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Çocuk 
liaftası 

Bir kaç senediD: Himay~i 
tfal cemiyeti, efkarı umumı
eyi çocuk meselesile alaka
ar etmek için senenin bir haf 
asını Çocuk bayramı illin et

da ne ice endi ı .nı~t=ih=a~6~at~m~e~m=le~k~e~ti=n~hMe=r=t=a=r:;;ı-~~-~~~ 
- Muhtelit mahheınede 

iştiı. Çocuk bayrammın 
.~kimiyeti milliye bayramı 
Unü baslaması iyi biı- tesa
Üftür. Çünkü Büyük Millet 
eclisinin açıldığı 23 nisan 
'hi milletin manevi şahsi

etinin de doğum günüdür. 
Yeni zamanlan eski zaman-
da"' yeni medeniyeti eski 

edeniyetten ayıran hususi
etlerden biıri, çocuğa atfedi
en büyük ehemmiyettir. Ço
Uk, eski zamanlarda olduğu 
ibi, yalnız ebeveyni meşgul 
den bir aile meselesi olmak
an çıkmış, cemiyeti beşe~
eyi alakadar eden içtimai bır 
.~sele haline girmiştir. Çün- ' 

,u_çocuk yalnız aile Y.urd~nun 
egi!, cemiyeti beşerıyeı:ıın e
sıdır. Bir milletin sahıp ol
uğu maddi ve manevi servet-
erin en büyüğü çocuklandıır. 
unların gıdasile ve. gı~a k~
ar lazım olan havasıle, zıyası
c, oyunu ile hüliisa maddi ve 
anevi her ~ürlü ihtiyaçlarile 
a!ı:adar olmak, aile kadar• 
tti aileden daha fa%la ceıni-

~ti beşeriyeye terettüp eden 
tr Vazifedir. 

:Frenkler kadının cemiyeti 
. §eriye içindeki ehemmiyeti-
1 tebaıriiz ettirmek için, "Be
İği sallayan el, cihana hük
eder,. derler. Bu, doğru ol
kla beraber, bu sözün cemi

~ti beşeriye içinde ka~d~ 
'Yade çocuğun ehemmıyetını 
ebaruz ettirdiğini unutma
. k lazımdır. Çünkü nihayet 
1hana hükmetmeğe namzet o
aıı. el mukadder olan hakimi
etini beşiğin içindeki çocuk 
asıtasile tesis edecektir · 
. /\vrupada ve bilhassa Ame· 
~ ·1 "'acı;ı çocuk meselesı e meş-

. 1 elan birçok hayır cemiyetle 
"ardır.Mamleketimiz maatte 

•sür içtimai teşkilat nokt~i 
1.anndan yoksul denecek bır 
azıyettedir Belki de rocuk-
ıı- . " . 
,l:Uını.zda aldığımız terbıye-
111 noksanındandır ki, içtimai 
Ş.lerde teskilatçı b~r millet de-
t!' -. ız. Fakat mütareke senele-
111de çocuklarla alakadar ol
. ak i 'n bir hayır cemiyeti te· 
'kku"J · H. . E f 1 ettı: ımayeı t a ..... 
~ cemiyet o günden bu güne 
" dar sakin sakin çalı~makta 
e bu günkü neslin yarınki 
ces~e borçlu olduğu ağır vazi
Yı tevazula yapmağa çalış- ı 
aktadır. İçinde yaşadığımız 

<ltuk bayramını da bu cemi
Ctin teşebbüsüne medyunuz. 
. !abiidir ki çocuk meselesi 
~bı büyük bir içtimai mesele-
1 bir hayır cemiyetinin başar
ası mümkün değildir, Esa

en Çocuk meselesi yalnız ba-
tna bir cemiyetin hatta bir 
Ok ' h'' • teşkilatların ve yahut u-
11llıetin yapacağı iş değildir. 
.Utı.da deırece derece her fer
tıı \'azife .ve mes'uliyeti var
ır. Hiınayei Etfalin nihayet 
c~Pabi!eceği şey, efrada, aile
a ~· te~kilatlara ve devlete bu 
zıfeyi hatırlatmaktan iba

~tir. İşte çocuk haftasının 
. ası, hütün alfilı:adadarı va
leye davetten ibarettir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

--~~...-----~~ 

ilayetler hakkın 
daki proje 

V·~NKARA 24 (Politika) -
~~l.lYetler adedinin azaltılması 
•k'- · a \tıı "'1nda hazırlanan P~?Je Y • 

tq· dq heyeti vekilede muzakere 
~eceı~tir. . • 
~ ll ~ayiha meclise teblıg ve 
~li~nıyet kesbettikten sonr~ 

er arasında esaslı bir tasfı 
it ~aPılacaktır. Vekalet emri

~ tııc~~tnacak olan valiler geçen 
ti11 

1Ste çıkan muaddel memu 
A 

intihap aanllıt}ı mUhUrlenmeaen •vvel 

lstanbul' da müstakil namzetler 
bir rey bile ala~~dılar •• 

Memleketin her ı;;;E;;;J:EH-;"ıicNUFlrkası namzetleri 
müttefikan meb'us intihap edilmişlerdir 

• 

İstanbul' da 1548 müntehibisani reye iştirak etmiştir 
Memleketimizin her tarafın 

da olduğu gibi İstanbul ve 
mülhakatında da dün meb'us 
intihabı yapılmış, Cümhuriyeı 
Halk Fırkası namzetleri itti
fakla meb'us intihap olunmuş 
!ardır. 

İntihap heyeti teftişiyesi !1" 
zaları sabah erkenden beledı
yeye gelmiş ve tam yed! ~
çukta tarihi intihap sandıg.ı bır 
otomobile konmuş, merasımll! 
Darülfünuna hareket edilmiş-

tir. . d' 
Belediye önünde tertıp e ı-

len alay önde şehir bandos_u, 
bandonun arkasında ~~dıgı 
taşıyan itfaiye otomobı~, oto
mobilin içinde ve sandı'?~ ya
nında iki polis, ayrıca ıkı ta
raflı otuz polis, arkasında va
linin ve daha arkada hey~tl 
teftişiye azalarının otomobıl-

lJl rry Yrıilirlra 

• 11 C" ııı 111 c-..olll • • ı 111 111 11 • mı müdetince de bahçede şehir 

Y • l t b l bandosu çalmıştır. eni S an U Müstakillerin propaıandalan 

meb'uslan 
1 - Abdülhak Hamit 8. 

2 - Akçora oğlu Yusuf 8. 
3 - Ahmet Rasim 8. 4 -
Sıhhiye vekili Refik 8. 5 -
Hamdi 8. 6 - Samsun meb 
usu Ali Rana Bey 7 - C. H. 
F .. idare heyeti azasından 
Salih Cimcoz 8. 8 - Sabık 
müzeler müdürü Halil Bey . 
9 - Dokumacı mühendis Ha 
san Vasıf B. 10- Yedikule 
Deri fabrikası usta başııı 
Hamdi B. 11 - Seyriıefain 
fabrikasında tesviyeci Ya
şar Bey 12 -Beyazıtta Ok 
çularda kunduracı Hayrul-

Bu sırada hariçte, müstıı-

lah Bey. -
li!•l,_.. .. wı il 1-~ 111 ~ • ~:· • 
bir telgraf gelmış mustakıller 

1 

· .. 
48 e baliğ olmuştur. Binaena- ı lntiıap ••ndılı n•kledılıw11 

Müntebibi saniler reyluinı verdik"n leyh tahtaya da 48 isim yazıl killerden bazıl~ın .... proP..ı. 
sonra salond•• çıkarken 

1 
ştır ganda hareketlen gorülmege 

• h ld yola çıkmış, mı · T~am başlamıştır. Bunlardan bil-
leri oldugu ra d.':i sırada vali- 1 Her şey tamam olduktan hassa Rahmi çavuş akşama 
B.eyazıta g~l~~glastiği patla- sonra sandığın ağzı açılarak i- kacI,.ar beklemiş "Ben de va~an 
nın otomo 'dd' B Darülfünu . · boş olduğu salondaki ha evladıyım. Bana da rey ~eırın,, 
mıştır. Mu~~ .. ın:. ~ür ~::a ve gazetecilere gösteril diye hemen her müntehıbisa-
na kadar ~urumuş ·, . ve 'mühürleruniştiır. niden ricada buhınmu~tur. 

lntıhap san~ı~ı mış llk rey Diğer taraftan Sudı Ahmet 
Darülfünuna gelını.nc~ ~- t 

5 
kiz buçukta da rey- Arif Feyzi, Cemal Nusrat B.-

dık salon~~ki .. kü~~ü.n~n onune ~:mağa başlanmıştır. H.e~ leırle -~em~ ~aş~ın adamları 
konmuş, ıkı sungulu Jan.darma ler d heyeti teftişiye reısı da muntehıbı sanılere beyan-
tarafından muhafaza altJna a- ne k~ a.;k · Muhiddin B.in nameler dağıtmışlardır. 
lınmıştrr. Bir taraftakj siyah sıfatıle ~ re:;i ordu ise de Beyannameler pulsuz 
tahtaya Halk Fırkası namzet- atması ıcap ~h mahkemesi Fakat dağıtılan beyanna-

. · · · 1 · d" t afa Sultanahmet su 'h Jerını?, ısı~ en, ıger . ar . , .. Hakkı B. bu husus- meler pulsuz ol~uğu cı etle 
da mustakıllen namzetlıklen- başkatıbı h'dd. B de bu toplattırılması ıcap ederken 

• · 1 · 1 ar ve Mu 1 ın · · ·ni koyanların ısım en yazı • ta ısr f t eylediğin- toplattıırılmamış, yalnız bir za 
mıştı:r. hak~ından . ~~l~ı ve ikinci brt varakası tutulmakla iktifa 

48 namzet den. ılk rey~'dd. B. ler attık- olunmuştur. Müstakillere ar-
Evvelki gün akşama ~~~a.r reyı de Mu .~ t ~ibi saniler de zu ettikleri takdirde nutuk ta 

.. k'l meb'us namzetlıgı ı- t~n soı;ıra mun ebatalarım kay- söyleyebilecekleri tebliğ olun
~usta .. 1 

ccat edenlerin adedi bıre~ bırer m~z ini atmağa muştur. Lakin bunlar hazırlık 
çın mur~ alde dün sabah dettırerek ıre; i~tihabın deva- (Devamı beşinci sahifede) 

Kimle 
-kazandı 

-·--
Müstal<il meb' -
usların esamisi 

ANKAR !\, 24 (Telcbn
la) - Müstakil olarak şu 
zevat meb'us intihap e<lil
mişlerdir: 

Kast'lmonudan Dr, Suat 

erap las davasını 
iki ···him safhası 

1 Türk - Fransız muhtelit mahkemesi 
kararını pazartesi 

.T\İrk - Fransız muhtelit 
hakem mahkemesi geçen pa
zartesi günü ii;tima ederek iki 
güp sıra ile bu mahkemede i
kapıe e<lilmiş olan mühim da
valardan bir kaçını göırtlü. Bu· 
meyanda (Perapalasy oteli da 

•• •• gunu veı:ece .. 

B. (Bi:ıjnci Millet meclisin· 
de aza idi), lspartadan Ke
mal Turan B., KocaeliJen 
eski meb'uslardan Ali ve 
Sırrı Beyler, Adanadan A
li Münif (Sabık Mersin me 
busu), İzmirclen tsbak H:ı
ıriciye nazırı Mılaslı Halı! 
B. ve Yavuz kütüphanesi sa 
bibi Hüsnü B., Manisa<lan 
İsmet Paşa, Niğdeden Ga· 
!ip B. (Serbest fırka erka
nından), Afyonda :Molla 
zade Cemal B., Bursada i
pekçi tohumcu Mehmet 
Rüştü B., Aydından fırka i
dare heyeti azasından Fuat 
B., Aksarayda Han Hisar 
zade Rıza B. Kayseride De 
veli sabık belediye reisi 1 
Coşkun Osman ve Avukat 
Ahmet Tevfik Beyler. İs
tanbulda, Teıı:irdağmda 

1 

vası da vardı. Ve bunu yazmış 
idik. Davanın g ek maddi 
şeltlı ve gerek hukuki ciheti 
hakkında etraflı n.alfımat al-
mak iızre bu i. i müdafaaya me 
mur olan muhtelit mahakim 
nezdinde Türk ajanı Nazım B. 
ye müracaat ettik ve kendisin 
elen bize izahat vermesini rica 

' ettik. Nazım B. dedi ki: 

müstakillerden kimseye 1 
rey verilmedi, 

Gazı e ıntihabat 
ANKARA, 24 (A.A.) -

Reisicümlıur Hz. bugün sa
at 18 de Cümhuriyet Halk 
Fıırkası merkezini teşrif bu
yurmuşlar ve intihabat ne
ticeleri hakkında malumat 
almışlardır. 

1..o~v•nıı " ı., ı h.kdc} 
.>+4 ............ ~tıı~ı••······~·~··~ı~ı~ı ... 
Çiftçi ve amele 

meb'uslar 
ANKARA, 24 (Telefonla)

Amele ve -çiftçi mcb'uslar mec 
lise geldikleri zaman çiftçi ve 
amele kisvelerini terketmiye
ceklerdir. 

Zonguldak namzetlerinden 
Hasan çavuş kravat takmama
yı namzetliğini koyarken şart 
olarak ifade etmi tir. 

Maarif 
Vekilliği 

ANKARA, 24 '""A'A'~-·
Bayramdan sonr 
Meclisin açılma 
sını müteakıp ye 
niden teşkil ed 
lecek · kabined 
Maarif Vekalet 
makamını İzm 
meb'usu Vas 
Beyin işgal ed 
ceği kuvvetle sö. 
lenmektedir. 

- Muhakeme geçen pazar
tesi günü görüldü. Müddei de 
müddeaaleyh olan hükumet -
yani biz. de söyliyeceklerimi
zi söyledik. Binaenaleyh ar
tık size i~in her tarafı hakkın
da ve düşündüğümüz şeylere 
dair etraflı mallımat vermek
te bir beis yoktur. Beis olmak 
şöyle dursun, bir çok hakikat-
leır vardtr ki bunları herkesin 
duyup bilmesi lazımdır. Türk 

Davanın iki mühim safhası 
hakkında gazetemize ma

liimat vettn 
NAZIM BEY 

Fransu: muhtelit hakem mah 
kemesinin ahiren rüyet ettiğl 
(Perapalas) davasının iki saf
hası vardır. Biıri hakiki safha-

( Devamı 5 İnci oalıilede) 

Çocu 
•• gun •• 

aftasının 2 nci 
nasıl geçti ? 

JlaA:simdr vrrilt:n müsamrrrden bir intiba 

Çocuk haftası münasebetile 
dün de şehrimizin her tarafın
da küçükler için eğlenceler, te 
nezzühler tertip edilmiştir.Bir 
çok aileler cumadan istifade e 
derek kırlara çıkmışlar, çocuk 
lar buralarda açık hava eğlence 
!eri ve oyunlar tertip etmişler
dir. 

Şehir dahilinde yapılan en 
iyi ve muvaffak müsamere 

ı Maksim barında Himayei et· 

fal tarafından küçükler ıçin ve 
onların ahlak ve seviyeleri na
zan dikkate alınarak tertip e
dilen müsamere olmuştur. Bu 
müsamereye bann cazbant ta
kımının iştirakile verilen bir ço 
cuk balosile başlanmış ve yapı 
lan numaralarla nihayet veril
miştir 

_ .......... Dülilcu··-maçı·ar~:·-·--
Galatasaray lisesinde öğle

den sonra talebe ve velilerine 
bir müsamere verilmiş, talebe 
temsiller vermiş, ve çok muvaf 
fak olmuşlardır. 

Dün sabah Gülhane parkın
da ikinci bir toplanma yapıl
mış, çocuklar ebeveynlerinin 
nezareti altında çok eğlenceli 
saatler geçirmişlerdir. 

Çocuklan en çok memnun e 
den şeylerden biri de grup ha
linde bir mektepten diğer mek 
tebe giderek arkadaşlannı teb 
rik etmeleridir. Bazı mektepli
ler de uzakta bulunan mektep 
lere telgraflar ve mektuplarla 

., 

lr 

tebrikitta bulunmuşlardır. ı 

Vefa - Jst11nbul spor maçından h~yecanlı bir 111/ırıe 
I Ya:u11 lııı.nı 111ahauıumu:ıd11dır) 

Şehrin küı;ük idare amirleri 
bu sabahtan itibaren şehrin ida 
resine vaz'ıyet edeceklerdir. 
küçük vali, polis müdürü, bele 
diye reisi faaliyetlerine başlar-
ken Reisicümhur Hazretlerine ~ 

1 

ve İsmet Paşa Hazretlerine v~ · _ aı bu 
Maarif vekili Beyfendiye )°'; ~darc altı 

1 
graflar çektikten sonra .. e~t( .cıktır. 
vemıeğe başlayar.aklı-



ı 
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HARICf A HABERLER •• Yıldız ve Meşrutiyet1. 
.. Tahsin Pa~anın Hatıralı 

Bulgaristanda kabine buh·ranı 
1 efrika No : 41 ........,.nur • ._._.,. .. ..,,.... .... .., 

Berlin kongresine ait 
vesaiki resmiye 

Romanya' dan sonra Bulgaristan' da da hükumet 
değişti. Fakat ne~icede henüz yok .. 

"Kongre reisi prens Bismarktan 
söz istedim ve ... ,. 

Kabine 1 Sulh için ·1 Canavar! 
Temerküz hüku

metine doğru .• 
..,, 

Berlin kongresine ait evrak ne yazık ki o vakitten lbcri ge
~e vesaiki resmiyeden ve ale- lip geçen bükilmetler müte
lfıınum neşriy.- ttan anlaşıldığı yakkız davranmamış, ya ihmal 
na göre, Rus murahhasları hü- yahut vazifeyi suiistimal yü
!<umeti metbualarının harpte zünden ecnebilerin müdaıhali
galip çıkmış olmasından mütc- taıa 'Ye memleketimiz için za
vellit gurur ve şımarıklık ile rarh sııimi3illcır ihüdftsuna se-
kongre müzakeratuıda hfila bdbiyet verilmiştir. ı 
memleketimize ve işlerimize Rımıeli ıslıihatı meselesi de 
müdahale için bahane aramak ayni suretle ımütalea oluna bi
ta ve hiç bir bahane bula- lir. Devletlerin Rumeli ahva
mazlarsa vesileler ihdas edip linden dolayı Babıiliyıe Sik ısık 
duruyorlardı. Bu hakikatler müracaat ve şikayetleri, tari
tnalil.m olmakla beraber herhal hin müteaddit tecrübelerinden 
de bi defa da Kara Todori Pa- anlaşıldığına göre, o ihavalide 
~a gibi salihiyettar bir ağız- bir müdahıdeyc ve bimıclicc 
dan işitmek hakikate daha ya Rumeli ıtut'as:mı taksime miin 
krndan ıttılii. husulüne medar cer olaçağı malılm bulundu

Li7apçel 

olurdu. Bahusus Rus murah- ğundaıı lhern şikay·etlerin ıhern Romanyadaıı sonra Bulga
haslarınrn Türkiye umur ve de mutasavver olan müdahale ristanda da bir kabine buhranı 
muamelatına müdahale maksa nin önüne geçilmek üzere mü oldu. Fakat Romattyadaki 
dile vuku bulan metalip ve fettişi umumiliik 1hdas edilmiş buhran iki hafta sürdükten son 
müddeiyatma karşı Kara Toclo ti. Müfettişi umumiliğin iş'a- ra neticelenebildiği halde Bul-
. P ··h· ··d f rat ve ta0~vvuratını sür'atle n aşanın mu ım mu a aatta ~ garistandaki bir kaç gün zar-
bulunduğu da işidilmişti. Bu tetkik ve ıslahatı mutasavve- fuıda halledilmiş gorunuyor. 
itibarla bir fırsat düşürerek reyi vakit geçirmeksizin tat- Eğer yeni kabinenin teşkili va 
meseleyi sordum. Paşa bana bik edebilmek için bir de komi ziresini derulıte etmiş olan M. 
aynen ve harfiyen şu sözleri yon teşkil olundu ve bunun ri- Malinof yeni hükumeti bir an 

söyledi: ~~~~~n~~fu1~;a~ali~~~d~:: evvel teşkil edebi.~ir~e.B. 
1
Ge-

"~u~ murahhasları şa~ktaki . d·ıd· S d t k.. çen cumartesi gunu u gar 
hırsıstıvanların mezahm ve tayın e ı ı. a are ınev ıın- b 1. . . 22 . d 

• J • . • me usan mec ısının ncı ev 
itisafata ug-ramakta ve kilise- de Saıt Paşa bulunuyordu. Bıl . . . . d t 

f · h 1. resının sonuncu ıçtımaı a a-
l erde serbest ayin icra edeme- hassa Almanya se aretı a ısa t·ı dil . . y . 1• ·h · 1• ·h ı e mıştı. enı par amento mekte hulasa hürriyeti vicda ne nası atler, tavsıye - r, ı · .. dd . . b. . . . . .h . '. . • • . d.k mu etıru ıtırmış, yenı ıntı a 
nıyelerıne malık olamamakta 1 tarlarla B:abıalının nazarı ı - ba . 1 1 . t. 

~ ka · · !bedi d n· -. 1 t yapı ması zamanı g emış ı. 
bulunduklarını makamı şikii.- tını ce y.or u. ıger ta- F ka . .. .. k b. . 

· · .. f · · ı· ••··1 k a t pazart:esı gunu a ıne ıs yette ve acı bır lısanla soy le . ra tan vazıy.etı ay .... ı e avra- .f . 
- ffak lm lan tı a ettı. yerek bu hıristiyanların huku m~ga ·ı:n~v.a · • o .. uş. o . 

ku diniyeleri tahtı temine alın m~fettışı umwnı ı:ı;u~e~ın .Hıl Bunun üzerine k'ral muhte
mak üzere muahedenameye mı P:ş.a ~ .Rumelının thtıya- lif fırkaların reislerini çağırmış 
bir maddei mahsusa dercini catı acılesını ve .bunlara 'kar- görüşmüştür. 
talep ve teklif ettiler. Diğer şı ittih~ı lazım gelen. t~dabiri Bulgar millet meclisi olan 
murahhasların hissiyatı diniye v~ .a~ı z~da 11ıa?cın s~v- Sobranyanın içtimaı tatil cdil
leri üzerinde bir tesir icrası 1ı:ı rhtırası ile Rumehde çevır- meden bir kaç gün evvel meclis 
maksadile ve gayet maharetle ~e_kte old~~ dolapları ~a:Si- kabineye itimat beyan etmişti. 
ileri sürülmüş olan bu teklifi latıle ve bılafasıla . Baibr~lıye Dağdan meclis bilvesile hü-
çürütmek vazife icabı olduğu (Bıtmedı) knmete itimadını göstermiştir. 
gibi ayni zamanda Ortodoks T O halde kabine niçin istifa et-
milletine mensup bulunmaklı- ürk- Yunan ti? 

h b·1 İstifa eden kabinenin reisi grm ase ı e sözlerimin kon- Muhtelif Avrupa Darülfü-
gre üzerinde bir tesiri mahsus nunlarile talebe mübadelesi M. Liyapçef eskiden beri de
icra edeceği de şüphesizdi. Bu hakkında Darülfünunun yap- mokrattır. İntihabat yapılma
nun için kongre reisi Prens mış olduğu proje ve talimatna dan evvel başvekilin bütün frr
Bismarktan söz istedim ve su rne ikmal edilmiş ve tatbikata ka reislerinin fikirlerini öğren
beyanatta bulundum: · başlanmıştır. Yakında Yunanis mek imkiinını kırata hazırla-

"Bu konferansta murahhas tana iki talebe gönderilecek, o mak için çekildiği söyleniyor. 
olarak bulunan muhterem si- radan da iki talebe buraya ge- Kabinenin istifasından sonra 
malardan bazrlarile mukadde- tirilecektir. 
ma Şarkta sefaret hizmetlerin Yunan darülfünun profesör
ıle arkadaşlrk şerefini ihraz et leri şehrimizde iken Darülfü
miştim. Kendileri 'benim orto- nun emanetile temas ederek i
doks bir hiristiyan olduğumu ki memleket arasında fikir ve 
bfürler. Memaliki Osmaniye- ilim rabıtasnn tcuvvetlendir
de bulundukları sırada mem- mek için profesör mübadelesi 
leketin her tarafında se~best- yapılmasını görüşmüşlerdir. 
çe icrayı ayin eden ve tezahü- Darülfünun bu hususta tetki
ratı me:ıllıebiycde hiç bi.r arı- kat yapacağı::u ve bunun için 
zaya maruz lıulunınayan hi
ristiyan kilise ve manastıTlar- de bir proje hazırlayacağını va 

detmiştir. 
da icrayı ibadete davet için Atina Darülfünunda tesis e-
çalınan çanla:ı kulaklarile işit 
mişler, paskalyada ve sair yor dilecek şark dilleri edebiyatı 

ve enstitüsü için Darülfünunu· 
tu günlerinde hiristiyan aha-
linin sokaklarda alenen ve ke- muzdan bazı maliimat istemiş 
mali se!'besti ile merasimi di- tir. Türkiyat enstitüsü bu ma-

lumatı ihzar ederek yakında niyelerj:ü ya.ptklanna ve bun-
lara hiç bir taraftan zulüm ve göndcr~cktir İcap ederse 
itisaf !)Öyle dursun hatta ufak Türkiyat enstitüsünden bir 
bir muhalefet dahi yapılmadı- müderris te Atinaya giderek 
ğma sahit olmuslardır. Bina- Türk edebiyat ve lisanı hakkın 

· ' da konferanslar verecektir. enaleyh Rus murahhası tara- l 
fmdan dermeyan olunan me- Bayram tati inden 
seleye hacet yoktur.. istifade 

K.a::-a Todori Paşa bu hika- Bu sene bayram tatilini top 
yeyı . anl<:ttıktan sonra ~us lu ve müşterek geçirmek üzere 
murahhı;larının gene •kanı ?l 1 bazı mektep tealebesi Bursaya 
ma.yıp te .<l ı flerınde ısrar ettık gitmeğe karar vermiştir. İlk gi 
!arını ve h~r ~e kad~r onların denler ticaret mektebi son sı-
arzularr daıı esınd~ bır şey ya- f 1 be ·d· D. - kt 

1 1 . d 1, la nı ta e sı ır. ıger me ep-
pı mac ı ıse e ma um o n 1 d · k b. ı be · k.ld h d b er e tıcaret me te ı ta e sı 
şe ı. e mua e enameye .. azı ni takip edeceklerdir . 
<:l1k; m vazolundugunu soyle- T t il J •• d l 
mio.tir. ır ı ar a muca e e 

f:u hadise Avrupa devletle- Ziraat müdürlüğü ile beledi 
riniı\ Osmanlı hükumeti umu- ye Adalarla Kadıköyünden 
nı:ıa .müdahale için neler yap- Maltepeye kadar mmtakadaki 
u'darını ve bizzat hi.ristiyan 1 çam ağaçlarile meyve ağaçları 
bir aza tarafından mooafaa e- ı na anz olan kurt ·ve tırtıllarla 
dil~11 ha!,ayikı bile çiğneye- mücadeleye başlamıştır. Bu 

Bulgaristanda siyasi fırkalar a
rasında öyle şiddetli mücadele
ler görülmedi. Son günlerde va 
zyiet tabii seyrini takip edyior. 
İster şeyin bir temerküz kabi
nesi t:eşkili olduğu söyleniyor. 
Fakat bütün frrkaları hükume
te teşrik etmek için ikna edebli 
mek müşküldür. En kuvvetli 
teşkekül olraak tiliifpervier de 
mokrat hzbi vardır. Bu teşek
kül gerek adet tibiarile, gerek 
dğier fırkalar araı:ındaki nüfu
zü itibarile bu teşekkül gene iş 
başına gelmiş olacaktır. Maa
mafhi Bulgarsitanda yeni hü
kftmetin bir temerküz olınsaı 
pek muhtemeldir. Bunu elde et 
mek için demokrat M. Malinof 
her hlade müşkülata tesadüf e
decektir. 

SOFYA 23 (A.A.) - M. 
Malinoff, yeni kabinenin teş
kiline memur edilmiştir. 

Ruslar ve 
tiltünlerimiz 
ANKARA, 24 (Telefonla)

Memleketimizde açıktan açı

ğa dumping yapmıyan Rus ti
careti hariciyesi ihracat mer
kezlerimizi elimizden almağa 
başlamıştır. 

Almanyaya gönderdiğimiz 
yüzbinlerce liralık tütün tama 
mile kalmıs ve mi,işterilerimiz , . 
kendilerine müracaat eden, dö _;-~ aın~I ve i~tirasatı siyasi- 1 mınta~ada~i bekçiler ev ve bah 

kül .: . . ıı tatmıne yol aradıkla- çe sahıplerıne çamlarını ve a- rt misli noksanına mal arze
-;;1 f~rtereıı ~i~ misal?ir: Bu 1 ğ~çlarım temizlemesi için ten- den Ruslann tütünlerini almış 

•" lrır 

Macar başvekili 
mühim bir 

nutuk söyledi 
BUDAPEŞTE 23 (A.A.)

Hükfunet fırkası kont Betlenin 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Kont, söylediği bir nutukta 
bundan 15 sene evvel Macaris
tarun harap bir halde bulundu
ğunu ve bugün yaşamakta ol
masının bir mucize telakki edi 
lebileceğini söyledikten sonra 
Avnıpanm siyasi ve iktısadi va 
ziyetine temasla demiştir ki: 
Uımımi harbi müteakıp akto 

lunan muahedeler Avrupaya 
yeni bir teşkilat venniştir ki 
o da Cemiyeti akvam meclisi 
ve bir çok galip devletler ara
sında akdolunan ittifak mua
hedeleri idi. Her ikisinin de 
haddi zatinde bir tek maksadı 
vardı "galip devletlerin tefev
vukunu temin etmek,. binaena 
leyh bu teşkilatın Avrupa sul
hüne uzun müddet hizmet et
memiş olması hiç bir veçhile 
mucibi hayret değildir. Bugün 
belki bizi adalet ve müsavat 
fikrine yaklaştıracak olan yeni 
siyasi teşkiliitın arifesinde bu· 
lunuyoruz. Muahedelerle ihdas 
olunan iktısadi teşkilatlara ge
lince, bu teş kiliit t a muvaffak 
olmustur. llu sah.:da şimdi sa
lah b:ışgöstermişti r. Hadisele
ri barut üzerinde oturur gibi 
daima artan bir dikkatle takip 
etmeliyiz. 

Şayet A rtıpa siyaseten ve 
iktısaden yeniden tanzim olu
nacaksa Macaristanm adalet ta 
lehinin işidilmesi. için çalışmalı 
yız. Macaristanm bu adalet ta 
lebi dört noktadan hulasa edile 
bilir: 

1 - Haksız olarak işkence e 
dilenlere adalet, 

2 - Müsavatsızlığa uğra
yanlara müsavat, 

3 - Cebren birbirinden ayn 
!anlara tekrar birleşmek. 

4 - Günes altında yaşayan
lara hakkı ha.yat imkanı. 

Yen iden tanzim olunacak 
Avrupaya Macaristanın verece 
ği ufak pusulası bu olacaktır. 

ispanyada vaziyet 
MADRİT, 23 (A.A.) -

Kadiksten gelen haberlere gö 
re Cervantes zırhlısında isyan 
çıkmış olduğuna dair olarak 
Londrada şayi olan halıerlerin 
aslu esası yoktur. Esasen, 
Cervantes Kadikst'te bulunma 
maktadır. Yalnız bahriyeliler, 
Cümhuriyet lehinde nümayiş
ler yapmışlar ve bir çok bina
lardaki kırallık armalannı sö
küp atmışlardır. 

MADRİT, 23 (A.A.) -
Tevkif edilmiş olan İspanya
nın Fas komiseri jeneral Yor
dananın yerine jene.ral Sanjur
jo'nun tayin edileceği haber 
veriliyor. 

9 defa idama 
mahkum oldu 
DUSSELDORF 23 (A.A.)

Dusseldorf canavarının muha
kemesindeki jürinin müzakere 
ve müşavereleri 105 dakika de 
vam etmiştir. Kurten, ikisi na 
musa tecavüzde miit:erafik ol
mak üzere 9 katil fili irtikap et 
miş olduğun~ söylemiştir. Kur 
ten, 9 defa idama ve altmış se
ne hapse mahkılm olmuş, an
cak hapis cezası, ceza kanunla
rı ahkamına tevfikan 15 seneye 
indiri~tir. Kendisinin mede 
ni hukuku rcfedilmiştir. Haya 
tının kalan senelerinde zabıta
nm nezan:ti altında bulunacak 
tır. Kendisini müdafaa eden a 
vukat, müekkilinin gayri mes
ut olduğunu iddia etmiş ve bu 
nun için delili olarak onun b·· 

• Katil Kurl~n 

işleri fevkalade ve mukaveme
ti kabil olmayan şehvi bir buh 
ran tesirile yapmış olduğunu 
ileri sürmüş ve binaenaleyh i
şin içinde tesmim olmadığım 
söylemiştir. Müddeiumumi, üç 
mütehassısın tesmimin mevcu 
diyetine karar vermiş oldukla
rım ileri sürerek bu iddiayı red 
det miştir 

Mahkeme heyeti çekilmez
den evvel Kurten, bir kaç söz 
söylemiş, yaptığı işlerden dola 
ıyı özür dilemeğe bile cesareti 
olmadığını söylemiştir. 

Bu telgraf haberi Almanya
nın Düsseldorf şehrinde bir 
çok genç kadınların kanına gi 
ren ve uzun zaman kendisini 
saklamağa muvaffak olan Kur 
tenin mahknmiyetini bildiriyor 
Fakat bir daha tereddüdü mu
cip oluyor. Telgrafın verdiği 
habere bakılırsa katilin cezası 
sıbeş sene hapis· gibi görün
mektedir. Fakat claha evvel do 
kuz defa idama mahknm edildi 
ğini görünce Kurtenin kendi 
itirafile sabit olan dokuz katil 
filinin cezas ıböyle verildiği an 
taşlıyor. Alman kanur.u her fii 
lin mahkeme tarafından ayrı 
ayrı cezası tasrih eclilmek sure 
tile mahkemenin karar vermesi 
ni icap ettirdiğiı d!n Kurten 
de dokuz katil cü::ınünden do
kuz de' a icJ:ıma mahkum olmuş 
oluyor. F<"kat bittabi lıu genç 

D İT 23 (A A) kadı:1lan üldürmekten zevk a 
MA R , · · - l l k d ıY-1 . 1. 1 h' .k ' 1 an c:::n:ıv~ rın car. ı c o uz e.,ı 

Amerıka ve ta va u ·umet e 1 . · 0 · · ı · ı f d . . İ 1 - h .. 1--. . .

1 

bırdı r. nu ı ı r, ın nr c e ~ an 
rıyenı spanyo u .urnetmı fazla id;;m edilmcyeceüi ib i-
tammışlardı ;. kardır. Llil:in Kurten iJam etli 

. T 23 (AA ) _ lece~' mi? Telgraf hal::e~i y:ılı,:z 
MADRI. • İ · · mahkeme karn:mın bır hula-

Bu sabah bır gazete spany a- .. 
• 1 k 1 .. sasıdır. H::~rl olan zanna gorc 

nın ecnebı mem e et ere gon- katilin cezı:sı onbes sene h:ıp~e 
dermesi muhtemel bulunan se ı · d .. 1 · ·b· ·· ~. ·· F . . . . . ··1.ı . ın ın mıs gı ı gorunuyor. • :ı-
firlerın ısımlerını mu eyyın k d d .. ·. · ·b· d ı ı . . . . at e , gıınız gı ı a ıa cvvc 
bır lıste neşretmıştıır. Havas k <l .. · d k d f ·c1 . • . . en ısının o uz e a ı amma 
aıansının muhabınne nazaran h .. k d'J · ld - d b . . ·ıd . . k ,.1 u me ı mış o ugun an u 
şımdıkı ha e tayını atı eş-- h .. , .. b. 1 k ı . . İ u,tmu ır na oz aran o ma-
mış olan sefır, spanyayr Lon- d k · f d·ı k ·· .. n k 
d ıl .1 d k 1 M ı ·ca m az e ı ece goru, me 

ra a temsı e ece o an . d: v ·ı h · k t • 
P d A 1 'el 0 . - te ır. erı en apıs cezası a ı 

erez e yo a ır. ıger şa- 1. d. . ·· ·· 1 · · · el' G . ın ıger curum erı ıcın ır. e 
yıaların aslu esası yoktur. lec k h b 1 b t ed. a·· ı·· · . e a er er u er ucu ı-

MADRlT, 23 'A . .A. - İspan 
yol Akdeniz seyrisefain idare 
si gemilerinin isimlerini değiş 
tirmefte karar vermistir. Eski 
id'1re reislerinin ve a ırensleri 

nin isimle~ini taşıyan gemile
re şehir isimleri verilecektir. 
Transatlantik kumpanyası bu 
ve~hile hareket edecektir. 

f.:~~t 
lngiltere kraliçesi

nin biraderi 
Lord Athlone Ankarada merasimle 
karşılandL şerefine ziyafet verildi 

< 

' ANKARA, 24 A. A. - İn- ı kabul buyrulmuştur. 
giltcre kraliçesinin biraderi Reisicümhur Hz. saat 18 dt 
Lord Athlone ve refikası pren Ankara Palasta misafirle! 
ses Alice ve kerimelerile mai- ziyareti iade buyurmuşlardır 
yetlerini getiren tren bugün sa şerefine verilen ziyafette Rei· 
at 16 da Ankaraya muvasalat sicümhur Hazretlerile, Büyük 
etmiştir. Millet Meclisi Reisi Kiizım Pı 

İstasyonda, Reisiciimhur şa, heyeti vekile azaları, ceiı 
Hz. namuıa katibi umunıl Tev vekili Hasan B., İngiliz sefart 
fik ve başyaverleri Rüsuhi B. ti erkanı, hariciye müsteşarı 
lerle hükfunet namına Harici- Numan Rüat, kitibi umunıi 
ye müsteşarı Numan Rifat ve Tevfik ve başyaver Rüsuhi B. 
protokol umum müdürü Fuat ler hazır bulurunuşlacdrr. Ziya 
Simavi Beyler tarafından is- feti müteakıp bir suvare veril· 
edilmişlerdir. miştir. 

Misafirler Ankara Palasta ANKARA, 24 A.A. - Saat 
ihzar edilen daiıreler yerleşmiş yirmi buçukta Hariciye Vekili 
terdir. Tevfik Rüştü B. ve remkası: H. 

Lord Athlone, saat 17 de efendi tarafından misaiırler 
Çankayada Reisicümhur Hz. şerefine Ankara Palasta hir ak 
tarafından sureti hususiyetle şam ziyafeti verilmiştir. 

~~~..;...--...;.~....;..~~~___;:..... 

Borsada intihabahn neticesi 
BURSA, 24 (Hususi) - İn 

tihabata saat 10 da başlandı. 
900 ü mütecaviz müntehibi sa
ni işürak etti. Halk Frrkaııı 
namzetleri ittifakla intihap e
dildiler. 

Kazalardan Gemlik, İnegöl 
müstakillere rey vermediler. 

Müstakillerden İhsan Celfil 

7, Münür Halit 4, avukat Asaf 
3, Necip 1, sabık meb'us Şefi!> 
Lütfü 6 rey almış, mensucatçı 
rüştü B. ise ekseriyetle inti- • 
hap edilmiştir. Müstakillerdeıı 
bazıları çok erkenden belediye 
kapısı önünde heyecanlı turla! 
yaparak beyannamelerini tevzi 
etmişlerdir. 

Büyük şehirlerde ı iş Bankası 
.fırka teşkilatı 
ANKARA, 24 (Telefonla)-

C. H. F. nizamnamesini tadi
len hazırlayan encümen fırka 
teş,kilatının daha ziyade kuv
vet bulması için İstanbul gil· i 
büyük şehirlerde ocakların il
gası ve nahiyelerin takviye e
dilmesi esasına kuvvetle tema 
yül etmiştir. 

Muhtarlar mahallelerde C. 
H. Frrkasrnın birer mümessili 
gibi kalacaklac, kendi mınta
kalarındaki azanın taahhüdatı 
şehriyelerini tahsil ettikleri gi 
bi aza ile nahiye merkezle:ııi a
rasında irtibat vazifesini de 
yapmış olacakla:rdır. 

Bu halde nahiyeler daha 
toplu ve en aşağı 2-3 bin azası 
olan teşekküller olacaklardır. 
İstanbul teşkilatına nezaret et 
miş olan grup reis vekili Ali 
(Afyon) Beyin de ayn\ müla
hazada olduğu beyan edilmek 
tedir 

Yeni şubeler için 
hazırlıklar yapılıyor 

ANKARA, 24 (Telefonla)· 
Mayısın 15 ine kadar İş Ban
kasının yeni şubelerinden mü· 
him bir kısmı açtlnuş olacak· 
trr. Bu şubelere tayin olwıaıı 
müdürler mmtaka müfettiş· 
!eri ile berabeır mahallerinde 
hazırlık yapmaktadrr. 

İş Bankasının muhtelif ma· 
hallerde daha bir kaç şube aç
ması ıiçin gerek resmi ve ge-
1rek hususi müracaatlar yapıl· 
mıştır. Banka bu yerlerde tet· 
kikat yapmayı karadaştırmı§ 
ise de .ilan ettiği mahallerden 
başka yeni şubeler açmak içill 
karar vermiş değildir. Banka· 
nm ktrk i.kiye baliğ olan şube· 
!eri tamamile iş.lemeğe başla
dıktan sonra yeni vaziyet ve 
yeni ihtiyaçlara göre yeni ka
rar vermesi kolaydır. 

MIOOll# E 
• J 

T rabzonda başlıyan kin 
kanlı netice verdi 

Dün akşam Beyazıt kahvehanelerindeıı 
birinde Ahmet, hemşerisini yaraladı 
Dün saat 16,30 Beyazıtta 

Yusufun kahvesinde bir cina
yet olmuş, Ahmet İbrahim is
mindeki bir halaç Fehmi ismin 
deki hemşerism ı kolundan ve 
kulağı tozundan ağır surette 
yaralamıştır. 

Carih Trabzonlu Ahmet İb
rahim ile mecruh bakırcı Laz 
Fehmi arasrnda daha Trabzon 
da iken bir kadın meselesinden 
münafcret zuhur etmiş, ve o 
zamandan bu güne kadar de
vam edip gitmiştir. 

Dün Ahmet İbrahim akraba 
sı Mehmet ile Yusufun dükka
nında otururken Fehmi de ora 
ya gelmiş, Fehmi ile Mehmet 
arasında kavga çıkmış, Ahmet 
İbrahim bundan bilistifade es 
ki düşmanı Laz Fehminin üze 
rlne hücum etmiş ve bıçakla 
kalbinin üzerinden, yüzünden 
ağıı .. surette yaralalİllştır. 

Mecruh hastahaneye kaldı
rılmış, Ahmet İbrahim yaka
lanmı tır. 

Boynunu kesmeğe te
şebbüs elti 

Şehremininde Seyyit Ömer 
mahallesinde oturan 47 yaşm· 
da Nazif Efendi dün ustura i
le boynunu kesmeğe teşebbüs 
suretile intihara kalkışmıştır. 

Nazif Efendi ağır yaralı ol· 
duğu hal de Cerrahpaşa hasta 
hanesine naklcdi:.ıniştir. Zaru · 
ret yüzünden intihara teşebbüs 
ettiği anlaşılmıştır. 

Sarhoş 
Sıraservilerıle oturan Yorgi 

evvelki gece küskütük sarho~ 

bir halde Beyoglunda öteyt 
beriye taarruz ederken görül· 
müş, polislere de hakaret et· 
miş, fakat nihayet yakalanmı~ 
tır. ....... .... --
12 haydut yakalandı 
ADANA, - Ceyhart civarıt1 

daki Sa"rıçam me'vkunde Kozal' 
yolcularını soyan 12 haydttf 
jandarma tarafından takip ııe· 

ticesinde yakalanmıştır. ---
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Tranivaylarda iade ·edilmeyen paralar 
c 

ne olacak 
,. 
• • 

• 

Hilaliahmer cemiyeti- ~.Liman 
nİn senelik kongresi Mavnacıl~rla yeni 

bir ihtilaf çıktı 
Tramvaylarda iade edilmeyen küsuratın/ Mavnacilar cemiyeti ile ~i-

Balkan turizm 
federasyonu 

Kongre bu sabah küıat 
edilecektir 

lstanbul cuma günle.!_i nasıl eğleniyor? 

Sıcaklar ansızın bastırdı l 
. H•l" 1

. h man şirketi araınnda son gun-
yerıne l a 18 mer ,.; lerde yeni bir ihtilaf hasıl ol-

Balkan Turizm federasyonu 
İstanbul kongresine iştirak ede 
cek murahhaslarından dün şeh 
riınize gelen olmamıştır. Fede 
rasyonun küşat merasimi bu
gün saat 11 de Galatasaray li
sesinde yapılacağı evvelce ala
kadar murahhaslara tebliğ edil 
miş ve davetiyeler gönderilmiş 
olduğundan gelecek murahhas 
ların buglin konvansiyonel ile 
muvasa\atlarına intizar olun

Kırların nasıl zümrüt yeşili bir renk bağladığını 
görmek isteyenler ... 

pu)u verilmesi teklif edildi 
~~ ......... ,,.,... .... 

Dünkü kongreye iştiraJ: eden zevat 

Hilaliahmer cemiyeti İstan vayici zaruriyeden olması ha: 
llul merkezi kongresi dün saat sebile ve prensip noktasından 
14 te merkezinde Cağaloğlun· reddedilmiştir. 
daki binasmda aktodilmiştir. Gıdasız talebeye yardım i-

Kongreyi reis Ali Paşa aç· çin Hilaliahmer haricinde t~p 
mış ve ekseriyet olduğundan lanan heyetlerin hük(lmetın 
müzakerata başlanmıştır. Kon müsaadesile Hilaliahmer teş
gre riyasetine vali muavini Faz kilatile birlikte çalışmaları ~ü 
lı B.ve ikinci riyasette de Tev nasip olacağı münakaşa ve a 
fik Salim Paşa kitabete sıhhı· bul edilmiştir. 
ye müfettişi Halil B. intihap e Merkez heyetinin ruzname 
dilmiştir. . si mucibince çekilen iki aza-

Ruzname mucibince senelık dan İsmail Bey ipka ve Celal 
rapor okunmuş, hesabat te!kik Sahir Beyin yerine vali muavi 
ve yeni sene bütçesi de dahil ol ni Fazlı Bey intihap olunmuş
mak üzere cümlesi tasdik olun tur. Merkez heyetinden kura i 
muştur . le çıkan beş aza alkışlarla tek 

Bazı aza şubelerin kafi dere rar intihap olunmuşlardır. Bu, 
ce faaliyet gösternıediklerin- beş zevat, Saf.iye Hüseyin Ha
den şikayet etmiş ve bu mevzu nım, Tevfik Salim Paşa, Ha
üzerinde münakaşa ve teklif- bipzade Ziya Bey sıhhiye mü
ler yapılmıştır. Yapılan teklif- dürü Ali Rıza Bey, Furtunzade 
ler arasında en mühimleri Murat Beylerdir. Sabık idare 
tramvaylarda iade edilmeyen heyeti tekrar intihap edilmiş
küsuratın yerine ihtiyaô ola tir. 
rak hilaliahmer pulu verilmesi Kongre sonunda Gazi Haz
ve müskirat şişelerine şefkat retleri ve İsmet Paşaya, sıhhi
pulu yapıştırılmasıdır. Su da- ye vekili Refik Bey ile sair z~ 
macanalarına pul ilsakı hak vatı aliyeye telgrafla arzı tazı-
kında yapılan teklif suyun ha- mat edilm!.~ş-ti_r. ___ _ 

Doktorlar toplandılar 
En ziyade münakaşa edilen mesele 

muavenet sandığı 
nizamnamesinin tadili olmuştur 

Dünkü ;,timadan bir intiba 

Etibba muhadenet ceıniye- 1 !edileme~ olan. me~h~ ront 
ti dün sabah saat onda Gülha- kenci Şevkı Beym aıl~sıne ~=
ne hastahanesi salonunda sene pılacak muavenet ve aıdat -
lik kongresini hafi olarak ak- seleleri intaç olunarak mua~
tetmiştir. netin yapılmasına karar ven -

Kongre müzakeratı ve yeni mi~tir. . 
idare heyeti intihabatı hakkın En ziyade münakaşa ~dile~ 
da atideki malllmat alınmış- mesele muavenet sandıgı nı 
ttr: zamnamesinin tadili olmuştur. 

• · F h · heyeti idare teklifi nihayet ba-
Kongre umumi katıp et · ı zı tadilatla kabul olunmuştur. 

Rey tarafından açılmış ve. ru- Bundan sonra heyeti idare se
ıanmame mucibince ekse~yet nelik mesai raporu tetkik ve 
olduğundan kongre faaliy~te kabul edilmiştir. 
başlamıştır. Kongre riyasetıne En sonra heyeti idare intiha 
içtimada hazır bulunan doktor bı yapılmış ve Dr. Niyazi İs
ların en yaşlısı olan Hiialiah- met, Fahreddin Kerim, Fethi, 
iller reisi Ali Paşa katipliğine Nazım Hamdi, ope~atör M. 
de en genç doktor kemal Bey Kemal, Mustafa, Talat, Şuayp 
ıleçilmlşlerdir. Nuri Beyler intihap olunmıış-

Fethi Bey sabık heyeti idare tardır. Bir iki g~n .zarfında ye 
nin mesai programmı okumuş . h eti idare ıçtıma ederek 
ve bu rapor etrafında münaka· m. eye umumi katibi aralann-

reıs v . 

muştur. 
thti!Jf hakkında mavnacılar ....... b •••• b • 

cemiyeti reisi Osman Bey di
yor ki: 

- "Biz bu karadan karaya 
mal naklederken tüccarlar ha
zan denizde satış yaparlar. Bu 
ani vaziyet karşısında yükümü 
zü liman şirketine ait mavnala 
ra devretmek imkansızdır. İş a 
cele olur, yahut tüccar iki mis 
1i masraf vermek mecburiyetin 
de kalır. Müşterimizin malını 
vapura götürürüz. Liman şirke 
ti derhal bizim 900 kuruşa nak 
lettiğimiz maldan kendi tarife 
sini esas tutarak 93 7 ,5 kuruş is 

Kurban bayramı, bayramın kurbanı ... - Vapurda ağız dalaşı yapanlar
Çocuklann haftasın~a-Pek teklifsiz olma l -Ya~ manzaralan baslad• 1 

ter. 
Şimdiye kadar bu kabilden 

binlerce liİ-a verdik. Deniz tica 
ret müdürüne müracaat ettik. 

maktadır. 
Galatasaray lisesinde yapıla 

cak küşat merasiminden sonra 
federasyon meclisi saat onbeş
te Perapalas otelinde ilk içtima 
mı aktedecek ve mesai etrafın 
da müzakereler yapacaktır. Sa 
at 17 buçukta federasyon aza
lan Galatasaray lisesinde top
lanacak ve Vahit Bey tarafın
dan bir konferans verilecektir. 
Saat 20 de Perapalas otelinde 

murahhaslara bir akşam ziyafe ~:;~t_;:~~~....;~~~~~ 
ti verilecektir. i -~ ~----~,,p. 
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Bize limanlar kanununun 11 
inci maddesi limanlar inzıbatı 
na ve liman asayişine aittir. 
Kanunda liman şirketinin doğ 
rudan doğruya bizden ceza ala 
bilmesi için hiç madde zilcredil 
memiştir. 

Kongrenin mesai programın ı 

d T 
. il B lk 'lletle- · Dun. , tanıdıklardan ev ıba. ı:ık siz olun da rastgele demeyin. ıkuşbakışı baktınız mı, bütür 

a unzm e a an mı h'b' b' ı d k 1 n . . kın! k B !kanlar- , s<. ı ı · ır gençe raı;t a ım. o :oilet almağa zor yetişerek hir Marmaırayı görül:'SÜ:nüz. Man 
rıru ya . aştı~a • ~ ha 1 tıığunun altında bir sürü paket hamlede ıatladı'k. :ııaranın güzelliği yol için çe 
da yol, _şımendıfer denız ve lerle ikinci mevki tramvaya ye !kilen zahmeti derhal unuttu 

n ki t ıı ın ıslahı Vapur da ne kalabalıkmış 
;ad a ıya yo arın lele tıe' tişeceğimdeye nefes nefeselko ya!.. Güvertede bll- ıkişilik yer rur. Liman şirketine verilen im

tiyazda da buna dair hiç bir sa 
rahat yoktur. Bizden alsa alsa 
bir inhisar hakkı alır. Teessüsü 
müzden itibaren verdiğimiz bü 
tün <:ezaları noter tarafından 
tasdik ettirerek zabıtlarla veka 
!ete göndereceğiz. 

e erasyona <!ahi! mem e - <>uyordu. Vatman tramvayı kı Kalamış iskelesinin önünd< 
h lb' · · lan pro Y bulamayoruın ki, oturabileyim. 

re seyya ce ı ıçı? yapı . . yasıya sürdüğü için yetişeme- Bu mevsimde alt katada inil- iki gazinoda ıbir parça dinlen· 
pagandaların tevhıt ve tanzımı, yeceg" ini anlayarak döndü. Göz ek t ...... "-il 

ı l 
İ mez '}'a m , ye er '"' .ar ., e ... 

Londra - stanbul yo unun s- göze geldik; fakat belli ki ıbu .... Malum ya: İki günden ber 
tan~ul - Budapeşte. ~ısm~ tesadüf rpek hoşuna gitmedi. Havada in<:e, tiil inceliğinde çocUk haftasını yaşayoruz. Çel 
tetkık -~e bu l'._olun ~~tıyaç .~05 Bir sürü paketle gülünç vaziye bulutlar sıralanmış alevsiz par cuk haftası, elbette ıki çocukla 
terec~gı maddı vesaıtın m~a- te düştüğünün o da farkında i- lak lbir güneş var. Batıdan tat- rın haftası olacak. Netekim,, 
keresı, Balkanlarda asarı atıka di; maamafih aşinalık etti: lı brr meltem esiyor. Okşayı<:ı her tarafta ekıseriy·et bu min:r 

Odalar kongresine 
iştirak edecekler 

noktai nazarından seyyahatler _ Ner·y- lbö'yle). bir elin teması gibi dokunduğu . . 1 __ _, 
f 

v ~ h 
1 

mını yavru ""ua ... 
tertibi, ikinci Balkan turizm e - Sana soıımalı, dedim, Al- yere ayat veren ibir me tem.. Sahilde dolaşan çocuk kafi· 

Ankarada toplanacak olan O 
dalar kongresinde hazır bulun 
mak üzere İstanbul mıntaka
sından da beş murahhas seçil 

derasyonunun programını tes- lalh veı:.sin ... Kuııbanıbayramına Kadıköyüne ıgelin<:eye ka- le1eri arasında öyle sevimli L 

bit, federasyonun dai~! merk.e hazırlık .. Değil mi? Soluyarak dar, vapurda iyi hadiseler ol- cana yakın mahluklar var ki ı 
zinin ve nizamnamesının tertı- 1cendini gösterdi: du. Evvela, Hanımlar sırasın- insan bic kere kucaklamadan 
bi mevcuttur. - Kurban bayramı deme de daki gürültüye kulak kabart- yahut ıbiç olmazsa uzaktan 

bayramın kurbanıde! Öyle ya.. tik. Bu, sebebi anla ılmayan sevmeden geçemeyor 
Fazilet mükafab 

miştir. İstanbul mmtakası mu Adana ilk mektep muallimle 
rahhaslarına bu kongreye işti- ri 930 fazilet mükafatına nam
rak için 200 er lira verilmesi te zet olarak şehit Kubilayı gös-

Şunu• şurasında ne kaldı bay- bir kıavga idi: İki aırkadaş, kolkola gidiyoı 1 
raına ... Tabii hazrrlık filan ya - Kızını zaptedeydin ka- lardı. Çıtır pıtır konuşan biı 
pılacak. Vardan yoktan, bu- dm... yavruyu okşayacak oldular 

karriir etmiştir. . termişlerdir. 
lup buluşturup eksiklerin ta- - Beni.m krzun, kendi ha- Bir tanesi, egilip opm~k bile

1 

mamlaıunasına çalışılacak.. linde mektebe gidiyordu. Oğ- istedi amma öteki mani oldu 

Dünkü maçlar .. 
Size bir şey söyleyim mi? lun olacaık ıhokkaıbaz, ne yapıp - Pek teklifsiz olma .. 

Benim dahaıgeçen güne kadar, yapıp kızın fikrini çeldi. - Niçin? 
ödüm kopuyordu. Bayram fe- -Asıl holdkabaz, senin oğ- - E .. ne bilirsin .. Belki İs 1 

na ha~a_lar.a ras~l.al'.aca.k d~ye.. lun bu yaşta yaıpmadığr !hare- tanbul valisidir.! Şaka değil! 1 
Hoş'. ıyı gı?eı:e.gını şımdıden 1 ket yok. Daha geçen gece ku- Vali, Polis müdürü, gazete baş r 
k~tırmek imkanı yok amma, : mar masaııında, •baskın verdi. muharriri ve daha kimler yok Galatasaray (4) Anadolu (0), Vefa (3) 

Istanhul spor (0), Fener (5) Beykoz (2) hiç olmazsa bahara ~avuşU:k - Hadi 9US, sus .. İftira et- aralarında .. 
ya ... Artık olsa olsa bıraz yag- me ı 

1 Od 
·h .. Feneryolu istasyonundaı;ıı 

Tak · d d ı· faWar hava,·n ~elen topları daha mur sepe er... a, n~ ayet Dün aım • ta yomun a ıg .... • • 1 H ka - Neye iftira edeyim. polis trenle dönerken dahJ. yenı çi-
maçlarına devam edildi. ilk maçı kolay alabiliyorlardı. yaz yagmuru .... avanın pa l 
Galataaaray Anadoluya kartı oyna- Birinci haftaym Gazinin hücum- masile açması bir olur... «", benim lkapımı aşındırma- çek açmağa başlayan bazı ağaç . 
dı. Ve (4-0) ıralip ıreldi. larile Vefa 2 gol yapb. Devrenin Şöyle etrafml'Za alıcı gözile YOr ıki! lar nazarı dilckatimi celbetti. 

Birinci devrede ( 1-0) vaziyette sonuna kadar bu ırolleri telifi ede- baksanıza <:anım .... Kırların, na Alemin ağzında bir parmak Demek oluyor ki insanlar gibi 
olan G. S. lıların ikinci devrede 3 bilecek sağlam akınlar yapamayan sd cana yakın, zümııüt yeşili sakız oldunuz. nebatat arasnda da ~hti'}'atJ,,ı ' 
gol daha atarak ıralibiyet ırollerini latanbulapor birinci devreyi (2-0) E d · k d hareket edenler var. ~ 
dörde çıkarabildiler. mağlUp vaziyette bitirdi. bir renk bağladığını farketıme - e epsız a rn . 

Bu ilk maç oyun itibarile güzel ikinci devrede de oyunun ilk diniz mi yoksa? .. Doğrusunu a - Edepsiz sensin! Köprüye Çfktığım zaman 
cereyan etti denilemez. Sarı kırmı- şekli deği,medi. Bu devrede de rarsanız düne kadar ben de iar - Zati ne olacak. Anasına hep yaz manzaraları: Taze ıba 
zıların muhacim hattı, muavinleri htanbulsp<>r müdafası, bütü.n oyu- ketmcmiştim. Bahar, meğerse bak kzını al.... ! demiçi fulya satanlar .. Bardak 
birinci sınıftan çok düşük bir teknik nun yükü".ü taşıdı. Devrenın. ~o:_- ·bütün hızile gelmiş .... Güneşin Muhaverenin neticesini al- lamı şrkırdatan seyyar sucu-
gösterdiler. Karşılanndaki takını nuncu dakıka.,nda Vefa solıçı u· b · k • l madan gu"vertenin öbür tara- !ar.. • 1 
daha kuvvetli olsaydı, gol adedi çüncü golü atmışlL Bu golden son· ~1 .. zıyasına. avuşan aga~ ar, fı d b' <l 1 dörde çıkmazdı. G. S. lılar öyle ra ls. sporluların g~yr.etleri Vefa I butu~ kış y~gmu~ suyu ıçen n a ır maraza a 1a: 
bir oyun oynadılar. müdafaası önünde kesıldı. topraıdar, hırdenbıre, o kadar - Evet, siz bastınız.! 

Bu muvafakıyetaiz oyunun ae- Dün Vefa gal.ibiy.c~e l~yık bir o- çabuk yeşermişler ki, insan, - Yanlısınız var beyefendi. 
beplerim uhteliftir. Merkez muha- yun oynadı. Netıce ıtıb'.U'ıb, galibi- içinde uzak bi: aşinaya kavu- Ben kenarda idim .. 
cimin değişmesi, hücum hattında yet sayılaıı'.'~, oyun~~. cereyanını sanların duydu<>u sevinci his- - Gözüme mi inanayım, si-
yadırırama yapıyordu. Ortaya, dün- bu kad~r 'iyı ıf~de etl:gı ıtadyomda · . " · ' 
kü arkadaşları ara&ına henüz giren az görü!mü1tür. sedıyor. ze mı.• 
Ercüment belki yanındakilerle daha FENERBAHÇE. ZEKl'SlZ ÇIKTI Amma tabiatin bu değıişen - Farzediniz ki ben bir dik 
iyi anlaşacak vaziyet bulamadığın- Dün eFncr!J~'ıçe Beykoza karşı manzarasını doya doya seyre- katsizlik yaptım. Affedersiniz. 
dan, bazen geri, b;,zı ileri kalıyor- Zeki'siz çıktı. !\(açı da (5-2) kazan debilmek için şehrin hudutları - Evet amma, bu ayıptır. 
du. Bu vaziyette topu kapan içler dı. Açık söyleyelim; Zcl<isiz Fener 
de merkez muhaciınini yerinde bu- tuhaf oluyor. Vakıa belki hücum- haricine çrkmak lazım... - İsteyerek yapmadmı ya .. 
laınadıklarından çok tutuyorlardı. larda daha atılP."an oldu. Fakat vu- Mesela trene ıbinip Y eşilkö- Bk kazadır oldu. 
Netekim Kemal Faruki de zaruri zuhu yoktu. ~ir garip kontıklığı ye kadar uzanmalısınız. Yahut - Bak hele .. Bir de şirret-

i bir tekilde şahsi oynadı. Topu çok vardı. Zekinin olduğu zamanlar vapura atlayrp uzun bir boğa2! l'k ed' 
sürdü. Kart• kalenin önü dolunca- gibi itlcnınit, kumaş dokur ıribi ak- tenezzühü yapmalısınız. Bun- ı yıyokr.... d f 
ya kadar paslannı ıreciktirdi. mıyorlardı. Bu eksikliğe r.ukabil - d amma, bu ka arı az 

Haf hattına gelince; muhacimler hücum hattının yer değişmesi daha lann hiç lbirini y~axnazsanız, la .... 
hadden fazla yardım etmeseydiler ı fazla idi. Akmağa başladıkları ... hiç olmazsa tramvaya binip - Yani ne yaparsınız? Bir 
çorbaya döneceklerdi. Tesadüfi bir 
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niyeden itibaren, kale önüne ırelit· Yedilculeyi, Topkapıyı ve E- daha mı basarsınız.? 
surette cenah haflarırun önüne dü- leri za:•an daha kıaaydı. Hücumda- dirnekapıyı gömelisiniz.. _ Bu 'Sefer a,yağımla bas-
ıen muhacimler biribirinin çok can- 1 ki vıızuhsuzluk, biraz uürüzlü olut mam ayag· ım altında ezerim. 
dan arkadaıları olduğundan, mua- 1 zaruri idi. Bu kadar sene Zekinin Hasılı bu güzel mev- • . 
vinlerin kaçırdıklarını onlar kapa- j tarzına ahımıf olAn çocuklar mer- _ smxle yüzümüze lbir kale 'kapı- - Tıihtalkurusu mu ezıyoc-
rak, haflann k~aurların~ bi~ ~~ec~- I k~ değiı'.nce biraz bocaladılar.Bel- sı gibi kapanan şehrin dar ve ıunuz kuzum:;.... Hele bir tecrübe 
örttüler. Heyetı umumıyeu ıtıban- ki bu vazıyet zamanla deiiıecektir. .kasvetli sokaklarından mutla- etsenize ... 
le, dün oynayan Galatasaray tataız Fakat muhakkak olan bir t•Y var; k A _ Çat! 
futboldan ziyade, didinmeğe benzer Fener Zekisiz e•ki tadını kaybedi- ka urtulınak lazım .. Aksi tak-
bir oyun oynadı. yor. Bize kalırsa Fenerliler bir dirde baharın en güzel geçtiği - Çat, çat" 

VEFA. ISTNBULSPOR müddet daha merkezde Zekiye muh brr !beldede bathara hasret 'ka· Üçüncii tok.atı wnnak Uze. 
Bu oyunun ehemmiyetinden dün 1 taç görünüyorlar. lmıınız. re kalkan elleri, hedeflerine i-

bahsetmiltik. Vefanın ~~ar~ı tu- j ~o.L~ER ~ASIL OLDU? Dün, ben şeytanın aıyağıru .abet etmediler. Deıtıal araya tar.., latan~ul~poru';' ~uık~ mev ıBrı'.'cı ıoliı Beyko:ı;.'ular yaptı. kırarak, mevsimin ilk cuması· ıg.irildi, biri alt Hlona, öteki 
kie düıeceğinı soyl~ttık. Dün V.,.. ~evrenın ortalanna do~ Alieddin nı, gü~l bir kır aleminde ge· b-. tarafa mntiliiildü. Hidise 
fanın iyi oynayacagı tuttu. lstanbul bir ırol atarak beraberlıgı temin et- -. .. -
sporun da fena oynayacağı... ti. Birinci devre (ı-1) berabere çirdim. Evden çıktığım uman de bu suretle önıbas edildi. 

Ekseri zaman iyi oynayan la spor neticelendi. ıhiç bir proğırarnım yoktu. Rast . . • • . . . . • • . • • • • • . . • • • • • 
hallan diin te•zi•ı_ta ~ ak11yor- .. ~.kin.ci devrede Fen~ ikinci go ,gele yütıÜdÜnl. Rast ,gele bir Kadıköyle, Feneıbahçe tıa· 
lardL Bütün verdıklen t~pları Ve- ı lun~ !ıkret yapb. Oçuncii Fener tramvaya ıbindim. Meğer, bu lhili a:ıumda u~n girintili 
falıların ayaklarına Yerdiler. ırolunu penalbdan Sedat çekti. Dör- tramvay, ık:arşrya ,gidiyıOlmluş. ç*mtılı ~il ıpaııçuı, bu mC'V 

Vefa muhacimleri de batta Ga- 1 düncü ırolü Fikret hakikaten nefü K" .. .. rta da kü ilk' b' ıimde dıı.....ada ...;;..:ıı..&.ı'l-...ıı. 
• oldufu halde ırü:ı:el, uzun paslı J bir sürütle Beykoz kalesine soktu. oprunun O sın Ç ır ... , ıı>--~ Ç\,~ 

Wr GYU" oynadılar. Beıinci Fener ıolünü, Muzaffer mola verince rastgele atladım. bediıalann lha:!ribtca en bu-
Havadan oynamak ta h. ~.run den aldıiı iyi bir puı yerinde kul- Si·:ı: tesadüfe bakın ıki, Kadı- lunmazııdır. 

Eminönündeki köşede, ay
'l'an sürahileri sıralanmış .. Yaz ı 
lık açrk renk elbiseler, ince i- ı 
pek mantolar ... Bu sefer şaka , 
değil, yaz bize birden bastırdı. ı 
Allah verede bütü:-ı m ' ım .- 1 

caktan dilimiz da:nağımrza y;; 
pışmasa!. 

M. S. 

-··----
Balkan!ı talebe

nin gezintisi 
Balkan haftası münasebetile j 

şehrimize gelecek olan Balkan ' 
lı talebelerin son kısmının bu
gün muvasalatına intizar edil
mektedir. Evvelce şehrimize 
gelmiş olan Yunanlı talebe dün 
program• mucibince serbest o
larak ıehri gezmişler ve çocuk ~ 
bayramı münasebetile yapılaf, 
eğlenceleri seyretmişlerdir. T, 
!ebelere gezmelerinde mihman.
dan olan Türk talebe refakat ' 
etmiştir .• Balk.anlı misafir tale 
be bugün saat 11 de Galatasa
ray liseainde yapılacak Balk&$ 
Turizm federasyonunun kilşat ~ 
merasiminde ve 17 buçukta cif. 
Vahit Beyin konferansında bu- 1 

lunacaklardır. Pazar günü sabJ 
hı Topkapı .. sa.rayı ge:ı:il~k ! •.; b; 
da da Darulfünunda vt-;; ~darc altı 
konferansta bulunar, ~caktır. 
Saat 17 de kendile•' -~ ale hine oldu. Boyları lıinnısbe lanan Sedat atb. !köy va;puru da ncııdoeyse iske- Moda bumunu dolaşıp ta F• 
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IK~Y[ i 
Gül ~' 

yapraklarını• 
eazlp ve göz 
kanıaştırıeı 

I
~ Jı\l ~yAt ı Kırk dakikalık müzakere- ı deniz ·iş kebabında biraz da ı 
JlJ!.!l1l ~ den ~on;a esase;ı bımun eski- şiir hissederim. '!fak ufak _et 

den ımlası şanye oldugu ıle- .parçalarının o za lım kara şış-

11 ıllıın'eM "Milli yel tir" ri sürülerek buna lüzum olma !ere sapl;mıldığını görünce 
!5 NiSAN 1931 <lığına ekseriyetle karar vril- vaktile kazıklı voyvadanm 
l\REHANE _Ankara cıul.ıe.ı di .. Çorbalaır sırasile işkembe yaptığı m ezalim hatırIEa ge-
JO Telıraf adresi: Milliyet, lı. ve düğün çorbaları birinci de- lir. 

T elelon a11maralanı 

311 - 24312 - 24313 

reçe tabağı on beş kuruş müte Testi kebabı yemedim ... A-
bakisi ikinci derece tabağı on caba neye benzer .. 
kuruş tespit edildi. - Tas kebabına benzec 

":t!lt 1 fı, l /') rr:~ t ır ·er .,de 

Beni heğenmeyen_~!~ns!!!;; - 1 H~S BUUliK~Sl 
Ben ona layık bir koca ola- Sonra yavaşça anlatıyordu: ,., l 

rengini .,., 
Slaoa h.rcml, 
p9Mlrası we ııaıJu
nunu muutaı•· 
•c• 18timallle te
ala eclehlllrslalı: BONE ÜCRETLERi 

Türkiye için Hariç l~iıt 
400 lıunıt 800 lı:ıınıt 

Reis Bey - Şimdi etlere ge - O halde şiş kebabını bi-
ı;iyonun .. Birer birer söyleye- rinci, diğerlerini ikinci, köfte
c-cğim. Mütalealarınızı ona gö nin de içinde ne olduğunu bel 
re söylersiniz. Haşlama: li etmeyip ekseri eşek etinden 

bilirdim? .. Dostum bana o kı- Beni methediyordu. Benim gi- ZENGİN VARYETE ı 
zı söylediği zaman ben gayriih hl bir_koca.~1-~ak pek müşkil NUMARALARI 
tiyari bunu düşündüm: olacagını soyluyordu. I ' U .. ••retle ell

... Cealdenae81· 750 .. 1400 .. 
1400 • 27o;) • - .--

len evrak geti verilme• 
Ueti ı~n niılaaLır 10 O,,.. 
c.a.te n _. .... ,.a .it i,ı. 

• iidiri1• nin met eıii!W. 
:et..n ua..ı.- _.,ı;,.etiııl 

Bugünkü Hava 

Dun rnf.z la hırırn ~ enı1. 
dl. l' u,;u nııı~ r mutrhHviJ 

: raftalllll ga.zıaı 
1 emeklere rütbe 

manetin işi ve kalabalığı 
birg ününde erkam eminin 
m1da toplanmışlardı. Mu-

Beyden başka m•Jhasebe
' ıey'eti fenniye müdiri sıh

. müdiri, ll'.vazım müdiri, 
• nin riyaseti altında bir iç
'. ı akdetmis bulunuyorlat'
Kapı iyice kapalı ve üstün 
nahrem ictima olduğuna 
çıftc aylı bir kağıt <:sılı ol-

u gibi ik i tane izbandut gi 
l 
• ıdacı da oralardan kuı; u-
. nuyorlardı. Bu ictimada • • 
1 
;aıpılıyordu. Bunu anlata-

. ım. Bu ictimada yemekle, ' . lerece ve fiat konuyordu. 
sen bir içtima evvel bu a
a akıllarına gelen yemeği 
kagıt üzerine yazıp getir
eri tenbih edilmişti. Saat 

1 e odaya girenbu zevat hap 
.az:.r olduklan halde ancak 

1 elli yimıi geçe içtima et
lerdi. (Yemekler komisyo

· aıisi) ismindE·ki bu komis
unun reisi Şehremini ve 

'!bata -muharriri de muavin 
' •di. Bu zatın isimlerini yaz 
(a lüzum gönniyorum. 

1 ıldi onla~ i~imlerinden zi-
e memmiyetlerinin ünva

r : tanılan -kimselerdiır. Bu i-
1 ıt bizde de vardır. Hafız E-
1 di, Hacı Bey, Molla Bey, 
'·~tor Bey, Reis Bey, Baş E 
1 ı.li, Muavin Bey, Mümey-

Muhasebeci Bey - Efen- yapıldıtı hakkında suişöhreti 
dim haşlima gayet faydalı bir olmaımıa mebni üçüncü dere
,eydfr, be~niz bayılınm. O- ce addini teklif eylerim. 
nun için ibunu birinci sınıf ad- Bu teklif kabul edilmiştir. 
ckdip tııi:ıağma kırk kuruş ko- Muavin Bey - Kuzıun Be-
yalnn. yefendi Hazretleri .. O filemin 

Muavin Bey - Aman Bey- y-0n nedir.? İlaç 1smi mi?. 
efendi Hazretleri. Haşlama Reis - Hayır muavin Bey .. 
memleketimizde öt-cdenbcri Et yemeği! Hani geçen ak
pck ucuz biı:- şeydir. Şimdi bu- şam misafirlere verdiğimiz zi
na gali lbir fiat korsak aksi te- . yafette, üstünde kızarmış et
sir yapar. Eğer müsaade buyu 1 ler olan b:r et yemeği vardı. 
rucsanız bir kısım yemekleri - Ha! •hatırladım efendim! 
SCl"best bırakalım bu meyanda Hatırladım .... Şöyle mecidiye 
haşlama da serl>cst olsun.. kadar şeyler .. Efendim afbuyu 

Komisyon bu suretle karar runuz. Bendeniz ondan ancak 
verdi. bir tane yiye bilirim. Krt'ası 

Reis Bey - Soğuk et kı- pek ufak olduğu için tadını 
zartma, sarma pirzola.. tuzunu da anlayamadun. Alel-

Hey'eti fenniye müdiri B. - usül bendeniz dişsizim. Y c
Efendim bunlan hep bir smrf meklerin pek tadını anlamam. 
addedip yirmişer kuruş fiat ko • Reis Bey - Neden bir tek 
yalım. Yalnız ben pirzola ismi yediniz a muavin Bey! 
ne muarızım. Bu bir rumca la- - Efendimiz, ikinciyi almak 
fa bcnzeyor. istedim amma, tabakta kalma 

Muavin Bey - Aman mü- mıştı. 
dir Beyefendi kerem buyurun. Heyeti fenniye müdürü: 
Soguk et başka, kızartma baş- - Bendenize söyleseydiniz, 
kadır. Hele sorma büsbütün ay bir tane takdim ederdim. Bes 
n bir san'at istec. Onun içın a tane almıstım, yiyemedim, bi~ 
yırmak lazımdır. Pir:eolaya ge tisini de i~de ettim . 
lince; efendim meşhur mutıar- uavin Bey: 
rir Emil Zola nın ihtiyarlığı - Vah vah! inşallah başka 
esnasında en çok beğendiği defa lfıtfunuzdan müstefit olu 
yemek bu olduğundan 28 Çe- rum ... O halde bunu da birin
lebi tarafından memleketimi- ci sınıf addedelim .. 
ze getirilmiş ve Zolanın ihti- Reis Bey: 
yarJrk yemeği manasına (pir- - Bugünkü mesaimi2i ik-
zola) tesmiye edilmiştir. mal için et yemeklerini bitir-

Levazım müdürü Bey: meliyiz. Elimizde döner kebap 
- Aman muavin Beyfendi ile kadın budu var ... 

28 çelebi Emil Zoladan çok ı;on Muavin Bey: 
radır . - Efendim bendenizin fikri 
Levazım ıTıüdiri B. - Rica 

ederim Beyefendi, yanlış telaf 
fuz buyurmayın, sonra zabta 
lanlış geçer, emir zola değil 
emin z·oladlil'. 28 Çelebinin da
ha sonra olduğuna gelince içe 
ride Kamusu Osırnani Bey teş 
rif bu-yurun bakm !. 

Reis Bey - Bunlaı-a 25 ku
ruş koyuyoruz ne buyurulur. 

- Kabfü, kabul.. . 

nac;izanem döner kebabm en 
yüksek sınıf addedilmesi mer 
kezindedir. 

Bey, Müdür Bey. gibi ün-
1 ıla .- vardır ki; evlada bile 
'tkal eder. 

Reis Bey - Efendim et ye
mekleri daha bitmedi.. Köfte 

ı Vl.üzzkere şöyle cereyan et- tas kebabı, şiş kebabı, şiş köf
teler, yahni, talaş kebabı, tes

~eis Bey - Celseyi açtım. ti kebabı, kuzu fırını, dana kr-
1 gün yemeklerin dereceleri- zartması, biftek, fileminyon, 

Çünkü, efenclimiz, döner k.e 
babı malilmu devletiniz, ate
şin önünde dönerek püryan o
lan ve ateşe maruz kalmamış 
biç bir tarafı bırakılmayan bir 
şeydir. Nefsinize kıyas buyu
run ... Efendim dönmek bir şey 
değ<.1. Onda bir güçlük yok, 
lakin ateı; yok mu ... Allah bi
lir, ne ?amana kadar döner ke 
bap yesem parayı verirken i
çim sızlar ... 

Reis Bey: 

- Efendim birinci sınıftan 
• tayin ve fiatlerini tespit e- kıyma. 

M · B B Ef d' yukarı sımfunız olmadıg' ından : . egiz. Sırası le yemek isim- uavın ey - ey en ı 
· b ı bu teklifinizi reye koymuyo-

1 inı okııyacagım rüfekadan Hazretlerı u taam ar arasın-
d • rum. Bunları birinci sınıf ad-.: isteyenlore söz ·ereceğim. da bizim heniiz tatma ıgımız 

dettik .. Lakin kadın buduna ne · hız yemt.k hakkında ;ki yemekler vaı. Onlara ne su-
~ .tikadan fazla söylenmemc- retli' fıy~ . k 1:1-ac.ığ. . yapacağız ... 
• i rica ederim. -- K;yası tarikle efendim, Muavin Bey: 

- Nasıl, dedim, aramızda- Benim artık daha ziyade o-
ki yaş farkını unutmağa im- rada kalmam münasebetsizdi. 
kan varmı .. Ben ona göre pek Gitmeğe hazırlanırken kız de
yaşlı bir adamım. Ben artık di ki : 
ıböyle genç bir kız almak değil - Benim sözlerimden gücen 
tenha bir yere çekilerek yaşa- menizi istemem. size karşı hiç 
mak, dinlenmek istiyorum. O- bir hakaret kastetmeyordum. 
nun için dostuma: Babası sö-.ı:ünü ktiiti: 

- Bu iş olmaz, diyordum, - Kızım, deyordu, böyle bir 
bundan vazge~!.. koca nerede bulunur.? Hiddet-

- Bilmiyorum, niçin? .. Dos le babasına cevap vererek de
tum bunda ı~rar ediyordu. İs- di ki: 
ter istemez kendisini dinliyor- - Ne demek.? Benim aşı-
dum: kım var .. K{)cam olsun, olma-

- Babası anası çok iyi in
sanlardır, diyordu, kız da çoık 
iyi bir kız. Tahsili mükem
mel.. 

sm .. 
Ben başunı eğerek çıktım. 

işte kendimi ona layık bir ko
ca bulma'I '~!'11t bu kız ~~y!ed~ ! 

- Evet, diyordum, fakat be 
nim böyle genç bir kız almam 
dediğim gibi pek muvafık de
ğildir. 

- Fakat kız başka kıziar gi 
bi değil. Çok ciddi bir kız. Sen 
den ne kadar genç olursa ol
sun ikinizin bir aile tesis et
mesinde ba~ka hiç bir mani 
yoktur. Düşündüm. Kendine 
kat'i bk cevap vermiyordum. 

Çak geçmedi, kızın babası 
ile tanıştık. Görüştük. Kızı ile 
aramızda uzun uzadıya görüş- 1 
mek kabil oldu. Bu kızı beğen 
memek kabil değildi. Güzeldi 
konusmıı.sı cazipti. Maluma
tı da' vasi olduğu görülüyor
du. Ben gene kendi kendime 
söyleniyordum: 

- Her halde ben bu kıza 
koca olamam. Kızla aramızda 
daha serbe&t görüşebilmek i
çin anası, babası bizi yalnı:r b• 
raktılar. N eler<l'!n bahsetmi
yorduk?. Edelbiyattan, güzel 
san'atlardan, daha nelerden 
bahsetmedik? .• Doğrusunu söıy 
lemek lilı:ım gelirııe ben kendi 
malfunatımı onwı bildiği şey
ler yanında pek kıt buluyor
dum. 

Bir müddet aonra ·kr.zın baba 
sx yanımrza girdi. Yaşlı ada
mın bakışında: 

Neye karar verdiniz.? Nasrl? 
Biribirinizden memnun oldu-
nuz mu .. ? 

Ben tereddüt ediyordum. 
Bakışımdan bıı tereddüt anlaşı 
lıyordu. Fakat genç ·kız ben
den ileri gitti. Babasının ne an 
laınak istediğini öğrenmişti. 
Pek serıbest bir vaziyette: 

- Görüştük. Fakat ·ben hiç 
bir zaman bu efendile evlene
mem. Baobası şaşırmıştı.. Ben 
de bu kadar açık surette düşün 
düğünü anlatan bir kıza şaş
mıştım. 

H n·~. "' '· e mi:ı 

8•f lllİI t 11tflf•3Ci••l 
Soldan sağa' 

1 - Fıstığın arkadaşı (6). 
2 - Kırmızı (2). Et Şişkin 

ligi (2). Bir tatlı (5). 
3 - Usta değil 5). 
4 - Yapmak (3). Güç (6). 
5-Siyah (4). Hicap (2). 
6 - İnce kum ( 3). nazme-

den (5). 
7 - Nota (2). Ansum (3). 

Tabaka (3). 
8 - Uzvun cemi (3). Sakaf 

(3). 
9 - Uygunluk (7). 
10 - Bir erkek ismi (6). 
ıı - Laf (3). Sonuna bir 

(R) gelince ateş alır ( 2) 

~ ımu-ıı m~,~~ ~~ al •wp--.ı 
~ Ooumıızdelı çır~ımha ılşımı ~ re hslenmtısl cf-

1 MEtEK lineınası ~ ::.f •. :a:::ıı..: 
1 Bü;ük'G~i;~;~;;ki1 Cn·~MI'. 
~ Ml

1

ÔİEcdccÔELL ~ SIMO 
(lılBIUI sbiM) . 

ıon şıheıtri 

Çılgın Macera ; 
~WA'"AZ'Am'"~##A'YA0JVMTA»?'§~ 

' 

CF.ORCl•:S il\ '\KROFT 
ili- , ,,; ·,, fii ıni olwn 

YILMAZ • 

-at csenn<le l( ibıerdiıtı kudret 

\ c ıHıayı "l n".ıt~~ r:ıne;iııdc 
( ~:.\fil. ıı : ~:\:\l.\C ;s ) i bile 

ıtc l' nıel, tctli r 

Önümüzdeki haft 

El~amra sioemasıud~ 

1 l \ \ 
E.,hak IH ııri ) t: \'.ııın mt:fhuın 

Hı•ın llü;nü ıı•>• ,· ıkfındın Bii)' iı: 
IJ•rcde ll~y iık J kre cı ,ldc inde 2'14 
ve '.:!Q2 nı 1tl ı a ,. , 1t Paı ı-. f) ıcH ,,. . ın

kantlJl maıbahçc 1931 11en e,i ına· 

1ı:- 1111n J J in4..'i A"Unıi tt:llim edil mek 
lizer, üç ıenc mtiddetlc tlnyı ,_. 
rilr c'tğinılen ı. :;p olaolarm pey al..· 
çd: rinf lıa.mtlerı Bt) O~lun<la Knrll! · 
lıış cıdde•indc 5ılltti pı~a ıpın• 
nıHınt n3 nu•aralı daltt;İı>dc mtıkim 
lfı"'n 1 lii•mi pılf• vakfı mütnclli•i 
Rü;rii paşayı müracut eylemeleri 
~• hııamı mıi,.aytdt olan nisanın 

-ııı ınci •ıh aünü ihale! kıt'iyc>• 

ier. ı cdılaıck ü"re luınbul mülbıt 
'akıllar müdlirlı eline mıünıcııat olun· 
mı;ı illn olunur. ·-

rl1ürk sigorta ~irketi 
Huik ve hayat lıerine •lgort.a muameleai icra eylarİE. 

Sigortalan halk için mtlaait ıeraiti havidir. 

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

•• ··~~~· Telefon: &yoglu-2003 <lllO••• 
~ah~~ılık Mületti;lilinden: 

Baltalimanındaki enstitü i- 1 yevmi ihale olan 10-5-931 pa

çin kapalı zarfla kalorifec alat zar ~ü~ü sa~t 15 te ve şa~~
ve edevatınm mubayaası yir- meyı gönne üzere her gun 

. .. .. .. Galatada Ticareti Bahriye Mü 
mı gun muddetle munakasaya diriyeti binasında müteşekk•i 
konulmuştur. Taliplerin 7< ye komisyona müracaatktrı i•Jitı 
di buc;uk teminat akçeleri~e olunur. 

Nota (2). 
Vukudan atağı: 

1 - Haile (5). Çoban (4). 
2 - Az sıcak ( 4). İstanbul 

valisinin ismi ( 5). 
3 - Bir içki (4). Beygir(2) 
4 - Amin (3). Sonuna bir 

(T) gelince vakit have
sidir (3). 

5 - Cins (3). 

6- Manalı (7). 
7 - Kapalı değil (4). 
8 - Şart edatı (2). Müııte~ 

na (3). Nota (2) 
9 - Kuyunun üstündedir 

(6). Hane (2). 
10 - Şart edatı (2). Yılan 

(3). Bağışlama (2). 
l l - Rabıt edatı (2). Val

de (3). 
ı Evvela çorbalardan baslayo- 1 yeyenlerden ~orarsınız.. - Bendeniz, kadın budun-
! n .. . Şehriye çorbası. mer- I --O hald ~ efondim. Köfte- dan hoşlanmam. O sebeple mü 
z r.ek çorbası, düğün çOI'bası, d~a \n'ilayalıın ... Bende.n;z köf saatle buyurursanız beyanı rey 
r "inç çorbası işkembe çorba- 1 tf.n.in 0n '-.t, .ıı:uruşa iı:ıdirilme- etmeyeceğim .. 

Babası belki de benden utan 
mıştı. Hiddetle karışık bir ses 
le dedi ki: 

- Nasıl, kızım, ne söylüyor 
Opera ve Artistik 

Sinemalan bu akşam Matbuat şerefine BÜYÜK GALA olarak ı r. 1 ~ini isterim Ta~._, kebabı da Reis Bey: 
ı Muavin Bey - Beyefendi ı ayni veçhile :ıcuz olmalrdıır. - Bendeniz de muavin Bey 

sun.? 

EL Muvafık. muvafık!.. Cel
seyi tatil ediyoruın... Gelecek 
celsede dolmalar, zerzevatlar 
ve tatlılarla meşgul olacağız ... 

~an etleri! Kulunuzun fikrine ı Çünkü onun isr • i tala~ değil, tendiye iltihak ederim .. 
) ıre evvelii >?U şehriye çorbası , .elii \>n ;;lınmışt~ ·. Al~lacele . Heyeti teftişiye müdürü 
ı n. ismini değiştirelim . Çün yapıl;;.ı l~tbap demekttr. ~u Bey: 
1 . bl! isimle şehir işlerinin 1 kadar ac~l ~ ya1::ılan yemege - Efendim bunu da birinci 
ı rba gibi olduğu anlaşılacak fazla para \ erı~ez . . Şiş keba- şınıf addedelim de bitsin!. 
ı inme geliyor. . bı kibar yematır. Bır de ben- Reis Bey: 

Celse gece dokuz buçukta 
tatil edilmiştir. FELEK 

l - Fettah aga, seıı kii~ük H. ha ziyade vakit kaylbetme
ı endilc birlikte sokağa gide- den, odasından çrkarak aşagı
' ksin, Hananefendi bir az ya indi, kendini sokağa attı. 
: rşıya cıkaca:k. Paşa kimsenin nazarı dikkatini 
• Fettcrh bir :iCY "oylemedı.

1 
celbetmeden yaya olarak ko

:ır~m ~lairesin~~kilerden ~e: nakt!llı u~klaştı. Karşısın~ ç~-
hıç hır ~ey ogrenememıştı, kan ılk krra arabasına bindı. 

1larm aramak için bCyhude ı Paşanın memnuniyetle dili)ün-
::re lakırdıya dalmlştı. düğü şey ~u idi: 
Araba hazırlandı .. Fettah a- - Benim konaktan aynldığı 
arabacının yanmclak i mev-, mı kimse farketmedi. Kerime, 

ıiui alınış bulunuy ordu. Ara- ı daha doğrusu Fettaih dönüp 
a konaktan uza·klasırken Yu- gelinceye kadar ben daha ev
uf Pasa ela oclasın;n penı:ere- · vel avdet edebilirim. 
=! .,_aşağıya 1-ıa'"yor, Fetta- Yusuf Pa3a çıktıktan sonra 
~I -H',ıttn ııza·ıda'itığmı iJ.k tesadüf ettiği bir kira ara· 
-.. ı E-~~rek eı ıın olmak basına binerek gideceği yere 
f~nd •• gitti. Burası Cemal Paşanın 

Yıusuf-Pa§anm gelmesini bek- yaç vardır. 
leyordu. Cemal Palja olsun, Cemal Pa,a da şu fikirde 
Namık Bey olsun, bunlar Yu- bulunmaktan kendini alama-
suf Paşanın bi1'Cr dostu, onun· dı: • 
la biclmte çalışarak Paşanın - Gelecek ı;i!ahları nereye 
maksadına vasıl olmasıına hiz yerleştireceğiz?. 

met edecek müttefikleıriydi. Yusuf Pa§a Büyükadada ka 
Yusuf Paşayı, yerlere kadar rarlaştırılan şeyi düşündü. 

eğilerek karşıladılar. Yusuf Maksadına vasıl olmak için 
Paşa gıüler yüzle kendilerine dedi ki: 
mukabele etti. Paşa netice<U:n Kadıköyündt inşa edilecek 
ümitli görünüyordu. Cemal Pa rıhtım meseleı;İ vardır. Eğer 
§a ile Namtk Bey onu böyle ü bunu halledebilirseniz biz de · 
mitli görünce Paşanın kendi- silahları yerleştirecek yer bu
lerine mühim bir haber verece labiliriz. 
ğini bekleıyoıılerdı. - Ben de buna lüzum göste 
. Fakat Yusuf Paşa ihtiyat- ıreceğim. Sizin· maksadınıza 
hydı. hizmet edeceğim. Fakat mü-

İlk söze baiilayan Naı:nık B. him olan mesele para bulmak-
oldu. tır. Lazım olan parayı nereden 
Namlk Bey her üçünün mak bulacağız? 

sadı olan meseleye doğru Bahis para meselesi üzerin
dan doğruya temas ederek de de dönüyordu. Parasızlık likr 
di ki: . dısı ister istemez başka bir 

: ..... ,t:"f;rl"... l .... -~ ... .=-··... ~:.;1~;;1";~ A ,..,1 .. 1"",.~ 

~BlRtlE ~HlrtlN'in Şehir Işıkları 
' filmini takdim cdi) orlar. 

le bir kısmı vardı kfkaç sene: defteri açsak az para toplama . Bunw1 dÜzelmesi için pek cok 
dir para yüzü görmemişlerdi. yıı. Bunun için Padışahtan mü paray ihtiyaç görülecektİl'. 
Haklı olarak· sikayet ediyorlar saade almaktan ba.'jka bir me- Namık Beyin gözleri neti e 
dı. Yusuf Paşa bunun üzeırine sele yoktur! deki muvaffakiyetten emiıı o-
dedi ki: Mezarlığın ar:.Gettigi marua- larak parlayordu. 

- Onları Bursaya yollama- ra pek hazindi. Kimbilir kaç Yusuf Paşannı zihni türlü 
lı. Orada zengin Rum ve Erme sene evvel ölmüş eski Türlde- türlü §eyler düşünüyordu. Bu 
niler vardır. Bunlar için Avru- rin kavuklu, fesli mezar taşla- büyük kabristanda kendi akı-a 
pa devletleri hiç müdahale et- rı birer tarafa çarpılmıg., çoğu basından, mensuplarından o
mez. Bunların evleri yakılma- yıkılmııı bir halde bekleyorlar lan ölüler de gömülmüştü. Pa 
lı, malları taksim edilmeli. dı. Kadınların meııar taşları şa kendisinin mensup olduğu• 

Namık Bey iki Paşa al'a&ın 
da söylenen bu sözleri dinle
mekle iktifa ediyordu. Fakat 
Namık Beyin aklına para bul
mak için bir çare gelmemiş de 
ğildi. • Nazarları pencereden 
dışarıya dikinlmiş, karşıki me 
zarlığa bakıyordu. Yüzünde ha 
fif bir tebessüm olduğu halde 
dedi ~i: 

- Para bulmak için bende
nizin hatırıma gelen çareyi 
arzcdecefim. Şu karıµki meur 
hlr 

evvelce yaldızla yazılznıı oldu itenin Arnavutluk tahtını ele 
ğu halde şimdi yaldızlardan e geljinnek ic;in yegane namzet 
ser kalmadığı gibi yazıları da olan bir aile olduğunu düşün
okunmaz olmuştu. dü. Kendisi bu aileııin en son 

Yusuf Paşa hakikaten mezar erkek evUdı idi. Fakat kend<
lıgın tamire mühtac; bir halde sinin bir oğlu olmamıştı. Kızı 
olduğunu tasdik ettikten son- Kerime Hanıma gelince; Pasa 
ra dedi ki: her;ıeyi diifürımü§, fakat ı;u an 

_ Kabristanın tamiri l.çin de kllllll hatmna getimıegt 
ne kad.- para llzım olduğunu lüzum gönnenıiıti. Kendisini 
keşfedecek olanlarla uzlaşarak birgün Arnavutluk 1ahtma o· 
toplanan paranm yarnımı ııar- tunnııt ıibi hillya lrurarkeı· 
fedip yanıımı lrend4 l~imiıe müstakbel ihtişam ve servet 
tahsis etmeli · :ı. hayali ar&1ında P anın &ötl 
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Birinc.i sahifeden geçen yazllar 

VI. Mahkemede 
(Başı birinci sahifede) 
diğeri de hukuki safhası .. 
IAKİKİ SAFHASI şudur: 
ktile (Yataklı vagonlar şir
i) tarafından yapılmış olan 
oteli 1913 senesinde mahut 
:losaki Etnasiyadis eşyasi
>C4"aber üç milyon küsur 
nga almış ve işletiyormuş. 
dosakinin harp ıiçinde ne su 
le para kazandığım ve bila
·e memleketin her tarafı 

Istanbul' da müstakil namzetler 
bir rey bile alamadılar .• 

(Başı birin sahifede) Kartal, Çatalca, Şile ve Siliv 
h olmadıklarından bahisle bu- ride intihabın bittiğini, Halk 
na teşebbüs etmemişlerdir. Fırkasının 12 namzedine itti

Kimler kazandı 1 Y 1 K 1 ıı (Batı 1 inci aahifede) Alieddin Beylerin üzerinde- I a ova a p 1ca1 arı il· 
;:;~;';~':.:;:H~".%~ :"t=!.~':' .~;~u:':L:' ı Kur~~ B~yra~ım ilkbaharın l! ı 
habat, akşama kadar ikınal e- tihab~~ cumaya d~v~mı yeni 1 . ~zellıklerı arasında lı dilmiştiır. Alman neticeler hak Meclısın 5 mayısta ıçtımaa da- ~ ıstır h ti • k • • ~· 

Halk Fırkası da Gazi Hz. fakla rey verildiğini, müstakil 
nin beyaıuıamelerile fırka nam namzetler kendilerince tanın
zetlerinin listelerini tevzi ey- madığı ve siyasi hüviyetleri 

kında gerek Dahiliye Vekile- veti kararını geriye bırakacak ı~ a a e geçırme lÇln ~ı 
tine, gerekse Cümhuriyet Ha- değildir. ~ 28 t Wt

4 

lk Fırkası merkezine peyder- 1 - N SAN - SALI ~ı 
pey malumat gelmektedir. İZMİR, 2 A.A. - Merkez A ~I 

Ancak bazı vilayet ve kaza- de dahil olmak üzere bütün vi- ~ ÇiLiYOR ~! 
larda reylerin tasnifi uzadığın liy~t d~hilinde meb'us intiha- 1 ~, 
dan bir kaç vilayette intiha b~ bıtmış mevcut müntehibi sa ~ ~ 

1 
hın kat'i neticesi hakkında he- nıler reylerini Cümhuriyet 1 &'f 

lemiştir. bilinmediği cihetle başka kim 
Bir münakata seye rey verilmediğini bildiri-

İntihabın devam etmekte yordu. 
olduğu bu ısırada salonda ol- Saat 16 .. 

Üşman istilasına maruz kal
I:ğı zaman neler yaptığını ve 
~ı~ayet kuvvayi milliyenin za
erı üzerine memleketten na
sıl firar ettiğini izaha lüzum 

dukça heyecanlı bir d~. latif~ Saat sekizde başlayan inti-
geçti. Halk Frrkası muntehı- habm on altıda bitmesi mukar 
bi sanileııinden avukat Abdul· rerdi. Salona gelip te henüz 
lalı B. arkadaşlarile bir müna- reyini vermemiş epeyce mün
kaşa kapısı açtı ve müstakille- tehibisani vardı. Bunların mak 
re rey verece~in~. ".?Yl~~~: ~~ sadı da biribirlerini atlatrp so

nüz buraya malumat gelme- Hal~ Fırkası namzetlerine mü 1 OTELLER: 60 kuruştan 5 liraya kadar. ~ 
miştir. ~efıkan vermişlerdir. Cümhu- ı~ YEMEK: (fablot) sabah, öğle ve akşam ~ 

Halk Frrkasının eksik nam- rıy~ H~lk_ Fırkası _na~zetl~ri ~ dahil 225 • 450 k t t@ · ı 
zet gösterdiği 22 vilayetin an- m~~ us _ıntıhap edılmışlerdır. ~ •• •• •• uruş ur. ~ 
cak üçünde, yani İstanbul, Mu.stakıl meb'us seçilmesine ~ UÇLJNCU SINIF Otell d k ~ 

1 

Samsun ve Tekirdağında mün gelınce müntehibi sanilerden !I er e yeme ~ 1 : yok. 
Bu adam 1292 senesinde dullah B. ciddı gorundugu ıçın nunculuğu almaktı. Sandık ba

buradan kaçınca Parise gitmiş arkadaşları buna inandılar. şında duran ve heyeti teftişiye 
Hükumeti milliyenin vatana Kendisinin flrka namzedi oldu nin muavin azasından bulunan 
lıiyanetle firaır eden eşhas ve ğunu bu hareketile müntehibi Kamil B. beş dakika vakit kal 
bunların emvali hakkında ıs- evvellerin itimadını sui isti- dığm.ı söyledi. Kimse aldınna 
dar ettiği kavanin ve evamir mal edeceğini anlatmak istedi dı. Artık saniyeler saydıyor
karşısında hiç olmazsa Pera- ler. Abdullah B. bu sözlerin du. Beş on kişi sandığın etra
palası kurtarmak .için orada hiç birine ehemmiyet verme- fnu aldı. Kapak kapanmak ü
hemen bazı fransızlarla bir a- di, reyini tamamile müstakil zere idi. Herkes kendini so
nonim şirket teşkil etmiş. Ba- ler lehineistimal edeceği muka nuncu zannile biribiri arkası
krnız ne kadar şayanı dikkat belesinde bulundu. BM- kalem na reyler atılmağa başladı. 
bir hal: Şirket Paıriste 10 tem- kağıt alarak müstakil namzet Her atan kendisinden bir ev 

1

-

nıuz 1922 tarihinde yedi kişi ler listesini ihtiva eden siyah velkine gülüyordu. Artık tam 
tarafından teşkil olunuyor. tahtanın başına geçti. Hadise- olduğu anlaşılınca Kamil B. 
Bunlar icinde tabii Bodosaki yi haber alan Cevdet Kerim B avucuna sıkıştırdığı puslayı a
de dahil . Sirketin ismi (Bey- mumaileyhin reyini istediği tarak kapağı kapamağa teşeb 
nelmilel .büyük oteller şirketi) gibi kullanabileceğini söyledi. büs etti. Fakat tam bu sr.ıda 
Sermayesi (7,5) milyon frank. Nihayet Abdullah B. yazdığı Fatih nahiye mutemedi Mu
Ayni gün yani 10 temmuz 922 pusulayı alarak sandık başına ratB. de elindeki rey puslasile 
de !'İrket bir heyeti umumiye geldi ve 0 zaman yaptığının görününce Kamil B. in de at
icti~at aktediyor. Ve bu he- tamamile bir latife olduğu an ladığı anlaşıldı. Murat B. in 
Yeti umumiye - zaten yedi ki- !aşıldı. verdiği reyi müteakıp tam sa
şiden mürekkeptir - içlerinden Müntehibi saniler arasında at dörtte sandık kapandı. 

tehibisaniler Halk Fırkasının ~cak krr~ kadarı reylerini is- 1 mecburi değildir. Gayet UCUZ fiatJa ~ t 
gösterdiği namzetlerden maa- tıınal etmışler diğerleri reyleri ~ J k rt k b } ~ 
da kimseye rey vermeınişler ni U:timald_en istinkaf eylemiş ~ a a a yeme u un ur. ~ 

lf, ·el ünü heyeti idare azası Esasen müntehibisaniler Salon tahliye edildi 
ııasbediyorlar. Bodosaki heye- arasında çok sıkı bir tesanüt Salon tahliye edilerek ırey-
ti idareye de dahil. Ve gene görülüyor ve hepsi de dört is- lerin tasnifine başlandı. İstan
ayni g-ün bu heyeti idare top- mi açık bırakarak fırkanın 12 bulun 1559 müntehibisanisin
!anıyor bir karar ile Bodosaki- namzedine rey veriyorlardı. den 1335i merkezde 224ü mül 
den otelin binası biır milyon ve Saat on ikiye kadar beni ya- hakattadır. Mülhakat münte-
ıçindeki e!!Y3 ile işletmesinden km rey atıldı. Ve 12 de bir sa h'b" ·1 · ·1 · ınütehassıl menafii 6,250,000 ı ısanı erı tamamı e reye ış-
ıranga satın alıyor. Şunu da at tatil yapıldı. tirak etmişlerdir. Merkezden 
hemen söyliyeyim ki bütün bu Bir daha 11 noksan vardır. Bu itibarla 
muameleler, yani şirketin teş- Öğleden sonra tekrar rey- reye 1548 müntehibisani işti-
kili, alım ve satım fransız ka- !er atılmağa başladı. Bir ara- rak etmiş ve Halk Fırkası nam 

lık salonda Ziya Molla B. de zetleıri ittifakla kazanmışlar-
nunlanna tevfikan yapılıyor. göründü. Tahtaya kadar git- dır. Yalnız lstanbulun 16 meb" 
Düşünmeli ki şirket bütün ser ti. Kendi ismini aradıktan us çıkarması icap ederken bu 
mayesini Perapalasın iştirası sonra bir sıraya oturdu. Gene vaziyette 12 meb'us intihap e
için sarfediyor. Şirketin mecli- bu sırada heyeti teftişiyeye dilmiştir. Binaenaleyh geri
si idaresi reisi olaırak intihap bir telgraf geldi. Bu, iktisadi de kalan dört meb'usluk için 
edilen (Jeneral Bonye) namın istikbali hazırlayacağını vade telıırar intihap yapılması lizım 
da bir zata otelin ferağ mua- den Dandili zade Adil imzasi- gelmektedir. 
nıdesini icra etmek üzere bu- le bir telgraftı. Pangaltıdan Bu hususta Dahiliye Veka 
rada 0:-::sini tevkil ediyor. gönderiliyordu. Müstakille- letinden gelecek emre intizar 
Tapuya gidiyorlar. Tapu bit- ırin ismini taşıyan tahtaya bu edilecek ise de intihabın gele
tabi muameleyi yapmıyor.Çün da ilave edildi. Bu suretle cek Cuma günü yapılacağı tah 
kü o tarihte evvela ecnebi şir- müstakiller 49 oldu. min edilmektedir. 
ketlerin emvali gayri menkule Mülhakatta Anlcarada 
tasarrufuna hakları yoktur. Fe Vakit hayli ilerlemişti. He- ANKARA, 24 ( Telefon ) 
rağ muamelesi (J eneral Bon - yeti teftişi ye riyasetine bir Saat 15 .Ankarada meb'us inti 
Ye) namında bir zatın şahsı na kaç telgraf daha geldi. Bunlar habı 9,5 da baştadı. Daha bu 
111ına yapılacak olsa bile henüz da mülhakattan idi. Yalova saatte belediye salonunda ve 
1922 senesindeyiz, Fransızlar • koridorlarda bütün müntehibi 
la hali harpte daha doğrusu dildi. Bunları uzun uzadıya saniler toplanmıştı. 
mütareke devıresindeyiz. Fe- tekrara lüzum yok. Bizim mü- Ankaranm bütün kazalarm
rağ muamelesinin icrası mem- dafaamız, şirketle Bodosaki a- da 10,45 te intihap bitmiş, mer 
nu. Kaldı ki hükumet Bodo- rasındaki mukavelenin, yukarı kezde de yarımda en son rey is 
5~den harp kazançları vergi cl.a anlattığım gibi, esasen ha- timal edilmişti. 
sınden iki milyon liradan faz- yall olduğunu ispat ile ~raber Gazi Hazretleri ile Başvekil 
la par3 "stiyor. Ve bir az son- emvali gay.ri menkul~~ın ~em diğer bütün vekiller ve meclis 
ra Boclosakinin muameliit mer leketimizde öyle gelışı guzel reisi reylerini istimal ettiler. 
kezleri olan Adana ve Mersin hususi mukavelelerle satılamı En son rey veren Recep Bey: 
llıaliyelerinden bu vergiden do yacağı ve emvali menkulı:_nin - Cümhuriyet Halk hrkası
layı otel ve tabii içindeki eşya de buradaki kanunlar ahkamı- nın şerefi daima yüksek olsun 

• haczolunuyor. Bunlar müzaye na tabi bulunması lazım gele- dedi · 
deye çıkarılıyor, alıcısı bulun- ceği ve esasen Bodosaki firari Bu suretle bütün müntchibi 
ilıuyor, hükumet üzerinde kalı olduğu için oteli ve _ eşya_sım saniler Cümhuriyet Halk fırka 
Yor ve bir müddet sonra da Pariste satmış oldugu tanhte sı namzetlerine rey vermiş bu
~asbah Bey namında bir zata zaten emvaline tasamıf hakkı lunuyorlardı . 
•car olunuyor. İşte işin cereya nın kendisinden kanunen ne- Erzurumda 
Ilı hakikisi budur. zedilmiş olduğu noktalarına is ERZURUM 24 (Hususi) -

Lozan muahedesinin neşri- tinat ediyordu. Meb'us intihabı için saat yedi 
le beraber muhtelit hakem Nihayet geçen pazartesi gü de belediye sıinemasında top
ınahkemelerinin tesckkülü ü- nü müdafaai şifahiye de yapıl !anan 158 müntehibi sani rey
ze;tne şirket - bilme~ şirket dı. Mahkemede Gad Franko !erini müttefikan Halk fırkası 
~ı, yoksa B<;>c!osaki mi diye- Efendiye bu iş için Parist~ namzetlerine vermiısJ.erdir. 
lım - hemen ıkamei dava etti sureti ınahsusada buraya gon İntihap saat 9 da bitmiştir. 
Davayı ikame ve takip edeı~ <lerilmis olan ve Paris barosun İntihaptan sonra müntehibi sa 
İstanbul barosUJlda mukayyet da muk~yyc': (Maitre Pourra) nilere çay ve pasta ikram edil 
Musevi vatandaşlarımızdan namında bir avukat ta refakat miş ve bir de film gösterilmiş 
Gad Franko Efendidir. İddia ediyordu. Bu zat cidden pek tir. 
Sudur: . . . . güzel söz söyliyen, cazip bir Kazalardan alınan telgraf-

Ot::l ve ıçı~dekı. ıı:allar b_~r hatiptir. İddia uzun sürdü, farda.Halk fırkası namzetleri
F~-ann;ı ~irl:cttne aıttır ve hu- ı miidafaatımız da ondan aşağı nin müttefikan seçildikleri bil 
kumct bunları haksız .o.tarak kalmadı. üç saat kadar devam dirilmistir. 

h 
· Samsunda 

"~ptctmiştir. Lozan a ıtn_a~e eden bu mücadeleden sonra iş Sınin 65 incı maddesi mttc!bın- 1 miizakereye ve karara kaldı. ANKARA, 24 (Telefonla)-
ce böyle Jıir tedbire tabi tu~u- - Karar ne zaman veırile- Samsunda müntehibi saniler 
lan ve elvcvın mevcut ve kabi- cek?. Büyük Gazinin beyanname-
li teşhis ·ol:ın mallar iade edil- - Galiba pazartesi günü. sinde tasrih ettiği zatları ve 
!1Jek Uzun gelir. Otel ve mal- - Kanaatiniz?. vasıflan haiz bulunmıyan müs 
•ar iad~ olunamazsa parası o- - Mahkeme reisi M. Asseı· takillere reylerini vermemiş-
lan (7,5) milyon frank veril- cenaplarının dirayeti pek yük lerdir. •lıek ic p erler. sektir. Bitarafhğından ise şüp Her tarafta Cümhuriyet 

İ~te i~iıı HUKUKİ SAF- heye hiç hakkımız yoktur. Ka Halk Fırkasının namzetleri 
- imiıde olacağını kuv- ittifakla meb'us seçildiler. 

ve bu suretle bu üç viliyette lerdır. Netıcede, müstakil ola- ~ U i b •d • ~ 
ceman 7 meb'usluk münhal rak sabı~ Hariciye nazın Mi- ~·.ıaz ran 1 ayetıne kadar'f: 
kalmıştır. Diğer taraftan Ma- taslı Halıl Bey 38 ve Yavuz .~ Ot / /i il ~ 
nisa ve Burdurda da açık bıra- kütüphanesi sahibi Ragıp oğ- ~ e B 8Ttndan ~ kılan birer meb'usluğa İsmet lu Hüsnü Bey 20 rey almak su ~ Q d 20 t il " ~ Paşa ve Recep B. intihap edil- retile meb'us seçilmişlerdir. 1 Y Z e enz af Vardır.~ ıniş olduklarından bu zevatın 1 H ~ 
d F k 

. eril EDİRNE 2 A er turlU malOmat için YALOVA.da Kaplıcalar ~ 
a ır aca namzet gost - , 4 .A. - Vila- ~ MUdUrlUAUn• ve ıSTANBUL'da serrlsefaln Umum ~ 

dikleri intihap dairelcırini, ya- yetimizde yapılan meb'us inti- ~ MUdUrlUk Kelemlne mUrae11at. Tel: e. 1745 ~ 
~:h~~=:~~l:r~ ~~:~y:r~u~~~ ~:ı~ n;:;~~~n~:m~~~~u::r:: ~~--~~AJ 
dan münhallerin adedi bunlar Şakir, Faik, Şeref ve Hayri B. Tıcaret ve ıhraç malları ve gıda 
la 9 a baliğ olmaktadır. ler 127 şer reyle ve ittifakla İntihabın veırdiği neticeler meb'us seçilmişlerdir. maddeleri muayene Ve tah}ı·ıı· 
meyanında karakteristik cihet Münhaller Husus! firma ve ticarethanelere alt ulan her nevi malların ,.c 

gıda mallarının ücreti mukabilinde tetkik ve taı, ili Sultanahm~t cQ ' ler şunlardır: 
Mefsuh Serbes Fırka erka

nından yalnız Galip B. Niğde
de kazanabilmiş. Talat ve Re
fik İsmail Beyler, 1sparta ve 
İstanbulda namzetliklerini ko 
yduklan halde kaybetmişler

Halk Fırkası tarafından ek
sik namzet gösterilen 22 vila
yetle çıkarılacak müstakil me
busların adedini bir kere daha 
deı:cetmeyi faideli bulduk: 

Ticaret mektebi ı\li<i binasinda t:ıhWatı ticariye laboratm an t&ra· 
fından yapılmaktadır. ı 

lstanbulda 2, Adanada 1, 
Afyonda 1, Aksarayda 1, An
talyada 1, Aydında 1, Balıke
sirde 2, Boluda 1, Borda 1, Bur 
sada 2, lzmirde 2, lspartada 
1, Kay.seride 1, Kastamonu da 
1, Kocaelide 2, Konyada 2, Kü 
tahyada 2, Manisada 2, Niğde 
de 1, Samsunda 1, Sinopta 1, 
Tekirdağında 1. 

Tarafeynin muvafakııu suretile hakemlik dahi kabul olunur. 
Telefon; Lo;tanbul 1731 • 

dir. 
Terakkiperverlerden hiç bi 

ıri kazanamamışlardır. Birinci 
Millet Meclisindeki ikinci gu
rup azasından esbak İktisat 
Vekili Sım Bey de Kocaelin
den intihap edilmiştir. Halk 
Fırkası azalarından bulunan 
ve bu son namzet listeı;ine da-
hil edilmemiş olan Mersin S k ki 
meb'usu Ali Münif Bey ise A- o a ar sulanacak mı? 
danadan müstalrillen namzet- Belediye daiınl encümeni so 
liğini koymuş ve kazanmıştır. kaklann sulanıp temizlenmesi 
İstanbul, Samsun ve Tekirda- için bazı esaslar hazırlamıştır. 
ğı müntehibisanilerinin hare- Bilhassa daima pis koku neş 
ketleri bir şuur eseri telakki 0 reden lağım ağızlan temizlene 
lunmaktadır. Bunlaır. dar fır- - cektir . 
kacıhk hislerine kapılmaktan 
ziyade demek oluyor ki aranı
lan evsaf ve şeraiti haiz müs
takil namzetler göremedikleri 
için kimseye rey vermemişler

-----------
D:ırlil"acac ~lüdürlügünden: 

dir. 
Adanada mefsuh Serbes fır-

Darul'acezeye bir sene için 
iktiL<1 eden bin beş yüz kilo 
Edirne mahsulü beyaz Peynirin 
7 Mayıs 931 per~embe günil 
saat on dörtte kapah zarf usu
Jile mlin:ıkasa~ı icrn edilecektir. 
Taliplerin teminat akçclerlle 
müesseseye ınürncaatlarL 

ka umumi katibi Nuri ve ayni 
fıırkanın erkanından Ağaoğlu 
Ahmet Beyler namzetliklerini 
koymadıkları halde kendileri-
nebirer rey verilmiştir.Münhal Pcrtevniyal \"aklından: 
mebusluklar' için kalan vila- - ::;ıştıde lr.ıeı pJş• so\ığınd• V•I· 

NAiM VAPURLAR! 

İzmir-Mersin 
Lüks ve sur' at poswı 

ADANA vapuru 
Nisanı• 

27 p rl • günü 
inci aza esı akşamı 

Sirkeci rıhtımından harelı:eıle 
( Çanakkale, İT.mir , Küllillı: , 
Bodrum, Rados, ~'ethiye, Antalya 
AIAiye ve Mersine azimet ve 
avdet edecektir. Y alnıı Mer>İ n 
için yolcu kabul edilir. 

TBfsilAt için C:alatıı ıı;üınnijtıi 

kar~tsı nda, Site Fransez hanında 
12 numarada umumi accntab· 
gın~ mliracaar. Telefon Reyoglu 
10~1 

yetlerde gelecek cwna günü, de ıparıımınının 7 'o d•lreslle 
Belki de cumadan evvel inti-. Köprü başındı Yalde hanı duunun• 
hap yapılacaktır. Bu intihabın da Valde kırothıncsi '~"le artırma 
Qekli hakkında muhtelif riva- sııretile münycden koıulmuıtur. 
" l\lcıkür cmlAilcn onırtıman dılr••İ 

Yetleır varsa da en kuvvetli ih- ~ • ORIE. T\TARE 1 hir 'e kıratb3ne ise 3 üç sene 
timal Halle Fırkasının burala- muddetlc kirara nıilecegtnden ullp· Agcnzia ltaliına l\lariftima 
ra namzet göstermesidir. Mef !erin '''"mi milzayedc olan 5 Ma· . İtalyan ·bandıralı (Federa-
suh Serbest Fırka erkanmdan l" 9~1 ıorilılne ınüsa<lif >ah günü zıone) vapuru 27 nisan sabahı ' 
iken bilahare Halk Fırkasına sut 15 e kadar btanbul ~:vkaf !\1ü· l~manımıza muvasalat ve Mar 
tekrar dahil olan Bilecik meb' dirlvetlnde Pcrıernipl v•klı idare· s~lya. ve Cenova için eşyayı 
usu Rasim Beyin Halk Fırka- sine '" idare f:ncilmenlne mürıcaat t~carıye tahmil edeceık ve Mar 
sının bu sefer ilan edeceği ye- eylemeleri. sılyada aktarma olarak Barse 
ni nıı:nzet1leri1 meyanında bulu 'WAm BAKTERiYOLOG <V.4??'#11; lon _limanı için O§ya.yı ticariye 
nacagı an aşı ıyor. Dr. IHSAN SAMI ~ dahı kabul edecektir. 

Konyadan, henüz netice hak ~ Fazla_ tafsilat ;rin, Galatada 
kı"·da haber gelmemı"şse d alcterİ) oloji laboratU\'arı~ F -s .. e Umum ~ın tahliliıı 1. ı. ~ rcngıan hanında 3 üncü kat-
burada müstakilleırden ziraatci · · ·rcııgı "" - ı:ı: tak'" li"" Haydar ve yahut avukat Hui- tti nuuından(\\"l.'lsermann tcamiılU)~ aın acente gıne müraca-

i kan kllreıvatt sayılmu~ tifo \c mı-~ at. Tel. B. O 2274-75 
ki Beylerden birinin kazanaca !!l m• hastılıkları tc$bls•,idrar. bılgaın~ 
ğı intihabın cereyanından an- ~ ~erıhati. laıum .e su ıahlillu, ~ -----------• !aşılmıştır. l lırs mı~ro<k~pı, husu-ı ııılu b· ~ Gülhane bevliye muallimi 

Kütahyada müstakillerden ı.hıırı. l\anın ure mıkılwnın t•Yi ~ D F K,. ·ı 
reyler, Boyacı zade Halil ve ııin';c k•nıln d<edlm11ı:nion •uroıı ~ r • uat aIDI 
ı•ıııtııeııııırııı·ıı ı'ı ı• ,. v~n~ un ı Sultan \lıhmut ~ ·-- · . 1 turbe<t No. 189 Telefon I; ~'0981 ~ Seyıhoıten ndet eımiı ••mu· 
H. F. sının namzetlen bulunan ~Q'ffe.#'A@W~1!'.T .111 ~--.1.W'-«"h'~~ ıy~nchınc•inl BıbıAlide 'l"1>rkO.,.gı 
Halit, Faik, Tevfik Beyler eski mrnnd• Sllrcyy• Bey aparuman 

y ort J<! ıt< num>r• ı rnc,ıne na ederek meb'uslardaıı Galı"p Be d"" ~~B~~-~~~ = ~'~~ ~~ 4 1 d · ki 
yüze yakın müntehibi sanide ~ ayranı münasebetile ~ hast•lrnnı kıbulc h1şl:ımışıır. 
122 rey almıştır. n 1 ~ BALL Y markı ~000 çirı •rakk•'>• ~ 
Recep B. Burdurdan da İntihap l~ o .. 30 • •,.40 ve ",,O ıen1i1Atlı ~ EKZEMA 

edildi ~ elden çıkırıyoıuz. ~ 
\'~: 

ESKİ YARALARA Burdurdan Muhtar imzalı al ~ B. P A TSIKAKIS ve il 
dığımız bir telgrafla şu malu-

1
1 MAHTUMLARI ~ 

mat vardır.. ı 
F k 

lkrn!';lu 352 lstikl:\l en iyi iltı; Oerınus 
ır aca namzet gösterilen !fi1 . İl<tısat vekili Mustafa Şeref B ~ c!dde>ı ! ~;~~~m~c~rh~c~·m~i~d~lr~. ~~~~ı . • W/&."#'.WAJl?#',tı ___ ,,,, "' 

le açık namzet yerine Fırka ka . Q, .! 
1 

,j)h)_.,,bl "'" D Kutiel 
tibi ıımuınbi Recep Beyi itti- r. A • 
fakla intih~p etmek suretile llu µ;ece l';ın~;ılcı >incm:ısında 
Burdur müntehibi sanileri c. Komik D. İsmail 

SEYRISEF AIN i 
Merkes acenrı: 11 Galatı köprü 

8qı 8. 236'l Suba A«ntell : 
Sirkeci Kilbilrdar udc 1ıaııı 2'1740 

lzmir sür'at postası 
( Gıilcemal ) vapura 26 

Nisan pazar 14,30 da Galaıa 

nhumından lı:allı:arak lzmlr"e 
gidecek ve çar~amba sabahı 
gelecektir. 

Pire - İs-;k_e_n..,d;-e-r.,....iy-e-=P. 

(17,MIR) va- Salı ıoda 
puru 28 Nisan Ga. 
lata 'dan hareketle lzmır Pire'. 
ye uğrayarak cumartesi sabahı 
lılı:enderiye'ye varacaktır. b· 
kenderiye'den Pazartesi ıstc 

kalkacak Çar~mba Plre'yede 
uğra:rarık Perıembe gelecek
dr. 

TVIL'lADEA VAPURLAR f 
Ayv.ı.tlt-lzmlr postası 

Saa~el 
VIP'~ru pazartt,i 
akşamı saat ı 7 

de Sirkeciden hareketle Gell· 
bola, Çanakkale, Ayv3tılı: vı: 
lzmirt uimcl ve Çanakkıleyc 
u~rııyarak avdet edecektir. 

Yolcu hl!etl npunla da vcrilır 
. Adrc~: Yemişte Tavilzade 

bıraderleı telefon lıtanbul 2! ro 

1 Karadeniz posta'.>! 
Erzurum llpYru 2Q 

\;i'ln 

ÇARŞAMBA 
ıtUnU ık,ımı 16 dt ';rkecl nh•ı 

mındın hor<k<d. ( Znngul<lak, 
lncbolıı, Sım<ıın, OrJıı, t.tr«.ııı. 
Trahıoıı. SUrnı<ııc ,. Rize ısır. 

1 1 
. . ,_c 

c. erın~ • r.ınH·t ,. I! :t, f..,.~ d ' ;ı arc 
ctk.t.r. ...caktır. .,. .... 

•hiltt için Sırh ·ı 



-
-
ti 

?5 
,\il 
)O 

1 
31 

BC 

E 
Dı 
dı 

lı -
e 
m 
Jıi 

ili 

l 
ıe 

• 1 
1 • 
(11 

,l 

K 

ç 
u 
.ıd 

nı 
1 ,ra 
.ın 
11e 

Si 

a 
k 
eı 

e 
ıa 

'di 
le 
aı 

u 

'•I: 
'·i 

e 
1, 

BlN SÜZ 
HfR RES[M 

Antalya namzetlerinden 
Avukat Ali Haydar B~y 

s... aamzetl...iU
D•ltor G•lip 'lle7 

• 

, 

Yozgat ~erinden Balıkeair nmnzetlerinclen 
Eczacı Muzalltr B~7 

.ıakiıehir namzetleri 
Clller ç .. uı 

Kara naınZetlerinden 
Ômtr Ki.mil Bty 

Eıı.itehir namzetlerinden 
Ahı•t Un• 

~ehir namzetlerinden 
Srrdar Bty 

Celıelilıerekat namzetlerinden 
;ıan B•sri Bey 

CUMARTESi 
25 NİSAN 193 L 

., 

Konya namzetJerinde.n 
Saban Sı rrı Bey 

5ıvas namzetı..nnden 
Mthm~t ot lu lı;mall B~v 

'ıt Çocuı.. bayramı munaıebetile: Buro ada, Setbatı ana mektebi yavruları M. Kemal Pa'a kazasında Hlmayal etfalln bakdılı çocuklarla mualllm ve hlmayal 
etfal azalarının gurup halinde fotoqralllarl 

Çocuk bayramı münaıebetile: lneg ölde Şükrü Naili Paşa mektebi 
muallim ve talebeleri •d çıçek ve kelebek oyununda 
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MU AFAŞAMLI• 
Mahtumu Müessesatında Bayramın 1 inci gününden itibaren 

Küçük Çiflik parkı açılıyor UCUZ ESYA 
..,. Ser esi devam ediyor~ 

:ııırnıııııııııııımmm: ı :mrnınıı ı ıımıımıımıınııımııııınıııııE , TürkiJe insaat ve Ticaret ınnessusesin~en: 
= MUessesemln Tophane va Kabata,·tan bu kare Oalatada Merkez rıhtım hanında -:-""' B •• •• k T ,__ UçUncU katta 22 numaralı daireye nıııklaylamı, oldujiunu nazarı ıtlaı umumlyaya =4 u v u ayyar e arzedarlm. Badema devlet mtıtsı;hhltllAI ifa edilmekle beraber gayet mUsalt ••ra· 

= • ::= itle han, apartıml'm, hane va v•ııa gibi hususl ın,aat dahi kabul olunacaktır. 

, J Pi ya 0 g 0 s 0 s= ı b· eıı fen ıiyc' tırafında ı •mc~~~o,;u:::~:;~~~:;i ~~~~0~:':~1 p:cleri tanzim edilir. 

ı 4. üncü Kesidell Mayıs 1931 dedir. 1 Müsabaka ilanı ı~~~~ Tabimdeki ~ 
· Büyük ikram iye = Balkan Birliği Cemiyetinden: 1 p l N ~ 8 l M l 1 
45,000 1irad1 r. Balkan konferam:ının Seh\nikte içtima eden üçüncıi konsey mu- ~ Bahçesi ~ 

kırrerau cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin iktı· ~ ~ 
A)'I'•Ca: 15,000, 12,000, sadi münasebetleri ile bu münasebetlerin inkişafına ait len uygun · ~!fJı~- açılmıştır. ı·s 

tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap ya7.ı nıası için ;,;. 

1 O 000 8 000 bir müsabaka açılmışurr ~ 
, , , , Altı Balkan memleKetlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulp;a- ~ Her akşam asri 

L l k · k · J rlstan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanisran'da açılmış olan hu mü- ~ il . mıy'° ~ Ş M ·k· H · !§ 1ra 1 1 ra \ er bakısanna~artları şunlardır: ~ en usı 1 eyetı ~ 

1(-·o·e--~l-et-D•e•m-ir•y•ol•la•r•ı ·ı·d-ar•e•s•i ·ıı·a·n·ıa';; 

1 idaremize ait olup görülen luzuma mebni 15-V-3 ı tarihinde 
Filyosta bulundurulması icap eden 1 O adet muhtelif vagon ile b(ı 

adet fırgıın 11. P. nhumından alınıp filyosa nakil ve lhraçı pazar!; 
konmu~tur. 

Pazarlık 26-IV- 31 pazar günü saat (10) ~aat onda H. P. 
ma~azasında icra kılınacaktır. 

Talip olan v.apur Şirkeilerinin H. P. mağaza müdürlüğüne mU• 
racatlan ilAn olunur, 

Den· t. levazım 
satınalma komisyonundan 

890 ton rekompoze kömür 25 nisan 931 
• Cumartesi günü saat 11 de ihale edilecektir. 

Deniz \uvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı sekiz yliz dok• 
san ton 'Rekompoze kömürü münakasaya konulmuıtur. MU• 
nakaaa eilnD olmak llzere tayin edilen 931 seneıi nisan 
ayının 25 \nci cumarteai günü aabahleyin saat 11 da kapalı 
zarf uıulife telılif edilecek fiatlar muvafık görilldnğtl tak 
d.irde ihale edileceğinden prtna melini almak isteyenleri 
her gün ve vermek isteyenlerin ihale gün ve aaatinde temi 
natlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Müzeli binallDID umu 
kapısı lisHlndeki Deniz levaı:ım sabnalma komisyonuna mil• 
racaatları. 

___, ve 
ı _ Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumili~ine ~~terennüm etmektedir~ 

1932 yılinın l\layısı sonuna kadar yedi nüsha alarak Ilı Eml" k b k d 
verilecektir. ~"lf§.W////////////////////////////////////////$#, a ve eytam an asın an: 

2 Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. Parasız şapka S } k J"k 'fl'k 
8 - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarfından seçilmiş tamiri atı l em a Ve Çl 1 

alu mütehassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine Vatandaşlın Mevkilerile evsafı aşa"'d• yazılı iki narça emlak peşin par• 
arzedilecktir. ytrli malına ılış- &' • 

4 - Birinciliği kazanan esere (400,) iklnci)·e(200). iiçüncuye tırmık maksadile ile kapalı •rfla saulıktır. 
(100) dolar mükafat verilecektir, mımulAnmızdan ihale 4 '-1ayıs 1931 pazarteSI günü Ankarada Banka idare mcc· 

Bu mükafat Karncji müessesesinin ' Balkan konferan,:ı emrine bir şapka alan· !isi huzurııe ~apılacakur. Bu hususta tafsillıt almak isteyenler !starı· 
teberru etmiş olduıtu paradan verilecekt!!::_ lınn 2 eski şap· bul ve b:mtr şubelerimize ve yahut umum müdürlük emlıl.k id•· 

= 

Mersin Himayei Etfal cemiyetinden: 
!\tersi· IHm:tyL ı etfal ccmı\'ı ti tar11fın c.t,._ıı e ·i edi'.cn :'\Üt damlası mU· A M I

• RA L 
1
• s km pıra"z tamir edilir. Fiatler: resine m!Iracaat edebilirler. 

•'.%'~• • 250, 300, 350, 450, 550, 650 Türkiye 262: lstanbulda Küçükçekmecede Isparta kule cıvarındı Turan 
t/J ilk şapka fabrikası. Galata Karaköy çilliıtl nımile maruf 3199 dönüm araziyi ve ı;oo metre muralı 

~ ( ~ıK ve n•n•T AJlllKIDf ) (Zulfaros) Havrıısokık 10. baı2:3~bi;.~ib:I~~ ~~~:~~=:~:~~d;o,~~a:::at~ie cıvannda Ta!ıta 
~ <Vieseıinde sahahtı n o~leye kıllar çalışmak, i•ğleden sonra siteler nPzdiade 

1 çocuk b>kırnı ve 1. ıfzıssıba•ı hakkında irşadı telkinatt• bulunmak üzere 
a ha ·ıa bakıcı mektebinden mezun bir hemşireı : : nı ı l' \'& rılır. 'll :hiye !ıO 

Ul • ... ıira ucrcti maktu~ verılcce lti r Çocuk hai t&neh n ç:ı ı ı ~ r.ırş olanlar tercih 
-94 ·a·{acekur. 'l'alip oln laın şeh:ı:!ecn~me, hü\ c .:u z dan ı, t c n:u ıct.i hal 
~I •.H'ı'.;ıın ü slıite sur« mu<add o kaları il , ık ' , c. '~· ~"flarrnı l\lcrsiıı 
~,.ı E j='!l'~fl cemi, eıine grinderrıcl -ri. ~~ ~ı::.::k magJ! yı ziya ret c~cn Ümu~~cri~~ gc~! dı:e:::t~c 1 ~~o~;:~:et::ı~~r ~~~~:~;~hı .~.- :.'..~.3çl!~~!!!li•~•lr•an!!. •!!m!!l!!le!!!!m•a

11
ru
11

f!!!!!5!!3!!9!!4!!!!!do!!" n!!i!!im!!!!!a!!r!!az!!i!!y!!i !!h!!a!!v!!i !!!!!çi!!ll!!ik!!.!!T!!!!!cnı!!l!'.'11· 
"""·(' ·1 ·ı 1 1 k l ı R ı 1 ki 'I d I .,,,.';i;;i,. "' ivies'ul müdür: .tsurhaneodıP - ıat itı ıarı e tama memnun ·a ır ar. cyo~ u sti ·" ca < e~i -....• •• 


