya ne va- hareketlerinden şikayet etmek- 50 yataklı bir verem kısmı tesi: 
kit geldim' Eğer az evvel. Tak. tcdirlcr. tdileccktir. 
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Fikir, ~iz;c:ıh, --~---·~~-~Y.~~? . 

~~~~i·ı-ii~~tı;;,n~~-~--~,1""'"'"""- .. •ı\l":[•••ı~~RENO u ı 
YJJl!l.Ji ';J oldug"unu bize gösterir. Bahset- ve 

ALICı<: cnc~~A A sn11 umdesi"Mllliyetlll'" tiğim bu arkadaşım, zeki, amma 
18 NiSAN 1931 ateş gibi zeki, ~ki üç lisan bilir, gibi iki büyük ,ıtdızı tasavYUr Heyecanlı 

gösterişli ve gözünü taştan sa- edllemıyccek derecedı tuhaf ve 
(:)AREHANE - Ankara cadıle•I A"i • t • ı k ) ı· "k l b' d ·ı l 

'.llo: 100 Teiıraf adresi: Milliyet, ... kmmaz bir gençtir. Genç ama ı enın namusunu emız eme ei, ence 1 muzı a 1 ır VO VI o an 

lanbul. yirmi yaşında filan değil .. Şöy~ GEL EtLENELı'M Telefon nutn&ralan: le otuzla otuzbeş arasında ... Bir Bu vaık'a lspanyada olmuş: yaşlı görünen biri dedi ki: 
24311 _ 24312 _ 24313 kaç zamandır işsiz kaldığını bi- Koyun_ süı:üleri, tı;rl~ı v~~: - Benimle kardeşimin niçin • 
ABONE ÜCRETLER/ liyordum, dört beş gün evvel· Ona !hiç ~M115:e J~tkır b1:r ~oyl.~ s~nİd g~e~e? geldiğimizi bilir- tilminde alkıtl•ınağa hamlanınız . • 

Bir 
icat! 

c Türkiye için Hariç için Pangaltıda güzel bir otomobil deyemezdı. Bılfilm; z~~gın bır sın egı mı .. · . . llJR KAHKAIJA TU~'ANIDJR. 
3 aylığı 400 kuruş 800 luıruı içinde şık bir hanımla beraber ada~ ol~~ştu .. ?nun.~ç.'!1 a:t~k .. - Hay-~r, .. ?ıç bı~~1eyonım. liı•••••••••••lll' 
6 , 150 .. 1400 ,, saçlarını rüzgara karşı açmış u- eskııın gtbı r,ıe. oy1e wrulerının Soylersenız ogrenecegım. Bilmecemiz 

12 
" ~ •• ~ 2100 

" çar gibi kaçarken gördüm. Bu aras~~- gıdıyor, ~ ~ taı:I~- 1 -. Vazgeç bu kurnaa:lıktaııı.! 
Gelen evrak geri verilme& ııaatte farkedebildiğim yegan~ da gorunuyoı:tlu. Şimdı zengın Biz her şeyi biliyoruz. Sen bi-
Müddeti seçen nü•ha!.r ıo lrunıı şey çocuğun heyeti umumiyesi- o~~anm, ~ell!be~. Y~~anm zev zim ıkı:t ka;de-şimizi alırım diye 

:~ tur. Gazete H matbaaya alt itin le iyi bir vaziyette olduğu idi. kını tattıgımı &O~luyıordu. A~ıı,- aldattın. Şimdi kızcağız güna-
1 için ır.üdiriyete mür•caat edilir. • - be · flUa cam sılkıldıgı zaman evın-
ı: Gazetemüı ilinlann meo'ulirerinl Hızla gitmesıne ragmen nı ta d .... 1 b kry t !ad hını karnında taşıyor.. 

lı 

kabul etmes. nıdı, elile işaret etti .• O esnada en! ~;re A~ a 
1 

cır, ar k a - Ben mi .. ? Katiyen yalan .. 
bu işaretin manasını anlama- ge:zın~oı;; u. am ı:ra1111 ·a- Bu iftirada.ın vaz geçin .. 

Bugünkü Hava 

lliin enf17.l& hararet 17 tnaz 
8,5 di. Bugün rnzgJr müteha v.ll 
,. bna hapah '" yıgmurlu. 

dım. Zaten Oirçok şeylerin vak baha~ı ol~ olmarlıgın~ ~~~ı- - Demek •ki kız kardeşimi
tinde manasını anlamamak ihti yo~. ışlerın yolunda gıttıgın~ zi ni:kfıhlanıayacaksm öyle mi? 
sasmıı inkar etmek istemem. em1a1;.0~~ulktan sonra te~rar evı Öyle olsun .. Biz ailemizin na
Fakat dün beni ziyarete geldiği ne doıı;f ~~I, ~enıbe ~tu~- musu kirlenmesi:1i istemeyi:.: .. 
zaman anladım ki; maksadı ba- Y?rd':,_ """'•

1
1 ped- g~-egd_- Eğer kabul etmeyorsan kendi-

1 •. . 1 k dı F ..... at yaş I a w.;ımuez ı. I ... 1 .. b"l na ge ecegını an atma ımış .. y · ln.12ld beıkard B""tün bu nı o muş ı ... . 
Haftanın yazısı Hal hatır falan filan.. Hemen a ~~ . . ~d. , uy 

1 
1 İıki kardeş bu tıe'htidi yeı:nın-

f ne iş yaptığını eordum. :erv~t ~mın ~?.11 .. 1·:: f 1a ~ız~ . le tekit eder-ek çrlmp gittiler. Hikaye ve ana or - Hiç ... Dedi ve anlattı.. 1 en ep ~nu .;.şunur, a~a e~ 1 Neye ttğradığını bilmeyen 
Doğrusunu ister misiniz? - .... komisyondan kadro ha es;ınzo~- u.. 1~.gece ı:ff· I zengin köylü uzun uzadıya dü-

füccar, komisyoncu, banl-.er el- rici bırakıldıktan sonra sipsivri ç~ ~ · ~erıye ' 1 .genç Y. u şümfü. 
'1asıl sermaye ile çalışır adam kalmıştım ... Bir gün bir frenkçe gırdı. Selam~ş~;ta~, mu:;ı~- Bir hatta sonra köyün kilise 
~lmadığıma şu günlerde çok gazete okurken iyi düşünülmüş tan sonra Y u e·r en sinde nikah oldu. Pa'flak bir 
:nemnunıım. Çünkü dünyay~ ~- bir anafor hikayesine tesadüf şeye hayatımdatesadüf etme- düğü~ yaıpıldı .. Faqtat ~ü.ğü~
ran karanlık buhranın tesınle ettim ve hemen o gün tatbik et- dim. ! den bır tlı:aç giııı sıonra ıdı, bır 
hazan yaprağı gibi titreye titre- tim. Eh Allah bereket versin, Elbisem, cebimdeki cüzda-' gün zeınıgin,köylü kaıym bira
ye günün birinde "Bom!,. Diye birkaç gün için vaziyeti düzelt- nrm, param, pasaportum, hepsi derlerini çağırttı. Onlara dedi 
top atmaktansa benim gibi işin tim. O gün bana rastgeldiğin ni çaldılar ... Burası nasıl otel!.. 1ki: 
içinde metelik olmayıp yan yat- gün anafarun hızile şöyle bir o- Ben ne fena yere düşmüşüm! - Siz ıkız lkarde~inizin kaba
mak hayırlıdır. Zaten dikkat e- tomobil gezintisi yapıyordum .• nedir bu hal!. Ben bugün nasıl hatinıden •beni mes'ul tutt~~-
cliyorum. Sermayeye mütevak- Dinle, bak! beğenirsin?. Ankaraya giderin1... Onun ce.zasmı _bana .çeık!ırdı-
kıf olmayan san'atlar bu sırada Geçen çarşamba, hani şu inat - Aman Mösyö! Telaş et- niz. Benını bu ışten hıç ıbı~ l:ıa- ı 
daha çok işliyor. Misal olarak çı bir yağmur yağıyordu .. Gece meyiniz! .. Bizim ele böyle bir herim yoktı.ıır. Beni te!hdıt et- 1 

tll•ıtc•.,l2l11 h•ll•lill•lı 
ı•lrll 

! • 4 ' il ., 8 ' 10 1 -1 1 1 -• _ı_ 

l ı;ize henliz afif meslekler ara- saat ona doğru yağmurun en u şey başımıza gelmiş değil... Bü tiniz. Sizin haksız intikamınız- 1...;;;.;..::.; 
ıı SJna girememi~ olan yankesici- kı zamanında evden çıktım. Sır tün oteli arttım. Bir şey bulama daın lrurtıılamayacağım~ .a:ıJa- JI.,ti;ir.11th. ~lil•:.ci••l 

1 ı ligi, dolanclırıcılığı, muhabbet tımda benim şu uzun emperme, dık. Bir türlü aklnn ermiyor.... dım. Ben de kız •kardeşınızı ıka Soldan sağa: 
;~ tellallıgım ve afif san:ıtlar ara- abl yok mu? O vardı.. Altında Acaba... bul ett>nı. 1 - Şarkı söylemek (7). Bi-
ı sında avukatlığı, hanendeli;i yalnız gömlek ve kravat ve a- -Acaba nedir? .. Ben bu ote- İıki köylü diJı;ıkatle dinleyo~- rinci (3). 
; sayabılirim. Eıı meyanda bır yaklarımda da tozluk ve iskar- le pijama ile mi geldim? du. Onlar'.1 da_ yavaş yavaş ~ır 2 - Acaba (3. Kader (4). 

ı > sanat var ki; afif mi, değil mi pin .... Empermeabl topuklarıma - Hayır onu demek istemi- 'kanaat mı geliyordu .. ? Zen:gın 3 - Taş, ( 4. Hançer ( 4 ). 
tereddüt cttigim için o~u (bita- kadar olduğu ve yakamı da çap yorum .. Bilmem ki, ne diyeyim köylü devamla: . . . • 4 - Kansızlık (5. Hatıra (3) 

ı 1, raf) olarak zikredeceğım. Ana- raz iliklediğim için içimde ne efendim. .-. _F~kat,. dedı, ~ız h_akıkı 5 - Bir alaturka saz (2). Za 
,; forculuk ! Anaforculuk, hakkını var ne yok görülmüyordu ... Be- _ R!ca ederim, bana selıir mucr:ının ıkım ol_cl?·fiunıu og~en man (2). İstifham (2. 

• 

• • • • • 
• • 

• • 

• 

• 

• 
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Yarın hu siltundalll l:ıahatı okugllnuz. 

D·evler Kervanı 
Filmlerin serefn2ıdır. Pulı'tı 11ç ıydınberi muuffcrane bir 

bir mnvaflakiyetle devam ediyor. Sın'ıt nvl<ln bisıctmcğe 

muktedir olanlar muılaka tamamen Franıızca oözln olan bu şahe•<ri 
görmelidirler. 26 Fran'1z yıldızı - 20,000 figüran 

Pek :yakında M A J l K Sinemasında 
' su• lenıek lazrm gelirsi'. fikri bir nim seyahat hatıraları bavullar telefonunu verir misiniz? n:ıek ıst~mez_ mısınız .. _?. Eger 6 - İpte oynayan (6). 
· ~; sa ı'at addedilmelidir. iyi bir ne dan ikisini de şöyle öteberi ile _Biz polise haber verdik e- sız htınuq}enım par~n: ıçın ya~1- 7 - Baş (4). İnsan (4). 6) 
< ticeye varmak için sarfedilen fi doldurdum kapıdan geçen bir 0 .

1 

fendim ... Siz zahmet etmeyin! ma~ı~ na.musunuz ~~ın .. y· pt.r ı- 8 - Uzvun cemi (3). Sonıı- • ı 'kir mesaisi, bi muharririn, _b~r tomobile bindim ve dosdoğru _Hayır palise değil, (Milli: senız ış~ ~,ıı. s.ıze.soyluyorum: na bir (1) gelince cmçın eder(2) 
· ~ n • .ı11eıı(fsi -ı, veya ,bir nnısikışı- şu yeni acılan (İstanbul Palas) yet) gazetesine teiefon ecıece- Kı:. karde_sınızın aşııkı, karnın- Erkek (2). 
( •1 na~ı_n . 'lıiı~ yorgu;ı lug1;fildan az oteline çektim.. Araba durdu, ğim ... o gazete Türkiyeye ge-ı· d~'''. ÇOGU~n baıb'.1sım -~ulmalı- 10 - İş ( 4). Bağışlamak (2) 
'::; d'·gıl<lır. ::}u farkla ,;ı; bu son. ben atladım .. Orada gece saat len seyyahlann hukukunu dai- ~~nız. Bunu ben sıze gosterece- 11 - Üziim ağacı (4). Uz-
r 

1 san'a,1arda ınuvaffakiyetsizlik on birde bir kapıcıdan başka kim ma müdafaa eder!. gll!'. ! . vun cemı (3). 
• .ı 1 i • b"r leL!ike arzetmez iken bulunur! İngilizce bir oda iste- _Aman efendim. Rica ede- . l•kı ikaı de~, r~nkl~rı ut;muş Yukardan aifağı: 
: , a aforcu muvaffak olamazsa te elim. Anlar gibi oldular ve beni rim. Böyle bir şey bizim mücs- bır hal~e _dınledıl~. Se~ma ka- 1 - Dermansızlık (5). Pis-

il:\ VAİ . . HULYALARIU: ... , . MUSIKISILE .... SIC>\K , 
l IA VA..:ILE .... AŞK VE IHTIRASl!.E ...• 

Temamen Fran&1>.ca söılü ve farkılı 

ihtiras Adası. 
filmidir. Heyeti ıımsiliyesi bafıııda: 

D \NIF:I. PAROLA - ENR!QUF. RIVERO - GASTON JACQL ıt~T 
n PHILIPPE: HERi.AT , btisiin şe!.!ine göre kepaze- mükellef bir odaya götürdüler. sesemizi mahveder... Buna ne r~r venldı ... D~şarma hır_ yere lik (4). 

ıl 1 , ı .ten nahkümiyete katlar va- Hemen arkamdan da bavulla- lüzum var... gızleııerek uçu de. gecen.ı_n ka-- 2 - A~ıkar (4). ;_-u~u'.11lu~.4) 8 
•İ rnn bir em1i~c haremi kar~1sın- rım geldi. Saat sekizde uyandır Bu muhavere tedricen il erile ranl~gmda gelen aşık_ı gorece-k 3 - İdeal ( 4 ). I.edının duş-, • • ~·- · ' 
•, 

1 
ai r. millarını, <;ünkü ertesi günü İs- ye il eril eye şu neticeye vardı: l~rdı. ~ek_leyeceklen ak~a~ ı mam ( 4.~ · . . ~'<sl:W/#/,w///////hfo .. ";AJW/A'/rWA 

n.. Hcrkesın amı crcu olup olma tanbulu şöyle ziyaret edip An- Beş tane hazır kostiim getir- gız._ lendıklrı .. yerde. sa~ııs.zL~ 4 - Dalınanın kardesı (5). ASRİ Sınemada 
~ - 1 k l=·d b N (2) Franaızca sözlü fümlerln en it<~ ·acag.:ıı b\Jıncm a.ı:nfo':1a, ~erkes karaya gideceğimi söyledim. diler ... İçinden ikisini seçtim. g_o~tnnege __ ;ız~ . .' a .. " aırı ı- ı ota . · . Bugün ve yuın_ 

Şık Sinemada -

~l:İ te anatora h;ı 'ı buyuk bır me- Soyundum. Daha doğrusu mu- Saat bire kadar diizeltildi ve bi ~ı~~ geldıgını gorduler. -~~u . 5 - Istıfham (2). Vermek Saaı 16,Jli mat!nelerınde gusell olan ' 
J lyil o'.l~ :guııu '~ i!I~ fırsa~ta bu şambayi gömleği ve ayakkapla' .risini giyelim. Cebimdeki parala u~ de tammıy.ortardr. Bırıbır- (3). , . programa iltveten •;K GDPEIEDı 

1:e.'(lı iclı ıl"'. hıt _'rnı;ısenın ~~n ~ımı çıkardım, bavuldan bir pi- n otuz yedi Türk lirası ve kırk lennıe fısıldadılar. 6 - \ ~l (Z). Kemıkler (4~· ~ Z E N G l N R l:Jb IJ ll 
lını alam, (\ı;;1•11 •ddıa edebılı- ıama aldım ve yattım. Sabahle- beş dolar diye tesbit ettik, onu iıki kardeş bulundukları yer- 7 - Kopek (2). İnce cleğıl ~ . . 

a [ ;m. BP•w:ı en açrk misalini yin sekizde uyandırdılar. Tuva da aldım. Ankaraya gitmek için den fırlayıp gelen aşılkm üzeri- (4). . ~ V AR Y ET E ( MARIEBELL) .. ••rafından tele-
~·' 'n avl"rd:ı görürsünüz. En !etimi yapmak için kabineye git ekspres bileti verdiler.. Çıkar- ne atılmak isterken kadının ko 8 - Beyaz (2). Nıda eden ~ ı mılı Fraıısııca sozlu ve şorlcılı 1 

!I. .· .g;'l, eıı rni.ist~gni ve cömer- tim ... Ve bir çeyrek sonra oda ken saate bakmak istedim. cası dedi ki: (4). . ~ NUMEROLARI ~ L lllm. J 
ol li:ııiL hile im;cegi yere kadar bi hizmetçisini çağırarak Fransrz- _' A! .. Saatimi de aşınnışlar. - Ne otuyor.? Sizin namu- 9 - Afııı (4). _Oğlu (3). ~M~~~~~~~'-~J Umumi dühulive 30 kuru• 
a~le~c-~,ı:~elip te .bilet _iste~ezse ca sordum. Diyince hemen müdür, kolun- sun.uz kadar benim de namu- 10 - Ekşı bır meyve (5) 1 

_•ııçt. ve "'L;cr m bır sevınçle - Ben elbisemi şuraya as- dan kendisininkini çıkanp. ıwm var. Durunuz, belkleyiniz! hastalık (5). • ....................... .. 
''. ıil~~ ~ıı~:adan atlar gide~-. İşte mıştım. Tuvalete çrkum. Avdet -Buyuı-unuz Mösyö! Benim Bu söz doğruydu. Bir iki sa- ll - Bunaklık_ (4). Nota <2~ + ı• TTIHADJ MI" LLI...._ 

t 
0 

• !·ucu· ul: heyecanlı sevmç ana ettiğim zaman yerinde bulama· kini takdim edeyim! Dedi. Onu at sonra asık tekrar çıktı. Ka- ıkan erit ek kimdi .. ? 
• Ş• or ::~e .• inin kıv:_:c~!nı~ır. Bir sr- dım. da aldım ve hemen o akşam An ranlıkta çddlip gittiğini gördü Kadın her türlü tazy~k karşı-
~ 'nı:-,;:ııı oı:','-~ lıuyukbır yangına Hizmet<;i şaşırdı, odayı altı- karaya gittim .. Döndüm. Bugün ler. Sonra üçü de eve gelerelk sında s·ebat etti. Sırrını söyle-
l"hvı cclebııı~. •· ,,. nı üstüne getirerek aradı, tabii trenden çıktı':-', eşyamı .bırak- iki 'kaı-deş 'kız ka'I'deşlerini ça- medi .. 

'1 . · bir şey bulamadı. Gitti şef gar- tım sana geldım. Ne dersın? Bu ğırdılar. Kadını bir yere kaça- Devrısi gün köyde şu haber 
ı g · Arkad,ıslarıı. 'an biri var. son geldi. Ona da vaziyeti an- anafora!.. mayaaiık surette aralarına ala- yayılmıştı: Genç kadını kardeş 
,n fart avası gibi bir talii var- !attım ve tabii hiddetlenmeğe - Monşer! Tetebbü iyi şey- rak: · leri öldiirmüş .. ! Ailenin namu
~1,-. Bir bakarsınız ayda en aşa- başladnn, o da aradı. Bir şey bu dir! Anaforda bile işe yarar! - Her şeyi biliyoruz, dedi- su deyereık ıbunıu tabii gördü

·' ı ı es,iiz l·ağıt kazanrr, bir ba- lamadı, gitti ve nihayet müdür Ben o hikayeyi ·okumasaydım. ter, bu adamcağıza beyhude if- IK. Bundaın müteessir olan bel 
~ !arsır.ı?. l-i,k:ıhvede çayparasın · 1di. Vaziyeti anlattım. Nereden bu işi yapardım!. tira ettik. Senin yalanma inan- ki yalnız kadının "kocası ile 
~ermenizi "iz{~ı:,n rica eder. Bu,ı - Müdür Efendi! Ben böyle FELEK drk. Söyle, demin ıburadan 91'- me~hul aşı!kı idi .. ! 

- • f'r'il/i•ıel'in tej'rikası : '1 - - -arıka kapısmkian çıktı. Kimseye Adaya daha evvel gelmenin ko--:-şa gitımiıyecek •bir ş.ey olmaıZ 
· -· farkettimııeksizin yürüyerek layrnı ıbulmuş, şimdi dıe büyük değil mi? .. 

1~/~==IK ..._ l'te [''·~· bir kira arabasına atladı.Köprü misafirini helk!Hyordıu. Genç Zaıvıallı Kadri Beyin ıbesle<li ' .~~ -~~ ı · e ye indi. Yandan çarklı ve ağıra Kadri Bey için paşanın bwrıaya ği ümitler biırdenhire kuılmış-
.r· ~ ğır giden ~pura binıe.rek nilia- ıkadar gelmesi ·pek büyük bir tı. Zaıvaıllı g~.cin kalbi hep se 

· · r ~ yet ıbüyi!k Aadaya ,geıtdiği za~ fevkalidel~ık d'eğl miydi?. Genç nelerdeneıbri beslediği ümitle-
. . muı. gene kİm8en1n nazarı dik- süvari za'biıti için ibunu feıvkali- rin artık 1bir 1hakikat ol~asmı 

- Yı suf pasa ıle K~n Bey 1 rek k~tan ~'klaştı. ıkatıini üzerine celbetıneden bir deliği seııelertien beri sevdiği isterken, bekler-koo. şimdi Paşa 
ha;e~ §Una ·~arar ~·el'd1ler:P~ Kadn B~y ":~tıkıten ~ ~~ arabaya ıbindi. Gideceği yer ~le ve almaık ümidiınti beslediği ke- nın hiç ıbu bahse temas etm.e
ı Ogiın K~r!rı Beym Adadalkı l suf paşa bır muddet dilşundu. iskele arasındaki mesafe az de- rim Hanım artık p~""n1n mu ""- bile lıüzwm gör~ktıizin yal 14 · "d k l d. · ·· d lö-ı d · · "---! tı e 1 ..,....--· 6" ı ı ll'1e g-ı ece .. <en ısınce gon e g e ~. s~ı ı~ıın """"."': aş.: ğildi. vafakıaıt ettiğini göstermesi mz kendi makısadını takip etıti 

1111 kc~k .?ı.;n Bakeır ~e oraya ge n.~an mfilaıkata gıtmek 1~ bü- Bu yolculuk esnasında Sadra- noM&smdandır. Şimdi ıbu milli ğini göstermesi kadar genç 
c: r~k g?ruşeceklerdı. Y_uk Adaya kadar nasıl g.ıdecek zamı hiç kimsenin tanımadı- 'katta ther haıldıe bu mühim me- Kadt'i Bey için e.Jim ne ola•bilir 

1 r.ı -~adrı ~ey kalktı. ı;aşanm tı?. ğınxsöylemeık kabil midir.? .. Pa selıede lk-at'i surette halledilmi§ di? .. 
, usaadesun alarark gider~n Her halde kim~ye sezdinne şa ıkendıiısinin tanınacağını bil- olacaktı. İşte Kadri Bey hep bu Maamaıfih bütün ümitleriınin 

\ ı.;suf paşa: . 1 den, belli etmeden gitmek isti- miyor değildir. Fakat mümkün ümit il~ paışayı bekliyor, lbu Ü· kınldığını ıhiıs&etmektcn doğaııı 
1 t -Eve~'. dıyordu, en eımın yıo yıordu. Onun ıiçin paşa konağuı olduğu ·kıadıaır sade göriinııneık mit ile bu büyük misafirini kıar tessüriinıü göstem1eksizin pa-
i t ıdur. Boy le yap:ılım. dan köprüye kadar inmek için ııuretiilıe nazarı dikıkati ce1bet- şılayıordu. şaya cevaıp verdi: 

Paşanın yanından çıktıktan kendi müikellf aralbasma bine- mektn uzaık katlacağmı hesabet Faıkat paşanın gel1r geılmez - Hiç kimsenin duymasına 
rn-a Kadri Bey dı;şarıda gene cek değildi. Yanma kimseyi ala mişti. Kaıdri Be~ söylediği şu oldu: ihtimal yoktur efendim .. 
~ttahı buldu. Ha.rem ağası cak değildi. YalnızQa gideceıkt:i. Araıba etr~ı ağaçlnk, uıfak bir - Her halde lıuııada konuş- Kadri Bey kendini topladı. 

~ Jcliyor, Efendisinin yanından Hem de husuısi bir vasitaya mü köşkün önünde duırduğu ıta- tuklanmızın hiç kimse tarafın- Şimdi daha itidal ile düşüne bi 
0 <ac;;k olan misafirin önüne racaat etmeksizin heııkesinlbin- man paşa Kadri beyin kendisini doan duyulmaımasmdan emin liyordıu. Kendi dı:eııdine: 
] or~k kendisini sokağa kadar eliği vapura binerek Adaya gide ıbeklediğini ve istiıklbal <için kapı olmamız elzemdir. Baına baıh- - Eğer, diyordu, lbu adam 
1 .;i edecekti. Konağ-ın kapısı cekti. Paşa ehaliye karışarak. ya geldiğ~ni göımüştü. Kadri settiğinıiz dostunuzla konuşur- benim kıendisi için pe!k elzem 

. ü.ıde Kadri Beyin atı bekli- ken<lisinin pek te tanınmaya-! Bey paşa ile görü~tükten ve ken sözlerimizin başka biri ta- bir adaım olduğuma kanaat ge-
'ıı. Süvari zabiti atına bine- ca,,:ııu dü~ünüyordu. Kona 'ının · · · · · ·· · · 

Türl< sigorta şirketi 
Harik ve lıayat üzerine sigorta muamelesi icra eyle·iz. 

Sigortaları halk içh müsait şeraiti havidir. 

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

........... Telefon: Boyo~lu-2003 ......... . 
- --- ____ ; 

ben de emelime nail olaıooğım. düşünülürse birden ne kadar 
Köşkten içeriye girdikleri za- aşağı olduklaırı anlaşılır. 
man Paşa her tarafa bakındı. - Baıker bir tacirden ba§ka 
Buıra.da cereyan edeceık sözlC'I'i bir ş.t · değildir. O muteber bir 
baska bkisi tarafından dinlen- tacirdir. Hatta memle<ketinJe 
m~si imkaıu olup olmadığını bir kere kendi hükümdarı ile 
bir kere da1ul düşündü. birlilkte bir kere yemek bile ye 

MaamaHh Paşaya emniyet mişti. 
geldi. Şimdi Kadri Beyin söze - Kafirlerin meleketindeki 
başlayarak lakrrdııyı açmasnu hüıkümdarlarııı tuhaf, tu'haf a
beıkleyord.u. Genç adam dedi detleri varmış. Bu hiiıkümdar
ıki: !ar bir taık.ım alelade ada mi an 

- Paşa Efend~miz, evvelce sofralarına davet ederlrmi~. 
arzettiğim gibi bendeniz bir ke Hem de tıpkı Galatalı bir <ı•a
re ondan maavenet istesem bacı gibi kendi arab..,lannı ken
her halde elinden gelen her şe dilri sürerlennis. ! 
yi yaıpaıcağmdan eminim. Paşa busabha padişah tar~İın 

- Öyle bir kafirin sozune dan kaıbul edildi<Ti zaman ken· 
it~kat etmek caiz midir.? disine söylenen ;özleri unut-

- Bendenize hiç bir kere bi- 1 mamıstr. Simdi o da padişahın 
le yalan söylemedi. kendi~e sÖyledİ'klerini Ka<lri 

- Ola.,ilir, falkat bu adam Beye tekrar ediyıordu. 
·biır pazarcı değil ı;ıidi~. ?. Böy- Kadri Bey Pa~anın bu söz· 
le adamlann haysıyetı yoktur. !erine cevap vermek arzusun
Böyle adamlar mal alljp ı;.attık- dan kendini alamadı. Dedi ki: 
lan gibi atda;mı da ahp satar-



~--------

Biri.lCi sahifeden geçen yazılar 
• 

F enerbahçe yine mağlup oldu Yunanlı talebeye verilen ziyafet 
(Başı birin sahifede) Hatip konferansında, Türk-

(Başı birin sahifede) hesaplamakla meşguldü. Hake rek takdisatmı aldıktan sonra ler ile Yunanlıların elele verme-
ııerbahçe bütün tara~arl_armı min düdüğile ileri atılan İstan- 1 ~rden ayrılmışlar ve Tepe- leri iki memleketin menafii mü
ınüteessir eden bir maglubıyete bulsporlular bir ande Fener ka- başı tiyatrosunda Konservatuar tekabilesi icabatmdan bulundu
uğradı. Vaziyet böyle de~am ~- l~sini~?~üne kad~_r. aktılar.~ talebesi tarafından şereflerine ğundan bahsetmiş ve alkışlan-
derse birinci sınıf kuluplen- lınecegını bekledıgım topu ag- rilen konseri dinlemişlerdir. mıştır. 
ınunn' de maçlarına seyirci bu}- lara takılı gördük. İstanbulspo ve K nser pek mükemmel ol- Türk Talebe Birliğinin 
ınak güçleşecektir. Yalnı~ ~ey!r run sağ içi beraberliği temin et-

0 
e ınisafir talebe ile Darül- ziyafeti 

ci çokluğu ile y~r.üyor gıbı .. gö- mişti. Bu gol Fenerin golün- ~u~ulanmızdan başka bir Dün gece, Milli Türle Talebe 
rünen futbol da ıtıbardan duşer den iki dakika sonra olmuştu. ~ zevat hazır bulunmuştur. iBrliği tarafından Yunanlı mes-
sc memlekette spor yapmak ih- Bu beraberlik vaziyetinden ku~ ço Konserde Konııervatuar piya lekdaşlan şerefine mükellef bir 
timali kalmayacaktır. tulmak için Fener muhacimlerı 

0 
muallimi Ccaıal Reşit Beyin ziyafet verilmiştir. Bu ziyafet-

Diinkü maçlarda can sıkan çok gayret sarfetmeğe başladı- :.ıebelerinden Mll.sumc Suat, te, Yunanlı talebeden başka 
hadiselerden biri de Vefa - Bey- lar. Fakat hücumlarını, her va- Sabahat Nazif ve Nebahat Ga- Türk ve Yunan Dariilfünıın mü 
koz maçında çıkan kavgadır. kitki gibi (Demorke) oyucular- lip Hanımlar, piyano ve kem.an derrisleri ile Türle Darülfünun
Son dakikaya kadar asabi bir la sevketmediklerinden kaf!ıl~- mualliıni M. Bravn'm talebesin- lularmdan bir çok zevat med'u
nava içinde oynanan maçın ne- nıyorlardı. Her fırsat kale onu- den Orhan ve Kemal Beyler ke den hazır bulunmuşlar. Ziyafet 
ticesine beş dakika kala oyun. ne gelip kör düğüm. o_luyordu. rnan çalmışlar ve taganni mual- pek neşeli geçmiş, Türk ve Yu
cular birbirini tekmeledi, tokat Bu düğümü açmak ıçın başka limi Mlb. Rozentalin talebcle- nan dostluğundan bahis hararet 
sesleri işitildi, polisler işe mü- bir (taktik) te çı~a~~dılar. rinden Refika Ekrem ve Bedri- li nutuklar teati edilmiştir. Ta: 
dahale edecek vaziyetler hasıl Vefa maçında oldugu gıbı seme ye Rasim Hanımlar solo san lehe geç vakte kadar pek neşeli 
oldu. resiz bir hakimiyet başladı. ~ır söylemişlerdir. vakit geçirmişlerdir. 

Btiktaş - Anadolu cins akışlar vardır ... H7r anın- Konservatuar talebesini, mi- Yunanlı talebe bugün Tıp 
Tlk müsabaka Anadolu ile de gol beklenir, her ~ye as~- safir Yunanlılar pek ziyade tak- Fakültesini ziyaret edccckler

Be~iktas arasında idi. Be~iktaş brn tellerini gerer. Dun.~~n~nn dir etmişlerdir. Konservatuar dir. 
güzel bir oyunla bire ka~ı altı hakimiyeti bö>:le . ıa;yıedark an üçüncü konserini önümüzdeki M 'f • 'ki • 
golle galibiyeti temin etti. değildi. Daha ınkışa .. er len pazar günü verecektir. aarı emınlı en 

S"le . k lacag"ı beklenen hucum ar M p al . . k f l".. d'l k '? u ymanıye • Galatasııra:r ~n. . . i etti • a tının on eran11 agve ı ece mı 
İlk haftaym sıfır sıfıra bera- bırbınnı tak p : . ür Şehrimizde bazı Fransız ga- ANKARA 17 Önümüzde-

bere bitti Galatasaray takrmı- Haftaymın netıc~~ın; ont 3 zetelerinin muhabirliğini ifa et- ı · d · b - d Maarif 
nm haf hattında gene ufak bir dakika ka~ ~en~ ır ırsa .. ıı:~ mekte olan Yunanlı gazeteci a ers se~sı ~!ın a la;ç .... e 
d - .. 

1
•
1 
. ._ . d Mithat oyna- bulan Sadı ıkıncı Fener golunu M p lt' ta fından dün akşam Emanetlen teşkilatını~ . & • -

egışı' ı" \ar 1• . • 80 1 ra dilerek Maarif Müfcttışı Umu-
ıniyor yerine hafa Vahi geçmış attı. saat ıyedide Darülfünun konfe- . . r .. 
ti. Suphi, Nihat ve Vahiden mü Garip tesadüftü;·; İ~tanbul- rans salonunda Yunanlı ve Türk ~len~ •. orta :11~ktcp v_e. ıse em~ 
tc.:,ıekkil olan haf hattıııı°: m:ı- ~porl.ul.ar .b~ gol~ bınncıde oldu talebeye münevverlerin tanış- du~le~n ~lahiyetler~ın t vs 
hacimlerini iyi beslediği ıddı.a gu gıbı ıki ~akıka geçmeden malan, mevzulu bir konferans edilecegı soylenme\cte r. 
edilemez. Yalnız müdafaa kabı-' mukabele ettılcr. İşte bu golden verilmistir. Ferah sinemada 
liyetleri pek fena değildi. Oka- sonra İstanbulsporlulara. ye?'- l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dar mek ümidi geldi. Fenerlılerın birinci ve ikinci dün taayyün et 

ik.inci naftaym, kendilerini içine de yenilebiliriz korkus1:1 miştir. Bidayetten beri güzel 
toplayan Galatasaraylılar dört girdikten so~ra oyunun çehresı, maçlar oynayan Kasmıpaşalılar 
o-

0
1 atarak mühim bir sürpriz- cereyanı değışti. Çok muvaffak 29 puvanla birinci, Kurtuluş 27 

den yakavı kurtardılar. bir oyun oynayan İst~n?ulsp~r puvanla ikinci olmuştur. Üçün-
Vefa _-Beykoz müııabaka&ı lu Fahri Fener kalesını t~hdıt cü henüz belli değildir. Üçüncü 
Fenerbahçeyi yenmek sur~ti edecek vaziyetler indas edıyor- nün belli olması için bir iki maç 1 

Bu gece bliylik nıusamcrc 

sinema tıyatro mec.:.ıni tonha· 
lada l:ıir koyun vardır. 

Ru lk~anı Pan ~altı sinemada 
lfolız BLirhltı [I. konseri 

Komik D. İsmail Ef. 
le kendine birdenbire nazarı dık du. . . . _. . daha vardır. :\na,tas van·cte lın'eti Çl'n~i 
kati calip bir mevki ayırll?, Ve- Birincı devre bıttıgı vakıt F. K. \f ·t "ı ı, 'I. ,; p f):ı;,,, ı:ı~ · 
falrlarııı Beykozu yenecegı bek Fener!~ 1.stanbulspor (2 - 2) be 
leniyordu. oyun başlar başla- rabcre ıdıler. 
ına7 Vefa hücumlarına karşı ko İkinci haftaymda kazanmak 
yan Beykozlular Vef~ oy~ncu· arzusile hücumla? açan İstan
laı ını sinirli bir haletı ruhıyeye bulsporlularm bırkaç akınını 
dü~ürdüler. Ümit edildiği hal.~~ Fener müdafileri karşıladılar. 
bir şey çıkaramamanın verdıgı Fenerliler bir gol daha yaptı. 
asabiyet gitgide çoğaldı. bu gole de beş dakika sonra 

Beykozluların mukabele et- mukabele ettiler. Gene vaziyet 
mck arzularını gıcıklaya~k.de (3 - 3) berabere oldu. Bu bera
receye geldi. Oyunun netıcesıne bertik vaziyetinden sonra İstan 
beş dakika kala Beykozl~lar bulspor aleyhine bir penaltı ce
(2 _ 1) galip vaziyetinde ıken zası verildi. ~u pena~tıya etra~
_lı.avga çıktı. Oyuncular tokat- tan itiraz ettıler. Fıkret çe~_tı· 
la~tılar, tekmeleştiler. Hakem kaçırdı. Etraftan, Hakem g?r
de oyunu tatil etmeğe mecbur dün mü haksızmış! .... Seslen .... 
kaldr. Oyun hazan Fener, hazan İs-

F' enerliler nasıl yenildi? tanbulspor lehine devam eder-
Günün oldukca zevkli bir o- ken İstabulsporlu Fahrinin yar 

yunu J..ıu oyundu: Fakat böyl.e drmile müessir bir akın daha ya 
biteceğini kimse ümit etmedı- pan İstanbulsporlular dördün~ü 
ğinden Fener taraftarl~rı başka galibiyet sayılarını da yapmaga 
yere gitmişlerdi. Taksım stad- muvaffak ol~ular .. B~dan .. s~n 
yomu, biraz Bulgar rnaç.larmın ra Fenerlilerın yaptıgı. butun 
verdiği ümitsizlikten, bır~.z da gayretler neticelenemedı. Oyu~ 
Fenerin nasıl olsa yenecegı ka- bittiği vakit Fenerin bu se~ekı 
naatile tenha idi. şampiyonluğunun gene tehlıke-

Emlak ve Eytam Bankası Unıun1 
müdürlüğünden: 

Büyübdada satılık kö:klcr 
lstanlıulda Büyiıkadada Nizam caddesinde s~ croğlu köşkleri 

namile marul kö~kler aşağıda •c;mcdilen harita:;ınd.a 2, 3, -ı. mı
mara ile gösterildi/;i üzre ü-. parçara ayrılmı~ n~her lıirl ayrı ayrı 
satılığa çıkarılmıştır. 

Satış kapalı zarf usuliledir. lkd~li pc~indir. ihale 1 1 Mayıs 931 

Pazartesi giınü .\nkıırada Banka idare meclisi huıurile yapılııcaktır. 
Talip olanlar L~tAnbOl, lzmlr şubelerimize \'e Ankaradıı lfnıum 

Müdürlül emlak servisine nıiiracut edere~ ş.ırtnamcl..:riınizi miita· 
IA.a ve arzu buy;ırduklar~ i~ahatı alabiliricr. 

! 

Takımlar sahaya çıktılar. ye düştüğ~ne m~.t~~ssir olanlar 
Fener takımında en esaslı te- la mağlubıyete uzulenler, kaba 
beddiil kalede idi. Fenerbah~~ h~ti yükleyecek oyunc~ araştı
kaleye eski milli takım kalecısı rarak stadyomu terkettıler. 
Nedim Beyi koymuştu. Hüc~ Bize kalırsa, dünkü mağlilbi 
hattında Alaeddin yerine.Sadi yeti nerhangi bir oyuncuya yük 
oynuyordu; bu iki değişiklıkten temek doğru değildir. velevki, 
baska kadro tıı:nam çıkı:ııştı. bir gol kalecin~ ha~~~le ol- . - --:--

İstanbul spor da malum şek- muşsa diğerlerı de butun takı- Yüksek mektepler mübayaat komısyonundan: 
linde çıktı. . B . mm kusurlarile olmuştur. Şam Valdcbağında Preventori- lacak.tr. Taliplerin ehliyeti 

Maç hakemi Beşıktaşlı a~rı piyon takımların ikinci derece- . 1 · ed'l fenniyelcrini mlisbit veısaiıkle 
Beydi. Oyun Fenerin hücumıle de addolunan takımlar karşısın umda evve ce ınşa ı en pa:v- beraber teminatı muvakkateleri 
başladı. ·ıstanbulsp~rlular bu da mağlilp olduğu zaman maze !on~ _natamam kısımla~ ni müstaShibeın mc&ur tarih 
inişi güzel tevkif ettıler. Kap- ret aramak doğru olmaz. Mu · i:kımalı ınşası kapalı zarf USlllı- ve saatte komisyona müraca
tıkları topu Fener nısıf sahası- hakkak olan bir hakikat vardır. le münaıkasaya konmuştur. İş- atlan ve inşaata ait .proje ve 
na kadar sürdüler. F~at onlar Galatasaray, Fener ve Beşiktaş bu münakasa ve ihale 7 ımayıs şartınemenin ıktcmisyon kitabe
da kaptırdılar. Haki:nıye~. ges:~ gibi şaınpi>:o.ıı ~akım~~r~ız ~- 1931 perşembe günü saat üçte tinde yanut Preventorium mü
Fener~hçey~ . g:~tı .. Dun bi- yunculuk ~t~barile buy.uk_ bır Fındıklıda yüksek mektepler dürlüğünde görülebileceği ilan 
a~ık Fıkret ıyı_ gunlerınden buhran geçınyorlar. ~1:1 ıntızam mübayaa •komisyonunda yapı- olunur. 
nnde olduğu içın Fener o taraf sız iskambil falı gıbı oyunlar .. 
~n işliyordu. Ortada Zekiyi de~aın ederse, stadyomda fut- Gal:ıta' da Tünel caddesinde 72 No. sabık in !iılıı elye,·m 

ıyi (marke) eden İstanbulspor bola seyirmi bulmak imkam k~l Tu .. rt-ı'Je Tohuın Mcı~"' CJ'ICJSI 
~ular her Fener hücumunu h?- mayacaktır. Her sene başta gıt l U U UIJU 
guyorlardı. Maamafih Fenenn 1 · e alıştığımız takımların . . . . .. 
gol yapacağı hissediliyordu. Bu :ne erın halleri taraftarlarını Bu seoe d•hi b1hçe mh ve ıan7.ım ıçın Avrup•nın en ııı ııcarethınele-
akıbete istanbulspor oyuncula- ıt.tıratsız . . - evkedecek bir rin<len ·~•ç. sebıe, çam. çıın tohumlan, çiçek soğanı n lı•hçevantııı;a atı 

d im bir vaziyette bıle bedbınlig~ hs. t b' · fut muhıclıiiılcins allı ve edc1at ,.e arı be,lemek için bir ıür.el koleksiyon ve 
n a r~z~ ~ d u~ ziyade müda sekil aldı. Bu ın ıBta ız~~ .. 1~ aıuteıddlt levazımı saire tedarik ve fürubt etmekte olduğunu muhterem müş· 

f
gayretl erınıd. a ralardr Belli ki- bolun inhitat!d~r. ~l 1.ı· u up ıerilerine ihbar eder ve arzu edenlere meccauen kıtalo~ >crımkledir. 
aaya ıasre ıyo · • . ve heyetlerın acı ır çare 

mümkün o~duğ_u ~dar az gol ~~aları lazımdır. Bizce ta
yem::k tabıyesı ?akım... . kımlarm yeni ve genç idmanlar 

Fenerliler sag cenahtan ~ır alması ilk tedbirlerden biri o
akın-daha yaptıla~. Top k~lenın l lur. Galibiyetlere kanıksamış, a 
yakınlarında .zekıye ~eçtı, Ze· zimleri aşınmış oyuncular çok 
ki ~ç:ğa verdı. Bıı pas,aşma es~ çabuk çok hareketli oynanması 
na,; n<l::ı kaleye (Deınorke) ~azı icap eden yeni (Stile) dayana
yetind'! } akla: .. ruş olan Sadı Fe, bilecek kudreti içlerinde duya
ı~erin bir'.'.1ci ~oiünü attı. Fen<:~~ mıyorlar.. Gene yazık .. ?,ld~. 
lıler bur:.ık bır şey olmamış gı Dun gene bir çok kımse uzuldu. 
bi ~evimediler bile.. Bu bekle- "' ,,. • 

Hamiline ait hisse senetleri . ..... 
Türkiye iş Bankasından: 
Bankamızın hamiline ait hiN~ scn~tlcri rı:vıl cdilmclıredir. He

nüz ellerı•Hle nı•klıu-. ve mııvakbt sMet bulunan hi.sseJarları
mızın ~ıılıclcrınıizc ıııuraca:ıtla a>ll ,eııctlerıni almıılarıricn olunur. 

-ıstaıın11l Hila.i~l;ıner ınertezin~en: 
93 ı f.:un ~rc>I :.H ~ban f .ı ı Cum:ı. güııu 

nun Y. ,..,crans salonunda ııkd cdikce~ıııdrn 
· · ol n r 

>:ı.ıt ı -ı. te 11ariilfü· 
a1..1yı ki"ıınııı aidat 

lrtihal 
Uzu11 zamandan beri rahatuz olaa 

oabık ayandan Müıir Fuat Pata dW.. 
kü cuma ııünü rahmeti rahmaM b
vuımuıtur. 

Naitı mağferetnaıi 19 nisan pa
zar ııünü saat 10,S te Emirırhduı 
Yapuru mahauıla Sirkeciye nakil "' 

Müessif bir irtihal 
Tüccanlan merhum Mehmet 

l lasan Efendinin halilesl ve ga-
7.eteei arkada~!arı •ııızd~n Ali 
Naci Beyin ı aldeleri Hanım 
bir müddetten berı mül>telıl ol· 
dugu hastalıktan kurtıılamıyarak: 
evvelki geC<! Kadtköyiiııde Yel· 
değirmenindeki hanesinde İrti· 
halı daribaka eylemiş ve naşi 

ma~!ire nakşı dün öıte ıizeri 

ihtifallt ile kaldırıL.ırak c:ınaıc 

namazı bıdel'ed1 Kııraeı1ahmct

tcki aile mıkberesine defnedil· 
~tir. Arkacla~ımıza beyanıtı· 

zlyet ederiı. 

SEYRISEF AIN 
~--

Merke. a:ento:sı G•l•tı küpr l 
Aaşı B. 2.16.? Şn1 ,c Acente;!: 
Sirkeci Miihür .tu Z'<lc hanı 22740 

İzmir sür'at ılo">ta;;ı 
( Ctilcemal) 'apuru 19 

1\isaıı pazar ı~ .. ıo da Galata 
rıhtımında:ı blkar.ık lımlr'e 

gidecek 'c 
f.[clecektir. 

çar~amh:ı sabahı 

-~~~~~~~ 

1 Bozc:ıada postası 
ı·:RE(:l.I) \ •p•ıru ııı , 'kın 

p:ızar 17 d~ l•hc' nhtımıntlan 

Celi!)i)lu, l.;\ps,ki, Çanakkale 
lınroz ı:n,çaa-l~ı ı kalk.ıcaktır 

oıauournu .Ovt•Ylrn mı ? 

88.f afrısına k&IJI en müessir devanın. 
hangi iliç oldultu hakkında uzun tet
kikat yaptım. Neticede Asplrl" BAYER 
de karar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem ~rırsa 
ağrısın, b~ka tedbire. 1?8.f vurmafa 
hacet kalmadan "ASPiRiN .. Cfta,n o 
ağrının derhal önüne geçer. 
Onun sizdeki ~rıları da aynı suretle 
şifayap edeceği muhakkaktır. 

!IJmııııımmmımıııııı aım ı~ il! 
~ 

i Büyük Tayyare~ 
ıl Piyangosu = 
il 4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. §§ 

=İ~ Büyük ikramiye 1 
_ 45,000 liradır. i 
- A)rrıca: 15,000, 12,000.~ 

rire. rsken~eriJe lO,OOO, B,OOO, ! 
,,~.~::ı ... :.::;Salı,~~ , ::.J Liralık ikramiy«>ler r 
lııta'dan h~rcketle lzmir Pire'· ·__ ve 35,000 E 
ı ~ u~r ıyar81 cuınnrt<.'.<i >abahı Ei§ 
!,kcııJcriyc'y~ \ıtrnc:ıkw. k L" } 1 b" • k ~ 
~endcriyc°L!cıı i'aurrcsi 15t< = ll"H lK il' IUU afat Vardır .. ali 

::;~~;~·~~. \,e ~~::,ı;:~ 1~~~~:~~ :wimıııııııııııımımmııııımı1mı f§ · 
,. . . ' .,.,, . ' li ' ' ~ ', Gl!ı·f 1PI ~ • • ·'tı , • • 1 : , • 

1
, ~ ı.,. ·;. ·. · ı . . : r. ( . . 

tir. Adalar Malmüdürlüğünden: 
(C:t:.'r.CF.,l.\L) v:ıı uru 1 ı Satılık hııne No. 19-49 Sıılt;ıniı'e sok•ğl (Adanın şimalinde ve 

. 'i•an razar f -ı.,:ıo ela <.:alaca sahil boyunda) kınalı Ada >:emin kıtı bir ıuutb3k, yemek odusı 
Rıhtımından lzıT'ir ;ıır':ıt po-· abdesthMne, kuru, koridor, kömürlük: birinci kat 4 oda ı kon'. 
ca•ın• k·ıll.:acaktır. dor, so~a çatı _katı üo; oda, ~ora l kiler evin ön tardı şimale na-

zırdır. l amamıle tuğladan 18 sene mukaddem yapılınışur. Talı 

TA\ iL ~Alı~; VAPLJRL.\Rf 
Ayvahk-lımlr postası 

Saa~et 
vap•;ru pazartesi 
ak~amı sa:ıt 1? 

de Sirk~ciden hareketle Geli. 
tıo!ıı. Çanakkale, Ayvalık ve 
lzıııira ıııınıet ve Çıın:ıkkslcye 
u;ı:r~y~rak a\'dct edecektir. 

Yolcu lıiicti 'apur,\a dıı verilir 
Adre. · Yemi~te Tavllzade 

hiratlcrleı tele!on htanbul 2! 10 

mln edilen kıymeti ik[ senede verilmek şartile 3353 lira birinci 
l~~ i_ti ihaleyi müteakıp alınacaktır. Satı~ muamelesi 3-5-931 pazar 
gunu saat 13 te Adalar Malnıüdiirltiğünde ulenı müzayede ile ya· 
pılacaktır. 

Yol halısı münakasası 
'I'icarer ve Sanayi nıuLc-:;i mildürllığıintlen: 

Ticaret ve Sanayi müzesi içln mubayaası muktezi. Uşak mamu 
latından 90 metro tıılıinde yol halısı 7-5-931 tarihine musatlil 
per~embc günü saat 15 te ihalesi icra edilmek lizere alen! münı 
kasa u~ıılile münaka~aya konulmuştur. itaya lallp olanlıırın $1rtııa· 
mesini görmek iizcre Sıılcnnııhmet'te kdin mıize idaresine ve mü 
nakasıya iştirak için de vevmi ihalede mtizedeki mübayııat komı. 

"!! .. •111!111--•-.,,•ll!!l!!l!iil ... -!!• yomına mürncaatları. 
SADIKZAUE BiRADERLER 

VAPURLAR! 
i\.._RAPf,~IZ MU'.'tT-..ZAM 

Vf. LÜKS POST ASI 

Sakarya 
nruru p , günd 

19 Nisan azar okı mı 
saat 18 de Slrketl rthtmın

dan barelccff ! doğru Zonguf· 
dak, lnebo.u, Ayancık, Sıım 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
ve Rl:ıe azimet ve aynı iske
lelere uğrayarak avdet ede
cektir. 

Ylllı, yolca lçlı Sirkecide 
May111encı hanındaki acenta
haneaine mllracaat. 

T. lıt : 2134 

Barrnm münaseheti;e -

2S TAKSİITE 
HER NEVi EŞYA 

VERESİYE 
lstan bul'da Orozdi - Bak 

kar t'lntla Ccltl Bey l lan 3J 
No. Teshilı\t, Mente~ Kasevt 
ı~ura honolarile istediglnh: 
maj\'a:e-.ı' ·'an pszarhk ettikten 
scınra ı ı yerine ,·e~bilirsi

ııiz. 'fı.J 2,3946 bı: gazete 
ile mıiı ıtcıut e<kıılcre % 5 

tenzilat vapıl~caktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
~mvall gayrı menkul~ ipoteği mukabilindekı ıkrazatımızın ev 

ve!cc yüzde on üçe balig olan faiz ve komi.!ıyonu mikdarı idare 
ııı~clisiml/.in 2384 numaralı kararındıı rnurıderiç şeraite tcvfika 
16-3-031 tarihinden itil:aren yüzde bır tenzil ile yüzde on ii
ol:ırak tesbit edildij';ı ihln olunur. 

.· ~ Dr. HORHORUNi ··~ 
"~" lleroğlu Tokatlıya~ yan:n~• mokcep sokal 35. Rel<uğukluğu, l'r.ng'. 
'"· ldrn~-~.~r!ı.~ı~-~~~~ı~.ıkrıdar, cılt ve her nevi hdıo hısıalıkları ted&Ylhaoes'. 

. . .. HHliWt EL~~li! j~~~Hli ~ı~rgiln sah:ıbtan ··~ş31nı kadar. ~lH!i; ~:H~"T ~~~~: 

Karaca~ey Harası ınü~iriyetinden: 
ı -- lstand3rt gan. ve yahııc kalori ve eısafı hu nıarbd:ı, 

daha aş:ıjtı olm.ıyan dııter marka g•zlardan ( ı 0,000) ilıl (20 1100 
kilo. ' 

I! - !standart Sol.oni motörin marL.:ıdan }·alıut kalori ve e\ 
.ah bu mar~atlan daha aşağı olmayan diğer ınar· :ılı motiirind. 
(10,000) ııa (20,000) ldlu 

:J - Vakum yagı: \'akuın hıivil kt•ın, .wınin ince ve kılır 
yağlarından (IOO) il! (200) teneke 

4 - Gras Vakum hiivil koınp ıninın gre-ııı . .fe (50) ilA (ıoıı 
teneke. 

5 - V:ılvalin YRkum hüvll koınp1 ıinin vaha ıni (su ) 
( 100) teneke. 

Karacaber Hara. ında mncut ziraat makinelerinde k ll· ı ·· ··b ı·· .. , u Jnlma uzre mu ayaasın uzum ıı;oru.en yukarıda isim cins ve mlkdıır 

ları yazılı merndı miı~teile k•pılı 7.ıırf usulilc mi.ınak·ı · k 
ul .. ld ıı- d · . · ·'·1).ı n 

n mu~ o _u.,un_ an tahp ola~larııı tekl_ır meL.tupl:ırını ve yüzü 
yedi buçuk temınat akçelcrinı hamilen ıhalc güııil olan 26-4.931 
tarihine ınüsadil pazar giinü ~aat on dörtte Harı merk .. · d 

f 1 1 il
• ezın , 

baıır 'u unma an an olunur. 
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(Devle; Demiryollan İdaresi llanları 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umumi idaresinden : 
Irmak-Ereğli hattının Kalecik, Alibey, Tü

ney, Germece ve Çankırı istasyonlannı havi 
104 kilometrelik kısmı 23 nisan 931 tarihinden 
itibaren yolcu ve eşya nakliyatına açılacaktır. 
Bu kısım üzerinde şimdilik haftada iki defa 
atideki tarife mucibince muhtelit katarların 
seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilAn 
olunur. 

( Çankırıya azimet) 
Muvasalat Hareket 

An karadan ~cumartesi çarşamba? .......... 8,.30 
Irmağa cumartesi çarşamba 10,55 

Sovastan ( cuma sah ı-- 14,55 
Kayseriden ( cuma salı ........ 23,44 
Irmağa (cumartesi çarşamba 8,37 
•• 
Irmak Cumartesi Çarşamba • .... - 11,20 
Kalecik • • • • • • • • • • • • • • • • • 11,55 12,00 
Ali bey • • • • • • • • • • • • • • • • • 12,41 12,53 
Tüney • • • • • • • • • • • • • • • • • 13,39 13,45 
(iermece. • • • • • • • • • • • • • • • • 14,46 14,50 
Çan kın . . • • • • • • • • • • • • • • 15,54 .......... 

( Çankından avdet) 
Çankın Pazartesi Perşembe •. ..- - 11,26 
Germece .••.••..•.•••••.• 12,30 12,34 
Tüney • • • • • • • • • • • • • • • • • 13,36 13,41 
Ali bey • • • • • • • • • • • • • • • • • 14,27 14,39 
Kalecik • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,20 15,25 
Irmak • • • • • • • • • • • • • • • • • 16,00 ......... -

iJ Irmak (pazartesi perşembe) - ..... 16,25 
(pazartesi perşembe) 18,50 - -~~ Ankara 

1 

; Irmak 
) , Kayseri ı

pazartesi perşembel ··~ - 19,37 
salı cuma ~31 .... -

ı, ı Sıvas 
' 

salı cuma 13,20 ..... ..... 

UMUMi iDARE , 
! ( 

' t ••• 

/ ~ 
• r Devlet Demiryollan ve Limanları 
v 1 

, 
1 Umumi idaresinden: , 1 

;:ı Fevzipaşa - Diyarıbekir hattının SUÇA Ti, 
,'.c a AKÇADA(J ve mALATYA istasyonlarını ha
.~ vi 56 kilometroluk kısmı 23 Nisan 1931 tarihin
,: . rı den itibaren işletmeye açılacak ve Fevzipaşa
,,. 

1 dan malatyaya Cuma PAZARTESİ ÇARŞAN 
~t'., BA malatyadan Fevzipaşaya Cuma Pazar, 
i~ı~ Çarşanba günleri birer mnhtelit yolcu katarı 
~tiY'tahrik edilecektir. Saat 
3 1 Fevzipaşadan hareket 6 oo 

a 
a 

malatyaya muvasalat 17 50 
malatyadan ha.ıeket 8 20 
Fevzipaşaya muvasalat 20 10 

ole Umumi idare 
n:tı. 

acrıil • • • 
~·· 1 3000 ton yeril çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

, Doı Münakasa 4-5-93 ı pazartesi günü saat 15 de Ankarada dtvlet 
f' demiryolları idaresinde yapılacakur. 

n·:ı' Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
k kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa konıls-

yonu kAtipliğİne vermeleri IAzımdır. 
ı g,ı, Talipler münakasa şartnamelerini 5 beş lira ~ukabilinde Anka-
~ r rada ve Haydnrpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

ı ••• 

clar Devlet demiryollan umumi idaresinden: 
1 &';;., Malatya'nın işletmeye açılma tarihi olan 23 Nisam'an itibaren 

JI 
1 

8 Mayıs 931 tarihine kadar on gün müddetle bilumum mültesik 
- Devlet demiryollsrı istasyonlarırdan Malatya'ya ve bilmukabele 

Malatya'dan her hangi bir istasyona gidip dönecek yolculara gi
dip gelme ücreti peşinen tesviye edilmek üzre % 50 tenzilllt ya-
pılacakur, • • 

• - Fazla tafsi!At için istasyonlara müracaat edilmelidir 

••• 
ı h 60 ton karpit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

ı < l\lıinakasa 12-5-931 salı günü saat 15 te Ankarada devlet de-
,.~ miryollnrı idaresinde yapılacaktır. 

ı 11 .\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
; 1r~ kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 kadar komisyon Htipll-

' gine vermeleri lAzımdır. 
' J 5 Talipler münaka.<a şartnamelerini ikişer lira mukabilinde Anka-
- rada ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
ıd· • • • 

I 1160 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
nı Münakasa 4. 5. 931 pazartesi günü saat 15, 30 da Ankarada 
~tt Devltt Demiryolları idaresinde yapılacakur. 

.kl Münakasaya iştirak edeceklerin teklif m~ktuplarmı ye muvakl 
, <a kat teminatlarını aynı günde saat on beşe kadar münakasa komis

yonu katipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerinİ (3) uç Ura mukabUlnde An
~·, karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

-
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Çocuk Haftasında f 
Çocuğunuzu 

Para biriktirmeğe başlatınız. 

f 

\ 

~Ilı 

• 
iŞ Bankasından 

Bir KUMBARA alınız. 
Gelecek sene çocuk haftasında 
Çocuğunuzun da birikmiş bir 

çok parası olur. . ...... • ... n n n n sı 

--• .... ....... ••• d o u .... ··=· • • ....... ~ .. ·····~····~········~·· ...... ~ 
~ KODA :r 
• 1931 Amatôr fotoğraflan beynelmilel müsabakası 1931 •r . - . 
> Mükafat yekunu 1 Mayıs - 31 Ağustos Mükafat yekunu •ı 
: 212000 lira Münhasıran 212000 lira ~· 

~· . . ~ 

Hepiniz ıştirak 
• d' . • e ını2 

4• 

i Size verilen bu 
fırsattan istifade 

~~ ediniz 
~~ 

Bir tek resim 
23660 Lira 

•ı ., 
•• • 

kazanabilir. :: 

Resimlerinizi 
gönderiniz. 

•ı • 

•t • 
...... ~.MATBU ŞARTLARI OKUYUNUZ ++++••~i 

;'==• inşaat için <ıl::::::g 
~ :: .. .. 
ii Tazyikle sun't tıq imaline ii - -il mıhsoı .-\LLUR "Ve ZANLJER- !! 
.• r 
:1
1 VAN markalı makineler ucuz :! 

1 -
:: saulacaktır. !i 
5! !~ 
!! Galatı, Mumhane No. 59 !! .. .. - .. 
ı: ::::mmzan:-.::.-:::::ua x:mn:m::=:: 

Devredilecek ihtira berau 
• Yün tarzında nebati bir madde 

imali • hakkındaki icat için Sina! 
müdliriyeti umumlyeslnden istihsal 
edllm1' olan 11 nisan 929 tarih ve 
586 aumerolıı ihtira. beratı bıı kere 
ba1ka11na ferağ veyahut isticar etmek 
arzusunda bulunan zevıbıf lstanbul 
yeni postabano arka,ındı Aşıı Efea· 
dl kütUpkencsl caddesinde Türkiye 
Han 18-22 de mukim veklU H. W. 
!STOK efendiye müracaat etmeler!. 

Darlil'aceze Müdürlügündcn: 
Darül'acezeye bir sene için 

iktiza eden bin beş yiiz kilo 
Edirne mahsulü beyaz Peynirin 
7 Mayıs 931 perşembe günü 
saat on dörtte kapalı zarf usu
lile münakasası icra edilecektir. 
Taliplerin teminat akçelerile 
müesseseye mliracaatlan 

Piyango müdürlüğünden: 

Numuneleri veçhile biır mil 
yon fiş ile 209,000 adet evlen
me evralkı taıp ettirileceğinden 
taba talip olacaJklarm pey ak
çeleri ile birlikte 20-4-931 pa
zartesi saat ıs tıe piyango mü
dürlüğünde müteşe'klkil tayya· 
re mübayaa komisyonuna mü
racaatları. 

Evinizi teryin ve tefriş e ı o nek isterseniz mutlaka 
Fincancılar yokuşunda 

Deniz levazım 

AHMET FEVZİ BEYİN 

Asri mobilya 
Mağazasına müracaat ediniz 

sahnalma komisyonundan 
890 ton rekompoze kömür 25 nisan 931 

Cumartesi günü saat 11 de ihale edilecektir. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı sekiz yüz do'.<

san ton Rekompoze kllmlirü münakasaya konulmuJtur. Mü

nakasa gllııll olmak üzere tayin edilen 931 aeneıi nisan 
ayının 25 inci cumartesi gllııü sabahleyin aaat 11 de kapalı 

zarf uıulile teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü tak
dirde ihale edileceğinden ıartna mesini almak isteyenlerin 
her gün ve vermek isteyenlerin ihale gün ve saatinde temi

natlarile birlikte KasımpaJada Deniz Müzesi binasının umum 
kapısı üstündeki Deniz levazım sabnalma komisyonuna mü· 
racaa ti arı. 

Emlak ve eytam bankasından: 
Satılık emlak ve çiflik 

Mcvkilcrile evsah aşağıda yazılı ild parça emlAk peşin para 
ile kapalı zarfla 11tılıknr. 

İhale 4 Mayıs 1931 pazarteSI günü An karada Banka idare mec-
lisi huzurlle yapılacaktır. Bu hususta tafsi!At almak isteyenler lstan
bul ve lzmlr şubelerimize ve yahut umum müdürlük emlak ida
resine müracaat edebilirler. 

262: lstanbulda Küçükçekmecede Isparta kule cıvarında Turan 
çiflijtl namile maruf 3199 dönüm araziyi ve 600 metre murab
baı mebaniyi havi çiflik. Teminan 2000 liradır. 

263: lstan bulda Küçükçekmecede Isparta kule cıvannda Tahta 
kale çifligi namlle maruf 5894 dönüm araziyi havi çlflik. Teml
naı 1350 JirL 

ADEMi iKTiDARA KARŞI~~· 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profesör Steinach ve Brown Seckard 'ın mühim keıfi dir. 

Sanş mahalli: Zaman ecza deposu, Bahçekapı J7, lsıanbu l 

wwwvwwww Kutusu 200 kuru~tur. CCc••••• 

Milli Emlak ilanı 
Gaziantap vilayeti Üf!fterdarlığından: 

Mahallesi Sokaıtı Cinsi 

Elbehan Kili.9 şması Maabehçe salon 

Kıymeti 
muhammeıı esı 

Lira 
34181 ve 2 1 odalı binalar 

Kıymeti 

mukayyede" 
Lira 

33000 
~~sahası Hududu • Müştcmil:lu 
3922 Bahçesi Şa. Aynileben yolu 

ga. .., ,, 
1694 Havlu Şi. Elektrik fabrikası 

kektlnu arsası Ce. 
.,222 ebnlyesi Kilis şosasL 

Bir salon (şimaldedir) garp· 
teki binadan tahtani I! oda 
fevkani 12 oda, zemini iki 
bodrum. havluda bir çama
şırhane maahavlu bir bahçe, n 

6525 Yekun metre murJbbaı bır havuzu. 
Yukarıda hudur ve evsafı yazılı gayri menkıı1 un mülkiyetine 

haddi Japk bedelle talip çıktığı takdirde 23-4-931 tarihine mi.ısa· 
dil perşembe giinü &&Kt on beşte ihalesi icra edilmek üzere 30 
gün müddetle ve kapalı zarf usullle müzayedeye vazedilmi~tir 

Talip olanların % yedi buçuk depozito akçelerile banka mektubu 
ile birlikte, Defterdarlıkta muteşakkil ı;atış ve müzayede komisyo v 
nuna müracaııtlıı•ı i!An olunur. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferan~ının Selanikte içtima eden üçüncü konsey mu

karrerau cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin lku
sacU münasebetleri ile bu münasebetlerin inkişafına ait en uygun li 
tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılması için 
bir mlisabaka açıl mışnrr 

Aln Balkan memleKetleriııde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanisran'da açıl~ olan bu mii
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliıtine 
1932 yılinın Mayısı ıonıına kadar yedi nüsha alarak 
verilecektir. 

2 Eser, Fransızca yazılmı~ olacaktır. 

8 - Gelen eserler, her biri alu milli grup tarfından scçilmi, 
altı mıitchao;sıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 
arzedilecktir. 

4 - Birincil•ği kazonan esere (400,) iklnciye(200), iiçüncüyt 
( l 00) dolar mükMat verilecektir, 

Bu mük<llat Karneji müessesesinin Balkan konferansı emrin~ 
teberru etmiş olduğu paradan verilecektir. 

Uşak 'f erakkii Ziraat 
Tiirk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

18 Mayıs 1!131 tarihine müsadll pazarıeıl günü 1101 onda Şirket mcrkul 
olan Şeker fabrikasında aş•ğıda y1Zıh alel'ıde içtim11 ılı ruznımedckl mad· 
deleri muzakere ederek karar vermek üzre Şirketimiz Umumi heyeti toplı

nacı~ından esas mukavcltn•mcnln 21 inci maddesi mucibince asaleten veya 
velı:Aleten aluyüz veya daha ziyade hiıseye sahip olan ıksiyooerlerln içti
madan on gün evvel Uşıkta Şirket merkezine, lstanbul .,. Ankarıdı Tür
kiye Sanayi ve Maadin Bankasını, lzmirde Birinci Kordonda Emin Zade 
Neşet Beye müracaatla 11hip oldukları hisse ıenetlerint ••vdl ve mukahl 
!inde duhuliye nrok111 ılmıiın lüzumu. llln olunur. 

Ruzname: 
1 idare meclisi raporunun okunmHı 
2- Mürakıpiar raporlarının okunması 
8- Bi!Anço ve lı:tr ve zarar hesaplarının teıklk ve tıs4Jkl llı !duo 

meclisinin ibrası 

... Esu muknelenıme mucibince Skodadan isıirdaı edilen (I 70.872) 
liralık lmıiyaılı hisselerin müzayede ile eaulması 

5- E•as mukavelcnamenin onuncu maddesi mucibine• çıkacak idare 
meclisi Azası yerine yeniden Azı intihabı 

6- !131 senesi için iki mürakıp iatibıbı ve ücreılerlnia tayini 

Uşa~ T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

18 Mayıs 931 tarihine müsadlf pazartesi günü saat on beşte Şirke~ mer
kezi olan Şeker fabrikasında aşağıda yazılı fevkalade lçtiaaı ılı ruııname

deki maddeleri müzakere ederek karar vermek Uzro tirketimis Umumi 
heyeti toplanacağından hlsıed•rlann içtimadan on gün nvel Utıktı şirket 

merkezine. Isranbul ve Ankarada Türkiye Sanayi ve ltfaadln Bankasına, 
lzınirde Birinci Kordonda Emin Eıde ı~cşet Beye mürocutlı 11hlp "!duldan 
hisse senet!erinl tevdi ve mukabilinde duhuliye Yarak11t almalın lüzuma 
illn olunur. 

R!lzname: 
1- Semııye vaziyeti haklandı karar lıtihızı 

2- Şirket esas mukavelenımeıl 17 inci maddeılnln kaldınlmı• 
8- Şirket esas muknelenamesi 22 inci maddesinin tadili 
Kıldırılması ıeklif olunan J 7 inci maddenin metal ~udur: 
Madde 1 7 - Mecliıi idare mevıddı mahsu11 ve bir mlldded moıyyeno 

için haiz olduğrı iktidarı kısmen veya ternımen tzı11adan bir nyı bir kat 
zatı l>avekaletl mahsusa l~ıle edebileceği gibi meıallbl cariyenin myet ve 
tesviyesi için dıhilıiLn yeyı bırfçten dahi bir veya bir kaç zıh tevkil edc
blllrse de meıaili fennlyeye ve fabrikama muımelln dahlliyul ballda mez• 
lı:~r icra heyeti tarafındın icra olunıcağııdan bu mevza dahllJndekl ullbi
yetleri icra heyetinden gayri bir şahsı veya heyete tevdi edemezler •• ı,bu 
icra beyetinin sı!foheıi ılıı ıenedea evvel nezedilmez. 

Tadili teklif olunan 22 inci maddenin metni 
Madde 22 - f.avetnamelcr y.vmt içtimadan !Aakal bir mıh evvel re1mı 

ve gayri reşmt bozı gazeıelcr \e vesaiti saire ıle i!An kılınacıkur. 
Tadili teklif olanan tekil 

Madde 22 - Umumi Heyetin içtimaı en az onbış gün evvel münasip 
guetelerle illn olunur. 

Not - Bu içtimada bir hisseye malik olanlar dahi reye iştirak edebilir. 

Simdiye kadar emsali piyasada gl!rlllmemiş 
İki Defa Anasonla liıbikten Çekilmiş 

FEVKALADE 

Blll B~MONTI 
Lezzet " rıylh111 gayet ncflı, terkibi 

fevkaltde 11f 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız. 

1 

•ı 
.,.,_,,,, müdür: Bürhanı.,ldin 


