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ismet Pş. Darülbedayi 
temsilinde bulundu 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

Darülbedayi temsilleri büyük 
rağbet görmektedir. Dün ak
şam verilen birinci temsile 
Başvekil İsmet Paşa da gelerek 
ön sırada yer almış ve san'at-
1.{§rJan taltif etmiştir. 

Kadınlar, mebusluk 

Mektepliler 
Müsabakası 

En ziyade muvaffak olan mektebe 
bir kupa vereceğiz .. 

Haftanın en mühim haberini intihap ederek bunu iyi 
ve etraflı bir tarzda yazacak eenç mekteplilerimizin iki ae
nedenberi her hafta yazılarını netretmekteyiz. Bu müaaba
kayı tertip ettiğimiz zaman da aöylediğimiz üzere müaaba
ka müddetinin hitamında, o zamana kadar en ziyade mu
vaffakıyet gösteren talebenin mensup olduğu mektebe bir 
kupa hediye edecektik. 

Müsabaka müddeti yüzüncü haftayı bulmakta ve artık 
nihayete ermektedir. Müsabaka müddeti zarfındaki yazı
ları tetki~ ettikten so_nra vadettiğimiz kupayı vereceğiz. 

Bu munaaebet1e bılhaasa söylemek istediğimiz Ye ifti
har duyduğu1?uz.bi~ cihet varsa o da ıudur ki yeni yetiıen 
genç mekteplılerımız bu müsabakaya iıtirak auretile ala
kalarını gösterirken memleket dahil ve haricinde cereyan 
eden vukuatı ne kadar dikkatle takip ettiklerini anlatmış
lardır. Bu kendilerinin muhakeme, tetkik ve yazı yazmak 
kuvvet ve melekelerinin inkişafını isbat etmiştir. 
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1 Muhabir m~k~upları.. ..1 HARiCf HABERLER 
Bursa, maarıfi çok mu- . . . . •• 

tekisif bir şehirdir. Hındıstan Valıı umumisi değişiyor Memleketin umumi 
Yeni Valinin takip edeceği hattı hareket hava vaziyeti 

Bilhassa Necati B. merhum namına 
aç!lan san' at enstitüsü mükemmel .. 

herhalde merak edilecek bir şeydir ANKARA. 3 (A.A) - Bu- radeniz sahilinde Rize ve Saııt 

64 d 
ıı gün memleketimizin umumi ha sunda kar •yağmal~ta idi. orıı 

Yaşın a Atina ktub j 1 z ı ı va vaziyeti haklanda "Metero- Anadoluda, Konya, Kırşehir 
me u e ze e logi,, e müesesesinden aldığı- raman ve Isparta havalis!ıı~ 

Y a 
• t•k nnz malfunata göre, bu sabah yağmur yağmakta idi. Cenub 

ı ·ıt· . ..h. un n ls ı razı o A k Otra Anadoluda Srvas, Kayse- Anadolunun her tarafına m 
ngı erenın mu ım 1 1 k? rta meri a · uı • ı· d b• . Da51 a ınaca • n, ukışla, Yozgat ve Kasta- telif miktarda fakat, AdanaY 
rıca ın en Irı Atiıuulıuı bildiriliyor: altüst oldu ! moni havalisinde, şarki Anada- dolu ile karşık çok kuvvetli 

Hindistan vekayii nazarı dik Elepbteron Vima pzetesine Lon- ludı_ı Kars, ·Sarıkamış, Şibinka- mur düşmüştür. Dolu tahri 
kati celbetmekte devam ediyor. dradan 'Lildirildiğine ıı;öre Yunan ia- MANAGUA z (A.A.) _Ha- rahısan mmtakalarmda ve Ka yapmamıştır. 
Milliyetçilerin reisi Gandi ile tikra?"°ın ikinci la~ın. ih_racı me- ~eketi arz esnasında yıkılmış ve T . ,.. . .. . . hasıl olan itilafa rağmen bugün oeleoı •_0 •uretl~ balledılmıı~·. . . ıçinde bulunanlardan 700 kişi- rabzon tıcarı ve ıktısadı vazıyetı 
Hindistanda sükQn temin edil- lirYekünbalu ~ mıllyonb 2~.~ın ngiliki~ den fazla adam telef olmuş olan TRABZON 2 (A.A) _Ban . bul B' İ T . 

1 
asına ıg o an u ıs ..... azm h t h te k'fhan b' 1 , bir içtima aktederc!: Trabzon 

;.~şd"klun_u~or. ır n~ı ızı Ö ~ milyonu Londra, ilci milyonu Ameri- asa afe ~e v 1 .e. ma a kalar, Ticaret Odası, borsa hey ticari ve iktrsadi vaziyeti üz 
ur u erın en dolayı ıdam edı ka b' ·t y · •• " 500 b' · nnın en ca arının tathınne de-- etleri ve tüccarlardan mürek- de mu"daveleı' efka'rda bulu-..... ı 

l l b .. H' d' . • ır mı yonu unanıs--. mı d'l ek ed' N 1 d ,..,. 

li
enb:r kuahgun ın lıstanda mrl- lıveç, <OO bini hviçre ve 300 bini de vaıkn ~. ı mk" t .. ıhr. li aış arlrn<l;ıı kep bir grup Valinin riyasetinde lardır. 

ır . raman o arak tebcil H lla da. . .h ol __ ._ e serısı omur a ne ge ış 

d
'lrnek d' H , o n pıyasaaına ı raç una...,. I k ·1m· ld - d e ı te ır. ulasa ruhlarda br. lnıı:ilterede çıkarılacak kısmı°"'" ive aza an e sı ış o ugun an De • J• h k • 

b!r.türlü ~ü~~ .. hasıl olmuyor. sonunda, Amerika partisi ise piyasalhüviyetlerini tayine imkan bu- nız"ı mu ~ emesi . 1 

sınırler bır ttirlu yatışmıyor. Bu müsait olduğu vakit, ani ağlebi ilıti ı lunamamıştrr. Managuanın ı;>E~~Lt, 2 (A.A.) - Be- cttı. Antalyada dmlenen hu 
. şerait altında Hindistanda vazi mal iki ay sonra talipl:e arzolunacak etrafındaki yollar yarı aç bir tediye ıntıhabatı maznunlarmın Kıı umumiye şahitlerinin m 

yetin hemen düzelmesini bekle tır. Faiz milctarı muhtelif piyasaiarml halde bulunan kadınlar ve çô- muhakemesine bugün Türkoca- but ifadeleri okundu. Suçlu 
mek müşküldür. nziyetlne ıı;öre 

8 
ı ayn tayin edi- cuklarla doludur. Amerikalı 130 ğı salonunda devam edildi. Du- itirazlarını dermeyan ederek 

Uludağın hafif meyilli yamaç mulatmdan vareste kılacak Bir taraftan bu hal devam e- lecektir. 20 mart ~nde çıkan Yu- kadın ve çocuk hava tarikile ruşma saat 13,5 ta başlryarak dafaa şahitleri gösterdiler. M 
Ulu dağd. n şair n • bir manzara 

rında hadisatı alemi asırlarca te bir mükemmeliyettedir. Mekte dip giderken diğer taraftan da nan ıı;azeteleri hükumetin aon saatte başka tarafa götiirülmüşlerdir. fasılasız yirmiye kadar devam hakeme 20 Nisana bırakıldı. 
ma~aedC? Bursa şehri şimdi~- bin her.taraf~nda şehit Ku~ila- ~indistanda büyük bic değişik- Bank Hampru tarafından gerek M~~GUA yr ye:ıiden inşa ---
.:enndeki ~e~kenet t~zlaru:1 ~~- Y~. re simler.ı asılmış ve azız şe tık. oluyor. Beş seneden. beri ora bu mikdarrn ve gerek 16 milyon ln-ı etm~ ıçın seı:ıeler . lazım gele- Dancada intihabat yapıldı 
kerC;k y.enı bır,_devreı. tekam~- hıdın hatırası yaşatdmakta bu- 'f! ıdare e~en Lord f:win ~ye- giliz liraundan mürtkkep olan birinci cektır .. B~.zı ~~se~~~.nazannda DARICA J (Milliyet) - Bu diye reisi Lutfi ve nahiye 
k g~ış ve .cumh~yet ~evrı- lunul m.uştur. Meıct;epten ayn- ~ne Wl.ltıngd<>:1 tal:'ın edılmiş.- kısının bey'eti umum.iyesi hakkında! bu proJ~ u~ıtsız go;ıılrnekte ve gün nahiyemizin intihabatı icra müdürü Rauf Beylerin mesai 
nın_nımetlerınden mustefıt ol- lırken cıdden,_ç~k kibar ve çok ~ır', Yem um~mı valı ~rtık vazi- priorite talebeden tdtlifine muvafak:ıt dalı~ şımdıden_ Nıkaraguanın edilmiş, halkımızın sevinçli te- neticesi olarak intihabat hitıı 
ınaga b~şla~ı~tır. ktymetdar mudıre H. yarın ~k- .esı başına gı~ektedır. . . mecburiyetinde kaldığını yazmakta- payıtahtınm hıç olmazsa m~- zahüratr içinde Gebze kazası bulmuş ve müttefikan Halk f 

Tahsillerım medrese ve taş şam talebe tarafından verile- Bu tebeddül Lord İrwın ın dırlar. Bazı gazeteleri neıriyatına vakkaten Granadaya nakledıl- kaymakamı Ragı ve kaza bele kası namzetleri kazanmı tır. 
mekteplerde yapmağa mecbur cek müsamereye beni davet ey nazaran ihraç fiyatı 3 :ıacak ve faiz mesinden bahsolunmaktadır. ~~--~. -;_;o~~~~.~~-.~~~~~~~~~~.;.;;;;;;;;;~;;:.;1 
tutulan Türk çocuklan bugün leyordu... yüzde 6 olarak teıbit edilecektir. Ge- Şimdi, ölenlerin mikdan iki lkı gazetecının - Ecnebi sular 
hin ~ürl~ ihtimamlar altında 'lecek hafta tedavüle çıkarılacak olan bin olarak tahmin edilmektedir. mahkumiyeti -
t~hsıllerıne de~aıtn ~ylemekte- Nafia i~leri ne halde 4 milyon 200 bin lnıı;iliz lirasından İmdat taknnlarr enkaz altında . Sıhhiye Vekaleti dırler. Bursa Vılayetı yalnız Ba Bursa Vitayeti şose cihetin- 1 bu suretle Yuııaıı.ista eı· geçecek kalmış olan yaralıları kurtar- AD~NA 3 

·- Y ~nı T~us ithalini menetti lıkesir, Erzurum, Kars ve Trab- den rok iyi bir haldedir. Her . mı'kd 3 mı'I 400rubi~ ımeiliz' 1. mak için durmaksızın (alışmak gazetesı ba~rrıuhan-;n Vasfı Pu-" ar yon n ng ıra- 1 - h · · d' · H" " B İ 
zun gibi. Maarifi mütekasif di- kazadan merkezi Vilayete mü- • undan ibarettir. tadır. Bu sıralarda yeniden bir at ve mu arrırı ı~çı usnu · Sıhhiye vekaleti stanbU 
yardır. Dahili Vilayette 305 kemmel şoseler mevcut ise de ' r Yunar>\stan. Franaa ticareti takım zelzeleler olmuştur. Ge- ler.Tar~ust~: aprl~,, muhakeme ecnebi memba ve maden su! 
mektep ve 573 muallim, evladı bazıları bozulmuş olduğundan Fransa hükUnıeti timdiye kadar ce esnasında vukua gelen bu lerı netı~esınde ~ apı-ıış .olduk- mn ithalini menetmiştir. Y 
vatanı talim ve terbiye ile meş- ihale suretile ve tıimiratr müte- beher hektolitre için 55 frank üzerin- zelzelelerden biri oldukça şid- ları neşrıyattan rol; yı bırer se- nız biı ' nisana kadaı: sipariş 
guldürler .Merkezi Vilayette bir madiye usulile ıslahma ihti- : den almaıakta olan prap ithalat res- detli olmuş ve henüz yıkılma- ne hapse 

1 
ahk3m olıııu~I.~rdır. dilmiş ve gümrüğe gelmiş o 

erkek lisesi, bir muhtelit orta marn olunmaktadır. ı mini 48 frllll&a iblağ ic;in Meclisi Meb mış olan bazı evlerle duvarları Adanada menı. nJıt ecnebi maden sulan bu kay 
mektep, bir kız muallim mekte- BÜ yollara ilaveten Gemlik- ; uaana bir kanun teklil ebnek mecburi yerle yeksan etmiştir. Managua vak' alan azaldı tan istisna edih:niştir. Fak 
bi, bir erkek san'atlar mektebi, ten Kumlaya ve oradan da Ya- yetinde kaldığını Yunan bük\ımetinej civarmda açık havada yatmak- ANKARA 2 _ S • 1 bunların ithalide takyit edil 

b
. k "1' · b" N · B Li('' · · 1 h li d h d eın?amanar b 1 ktad G'" ·· -ır as en ısesı ır ecatı ey lovaya kadar 38 kilometrelik reamen " •urııriflir. IV'.ıaamafib Fran· ta o an a a e şete uçar ol- da Ad d ık k "t u unma ır. umruge ma 

ı ' t · .... 24 'Ik k b' · bük. · t M f'h 1'1 d ana a 
5 sı 'llene11.Jı imi ı · d tız sana enstıtusu, ı me - ır yolun ınşası takarrür eyle- aa umeti mecmuu 300 bin hekto muş ur. aama ı yer ı er en akalarn t d 'f dT d n ge ş veya nısan an SO 

tep ve 3 ana mektebi mevcut- miş ve keşfi yapılmıştır Bu yo- litreyi ıı;eçmcim:k üzere Yunan !JU'&P yüzlerce kişi gündüzün bazı kıy ~l 
1

~hiesa d~· l ~ ıy~r ;· sipariş etmiş olanlar &ipa 
tur! lun bedeli keşfi900 000 . lira ol- ı lannın timdiki reame tabi tutularak mettar eşya ile bir takım mo- memannJ'.st~ k te ır ı:,e~~cerın e !erinin mikdaruıı ve 

• • y ·ta :.ı •• ı· · t sbil • ·d 1 . ne ı ın' ıs~.en cnune geç- . . . f Necatı Bey kız enstitüsü du~undan t3:hsisatı Nafia Veka ·ı'd u.'."'ruı !Yln-;-m• e .. eama eo· bılyaları_e?kaz altından a!rp çı- mek kabil olmuştur. Bu hasta- ıı:u, . sıpari . ~tt:kl~ri 
Bu mektep Fransızlardan sa- letınden venlecektir. Nafia ga- ugunu da~~ v~rmı§tir. . karmak ıçuı harabelere gıtmek ıı-a karsı esasen tt.dbiıler alın nkayı ve saır ıstenılen h tın alınmış 929 senesinde Neca rajında 10 silindir ve 2 Konka Yunan bukumetı bu eaasat daıre- te ve bunları katırlarla yahut g t • susatı Sıhhiye vekaletine bil 

ti Bey me;hum namına san' at sör mevcuttur. Bursadan (Apol ıinde müzakereyi ~bul etmekle bera- öküz arabalarile veyahut otomo mıt/·riA tl d •f recekler ve ancak müsaade 
enistitüsü haiilnde krzlanmrza yond) gölün cenbunu takip ede Lord Willlngdon ber mukııvel~nameyı !e.abe mecbur ol- billerle civardaki tepelere nak- ı aye efr. e maarı dıktan sonra bun lan ithal e 
açılmıştır. Mektebin derecesi rek M. Kemal Paşayada kestir-' muı. ve 

18 nıaanda~ ıtıbaren mevkii !etmektedirler. te t . şab ceklerdir. 
• I 'lk k b' l . . . . . merıyetten kalkacagın1 Fransa bükiı- ş· d' b 1 tt · ANKARA 3 M 'f k' B k--d-· · -orta o up ı me tep mezunları me ır yo yaptırılacak ve 88 yerme baska hırını tayın etmek . . . . . .. _ ım ı me zu sure e yıye- - ' aarı ve a an a egw ıl teavün 
' k b 1 1 1 B " k'l ı· d J • 'b" b' ı·~ · metine bıldirmI'tir. Hukumet tarafın cek ı'c cek e ·ı~ 1 im k 1 · k"l t '"f · · 'l 

1 

-ouraya a u o unur ar. umu- · ·ı ometro tu ın e 
0 

an eskı şo- gı ı ır uzum ve zaruretten ıle ' _ e v ı uÇ ar ge e te etı ve a e mu ettışı umumı e- 1 w - ~sese (5) sınıflı olacaksa da he se 24 kilometro krsalanaca:ktrr. ri gelmemiştir. Hindistan umu a~~ fe:~ı: sebebp 
01

'.":ak 
1~ aylık ~ir ve felaket mahallinde doktorlar rini mayıs iptidasında muhte- . ~~~~ ıgı ,ıu,; açıldığı cihetle 3 sınıfı mev Bu yolun iki başından inşaat mi valileri beş sene vazife gör- muzak_reden ·~0."1 ışı yenıden talike la cerrahlar bulunmaktadır. lif mmtakalan teftişe göndere- ~olıs m~dum Al~ Rıza B 

cuttur. Buradan çıkanlar ate!- ıbaşlamış ve orta kısmında 21 dü.1rteıı sonra değiştiriliyorlar. ~a!'ların tazyıkı _nltı~da m.oo:vem~tl • cektir. Müfettişler mektepleri polıs ta~vun s.an~ıgı hakın 
y.lerde çalışmağa veyahut mü-ı kilometrolıik bir kısım derdes- Bn usul nice zamandan beri ımkiınmı ~~dıgı gooteril~u:tedir. Gaıp kız bulundu; hem idare, hem de tedris noktni şunları s~ylemış.~ır: _ 

0

abaka ile mekteplerde el işi 1 ti. ilaı;al' bulwunuştur. Gezdi- 1 devam .edilen bir teamül olmuş ~ukavele~n ~evamı :u"'.'nı'tan aley b• f•• k b }d I nazarından teftiş ve bilhassa - Po~ t:ıa·'Un. sandıgı 
muallimlikleri yapmağa mukte ğını vılayetler içinde Balıkesir: tur. Lord İrwin 925 ten beri ı h~ne a~emı .musavat uz_er•.ne mueuco ı:r ŞO OT ay O U. kız mekteplerinde disiplini ne bank~ hal.ıı:te kalbı tasavv 
d.r olurlar ve yahut mükemmel Kars ve Bursa yolları çok şaya 'bu vazifeyi ifa ediyordu. Onun 1 bır v"::•:•t i.jıdas ~der_dı kı bunun Yu Bundan 20 - 25 gün evvel suretle ve ne dereceye kadaır te nun şımdı~k kuvveden file ç bır ev kadını yetişmiş bulunur- nı takdirdir. için hep ·o teamüle riayeten yel "'.'n "'::~ umuıuıyesınce ltabulü ka- Galatada oturan min edildiğini tesbit edecekler- m~sını dogru bulı:-ıayo~m. S 
!ar. Mektebin mevcudu 14 mual R.K. rine başkasının tayinine lüzum bıl deı:ıldı~: . , , 17 yaşlarında Ev dir. dıgın serma yesı_ haylı ar 
lim bir muhasip ve 87 kızdan görülmii tür. Lord Willington Prc;ıfe&ör ~.ıror~ un beyanatı doksiyo isminde lzmirde sütçülerle ~l~kla b~;abc.r .bır ~~n~a te 
ibarettir. B ., d k f b.tf. 64 yaşındadır. Şimdiye kadar AtıruıiJa munteşır Meoıegered' ir Bulgar kızı •• d 1 li ıçın henuz kfilı degıldır. S 

Bana yapılmış l ta . ug ay On eransı l 1 İ T . . • k Atheneo gazeteei Sofya Darülfüm·~ b I p muca e e Ira sandığın asıl ..,.ayesi ihti} 
üzerine mekt b ~ttı~n vsıye ROMA, 2 (A.A) - Beyne!- n.?°hi1 .1z ımpakir"alto;ıudgunb unl pe Profeoörlerinden ve latanbul Balb: !~ay 0 m:ıştu.h 0 İZMİR 2 - Belediyemiz süt 1 h;linde polisler~ az bir fai 

e e gı m ve te- · mu m mev enn e u unmuş- . . . ıs yaptıgr ta ar tl ·ı ·· d 1 b . ıniz bir antreden müdür M 
1 

k milel buğday konferansı nihai t y . 
1
.. , . H' konferıınsmda bırıncı Bulgar murah- · tta la A satıc arı e muca e eye aşladı. ıkraz etmektir. Bu gaye san 

e e · · ka 'k ur. enı va 11 umumının ın- ha M. Kirof bi be ' rıya zm n S b' hafta · · d 116 .. .. · h ı· d d h k 
Hanmun odasına girdim. Mek- proJeyı bul ettı ten sonra me. distaonda ne yapacağı herhal- s. . . uı:ı r yanatım neı- karaya gittiğini ~n ~~ .. ıçın e s~t~u- a ın e a a olay temin e 
tebin bir kısmında oturan Me- saisine hitam vermiştir. Bu pro- de merak edilecek bir mesele- re~~tir .. M. Ki:off bu 1'.."Yanatın "" tesbit etmiş ve n~ sut~ .muayenede°:. geçın~- mekte?ir. 
tek Hanım büy .. k b' ket! jeden istintaç edildiğine göre· d' sas ıtibarile doıı;nı oldugunu, fakat 1 ta b la . dı, hepsının de sulu sut sattıgı Polıs erkanı arasında te 
beni kabul ed:Ck ır ~eza ~ 1 - Konferans devletlerln ırLONDRA 2 (AA) S b k kullarulal\ bazı tabirlerin kendiıinç s k n ~ . ge.tirte anlaşıldı ve mahkemeye gönde dülat olacağından haberdar 

muesseseyı dahil' . . .. • . . - a ı • ait bulunma<hğını oöylemiıtir M re a esıne tes- rildiler -T baştan başa gezdirdi. 14 sene ı ışlenne ~udahale etmek Kanada valii umumisi Lord Kir ff Maked al 1 d · ~ · sybolan .şoför lim etmiştir. · gı ım . ., 
evvel İstanbul kız sanayiinden ten vaz geçmış ve her devlete Willington bugün ög-leden son- . 

0 
no d Hon~ . 

1 

ar Nan set· Süceyyar El. Kadıköyun" de 
k di • tih -'" · ih'"ı·" mıı ve ne e ancıye a:ı:ın M mezun olan Melek Hanım bir en ıs s...,.t ve ıst ........ tı ve ra Londradan Hidistana müte- Buroff' . . . a . .. _ .. · de Süreya isminde bir şoförün 

k ku 1 d 
.. h .. t · u11 . ıa ıamını en ıunnu!tür. Bul _ 

ço rs ar an ve mutehassrslar ruç an es;a~ma ıı:ıus enıt us er vecıhen hareket etmiştir. Mu- gar delgeoi beyıuıatile Bul ar milli kayboldugu şay• olmuştur. Fa-
y~~a çalışmış_ ve terakki ey- ~eselelerıru dahild~ ?a.ı ve tes.- mailey? Hindisan valii umumi gmıbunrJan ne ıebeple çeki~diğiıü an kat polisin bundan malumatı 
l~~ıştır. Melek Hanı_m. ~iç~ ve vıye etmek serbestısını bırak- si sıfatıle Lord tn:ro.ı•e halef o- tatmalı: iat.,.;,iıtir ki, bunlar amımda yoktur. i 
dıkiş hususunda ~hıbi ıh.tısas- mıştır. . lacaktrr. Lord Wıllington hali ba:ı:ı Azanın muabodcleri :v.eniden tet- g· k.. • k l• tır. Hayat kadınlıgını tercıh ey- 2 - Konferans, ıstoklann distanda ne yapacagı· herhal- kik tnı-'- dce Bul · tan • ır oye ~ren mas e ı 
1 d

... d f .. , , "h e .,.. ve evv sıarıs a aıl h d l 
e ıgın en ve Mektpçiliğe olan sar ve tevzıı ıçm ı racat yapan distan imparatorlug-unun mu-1 olan y ı · · d · · 'at k 'bi ay ut ar f · · d l I · .. er~nıa esuuı eme ıı;ı ar· 
artı ıştıyaktndan dola~ı ~ile ev et .e~ m~tereken hareket kadderatmı idare edecektir. zul:ırı ..:r.ıır. Kiroff'ı.ın fikrince mua ANKARA 3 - A<lanaya üç 
hayatına karışmayarak şımdıye etmelnnı temıne çalışmıştır. hedelerin hem tatbiki, hem de yeni- saat m afede k"' E · k"' .. 

kad 1 
· · 3- Zrra' kred' · nk' · h es aın yınce oyu 

ara ev enmemıştır. 1 • ~ın te ısı ıı. Almanya _ Avusturya den tetkiki taleb<iclilemez. Bir kere bıı dün bir hırsız taarruzuna ma-
Enstitüıü dershaneler ve itler s.usun;:ın Cı:mıyetı Akvanun ~ f _ muabedolerin tatb'.k edildikten aonra ruz kalmıştır. Hırsızların adedi 

Müessesenin dershanelerin- li ~nc~~nıne havale ve tevdi ve r an,,.a eğer daha sıkı bir ittihat arzu edilirse on iki idi ve ellerinde silah ta 
de birer kişilik zarif masalar edılmesı ıcap eder. . . . BORDEAUX, 2 (A.A) - yapılacak tadilat kendiliğinden ortı\- vardı. Bunlar köye girdikleri za 
sandalyalar nazarı dikkati cel- 4 .- Kısa .va~elı l~redıle~ La Petit Gironde gazetesinin ya çıkar. Çünkü ittihadının buna iı- man tanınmamak için yüzleri
b~.Y lemi~~r. Hiç bir mektepte ı:-svık ve teşcı ~esı rr:uktazı bir muhabirine beyanatta bulu- tirak .~en milletle~:ı. tam istiklal ne birer maske geçmnişler ve 
gonııed1~ım bu m~sa ve sandal dır. nan M. Mer??~ son Alman - ve muaa~~~ı =ı•ma '.'~8~ etmesi Ji. topal Mehmet Ağanın ~ine gi 
yalar asrı ve son sıstem dersha- ispanyada divanı harp Avusturya ıtilafmı vahim bir zım ıı:eldıgı kabul edılmı§tir. derek biçarenin beş bin li:::asını 
n~lerde kabul edilmistir. Mekte tehlike addetmekte olduğunu a· k k Jd almrşlardır. Takip edilmekte-
?ın. her tarafındaki nezafet ve JACA, 2 (A.A) - Divanı beyan ile demiştir ki: ır re or ın 1 

dirler. 
ıntı,zaı:n burada n;uk~edir şahsi- harp, geçen Kanunuevvel isya- "-İki nevi beynelmilellik ~°t!ENOS A YRES, 

2 
(A.A) Yeni bir ilk mekte yet.erııı me.vcudıyetıne delalet nında ihmalle hareket etmekle vardır. Birisi daima Fransa' ı İngıli~ Parna, Kayedon nehrin- P e?le~e~ted~r. Tal~~ni:_ı el işler~ maznun bulunan askerler hak- haksız çıkarmak ister, diğeri Je de M.iss Eı:ı~t~d na;nı;ıdaki ka daha 

Türk Ocağında dün güzel bir 
şan konseri verildi 

ıle dıkışlen ~er muşku_lpesendı kındaki hükmünü vermiştir. adil ve munsrf olmağa çalışır ve no .otomo?~ı ıle yeru .hır rekor İdarei .h~susiye tarafından 
memn~n edılecek bır nefa- Mahkeme iki zabiti 12 ay bi delicesine hayalata kapılmaz tesıs etmıŞtir. Mumaıleyh tara- mevcuda ilaveten yeni bir ilk S td k 1 . . sette<lır. Şapkacılık bilhassa risini 8 ay {kisini 6 ay hapse' .,. f~dan temin edilen ve resmen mektep binası daha yaptırılma- D"o aTünnksr ~eren artistler, sağda hey:tln .~ırı ı~~annı ederken 
rok şa an illa bi kk' ' A •k d k k k t b" d'lm' lan b' - k .1 . . . un r ocagında Maestro M., refakatıle soyledıgı parçalar da 
" y ı ş an r tara ıyc mahkUm etmiş ve dig-erlerinin merı a a ac,a çıbk ayı ve tes ıt e ı ış o ır ga arar ven mış ve bunun ıçın Kapurellinin riyaset ettiği bir rti t .. . . .. • mazhar olmuştu • . t rf dal. .. , 105 49 O S lt hm . . b b' . > a s mükemmel ıdı. Tenor M. Vatı -Ş 1. K r. . l:)eraetıne karar vermiştir. Maa NEVYORK, 2 (A.A) -Bu :ariza m 89~s~~~~ -· ·i: u aı~.a ettf yırmı eşA ın lı- gi~:;;u taraf?.'dan bir f'I'.' konseri ve- Soprano Madmazel Farbi teı:ıı' 

c ııt aymakam Şevkı Be- mafih, beraet kazananlar da 
60 

gu··n ı'ki tondan fazla afyon mu- r veya , - n mı . raya ır yer a rnmıştır. iman r ş ve mumtaz ahalı tarafından kik b" 1 ff ki 
1
• ,_,, . k r A . E ki k h'b' A rikal d k""h b" b' ta.kdi il dini . tir ra ır sese muva a yet .,..., 

yın ızı muı: ıı;n lıye Hanımın günden aşag-ı olmamak uz" ere sadere edı'lmı'ştı"r. Bu musadere s re orun sa ı ı me ı yer e o ne ır ına mevcut- r e enmış . tt t . t . ı d' B"lb • G ood 'd' ld · B k San'atkarlar garbin en büyük be• re e egannı e mış er ır ı 
yaptıgı veya yaptırdığı şapka- nezaret altmn:ı bulundurulacak edı'len malın kıymetı· takrı'bcn arw ı ı ve e e etmr~ oldu tur. u yı trrılacak ve yerine • ı d b - Os C 't B .. ı d:_. l µ .., ·· , ? ,. . k . . tegar arının asarın an a.zılarını te- man avı ey, soy e ıgı par 
ar anımlar.mTzı Avrun" ma- lardrr 2 milyon dolardır. ~u sur at 10-,15 bern mılden me tep bınası ınşasına başlana ganni etmişler ve alkışlanmışlardrr. la hazırunun takdirini celbe "'' 

ıbaret bulunuyordu. caktır. '.fadam Polvanskinin viyolonsel fak olmu§tur. 
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tahakkuk tahsil lstanbÜlda altz • 
esı ve su 

' 
açz zyor. 

Vilayetle Belediyenin ihtiyaçlar 1 Ehonomı J lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

1' yeni kadrosu 
c\Iakadarlara tebliğ edildi, 26 tah
sil ve tahakkuk şubesi açılıyor 

Fırkanın raporu şe- Takyidat 
hir azasına dağıtıldı 

Halk fırkasının son kongre
sinde tesbit edilen İstanbul ih
tiyaçlarına ait rapoc hazırlana
rak umumi vi!Ayet meclisinde a 

Vapurlardan kon
trolun kaldırılması 

istenecek 

Böyle çaya insan boğulacağını 
dahi bilmiş olsa gelir l 

· ı Ticaret odası deniz ticareti . · . . zaya dağltıldı. Bu ihtıyaç arın 
Vilayet ve ~ledıye muhaj ~l~yıet tahsıl ve taha~kıık _ş~ mühim bir kısmı umumi vilayet komisyonu Türk limanları ara· 

ıebeJerinin tevhidı ve b~ cet s~nın kadrosu da ta9<lık edılıniş meclisinin meşgul olacağı mev smda seyrüsefer eden Türk ge
'.elierinm tasdik ve teblığl üze- tıc. zulara temas ettiği için çok mü milerinin. limanlardan kalkar
·ıne hazırlanan ~ad~~·· atak~ Bu şubelere tayin edilen me himdir. Diğor taraftan belediye ken manifest-olannı gümrüğe 
!arana tebliğ edılmıştır. Beledı murlara, yeni vazifelerine başla ve idarei hususiye bütçelerinin tasdik ettirmek ve hareket ruh- ı 
re ve vilayet kısmı muhasebe malan liizumu tebliğe başlan- madde şekilleri beş senelik faa- satiyesi almak mecburiyetinin 1 
hemurlarmdan açıkta kalanlar mıştır. Muhasebe murakıpları, liyet programı ile beraber aza- kaldırılması için bir rapor ha
•irkaç kişiden ibarettir. Kadro- nahiye mmtakalarına ~ide.rek ya dağıtıldı. Bu program çok zırlamıştır. 

Kahve gibi aziz ol yerine çay gibi aziz ol demeli ! - Zavallının 
belk~gözü k?rarmıştır - Baksana kuzum, az gelir misin? -

Uşenenın oğlu, kızı olmaz! - Hey gidi te komple .. ....,. 
Ah şu çinganeler ... 

la kalan memurla~d~n bazıları bu şubeleır için münasıp bırer muhtasar olup başlrca büyük is Raporda, şimdi, mevcut bu
l~ maaşlarından ı~ışer, _ üçer bina teminine çalışm~kta~ırlar. leri gösteriyor. Yeni bütçe ve lunan takyidatm hiç bir ameli 
•uz ~~~uş kaybetmışlerdır. Bu binalar da temın edılmek program müzakere edilirken faidesi olmadığı zikredilmekte 
Dıger taraftan onu kayma- üzeredir. Müşterek kadronun bilhassa fırkanın hazı~ladığı ih ve bunun kaçakçılığa mani ol

<amlık merkezinde ve onaltısı tebliği ile iki idarenin _ilhakı tiyaç raporu azaya bir rehber o mayaca~ı da kaydedilmektedir. 
ıahiyelerde olmak üzere teşkili resmen de tahakkuk etmış olu- ıacaktır. . Kom1ı.~y~n halen mevcut tas- -
akarrür eden 26 belediye ve yor. Bu rapor İstanbulun en kii- dık us.u unun kaldırılarak, hare 

çük ihtiyaçlarını bile gösterdiği k~t ~ .•:nanlarında vap~rların 
~ • .# ~ için yeni bütçe ile bu ihtiyaçlar gumr~ge m~ameleye tabı o~ma 
~ .... o ' • temin edildiği takdirde .lstan- yan _b:r ~anıfesto vermelen v~ 
[ S'V bul halkının arzuları tamamile tahl~ye lımanlarına verece~le~ 

- ----= - - tahakkuk ettirilmiş olacaktır. manıfestoyu avdette tahmıl lı-

Kabre go••fü•• rülürkeD ,- Belediyede j ::~~~~i!e:=~~~~~:Iünün vaz' 
Komısyon Marmara havza- Anlaşıldı bu seneki kış, öy- eefa geldin demek yok mu? •1 Cadde tevsii sında dahili beyannamelerin le bir iki "kış ktŞ!.. . ., Demekle - Görmedim <Vallahi... 

Çevri en cenaze kaldınl~ası _münasebetile .. ha- çekilip gideceğe ıpek benzeme- - Ne ise ... Öyle olsun am-
Vezneciler caddesinin len tatbık edılen yeni usulu de yor! ma, bize hemen bir yer bulma-

tenkit etmekte ve kontrol usu- Bahar çiçekleıri beklediği· lı .. 

Muazzez H. bir cinayetin kurbanı 
mı yoksa ecelile mi öldü? 

!ünün kaldırılmasını teklif et- miz günlerde, kar fırtınasına tu Masalar, yavaş yavaş,dolu-
mektedir. 1ıııluyoruz. yor. Biz de nazlanmaya-

Veznecile!'deki fen fakülte- Bu rapor bu hafta oda mec- Maamafih bu galiba son mü- rak münasip köşede küçük 
sinin alt tarafındaki toprakların !isinde müzakere edilecektir. cadele ... Nisan ile martın son bir masa /bulup yerleştik. Beni 
kaldırılması ameliyesi ikmal e- mücadelesi. Partiyi nisan kaza- ıburaya davet eden al'kadaş, kar 

tevsii bitmek Üzeredir 

Dünkü nüshamızda Edirne 
~Üddei umumiliğinden morga 
•ir kadın cesedi gönderildiğini 
·azrnıştık. Bu cesedin kimin ce 
edi olduğunu ve ne için morga 
:önderildiğini dün tahkik ettik. 
~ide ettiğimiz malumata naza
an ceset Edirnede Mustafa B. 
sminde bir zatın zevcesi ve Be-
4ktaşta Cihannüma imamı Meh 
net Efendinin kerimesi Muaz
ez Hanımın cesedidir. Anlatıl 
lığına göre Muazzez Hanım 
ıiartın 1 O uncu gecesi vefat et
niştir. Zevci Mustafa Bey erte
i sabah dört kişi bulmuş, bir 
nezar kazdırmış, bir kadına da 
enazeyi gaslettirmiş, doktor 
nuayenesine defin ruhsatiyesi
te lüzum görmeden kabristana 
;ötürülmek üzere yola çıkart
nıştır. Fakat yolda müddei u
num! cenazeyi çevirtmiş, hasta 
•eye naklettirmiş ve tahkikata 
ıaşlamıştır. . 

Muazzez Hanımın babası ı
.1am Mehmet Efendi bu esra
engiz ölüm vak'asmı şöyle an
ıtmaktadrr. 

- "Damadım Mustafa Efen 
i ayni zamanda benim abla
un oğludur. Bundan evvel 
lersim hakimlerinden Rizeli A 
Rıza Efendinin kızı ile evlen
iş, o zevcesini dayak atarak 
dünnüştür. Hakim Ali Rıza 
fendi kızının cesedini mezar
ın çıkarmış, otopsi yaptırmış, 
·mşirem ile Mustafa Efendi u 
m müddet mevkuf kalmış, son 
tahliye edilmişlerdir. Fakat 

ıva neticelenmemiş, Mustafa 
fendinin emval ve emlaki hac 
dilmiştir. Bu dava elan devam 
mektedir. Yeğenim bu arada 
nim 18 yaşındaki kızıma talip 
muş, benim vermemek husu
ndald bütün ısrarlarım akra
ların ihramları karşısında te
·siz kalmış, nihayet 1930 se
si Kanunusanisinde kızımla 

,.:mşire zadem evlenmişler ve 
lirneye gitmişlerdir. 

Bu Kanunusanide damadım 
lavi görmek üeere İstanbula 
imiş, bayram ertesine kadar 
mizde kalmış, bize kızımızın 
ıa sağlam olduğu hakkında 
laat ve itminan vermiş, bay
n ertesi Edimeye gitmiştir. 
Bütün bunları size bir fikir 
ebilmek için anlatıyorum. 

1 hikaye bundan sonra başlı 

keciye gittim, Edirne treni git- dilmiş ve fakülte karşısmdaki Zührevi hastalıklar nacağma şüphe yok. Şairin de- şımızda smokinle dolaşanları 
mişti, ertesi günü hareket içi~ Sabuncu hanının ankazmın hed diği gibi elbette şu bir kaç gü- gösteriyor: 
hazırlık yaptım. Fakat ertesı mine başlanmıştır. On gün son Fahişelere karşı alınan nün içinde: _Bizim bildiğimiz ortahk 
günü de 12 tarihi ile derhal ge- ra nihayet bulacak ve tramvay tedbirler Lehinde bir sarı nilüferin do kararmadan semokinle çaya ge-
liniz diye bir telgraf aldım, esa şirketi dP. tramvay hatlarım ge Son zamanlarda İstanbulda ğar nisan. ~ ~ • lirunez ... 
sen hazır olduğum için derhal nişletecektir. zührevi hastalıkların eskisine - Ne yapsmlaT, azizim .. 
hareket ettim. nisbetle fazlalaştığı nazarı dik- Ben, çayı sevmem. Sinir- Belki gözleri kararmıştır .... Sen 

Edirneye damadımın evine 200 noksan ekmek kate alınarak yeniden bazı ted- !erime dokunur. Zahir çay sev- şu masada oturanlara bak-
gittiğim zaman ilk sualim: müsadere edildi birler alınmıştır. Bu meyanda mediğim için çay ile ziyafet ve -sana!.. 

_ "Kızım nerede? oldu. Sıhhiye Vekaleti tarafuı'1an şeh rilebileceğine de akıl erdirenler . Sahiden de göz kararmaya-
- Telaş etme ... Doktor yan- Eminönü zabıtası tarafından rimiz sıhhiye müdiriyetlne gön den değilim.. cak gibi değildihani ... Böyle ça 

lış rapor verdi, hastaneye götür '-azı fırınlarda teftişatta bnlı" derilen bir emirde emrazı züh- Halbuki son senelerin hiç ya, insan boğulacağını bilse 

du .. k dedı'ler. nulmuştur. Çenberli taş:a Ta- . .. d 1 .. d k" bir toplanışı yok ki orada "çay,. gelir. 
revıye muca e e ışın e es ı ta- B 

Hemen dışarı fırladım. Hsata vukpazarında Manolun fırını limatnamenin tatbik edilmesi ın hususi bir mevkii olmasın... izim arkadaş, etrafına ba-
neye gidecektim, fakat yolu lıil ile diğer fırınlaı~dan noksan ve- bildirilmiştir. Çaylı dans, Çaylı süvare ve kmmaktan o kadar sersemleş-
miyordum. Meğer kızım ölmüş zinli 200 ü mütecaviz ek- Bu suretle fuhşa sülilk eden- daha çaylı bilmem ne ... mi.ş ki bir aralık ar1casını dıva-

Edi h. mek müsadere e:lilm;ş ve bu fı- Zamanla eski darbı mesel ra yaslayıp cigara tellendirenler 
müş ve bu ölüm rne mu ı- - !er daimi surette muayeneye ta 
tinde de büyük bir dedikoduya rmlarm sahipleri hakkında ta- bi tutulacaklar ve bunlardan ya !erimizin değişmesi lazım gele- den biBrini garson zannetti. 

· balı kibat ta yapılacaktır. ceğine kanaat ediyorum. - aksana kuzum, az gelir 
Sebep Olmuşmuş Benım sa kalananlar derhal emrazı zu""hre · · · Mesela, bizim: "kahve gibi mısın 
karanlığı Edimeye geldiğimi Hüviyet beyannamesi viye nizamnamesi mucibince aziz ol! .. Diye bir atalar sözü Tel'biyeli gençmiş büyük bir 
görenler saikai teessürle evde tahtı tedaviye alınacaklardır. müz varoı. Şimdi, zannetmem nezaketle yaklaştı: 
kopacak curcunayı seyretmek vermeyenler Sıhhiye müdüriyeti keyfiyeti ki bu sözün bir hükmü kaLsm.. - Buyurun efendim. Bir şey 
için kapının önüne toplanmış- T "k' h . b alakadarlara bildirmiştir. Onun yerine "çay gibi aziz mi söyleyecektiniz? 
lar, ben hastaneye gitmek üze- etkı 1 üvıyet eyanname- Emrazı zühreviye müdüriye-

b 
!erinin muayyen müddet zarfın ol!,, Demek daha yakışık ala- Eline bir yirmi beşlik toka 

re dışarı fırladığım zaman u da zabıtaya verilmesi kanun ik- ti ve tabipleri eskisi gibi muay- cak. Ne iıte, maksadım çay ve ederek: 
kalabalığı gördüm, tizasındandır. Bu müddet bitti- yen günlerde fahişeleri muaye- çaylı eğlenceleri çekiştirmek de - Bana ıbir yenice! . 

1 b · h t ne edeceklerdir. - ·ı Bu b 1 · · - Kardeş er, enı as aneye ği halde beyannameleri polis gı · aş angıor şunun ıçın Siyah elbiseli "'"enr, yanlış-
d di be h·ı· kızım Yalnız işin polise ait kısmın- ., .. 

götürün e m, n a a merkezine vermeyen han, pan- yapıyoııum: lıg" m farkma vardı~ irın" , muha 
··1d····· da bir tebeddül yo~:tur. Ben" d d"" b" d &• ., yaşayor zannediyor, o ~~-un~ siyon ve müessese sahipleri tes- .. ~- ı e un ır çaya avet tabını maıhoup etmek istemedi. 

ihtimal veremiyordum, olumu bit edilmiştir. Q b k "J • ettiler!.. O sll"ada önünden geçen garao-
hastaneye gittiğim zaman öğ- Bunlar 64 kişidir. Hakların- rman e Çı en Bu çay, bir aile çayı desem ı:ıu çağırarak, yirmi beşliği ona 
rendim. da tutulan zabıt varakalarile değil, umumi bir çay desem de devretti: 
Kızım martın 10 unda ölmüş,; sulh ceza mahkemelerine veril- Bunlar için mektep ğil. Davetliler, kalabalık olmak - Beyefendi sigara istiyor! 

gizlice defni yapılmak i~t~nil- mektedir. Beyanname vernıe- küşat edilecek la ıberaber samimi insanları bir İtizar için bir kaç kelime mı 
miş doktora muayene ettırılme yenler bir gün hapis ve asgari Sekiz buçuk milyon hektar araya toplamak için çok güzel rıldanacak oldum. Genç, bizi ee 
den: defin ruhsatiyesi alınma- beşer lira ceza ile tecziye oluna kadar tahmin edilen Devlet or- bir vesile verdiği için .buna ne lamlayarak çekildi. 
dan, cenaze namazı kıldınlma- raklardır. manlannda kullanılacak bekçi- ya:il~~ıg~ i~.e de umumi çay di- Biraz sonra, caz başlamlŞtı. 
dan kabre go."türülürken müddei !erin yetiştirilmesi için mem'-- çı'ftleır biribir'-rın· i r"buca·k bul "" Hasılı ikisi ortası bir şey... ' "" ,,.. 
umumilik tarafmdan işe vaz'ı Yol parası ketin muhtelif yerlerinde bek- Ben çayı görmeden paçaları dular. Havalanan inıce ipek etek 
yet edilmiş, cenaze hastaneye Yol parasının tahs]i hazır- çi mektebi açılmasına ve bunla sıvamam .. Bu sefer de öyle yap !erin dalgalandırdığıhaYa zerre 
naklolunmuş, tahkikat_a başla- lıkları başladı. Yol parasını ver- rın vazifeleri sureti istihdamla- !erini, koklayarak kendinden ge 
nrlmış, damadım da ışler bu meyen mükclliflerin isimleri rma ait bir talimatnameyi hü- tun. Evvela sordum: çen aıılı:adaşı ikaz ettim: 
şekli aldıktan sonra b_ana evve- çıkarılarak muhtarlara bildiri!- kı'.lmet tasdik etmiştir. Bu tali- - Danıs filan var mı 1 - Sende dans etsene ... 
Ja kızımın hastalandıgmı yaz- . . M"" ·ıı s·ı· . matnamenin esasla.nna naza- V - Yalnız başına mümkün ol . Ed" mıştır. umessı er ı ıv.n - - ar! 
mış, sonra da benı ımeye ça Çekmece, Beykoz • Mahmut ran: - Varyete sa edeceğim! 
ğırmış. . . - . .. Şevket Pa~a yollarında çalıştı- Mekltepdten _çkıkacakl ~!cçilerin - Var... - Canam senin için arkadaş 

Benim Edimeye gıttıgım gun 1 orman ar a ı amet erıne mah- _ Pek a'IA 0··yı• ise... mı yok • .. .. . d rı ıyor. k 1 ı .., ~ 
kızınım ölümünuı;ı uzenn en İstanbulun Q31 bütçesinde sus .mes e.~ ~ yapı acak, bu Paltolarımızı vestiyere tes- - Arkadaş bukmur amma 
tam üç gün g~mı~ bul.~nu~or- yol parası karşılığı bir buçuk b_~kçıl~re k~çuk çap!~ mavzer !im ettikten sonra geniş aramak lazım ... 
du. O gün hasta~ede mu~deı u- milyon liradır. Yol parası (10) tufengı v~rı!ecek, bek~ılere ay- bir merdivenden inerek ve Kendi kendime mırıldan-
muminin riyasetınde mutehas: liradan alınacak, yekunun 416 da kırk. hr~. ve bekçı. başılara bir kaç korido: gcçel'Ck bü- dım: 
sıs doktorlar toplanmış, otopsı bin lirası Nafia vekfüetine veri- altmış hra uc!'Ct tahsıs oluna- yük salona girdik. - Tevekkeli, üşenenin oğlu 
Yapacaklardı, fa'cat benim vüru 1 kt" caktır. kızı olmaz demeını"al-

cl" ece ır. M h !ar! .. d Daha ortalık aydınlık! .. Saat ' "-··· 
dumu haber alınca cese ın mor 1 Yol parasının lağvedilerek uzır ayv~n . a muca e- 4 ·ı.e 5 Çay oldukça neş'eli devam 
ga naklinin daha muvafı~ ola: kazanç vergisine ilave suretile le hakkındakı talımatnam~ye 1Dave~l~;:·ayakta .karmakan ediyor. Fakat ıortada tuhaf de-

ğınr So··yıediler Şark şımendı h .1. d"" .. ..1 .. d zeylen hazı.rlanmış olan yenı ta ğı'l m' ça d -· yok ca • . ta sı ı uşunu muşse e sonra- . .. • . şık dolaşıyorlar. Daha kimse ye ı, Y an ~r ... 
fer kumpanyası cenazeyi Ed~r- dan mm·-'-1< h·•"•.,mamıstır lımatname hukumetçe tasdık o- rini alamamış ... Küçük mırıltı- Ben, demin de dediğim gibi 
neden buraya 170 liraya getır- lunmuştur. !arın birleşmesinden hasıl olan çaydan hoşlanmam amma, ça-
di. dım tevkif edı lm,§ midir, edil- Adanada şı.ddetlı" ınd t' ·ı--- 1 - b' k bir uğultu arasında gaI'SOnlarm ym yan a ge ırı "'""'"" ır aç 
Mu""ddeı' umum·ı benim ifatle- memiş midir. bilmiyorum. ... 1 b" t .. . .. t. f 1 h f"f b" 

M SAIT oraya buraya k""-us.maları, da- ıs mvı veya po ı ur a a ı ır 
m ·, aldı ben de İstanbula ""· ·!- · yagnlur ar -.. k h it ed b"l •· · d" .. " vetlilerin ve davetlileri karşıla- a ve a ı e ı ecegımı uşu-
dim. Burada otopsi yaprld~. iki tramvay arasında AD~NA, 2 -. Bir kaç gün- yanların el sıkışmaları, baş eğiş nerek sabrrsızlanmağa başla-
Morg henüz raporunu vermedı, kaldı de~ben fasıla ıle ~eva~ ~den meleri ve kulak kulağa verip yan arkadaşa hak verdim: 

rfartın 11 tarihi ile dama: 
ıdan bir mektup ald~, -~~nı 
·r ki : " Kolumu at teptıgın-

fakat kızımın vücudünde asarı! k 
1 

f d d yagmur bu sabah şıddetını aT- konuşmaları... - Peki amma, şu bizim çay, 
darp ve cebrü siddet bulunduğt> Davutpaşa A? a~; e rib ınıı: tırmıştır. . - MollŞCT, nerede kaldı- nerede kaldı? 
nu öğrendim. Zaten kızımın da 1 Sarayköylü . 1 og ~ ra Ya~~ur . bır aralık doluya mz Garsonlar ellerindeki tepsi
yaktan öldüğü Edirnede herke- dün çemberlıtaşta bır tramva- tahavvul ettı ve yumurta cesa- - Sorma ... Fahire ya.kamı leri en öndeki masalardan baş-

ben romattzınalarından an 
ı, bi; buçuk aydan beri kan 
bettiğinden refikam ağır has 
r.,, 
u mektubu a !ır almaz he

i in Sir-

si~ ağzındadır, müddei un;ıumi ya ters tarafından atla~ak .iste- ~etinde dolu. yağdı. Doludan bırakmadı! layarak ağır ağır dağıtıyorlar 
de ise bunun için vaz'ı yet et- miş, bu esnada mukabıl cihet- bır çok evlerın camları kırıldı. - Beraber getireydin.. amma, bizim masaya uğrayan 

. ti ten bir tramvay daha geliyor- Yallardan seller akıyor. Yağ Gelmez kafir .. Dehşetli kıs- yok. Aırkadaş güldü: 
mı~~~nede bizim bildiğimiz ta muş, ikisinin arasında hkalmış, murlardevam ektmekt~?kir. s

1 
eyh.an kançtır.. Galiba kapıya pek yakın 0 _ 

• 1 d - ı"cı"n orada başından yaralanmış, astane- su mm te rar yu se mesın- turduk 
nıdıgrmrz o m'l ıgı · d d" d"l k ed" ... 

. k d d"r dama- ye kaldınlmı5tır en en ışe e 1 me t ır. - Y~hu. ask olsun size .. Bir - Acla ... m sen de .. Nasıl ol-vazıyet ne mer ez e ı , 

sa bir 'kadeh şey de btze getirir 
ter ... 

Dediğim oldu. Ötekiler gibi 
bizim de önümüze birer kadeıh 
soğuk çayla rengi süde benze
yen bir mayi uzattılar. Yanı ba
şında da pöti fur veya bisküvi 
yerine iki ince dilim ekmek ... 

ıVkadaş bağırdı: 
Azizim!. Biz tasarruf müca

delesinde mutlaka muvaffak o
lacağız ! 

Kızarmış ekmek dilimlerin; 
görünce doğrusu iştiham kaç
tı: 

- Ben, lböyle tasarruftan an 
lamam! dedim. 

Tepsinin içinde utancından 
krvrılmış gibi tos toparlak ol
muş bir yudum tere yağı ile 
kimbilir hangi seneden kalma 
üzeri küflü reçele bakarak mah 
zun mahzun ilave ettim: 

- Heygidi tekomple seni b~ 
kıyafette göreck mi idik 

"'Bereket versin ki biraz son 
ra, Vll!'yeteler b~ladı, bu can 
sıkan bahsa bir daha avdet et 
medik ... 

Eseri ya etrafımızla; fırsat 
buldukça kendimizle meşgul 
oluyoruz. 

Böyle toplantılarda insanda 
farkına Yamıadan bir dedi ko
du ihtiyacı uyanıyoc. Dans eden 
leıri, etmeyenleri, edenlerin ni
çin ettiklerini hangi çi.ftin daha 
iyi, hangilerinin kötü dans ettik 
!erini, damlar ve kavalyeler ara 
smda biribirlerine fazla sarmaş 
dolaş olanlarını, hasılı bir 
başkasını pek az ala'kadar etme 
si icap eden bütün bu vaziyet
leri enine boyuna çekiştirmek 
hakiki bir zevk oluyor. 

Böylelikle vaktin nasıl geç
tiğinin de meğerse hiç farkına 
vaımamışız. Saata baktım ki; 
altıyı geçiyor ... 

Ayağa kalkarak arkadaşın 
uzatığı eli sıktım: 

- Deme!k gidiyorsım? 
- Daha mı oturayım .. , 
- Otur canım ... 
- Bilil'Sin ki mümkün 

ğil... 
Kapıya doğru yürürken caz 

susmuştu, salonda, dehşetli bir 
alkışbaşladı. 

Sordwn: 
- Bu alkışladıkları nedir? 
Arkadaş sükftnetle cevap veı 

di: 
- Çinganeler !... 
Ve alkışlar o kadar uzadı k: 

orkestra, mahut şarkıyı tekraı 
mecbur oldu: 

- Ah şu çingineler ! .. 

M.S. 

160 okka kaçak afvon e 

Karadenizden transit olarak 
1 

gelen Holanda bandıralı ve is -
mi anlaşılmayan bir vapura Sa· • 
r~ . nırnu açıklarında bir sanda· •· 
im yanaştığı görülmüştür. San 
dal tarassut altına alınmış,, va 
purdan uzaklaşırken deniz po 
!isleri tarafından aranmıştır 
Sandalda (160) okka afyon bu 
!unmuş tur. 

Sandalcılardan Mehmet ve 
Hasan t•·;":f edilmişlerdir. 
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. ·,IJ ..il~ ~ Ben ne divaneler bilirim ki, ken _ l ~ H i ~inenıa~~ •, . ; -•. ;.,-At ~:~:::n~o: t:~~1:~z ~iı~~ 1 Askert bahisler 1 ı ~I Nl\~[ 
dini dünyanın en akıllı adamı A de · 1 · de u·· stu·· nlu·· k ~ 

Hrln u mde~f "Af illiyet" tir teHlkki eder. Cihanın tıp fakül- vrupa DiZ erın 
4 NİSAN 1931 teıeri bir araya geıse onun kana mu·· cadelesİ Hakikati anladıktan sonra .•. 

Bugün ve yarın saat 

16,1/2 matinelerinde 

nin 
lan 

l')AREHANE - Ankare cadde-1 
1/ ,,, I 00 Tel irat ıulreıi: Milliyet, 1 a. 
tanbul. 

atini değiştiremez. Canım ne u 
zağa gidiyoruz. İçimizde yüzde Baltık denizi • Lehistan deniz 8igaıetl ve balşevlk 
cloksanımız, yatağa yattığımız, Ruı,ya Filosu. lrglllzlere Ozell ve Dağo adaları /Azım F ranaızcadan Zengin Varyete 

Numaraları 

rine 
Yon 
etın 

yahut odamızda yalnız ve iıısiz mı? - ttlmanyRııın ilk hedefi bu denizde olsun kuv- B' k d · · b' k k 1 b · · k b' ' tk' ' 
kalıp ta aynanın önüne geçtiği- ır a m u;ın ır er e tara- · u ısım anca ır san a ara ya 

uetll olmaktır. - Alıdenl:zde muhtelif milletlerin harp fmdan takip edilmek lier gün kışabilirdL 
miz zam::ın içimizi çe~pb: gemileri v• haud filoları ger tutmağa çalışıyor olan şeylerdir. Fakat takip e- Onu çalışırıkeıı görmek en 

- Eh l Ben de nadır ulunan 1 den erkek nasıl adamdıır?. Bir büyük emeliydi. Sonra düşündü 
akıllı fikirli adamlardanım! Am . kadın için en ehemmiyetli ki bu genç ressam tarafından 

T elefoa Durnaralaru 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE 0CRETLER1 
O Tllrldye için Hariç için 

s ayiıfı 400 ı.u..,. aoo kunıt 
6 • 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 27~ .. 
ma, .şu talih yok ~u.~ kö~ .talih! Avrupa denizlerinde üstünlük 1 bir deniz ~il~~ vücu~e g~~ mesel budur. Genç ikadın için de istikbali, muvaffa:kiyeti üzerin
İş hır kere onun go~~e ılışmek mücadelesi, Avrupa tarihi ka-1 m~ğe. bugıinkü ıkusad~ vazıyetı böyle idi. Şimdiye kadar bir de müessir olacak .. İşte üç gün 
te. · · Yoksa ben, fılandan, fa- dar eskidir. Asrımızın bu husus- ~usaıt olma_ya17 Lesh15tıırı: de- çok kimseler tarafından takip e- geçip nihayet bulu.,<mak saatı 

Gelen evral: geri verilmez landan feşmekanrlan da mı a- taki farkı ise eski deniz mücade nız altı gemılerıne eheımruye~ dilmiş bunların bir kısmı ki- geline.eye kadar genç kadın hep 
Müddeti seçen nilıbmlar 1~ ~t kılsıznn yahu!. · !~inin üstüne, şimdi bir de ha- v~ri~or. Hı:tt.a, müs~l bır bar b~ kısmı adi adamlardır. bu heyecanla yaşadı. Nihayet 

~~·· ~t• , .. ~tı.aya ~~ iti• Diyerek hasbihal ederiz ... Bu va üstünlüğü arzusunda biıımış hadı~e~e eger bu denız yolu Takip edilen bir kadmm güzel- o gün geldi. Genç kadın ressa
ıçın n.licliri~te .,_,~·etini bahsi geçelim ... Uzundur. Acık olmasındadır. Bir, iki makale kendısın~ ~p~acak olursa liğıi methedilir. Fakat bu söz- mm çalışuğı yeri görmek iste-

CautemD iJblum - 'T lıdır... ile bu mücadelelerin bir resmi Fıransa ile ~~atını - tıp!ı lerde • son derece kabalık oldu- mekle kendisini tereddüde sev-
lrabul etme&. Gelelim bizim ilaç meraklısı geçidini yaptırmak fikrindeyiz. AJn:anl~n buyuk ~arpt~ : ğu için genç kadın böyle bir ta- keden bir korku da vaırdı . Genç 

Bugünkü hava arkadaşa... Onun ki büsbütün sözü uzatmayarak en yukardan menka ıle yapmak ı~t~ıkl~rı kım adamlardan .kendi güzelli- ressamın çalıştığı yer! .. Niha-
Dcın en fazla hararet 1 mu 3 başka .. Herkes çocuğun merakı başlayalım: gibi -. deni~. altı .. g~ılenle ~da ğinin methini istemelk istemez- yet buraya gitmişti. Fakat bu 

1 m bilmez .. Bir kere: Büyük har·btcn evvel bu deni me ettımıe_gı duşunmekt~dır. di. Fakat bir gun" gene bir er- dag· ınrk, b;rimsiz yerde san' atın di. Bugün ruzgtr moıebnil -.e b d k d "' 

..... aam:ıılal'::r::mı=:ı=
Da rül 'aceze müdUr 

lnğiinden: 
ihalenin tPblilti tnrihinJc 

itibaren bir halta 1.arfınd:ı d' 
aten te~lim edilmek ıizr.: eı 
ton Ercyli krıplc m:ırlcıı kii 
murıinün 16 nisan ')J 1 pd 
~embe günü sa.ıt 011 Jiirıt.: tr 
palı zar[ usulilc m • nııkas.1>1 Jc~ 
edilecektir. Taliplerin ı~· ııin; 
akçelerile Darıil"uczcye 
caatlan. 

* $ * 

mı.ifll 

havı kısmen ıçik kısmen kapalı - Sol tarafnnda bir ağn zin Efendisi Alınan Filosu idi. F.akat Lehistanm .ura a ı er- kek tarafından takip edilen 1 hiç bir şeyini görmiyordu. Şaş-
var ... Dediniz mi?. Hemen baş- Bu kuvvetli Filonun önünde dı, yalnız Fransa ıle ola:1 mu- genç kadın böyle düşünemedi. tı. Belıki onun bu durguluğu Müe~seseye bir >ene 1.a !ırıdl 

Haftanın glJZllll !ar. Çaırlann Filosu kapandan dışa- v~~a~mı k~n:maktan ıbaret. Bu erkeğin sesini tatlı, gözleri- gencin nazarı dikktinni celbet- ) <'Vmf elli kilml.ııı yüz yirfll 
- Ha!.. Dinle! Eğer ağn de n çıkmayordu. Şimdi ise ben d.egıldı:ı:. ~ensınde, Baltık dem ni hülyalı buldu. Kibar bir genç 1 mişti. Fakat kadın asabiyetle kiloya kadur lkW., eden Sür ı 

Bir kaç damla nnden geliyorsa böbrektend;r ... denizde üstünlük iddia edenler zınde gıttik~ ~vvetlenmekte olduğuna ·hükmetti. Şık bir a- gülmeğe başlamrştı. Bmıdan ka 16 nisan 9.ı 1 r~rşcm~ı güO 

ı•d } f Böbrek ağnlarınm yüzde doksa hem başkala.şmrş. hem de adet- olan Bolşevik Fılosu da onun dam değildi. Genç adam tara-' dının neş'eli old ı.ı :;una hükmet- saat on dörtıe kap.ılı zarf uw 
Va l O nı kumdan gelir.. Kum iki kı- çe artmıştır. içkinF~<lişebv~·dt:: -~u:e Bk~~ fından gözlerinin methedildiği 

1 
mek manası çıkm:ya~~ı11;' res- Jile münaka~a~ı icra edil ece~ ıtr. 

. . 'du. _ sımdrr. Ya oksalattır. Ya Ürat- Lehistan hükumeti büy\ik tı. . 1 osu ug_ un uyıı ni duydukça memnun oluyor 1 sam da anlamamış degıldı. Fa- k 
1 

·ı H k b rakı Oı gu · ı o k tı Bun - 'l'dliplerin tcmi111c a ·çe erı' ~r esın ır me .. trr. Evveli kuzu kulağı, yeşil harbin yaratması olan küçük çük 1 ~emıye çı_ mış r. . - dinliyordu. Nihayet bir yere /kat kadının gözü masanın önün 
4~ soyleınokle .. ~eramet gos.ter- salata, çiy domates, semiz otu. b!r leh koridoriJ.e bu <leni ~ . b~t ı !~dan ?0 rt tane~~· .. beherı !~ girip bir çay içne.k teklıifi kaır- de duıranbir zarfa ilişti. Bu zar- müeı<seseye m:ı;:-;ıaılarL 
mış olmam. Dügme ko~ek~ıyo- gibi şeyler yeme. Sonra idrar şık olmakla beraber bu hcıku- lıı?- .t~ıulo.tol~~ ~uyu~ ha~!n şısında fazla mukavemet ede- fın üzerindeki adres yazısından 
nu ya~~an tutun da kibnt ~ verici şeyler iç. Ondan sonra metin mMtakbel hayalinin bu mısıdı~ .. Bu buyuklerın b medi. Orada ne konuştular?. genç adamın hiç ressamlıkla Beddl keşli altı YJZ ,ekse~ 
tusu çeşıdi top~y~ kadar gor (litin) li ilaçlar al ... Yol yürli ... denidc ı;altan,'t kumıak oldl'- dcon ikışer adet 35,5 .luk top Böyle sıralarda lronuş.ulması ala.Iı:ası olmayan bir işle meşgul yedi lira yetmiş kuru~ıaıı ibatt'1 

düm. Bunu ne ile izah ederler Geceleri yatarken b" k - ğu inkar edilemez. vardrr. Aynca altı~arbın tonlu~ mutat olan ve gitgide eskiyen oludugu· nu anlamı.:tı. Kadın bu ve yüz yetmiş altı lira kıyınc· 
· k 1ı b' ır avuç ar 'k· k .. 22 torpido muhrı ~ ı 

bilmem amma pe zarar !rJ~Y bonat yut'! Lehistan dar leh koridorunu ı ı rovazor~ . . . bir takım sözler .. Niftıayet ora- na mı gülüyordu. tindeki fayansları aynen ~eıi er• 
olınadığma kail olduğum ıçın o dalı ·· · · Şarka ve Garba doğru geni<:let- bi ve 11 denız altı gennsı. Yem dan ayrılırken ÜÇ gün sonra Genç adam bu dakikada his- bedt:linden tenzil edilmek ~r· 
herkesi kendi zevkine bırakır 1 ~ ~oyleBr amm~ sız ~ın- mek istemesindeki maksat' ye- yapılmakta olan 5 deniz altı tekrar buluşmak üzere biribirle settig"ibüyük saadeti anlamag"a tile Dariil'a..:cze ı ·ocuk yuvıı;t 
sinde yaln. ız toplamakla iktifa !erinden bir kaçmr nakledeyim .. nı ır asFKe-rı ıma~ıd~ u - !denizi Filolarına tahsis eylemiş rine ~?z verıiyor~ardı. enç_ a- çalışırken genç ıkadm: Sı t mahalli zeminine mu1.gyık 
geçerim Ancak bunların içeri- eyemezsıruz... u nevı tavsıye- . b' . . • r k. rul gemisi de caba. Ruslar Baltık G k 1 T 

K d b' • mamna ransanın ma ı ve ma j 1 O ·ı 2 • dm böyle tesadüflere magHip - Bıraknuz dedi beu gide- rini ve duvarlarına bcya.ı: karll etmiyenleri vardır. Bunlardan - anum a ır agn var .... nevi yardımı milnfil ıd1r. Biivirk olduk an 11 tayyare ı e .agır olmuş bir ~ad~.~eğildi: Bir ~e yim. ' ' • 
bir kaç tanesi herhalde nazarı - Ha! Aş~ğıda .mı ~karda · , bom~ardurı;an !ılosu! ve hır de bu ~rke!t kım ıdi r .. H~!ınde b~r ı _Nasıl? .. Gitmek mi?.. Ah, yapılmasının 16 nl>an 93 l pd' 
dikkatinizi celbedebilir. İki ki- mı. Yukarda ıse mıdededır. Ye Evde kaynar suya okaliptosu 1 torpıdo getırmışlCf'dır. sanatkara benzeyen oyle hır b . ha tmı , t b" şembe günü saat on beş b~ 
şi tanmm: Birisi yemek kollek- mekteı_ı: ~:-"'el mi, so~a m~ ağrı- damlat! İçini çeke çeke kokla!.. • . ~~!tık den~ sahnesinden şey vardı ki ondan bu duyma- d~k yad bm ~n m~~ ır çukta icra edilecektir. Taliple n 
~iyonu yapar. Amma kamında. yor. Buttin bunları bılmelı. Ye- Velhasıl bu çocuk 0 hale gel- Ingılı:zlerde eksık olmuyorlar. dan evvelde genç kadın bu a- aBsm .~ 1 ır~ :p gdi~ k ·d· teminat nkçelcrilc m'ie,5e,:eye 
Dünyada mevcut bütün yemek- mekten evvel, aç karnına ağı:- di ki; şimdi her ne için müra- İngiliz Filosu lıer fırsatta bu su damın ya biır şair, ya bir musiki . - . ~ soz en şım ye.. a 3! müracaatları. 
!eri yemek merakına düşmüş- yorsa, yemek yer yemez geçı- caat etseniz... Size ilaç tavsiye larda seyahat ve manevralar şinas olduğunu tahmin etmişti. kım 'bilır kaç kadına soyledı- * * • 
tür. Obur değildir. Meraklıdır. yor mu, geçiyorsa, midenin ek- ediyor. Mesela: yapıyor. fiatta 1925 yılmda, İn- Genç adam kendinin büyük bir niz .. Bıırakınız.. Oarül'rı..:ezeyc bir :ene ..ıar· 
Bir hayli seyahat etmiş adam şiliği artmı~ur .. ~~evi şeyler _ Pek sıklyorum. . . Daha gilizleriıı ftstoııyaya_ ait Dağo reıısam olduğunu söylememişti. Kat'i bir hare~~tle çıktı~ fında mukrnzi tahmınen dli bi ı 
olduğu için muhtelif yemekler almalısın .. Bıra filan ıçme. Yan sözünüzii bitirmeden) ve Ozel adalarını kıralayacak- Fakat her halde pek muvaffaık Ge~c; ka~ın o~u degıl, ?_~U birh'a yunıurtaıın ı mayı ' 931 rnr! 

· · t · ·· Lo - ı ı y ı haki d · ı d h" ık 1 b" • t'· • ld • yalıne gore vucut verdıgı yemıştir, ddıasma gore n- mış sogan ı şey er yeme. e- _ Asabiyettcndir. Giinde on arı :m a şayıa an a ı Ç o muş ır sana t>ar o ur,unu i , tk' b . - . . . bu hinden 31 teşrinievvel o;ı 1 \C ı 
dı:adaki Çinli Iokantasmda(Kır meklerden iki saat sonraBizmut damla va\"ıdol al•.. mıs. ve,:bu ;ıayialar o zaman Rus da anlatmak istememiş değild. i. Jsan a 

1 
a;a. enMz~~hp ıçhınk'kra- d · g3:,ı 

al . . li E" . d . d b." "k ı· 1 d H 1 . "? G d •ya ge mış tı. ut ış a ı atı teşrinisani en 30 nısan u· !angıç yuvası kızartması) da ye ıyı ge r... ger aşagı a ıse - Hayır. sinirde·ı degil. Pa- ya a . u.yıı .. ene ıse er uıan ır- ~ e ıs.~nı . .. . nç a amm ıs~• nl dık ra? rihlerln~ kadar m,ıddeıler için· 
miş: Kaplumbağa çorbas.ı fil~ barsakla~dad.ır. Sa~da mı, sold~ rası, lıktan . .. rı:uştı. Çün~u .bu adaların yalnız j rnın<le ovle b• ahenk v~ rd• kı 'a 

1 
a .tan son ·· de verilecek mıktarının S)r• 

haf. ıf şeyler. Onu ben b.ıle bıl- mı? s. a_gd.a ıse dikkat e_t belb _ Ha 0 haska ... Marmafih rıga korfezını k.apamakla k.a~-

1
. a ıırabı'Iı'n"z. 1 DE,\llR ve HETU. • ARl\lE k pal 

1 k ı B Jtık d Y ayrı bat teklifi kaydile d ı ~ı!.erek H~ll~ndada ~edı~. Ye apandısıttır. Sol ta'.af~a ıse .?~r fa ?la enclişe iyi haı:1m olmama- ;n_ıyor ar, t~ :mı · a enızı- Garbi Akdeniz: buradan, yek . l'.llŞ .~ ı'\Tf l\ll"T~:AllHlTLIC, I zarf usulile münakasası 18 nı· 
dıgı şeyler ıçınde yılan ctı, çe- ~klardandır. Tabıatın mula- sından. ve uykıısıızhktan ıla ge- 1 <;.ın ~ol sa~ıbı bulunuyo:lar Hat diğerini amud olarak kesen iki T <h•naıt Umumiye Te<isaıı 
kirge tavası, gibi.şeyler de sayı yım değ~l~e hemen hintyağı ... lir ... Bir kere... ta bır .vakıtl~r ~ıı de~ıd~ İta!- deniz yolu geçer: Birisi, Cebe- Tamirat . Proje . Keşlfnamc san 931 cumartesi günü sa.ıt 
yor, Doğru mu bılmem! Bu za- Ben İngılız tuzunu sevmem. Fa Bir diger misal: yan Fılosu bıle hır gezıntı yaıp- lütarik _ Süveyiş _ Hindis- Ekspertiz od dörtte icra edilecektir. Talip 
tm yediklerini bir diğer maka- kat ~intyağma bayılırım... _ Evden çıkamaz oldıım. Bi tı. . . tan İngilizi hayat damarı, diğe- Yazıhane: rERUM Bekılr !erin yüzde yedi buçuk teminat 
'emde size yazmak isterim. Bu- Bır başka sahne: rader .. Ödüm patlıyor... Hulasa, . Baltık d~nızı, . bu ri de Fransa_ Afrika şebekesi Sokak 1\"o. ıo akçclerile müesseseye miiraca· 
::ün yazamıyacağnn, çünkü ye- - Boğazımda bir ağrı .. Hiç - Bir kere doktc ı :ı müracaat gün Akdenız ka?ar ?ır t~ike yani (Tolon - Bizerte) ve • Teldon Beyo~lu 34 - 36 .1 tları. 
liklerinin bir listesi elimde yok. yutkunamıyorum... etsen fena olmaz Eım:ı füg der mıntakası, ask:n t7sırlenn çar- (Marsilya Cezayir) irtibat yol- · ••••••O. 
Diğer bir tanıdığım da ilac:; - Anjin mi oldun?.. Yoksa ler. İnsandan kaçmak .. Fer gün pışmakta oldugu hır .mınt~a. !ardır. Bu yollar, Fransayı ken- ı • ••••••••• • ••• • : : 

nıraklısıdır. Amma nasıl? Deli sadece bir iltihap mı? Onu anla ılık banyo .. Bira B romür.. oıı:ıustur. Almaya rl~hı, ken?~1 di kara renkli veya çokolata ITTIHADJ MiLLi ı 
:esine! Zaten bütün bu merak- malı. Her ne de olsa kardeııim!. - Hayır, alacak r ı::ra raot ge b~?layan _Versay .şırketlerının renkli ordu"sunun kaynağına 
ar, Mazhar Osman Bey ve şü- Her şeyden evel bir müsül al... lirim diye korkuyorum.. ~usaad_esı. der:~esın?e bu . de- ıbağlar. Akdenizin bu mmtakası 
ekisınm tasnifine nazaran hep Amma temiz bir şey! .. Öyle ~e- - Va, ben hastasın sıınd:r:ı ... nı:;d~ sıvrılmegı takı? edı~oc. ayni zamanda Fransanın. mü- rrl·l· t·k SJ. !!Ofta şirketi 
ıırer cinnettir. ker meker değil.. Adam aJ:ı1Iı Bir diğeri: KuçüJı: ~e fakat tekn.ı~ te:tı·?~- 'him bir ticaret kapısı ve bınaen <.1 

Ve onları dinlerseniz hilkat klasik müsül!r. Honyadi Ya- - Yürek çarpıntısından ölü- tı v~ 51l~h.larmın kabı~ıy~ı ~~ı- aleyh en hasas yeridir. Harik ve bayat üzerine •igorta muamelesi icra eJ'e•iı 
1
enüz akıllı adam ~~atmaya nus!. Fena değildir .. Sonra gar yorum... h_~ııle butu'.: devletleı~nkı~~s~ İ~anya.nında, kaı;ıı kırr~ı o- Sigortaları halk için müsait ıerıiti hav:dir 
ıaşlamamıştır. (Tabu doktor- gara yap!.. Karbonatlı su hafif - ... Mideden olmasın! .. Ye/tun krowızorl~ryııpt ara. v lan Rıf rnutemlekesıne __ gıden M k • ·d ·. Gal t d Unyon Hanında 
ar bundan müstesna) eünya- ağrılara iyi gelir ... Oksijenli su ıneklenle maden sı:,yu :ç ... Ağır vetlerımektedır. . pek kısa ve fakat lngılız ve ı er ezı ı aresı. a a a . 
ın nüfusu umumiyesi -envaı ki- da fena değil!. Ylanız dikkat et ve yağlı şeyler yeme!. Bir de... Akdenız Fran~:z zırhlılarının toplarının 1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 
aplara geçmiş geçmemiş sayı- koyu olmasın ağzını tahriş e- - Hayır kardcsim. yarın mü İhtilafların ezeli bir bitişiği ağzı önünden ve bombardı~an ·····~~> Telefon: Boyoglu-2003 ......... . 
ız cinnetlerle malul bir takını der. Ben tentürdiyotlu suyu ter sab<.>kaya giriyornrı rla acaba olan bu denizin her bir köşesi tayyarelerinin altından tehlıke- • 
ıastalardır. Her hareketin bir cih ederim. Bir bardak suya on kazanrr mryıın diye merak edi- en ücra bir bucağı bile başka li bir surette geçen yol burada- Müderris Refik Beyin eserleri; 
innet şubesile rabıtası vardır. on iki damla damlatır, gargara yorum... bir mücadele sahnesidir. Bu de dıt". Gö-ülüyor ki, Cebelüttarik SINAİ ELl!:KTRIK Cilt! , tab'ı 3 . 
lereket versin bu kanaatte olan yaparsın ... Eğer için gıcıkları - ·- Ha! .. Allah muvaffak et- nizde ihtilafların ba)ıca mey- boğazı bugün dahi rlünyaıun e- SINA! Fl.l·:KTRIK Cilt il , tab'ı 2 
ır ekseriyet teşkil etıneyor. Za mazsa iyotlu gliserinle badana sin .. Ona karışmam .. Amma gir darıların • "Gaıbi Akdenizde,, hemmiyetli kilit noktasını teş-- .\:\!ELi ELEKTRIKCILIK . • 

2 1 •. ı 
,.. 

~n doktorların aleme deli de- ettir. Bir taknn şekerler var ... merlen evvel yarım bardak kor- orta ve Sarki Akdenizde, Adri- kil ediyor. 
1esi ile bizim akıl vaziyctimi- Aman yeme! Hele manto! talı- diyal içs~i1 fena olmaz.. yatikte, Adalar denizinde ve (Bitmedi) TERMODlNA\IIK · · ' • • 

. . 1,2 
2,5 " 

" ın değiştiği yok yal.. Birke- riş eder. Gometol daha iyidir. FELEK• K~;adenizde olmak üzere beşe CINOCLU Postane arkasında Eski Reji han No. 24 

Milliyetin edebi -;.oman"l:i.O- -- -, -· 1 Iaştıktan sonra çiftliğe geldik .. rum. yatak ve gi.izel bir uyku, bana yorum .. Darülfürluncian mezu~ d~y~r e~şti~~~Z\ı_n ~ic~r 
Eepsi bizi bekliyorlamnş. On- Sonra, şimdi kendim bilena- ümit ettiğimden fazla sükun ver olduğum sene idi. Liselerden bı- hır hikayenın, huzunlii ıfadesı-
lal"la, görüştükten sonra Kaya sıl muvaff&k olduğuma hayret di.. rine stajyer olmuştum. Bir öğ- ne benzeyen aynayı gene san, 
beni odama çıkardı. ettiğim sakin !bir tebessümle: Füsunun defterinden: le teneffüsü, bahçede kendi ken- kızıl renklerle kurumuş, son ha-

-. Uyu, istirahat et, Füsun, - Artık saadetini kurmaya "/ZMlR., dime dolaşırken, yerde ,kuru- har yapraklarının içine gömer· 
dedi. çalış, dedim. Döndüğüm za- Kaya ile giinlerimiz okadar muş son bahar yapraklarının ara ken bu ~k~ ~~sra .. Gönlüme ya-

- Uykum yok ki Kaya.. man seni üzüntüsüz görmeli- neıı'eli geçiyor ki .. çifliğin insa- sında parlak bir şey gözlerime zılm~~ gıbı ıdı. . Nur Tahsin 
- Olmaz, yatarsan uyursun. yim. , na düşünecek vakit bırakmaya- ilişti. Suhanı:1 ~ektub~ ıle ~atı.~!~: 

~ arasında Kayacığnnm süz-, cam da bu ayı burada geçir- Sonra bol bol konuşuruz, dedi. Ve kahkaha ile gülerek ilave cak kadar sevimli eğlenceleri Eğilip aldığım zaman, küçük dı~ ?u ıkı satırcıgm huznunu 
ün çehresini görünce, ~öz. yaş- mem için ısrar etti, kaldım. Odamın kapısını kapayarak ettim: var. Mini mini civcivlere Kaya bir cep aynası olduğunu gör- elemıru, o zaman duymuştum. 
~ tutamadım; bır çıigm _Doğru, dedim, Nazan var- gitti.. - Bak, az kaldı unutuy~r- ile beraber her gün avucumuzda düm. Arkasında hechalde içli Fakat doğnıluğunu • asıl şimdi 
hı boynuna atıldnn: ı dı amma .. Hatta ona da gittim Ah sevgili Kaya.. Onun ya- dum; kuzum Nazan, Fahnye yem yediriyoruz, ne sevimli, ne bir genç kızın yazdığı hangi şa- anladnn. Sevilmeden sevmek 
-:- Kay~ığım, canun Kaya- lkaldırn, Taraby~dalar; y.alnız nında oldukça hiç istırap çek- benim namı müstaarı haber cici şeyler. ire ait olduğunu bilmediğim şu çok, çok acı bir şey .. 
gım, benı çok yalnız bırak- kaldıkları yok kı.. Fahrı hep miyeceğim zannediyorum. Mev verdiğin zaman, nasıl kar~ıla- Ak~am Üzerleri ata biniyor, iki mısra vardı: Burada, Kayanın yanında ol-
n! diye ağlamağa başladım. orada, sonra Nazanın başka ar- cudiyetinin öyle tatlı, insana· dığını yaz, olur mu?. uzaklara gidiyoruz, yollarda ras "Sevmeden sevilmişsin saa- mak bana sükiin veriyor. Fakat 
- Deli misin Füsun, çocuk kadaşları.. sükn veren bir hali varki.. 1 Muhakkak beklerim. Ona geldiğimiz köy çocuklarile ko- det olur m" hlç?,, zavallı Sühacığın dertlerini u-
.ı oldun? diye beni susturdu. Kapalı bir <Otomobile bindik. _Nazanı hiç dfü~ün.mek iste- pek hoş bir sürpriz yapmış ola-ı nuşmak hoşumuza gidiyor .. Ge- "Sevilmeden sevmişin .göz nuttura bilecek, acaba böyle 
elgrafmr alınca hem çok se- Başnnı Kayacığımm omuzuna mıyoruın. Onu düşürunek beni caksın.. leli bir hafta olduğu halde hiç yaşı durur mu hu;?,, candan bir arkadaşı var mı ? 
ndim, beım hayret ettim. Fü- dayadım. İçimde ağlamak ihti- ~ZÜY'?.:! harap ediyor.. Şimdi 1 - Tabii, Füsuncttğum, hiç' bıkmadım. Nazandan hala mek- O zaman, bu iki satrra, hCl' Gene Füsunun defterin 
.nun aklına bu seyahat nere- y • ıstedıgı olımca bakalım bana merak etme .. Yazarım da Kaya. tup gelmedi.Neden acaba? Yok hangı· bir şiir içinde veya bir şi- .. 

1 
. acı var. . zmır 

•n geldi? dedim. -İyi ki, iyi ki istanbula gel- ne yazacak. O gece çok istırap ile beraber okur, gülersiniz. , sa hfila haber vennedi mi? Va- ir defterinde tesadüf etseydim .. ". . . 
Onun tatlı sesi beni şımart- mekte geciktin Kayacığım. . çektim. · Ertesi gün Fahri gel- Ondan ayrılıp eve gelince 'pura binmeden evvel Sühadan belki beni hiç müteessir etmiye . Dün gece _başka ~nr çıffikte, 

Bilsen İstaiıhul ne kadar fena.. meden Nazandan ayrıldım. kararımı yenıgeıne, dayıma bir meıktup almıştım. Zavallı- cekti.F;ıkat hunu, her zaman ya ~ır .g7ee eglencesıne gül~a;~-. 
- Ne yapayım? Sen gelme
n işte .. Ben de çok sıkıldım. 
ıha da Bursada, daymnla, yen 
·mle yapyalnız kaldım .. 
- Vah Füsuncuğum! Fakat 
azan vardı. O, seni yalnız bı
kmaz diye dfü~ündüm. At'1-

' 

Öyle iç sıkıcı ıki tahammül ede- - Ben gidiyorum Nazan, de- söyledim ve ertesi gün vapura nın içli ifa.desi beni çok müte- nında taşıyacak kadar benimse- li ıdık. · O kadar 
medim, lstanbuldan bir müd- dim. bindim. essir etti. yen, mini mini aynasının arkası- eğlendik ki.. Biz farkında 
det için ayrılmak bana bir ihti- , - İmkanı yok bırakmam, di- Şimdi ne kadar rahatım .. Ah Cevabını buraya geldiğimin na yazan, siyah mektep önlüğü- olmadan sabah olmuş E-
yaç gibi geldi Kayacığım .. He- ye başlayacaktı. Vakit bırak· yarabbi, İstanbuldan ayrılmak- ikinci günüyazdım. Ve burada nün şen, kayıtsız, çocuk nes'esi ve döner dönmez yattık; tam 
le şimdi senin yanında, çiftHk- ma.dım: ta ne kadar isabet etmişim! .. Bu olduğumu söyledim. Sevgili Sü- al unda, hicranlı kalbile, bu iki ikide uyanmışım .. Kayanın ge-

d +_ A d' ne uykuculuğu tutmuştu; zorla te ne ka ar rahat edeceğim. . - Nafile ısrar etme, bir .ı.z.. rada sükun var .. Hayat var.. hacığım. Ken ı ıstrrbnnı düşün- mısram ıstırabına iştirak eden 
B;r rok uron yollardan do- mir seyahati yapmak istiyo- Ilık bir banyo, yumuşak bir dükçe şimdi ona ne kadar acı- gene kız derin bir sın iic ıcim- 1 (Bitmedi) 
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lar Polis tabipleri 1 Maarifte fTekaüt maaş an 
B. . . hı·teden geçen yazı 1rınc1 sa İki yeni tababet Hukuk fakültesi Hazirandan itibaren 

1 SEYRlSEf AIN - -Merkez acenta:sı Golatt küpril 
Başı 8. 2362 Şul>o Atenteıl: 

ihracat malları· 
nın kontrolü 
(Başı birinci sahifede) 

nin hitanmıda sandık ve ç~~al
ları ki haline koymak ve uze-

rine ~ontrol cdild~~::= 
Yonun kurşun müh 
etmek te mecburidir. . 

ltalya'da 1921 scnesindenbe-
. ih edilecek badem, şu usul 

n raç d.li 
ler dairesinde kontrol e. 1 yor. 
O tarihten sonra badem ihra~
tmda her sene muntazaman ha
sıl olan tezayüt muntazam ve 
resmi bir kontrolün fayda ve lü 
zumu hakkında çok esaslı bir fi 
kir, Çok canlı bir misal veriyor. 
Herhalde bir çok ihracat malla 
rı arasında külliyetli fındık ih
raç eden memleketimiz, bu tec
rübe ve usullerden, bu örnekler 
den istifade etmek mecburiye
tinddir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

280 kişilik Al
man polisi geldi 

(Başı birinci sahifede) 

İKİ sıra dizildikten sonra Dr. 
Hütl tarafından polis müdürü 
Ali Rıza Beye takdim edilmiş
lerdir. Dr. Hütl kısa bir nutuk 
söyleyerek rasimei istikbalden 
dolayı hey'et namına beyanı te
şekkür etmiştir. 

Bu kısa merasimi müteakıp 
istirahat etmek üzere grup, 
grup otellere çekilmişlerdir: 

2 1 ihdas edildi malmüdürlükleri Sirkeci Milhilrjır 1.1de ham l 
2740 lzmir : • 20 Nisanda 50 nci yıl tevzi edecek 

Oyun, Otuzyedinc~ da.k!~da iken Yeni mülkiye teşkilatına gö dönümünü tesit edecek İstanbul zat işleri muhasebe Pı're lskenderı'Je 
(Başı birinci sahifede) Hahcıoğlu aleyhine bır fınkik.. Tam re İstanbulda biri Fatih, diğeri ciliğinin hazirandan itibaren - U 

ve İzmir kalesine çok güzel akın otuz metreden sert bir bu'."~ ".e son: Kadıköy kazasında olmak üze- Nisanm 20 ınci günü Hukuk lağvedilerek mütekait, eytam 
lar yapmağa başladılar. ~un~n ı Halıcıoğlu 0-3 gıbı bır ma& re iki polis tababeti ihdas edil- fakültesinin teessüsünün 50 ı n ve eramil maaşlarının mal mü- ( EGE ) va- Salı ıoda 

Istanbul: 3, 

tabii neticesi olarak. Zeki, Fık- ~bf;e~··~ltında çalışırken birinci dev miştir. ci senei devriyesidir. Bu günün dürlüklerince tevzii takarrür puru 7 Nisan Ga. 
retten aldığı güzel bir pası gole re ~:~ı' devre Hatıcıoğlunun onbeş Fatih kazası zabıta taba~- tes'idi için Hukuk talebeai bir etmiştir. Bu itibarla zat işl&i laıa"dan kalkarak çarşamba 
tahvil etti. dakikalık bir istirahauen sonra aldık ne poli~ doktorla:ından Muhip program. hazrr~aktad~~· muhasebeciliği evrak ve muha- balu lzınir'e peqembe Pire'yc 

Bu golden sonra, İzmirliler lan bir enerji ile başlayor ve bu en~r Nureddın, Kadıkoy zabıta taba 20 Nısan gunu Darülfunun sebe kalemlerinde mevcut me- cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
biraz asabi ve mütemadiyen o- jinin ııeıneresini Kuleliye attıkları ~;r betine de gene polis doktorların konferans salonunda İstanbul- muriyetlere kimse tayin edilme 
yuncu değiştirmeğe başladılar. golle ilr::ti~f ediyorlar. A:ııcı,;;eo~ dan Cemil Beyler tayin edil- daki bütün hukukçuların ve hu- mektedir. varacaktıt lskenderiye'den Pa· 
Vehap, İstanbul kalesine hücum bu devı:~ guzel o:;:uyo~le tahv~ ~de mişlerdir. kuk talebesinin iştirakile mera- Malmüdüdüklerinde maaş zartesi 15te knlkac1k Çar~amha 
ederken, hakem sebebi anlaşıl~ fa~at suBz~I 1;:ıs; ka~ g Kuleli tekrar Elyevm bu yeni teşkilat mu- sim yapılacak, nutuklar söyle- tevzii için birer masa teşkil e- Pire'yede uıtrayarak Per~embe 

rd mıyor. g h.. da da ·b· d.. d b taba kti" l · Is k mayan bir penaltı cezası ve 1 h··cuma geçiyor ve bu uc~m n cı ınce ort yer e za ıta - nece r. dilecek ve maaş sahip en maaş tanbul"a gdece tlr. 
ve golle neticelendi. . . ~ ~ol çıkartiyorlar .. Kulelı 4 - Ha· b,ati v~tıdır. P~li~ .m~d~lüğün- J:l~ mün~sebe~~ H~ku~ fakül tarını mensup olduktan malmü •------------

5 dakika geçmeden tzmırlilerıtıcıogıu ı... . 1 kla _ de polıs sertabibı ıle ıkı doktor, tesının tarihçesını şımdıye ka- dürlüklerinden alacaklardır. Bozcaada postası 
. - 11 . o un son dakika arına ya şı l::Se . nd r b.b. r d lan1ann "d . . . 

güzel bir hücumla iJ.rincı go erı yor kuleli aleyhine bir penaltı ve y_oglu Ka po ıs ta ıdı evvb.e ı, '11: mfezu~ of! ·h~u b~mals- Masa teşkilatı dolayrsıle ( ERECL!) v:ıpuru 5 1\iisan 
ni yaptılar. Oyun iki tarafın d~ lı -ıunun ikinci golii.. Ve oyu- Fatıh ve adıköyde e ırer lenn otogra arını aız ır - zat işlerinin lağvından sonra a- pazar 17 de !dar: rıhtımından 
mütekabil hücumları ile .. geçtı1. nHuan~':~ccsine Uç dakika kala üçüncü doktor bulunmaktadır. . büm neşredilecektir. çıkta çok kimse kalmayacak, Ç kk 1 ·ı lamı d 1 Gelibolu, Llpsekl, ana· ·a c Hakemin verdiği üçüncu pena gollerini yapan Halıcıog u. ta . «>- Günün zabıta vukuatın a ı- O gece bir "Hukuk ba osu,. buralara tayin edileceklerdir. 
tıyı Vehap atamadı. Bu suretle yun nihayetine kadar aym vazıyettc cap eden muayeneler mmtaka verilmesi de düşünülmektedir. ---•• İmroz Bozcaadaya kalk.ıcaktır. 

.ki kar§ı 3 sayı ile İstan kaldılar.~ 
1 

. smda oyun bittL itibarile bu dört doktorluk ara- • • Yüksek ziraat ve 
ti:ıç ~~ ~alibiyeti ile neti Ve ~':li·:~~~:~atekrar Ku_ıe!i ~a~ smda ta~im ediin:ek suretile Adliye tay1nlerı baytar mektepleri 

1 di Şile Kulelinin bu güzel galıbıyetıru merkezlerın muameiatı kolayla§ Sultanahmet beşinci sulh . . _. 
ce en · d dünkü ıa 1 d k d h kuk h'k. . S 1• 1 dd" Be İkt1sat Vekılligı tarafından Kadıköy stadın a ve şampiyonluğunu se m ~ ı:. ma ta rr. u a ımı a a.1a ın Y 1• • • k lan Ziraat 

m •rlar . Her iki takun .. d~ lı:endilerinl ~ey-ı terfian İstanbul altıncı hukuk· ınşa ettınlme te 0 . 
..,.. t kütl et ~,,el E J il" E · ·· ı · b d s senesı İ tanbul muhtelitinin zmır- reden sporcu esıne. gal"._. ~-.. ezacı ar mua ım mahkemesi azalığına, yerine 1 nstıtu en u sen_e :r 

Dün _s maç dolayısile Taksim ı bir oyun ve bir sporcu ınceligıru. go~ l b"l Adapazarı sulh hakimi Necdet zamanına kadar bıtmış olacak-
de yaptıgy b. . · küme maçları terdiler .. Kulelinin bu muvaffakiyetı O a 1 ecekler 1 d · "lkind 
stadyomunda ınncı 1 d . . . Bey, bunun yerine de Sultanah- u.r .. Bu se. ne ers senesı ı. e 

· d·ı · ti Bu münasebete sta nı tebrik edenz.. Eczahane sahip ve müdürü k k b t tk 
tebı~ e ~a':şkıtlüpler arasında ekser- Ankara lik maçlan met sulh hakimi Şeref Bey, İs- yu. se zıraat ve ~y ar me ep 
~~mm:çıan yapdmıstır. Kadıköy saha ANKARA, 3 (A.A) - Lik mes'ullerinin resmi memuriyet- tanbul birinci sınıf sulh hakim- len An.karada tednsata başlıya 
sında ikinci !<?m~ maçlHar~~~ !ev~:; maclarma bugün de devam edil te kullanılmaları memnu ise de liğine Adliye vekaleti umuru caktır. Bu mekteplerin idari e-

IZMIR SUR'AT P. 
(ANKARA) Vapuru 5 Ni;an 

Pazar 14,:!0 da Galata'dan 
kalkarak lzmir'ı: ı.>idecek ve 
Çar;amb:ı sahahı ~tleccktir. 

TA\ iL ' .\IJı· : \'APURLARJ 
Ayvalık-lzmlr postası 

Saanet 

1 

edilınistir. Bınncı maç a : • ey _ . - . bu kabil zevatın muallimlikte hukukiye müdür muavini Ali saslan İktısat Vekilliğince ha- 1 

be i a;asmda oldu ve 1 - 2 Hilal m~g mıştır. .. k istihdam edilip edilmeyeceği te Kemal Bey, Fatih sulh hakim- zırlanmıştır. • 
ıo: oldu. İkinci maç Kurt~luş - Boga Öğled;n evvel musaba a yap reddüdü mucip olmuş ve keyfi- E k f d 1 i sf 
.içi. arasında cereyan ettL Kurtuluş malan lazım gelen Çankaya - l lerinden Ziya Bey, Kocaeli aza V a ava arı a ıye 

yet alakadar makamattan soru lh h' d'l k bu maçı 2 - o kazandL .. . Gençler birliği, ikinci takımları mülazimliğine, Galata su a- e ı ece 
İki penaltıyı atamadı. Üçuncti maç ah elmemişlerdir ~uş~ur. Verilen cevapta mu~l- kimlerinden Hayri Bey Çankı- Evkaf hukuk müşavirliğinin 

Tütünya . Altınordu arasında vuku- s Öa~a g .k·. . .. b ka lımlık vatani bir hizmet oldugu n sulh hakimlig" ine tayin edil- dil . f k . 
buldu. Tütünya gelmediği için A~t~n gleden son~a_ ı ı musa a cihetle eczahane sahip ve mü· 1 elinde ikame e m1ş a at m
ordu hükmen galip addolundu. Bila- yapılmıştır. ;sın A:~tın?rdu - dürü mes'ulleri de haftada on mişlerdir. stanbul mahkemele- taç edilmemiş olan ve ikame e
hara Fenerbaçe ile İstanbulspor ara- İmalatı Harbıye dıgen Mu~~- iki saatten fazla ders verilme- ri katipleri arasında da bazı de- dilmek üzere bulunan adedi bir 

vap•;ru pazartesi 
akşamı saat t 7 

de Sir.keciden hareketle Geli
bo!u, Çanakkale, Ayvalık ve 
lzmire azimet ve ÇanakkBleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

sında bir ekzersiz maçı yapd"?ıştır. fızgücü -Çankaya arasında ıdı. k t.l . u· l'kte istih ğişiklikler olmuştur. kaç yüzü mütecaviz dava evrak 
1 r k • r I şaaıpıyonu İ l' H b' me sure ı e mua mı ı - • I 

Ku e' as en ılsdeuer Altınordu üh' .ma a~ı bakar ıy_e dam olunabilccekleri tebliğ edil Husuf esnasında lzmir- ve dosyası vardır. Dava arın sü 
o günün en m ım musa ası ı- · · rüncemede kalması ve teahhüre 

Birinci fikstürde berabere ":'lan di Her iki takm birinci hafta- mıştır. de silah atanlar düçar olması Evkafın zararım 
Kuleli ile Halıcıoğlunun kıymetlı ta- . . l Al Kıymetli mezar 1 
kırnl dün gene binlerce halk ve ta- yimde bırer sayı yapmış ar, . - İZM R 3 - Ay saat 19 da mucip olduğundan bunların tas 
!ebe ';;~ı:-;ısında Selimiye s~dınd.a _te~ 

1 
tmordu ikinci hafta;:'~de. bır kitabeleri tutuldu. Bu münasebetle İzmir fiyesi tekarriir etmiştir. 

Yolcu bileti vapurda da verillr 
Adres: Yl'mi~te Tavilzade 

biraderler telefon Is tan bul 2 ! 1 O 

Aslan ve Eskihtsar .l\1uttehit 
çimento 
Anonim 

ve su kireci fabrikaları 

Şirketinden: 
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'tinden Hey'et dört gün şehrimizde mı 
safir kalacak ve bu müddeti Ko 
hot, Novotni ve Totonyada ge
çireceklerdir. Polis tercümanı 
Mustafa Beyle Almanca bilen 
polis memurları ve belediye tu
r:z şubesi misafirlerin mihman
darlıklannı yapacaklardır. 

rar karşılaştılar. Birincı ve ~kıncı sayı daha yaparak galibıyetı te- Belediyenin, bir mezarlık mü bir saat harp sahnesini andırdı. Müşavirlik tasfiye için elinde 
fikstürlerde daima galip va~~~~ min etmiştir. İmalatı Harbiye zesi tesisine karar verdiği ya- Her tarafta silahlar atılıyordu. mevcut dosyaları tetkik etınek-
kalan Kuleli takımının ber za oyun bitmeden sahayı terket- zılmıştı. Belediyece verilen ma Scyrisefain memurlarındanHay tedir. 
oyuncuları.. ş· . . , b l d · Be t kul · · dan ------------Fuat, Nuri, Ta!St, Abdullah, ı- mıst!r. lumata göre, eski kita e er en rı y saa esının yanın J • • 
nasi, Kemal, Şadan, Sabahaddin. Mu· Mubafızgücü - Çankaya_ma kıymeti tarihiyesi olanlar top- geçerken bir kurşun isabetile a- - fiŞaat lÇlfi -

Kuponlu hisse seneda.ına ıs alep he 
numerolu kuponun kat'ı \'e kupon~u;r; nüraca, 
muvakkat hisse senedauna dam;:a ·olctur. 
vaz'ı mukablllnde 255 kuruş ve mu-
essis hisse senedauna dıhi 10 nu· 1 çok C 
maralı kuponun kat'ı mukabilinde 

Misafirlere, tramvaylarda üc 
retsiz seyahat edebilmeleri için 
polis müdiriyeti tarafından bu
gün birer kart tevzi olunacak
tır. Aynca polis müdiriyeti hey 
et sercfinc bir de ziyafet vere
cek ise de günü henüz tsbit dil 
tnemiştir. 

Hy'ete bu sabah saat ~okuz: 
da Totonyada bir çay zıyaf~tı 
Verilecektir. Ondan sonra mısa 
firler toplu olarak saat on bi_rde 
1'aks;m<leki Ciimhuriyet abıde
sıne bir çelenk koyacaklardır. 
Pazar gü~ü Sen J orj kilisesine 
~ideceklerdir. Şehrimizde k~~
uıkJar müddet zarfında da mu
zeleri ve gezilecek yerleri göre
ceklerdir. Almanyadan çıkma
dan evvel kitap halinde b~tün 
seyahatlerine ait tanzim ettıkle-

zalfer, Naim, Muzaffer.. _ çında hakı-m İmalatı Harbıye- lanarak mevcut müzelerden bi- yağından vuruldu. 
Oyuna Kuleli bandosunun çaldıgı den Naim Bey idi. rinde veya temin edilecek mü- Silah atanlardan yirmi kişi 

1 fklfil marşından sonra saat 3,5 ta\ .. .. . . . h f . 
h:~em Kami Beyin düdüğile başlan- Muhafızgucu bınncı. a tayıı;ı nasip bir yerde muhafaza olu- t,;;e;;,v;.;k,;,i;;,f.;e;,;d;,;i,;,ld;,.i.,. ~'"!'!~""!"~~~"" 
dı... de 4 - 1 yaparak galıp gelmış nacaktı. Ayrıca müze mefhunm - -- - - - - -

tik dakikalarda topu kombinezon tir. na muvafık bir müessese vücu-
ları içine alan Kuleliler Halıcıoğlu Önümüzdeki Cuma günü lik de getirilecek değildir. 
kalesine indiler ... G~~el bir .. or~alayı!:· maçlarına dev~m edilerek, ay- Karadenizde mehtap 
Tekrar hücum.. Hucum ustune hu- d 4000 metre dahilin· 
cum ve nihayet yedinci dakikada nı zaman a ale111i 
top Halıcıoğlu kalesinin ağl~rı~a do: de ?ir kır k?~!ısu ya~~ıl~caktrr. . . 
1 r Gol! Kulelinin birıncı golu Edı.,,ecle bısıKlet musabakaları Son sıstem transatlantıkler-
aşıyo .. ·· 
nü herkes şiddetle al_kışlıl'.or.. . EDİRNE, 3 (A.A) -- Mmta den Karnikta vapuru Karade-

Halıcıoğlu muhac~le~~ akın edı- ka bi~ik!et siir'at müsabakaları 1 nizde bir meht<ıp seyahati yap
yorlar, fakat Kuleli mNud~faasının binlerce halkın m\ivacehesincle mak üzere gelecek ay zarfında 

hur Karadavudu ve urısı sonra 1 1 1 k . V 
meş , . F d. kurdukları müdafa:ı büyük bir alaka ile yapr mı~tır. limanımıza ge ece tır. apur 
kalecısı ua ın , • k.. ·· ·· · · l' · .. ilesinin içinde bu hücumlar bu-' Karaağacla Mcnç oprusu ara- acentes: namına vı ayete verı-
~u':,s~iddetile defediliyor.. Oyun~n smdaki mesdede yapıl~n bu mü len bir istidada ~u seyahate İs
tam otuzuncu dakikasında Kulelının sabakada Yavuz klübünden Al- tanbuldan da bır kaç yüz kişi
so!dan inen .g~el bir akını da Hd a1~: bert birinci, garp hududu spo- nin iştirak arzusunda olduğu, 

-1 kalesını topla beraber e ı . · p 1. k b · · · · h. b. 
cıog .u 

0 
lk 1 .. Ve kuleli rundan Kenan ikmctye aşae ın bunun a otaJ ışının ıç ır 

geı;tı ... 0~1·· e~kea~arlf:İı·eraber aöy den Sadık Beyler ücüncü gelmiş alakası bulunmadığı cihetle mü 
talebesının muzı . . . . . v· 
!edikleri Kuleli marşı ... To.p santrede. !erdir. Yavuz klübü mıntaka r:- s~ade ver~lrn~sı ıst~ıınııştır. ı-
Halıcıoğlunun güzel .bır hucumu .. ~ isi İhsan Bey spor hakkında bır !ayet vazıyetı tetkık etınekte-
leci Fuadin güz_el bır bloke etmesı .. J,onferans verm;stir. dir. 
ve kurtarılan bır gol.. Mahlul arsalar satılacak 

\~ Vakıf malüller idaresince 

Bilmecemiz 

•ıı.-.•cumzi11 lıail•ıill11tlı 
ı•kfl 

Tazyikle ıun ·ı taş imaline 
mahsus ALLUR ve ZANDER· 562 kuruş verileceği ve işbu mc"•

llğia I~ Nisan 1931 ıari ünden iti
VAN markalı makineler ucuz 

sanlncaktır. 

:memeı 

11 anc 
ilmesi 
ılıca baren Galata"da Doyçe Or.yenılıank 

gişelerinden tesviye olunacağı i!An • 
Galata. Mumhnne !\o. 59 olunur. 1 Nisan 1931 lflllfc 

Meclisi ldore 

istasyanlara ) a'ltlacak tugla ve kiremit nakllyatındaıi asıı;arl 200 

kilometre [ıcreti slınmak suretile ve bir sene müdd~tle % 40 
tenzilat yapılaca'·tır. (Bugün mer'i tarife ti1.erinden) 

Fazla tnfsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

*** 
Ankara deposuna birscnc zarfında gelecek takrilıen onhin ton mader 
kömtirünuıı tahmil vcı:ıhliye ameliyesi kapalı zarfla mun.ıkasya kon 

mu~tur.münakasa 27Nisan93 l pazartesi p;unü saat l Stc An karada dev :et 
demiryollan idaresinde yaptlacaktır.Münaka;ay:ı iştirak edeceklerin 
teklif mektupların• ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
14,~0 a kadar münakasa komisyonu kadplij\in~ vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ank•rada 
ve liaydaroa~ada ; ı !ırc vrz el •rind•n •r Ja .. I •· 'i?ir11'r, 

ri bir proğram takip etmektedir 
ler. Burada da ayni program ta
kip olunacaktır. Salı günü Sof
Yaya gideceklerdir. Seyahat, 
eırf gezmek maksadile olup 

\ r-ı E'f ~::1'!=::~ ,._ ;:• .~~;:"-"':'::.nı .::=; 
LJAL!!!!=·~~~lb~~~~~~~=~b!-~~!!!~~~~~~!!! sonra da mahlill kalacak arsa- .---~--------------

Ml~iT MEHrdE'f KlttAKl~ lll.eslekl tetkikat ile alakadar 
değildir. 

Berberler dün ka
milen açhlar 

Berberler cemiyetinin Cuma 
tatili hakkındaki icraatı tam bir 
ınuvaffakıyetsizlik1e neticelen -
dl. 

Geçen Cumalar gibi, dün de 
gerek İstanbul ve gerekse Gala 
ta tarafmda verdikleri karara 
rağmen bütÜn berberlec dükkan 
lannı: aç~lardır. 

Dünkü bahar havası 

k • k• lann malılfıliyeti tebeyyün e-

Manı• sada pe çır ın der etmez müzayedeye konul-
ması tekarrür etmiştir. 

bir tecavüz Arap ~:;~:~~; yazılı 
Yapılan bir teftiş neticesin-

Tevfik ı'smı"nde biri 9 çocuklu de bazı eczahanelerin eskiden 
kalmış Arap harflerile matbu 

baldızını kaçırmak istemiş! etiketleri kullanmakta oldukla-
rı görülmüştür. 

. . . bir tecavüz ı miş ve sarhoşluğunda inzimami Bunların derhal imha e~ile-
, ~~sada çırk~n le kapıyı kırm~ş, ~kad~ş.ı: !'f<;h .rek yeni harflerle matbu etıket 

hadısesı oın:ıuştu · fk nda metle beraber ıçerıye gırmıştır. ve mühür kullanmaları alaka-
Mütecavız Tev .. ı na_mıyan Kübra Hanım bu gürültü esna- clıırl:ı~~ t~blii'; ed;ımistir. 

bir şahıs~. T~cabvulzde ugrKa·bra. sında basını kaldırmı~ ve karşı 
d umaıleyhin a ızı u - ıı ıd· -· otomobil KIZilçeşme mevkiinde 

H
a m dır Vak'a !1Ündüz cere- sında fena bir ~n:e .~ .. ge dıgı f 
annn . · . Vazt' ete nazaran anlaşılan eniştcsını gorunce er çamura saplanmış ve mü reze 

Dü': de hava açıktı. Halk bir yan etmıştır. .Y Hanıma hal bağırmağa başlamıştır. yetişrek bu sokak kahramanını 
kaç gun devam eden soğuk, kar Tevfik baldızı Ku~ra 

1 
Fakat Tevfik hemen kadmı ve arkadaşını yakalamıştır. 

1 "'t h 'l h · bır eme taşı K b H T f' - . b 1 . ı, m~ e a"".1, _avalardan son- karşı gayrı meşrıı:. bahle in saçlarından yakalamış ve arka ü ra anım, ev ıgın a -
ra, dun h?kıkı bU: bahar havası makta imiş, O. gun sa Y _ da ının da muavenctile sürükle dız: olm~kt~ başka, ~~rdü sağ 
yaşadı. Bır çok kımseler, günü kafayı tütsüledıkten sonra, ar . ş k ktaki otomobile atmıs beşı de olmuş olmak uzere do
kırlarda, mesire yerlerinde ge-ıkadaqı Mehmetli yanı.~ alı:ıı_ş, yıpKsoda cag-ız gu··pe gündüz c~ kuz çocuk annesidir ve otuzbeş 

K d ·ı1· . . ~ nı Alının tır. a m l d d ;;irdiler. an ı ı rasatanesının şoför Remzi ve muavı den bu çirkin tecaVÜJl yaş arın a ır. 
· ·· d.. k b"l atlaya- reyan e T f·-· d ·1c· -tesbit ettiğı.ne gore un en ço sevkettikleri otomo ı e d - müvacehesinde bağırmağa, ağ- ev ıgın e ı ı çocugu vac-

hararet 3, en az 1 olmuştur. rak Kübra Han1;ffiın otur ug~·~ layıp yalvarmağa ve istimdat dır. Müddei umumlHk Tevfik 
. . . • . vin önüne gelmış ve otomo .1 1 tme - e başlamıştır. mahalle le beraber arkadaşrMehmedi de 
Müesııf bır ırtıhal burada durdutmuştur. Tevfık ~ lkıg kapılara ıkoşmıış. fakat o- tevkif müzekeresi ile hapishane 

Operatör doktor M. Kemal \burada inerek kapıyı çalmış~~r. t amobil Tevfiğin verdiği: ye sevketmiştir. 
Beyin biraderi doktor Nazmi A F~k~t içe.~den cevap ve~a-z 0 

_ Çek! .. .. Zavallı Kübra Hanımuı saç· 
'i Beyin refikasr Şaziye Hannn, memıştır. Kubra Ha~ b - Kumandasile beraber butun lan yolunmuştur. 
iii.n vefat etmi tir. Cenaiesi, bu kulaklarından mus:anp oldugu süratile hareket etmiştir. Key- ~ZMİR 2 - Örfi idare müd
gün 

1 
d şş· 1. Sıhhat yur- ve o smrada tahta sılmekle meş f. t h berdar edilen müddei detınce Menemen kaymakamlı-

saat 1 e • ıs 1 b 1 d - · · k pının ça- ıyet en a · ğını vekalet suretile idare eden 
-:._undan kaldınlar~k Maçka kab gut _u un. 1:1gu e~~ ti: Gözleri umumi Kamil Be~ derhal ~ır Urla kaymakamı Baha Bey tak 
·ıstanına defnedilecektir.. lmdıgo;1 ışıt~evffk, kapının a- jandarma müfrezesı sevketmı§· dirname ile taltif edilmiştir 

R:ederdide ailesine tazıvet be dumand ~nan görünce sinirlen· tir. . . 
1 

k 
van ederiz. çılma ıgını · ıw hüsnü tesadüf e~rı o ara 

Soldan aağa: 

ı - Papas (5). Bir meyve (5). 
2 - 1 yi () . Soğuk fırtınası ( 4). 

Nota (2). 
3 - Ydan (3). Bir Rum ismi (4) 

Kamer (2). 
4 - Beraber doğan çocuklar (4). 

lıtifham (2). 
5 - Tavla taşı (3). 
6 Çalgı (3). Bir yeşil salata (4). 
7 - Ev (4). Valde (3). 
8 - Vlicut nemi (3). İşve (3) • 
9 - Islaklık (3). Uf (5). 
10 - Çabuk (4). Ansızın (3). 
11 - Sahip olduğumuz ıey (3). 
Yukardan •t•iı: 
1 - Bir karikatüristimiz ( 5). 

Madam (5). 
2 - Rabıta (5). 
3 - !pek (5) . 
4 - Duvar (3). 
5 - Hisse (3). Şart edatı (2). 

Kalbur (4). 
6 - Oktan çıkan ıey (3). Tavla 

taşı (3). 
7 - [' m (3). Garaz (3). 
8 - .şahede (4). Adet (4). 
9 - i · " (3). tyi (3). 
10 - Bostan (3). Bir kadın ismi 

(5) . 
11 - Fada (6). Koku (3). 

Ticarethanesinden: Y azıhanemiz Bahçe 
Kapı'da Şamlı Hanında birinci katta 9 nu
merova nakledilmistir. 

86 marka otomobil tarafından talhık ve istimal edilen 
dünyanın ea mükemmel 

Akümülatörleri 
H. Habip, Taksim · lstonbul 

Deniz Levazım Satınalma komis
yon undan: 

890 Ton Rekompoze kömür 25 Ni&an 931 
Cumartesi günü saat 11 de ihale edilecelıt.ir. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı seki:ı: yüz doksan 
ton Rekompoze kömür münakasaya konmuştur. Münakas1 guniı 

olmak W:re ı:ayln ediı'-n 931 senesi Nisan ayının 25 inci cum:ır· 
tesl günü sabahleyin saat 11 de kapalı zarf usulilc tekli! edile
cek fiatlar muvafık görüldüj\ü takdirde ihale edileccğiııdcıı ~artna

meslnl almak isteyenlerin her gün ve vermek isteyen !erin !hak 
gün vesıatlnde temlnatlarile birlikte Kasımpnşada Deniz !\tüzesi 
binasının umum kapusu üstündeki Deniz levazım satıııalma komi
syonuna müracaatları. 
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Şeker hastalarına 
Her gün taze istihzar o.unan 

HASAN ECZA DEPOSU TeL 

''HASAN G LUTEN E~mek .ve gevre erın_ı eyne mile: so ı ctibba kongresinnı 
dıyabetik olanlara gıda olarak kabul ettiği formül üzerine 

' ' istihzar edilmiştir. 
20711 İstanbul ve ANKARA büyük bakkaliye mağazalannda, İzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bak'<aliyesi. 

- • 
Artık Elbiselerinizi terziye ısmarlamaya lüzum yok 

Çünkü: Gılata'da Karaköy'de börekçi fınnı lttlsalindekl büyük 
mahallehicinin li•tünde kdin 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
Müntahap ~şitlcrini emrinize amade bulnndurmakıadır. Hanımları mahs• 

mantolar, pardesüler ve trençkotlann zarif çeşitleri dahi vardır . 

Meshur CHARLES SEM ON L TD.fabrikasının 

20000 adet 

fıt Te her renine gıbardia 

PARDESÜLERf 

·-

1Etablisn1an Orozdi-Bakl 
Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir. 

1 ili 15 Nisan 1931 e kadar; Büyük Tenzilatlı Sabş 

YUzde On iskonto 

Vakıf Akarlar 
dürlüğünden : 

Bir sene müddetle icar ıçtn 
Müzayedeye vazolunan emlak r • 

Dosyo..No. 
1 Çarşıda Püskülcüler sokağında 17 - 19 No lı dük!kan 258 
2 ,, Tacirler sokağında 21 No lı dükkan 259 
3 ,, Kuyulu sokağında 8 No lı dükkan 268 
4 ,, Kahvehane sokağında 2 - 4 No h dükkan 274 
5 ,, Zenneciler sokağında 36 No lr dükkan 289 

., Çadırcılar sokağında 121 - 123 No lı dükkan 303 
7 ., Ağa sokağında 11 - 53 No lı diiJclı:an 308 
8 ,. Sahaflar bedesten kapısında 22 No lı dükkan 313 
9 ,, Ça<lırcılar sokağında 59 - 57 No lı dükkan 314 
10 ,. Yağlı:kçılar sakağında 97 No lı dükkan 315 
11 ,, Kavukçular sokağında 13 No lı dükkan 321 
12 ,. Fesçiler sokağında 1 - 3 No lı dükkan 326 
13 ,. Hacımemiş sokağında 22 No lı dükkan 327 
14 ., Çadırcılar sokağında 123 - 53 No lı dükkan 329 
15 ,. Lutfullah Ağa sokağında 6 No lı dükkan 330 
16 ,. Çadırcılar sokağında 141 No lı dükkan 336 
17 ,, Kazazlar orta sokağında 52 - 54 N o lı dükkan 339 
18 ,. Perdahçllhan sokağında 20 No lı dükkan 341 
19 ,, Çadırcılar sokağında 70 - 66 No lı dükkan 343 

20 ,, Kazazlar sokağında 2 7 No. lı dükkan 355 
21 ,, Püskülcüler sokağında 13 No lı dükkan 357 
22 ,, Lfitfulla·h sokağında 7 No lı dükkan 363 
23 ,, Hazırcılar sokağında 6 No lı dükkan 364 
24 ,, Püskülcüler sokağında 4 No lı dükkan 367 
25 ,, Hacımemiş sokağında 11 - 9 N.o lı dükkan 369 
26 ,, Hacımeıniş sakağında 24 No lı dükkan 947 
27 ,, Reisoğlu sokağında 44 No lı dükkan 929 
28 ,, Kazazlar orta sokağında 29 No lı dükkan 932 

29 ,, Kazazlarorta sokağında 25 No lı dükkan 934 
30 ,, ~rdahçrhan sokağında 54 No Jı dükkan 000 

Müddeti icar: 1 - 6 - 931 tarihinden 1 - 6 - 932 tarihine kadar 
bir senedir. 

Mebdei icar: Etıki müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni müs 
tecir için teslim tarihidir. 

(•----------------••-•••-------------· Müddeti müzayede: 23 Mart 931den14 Nisan 931 Salı günü. 

Mustafa Şamlı 
Müessesabnda Fevkalade 

Ucuzluk sergisi 
Bir ,ok mallar ıcrmaye flıtını ve noksanını aatılmıktıdır. 

• Şitap Ediniz 

BİLECİK RAKISI 
Türkiyenin en methur 

merquo rakısıf'fır 
ve 

Tarla far~lerinin 
ölümü 

Mahsulünilzü kurtırm•l 

BAYER 
fabrikasının 

ZELiO 
tanelerini kullanınız. Büyük eczane
lerde ve ecza depolannda bulunur. 

C. Fröblicb, Sultan Hamım·Ken
dros Han 6 Isıanbul 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolunnıuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak veteminatı muvakkate 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf mü
dürlüğiinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olu-

nur. 
Evsaf ve müştemilatı hakkında malfimat almak isteyenler bu 

müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarfni'förebilirler. 

lnrsa Yil8Jeti Encümeni Daiıııisin~en: 
Bur!ada inşa edilecek 47627 lira 95 kuruş tahmini keşifli ilk 

mektep binasının inşası 16 Nisan 1931 perşembe günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştur. 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin teklif mektuplarını ayni gün de 
saat 15 şe kadar getirmek pJAn ve şarmameyl görmek ve müna· 
kasaya iştirak eylemek üzere Bursa Enciimenl Villyet kalemine 
müracaadan llAn olunur. 

Tasarruf ve iktisadı seven 
vatandaşların nazarı dikkatine 

'~ Dr. IHSAN SAMI -ı 

l ~~~~~:~ lh!~:::a karşı pek tesirli ve taze aşıdır. , 
Divanyolu Sultan Mahmut 

türbesi No 189 • 

SON FIRSAT Emniyet Sandığı MüdürlüJ-ünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı kayıt muamelesi 

Emniyet Sandığında yapılır. 

Deyin ıenedlle mahıup müddeti 

bitmek üzredir. Son kanuni fırsattan 

istifade ediniz. Balıkpuır, Maksudiye 

Hın (35) Derviş 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 
Ayrıca: 

ve 

40,000, 15,000, 
10,000, 8,000, 

Liralık ikrarniy(' 

30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

lurtlur Naha Baıınn~en~isliğio~en: "'~: 
Burdur kasabasının bir kısınııun ıeııviri için mevcuı evr~ :~ i. 

keşfiyc ve projelere nazaran bir adcı ( Dlzd motör ), bir ad &ene 
1 

(Alternatör) ve ıevziat taplosu ile ıeferruau ( 2S537) lira bedel tan d 

muhammen ile 28-8-93 l tarihinden itibaren 27-4-931 tarihİrıl den 

kadar otuz gün müddetle "' kapalı zarf usulile münakasaya ,., ne 
edilmiştir. taraf 

de 1 
1 - Zarflar 931 senesi Nisanının yirmi yedinci pazartesi gil' 2'iYü 

saat tam on beşe kadar kabul olunıcaknr. teıa 

ll isim ve mıkdarlan evrakı keşliyedc münderi\: bulun! defa 

levazıman elektrikiye; elektrik mühendisleri ve vilAyet Nafıa Jr 1925 

!resi tarafından bllmuayene maruf fabrikalann markalarını ııı~b huğ 
tevi olduğuna dair mumail~yhin tarafından verilecek apor iııt de 9 

rine teslim alınacak ve badehu bedelinden (10000) lirası defaıel ~:· 
Burdur belediye veznesinden tediye edilecek ve mütebakı ( 15531 ınu 
lirası için de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzre ıııil' le y 
teahhidine belı:odlye akaratına ait ipotek mektubu ita kılınacı tın 
ve tediyata da bittabi münakasa tenzllAu nazan itibare ~lınacal ••ın 

Yar 
3 - Miinakasaya iştirak eyleyecek olan taliplerin kudreti J1I diri 

liyesi ile bu gibi işleri ifaya iktidarlarını müş'ir -. esikalarını J1Jf Yar 
karnı vi!Ayete ve levazımatı l"lektrlkiye bedeli muhammen! oı.ı !Diş 
(25537) liranın yilzde yedi buçuk nisbetinde olan ( İ 915 ) Jlrl Baat 
pey. akçesini veya banka teminat mektubunu Burdur beledi~ ına 
riyaseıine !taya ve ihaleyi müteakıp te yüzde on beşe iblal har 
mecburdurlar. 

4 - Levazımatı elektrikiyeyl müteahhidi mukavelenin aktl " 
rihlnden itibaren iki ay zarfında Viltyetln göstereceği mahııll' 
teslim etmeye mecburdur. 

5 - Münakasaya ait evrakı keşflye ve projelerin sureti rt>' 
saddakalan takım halinde VilAyet Nafıa dairesinden yirmi beş JJı1 
mukabilinde taliplere verilecektir. 

6 - Münakasadan mütevellit bilumum ilAnar, dellaliye tek~ •il 
ve aa:r rüsum kAmilen müteahhidine alt olacaktır. Pi 

7 - Fazla izahat almak isteyenler Burdur belecliyc riyascıfıı' ~ 
müracat eyleyeceklerdir. 

TÜRKİYE CÜMBURİYETİ MERKEZ BANKASI 
' Alat ve edevatı fenniy 

•it 
fia 
da 
da 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecneb~ Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

münakasası 
Laboratuva 

Ct 
ol 
Yı 

T ahlilab ticariye 
mübayaat komisyonundan: 

Laboratuvar için lüzumu olan kırk kalem alAt ve edevatı fcl 
niyenin 6 Ni~an 931 pazartesi saat 14 te aleni mı.inakasa usıılıll 
ihalesi yapılac;aknr. Taliplerin şartnamesini görmek üzre her t! ıi 
ve münakasaya iştirak için de Deftrrdarlık binasında müc15es" d 

lknsadiye muhasebeciliği veznesine yatıracakları teminau mu'~ 
kaıa makbuzu ile birlikte ihale günü ve saatında Sultanabme1 

cı 

l 
e 

Ticarı:ot mektebinde Komisyonumuza müracaatları. .,./ 

lstanbul Sıhhi müesse' 
seler mübayaat komİS' 
yon undan: ,, 

Bakırköyde Uln akliye ve asabiye hastanc~inde 5 nuıııs' ı 
pavyonda yaptırılacak 3408 lira 40 kuruş bedeli keşifli taıııi~ 
ve tadilat olbaptakl keşifname ve şartnam.esi veçhile v.e 1.4 lJ 
san 931 salı günü saaat 16 da aleni munakasa surctile ıh3 

icra edilecektir. 
Bu baptaki şartname ve kcşlfnamelcri görmek lstlyenlerin 

kôr komi~vonı ın ir·ıc11thrı il:\ıı olıı~w ıl 

~s'µI mudür: Hurhanı.'fiıJ 

d 


