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Yeni Büyük Millet Meclisi Gazi Hazretleri 

i k içtimadan sonra beş Ankara civarında huaust trenle 
bir gezinti yapblar 

.. t t • ı . k Ankara,2 (Yakıt) - Gazi Haz· gun a ı yapaca retleri akşam saat 4,30 da hususi 

~kara, 2 (Yakıt) - Büyük Usulen meclisin geçen devresin t~e~e refD:katl.eı:inde Dahiliye, Ha 
et .Meclisinin beşinci intihap den bu devresine hiç bir evrak dev ~ıc?'e vh~~lerB ılİ·k!uhtat. zevat ol
tıınin ilk içtimaı pazartesi gü· rolunmıyacaktır. ugu a .e e~ 1 • 3: ır ıstasyo~~ ... 

lktedilecektir. Celsenin küşa- Ankara (Yakıt) - Yeni mec- na kadar hır gez~nt! ~cra e.dere~ og 
ın··t k. · k"ll · 'd . '. . leden sonra §ehrımızı teşrıf ettıler İti .u ea ıp reıs ve ı erı, ı are lıs pazartesı açılacaktır. Yem ve G . . d R · · .. h 
erı •e divan katipleri intihabı . , d azı ıst~s~onun a eıı_ıcum ~r 

dac k b d R .. eskı mebuslar pey erpey gelmek- Hazretlerını İsmet Fevzı ve Ka 
a. ve un an aonra eısı- d" p · ı· k · ' ' . u . 'h 1 kt R te ır. azartesı mec ıste e serıye- zım Paşalarla vekiller ve meb'uslar 

lt" r ıntı ap o unaca ır. e· . . 1 ... d·ı k . . ·ı y . 
\ıtnhur H ti · · t•h ı tın temın o unacagı zanne ı me - ııtıkbal ettı er. e Gazı Hazreti 
tıı·· azre erı, ın ı ap arı- t d. . M k"' k" d ak 

'Uleakip bir nutuk irat" buyurn e ır. rı armara 0 ! un e geç v te 
lltdır.· Gelen yeni meb'uslar meyanın· kadar kaldılar. 
~eiaicümhur Hazretlerinin nu· da Ubeydullah Ef. (Sivas), Arna·'------------..----..ı 
·ı"l'ından aonra meclis beı gün vut köyünden lsmail ağa ve Kes-

edilecektir. kinli Hasan çavuı vardır. 
~eb'uslann intihap mazbata· İsmail ağa ayağında çarık ve 

ınuallel olup olmadığı ri· sırtında köylü elbisesile gelmiştir. 
l tetkik edilecektir. Muallel İsmail ağa t~ende üçüncü mev-

tQ &~varsa keyfiyet tetkik muhte kie binmekte idi. Tren durduğu za 
·~ Cünıene ve badehu heyeti umu man bavulunu hammallara vermi-

e arzolunacaktır. yerek omuzunda trenden inmiıtir. 

lt sene mezun olacak doktorlanmız 

S.. Fotu: \7ayenberk 
•ene Tıp fakültesini bitirecek doktorlarımız arasında bir çok 

Jalıaılanmız da vardır. Resmimiz bu sene mezun olacak doktor· 
.~~dan [ayakta ve soldan tağeJ Pakize iızet, Perihan Cemil 

arla Ayet Emin beyi, Ferhan Hamdi, Aliye [oturanlar ve 
''-ı:'ı ıağa] Hatice Cevat, Handan Ziya, Ferhunde, Emine. T 

an gösteriyor. 

Devlet bankası 
Tesis heyeti dUn ilk lçtlmaını 

aktettı 

Ankara, (Vkıt) - Devle ban
kası tesis heyeti bu sabah top
landı. Heyet meclisi idare az:a

larımn intihabı için hükumete 
müracaata karar verdi. Meclisi 
idare az:ası sekiz kişiden mil· 
rekkep olacaktır. Bu az:anm ikisi 
h ükümetten ve bunun biri meçJ.lse 
idare reisi olacaktır. Milli ve 
ecnebi bankalar mümestilleri 
toplanıp iki, ticaret odaları 
murahasları bir, ziraat koopera
tifleri bir, Türk ticaret müesse-

seleri ve Türk tabiyetini haiz 
eşhas bilkmüye ve hakikiye bir ol-

mak üz:ere sekiz şahı; intihap edile· 
cektir. Tesis heyeti intihap için 

Başvekalete müracaat etmiştir. 
Bankanın ziraat bankasında kü
şaaı ve banlea u um müdürlü
ğünlln Saraçoğlu Şükrü Bey 
tarafından ifası tahakkuk etmek-
tedir. 

Yol vergisi 
Ankara, 2 (Vakıt) - Vılayet· 

}erin idaresi kanununun tadilah-

Sanayi birliğinde dünkü içtima 

Müstakil bir sanayi ban·-
kası teşkili için çalışılacak 

Istanbulun· yeni sanayici meb•uslan Vtsıf ve Hamdi Beyler dilnkü toplantıda 

Dün sanayi birliğinde f ev kala- ayrı not alan yeni lıtanbul meb'u• 
de bir heyeti umumiye içtimaı ya- su Vasıf Bey bu aralık ayağa kalka 
pılmış ve toplantıya İstanbuldan rak demiştir ki: . 
intihap edilen sanayi meb'uslardan "- Arkadaşlarımın bana göı 
Vasıf ve Memduh Beyler de i§tİrak tedikleri itimada teıekkür ederim. 
etmiılerdir. Gayelerimizin tahakkUku için mec 

Toplantıda evveli, yedi kısmı liste elimden geldiği kadar çalııa• 
ihtiva eden ruznamenin en ba§ında cağım. Her fabrika ile temasımda 
bulunan muamele vergisi faslı hak- muamele vergisinin tahribatını gör 
kında birlik umumi katibi Nazmi düm. Sanayi birliği vasıtasile, her 
Nuri Bey izahat vermiş sonra fab- vesile ile yaptığımız şikayetler bu
rikatörler noktai nazarlarını ileri nun en canlı misali, herkesin canı 
sürerek hepsi verginin kaldırılma· yanarak gösterdiği tazallüm en ba
sını temenni etmişler ve bu temen· riz delilidir. Halbuki hu verııiniıı 
ninin kat'i surette teminine imkan varidat noktai nazarından faydası 
görülmediği takdirde iktıaat encüN Laşey mesabesindedir. 
meni tarafından kabul edilen evel· HükUmet bunu nazan dikkate 
ki projenin 931 senei maliyesi için· alarak vergi hakkında bir proje ha 
de tatbiki için çalışılmasını yeni zırlamıştır. Ankaraya gider git• 
meb'uslardan rica etmi,Ierdir. mez meseleyi esasından tetkik ede· 

Vasıf Beyin sözleri cek eğer verginin kaldırılması İm• 
Fabrikatörlerin ricalarını ayrı (Alt tarafı 2 inci ıayıfada) 

fi ~erlik rnükelle- Borçlar meselesi 
Yeti etrafında ·· k · 

na yol vergisinin 13 liradan 8 [ H d • 1 • • ı d • • ? . ] 
liraya ten1ili de derpiş Pdilmişti~ •~~~~~~~~~-·-~~~~-~~~~~·~·~-~~~~~-·~·~~~~•. 

l\ I muza eresı 
;nunda tadilat Hamiller müzakereyi 

lttfık~~ı~acak mı? 1 kabul etmişlerdir 
~~ ~rırnızden baı.ılarında, as· 
.._, lnUkellifiyeti kanununda 

l
0

llt raırna bilen muvazzaflar 
Qİltr adilat • apılması ve bu 
t ~ .. kanund:ı musarrah hiz
k._b Uddetler"nden altışar ay 
•\ltu askerlik yaptırılması ta
Lk,.,.,~un kuvvetlendiğ~ne dair 
t',.ttl~r ~n .telgrafla :ı t'lan bazı 
"61l ıntışar etmiş ı. 
. ttt~eseleyi Anlrnradan tah-
~~tki· ~üdafaai milliye ve

•t ta 1 
• muhabirimize böy-

ltllı sa~vurdan haberdar ol

tııo H.lar ! --
"-Si~ 

soyle rniştir. 

~ıırıa rn~sabakamıza ıyıce 
~ lkt 1\abılmeniz için şimdi· 
~~l\e) :makine acentesinin 
'-baka erini temin ettik. l\1ü-

\J 11\ııa: 
"de t.ı tıııroop ve ideal 

h11 a1<ıneı 
~ak· erle girecekseniz 

!'11~ıeliıne acentelerinin dcr-
ı;:ıf~ ne :mu •- bo, racaat ediniz. 
tll( i11ık:amanlnrınızda çalı~ 

t, 111 temin edilecek-

t.ıaı!'d"derwood irin 
~ a k"ğ ~ 

llcı1r1c . a ıtçrlık ve mat-
111 Gaı §ırketine, ideal 
lld atada il a ~a azaren sokn· 
t'tt~tin urnann makineleri 
~ )' e 'te C . 
a llkınında s~tidardn iske· 
~sına rn·· Naumnnn ma-
1dir, uracaat etmeniz 

Ankaradan gelen haberlere 
göre hamillerin vekilleri yeni 
esaslar dairesinde har ici borçlar 

meselesini halletmek üzre müza
kereyi kabul etmişler<lir. Müza
kereler Ankarada cereyan ede· 
cektir. 

Hamitlerin vekilleri meclisin 
içtimaını ve yeni hükumetin te
şekkülünü mliteal<ip Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Müzakeratta memleketimizin 
iktısadi vaziyetine göre tediye 
kabiliyeti hesap edilecek ve ka
biliyel ve imkan dairesinde yeni 
bir formül bulunacaktır. 

Müzakeratta hül<iimetimiz na
mına sabık Maliye vekili Sara
coğlu Şiikrü B. bulunacaktır. Ev

velki gün Paristen şehrimize ge· 
len dayinler vekili Zekai B. in bu 
mesele ile alakadar olarak seya
hat ettiği anlaşılmıştır. Zekai B. 
bugün Ani a rav~ Q"ldecektir. 

iki ayhk bütçe 
Ankara, ( Vakıt ) - iki aylık 

bütçenin ihzarına bu hafta baş
lanacaktır. Bütçe 190 milyon 
lira üzerinden yapılacaktır. 

Yarın toplanması muhtemel 
olan vekiller heyetinde bütçenin 
ihzara müzakere edilecektir. 

21 vllayet liAvedilecek 
Ankara, (A.A) - Vilayetlerin 

adedi son iki projenin tadili su· 
retile 21 vilayet lağvedilerek 42 
ye indirilmektedir. Lağvedilecek 
vilayetler arasında Tokat, Bur
dur, Şebinkarahisar Ordu. Niğde, 

Çankırı, !çel, Muğla, Hakkari, 
Beyazıt, Rıze vilayetleri de var
dır. 

Projenin yakında ikmal edile
rek başvekalete takdimi ve kon
grede bu proje mt>selesinin gö
rüşülmesi muhtem~ l dir. 

Sayım vergisinde tenzilAt 
Ankara, ( Vakıt} - Maliyece 

sayım vergisinde % 20 tenzilat 
yapan bir Jayihll hazırlanmak

tadır. 

ismet ve Kfizım Pş. lar 
an karada 

Ankara, 2 (A.A) - Başvekil 
ismet Pf. Hı. He Büyük Millet 
meclisi reisi Kaıım Pş. Hz. bu
günkü trenle Ankaraya avdet 
buyurmu,lardır. 

Hasan B. (Trabzon) un yeni 
kabinede mevki alacaAı 

söyleniyor 
An~ ara 2 (Vakıt)- Yeni teş

kil edilecek kabinede Hasan B. 
(Trabzon)un da yer alacağı söy-

lenmektedir. Hasan B. , bugün 
ıımct Pş. ile uzun müddet g6· 

rüımüıtür. 

-18-

Ortalıkta sürü sürü şayi-. 

alar dolaşıyordu 
İki adam gayrı muntazır bir surette, birisi 
evinin hamamında, diğeri beyaz bir toz' 

yutarak ölmüşlerdi 

- Bugünlerde gazetelere bir bir Kramer Adliye dairelerinden biri-
şerler sızmaktndır. Miralay N .. yi nin müdürü idi. Jes çok telaşlı idi. Ce 
Sıkı bir surette takip ediniz. Anlata. \'ap yerdim: 
bildim mi? Lütfen sayıfayı çevirini7. 

- Anladım Efendim. 
- Teşekkür ederim. 
- Estafurullah. 

* * * 
Rcigin ne dediğini hakikaten anıa

mıştım. Çok geçmeden .Tes evime gt.>J 
di. Ona anlattım: 

- Reisi cümlıur bugün bana iş ,·er 
di. 

- Ne diyorı;un? 
Ya:r.iyet gittikçe çatallaşıyordu. Ne 

tice n~ olacaktı. Ortalıkta sürü sürü 
şayıal:tr dönüyor, ayanın mühim tah· 
itikat ile meşgul oldukları söyleniyor. 
gazeteler esrarengiz imalarda lıulunu 
yordu. 

Ben miralay N .. yi takip ile meş· 
guldüm. Fakat .Jes de gece gündüz 
benim evimin etrafındn dolaşıyor ve 
hemen her gün yanıma geliyordu. 

Bir gün Jcs bana bir haber getir-

di. 
- Krameri hatırlar mısın. E\'inin 

hamamındıt ölü bulundu. Onun inti· 
har ettiği ôÖyleniyor. 

!Bu5'uµmı~: 

12 Sayllfd 
iç sayıfalar1mızdaki yazılar 

"Çanakkale,, darbe
sini unutamıyorlar! 

- 9 uncu sayıfamıztlı-

lnsanların tekAmUIU tarihi 
kaç as1rhkbr ? 

- 9 uncu ~ayıfamızdı :._ 

Yabancı (Hlkly•) 
- JO uncu sayıfamızda_: 

VARYEfE 
- 5 inci sayıfamızda ·:-

Gençlik - Çocrik 
Sayıfalara 
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- ••=lil!l 111 wr tnn. ,.,. .. ,... Sanayi birlig"' inde 
wntr. 

- Gtya kanar ile ara:.ı iyi değil- dünkü içtima mJ§. .. 
- Olabilir a. (Üst tarcılı ı inci sayıfada 
- Fakat hu karı koca e~i,, iyorlar kanı yoksa en hafif bir ıekle indi· 

eh. NUtl olur da bu hadise 'uku bu· rilmesi için arkadaşlarımla bern-
lur. ber meşgul olacağım.,. 

- Bqka havadisin yok mu? Mevaddı iptidaiye meselesi 
- Bundan mühim bir .• eY olur ve usulsUz ahnan kazanç 

ıaıı? Bana kalırsa. sen de dikkat etme vergileri 

liı!fn? Vasıf Beyin bu vadinden sonra 
- ~enim korkacak ~ıir Ş~) inı )o~~· İptidai mevat ruhsatnamelerinin 
- .Nasıl yok, be1kı ·enı de ~oı; senenin ilk günü verilmesi ve maki 

:c.öylemefe .mecbur. ederler. . ne maafiyetlerinde kırtasiyecili-
.. - Ben ı~temedıkten «onr.ı hır ~l'Y ğin kaldınlması hususlarının temini 
~ylemem. ile fabrika ve imali.tane sahiple-

- Sana. başka havadis \ere.)im. rinin yazıhanelerinden şurayi dev 
Avukat Sunıtonr bilir misin. O da nn· let kararma muhalif olarak alman 
~llll öldil. Onun heyaz bir toz ~uttu· kazanç vergisi hakkında Maliye ve 
ğu 9Öylenlyor. kiletinin nazarı dikkatinin celbe· 

-Sen bugün hep bö.)le harndi" mi dilmesi kararlaıtırılmıştır. 
vereceksin? Sanayi ve maadin banka-

- Sorma birader. Çünkü hen de sından •lklyet 
korkmata başladım. Bundan sonra Sanayi ve Ma· 

- Neden? adin bankasının sanayi erbabına 
- Çfinkü ben de bir çok e.)ler ,.e hiç yardım etmediği, bilakis mü· 

maceralar gördüm. Bir çok St>.) ler hili kasalarda küçük, esnafa rakip bir 
yorum. vaziyet aldığı hararetle mevzuu 

- Aldırma canım. >ahsedilmit ve müesses~inin ban· 
* * • ka vaziyetinden çıkarak adeta bir 

Şimdiye kadar Jes Smisi bu ka· fabrika (müdüriyeti umumiyesi) 
dar korkak görmemİ§tim. Onun şekline girdiği söylenmitt~r. 
bu korkusu esassız değildi. Jes, Vaııf Bey bu mesele ıle de e· 
..a •· • d" ... • b'"t'" ı hemmiyetle menul olacağım vadet ~rup ıeçır ıgı u un macera arı, . 
denihte ettiği bütün itleri muf aaaal mıt ve ·N· k d l 1 
bir ıurette kaydeden bir adamdı. - . e a ar. ça ıtına ça ıtaı~ 

8 . ı k dl' d k" A • l Sanayı ve Maadm bankasının bı-
ır ara ı , a ıye e ı amır er- . 1 k 

d b. • b · ... ( J ) · ze yapacağı yardım yıae az o aca en ırı enı çagırmış, es ın . . . . b k h d 
ba d ft 1 · · · h t k · hr Bunun ıçın ışı aş a cep e en e er erım ım a e me ıcap · .. . b' · b 
~· • ·· ı · b yürüterek mustakıl ır sanayı an 

eH•a•nı soy emt§ ve ana: .1. . . 1 ğ M . kası teşkı ı ıçın ça ıtaca ız. ua· 
- Ve sen (Jes) m bu defterle- l ·ısı· prı'mlerı· olan bir mil· . • b l . 1. . D . . me e verg 

rını u up gehr~e ı~m. emışh. yon lira bu yeni bankaya iyi bir 
Fakat buna ımkan yoktu. Ben l b"ılı'r Sonra ecnebi bir 

bun k .. 1 . . Ad sermaye o a . 
u açı ~ça ıoy emı§tım. am grupla da anlaşılabilir. Ve böyle· 

hayret ettı: ce memlekette yalnız sanayi erba-
- S~be~? .. :. .. bma kredi açan, onların ihtiyaçla· 
- Çunku Jes bulun evrakını u- t · den bir müeııese acıl· . d l b' d b rını emın e . zenn e tatır ve on arı ır yer e •· 1 b'l' Demı",tı"r ı 

alan 
mıs o a ı ır.,, :ı: • 

r az. • Va11f Beyin bu sözleri heyeti 
Bu muhavere esnasında hazır · hararetle telakki edil 

b 1 b. . .. .. .. I . . umumıyece 
u unan ırı ~u sozu so_y emış~ı: .. ' miş ve bir kısım aza bu teşebbüsün-
. - O h~l~e bu bıçare bır~un de muvafık olduğu takdirde yeni 

bır otomob~lı!1 8:~tmda kalaC;8k. · meb'usları için bir heykel bile dike 
cBa.şka hırı .~u aha le elmışh: ccklerini söylemişlerdir. 

- Otomobılın altında kalması son temenniler 
doi~ değil~i!. ~ünkü o zaman o Badehu yüzde ona kadar ipek 
kayıtler p .. olısın elıne geçer. li menıucatm yeni tarıfede himaye 

- Dogr'.1 ! . . . edilmediği görüldüğunden himaye· 
- Ketkı ~u herıf apandısıt a- · mAı ve hususi müesseıelerin 

.A· 1 k ··ı d'? sı, res. 
meııyatı o ur en o sey ı · pahalı olsa bile yerlı malı alınması 

- isabet ~lurdu. .. . . . na delalet edilmesi hakkındaki te· 
- Halbukı Jes h~r gu!' !yıl~~·- menniler de meb'uslara bildirilmiş 

yor. Yarası kapandıgı . ıçın yıne ve kendilerine yeni mesailerinde 
Golf oy.~mu•a başladı bıle. . . muvaffakıyetler temenni edilerek 

O ıun Jesten kurtulmak ıçm içtimaa nihayet verilmittir. 
h~r feyde .. n bahsolunmu~, onu de- içtimadan sonra birlik azaları 
nızde .. bogmak, ona zehır ":ermek, tarafından meb'uslar şerefine mi.i
onu auratle hareket eden bır tren- kellef bir cay ziyafeti verilmiıtir. 
den atmak, elhasıl onu öldürmek _ _...::.·...:;......-..._ ___ _ 
için her ıey konuşulmuştu. Bütün ViJiyette : 
bunların sebebi onun görüp geçir- Mayıs maa'ı verildi 
'diği her feyi kaydetmesi idi. Onun Vilayet ve defterdarlıkta dün 
bu hareketi hiyanet sayılıyordu. memurlara mayıs maaıı verilmi§· 

(Bitmedi) tir .. 
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Irak hUkQ.metl mUş
k ili vaziyette 

KerkUkten gelen yeni haber
lere göre Kürtlerle Irak 1-lükfı· 
meti arasında mücadele bütün 
şiddctile devam etmektedir. Bu 
sebeple Irak Hükümeti SUleyma
niye mıntakasına devamlı suret
te asker göndermektedir. 

Kiirtlerin batında bulunan 
Şeyh Mahmut, birkaç defa sı
kııtırıldı~ı halde askeri hare1'ltı 
sekteye uğratan bazı hareketler 
yüzünden Irak Hükumeti mütkill 
mevkide katmııtır. Irak Hükfıme· 
ti Kürt sergerdesi Şeyh Mahmut 
üzerine yaptığı harekellerde 250 
bin Türk lirasından fada para 
sarf etmiştir. 

Aıilere karşı yapılan hareket· 
ler münasebetile hükümetin neş· 
rettiği son bir resmi tebliğde 

şöyle den•Jmektedir: 
"Şeyh Mahmutla AYbarik kar

yesi civarında gece karanlığında 
yapılan bir müsademede suvari 
alayından 1 zabitle 4 nefer şehit 
ve 1 zabitle l 4 nefer mecruh 
düşmüştür . 

Şaki Şeyh Mahmudun verdiği 
telefat •e hasarat miktarı ise bu 
miktardan çok fazla olup yalnıı 
Avbarik kariyesinde etkiyadan 
1 O adet maktul bulunmuştur. 

Şeyh Mahmut iJe çete1i bu 
darbeyi yedikten sonra gayet 
perişan ve dağnık bir halde fİ· 
mali şarki istikametine doğru 

firar eylemiştir ... 
MuıuJdan da şunlar yaıılıyor: 

Irak hükumetinin blltün ordu
sunu ve silahlı ıünri ve piyade 
polis kuvvetlerini Kürt mmtaka
sında tutmasına ratmen Şeyh 
Mabmudun kuvvetleri lıergün 
için askeri karargahlara, polis 
noktaların.ı, hükumete ait yerle
re tecavüz ve taarruzdan geri 
kalmıyoı. Bu hadisatın sureti 
cereyanı efkArı umumiye üzerin· 
de fena bir tesir yapmasın diye 
hükumet tarıf ından pek mektum 
tutulmaktadır. 

Kerkük ile Süleymaniye mın· 
takaları arasında bulunan Gil 
nahiyesinde Şeyh Mahmut çete
lerile hükümet kuvvetleri arasın
da cereyan eden son kanlı mu· 
harebenin neticesi hakkında Irak 
harbiye mahafilinde yaptığım 
tahkikat bülisası şudur: 
Aşar ağnam vergisi toplamak 

üzere beşyüz kitilık birkuvvetle 
Gil mıntakası köylerine gelen 
Şeyh Mahmut üzerine SOleyma· 

inhisarlarda 

Merhun tütünler nasıl 
alınacak? 

Muhtelil bankalarda merhun 
bulunan tütünlerin i~hisar idaresi 
tarafından ~ntın alınması hakkın· 
daki icra vekilleri hereti kara-
rının tatbikatına başlanmak üze
re bulunduğunu ya,mıştık. Bu 
hmmsta tesbit edilen esaslara 
göre Bir mart 931 tarihine kadar 
muhtelif bankalara tüccarlar ta· 
rafından merhun bulunan tütün· 
Jcr inhisar idaresi tarafından satın 
alınacak ve bunlara 'mukabil in-
hisar idaresi tarafından kıymetli 
ve muayyen taksitli bonolar tevzi 
edilecektir. inhisar idaresinin bu 
suretle ilk defa mubayaa edece-
ği mallar harice borcu olanlara 
münhasır olacaktır. Bilahare im
kan görülürse elinde istok malı 
olup da borç etmemiş olan'ardan 
da mübayaa yapılacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bankalara borç etmemiş ve 
elinde ıtok mal mevcut olan 
tüccarlardan bir kısmı inhisar 

• idaresine müracaatle yardım ta-
lebinde bulunmuşlar ise de ida
rece bu cihet için henüz bir ka· 
rar verilmemiştir. Maamafih mü
bayaatın bu kabil tüccarlara da 
tetmili kuvvetle muhtemel görül
mektedir. idarenin mubayaa ede
ceği tütOnlerin miktarı beş altı 
milyon kiloyu tecavüz etmiye
cektir. 

Geçenlerde Ankaraya giden 
tütün inhisarı hukuk işleri mü
dürü Hlmit B. tarafından müba
yaa edilecek bu kabil UUlinlere 
verilecek bonolar meselesi hak· 

kında maliye vekiletile görütül
müı ve bazı esaslar tesbit edil-
miıtir. -Adliye Vekili gitti 

Bayram tatilini"i~ ~ dier~ 
l!tanbula gelen Adliye vekili 
Yusuf Kemal B., dün Ankaraya 
dönmüıtür. 

niye ve Kerkllktcn gönderilen 
askeri ve polis kuvvetlerile Şey
hin kuvvetleri arasında vukubu· 
lan kanlı müsademe neticesinde 
Irak askeri ve polis kuvvetlerin
den bir zabit ve dokuz nefer 
telef ve on yedi nefer de mec
ruh dütmüştür. Buna mukabil 
Kürt kuvvetlerinden de maktul 
Ye mecruh olmak üzere otuz ne· 
fer vardır. Netice itibarile Kürt 
kuvvetlen hezimete düçar olmuş, 
fakat ayni kuvvetler tekrar mu· 
barebeye airifmek lbere Şeyh 
Mahmutla birlikte Zengine Kürt 
aşiretinin içine geçmiştir. 

Neleri müzakere edecek 
Ankara., 2 - Yeni meclisin 

kalide içtimaında hükumetçe 
zakere edilmesi teklif edilece 
yihalar şunlardır: 

1 - 931 bütçesi, 
2 - Aylık muvakkat bütçe 
3 - icra ve iflas kanun 

tadilatı, 
4 - Valilerin. salahiyetle 

tevsii, 
5 - Kazanç. arazi, musak 

ve veraset vergilerinde yapıl 
tadilat, 

6 - Muamele vergisi 
7 - ·Orman kanunu, 
8 - Divanı muhasebat te' 

tı layihasr, 
9 - Hususi idareler layİ 

ve yol vergisinin tenzili, 
1 O - iş kanunu, 
11 - Mühendistik knnunu 
12 - Firak kongresi muk 

ratmm tatbiki için lazım 
kanun layihası. 

Meclisin bu fevkalade iç 
temmuz ortalarına kadar s·· 
tahmin ediliyor. Gazi Hazr 
meclisin tatilini müteakip lst 
la gderek bir müddet istirahal 
yuracaklardır. 

ismet Patanın da bir ay 
lstanbulda Pendikte ikamet 
ceği anlatılıyor. --Halil B. istifa etmiyor 

lzmir, 30 - lzmirden mü 
len meb'us çıkan Halil Bey i 
meselesinin gayri varit old 
söyliyerek: 

"- İstifa etmekliğim b 
sonraıı için de mevzuu ha 
yacaktır. Milletin müstakil 
vekili olarak Meclise girmek 
için §ercfli bir vazife olac 
Demiştr. Ve Ankaraya hare 
miştr. 

ihracat ofisinin teblll 
İstanbul, 2 ( A.A) - ib 

ofisincien tebliğ olunmuştur: 
Yunanistana ithal edil 

yumurtaların damgalanın 

dair Yunan ziraat nezareti 
fındao ittihaz olunan 27 
tarihli karar neşrini müte 
ilga edilmi' olduğundan h 
kalmamıtbr. 

Limanda: 
Bir Romen fllosu geilY' 

Romanya hükUmetinin b' 
su yakında limanımıza gel 
Filo limanımızda üç gün kal 
sonra Akdenize hareket ed 
Filo Akdcnizdeki İtalyan "le 
sız limanlarını da ziyaret r. 

tir . 

Umrani karısına bakıp gü- İclal teneffüre benzer bir 
lerek: tiğna ile: iç... d' 

- Ben de Caizeye çiğnenmek - Bilirsin ki şiıelerinin süau· Ötekilerin gözleri önü~ 
niyetinde idim amma... ne aldanıp da ben böyle ıeyleri as şukası onu içmekten tah:zır 

Caize - Vallahi çiğnerim. la a~zıma koy~am .. Yine musiı • en hafif bir İ§aret .. h!le ~, 
Hem de seni soyup ta spor ökçeli ren ıkram .e~ersın.. . Anca.~ bu kadar soyl_ıy; b 
iskarpinlerimle öyle ~ir ciğnerim Zevcesmı~ Nu~. ~CY!P de Pep-1 Şup~ede.n Umranın~n. r 

•• • • ki vücudünde ne sab1t, ne tayyar g~~ber .demıyeceg1nı bılen Çele- tı. Tchlıkeyı ~tl~tmak ıçırı 
Yazan: Huseyın Rahmı _ hiç bir fena yel kalmaz ... Kafanda bı ıkramım tekrarlamıyarak: zereti bula b1ldı: 

ki kötü fikrler ahlaksızlıklar hep - İçmiyeceğini bildiğim halde! - Kayın Bey madeın 
Gitmese davr~a~ak: . Caize .. - Haniya h-:zı in~anlar si boşalır. Ter~emiz, doğru dUrü•t takdim ettim. kete riayet~ii.r _görün~Y? 
- Yangın sönuyormuş .. Bı- vardır. vucutlarmı çevıklettırmek bir nda.m olursun . - Tuhaf şey böyle redlere uğ- dm olması ıtıbarıle m~ırı 

zim burada yapacak bir işimiz için kendilerini çiğnetirler .. Yum· C" .. l · · ·h· kt ramak hoşun" mı gider.? lrenden başl&mıyorsun .. 
k M.. d · l kl 1 urum erının er no ası ma· . . . f -yo .•• usaa enız e.. ru atrı· ar, sopalatırlar.. Umrani Jum "k h b rcap diğ t ·· 1.. - Hoşuma gitmez. Evın Ham- - Sankı cnıtteme a 
r 1 b" · · · k d d k d G"' d k 1 en as e 1 er ur u b l · "b l ·· 1 •• k · d" d o ,_.e e ı enııtesının ya asın an .e .P~ yorgun ur. ov e gev!e • riyakarane ağız kullanmak m b _ mı u unman ıh ar e sıra gozet- met gosterme :ste ım e . 

çekerek: lığını gider~e~ için kızılcık so- riyetine düştükleri bu günah~~rra mek. için. ilk teklife senden baş!<>.•I ~elebi bu defa kadeh• 
- Dur acelen ne?. Odama pasına çok ıh~ı~.a~ı .~ar;: rın önünde cotmnktan kendini a- ma ıstedım.. . . . deııne uzala~·ak: . . 

Jinık yılda bir geldin. Sana ikram - . Evvell.erı ufurukçuler ~ar-. lamıyan Caizeyi susturmak icin - Vallahı senın nbukadar el1- - .Al Caıze _ıç ~unu ...• tl 
etmek iıtiyorum.. .. dı. lstıyenlerı yere yatu-ıp pestıl ga Çelebiderhal. · ket ve nezaket meraklısı olduğunu Caıze kadehı bır çektr 

_ Allah Allah bana ikram bi çiğnerlerdi .. Bazan kundaktaki B ·. t k l k bilmiyordum. rek: 
• ki b'l - en enıt eme ızı cı sopa- il . . t kl'f' U . Oh f . d fe'f/ 

Bu izaz neden icabetti? çocu A arı .. ı c.: . $J değil gül fidanile bile dokun- uncı e ı ı mranıye yapa- - en eıın e ~·· 

Y.. .... d d "d İclal gozlerını yangm dumanla• l . b' l"k·· I rak: şey .. Ne leuet ne ko 
- uregım en og u.. d . k marn ona gayet ezız ır ı or ta B . B d A - b d ld d 1., . . rın an 8} ırmıyara : d' d .... M h b' f b . - uyurun emşte ey... ım. ga ev o ur a 

• . - Kızılcık sopası nevınden bır - Vah zavallı yavrucuklar.. ım e ~.cegım.. et ur .. •r a .r:: Umrani idilin içmemesindf'n daha ver .. Su mıymıntılıt.,.-
ıleram o1maıın da O k b I · it d kanın numune olarak ıonderdtgı k k 1 k d d A b k . . ·· a a mest erın a ın ayam yi:\s f l' .. 1 -ı A b" . k"d" us u anara ur u.. ca a en- ıçevım .. 

. - lkram•mı niçin ıuyi tefsir sı ezilmezler miydi?. en es a ı~u a a ~r 1~ 1 .~r. . ldisini nezaketle zehirliyorlar mıy-
0

lkinci kadehi ele ala~. 
'edıyonun? Kızılcık sopasına müs- Çelebi - Ne olduklarını bilen Çelebı bu taltıfkar sozlerı sarfeıdı? Bir i,aret almak için lclalin yüce s;elinle Umıaninin . 
tahik olacak bir kabahatin mi yok. Şifayı bulurlardı. Amma ne derken dolabını açtı. zünü aradı. Fakat o hep yangına istihznlar yağdıran gö:ılel' 
var? suretle? Daha tuhafı ayılara çiğ- ince boyunlu sürahi biçiminde bakar gibi başını pencereden dı· rak: 

- Yok kayın biraderciğim.. nenmek merakı var idi. Ayı bir insr. .markası şatafatlı bir şişe ve dört sarı çevirmitti. Nihayet seslenme- - Niye içmediniz 
Ben .A.llahın sevgili kuluyum ... nın vücudi üzerinde dans ederse kadeh çıkardı .. Maaa üzerine diz- ğe mecbur oldu: lümdcn mi korkuyorsuıı&al 
Benden hiç bir kabahat aadır ol· o zamanlar kulunç rihitayyar na· di. 1lk doldurduğu kadehi kanar· - idil Hanım ne dersin içe- aptallar s1zi öldürecek 0 

maz .• Bilmem neden ağzımdan öylmı verilen romatizmadan, ağrıdan na takdim ederek: iyim mi? le nefis likörle mi zehir! 
le pim.. sızıdan eıer kalmaz imit - Buyurunuz Hanımefendi. . İclal hafifçe baıını cevirerek: zık değil mi hu tatlı içk•t:,ı 

• (Bit,,,,.T 



Rekabet 
abat acenteleri 

il·· ~tel açacaklar 
'-Yük ıeyahat acentelerinden 
~İmizdeki otel ücretlerinin 
te.· eain temin için iki büyük 

la etrneğe karar vermi,Ier-

otellerden biri Beyoğlunda 
Botaziçinde olacaktır. Se
'centelerine göre bu oteller 

· .an ıonra ücretler seyyahla
k'Yetlerine meydan vermiye· 
ılde olacak. Bu suretle ge· 
ahların gece vapurlarda 

!&rının önü alınarak şehirde 
&ıla kalmaları temin edile-

• l~ln hortum alınıyor 
&İ)e için alınacak 16.000 met 
. münakaıasma üç tirket 
'\ .. _Bunlardan birinin verdi-

1\&bul edilmiıtir. Şirketin 
'bo;tn getirdiği 50 metrelik nü 
t umunun birkaç gün ıon
tcrübeai yapılacak ve nümu 

ha muvafık çıkarsa ilk par 
Üzere 9.000 metre hortum 

llınarak gruplara dairtıla
bMütebaki 7.000 metre hor-
a~lihare alınacakbr. 
~hlr mecllsl yarın 
t ıneclisi yarın toplanarak 

't lerden gelen bazı evrakı 
~~üzakere edecektir. 
-abeb sabcllar 
İye arabalarla yiyecek aa· 
~ddelerde, gelip geçme

• ırdikleri cihetle durmala 
1~İ karar vermiıtir. Araba 
.... ancak mahalle araların-
1.iı::-hileceklerdir. 
,...a,ıar verllemedl 
. ikiai olduğu halde beledi
. lllemurlara maaı veril-

. Bayramdan evel memur 
etakim yüzde be,leri ve

"t araya bayram girere' tah 
lmadığı için maat daha 

!\n geçikecektir. 
••rayı aanatoryom 

lect· yapllacak 
._ lye yıldız saraymın sana· 
'- baline ifrağının şehir için 

. ldah olacağını düşümek-
·~ '1 münasebetle binada 

. başlanmıştır. Bu husus-
tı..••rketlerle anlaşılması da 

tldir. 

't ileminde: 
't)l11 Cahlt B. ihtlllf 
ti )Ok diyor 
•kşam gazetelerinden 

· İd'li •e maadin bankası 
"'~tc reisliğine tayin edi
l ~n Cıhit B. Je eski ti
,ttık.i iımail Müştak B. 

bar ibtilif çıktığını ve 
C.bit B. den 100 bin 

dtı~t temettUü istendiğini 

ita ktndiıilc ıörüştüğümüz 
tdi~~~~t B. iıe şirketin 
._t dıgıai ve böyle bir 

· •tut olmadığım söyle-

~lrt 
'-lıc •tin getlrdlklerl · ... ı,-: lfteaelesl 
· rtıı beraberinde ge· 
t._~Yadan rDmrllk ahn

a.a kıııdaki kayıttan is..,.twa L• 
· gır k111m muhacir-
'Ye k d ~ • ar memlekete 

rda teker ve eıya 
'tta e 111U•affak oldukları r. 
ttlk 'd So t 1 ateıi bu cümleden 

Ona b l • 'tllai 1 ıg olan şekeri 
f Ye b f "''do . un arm ne ola

rıy t' • e 1 umumiyeden 
ti 

t b Y•lnıı vergisi 15 
"tmaktadır 
~ . 
ora asında: 

~ılar ve boraa ihtlllfı 
acılar bugün ticaret 
a . ~oplanaralc borsa 

eyetı ıJe h ı . 
halli · . ı;;..;' lr?ndaitı ih-
ıeı· dıçın hunladıkları 

ın e kouuıacakiardar. 

Polia Haberleri 

Bir sarkınhlık 
Dayak ve Ulllmle 

neticelendi 
Evvelki gece yaruı Türbe ci

varında gene kadm yüzünden 
bir cinayet olmu,tur. Vak'a şu
dur: 

Şehzadebatında bir tiyatroda 
aktiristlik eden Muazzez H. is
minde bir kadının kocası Kemal, 
Agop ve fısbkcı Kemal iıminde 

üç erkek tiyatrodan çıktıktan 
sonra yürüyerek Türbeye kadar 
gelmişlerdir. Fakat daha Türbe
ye gelmeden evvel biraı önde 

ilerliyen Muazzez H. nın önüne 
sarho~ bir halde bulunan bahri
yeli Tevfık geçmif, Muazzez H. a 
beraber gezmeyi teklif etmiftir. 

Muaızcıe bir fahıın takıldığını 

gören kocası Kemal heman iler
liyerek Tevfiğin yakasına yapıı-

mıt ve «bu "adından ne istiyor
sun» diyerek bir tokat atmııtır. 
Bunun üzerine aralaranda bir 

kavga başlamıfbr. Araya diter 
Kemal ve Agop da girmiıler •e 
Tevfik Ef. yi fena halde döt· 

meğe ba9lamıılardır. Bu ıırada 
Tevfik: 

- Aman, yandım diyerek ye• 
re düşmüf, bu feryat üzerine de 
kadın ve Uç erkek kaçmıılardır. 
Feryat ve kaçıımaya muavin Ne
cati Ef. yetitmif, yerde kanlar 
içinde yatan T evfiği bir otomo
bile koyarak haataneye götUr
mOıtnr. Fakat Tevfik yolda ka· 
sığından aldığı yaranın teıirile 

ölmüştür. Carihler dtin akpm 
üzeri yakalanmııtır. 

Meyhanede k1pnh bb'. k•YJI• 
Kasımpaplı Feyzi, Mustafa, 

Raif, Minçino, balıkçı Suphi ve 

Ferruh isminde alb kiti Kalyon
cuda Mehmet Alinin meyhane
sinde rakı içerlerken aralarında 

kavga çıkmıf, Ferruh ile diğer 
ismi henüz anlatılamıyan bir ar
kadatı Feyzi ile Muıtafayı bı-

çakla yaralıyarak kaçmıılardır. 
Yaralılar hastahaneye yatırılmıı
lardır. Ferruh vakalanmıttır. 
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Bu işe siz de şaşın 

Halil B. Hariciye nazm 

oluyormu' l 

Yarın yazıyor: 

"Recep Bey kabinesinde 
İzmirden intiahp edilen 
Halil B. in Hariciye nazın 
olacağı tahmin edilebilir. 
İsmet Patanın yeni kabine
sinde pek cüz'i tadilat ola
caktır. Hariciye, Dahili
ye, Maliye vekaletleri de
ğittirilmiyeceği söyleniyor. 

Maarif vekili Esat Bey 
yerine Vasıf Beyin Maarif 
vekaletine alınması kuvvet 
le muhtemeldir.,, 

Bu satırları okudukktan 
sonra hala nezaret hülyası 
içinde yafıyan, bir satırda 
hem Hariciyeye yükselen 
Halil Beyi tayin eden, hem 
ayni satırda hariciye ve 
Dahiliye vekiletleriinde te
beddül olmıyacağını söy
liyen muharririn uyumadı
ğına, ve bu satırları uyu
madan yazdığına, inanan 
varaa, bnua inanana, ve 
aayıklıyan kalemden haber 
bekliyenlerin aklına siz de 
tatın ... 

Biz de şaşalım ! 

Seyyahlar 
Fransız bandıralı ProYidanı 

vapurile dün 251, ingiliz bandı
rah Karantiya vapurile de 300 
seyyah gelmiıtir. 

Fransız vapurile gelenler bu ak
ıam iıkenderiyeye hareket ede
ceklerdir. Diğer •apurla gelen
ler Rusyaya gitmiılerdir. Oradan 
dönüşte Samsuna uğrıyacaklar
dır. 

Adliye haberleri 1 
--~ 

Nazmi Ef. 
Bir buçuk ay sonra tekrar 

muayene edilecek 
" Meymenet ,, hanında kapıcı 

Mehmet ağayı öldüren Nazmi 
Ef ., yaşı dolayısile idama bedel 
yirmi dört sene ağır hapse mah
küm edilmiş, son zamanlarda 
teverrüm ettiğine dair Tıbbıadli 
rapor verm.~, tedavi edilmek ve 
iyileşince tekrar hapisaneye ko· 
nulmak üzere, alh ay için tahli
ye olunmuştur. 

Nazmi Ff., şimdi Adada tedavi 
altındadır. Bir buçuk ay sonra 
tekrar muayene edilecek, iyileş
tiği anlaşılırsa, hapisaneye gön
derilecektir. 

Bilet sahteklrlıOı 
Sahte vapur biletleri yaparak 

sürmeğe teşebbUsle maznun ola
rak geçenlerde yakalanan Yan 
Sergis hakkındaki tahkikata 
o.üstantiklikce devam olunmakta
dır. 

Bu meseleden dolayı muhtelif 
-yapur acenteleri müşteki sıfatile 

müddei umumiliğe müracaat et
miılerdir. Bu bilet sahteklrlığı 

işinin 90mullil bir mahiyette ol
duğu tahmin olunuyor. 

Bir yangın hakkındaki tahkikat 
Beıiktaşta tuhafiyeci SOleyman 

Ef. nin dOkkAnından çıkan yan
gın tabkikatile birinci mUıtan
tiklik meşgul olmaktadır. Bu 
dükkinın bitişiğinde bir dükkAn 
aahibi olan Mustafa Ef. nin ma

lümatına müracaat edilmiıtir. 
Hadisede bir kast olup olma

dığı ara9tırılmaktad1r. 

Jzcller birliği 
yapılıyor 

Kaydedildiğine ıöre izcilifin 
Bor•ada : inkitaf ve tekemmülü için bir ( lz-

Dahllf istikraz tahvlllerl ci birliği} tesiıi takarrür etmittr . 
istikrazı dahilt tahvilleri üzerin- "izci birliği,, ni br kurulta>'.' ve 

( 
Günün 
Muhtırası 

Takvim-Pazar S l\1ıyıı 1931, ıe· 

ncnın 123 ünciı günü 15 Zilhicce 1349 
GUneş-Ooğoşu: 4,:17: Bıuşı. 19,07 

Namaz vakıtları- Sabah: 3.,19; ------·-Ôgle: 12.t 1; ikindı 16,03; Akşam· 19,04; 
Yatsı: 20,50; imsak 3,01 

• 
Hava- Dünkü hararet (naml) 16 

(asgari) 9 derece. Bugün ruzglr mutedil 
po~ raz esecek, ha va ıçık olacaktır, .. 

Bugün 
Kabul realmlerl- Mılll bayram

ları münasebctile Lchinan konsoloılu

tunda 
Toplantılar - Mühayaacılır içti· 

maı rrıcarct borsasında) 
Spor- Taksirrı st:ıdyomunda, B~o-

gradski l\luhtclır tıkım mıçı Hat 4,5 dı 
Gelenler-Gidenler- lkosat ve

kAlcti ticaret umum muduru :'\ıki, mlls· 
tcşar Şakir, kalcmı mahsu' müdilriı Bı-
11.)k beyler Ankaraya. Türk-Fransız mub· 
teliı mahkeme reisi M. Aıer ile Fran5ı 
ve Bclçıka mahkemeleri hakeme hlkem 
ve ajanlan Pırise ve memleketlerine 
gitm~lerdir. ltalyan meb'uslanndan kont 
Pcrctti lıalyadan gelmiştir lsranbul me
b'uslın ile Tekirdağ meb'uıu Gemi! bey 
ve Balkan hafıası münısehetile şehrimize 
gelen Yunan meb\ısu M. Kıfıs bugün 

Ankarayıı ~deceklerdir. 

V akıt: abone tartları 

1 3 12 Aylık 

Kunıo Dahilde 150 400 750 1400 
Hırlcte - 800 14~0 2700 .. 
llln tartlanmız 

Resmi 
Satırı ı O Kş. 
Santimi cıo .. 

Hususi 
12.so Kş. 
~5 

Küçük illn t•rtlanm11: 

1 2 3 
30 50 65 

4 
75 

1-10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her .lif ıyh
ğı için bir defa mcccanendlr. 

R - 4 s:ı.tırı geçen il4nlıırın faı.J11, 
satırı için 5 kuruş zammolunur ,J 

Muhtelit mahkemelerde: 

19 bin dava de Osmanlı bankası tarafından se- onun mümessili olan kalkaylar ıda· 
nede iki defa yapılan rafa muame· re edecektir. 
leıine dün de devam edilmiştir. Bu izcilik yalnız .mektep talebesi- Fransız ve Belçika mahke• 
defa 200 bin liralık tahvilat piyasa· nin ittirak ettiği bir tetekkül ol- melerl yaz tatlllne başladılar 
dan alınarak imha edilmiştir. maktan çıkarak bütün türk gençli- Fransız ve Belçika mahkeme-

Diğer taraftan 27 numaralı ku- ğinin dahi bulunacağı bir birlik o- leri yaz tatilini yapmıtlardır. Her 
pon mukabilinde faiz verilmeğe lacaktır. iki mahkeme eylülde açılacaktır. 
batlanmı9tır. izci oymaları ayrı ayrı firma İtalyan mah~emesi hakimlerin• 

Bor•• bugUn açık ve renk almıyacaklar ayni fengi ta den Mehmet Ah Bey Yunan mah 
Pazar olmasına rağmen kambi- fıyacaklardır. Muzik kısmı da ~emesi h~ki~liği~e tayin ~dilmit-

yo borıası bugün de açık buluna- müşterek olacaktkır. tı!·. V~z!fesın~ nıhayet verılen in· 
Yunan meb'usu Ankarada caktır . ..b gılız hakımlerınden Memduh Be-

konferans vercek • Bır hafta eve) yapılan tecru e . 'ne de m"d . C ·ı B y · 'd" ff k 1. · yın yerı u ernı emı e 
Y · h ·ı . resmı geçı ı muva a ıyet ı netıce .. 1 . . unan turız.m mura buları e Tıcaret oda•ında . f getırı mıştır. 

birlikte tehrimize gelen Yunan vermış ır. Ajan muavinlerinden Sıtkı Be· 
Bahçıvancıhk aerglslnde ka- • f d ) ·ı 'f · 

meb'uslarından M. Makaı bugün zanacaklara verilecek Gümrüklerde: ~n tasarru. ? 8:yısı e v,azı eııne 
. . nıhayet venlmıttır. Meb uı olan 

Ankaraya gıdeecktır. . . . ikramiyeler. 3 memurun muhakemesi IUzO· ajan Nazım ve Vasfi Ratit Beyle-
M. Makaı bu hafta ıçınde An· · Tıcaret odası, Taksımde açı· muna karar verlldl rin yerine henüz kimse tayin edil· 

karada (Yunanistanın harpten son- lacak olan bahçıvancılık ve kümes Uzun bir müddet Galata güm- memittir. Kalem heyetinden iki 
raki terakkiyatı) mevzulu bir kon- hayvanlan sergisinde tqhir edi- rütllnde yapılan buğday sui isti- daktilo, iki katip ve bir takibat me-
ferans verdikten sonra perıembe lecek yerli meyvelerden birinci- mali hakkındaki ıurayı devlet muru da çıkarılmıştır . 
veya cuma günü tehrimize gele· liği kuananın sahibine 100 lira tahkikatı hitam bulmut ve 3 

1
Eldyvem b

000
ütünd muhteli~ m~e-

k G ı 1. · d d b' ktA "k.af l - · k IU A h k . me er e 19. ava var ır. un-ce ve a atasaray. ıaeıın e e ır na ı mu a a vermegı arar- memurun zumu mu a t:mesıne lardan 1 t.OOO i Yunan mahkeme-
koııfernas verecektır. lattırmıştır. karar verilmiıtir. sindedir. Bu davalardan bir kı•· 
••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mının iptaline devam edilmekte· 

( Çizgilerle fikirler : Sahte Tavırlar 'ı dir. • • * 
1 1 işler çabuk bitirilecek 

Bazı insanlar kendilerini büyillr 
göstermek için bir takım tavır

lar talunırlar. Bunlar bu sayede 
herkes n hürmetini temin ede
cek lerinı, herkesin onlara bat 
eğeceğini zannederler. Bu bir ne
vi ıahteklı laktır. 

Sabte tavırlar takınan ın
sanlar, aslan postu giymiş 
merkepten farl<sızdırlar. As
lan poıtu ancak kısa bir za
man ıçin hüküm sürer fakat 
nihaydte muhakkak yırtılıp atı

lu vuiyet meydana çıkar. 

ınsan olduğu gibi gorun
meli ve göründüğü gibi ol
malıdır. Böyle hareket eden
ler, samimi tanılırlar ve her 
kes tarafından sevilirler. Çün
kü herkes samimiyeti ve hakika· 
ti takdir eder ve ıeYer. 

Yunan hUkOmetl mukabil 
cevabını verdi 

Mübadele işlerinin ne kadar za 
man zarfında bitirilmesi mümkün 
olabileceği hakkında Türk ve Yu· 
nan hükumetleri tarafından ıoru· 
lan suale muhtelit mübadele komis 
yonunca cevap verildiği yazılmıftr. 

Yunan hükumeti komisyonun 
verdiği rapora mukabil hir cevap 
hazırlamıs ve Yunan ıef areti vaaı· 
tasile dü; muhtelit mübadele ko
misyonu riyasetine tebliğ etmit· 
tir. 

Yunan hiikumetinin bu muka
bil cevabında mübadele itlerinin 
daha kısa bir zamanda bitirilmesi 
için Yunan hükumetinin her türlu 
kolayhkları göstermeğe amade ol• 
duğu, komisyon raporunda zikre
dilen hususatın imkan dairesinde 
nazarı ~ikkate alınacağı kaıdedY. 
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iş 
Mttvazeneslzllğln 

sebebi! 
Oç ıünde altınıt altı zabıta vak' 

ur.. Epey mühim ıeJ ! Zabıta 
vak'alarının artmaaı, ekailm .. i bir 
noktadan mühimdir. Cemiyetteki 
muvazenenin derecesini anlamak 
itibarile. 

Üç günde altmıı altı zabıta vak'· 
aaı bir cemiyette ruhi bir hareke· 
tin ifadeaidir. intihardan bahse· 
diliyor. Za.man. zaman ıalgın ha
lini aldığım görüyoruz. 

Cinayetlerin bolluiundan tiki.· 
yet ediliyor. F uhu,la mücadele 
günün meselesi oldu. 

Niçin cemiyet kalıbını deiit· 
tiriyor. Merkezi ııldet bir nokta· 
dan batka bir noktaya intikal edi· 
yor. 

Biz bunu gayet betbin olarak 
tek bir hadisede görüyonıır;. Türki· 
yedeki sermayenin merkezl9111te 
seyrinde! Bu bir halcilcattir. 

Fakir ıınıfların elindeki münfe 
rit eermayeler daha büyük Mrm&· 

yeI~ etrafında topl..uyor. Bir mi 
aa.1, is•ıanbulda küçük emllk ıahi· 
bi : nşanlara ait (45.458) parça 
ernl • k rohindedir. Bunluadn an· 
ealc 06.608) taneıi rehinden kur· 
tarıldı. Geri kale.ıılan borç mu· 
kab"linde ıabiplerini deiiftirdi. 

Emli.k huıuai ıahıılardan ıiya· 
de muayyen cruplann elincle birik 
mektedir. 

Emlak sahiplerinin proleterleıt· 
.meai kendi batını aokacaiı llir kü 
çük evi biraz kazancı olan fakir 
hallun vaaiyetinin biru daha ki· 
tületmeıi demektir. Bunlv küçük 
esnaf, küçük memur ve mütekait· 
lerdir. Bunlann vaziyetlerini ber· 
\atlaıtıran buma kalıp, liberal 
düıüncelerle nakledilen baıı ik· 
baadi easaların tatbikinden ileri 
ıeliyor. Bugün hallerinden mem· 
11un olmıyan, vaziyeti ld;tüle,en 
insanlar dünya buhraııı önünde har 
cından müteeaair olan ıruplardır. 

Bütün dünyayı kaplıyan Ye 

esen buhran bizi tek batımıza hı· 
rakmaı. Fakat bunlara kartı 
memleketin aad M.Jlnnı t.,lcil e· 
den fakir unıfın himayea~ ne baş
ka menfaat ıruplarını mütezarrır 
eder. Ne de halkın Mfaletiae •i· 
ni olmak için çok hüyük f uliyetle 
re ihtiyaç vardır. Netekim aon 
zamanlarda lı bankuının Ye Zira• 
at bankaıının bu kıınn imanlara 
yudun için tedbirler aldıiını, kre· 
di tvtl.arını zayıflatmuı •• bu 
yolda atılıısıt yükaek bir adımdır. 

Ekaeriya bo~ yüzünden .efale· 
te dü,en ailelerin vaziyetini tefeci· 
ler, fabciler kadar l'eaml müeate· 
aeler de işkil ediyor. 

Meaeli, rami bir iıtikraz ınües 
aeaeıinden borç alan adam a6zde 
yüzde on bet faiz veriyor. Halri
katte bu miktar, yüzde yirmiyi atı 
yor. Çünkü, ıiıorta, ıiaorta 
primi, faizi muamele verıiai, ta· 
pu mul'&fı, muhammen ücreti 
hep bunun üstüne biniyor. Şu hal 
de en kııa yoldan ıiderelc Ol'ta 11· 

ruf hallan daha çok aefaletine mi· 
ni olmalıdır. 

Sadrı Btern 

i Mem lek~tte 
ncart vaziyet ne halde 

1931 eenaiain ilk ö~ ayına 
ait olan ticaret iatatiatikleri in· 
riltere, Almanya, F raua Ye 
Amerikada intifar etmittir. Bu 
iata&tiklerden fU neticeler u
lqdıyor. 

lngilterenin geçen senenin öç 
ayma niıbetİe bu senenin ilk öç 
aymda ihracatı yOzde 36,9 de
recesinde, ithalltı da yüzde 24,3 
~ereceai.nde tenakus etmiftir. 

Amerikada iae ihracat yüzde 
36,8 itballt yilıde 9 el. ıilmit 
bulunuyor. 

Franaada ihracat, y6ıde 28, 
ithalat yliıde 15,6 ekıil1ri,tir. 

Almanyada ihracat yüade 16,7 
itballt 33,8 aıalmlfi.lr. 

F ranaada bu •~enin iUc Uç 
aynarfında itballt ıl,811,193000 
franga varm19,ihncat8,406,948,000 

Bulgaristan da 

Kabine buhranı 
Hanı1 safhalardan geçti, ne 

olacak? 
Bulgar meb'uaan mecliıi dört 

ıeneden ibaret olan kanuni 
mOddetini ikmal ettikten sonra, 
idare meYkiinde bulunan iıgovur 
fark111oa menıup Lipçef kabineıı 
iıtifa etmifti. Bunun üzerine 
~ral, yeni rneb'uı intihabım ya 
pacak olan kabinenin ne ıuretle 
te,UkUI etmeı·nin muvafık ola
cağı hakkındaki mtitalealarım 
öjreomek için fırka liderlerini 
saraya davet etti ve iki gün 
den111 eden ialifareyi müteakip 
sabılc uıırludan demokrat fır
kası lideri Aleksandr Malinofu 
yeni kabinenin teşkiline memur 

.. - - -----0 U N V N ______ _ 
~ - SİYASITİ 
Fransada Ctlmhurre
lsllği ve namzetleri 

Önümüzdeki yedi sene için Fraru;a 
cümhur reisliğini ifa edecek ıatın in· 
tihahı. a1.ami mayıı;ın 13 ünt> kndar ik 
mal edilmiş olaraktır. 

Fransa cümhur reisinin intihabı Pa 
ri tc değil. fakat Yer!iiayda yapılır. 

Fran a aranı ve nteb'usanı \'ersarda 
toplanarak namzetleri intihap ederler. 
Bir namzt>dn intihahı kaıanahilme,oi 

için ekseriyet t~min etmesi, yani 4~0 

rt>y lma~ı lazımdır. Namzetlerin biri 
bu derecf' rey almadığı takdirde inti
hap ameliyesi tekrarlanır. 

Şinıdi'.\·e kadar menuu hahi:; olan 
:ıatlann biri l\tö~yö Briyandır. Filha· 
kika, şimdiye. kadar. müteaddit defa. 
lar, riyaseti cümhur intihahını istedi· 
ği fc;tfkamete çe,·irmiş olmakla maruf· 

etti kral boriain aynı ıamanda tur. Onun bu defa intihabı kendi lelıi
keadisine kabioeyi iziovur fır· ne çe,·irmek isteyip isteme.dili meçhul 
kuile tqkile çahtmumı da tuiye dür. Çünkü kendisi henüz namzetli~lni 
ettiii anlatılmııtır. ÇUnkU ıaray
dan çaktıktan aonra ıazetecilere 
beyanatta bulunan Malinof de· 
mittir ki: 

- KuYntJi bir kabine tqkil 
etme;e çahpcajua. F1rka lider· 
lerile tell'u ediyorum. Çiftçi 
fırkuaam Verapçe grabile teFiki 
mesai edip etmemek meaeleaine 
ıeliace: Kral heoOz bunun za· 
maaı ıelmedi;ine ve çiftçilerin 
daha bir mnddct idare mevkiin
den uzak tutulm.Jan lüzumuna 
k•ildir. Halbuki bugb Bulgariı
tanda mecut fırkaların en kuv
vetlisi çiftçi fnkasıdır. Bunun 
için lııuvvetJi bir kabine ancak 
onlaran mUıaberetile meydana 
gelebilir 

Maamafih ben onlarsız bir ka-
bine yapmaya ıayret edeceğim. 

Çiftçi fırkaaı namına saraya 
giden farka umuml kltibi Vizil 
Dimof da raıetecilere fU beya· 
natta bulunmuttur: 

- Yeni te,elckOl edecek olan 
kabineye bir çiftçiler girmek 
of yetinde detiliz. Fakat çok geç· 
meden idare mevkiine davet 
'!cfilecethniıe de eminiz. 

Ç6n\\n balkın ekseriyeti b>ıim· 
le beraberdir. Halk bu beraber
liğini her fırsatta göstermiftir. 

Hakikaten saraya aiden fırka 
liderleri vüi bir kuah•yon ka· 
binuiDia teıkili11i ve bu kabine 
de çiftçilerede m&him bir mevkı 
verilmffini •• idare meYkiinden 
çekilen iıpwr fırkaıanın biç bir 
suretle yeni kabineye dahil edil· 
ıpemelerini tavaiye etmitlerdi. 
Kral ise )eni kabineye iziovur
ların mutlak ıwette ıirmelerini 

iıt:yordu. Bittabi Malioafda lua
hn arzuuna ıöre bir kabine 
tetkiline çalıftı. Fakat muvaffak 
olamadı. ÇGnkU izıovur fırkası 
yeni kabineye dahil olmak için 
hariciye, dahiliye ve maliye ne
zaretlerinin keD<füerine Yerilme
ıini kat'iyetle İlıtemitler ve bu 
iıteğinden kat'ıyea feragat et
mete yanaşmamıtbr. Malionfda 
bu nezaretleri onlara vermek 
İltememittir. izgovurlarla anlata
anıyacağını ıiren Malionf bun· 
dan ıonra diter fırkalarla da ka· 
bineyi teşkile ~httı, ilkin yine 
muvaffak olmadı. 

Bvnoo Uıerine lcral kabinenin 
tqkilini istifa eden Upçef ka· 

binelinde Maarif nann olan 
T 1ankofa havale etti. Esasen 
Malinofua lrabineyi teıkile mu
vaffak olamadığı takdirde lcrahn 
gene Upçefi davet edeceği n 
kabinenin teıkilmi ona havale 
edeceji tahmin ediliyordu. Fakat 
Upçefin yerine Tıankof davet 
edikli. Bu ıahn da bir mOddet 
utrathlctan tcmra kabine tefki· 
liae •••aff als olamadıiı dOn ak· 

koymamıştır. 

Birçokları, Mösyö Bryanın riya~ti 
cümhur makamınn icahahndnn olan 
merasim ' 'e teşrfatr yapmağa tıirhhati 
müısait olmadığını, onun için bu vaıi· 
feyi kabul etmesi için hu gibi merMlm 
ve te~rifatın asgaı1 hadde indirilmesi 
icap ettiğini söylemektedirler. Bazıları 
ise Mösyö Briyanın, cümhur riyasetini 
bir süsten ibaret saymakta odluğunu. 
onun için hu makAma tatlp olmadığını 
iddia etmektedirler. 

Fran~ada cümhur reisleri başvekil· 
Jeri tayin etmekle beraoor nazırlar 
meclisine de riyaset ederler. 

Bununla beraber. asıl me8•ete Mös
yö Rriyanın namzetliğini koyup koy
mıyacatıdır. Şayet Möe)Ö Briyan nam· 
zet1iğini koyarsa, hali hazırda namzet 
olan l\fösyö Penleve namzetlifinden 
feragat edecek Te bu suretle MISsyö 
Briyanın soldan rey almuına mani ol· 
mamağa çahptakhr. 

0

Penlo,·eden baş 
ka so yalistler namma nımıttliiini 
koyacak olan Möt-> ö Brake de naıu· 
zeCğini geri alarak sosyaliştlerin 

Mösyö Rriyana rey vermelerini temin 
edecektir. 

Sağ taraf Mösyö Briyanı takdir et 
mekle beraber onun slya~tine muhalif 
bulunmakta ve Mösyö Briyanın her hal 

1 de n!'mzetliğini koyaeatı kanaatini~ 
lemtktedir. Bunlann tellkkshte ~öre 
Miisyö Rriyan Avusturya · Alman>• 
gümrük ittihadına raim.n nUfuı n . 
siyaıw.tinia zerre kadar miiteessir olma 
dıimı ispat için bu hattı hareketi ih· 
tiyar edecektir. Sağlara göre Mösyö 
Briyanı, sosyal!ötlerin, papa taraftarla 
rınrn. franmuonların, ve hirtok mali· 
yetilerin müıahtretine nail oldutun
dan onun kazanması kunetle muhtt.'
meldir. Fakat l\.tÖ!öyÖ Briynn. bir aiya 
setin rehberi olduğundan kendisi etim· 
hur reisliğinin iktııa ettiği bitaraflığı 
layıkile gösteremiyecektir. Meeye Bri· 
yan climhur reislitfne intn,ap olunduk 
tan ~onra harici mesail hakkrnd&ki si· 
yasetini hükümete t:ıhmil edecek ,.e bu 
siyıt!'ld mu,-affakı'.\'tU!fzlife atnyacak 
oluna o zaman kendiıııi mes'alfyet yilk 
Jenmis olacaktlr. Bu ise cüll'lhnr reüıl· 
nin haiz. olması icap eden nziyet dc
i'ild i ... 

Sdluın bu fikirde olmalarına rai! · 
men Mös~·ö Briyanın namzetliğini koy 
duğu takdirde kazannıa~ı çok muhte

meldir. 
l\lösyö Rriyanın en ku'"'·etli muarız· 

l~r. lyan ~fö,;~:ö ~ol Dö~er, sabık .~·~:ı 
h1ye nazırı Mo yo Lebrond ur. Mosyo 
tehriSn, Mösyö Puankarenln müzahere· 
tini de haiı bulunmaktadır . 

Şayet Mö!;~ ö Briyan namzetliğini 

1 !\oymaısa diğer namzetlerden PenlöH~ 
aflebi htima\ solun re'.\ini tophyacal<
trr. Buna ancak Mösyö Heryonun nam 
:ıetliiini koyması mlni olabilir. 

MÖ6yö Heryo geçenlerde Liyonda 
icra olunan belediye intihabatında hü 
yik bir muvaffakıyet kaıanmı~tı. Bu 
mm·ffalnyetin onu ~isicümhurlui?a 
nım1.etll~ni koymasına sevkede.hilir. 

Bunlardan ha ka hir namzet te 
(Corc Leyfol') tur. Fakat onun ihtiyar 
hfl belki onun römhur r~l~Httne fntl· 
habıM mani olur. 
·····························-------şam gelen telgraflardan anlaşıl· 
maktadır. Bu telgraf şudur: 

Sofya, 1 ( A.A) - M. Liap· 
cheff, yeniden kabineyi teşkile 
memur cdilm.ı ir 

1 SPor 1 
Bugünku maç 

Muhtelit takımımızdan bugUn 
ferkh bir .. lebe bekliyoruz 
Beogradıki takımı bugiln Be

şiktıf, Galata1aray, Fenerbabçe 
muhtelıti ile oynayacak. Bu maç 
misafir takı1DJn futbolumuzla dör
düncü ve ıoo kartıllfmuadar. 
Bayram günlerinde yapılan mü· 
aabakalarda Y opliaY talcımile 
ayrı ayn oyoıyan ~ takımımıZID 
her üçü de mu•affakıyetli oyun
larla yenilmemifler ve fenerle 
Beşıktaıın berabere kalma11Da 
rağmen Galatataray bu itte daha 
üstün çıkarak kuvvetli Sırp ta· 
kımıoı 3-2 matlup etmitlerdi. 

Bugün ortaya, yaptıktan maç
larda müsabaka kabiliyetlerini 
ayrı ayrı ve muvaffakıyetle izhar 
eden üç takımımııın en kuvvetli 
ıaraflannı bir araya getirerek 
bir muhtelit takım çıkanyoruz. 
Şilphe yok ki Sırp takımı bugtın 
karıııında fert itibarile en ku.
vetli takımı bulacakbr. Fakat 
bakalım bu ICunetli Elemanlar 
bir araya relince meeell hin 
F enerbahçeain enelld ,an alt
mıt bet dakika mfttemadiyea 
hasım kalMinde oynadıiı kazan
dmcı oyunu verebilecek mi? •• 

Dün bu ıütunlarda çıkaa ve 
bayram maçlarını Yeren uzunca 
bir yazımın aonunda 0yarın Be· 
ogradıki ıon maçını mubtelitJe 
oyoıyacak ., derken en aoada 
"yeniimemizin imklnı yoktur. 
Eier mubteJit takımımız ayrı 
ayrı oynayan tiç maçtaki mlA· 
baka kabiliyetini göaterebiline,, 
d em:ıtim. Fakat bir yanlıtlık 
ueri olacak yaıınm "eier., ke
limesinden aşaiısı dizilirken or
tadan kaybolmuı ve yua '"yeail
memiı imklnı yoktur. ,, cUmle
ıile bitmiftir! futbolda bir maç· 
tan eve) netice yüzde yOı emin 
bile olsa b6yle kat't bir bllkOm 
vermek dojTu olamıyacatı için 
bir mOrettip daltınlıtınm yapbfı 
yanhthğa burada ifaret ediyo
rum. Fakat i.,,a.llab lyle olar. 
ıntall•h but'On " yenilmemisia 
i mkinı yoktur. ,. " tJa kıymetli 
takıma kaı fi 1ayı farldan fula
ca otan bir netice alırız da bay• 
ram gtinlerinde elde ettiifmiı 
muvaff akiyetler bu ıuretle bir 
kere daha •e lcaii ıurette te
yit edilmit olur. 

bayramdaki maçlarda gGı
terdikleri oyun kabiliyetine 
naıaran muhtelit takımın bu,On 
şu kadro ile oynaması çok dot· 
ru o!ur: 

Osman 
Hüsnü Mftar 

c~vat Nihat Rqu 
Mehnact K. faı uki Ztki Fikret Rebif 

Muvaffakiyet temeani ederiL 
. T. il. 

Dilnktl zlyaf et ve 
gezinti 

Yugoslavya futbolculan ıere
fine mftsabakalar heyeti tertibi
yeıi tarafından dün Bfiyükadada 
Otel Desetranjecle bir ziyafet ke· 
tide edilmiftir. Ziyafette Galata· 
saray, Betiktat kllpleri erlrbın
dan baıı zevatla ıaıeteciler 
baZ1r bulwamutlardu. Y emejin 
sonunda Hmimi •tulrlar irat 
edilmif ve miufirlere Adada bir 
tenezz.üh yaphrdlnlflır. Miaafirle
rf miı ak .. m tbcri mot6rle latan
bula avdet ederek fereflerine 
Yagoelavya aefaretbanesinde Ye· 
rilen çay ıiya~tine gitmiılerdir. 

Edlrnede spor 
Edirne, 1 (A.A) - Uıunköp

rO Ergen~ ıpor kulUbil tik maç· 
ları yapmak için mmtaka rciai 

Haki.katle mtıcade 
U Mncadele yapacağuılıı 

diasile ortaya ıb . 
yeni bir tekilde intitar ~ttili 
günlerde Babıali caddesinde 
zaman emek Ye mürekkep 
fetmiı muharrirleri, roma 
tezyife kalkıpn bir akplll 
teıinde dün alqam t6yle 
bir ıerllba vardı: 

"Reisicllmhur Hz. meçhul 
aemte hareket ettiler!" 

TOrk haritasının nereli 
ve o TUr!t vatanının ne 
meçhul kalabilirdi ki bayi• 
puntolarla bir serll'flıa k . (I_ 
diye dl1fUo0rken ajanı geldiı;; 
&inin ufak bir tren teD_.,. 
yapbiı orada yuıİı idi. 

- O halde, bu aerllW. 
diyecek oldum. 

Bir dostum: 
- Gazete mUcadele ı 

detil mi, dedi, aayğı ve ha • 
da mücadeleye P'itti. 

• • • 
Halli Bey 

Zaman zaman bazı ıaı 
de bir muhalefet t 

g6ril1Ur. Bu haıtahğuı ilk 
ıından biriai de yalan hl 
uydarmakbr. Bu baltaht• 
muı g6runen bir gazete 
yeriyor: 

- Halil B. in yeni k 
hariciye veklletine gelmeli 
temeldir! 
HHapııı dUzemiz bir hı 

Hariciye veklletinin koıtor 
met Pf. ile Tevfik ROıt_~ _111 
oturacaiı makamlardır. 11"'. 
o cesim ılvdeaile, ZADD• 
oraya llİSJDl media sandı 
de otura dursan, netine 

Bu münaaebetle bir 
hatırladık: 

- Hani adamın biri 
geçerek namaz kd 
kalluımıf.. · Fakat ilk 
( K.ulyaeyy6elklfirun) 
o" um aya ba9lamıf, •' 
meleri biri birine ka 
bir türlü itin içinden çı 
Cemaat araamda uabl 
ı&ıln bir adam namasa 
ve: 

- Hey imam efendi ; 
neden &yle kantık ıurel 
rifiyoraun, ıenin ( inn• • 
nene yetmez? ~ 

1-"""' 
--'"' ......... ,, .... ,......,. 
lbıan Beyle Ketana gi~..d 
Yapılan maçta Uıun~6p-;. 
mı 1·3 le ıalip gel111if 
gayet heyecanlı olmutlut• 
memleket maçla allk•~ 
ve oyunu seyretmek oı 
pna ıitmiflerdi. 

Edirne, 2 (A.A) -
ıonra atadyomda erkelı 
idman tealiti yapılllllf~ 
bir iatizam ye net'e 
bik edilen progrdl 
yetle intaç ediJmiftif• 

feyWi netic~~r~ b~ 
hallnmn takdırma 111 

tur. D A v • 1 .,,A 
Beogradeski maçlar~ ~rd:b;:tt" 
Aıaiıda esamııı 111 ~ 

bolculann 3-S-31 
saat 16 da Galatasa~·~~~ 
iapah ricut etınelerı ~_., 

Beşiktaı kUtbüoden: 
feoer 

Oıman B. ler, M 
Zeki, Cevat, Fikret, 

Niyaıi B. ler. ·bOndc 
Galataaaray klü 

B b M·t t Nihat, Sup 
ur a, ı a '. eblllet 

Kemal F arukı, M 
CeW B. !u. 
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[ VA~VETE , ( 
vkeşkeşe klşkaşellbll-Charlle Chaplln

eyami Safanın plAğı-Amar canbazanesl 
Acaba kız Charlot'yu gözleri n• 

çıldıktan sefaletini gördükten son• 
ra da sevecek mi, ret mi edecek? 

Frengi artıyor mu? 

Doktor ihsan Sami B. 
Bu husustaki miitaleasını anlatıyor 

"Size nasıl geliyorsa öyledir.,, Memleketimizde son zamanlar· biyolaji kongresi Vasserman te· 
* ,.. * da zührevi hastalıkların arttığı .mevjamülünün frenginin her devrinde 

p . S f S h'b' . . zuu bahsolunmaktadır. Fuhşun behemehal tatbik edilmesini, ancak 
e~amı l~kİ' d 1 ınb?. ~eM devlet murakabesi altına alınması bu i~ ile daima mesgul mütehu· 

gram.o 0~ P .a arın ~n msme, lazım gelirken tatbikine başlam·ı sıs bakteriyoloğlar t~rafından ya· ı 

1 San'at aleminde 1 
Bir recital ve konser 

Mayısın birinci cuma gllnll 
Istanbuldaki musiki muallimleri· 
nin müktedir ve meşhurlarından 

ı:evfık fı~rehn (Halukun defte: lan fuhut talimatnauıesinin bu na· pılmasını müttefikan kabul etmiş· 
~mden) hır. parç.a okumuş_. Bu pla zariyeye mugayir bir esası ihtivajtir. •ı 
gı .:evkl.~ ~mledı~, . ve bır gece'. etmesi münakaşa mevzuu teşkil e· Vasserman teamülünden başka 
P.l~g~, huyu~ se~h amemalarda.n hı diyor. Dokt~r Hulusi Behçet ve Oı yapılan diğer taammüller, ancak 
rı.aımn n_ıakınesme_ ko~a~ak dınle· man Şerefettın Beylerin bu husus Vasserman teamülüne bir yardım· ' 
dık. Netice fevkalade ıdı. Ses, oku· taki mütalealarmı geçen nüshala· cı olarak yapılmalıdır. Yani diğer 
yuş, telaffuz, ahenk tam. Yalnız iki rımızda yazmıştık. Bu gün de,taammüllerle frengini nmevcut o· 
küçük hata var. Buna hata da de· ayni mesele etrafnıda bakteriyoloğ lup olmadığına kanaat getirme· 

birisi olan Mösyö Rudolf Leibovi· 
ç ı n yetiştirdiği talebeler Beyoğ· 
!undaki Glorya sinemasında öğ· 
leden evvel bir piyano ve ta· 
ğanni konseri verdiler. Musikt 
ve san'at muhiblerinin davetli 
bulunduğu bu müsamere, pro· 
fesöriin talebelerine verdiği 
onuncu (Recital) ve konserdir. 
Bu kadar talebe yetiştirdiği ve 
konser verdiği halde ismi etra
fında hiç neşriyat yapılmamıı 
olan bu zatın bu konseri de di-

Bir ••tranç merakhaı mek doğru olmaz, çünkü doğrudan lhaan Sa.mi Beyin fikirlerini neşre· melidir. l~te elimizde böyle mü-
. doğruya anrejistrman tefinin bil- diyoruz. Ihsan Sami Bey diyor ki: kemmel bir tethis usulü varken tet:s 

ğerleri gibi muvaffakiyetli oldu. 
Hem kendisini, hem talebesini 
tebrik ederiz. lar,Ceceyarısı sı?~m9:1ardan ç~ka~- mesi ve o ı:ıoktaya i~aret etmesi İ· "Frengi tedavisi ile .m~ıgul ar· aüf olunur ki buna riay.et edilmi· 

11~ (Şenyuva) ıs~mlı. kahvenın o· cap eden hır şey. O da (k) ve (f) kadaşlarımı:ı, memleketımızde son yor. Her evlenen genem yalnız 
a~nden geçerken ıçerı bakarlarıa harflerinin sertliği. senelerde frenginin çoğaldığına sathi ve aeriri bir muayene ile Kandilli rasataneslnln 
orecekleri manzara şu olur: Mamafi, (k) harfleri geçen sene tahit oluyorlar. Maamafih bence ııhhat raporuna kanaat getirmeme· ihtiyaçları 

) Masalara iğilmiş ve karşı kar§•· Nazım Hikmet'in okumut olduğu de frengi hastalığı yüzde onu geç.• li. Behemehal kan tahlilini şart Başvekilimiz ismet Paıa eYel-k: o.turmuı ebabil kutu gibi hare· (Hazer) plağında da sert çıkıyor· mediğini zann:diy?rum. Bir tar~f koymalıdır. Bunda tereddüt ede· ki gün şehrimizden aynlırken 
lıız adamlar. . . • . du. Demek lisanımızda, plak ve tan Sıhha~ vek~leta muntazam hır cek veya utanacak bir §ey yoktur. Haydarpaşa istasyonunda Kan· 

h Bu adamlar baza nmıhanıkı bn· d k k 1 1 d program ıle mucadel eyaptırıyor, Hiç kimse istiyerek başını felakete dilli rasatanesi müdürile görilf-
ı lreketle kollarını hareket ettiril'· rba 'tk0.Yah ofund~ckka 0

1• an şey er e bir taraftan fena bir tesadüf ile bu sokmak hastalıg""a tutulmak iste· müştür. Fatin B. rasatanenin va-
tr B .... . u ı ı ar e ı at azım. h 1 .... t t ı l k. · ·b· h • . : . azan da, eger kulaklarınız ı· .. . . . uta ıga u u an ar es ısı gı 1 as· mez. Fakat fena bir tesadüfle, ta· ziyetini suran başvekilimize nok-
!ı 1§ttiyorsa kit! diye bir ses du- ! u~kl;çe, adhendk ıhtıba~~le 1al~~~cl~ talığı gizleyemiyor, hemen dok· Jisialikle tutulur. Yahut hazan sanlardan bahsetmiş ve baıve-
o1arsın1z ve ıngı ızce en a a guze ıtıtı ı· t 1 a müracaat edı'p kendini teda . ik l d V kt'l t tul · 1 . . or ar ınen mt a e er. a ı e u • kilimiz bu ihtiyaçlarla ali.kadar 

Bunlar ıatranç meraldılarıdır. yor. Ik .!~.pılaca~ ıesh fılmde bu vi ettiriyor. Nitekim hastanel~rde muf olanlar kısa müddet bir tedavi olamyı vadeylemiştir. 
di Şlltranç oyunu için bir iptiladır açıkça gorulecektır. ve ~f:ıbb.a m~ayenehanelerın~e ile iyi oldum zannederek evlenir. ~---------~--...... 
lt )'or.l~r. Bunu bilmiyorum. Fakat * * * fre?gı_Iılerın çogalma~~ buna hır Çünkü kendinde zahiri bir şey gör 
~ndıaıne inand~ğ~m !a~~anç .üsta~ı Bu ayın 12 a~ne doğru fıtanbula dehldır .. Anc~~ bu .mucadel~ yal· .mez hissetmez. Fakat evlenmeğ.e 
)' lllaffer Muhıttın boyledır dı- Fransanın belkı de Avrupanın en nız fuhtıle degıl. hastalı_!c ıle de karar vermeden evel bir kan tahh
~r. Kendisine inandığım diyo· büyük cambazhanesi gelecek. o.lmalı~ır. : ana has!alıgı!'. tarzı li yaptırırsa hatasını derhal anlar. 
ltı trı, çünkü, onu bir gün kahvede, Cambazhaneyi dört müslüman sı.~aye~ı ma.lum 0 !dugu ıçın ona Eğer kuvvetli ve uzun bir tedavi 
töa~.' b.~r halde şatranç oyn:ırken Cezairli kardet idare ediyorlar .. gore §ıdd~tlı te~bırler aln~m~lrdır. görmüt ise tahlil_ menfi çıkar ve 

HIZ 
~ ~Uf, uç gün sonra da, aynı kah- B 1 · · 1 • M t f Ahmet Fuhı ıle mucadele, gızh veya pek ala evlenir. Fakat buna riayet 
Clıın ön .. d k · d un arın mm erı usa a, ' 'kalı fahiıeler' daima teftif b fllm ve san'at 

ANKARA 
tÖrd·· .... ~? enkl!~lderben1 , resım e Ali, Mehmet Amardır. vesı .. kab . ın d . d'l edilmediği için azı teehhüller fe· 

ugunuz §e ı e u muıtum. C b h . 420 h ve mura esı veya te avı e ı me· li.ket ve musibetle neticelenir. He· gazetesi 
"t kahvecinin verdiği izahata gü- 2:;1 ~~st:hd::i var. e~:İ~; l~ridir. Fa~~t ma.aletef ~~lnız fa· le hizmetçi, atÇı ve süt ninelerin---------------... 
~ Mu~affer Muhittin ü~tat, tekeş- T:ksim ':1.timanesi .meydanında ku hııelerle degıl, . b~rçok dıg~r vuı· hiç birisinin elinde böyle bir kan dırlar. 
ti kiıkaşelibil diye dıye, yeme· racakları bir çadırda oymyacaklar ta:arla .. da dfrtn~ı sıhayet ~dıyor. ~- tahlili yaptırdığına dair rapor yok· Bugün birçok müesseseler, me
ki~~Uyu, tırafı u~~tmuş~. kar~ıım~a ve vahşi hayvanlarını gösterecek- sı. muca e e ~ e ~mmıyet verı. tur. Biz de aramaz ve sormayız. mur alac:a~Iarı zaman kendisinden 
~ecı ınat etmek uzere uç gun uç ler. mıyen veya verılem~yen yo)larda Hüklımet bunu §art koymalı, halk kan tahlılı raporu aramaktadırlar. 

e ~~adan kalkmamış.. Cambazanede 27 aslan ve ka • y~pı~m~lıdır. Evlenırken, hızmet· da kan tahlili yaptırmadan hizmet· Hemen her tarafa taamüm etmeğe 
i ~~lınız, bundan sonra sız bunun, .. .. . . P çı, ıutnıne, atçı, hasta bakıcı arar i a 1 süt nine almamalıdır. iş· başhyan ve çok faydası görülen 
l>tıla olmadığına inanınız. lan, 2 bu:ruk fıl varmış. Bu fıJlcr, ken frengi noktai nazarından mu· çt ' ~ '. .. d l l!u_ı r 9

0
··yle da bu usul de iyi ve ciddi bir mücade-

b. · 4 5 .. t.! 4 k. d·ı· d.l d'..... e en ıyı muca e e o uu . 
• 1j: * m . oteKJ ton çe ıyormuş. ayene e ı ıp e ı me ıgı aranmı· . k hlT kal ~ ledir. · 

ile Charlie Chaplin, Şehir ı ıkl • Bu 1§1n•1ayanrkayret tarafı A· yor. Yalnız bir sıhhat raporile ik .. ımab.I anhta 1 ~n~l maruzd... ahcagı Kendisinde hastaltl< ebeyyün 
•in h h ·ık 1 k d 1 · b k d . . . k k d nı ı en aıta ııçı er ve ıger as• . .... deh· emanıı:ı . eme~ emen ~ e· mar ar e~ erm u a ar muazzam tıfa edıhyor. Bu ço no san ır. I . t . t tedavi olurlar edenlerde kımden hastalıgr almış 
1 !aheserım verdı demektir. 1 bir teşebbüsü bir saat intizami]e Bu hastalık eıkisi gibi artık mu· la k 11d~[' . 

1d emk~ h t J 1 ise onu derhal ait olduğu maka-
tlt ~hir ış~kları ta başından sonu· ı idare etmeleridir. Meıela içersi ayyebattan'.değil, ancak ıari ~~ :i:ay:~ :t.=~~. eYok:~~=ng~;e\~~ ma h.aber ~erm.el.i~irle_r. Bu, m~m 
ile. dar hır an sıkmıyan, her sah· 4500 kiıı:i alan muazzam çadırları· can sıkıcı hır hastalıktır. Tedavısı ld d. . . k h • leketm selameti ıçm lazımdır. Çun · •ı h k ·k h d f l f' s d H d k t'"' k .. tu um ıye yeıa getırme ' aya k" h .. ,_"!_ • d k.b. 'Sİtıd em omı em e ese ı, • nı 4 saat gibi kısa bir zamanda dik var ır. em e a ı ve pe mu· d b km k d .... d ..... 1d. T k u UKumetın nazarın an, ta ı m· 
Lir f'e bir tek lüzumsuzluk olmıyan 1 i '"ç sahada birden ve ayni kemmeldir. Yalnız hastalığın hat tın ad' 1 a k. ofgru .egı hr.kk el den kaçan gizli fuhşun daha bir 
d,l' ,'~imdir. Dünyada Chaplin ka· me er ·d~ .. ç saat devam eden oyun langıcında doktora müracaat et· rkarb.el. ıydru~d. 1 rengı mu a a <çok zavallıyı zehirlemesinin önüne 
l'a ıı::a.hkaha ile gözyaşını bir ara· zamna . u • mek, kuvvetli ve uzun bir tedavi· a 1 1 t~ avı ır. .. ancak bu suretle geçilebilir. 
ltıi &t.hr~i§ ve ayni zamanda ver· vermeler~, seyahatl;rde m~ntaz~ ye maruz kalmak lazımdır. . Berh!1~e profe.tor Ottoya, fren· İşte basit görülen bu saydığım 
t.,,..1 ~~ •mema san'atkıirı daha yok ·~an temm etmelerı bu kabılden Frengi tethisi bidayette, müte gı teadvıaı ç8:1'elerıle meıgul oluyor usullerin tatbiki frengi mücadele-
Ch~ .. ılınin birçok sahnelerinde dır. . .. . , hua11 doktorlar tarafından ko· musunuz? D~!e .~ormuş~um. O ~~sinde müsmir olabilir. 

lot cemiyetle eğlenmektedir. E":v~lkı gun, Pırandello nun e• lay bir keyfiyet olmakla beraber cevabe1!. b.ugunku .fren~ı tedavısı Fakat muvaffakıyetli neticele· 
bi lieykelin küşat resminde bu ai· serlerım pek seven Fua~ Beyle çok da aldanıldığı vakidir. Onun pek katıdır, pek cıddidır, bu deta· rin alınabilmesi için her vilayet ve 
IU ~eraaimlerle olduğu kadar söz- ?!u~uyor, .h? canbazanenın gelece· için yalnız görülen şekil ve aaraz vi usulüne maruz kalan her h.ast~ hatta her kaza merkezinde birer 
bo~ltrıleri, barda dans iptilisınr. gını kendıaıne a~latıyordum. ile hükmetmeyip zamanında kan behemeh8:1 tedavi olur .. Elverır ki u!ak lakin zengin bakteriyoloji 

'8~· nıaçl~rı t~hzil. etmektedir.

1 

.- A~an, de?ı, ben canbazane· t~~lili yaptırılmalıdır ... ~an tah· azmetmeh, .~ebat. et~~lı ve ~ıkına· l~boratuvarlarr b.ulu~alr ve b~ 
~d.tıf, barıkuladedır. Herkes I~rı sever!~· barı çabuk gelseler de lılı (Vasserman teamulu) fren· malıdır. Şuphelı gorulen bıdayet· laboratuvarlardakı mutehaasıs 'bak 
~İt- 1 lloktai nazarından bu biti§e bıraz sahıcı hayvan seyretsek gi teıhiıinde yanılmaz bir tethis te kat'i teıhiıi konulamıyan has· teriyoloğlar ile bu mücadele ta· 

rn,tul verebilir. 1 fa. usulüdür. Son beynelmilel .mikro· talar sık sık kan tahlili yaptırmalı· kip edilmelidir. 

'i Tefrika numarası: 119 
'ltrı--~---------l . •Garp cephe.sinde .... müellfıl 

r,Jc l'-:laria Remaıgue 

bir göl.~e dur.;yor. Gölge sallanıyor. lannda parlak gözler pırıldıyor. \'e yuJan bir kasırga, bi~ sis gibi ufka a· lemektedir. Derimi hafifçe kıcllda 
dalgalanıyor sonra ya va~ yavaş ~ekille heyUla bir Fok gibi sürünerek bana çılmış. Uzun müddet hasta oldum hüm drğmı duyuyorum. Fakat böyle 
niyor; kekeliyorum: doğru geliyor. Arkasında baldırhkla· ına geçinciye kadar nlidemin endişeli vücudumu samimi bir sürünüf ile 

- Valter .• Ent 917 agust-0sunda nnr sürükliyen ingiliz yüz başısı.. yüzünü daima baş ucumda gördüm. olqıyan karınca mıdır yoba çekti· 
Paşendalda düşen \'alter .. oh .. deli mi Çalak bir hareketle doğruluyor. Sonra büyük bir bitaplık geldi, büttin ği parça mıdır. Farkedemiyorum! ... 
oluyorum? Rüya mı görüyorum? Ayafıı kaltkı.. Ellerini banadoğru mukavemetim kesildi, fikirlerin mezco Bir rüzgar esiyor. Bence rüzgarın 

Ha ·ta mıyım?.. uzatıyor. Bağırıyorum: lup kay:n~tıkları bir uyku, hafif bir bu okşaması en muhabbetkarane 
1'~akat arka.-.ından diğer bir gölge - LQd,·ig! Liidvig! kitaplan ku- feragat kanıma sükun \•erdi. nevazisten tatlıdır. 

gözüküyor. Suason cirnrrnda kilisenin cakhyarılk ileri doğru fırlatıyor Ye Çayırlar yaz sonunun revnakile par Y eŞit bir kunduz böceği otlann 
taki altına saklanırken bir şarapnel uluyorumM hyorlar. Otlar arasına uzanmışım, fi. arasından kurtuluyor. Ceketime 
par~asile kaJsaları parçalanan Frid· - Bomha yeti tr Liidvig! danlar yüzümü aşıyor, iğilerck bütün varıyor. Ve bili tereddüt bnnan· 
rih Tobergte ikisi de ölü gözlerle, es· Heyülanm üzerine abhyorum ka- cihanı nazarımdan saklıyorum. Yalnız mağa başlıyor. Ceketimin yenine 
rarengiı tavırla bir heyüla sUrüsü gl pıdan fırlıyorum bir sandalye de\'ri· rUzgann nağme inde tatlı bir hışırtı tırmandıktan sonra yeni bir cihan 
bi giriyorlar. r•.1ha diğeri. daha diğe liyor hen kaçıyorum arkamdan endi~c duyuluyor, Ottan ha ka bir şey bitmi keşfeder gibi kolu takip ederek 
ri ... Odamı işgal ediyorlar. işte on li bağrışmalar yük eliyor fakat ku· yen yerlerde rüzgar uzaklarda işliyen göğsüme kadar varıyor. Onun na
ekiz ya ında bacağ1 kesilerek üç gün lağıma gelen acı iniltiler bunları far- bir orak gibi vJZJJdıyor. Yaban kuzu zanndn ben bir tümseğim çukurla-

c sonra ölen Franç Kemerih .. ayakları· kettirmiyor. Heyüla lıeni takip edi· kulaklarının bulunduğu mevkilerde iı-;e larr, çıkmtılnrı olan tümsek .... 
~ bişle nı sürüyen ,.e başından kan sızan Sta yor. Kendimi kaybetmi bir halde se daha donuk, daha ağırdır. Bu fark Etrafımdn kelebekler uçuşuyor. 
)' ~lir0l'Q liın Çarpıyor. ellerim terli. ~en ni:r.las Kaçin>ki lpr civarında bir tor· merdh·enden iniyor t;okağa varıyo· Jarı anlıyabilmek i~ln uzun müddet kal Beyaz kanatları ile kendilerini 
-~ ~~· Gözlerimin önünde iri İ· pille parçalanan Gerhart... 1918 te-;· ı ·um. Onun nefesini arkamda duyar mak ,.e iyi kulak Yermek lazımdır. ılık hava içine bırakıvermiıler. Çi· 
ıu llird er dönüyor. rini evvelinde ölen Pol Benner. Ven· gibi oluyorum ko:;ıuyorum e\'ler fil·. Fakat bu sükun canlanıyor. Kırmızı çeklerde biraz duruyorlar. Gözleri 
~)''ilro:n~~e duruyorum. GözJerm linge Henrih.. .Anton Hanyneçman, trnaya tutulmuş fidanlar gibi salla· benekli siyah kanatlan olan mini mini mi kaldırdığı~ zaman ikisinin göğ' 
~~ller ti,b· 1~ kapı reze i üzerinde Herp Yestü~ . fı'ranç Veigner. Oto nıyor. sinekler, kuzu kulağının dalcıkla.rııu süme konduğunu görüyorum. Riri 
ı·.l' l>enc 1 hır eda mı i:-:ittim'! Yoksa :\lates, heyülı\lar, heyülalar, bir hcyü. - lmdat! imdat! sık sü'rücükler halinde tezyin edıyor kırmızı tenli ve limon renginde di· 
~ Öt"SJe:re nti gıcırdad ı"? vücudümü lfl kafilesi nihayetsiz hir kafile .. Hun Fidanlar, ağaçlr, omuzumda bir \'e onlarla sallanıyorlar. Kır çiçekleri ğcri İse koyu ltadife zemin üzerin• 
~\ ltttfal\ ~~kaplıyor. Odamın açık ka· l~rm h~psi ~ımıldanıyor kitaplar li7.t· ·ı pen~e, ul~yorum. hög~rüyorum:. hN ü~e.rindc mini mini tar:·a~elcr u~armı: de tavus rengi lekeli .. ~arlak s~ma 
~ ~ llSk '~ra asılı kemanın yanın· rındc çomehyorlar. Pencereye hrmanı· adımda hır tekerlenıyorum ... ~onrR gıbı uğultular duyulu.~oı~·'e tel\ baş~ onların arkasında behrıyor. Bır a 
~ı' dotr eı ceketimi görüyorum. yorlaı·. Odayı dolduruyorlar. · üniformalar, ,;umruklar, hağrı~nıalnr. na kalmış bir cennetböcegı bir devedı· rı kuş ayak kabıma konuyor. Par• 
t-t' liktı tı Y~~a yava yiirüyoruın. Sonra birdenbire dehşet ,-e ha\·f şimşekleı· ,.e nihayet yere dü ~ ü) O· keninin zirvesine doğru yavaş yava · lak örümceğin a.ğ ı, telleri havada 
~il 'hı> ı:bıt.ıın Yok. Yanına varın- beni istila ediyor. Çünkü daha kun·et rum. tırmanıyor. . . dalgalanıyor. Sırtlarda, yaprak· 
~i .. tlb~ iç~ak)a gidiyorum. Vücudüm li başka bir heyülA yavaşça kalktı. BEŞiNCi KISIM Bir karınca bel kemığıme ç.ıkt· lar da sarkıyor. Sonr arüzgi.r ot• 
l)ı~ 8ayha d de daha mü terih. Fakat Sürünüyor kapıyı geçiyor kollannı - 1 - yor ve kolumun te§kil ettiği tünele ları toplıyor. Ellerime, elbiseleri· 
~&iten uyuyorum. Dönüyorum. Ka uzatmış birden gölgeden doğar gibi Acaba geçen, seneler mi haftalar giriyor. Arkasından kendi boyun- me, takılıyorlar. Yüzüme konarak 

oluk kamer :ıiya ında doğuyor dişler parıldıyor göz çanak- mı? Mazi Mil uzaklarda. sesi halt du dan daha uzun kuru bir çöp sürül;- (Bitmedi) 
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KÜÇÜ K H KAVE 

HARiKA 
Uğuz.un Defterinden : 4 J 

Küçük kardetim bazı vakit be- rağmen onu bütün tanıdığım ç<>'~ 
ni epeyçe kırıyor. Kendisi olur lara tercih ediyorum. Yüzü be 

Geçen hafta şu köşemde yazı 
yazan mini mini haJa gözümün 

önünde ... Ciddi bir tavurla ma
saya oturmuş, çocuk sayıfasına 

girecek yazıları birer birer göz
den geçiriyor. Arada bir, kaş

larını çatarak, dudaklanm büke

rek fikirler serdediyordıı. Ken
disine köşenin yazısını yazaca-

Vapurun güvertesinde otur· 
muş denizi seyrediyordum. 
Onümde bir kaç kişi yüksek 
sesle konuşuyordu. Biri diyordu 

yaramazlardan değildir . Benim herkesin hoşuna gitmez. Fakat~ 
beş altı kişi -idiler. Bahçe kapı· kitaplarımı, eşyamı, karıştırır da- onu güzel, yakışıklı görıne~. 
sının açıldığını görünce daha ha geçen gün kemali itina ile yaz- yim. Değme arkada§la ge%fll 1, 
fazla korktum fakat aklıma bir dığım bir mektubun üzerine dikkat ten hoşlanmadığım halde o~uıtdı 

Eğer bununla at- sizlikle mürekkep şişesini devirdi. geziyorum. Dahası var. Jçı~iJr 
ki: 

çare gelmişti. 
lata bilirsem 
yoktu. 

. Ne kadar gücendim. Ne kadar bir keder olduğu zaman ona Ç~ .... ~ 
zekama diyecek içim sıkıldı. Ondan tikayetim bu meden söylüyorum.... Onun k\iÇIP 

ğını söylediğim ı:aman ciddiyeti 

fazlalaştı. Eline kalemi aldı, 

önüne koyduğum kağıt üzerine 
kelimeleri döküyor, arasıra bir 

daiıeıini çi:z.iyor yine düşünüyor. 
Yine yazıyordu ... Mini mini yav
runun bir yazı masası başında 

bulunan kimsenin ne kadar güç 

bir iş deruhte ettiğini ihata edip 
edemediğini bilemem. Fakat şu 

mevkii tutmak, babalarının zah
metle, üzüntü ile girdikleri şu 
•azifeyi seve seve deruhte et 

mek istediği her halinden an
laşı l ıyordu. 

Güzin ha mm... Siz fU mevkie 
muvakkaten gelirken ne kadar 
zevk · duydunuz değil mi? Bir 
gazetenin tahrir müdürü sıfatım 
takınmak ne kadar boşunuza git-

Hele benim başıma gelen 
daha müthiş ve daha harıkah ... 
Kulak kabarttım. O hikayesini 
anlatmıya başladı : 

Derhal yerimden fırladım ya
nımızdaki odaya gittim, burada 
eskiden kalma bir takım zill~r 

- Geçen sene kartalda oturu- . küçük çancıklar vardı. Bunları 

yorduk. Evimiz istasyondan ol- kollarıma, göğsüme taktım piya
dukça uzaktaydı. Bir akşam ev- nonun başına geçtim ve bildi
de yalnız kalmıştım, evdekiler ğim bir dans havasını çalmıya 
yakacığa gitmişti. Odamda yal- başladım. Çalarken kollarımı göğ
nız oturmuş piyano çalıyordum. sümü kımıldatıyordum ve'bu su
Babçe kapısının önünde ayak retle odanın içinde müthiş bir 
ıesleri, hafif hafif konuşmalar gürültü hasıl oluyordu. Yirmi otuz 
kulağıma gelmiye başladı. Ye- kiti dans ettiği zannediliyordu. 
rimden fırladım, pencere kenarı- Bir az sonra pencere kenarına 
na koştum. Uzakta kapının gittiğim zaman hırsızların yerin
önünde bir takım gölğelerin kımıl- de yeller esiyordu... Nasıl be
rladığını gördüm. Eyvah! dedim nimki daha harıka değil mi. 
. . mdi ben ne yapacaktım; onlar H.asan Bed __ r ___ e_ttin 
~~----~~~-=~~~~=================================-= 

kadarcık olsa ne ise. Fakat her dimağında hazan husule gelen ~~ 
nedense onun küçüklere has hop- ve gusse asarı görünce kendı• jtıl 
palığı, güzelliği validemi fazla istiçvap ederek kederinin sebeb 
hotlandınyor. zfendim onu gör- öğreniyor ve teselliye ç.alı,ıyorUJll' 
düğü vakitte tebessümle karşılı- * * * 
yor. Onun her arzusunu yapmağa Acaba karde~im ile beni.ın a1 
uğraşıyor. Bu işte ziyan gören ise daki bu irtibatın sebebi ned~ 
benim... Buna katlanayım. Fa- Bunu araştırdıkça ancak bir f~ 
kat onun her yaptığı kabahatin ak- hamledebiliyorum. O da fUP 1" 
si bende tesir gösteriyor. Kusur- Kardeşim ve ben ayni anamn, • ~ 
farını bana atfediyorlar. Onun babanın evladıyız. Ayni ıne~ 
karıftırıp kırdığı şeylerin benim ta- den süt emdik, ayni kucakta b-~ 
rafımdan kırıldığı iddiası kolayca dük, ayni ocakta ısınıyoruz· ~~ 
ortaya atılıyor. Neticede azar işi- sanların birbirine kartı göste~rP;; 
ten tekdir gören yine benim .... Vel mecburiyetinde oldukları t . 
hasıl küçük kardeşim kısmetimi dün ilk halkası kardeşimle be 
kesen, muhabbet ve sevgi payıma aramdadır. İkimiz de yafad•P. 
tecavüz eden, beni söz altında hı· ben ona, o bana muin olaCS ·(r 
rakan yaramaz ve bir bakışa göre Ve mütekabil muavenetle bi!~ 
muzır bir mahluktur. mizin noksanını itmam edebıl 

"' * * ğiz. • 
Bunların hepsine rağmen ben işte kardeşimi bunun için•'~ 

küçük kardeşimi gördüğüm zaman yor ve onu bütün bildiğim diğ~t ~ 
kalbimde latif bir çarpıntı hissedi· kadaşlarıma veya muhitteki kil~~ 
yorum. Onu uzun müddet görmi- büyük tanadıklarıma takdim ed,r 
yecek olsam içimde bir üzüntü yorum. Kardeşim benim için 1'f 
bir hasret duyuyorum. Onunla mi bir İstinatgahtır. Dünyada df 
mücadelede, kavgada, bile başka deti olmıyanlar kim bilir ne k,. 
bir zevk duyuyorum. Kusurlarına betbahttır ! 
mıı rm nı 111111111111111111111111111111 ııTrn rınrı11 ınım1Tnmıwıwıın11ıctU11A ti.. Buna arkadaılarınızdan ikisi 

en bariz bir misal teşkil ettiler. 
Bunlar kendilerinden bahsetmek

te noksanlık gösteren .-gazete 
idarelerine uğrayarak bu noksanı 

., 119 nısan çocuk sa~stasındakı f '( yeni Bllmecemtı" 
~- bllmecemız ~ 

j~t~ eJi~SN# kadar heveıkarlık 
ibraz ettiler. 

Ah! Çocuğum!.. Sizleri böyle 
cezbeden İş başına geçmek key-

fiyetinin ne kadar yorucu ne kadar• 
ııkı:ıtılı olduğunu bilseniz... -.....,~~-----·~~---.... ~ ........ --.~ .... ;..;:..;==!i.i 

Siz, bizleri masa başında gö . Çocuk haftası geçti; fakat tatlı intibalan bili gözlerimizde 
rüp gıpte ederken, biz sizin ya· aksini bıraktı. Mini mini yavnılanmız bir hafta eğlendiler, gtll-
nınıza rilcu ederek sizin gibi dü:er, tatlı bir hayat geçirdiler. Memleketin her tarafında aynı 
mektep rablelerinde bulunama- günde bütün saf ve sevimli evlatlanmızın bayramlarını tes'it 
dığımıza ne kadar yüksündüğü- etmeleri aynı günde vatanın her tarafında gnl bahçelerinin çiçek 
nüzü dUıünür müsünüz? açmaları gibi tatlı bir his veriyor. Resimde Zonguldak yanula-

rmm çocuk bayramı şenliklerinde yaphklan resmi geçili görü
. Kalplerinizin safhğmı muha-

faza· edebildiğiniz kadar ediniz. yorıunuz. Böyle manzaraları gördilkce inıanın kalbi sevinçle 
kabarıyor ve itinin parlaklığına kanaat getiriyor. 

KUçllklDk çağının saadetlerinden ....... ------- - ------.. 
iıtifadeye bakınız. Dünya sizlere 

ıu yaıınızda bir cennet bağıdır. 
O bağın meyvelerini koparmağa 
bakımı. Vali, polis müdUrü, hi

liliahmer reiıi, gazete tahrir 
mUdlirll olmak uzaktan pek hoı 

1 2 3 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 

Yukarki murabbalara o ı~ 
le harfler koyunuz ki &aldan fi' 
ve yukardan a§ağı okundukta: iİ 

1 - Beklediğimiz bir uıef 
2 - Bir erkek is.mi 
3 - "Çan,, olsun • ·r 

19 Nisan çocuk sayıfasmdaki Bilenler arasında elli kit' 
bilmecemiz karilerimizi biraz ,a- h rf h d. 1 ·ı ~ 
şartmış ve bu sebepten doğru !!!!'! ... ~:.! ...... : .. ~:!:.~.~-~~~~ 
hal varakalan pek az gelmiştir. Kemal Bey 
Bunlann arasında kur'a ile tev· Birer kolonya kazanenl~I. 
zi olunan hediyeler şunlardır: ı _ Kadıköy y eldeğirme11~ ~ 

Birer abone kazananlar Hasan B.ey 2 _ Akbıyık 1 kre t 
.. 1 -. Gazi Osmanpaşadan 459 mal Bey, 3 _ Üsküdar erkek 8i., 

Zuzeyır B. 2 - Gazı Osmnapaşa• mektebinden 41 lsmail Haklo i 
dan 433 Mehmet B. 3 - 22 inci ilk 4 _ Küçük Bebekte Hatice SıJ~,· 
mektepten 63 Şevket Bey H S 17 • • kt pte11 ._, 

anım, - ıncı me e 9 ıP' Birer kitap kazananlar t' M h H 6 - 4 ıce e pare anım, 
1 - Vefa Orta mektepten Rem . H 

· B 2 1 t b ı K l' · d cu ılk mektepten Ane . 
zı • - s an u ız ısesın en ıer 

Vedia H. 3 - Amerikan müta- Birer podra kazanan tele( 
lea salonunda Hasan Fehmi B. 1 - Çemberlitaş orta !"e.,,~ı 
4 -. Vefa Orta mektepten Şem· ten Neş' et Bey, 2 - Aıneh aJfl'' ' 
ıettın B. 5 - Vefa Orta .mektep· mektebinden 179 Ayten }lıı dıJıııi' 
ten Kenan B:6 - Eyüp Orta mek - Kadınları çalıottırma yur ti~ 

b' d c . . ı ~ ıs• 

görnlebilir. Fakat işin aslana in· 

tikal edildiği zaman acılığı anla· 
tılır. S8zlerime inanınız. Ve bu 
günilnDzil uzakta hoş görUnen 

seraplar peıinde koşmakla ze
hirlemeyiniz. Olmaz mı Güzin 

Hanım? 

t~ ı!1 ~n . emal Avnı .B. 7 - s- Neriman Hanım, 4- Kız J11 6 / 
· .~ tıklal lasesınden Nerıman H. 8 - kt b. d Em' HanıJ11ı ,ti 

-.!lliı'Z~..,,.- lstanbul Kız lisesinden Nimet H. Amke e ınHen ınedd •İ ıııııt' ·,~ 
9 ilk kt N d H 

saray upyar ca e.. i 
... - - me epten ec et . 10 - . 42 il1' 

- :ıı, ~ Kadıköyünde Kuşdili numara 21 8 Bedıha Hanım, 6 -

Şen Fıkralar 

Oruçluymuş 
Bir ramazan günü muallim talebeyi 

tahtaya kaldırarak imtihan ediyordu. 
Talebe tahtaya "alicenap,, yazarken 
dalgınlıkla (A) harfini unutmuştu, mu 
allim sordu: 

- Oğlum, hak dikkat et dalgınlıkla, 
(A) harfini unutuyorsun? 

Talebe birdenbire şaşırdı, hemen ce 

Memleketimizin her tarajında gençliğin gösterdiği faaliyet 
şayanı takdir neticeler vermektedir. izcilik teıkilatı memleket 
merkezlerimizde genç ve dinç unsuru bedeni tekamüle doğru 
sevkediyor. Resimde gördüğünüz Zongudak izci Hanımları bu 
sözlerimize en bahir bir delildir. Zonp-uldağm bundan yirmi, 
yirmi beş sene evvel en geri kalmış bir •atan köşesi olduğu 
hatıra getirilirse bu tekamülün derecesi hakkında daha sarih 
bir fikir peyda edilmiş olur. 

Tap verdi: • 
- Maalesef mua1lim bey ben bugün ;~;;·;~·;dj;~·şi;;d'j"t;;·~i;·~~·bj;d;·k;·~ .. ;.~;·dl·~···· .. ····--· ..................... ._ ..... .. 

oruçluyum Il !.. param kaldı, söyle? _ Beş param kalmadı? 

Dnşnrmnş Nermin zeki bir kızdı, derhal cev:ıp K"' "k N d t k d · N · 
d

. uçu ec e ar eşı ermıne sor 
ver ı: 

- Cebimde beş kuruşum vardı, yüz - 40 paran kaldı işte, 4 kuruşunu du: 
parasını harcadım, f.ffk beş parasile de harcamıssın. - Neden? 

:> 

zıp zıp aldım, on beş parasını da fıka Bunun üzerine küçük Necdet cevap - Çünkü onlar da pantalonumun 

............................................................ . mektepten Muzaffer H. 
cebi delik olduğundan düşmüş. 

Sarf dersinde 
Muallim - Oğlum söyle baka· 

yım, müteaddi nedir IAzım nedir? .. 
Talebe? - ... 
Muallim - Canım arkadaşın 

sana bir tokat vursa ne olur? 
Müteaddi olmaz mı? •• 

Talebe - Evet ... 
Muallim - O halde sen ne 

olursun? 
Talebe- Bende müteaddi olu-

rum .. 
Muallim - . Canım; nasıl olur? 
Talebe - Öyle efendim arka

şım bana vurursa benim elim 
armut devşirmiyor ya ben de ona 
vururum ..• 

VAKiT 
Çocuk sayıf 851 

Müsabaka kuP01111 

~ isim: ~ 
Adres: ~ 

Bilmece halli: ~ . ____ _/ 
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[ Gençlik Haberleri mektebinde mUsamere Ama.tör Gençlerin Hayatı 1 
Zonguldak Orta mektebi izcileri 
lzctıer boş zamanlarında civar köylere 

giderek tetkikat yapıyorlar 

Gazi Osman Paşa Orta 1 

Gazi Osman paşa orta mektebi son 

sınıf talebesi cuma günü çok muvaffak 

bir müsamere verdi. 

Türk Gençler Birliğinden Nurullah 
Kazım Bey 

Gazi Osman paşa mektebi son sınıf Yazan ve tophyan: Necmettin Sabri 

talebesi cuma günü sene sonu müna e Temiz döşenmiş bir odada Nurullah 

betile bir veda müsameresi tertip eı. Kazım Ilcy yazıhanesi başında, ben de 
kar;;;ı~ında notlarımı alıyorum. 

miştir. 
- Nurullah Bey sahneye ne zaman 

Müsamereye saat iki buçukta istik- çıktınız? 

ıaı marşı ile başlanmış, cümhuryct Biraz düşündü, cebinden bir not def 
marşı da talebe tarafmdan terennümjteri çıkvardı, birkaç sahife karıştırdı \.·e 

d·ı . (Av okumaga başladı: e ı dıkten sonar gır başlılar) adında h . 
- "Bugün dünyanın en ba tıyar a~ 

ki piyec temsil edilmiştir. Piyes üç per damıyım. Çünkü sahneye ilk defa çı· 
de idi. Yüzbaşı rolünde Refik Canbu· kıyorum. :\fütemadi bir heyecan hisse 
lat Bey mükemmel bir surette muvaf. d.iyorum. Fakat sahneye çıkmak he\.·e· 

sı bu heyecana galebe ediyor.,, Istan-
f ak olmuştur. bul lLesi iptidai kısmı. 

Refik Canbulat Bey asabt bir ada· 25 te;;rinie\·el 1918.,, 

mın bütün haleti ruhiyesini piye~in ba O zamandanberi sakladığım not def 
. terimden size kısaca sahneye ne za. 

şından sonuna kadar canh hır surette kt v k d B d man çı · ıgımı o u um. un an sonra 
yaşatmıştır. İstanbul lisesindeki tahsilmi ikmal e-

Hoca rolünde ı~a Bahtyar Bey (Ab dinceye ka<}ar mektebin verdiği bütün Nurullah Kh:ım 8. 
Zonguldak Orta mektebi izcileri muatıımlerllı birlikte d .. ahman Efendi) esk· cübbesile jest müsamerelere iştirak ettim. Ayni za- po ile devam edemez; bir m!ni beni 

urr 
1 

' d t t b l ı· · · · ğ '>-- • •• .• • • • • • mnn a s an u ısesının ızca oyma ın bu hayattan uzaklaştırabilir. 
~-;'1'~ld~ orta mektebi izcileri mü mektedirler. Son. ta!il günler!nde Çay- lenle, soz .soyleyışı ıl.e hakık~ten mu- da da bulundu~um~a~ oyma~ın Ana- Bu :::ırada telefon çalıyordu. ~uru! 
~ df bır say le çalışmakta ve tatil .za cumaya kadar gıtmışler tetkıkatta bu· vaffaktı, bılhassa sakın, ve soguk kan· dolu seyahatlerıne ıştırak ettım; Ana Iah Bey telefonu açtı. Muhatabile ko-
........._ 1atında civarda tetkikat ile ge~ir· lunmuşlardır. 1ı hoca rolünü çok benim~emişti • dolu~un muhtelif yerlerinde duhuliy.e nuşuyordu: 
::--._ • 1i musamereler vererek seyahatlermı- "- Sen misin Hadi? .. Bu akşam ben. 

L Hüseyin İbrahim Bey, medreseden · d't d d'k • 

1 
zı tem ı e er ı • Hümeyraya uğnyacağun. Haşim bana 

Hikaye M üsa.ba.ka.sı azma, yeniye alışmamış, eskiden ayn· İstanbul ise.sinden ayrılıp ta Alman bu akşam gelecek sen de gelirsin; mll· 

şehitleri istik la 
lamamış şapkalı yobaz rolünde haki- ticaret mektebine girdikten sonra bir samere programını tesbit ederiz. Bu 
k f b' t' . .. . daha lisede oynıyamadım. Hariçte açıl akşam ... ,. 

aten en es ır ıp halkettı. Huseyın mış olan Türk gençJiği teali ve teavün Nurullah Kazım Bey telefonu ka-
MlkAye mUsabakamızdıı Vefadan Hamza Zöhrap B. İbrahim Beyin temsil ettiği (Apti) efen cemiyeti, Topkapı mahfeli, Cümhuri- pattı, 

birinci ı ı t• di, yeni devrin, yeni Bican Efendisidir. yet mahfeli, Dumlupınar oymağı gibi - Nurullah Bey yeni bir temsil mi 9
" m ş " E . b 1 .. d . • B , kulüplerin sahnelerinde oynadım ve i· hazırlıyorsunuz? •. 

b0tt . -. -----. -. - . . . . mır er ro un e Edıp Talat e) dare ettim. Alman ticaret mektebin- - Onun gibi bir şey. Edebi he.re-
\.a •· beş sene evveldı. Salım baba· de ınlıyordu. Salım de bu kalpler gıbı mükemmeldi. Uşak (Durmu:;ı) rolünde den mezun olduğum seneden beri Tiirk tin bu akşam içtimaı var. Müsame e 
• ~ hicbir hab 1 t Ç k b b d · d 1 k t' · u• .;;•<J • • ~ u er a mamı~ 1

• o me a asın an • m e e ının ve va Rasim Nuri Iley l'.ıJ.ifqi ali olmakla gençler birliğinde çalışmaktayım. programını hazırlıyacağız. Eğer tenez. 
OQ11,.~ ereddftt içinde rnlunmaktaydı. tanının isti! lfıl v b "rriyetini Se\'Cn . . b" h d • - llk oynadığınız piyes hangisidir? zül buyrulursa sizi müsaWı~i~'e M\\·~ı 

.. h • • • . . • . beraber pıyesı tamamlıyan ır al e ı- . . d . q~ ayattn f\ma hır vahde ınden ye mtanperYer ve zckı bır gençtı. - Bunu da yıne hatıra defterımde e eyım. 
· er bulunan babasından başka kimso B 1 d S 1. . . f 1 di. bulacağ'ım, dedi. - Teşekkür ederim, IQtfedersini.z. 

)'N..... ' ' ~ u sıra ar a a ımın annesıne e ç N tU S b_J 
""tu Bab t ·ıı t 1 1 k h' t .. d k Hala rolünde Naciye A,·ni Hanım- Yine not defterinin birkaç sahifesi· ecme n a n t " • ası va an ve mı e aş .ı ge ere· ın azap ve ıs ırap ıçın e T\' • ~ 

"artan . .. .. .. la, kız rolünde !•'ehime Emin Hanım nı karıştırdı ve okumaga başladı: 
ttltdi 1 cesur ,.e metin bır turk as- rannrak oldu. . . h" k d 1 - "Bugün tamam bir ay oluyor, Yeni Bilmecemiz 

ljltl • stiklal harbinin ilk encJeri.. Olürken oğlunun boynuna sarılarak pıyesı ıç a !'!atma ı ar. (Buhuraçi Efendi) namındaki komedi Y • b'l . d 
e ı.,, ~il harbi heyecan ' 'c merak için şu son sözleri söyledi. Oğlum i;;te hen Perde aralarında talehe tarafından nin pro\'aıo;ını yapıyoruz; artık prova- I enıb 11mecemd!Zhfurfl~b:. ~ .. d'V• 'b" h"lh 1 k k v b 1 d . ·ır.h stan u un ye ı a ı ır ma• tı il etmekte ve babasının bu harıı vatanımı kurtarmağa giden baban için gurbet şarkısı soylen ıgı gı ı, ı as- ar sı m aga aş n ı 'e ı a .. ,, halle ismini bulunuz ki ilk dört 
1 ~ \'n ı· 1 d" 1 "f 'h "'lk . 1 · d'" f . sa mektehı"n musı'kı· muallı"mı· E'-·u"pl'u' - Darülhedayie girmek ister misi- h f' "k" h f" k e ~.. " sa ım o up onere;: ı tı ıu \'e u emın nr uşman tara ından ıs- · .,, . ar ı son, son ı ı ar ı amer, ıon 
1 e:ğns gererek gezeceğini tahay· tilfl edildiğini görmeğe tahammüliım :Mustafa Beyin üstadane bir surette nız? M 1 . f . d'. k d kl be~ ha~fi büyük konak, ıon üç har 

ltıekı · • . •v - • aa e:se şım ı)e a ar a ım· fi demırden yol olsun ve bu ıon 
.\ .. 1 e ıdı. olmadığı için ölümü tercih ederim. Hür idan ettıgi rübapla ve kemanla çaldı· dan hic böyle bir şey geçirmemistim .. h f t · ku d t 

,, ar . .• .. .. "' uç ar ersıne o nunca oı ma• 
her geçtı; Salim babasından bir olarak ölmek esir yaşamaktan iyidr. ğı çoban yıldızı, eğilmez baş gibi par- ve geçırmem. Ben amatorum ve ama- nasına gelsin. 

llaınadı k •·t · ı . ·d . . . . tör kalacağım. Siz sigara içmekten na B"l l d 1 ki · ba ço mu eessır o uy oı u. Haydı senın de vak tın gcld. gıt bahan çaları siddetle alkışlandı. ı en er arasın a a tmıf tıye 
tt baba ~ , sıJ zevk duyarsanız ben de sahnede OY ht rf h d" J '} kf 

e \'e .. ına ne oldu? işte hayalinde gibi vatanını kurtarmağa azmet ve ça Genç neslin kun-etli ·ahne istidat· namaktan ayni zevki duyarım. Dyecek mu e ı e ıye er verı ece ır. 
" gundijz düsündüğü ı;:ey' ı · I 'r t · h t d "k k · · k" · · D "'lb d · · v ltı)a •. :. ~ ••• ı;-. a an ınsanın aya ın an yu ·se larını musiki üstadının eserleri ta- sını.z ·ı ıyı amma aru e ay~e gırer- , , 19 Nisan tarih il Gençlik 

t)a tda turk semalarını kara bu onun uğrunda hepimiz can vermeğe a· 1 d ,
1

.. . ff k • ti senız shane hususunda malumatınız1 bilmsr.eml::r. 
t &a marna ı •• , usamereyı muva a ıve e f 1 1 . t'f d d . . L" 

)'.. tntış istiklal ve milliyet hissi madcyiz .. Salim bu felfıkctler karşısın h 1 . t 
1 

b .· . kt "d . ~· . az a ~şır .1s ı 8 e c ersınıı. "hu.zuml , 19 nisan tarihli gençlik bilme-
"tltJ> t azır ıyan a e eyı le mc ep ı aresını yok· şımdıye kadar sahneden ha ıs a • • . . • • 

"tııııı utuşan birçok kalpler işin da ne yapacağını bilmiyordu. Ah! vata tebrik ederiz. ma;ca birçok eserler getirttim onları cemızın suretı hallı fU ıdı: 
tdı., lhekliyor]ar ve ne olacak diyor- mm kurtulsa, milletim asaviş kinde ya- TU k G 

1 
bl ıı~ı t d tetebbüle birçok istifadeler etmekte· · ıın· · • r enç er r ~ e ansanı . 

ır ve İstanbul matem\er için şasa ben ele Türk olarak şu kara Lu- G .. .. ('f" k 
1 

yım. 
eçen cuma gunu ur · genç er - Hangi piyesleri oynadınız ,.e t>n 

------------• lutlnnn afakımızdnn I·açmı~ olduğunu birliği) Sultanahmetteki merkezin muvaffak olduğunuz eserler .. 
QellflUk Anketı• \'e yerine berrak, saf Türk milletinin . . . ~ - Daha fazla komedide mm·affak ol 

~ de bır çaylı dans vermışlerdır. Bu eg- ' . . 
azminin ye mil<·ahedesinin doğduğunu . duğum için hep komedide birıncı dere-

~tıı l .. k 1 k 1 k ' lence saat 3 ten 9 a kadar devam etmış cede rollerde ye dört be!=i kerre de fad. Ç er · gorere n nım açı · o ara gezsem... ·• 
l' sıze soruyoruz . .. .. ~ ve çok güzel vakit geçirmişlerdir. alarda ikinci ve iiçüncü derecede rol-

1 ı•tlc d - Salım hu hayal \.'e du:;;uncelerle ur.· - • • • lerde oynadım. Yalnız siıe kat'i olarak 
ttd r erı ve Orta mektep- raşırkcn kapı sert ve acı acı "alındı Amehhayat lzcder1 avdet ettıler .. f d d -

1 l ı trı rıı - ~· · on uc sene zar ın a oyna ıı,,rım eser e-
att,. eıurı olmak için mut- A 'f ·· .. y I 'd J ı · · · .. e Salih heyecan ve merak içinde koştu.. rı e gunu a ovaya gı en rin adedini \.'e i im erını \'Cremıyece-

~taftar akalorya imtihanına posta •• posta babasının ölüm haberi. ( Ameli Hayat ) mektebi izcileri ğim. Fakat tahmini "olrank beş yüz :it> 1
1\1% mısınız., yoksa sınıf bayramın dördüncü günü Bursa, altı yü7. ara ındachr. }~n fazla mu,·af 

arıları bunun için kafi mi? Felaket, üçüncü kara haber! mektubu fak olduğum eserleri söyliyemcm; ar· 
-----------...ııl aldı, okudu llt tarafında şu cümle ya. Mudanya tarikilc avdet etmişler- kadaşlarıma sorunuz. 

zıh idi. b.rnir istirdat edilmi;ı; düşman dir. - Avrupa arti tlerinclen ldmleri lıc Bilenlere kur'a ile atideki hedi-
....,..~111ilSSl•m•!lmm!!'l!IE~ lar denize dökülmüştiir. Bursa llsesl ile Amelihayat ğeniyorsunuz?. yeler isabet etmiştir: 

(\ V AKIT Salim derin bir nefes alarak, ey arasındaki maçlar l\liite\'effa Lonşaney, l\tak:-;linclcr, BiRER KiTAP KAZANANLAR 
\l~ Bayramda Borsaya seyahat 1 Villi Friç, Hans Roman, l\Joris Şö,·alye. 1 - İstanbul kız lisesinden Ne 

•ıÇ I sayı aSJ - Türk sahne.sinden kimleri hc>ğe- riman Hanım, 2 _ Çmrehlitaf or· 
~h ı · k f evgili rntan senin berrak semanda is· 1 

'h tiklıll güneşi işte şimdi doğdu, bunu eden Amclihayat İzcileri Bursa niyorsunuz? ta mektebinden NeJ"at B, 3 _ Mu 
"'iisaha'-a ı· 1 b fu 11: kuponu gördüm artık Allahtan bir şey istemem ısesi i e ir maç yaptılar t- - Sekiz seneden fazladır Türk sıth nllim tatbikattan Şermin H, 4 _ 

3 [\n diyerek helecan ,.e buhran içinde olrlu bol da Amclihayat 6. 1 magv luA p ne!'line devamlı olarak gitmccli.f;im. e r,ii· Galatasaray lisesinden Hayrettin 11Y1s 1931 
ğu yere Yıkılıh. oldu voleyboJda da AmeJih at 1re Tiirk artistleri haı.t.ıncla hırhır ma· B, 5 - Halıcıoğlu askeri lisesinden 

Türk Gençler birliğlnln 
mUsameresl 

Pek yakında Türk gençler birli<Yinin 
Sultanahmet merhzinde bir müs:tmere 
vermeğ'e ı~arnr verilmiştir. Şu piye:;. 

-İA ld ay lltlmntım ·ok: ı:ıimdiki halde sahne ha· 1786 Behic Daim Bey. 
mag up 0 u. yatından t:ekilcn Şndi Beyi aratmna- BiRER KOLONYA 

lstanbul Gençler temaşa grubu lcak diğ~r bir artist heniiz eılmrnmıstır. KAZANANLAR 
Anadoluya sey hata çıkıyor 1 - Hnyntınmn ~onuı :ı kadar ah· 1 - lstanbul kız lisesinden Ni· 

Gençler temaşa grubu yakın· 1 
neye cıkmak i ter mic;iniz?.. met Hanım, 2 - Yeniköy iskeleci 

d - Hem e-ret. hem ha) ır .. Evet. çiin- varı Rauf B, 3 - Vefa orta mekte 
da Ana oluya bir seyahat yap- d d d ·~· 

kü :rukar a a edıgım ~ihi sahney<' bi resim muallimi Turgut B 4 -

l
ler oynanacaktır. "(Rilphe) iki pcr-ı 

........... ___ aom-tr.İ de {Kim haklı?) Jı.omedi. 
mıya kanır vermMerdir. Sevaba\ k kt b" k d JI "h ' 

" J çı ma :ın ır :r.ev u 'arım. ~~,r. ı • Ayvansaray Yeni sokak 31 Sacide 
bir ay kadaı surecektır. timal ilerde hususi hayatım ayni tem [LOtlcn sayıfayı ~cviriniz] 



• 
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H ari Ci Haberler 
PortekJzde 

• 
ıs yan 

tMr gUn biraz daha bUyUmek• 
te, asiler yeni muvaffakfyetler 

kazanmaktadır 

Lisbonne, 1 (A.A.)- Madere· 
de toplanmış olan kuvvetlere 
kumanda eden Bahriye nazırı, 
hükumet reisi M. Carmonaya 
.bir telirafname gqnderek aske
ri hareketlerin büyük bir mu
vaffak:iyetle başlamış olduğunu 

bildirmiştir. 
Bir askeri kıt'a, hiç bir mu

kanmete maruz •e harp gemi
lerinin yardım etmelerine hacet 
kalmaksızın karaya çıkarılmıştır. 
Çıkarılın kuvvetler; askeri ha
rekat pJinında derpif edilmiş 
olan mevıileri i§gal etmiştir. Bir 
kararname, Madere ve Açores 
ibtililine iıtirak etmiş olan as· 
kerJ ve mülki bütün memurlann 
azledilmiş olduğunu natık bulun
maktadır. 

Başka bir kararnamede Func
hal, Ponta-del·Gada, Angrado 
ve Hereismo askeri birliklerin 
feshini ve mevcut piyade kuv
vetlerinin yeniden tensikini natık 
bulunmaktadır. Yarı resmi bir 
noktada, Funchal, piskoposunun 
kan dökülmesinin önüne geçmek 
için yeniden tetebhüs ve tcvas· 
ıutlarda bulunmuş olduğu beyan 
edilmektedir. Hükumet, bu te
vaasutları reddetmiştir . Made
re'deki hilkümet kuvvetleri, Cal
hela kasabaıı civarında istikşaf 
yapmışlar "e asileri gayrimunta
zam surette ricale mecbur etmiş· 
lerdir, Asilerden bir miktar esir 
alınmıştır. Zikri geçen notada. 
01tf\da dönmekte olan şayialara 
rağmen, hiikümet kuvvetlerinin 
hiçbir güna zayiata uğramamış 
olduğu jlAve edilmektedir. 

Liıbonne, 1 ( A.A) - Vasco 
de Gama kruvazörü Pico Gruzu 
bombardıman etmiştir. Asiler 
mukabelede bulunmamışlardır. 
Hilkümet kuvvetleri, asirlerden 
iki vapur ile bir miktar harp 
mUhimmah zaptetmişlerdir. 

Lizbon, 1 ( A.A ) - F uncbal
dan bildirildiğine.göre, harp ge· 
mil~rinin top ateşinin himayesi 
altında ve deniz tayyarelerinin 
vardımile Ponta San Laurence 
m<>vkiinde karaya çıkan hükü
met kıttaatı asilerle derhal çar
T\ışmağabaşlamıştır.Askerlerin his· 
• unur derecede zayiata uğra· 

Gıldan, buna mukabil asilerin 
hiçbir ı.ayiat vermedikleri ve 
tuttuklan mevzileri muhafaza et
tikleri rivayet olunmaktadır. 

Bütün dllnyada 

1 Mayıs 
Bazı yerlerde sıkı bir inzibat, 

baz'ı yerlerde karı.şıkhk 
içnlde geçti 

Pariı, 1 (A.A) - Polis müdü
rü, bugün icra&ı muhtemel nu· 
mayişlere karşı ittihazı icap eden 
bütün tedbirleri almıştır. ihtiyati 
bir tedbir olmak lizere 30 kişi 
kadar tevkif edilmiştir. Bunların 
arasında komünist fırkasının 

merkezi komitesi azasından iki 
kişi vardır. 

Paris, CA.A) - Polis müdiri
yeti, neşretmiş olduğu bir tep
liğde ameleyi işten ayartmak 
için yapmış oldukları davetlerle 
sokak nümayişlerinin saat 15 c 
kadar akim kalmış olduğunu 
bildirmektedir. Bütün nakil va11-
taları, otobüsler, tramvaylar 
Metropoliten ve taksi otomobil
lerin ekserisi tabii surette işle
mektedir. 

Fabrikalar civarında, ameleye 
işlerini terkettirmek için yapılan 
fe{ebbüsler pek nadir olmuştur. 
Açılmış olan müesseseler müıtah· 
dimini tan.am olduğu halde çalış
maktadır. 40 kişi, halkı feıada 
teşvik mahiyetinde sözler söy· 
liyerek bağıra çağıra bir takım 
risaleler tevzi ettiklerinden dola
yı tevkif olunmuştur. 

Bu meyanda bir komünist ga· 
zetenin mes'ul müdürü vardır. 

Vilayatlerden gelen haberlere 
göre her tarafta sUkiın hüküm 
sürmektedir. Bir çok fabrikalar 
kapanmıştır. Çalışan fabrikalar, 
tabii bir şekilde faaliyetlerine 
devam etmektedirler. Dahiliye 
nezaretinin bir tebliğine nazaran 
işi terkedenlerin miktarı 1930 
senesindeki miktarın aynıdır. 

Paris, l (A.A) - 1 Mayıs 
günü sUkfınet içinde geçmiştir. 

Paris, 1 ( A.A ) - Konfede· 
rasyona dahil ameleden bir ta
kımı bu sabah mesai borsasında 
ücretlerin tenzili tehdidine karşı 
bir propaganda ve protesto iç
timaı akdetmişlerdir. içtima sü
kun içinde cereyan etmiştir. 

Sıdneyde bir mayıs 
Sidney, l ( A.A ) - Binlerce 

kişiden mürekkep 1 mayıs heyeti 
siikiin ve intizam dahilinde şeh
rin muhtelif mahallerinde dolaş
mıştır. 

ispanyada bir mayıs 
Madrit, 1 (A.A) - Bütün nak

liyat servisleri durmuştur. Mağa
zalar kapalıdır. Gazeteler intişar 
etme.mektedir. Yalnız doktorların 
hususi arabalarla gidip gelme
lerine müsaade edilmiştir. 

H, S - Vefa orta mektebi tnual- Madrit, 1 ( A.A ) - Sosyalist 
limlerinden Saim B, 6 - Kadirga fırkası ile işçiler umumi birliği 
Cinci meydanı numara 3 Hilmi B, 
BİRER KREM KAZANANLAR sükun dairesinde büyük bir nü· 

J - Eyüp Eskiyenide Enise mayiş yapmışlardır. Nümayişçiler 
H, 2 - 3 üncü ilk mektepten Mu-1 başvekalet dairesine gitmişlerdir. 
harrem B, 3 - Eyüp Gümüşsuyu Burada nümayişçiler namına mu
numara 19 lımet H, 4 - Paşa· rahhas bir heyet sosyalist fırkası 
bahçe lımail Safa B, 5 - Kadıköy ile işçiler hirliğinin taleplerini 
Hasırcı ıokak Kadriye H, 6 - Sir a::============= 
keci Demirkapı Yorgi B, 7 - Zey binden 489 Kenan B 8 _ t ı inci 
rekte Sü__at İhsan .H, .s - Göztepe ilk mektepten Hüse;in B, 9 _ 
Kayııdagı caddeıı Hıkmet B. 9 -

1 
Kayseri istasyon fen memuı·u Hi.ts 

ilk mektepten Necdet H, 1 O -Bas nü Bey mahdumu Sadi B l O _ 
tancı Yeni ıokak Nazım B, 11 - Büyükada Nec~dt B t ı 
Beykoz numara 2 Hasan Kadri B, Üsküdar erkek orta mektebi~den 
12 - .43 .üncü ilk mektepten Nec· 41 İsmail B, 12 - Rober kolej
~t Hılmı B. den Necati B, 13 - Aydın demir· 
BİRER ÇAY KAZANANLAR yol1arı heyeti f enniyesinden Mösyö 

1 - Kayseri lisesinden t 82 Ridel, J 4 - 44 üncü ilk mektepten 
Mehmet B, 2 - Beylerbeyi M. Ni- Hnıan Ali B, 15 - İstanbul lise· 
hat B, 3 - Sivas lisesinden 349 sinden 764 M. Tarık B 16 - Sa
Neı'et Nazif B, 4 - Haydarpaşa nyerde iskele karsısı~da 18.mail 
devlet demiryolları memurlarından B, 17 Çemberlitaş :rta mektebin· 
Kemal B, 5 -_vefa orta mektebinlden 149 Celal B, 18 - Beykoz 
den 254 Remzı B, 6 - Sult~nah-j Malik B, 19 - Rumelihiıarı iskele ' 
met Ak bıyık mahallesındenlkarım numara 22 Niyazi 8, 20 - 1 

Turban B, 7 - Yefa orta mekte· Reşadiye oteli katibi lımet Bey. 1 

Mısırda 

Arbedeler 
Sabık Ba~vekiller karga••· 

lık a,.asında sopa ile 
dövUldU 

Kahire, 1 (A.A} - Vet fırka
sına mensup 400 kişi ile liberal· 
lerin ve başlarında bulunan sa
bık Başvekil Nahas paşa, Mah
mut paşa ve eski ayan ve meb'
usan azalarının bir takımının 
intihabata karşı boykot müca
delesine devam etmek üzre Tan
taya gitmek için trene binmeğe 
teşebbüs etmeleri sopalarla mü
cehhez polislerle arbede çıkma
sına sebebiyet vermiştir. Veftçi
lerden 4 l'e polislerden 2 kişinin 
yaralanmış olduğu haber verili
yor. Hükümetin her türlü ihtiyat 
tedbirlerine rağmen Vetçilerden 
bir takımı nihayet trene binme
ğe muvaffak olmuşlarsa da tren 
istasyondan biraı ilerde durdu
rulmuı ve kendilerini hamil olan 
vagonlar çözülmüıtür. 

Kahire, 1 (A.A) - T antaya 
gitmek istiyen Veftcilerle polis
ler arasında vukua gelen musa
demedc 18 Veftçi'nin yaralan· 
mış ve bu meyanda sabık baş
vekil Mahmut paşanın da bir 
iki sopa yemiş olduğu söylen
mektedir. Başvekil, akşam ol
madan evvel yapılması muhte
mel nümayişlere mani olunmak 
üzre Kahirede mevcut kıtaatın 
Mısır piyade ve sunri kuvvet
leri ile takviye edilmesini em
retmiştir. Her tarafta sükun 
vardır. Dahiliye nazırı, M11ırda 

vaziyetin sakin ve tabii oldu· 
ğunu beyan etmiştir. 

Kahire, 2 (A.A) - Dün vuku 
bulduğu bildirilen arbedeler ne
titesinde Nahas Pş. başının muh
telif yerlerinden hafif surette 
yaralanmıştır. 

Kahire, 1 (A.A) - Son hadi· 
se esnasında yaralanan Nahas 
Pş. başından muztarip bulun
maktadır. 

Kahire, 1 (A.A) - Sokaklar· 
da otomobille ve (intihabata 
boykotaj) yazısını havi bayraklar 
tatımakta oldukları halde dola
şan bir takım kadınlar tevkif 
edilmişlerdir. 

havi bir beyanname}i muvakkat 
hükümet reisi M. Zamoraya 
vermişlerdir. Bu beyannamede, 
gündelik çalışma müddetinin 8 
saat olarak tespiti hakkındaki 
Vaşington misakının tastiki, içti
mai sigorta teşkilatı yapılması 
ve ziraat işleri hakkında icap 
eden kanun ve nizamların tanıim 
ve tatbiki istenmektedir. M. Za· 
mora balkona çıkmış ve verdiği 
cevapta, bu taleplerin esasen 
hükümetin programına dahil bu
lunduğunu söylemiştir. 

Barce!one, 1 (A.A) - Bir tı
kım işsizler yiyecek içecek satan 
mağazalara giruek öteberi eJrp 
gitmişler, fakat hasara sebebi)~t 
vermemiş' erdir. Dokuz kiti tev
kif edilmiştir. 

Barcelone, 1 (A.A) - 3 ile 
4 bin sendikalist aktettikleri 
bir içtimaı müteakip hükümet 
konağı önüne gitmişlerdir. l Ma
yıs bayramı hakkmda ki aır.ele 
beyannamesinin hükumet mc
murlarıua tevdii için bir heyet 
hükumet konağından içeri girdiği 
sırada yüzlerce el silah atılmış 

ve halk paniğe uğramıştır. Bir 
zabit, telef ~!muş, iki zabit de ağır 
surette yıualanmıştır. Sı villerden 
de 12 kiti kadar yaralı vardır. 
ıkisinin yarası ağırdır. Müaellih 

kuvvetler vak'a mahalline koşa
rak nümayişçileri dağıtmıfhr. 

Sillh atanların kimler olduğu 
meçhuldUr. Sendikalistler, nUma
yiılerinin muslihane olduğunu ve 
hadiseye kendilerine hiç bir mü
nasebeti olmıyan eşhasın sebe· 
biyet verdiğini beyan etmekte
dirler 

Almanyada 1 Mayıs 
Berlin, 1 ( A.A ) - 1 Mayıs 

günü sükun içinde geçmi~tir. 
Maamafih 11 kişi tevkif edilmiş
tir. 

lngUterede 1 Marıs 
Londra, 1 ( A.A ) - Hayden 

Parkta 1 Mayıs mOnasebetile 
yapılan içtimalarda polis memur
larından biri park nizamlarına 
riayet etmemiş olan bir şahsı 

polis karakoluna götürmek iste
miştir. Halk polisi takip etmiı 
ve bir arbede çıkarmıştır. Bu 
arbede esnaaında polislere taı 
atmı' olan 4 ıahıs tevkif edil
miştir. Polis karakolunun metha
linde biriken halkı dağıtmak için 
suvari polisler celbine mecburiyet 
hasıl olmuştur. 

Yunanlstanda bir marıs 
Atinı, 1 (A.A) - Bugün her 

tilrlü komünist nümayişi icrası 
menedilmittir. 

ltalyada komUnlstlerln 
mahkOmiyeti 

Romı, (A.A) - Hususi mah
keme 17 komünisti 2 - 8 ıcne 
hapse mahkum etmittir. 

Cezaylrde bir kaza 
Paris, 1 (A.A) - Maten ga

zetesinin Boneden istibbarına 
göre Bone ile Philippeville ara-
ınnda sefer yapan bir otobüs, 
Boneye 6 kilometre mesafede 
kapaklanmıştır. 4 kişi ölmüı . 
5 kişi yaralanmıştır. 
Para yerine telefon rehberi! 

Sydney, (A.A) - Sydney 
postası bu sabah Canberraya 
gelarği zamifi iHhMl01'3?r p:8Sta 
paketi içinde ''Komunvalk,, ban· 
kası tarafından Canbetradaki 
,ubeıine gönderilmiş olan 10 
bin lngiliz lirası yerine bir ta
kım eski telefon rehberleri 
çıkmıştır. Paketlerin trende de-
ğiştirilmiş olduğu zannediliyor. 
Banka, posta nakliyatı esnasında 
vuku bulacak sirkatlere karşı 
kendisini sigorta etmiştir. 

Şlkago caddelerinde bir 
cinayet 

Şikago, 1 (A.A) - Caddeler
de seyrüseferi idare eden poJis 
memurlarından biri caddelerde 
milnakalitın pek fazla olduğu 

bir saatte bir banka hırsızı ile 
•tabanca ile yapmış olduğu bir 
mücadelede aldığı bir kurşun 
teairile ölmüştür. Başka bir polis 
memuru da mütearrızı yaralamış 
ve mütearrız nihayet ele geçi
rilmiştir. 

Mıs1rdakl tren kazası 
Kahire, 1 ( A.A) - iskende

riyeden Kahircye giden trenin 
uğradığı feci kaza neticesinde 
yaralananlardan 4 kişi daha öl
nıtiş ve bu suretle ölenlerin 
adedi 50 ı işiyc baliğ o'.rruştur. 

Brezilyada bir lnfilAk 
Rio dö Janeiro, 1 (A. A) Niçe

royda 30CO ton barutun infilAlo, 
hakiki bir facia şeklini almıştır. 

insan cesetlerinin parçaları facia 
mahallinden bir kilometre me· 
safeye kadar atılmıştır. Facia 
kurbanlarının hüv.yetlerini tayin 
etmek hemen hemen mümkün 
değildır. Ölenlerin mildarının 
yüzü ~eçmit olduğundan korku
luyor. 

imdat takımları bütün gece 
tersanenin makine atclyesinin en-
kan arasında son derece gayretle 
\·alışmışlarsa da tamamen tanın-
maz bir hale gelm ş parça par
ça bir takım yeni cesetlerden 
başka bir şey bulamamışlarbır. 

Bir kaza 

Mons, 1 ( A.A) - Bu cıvar

daki maden ocaklarından Lirin· 

l:JP.t~B• 
Parls hastanelertnd 

diş teşkllAtı 
iV 

Bundan evvelki makaleletİ;I" 
izah ettiğim (Paris hastanelert 
te,kilatr) hiç !Üphe yok ki fr ·dit 
run diğer ıehirJerinde de ~!"' t1I 
bunun böyle olduğunu i§ıtıY0 

ve tüpheıiz addediyoruz; ııö 
dik . 

Aziz memleketimizde halkın 
ihtiyacına tekabül etmek iİ 
yalnız lıtanbuldaki ditÇİ me 
nin servisi vardır. Değil A~ 
tehirlerimizin, 1ıtanbulun bil• 
kısım hastanelerinde - mu 
tetkilittan sarfı nazar - bir tef 
tabibi bile yoktur; olanları el• 
kilatıızlık ve yalnızlık yüzii11 
mevzii kalıyor. . . ~ 

Ditçi mektebimizin ıet\'''~ 
mektep servisi olmak itibarile. J 
tan ziyade talebenin ilmi iıtıf 
ihtiyacını dütünmek mecburi)' 
dedir ve bu, buralarda da bö1 
Binaenaleyh halkın dit ihtiyaCııl' 
lelrtlak tehvine imkan bulalll~ 
bunda haklıdır. Burası dittabilıi 
tittirir. Asıl halkın ihtiyacını 
cihetçe temin edecek olan ( 
ne dit servisi) dir; bu iıe 
pek zaiftir her sahada çok t• 
şükran yenilikler yapmıt ve . 
lar yaratmış olan aziz cümh 
idaremizin bu ihtiyacı da c~ 
yete layık liir ıurette nazarı a 
ra almasını gözlerimizde üJ!! 
leıi kalplerimizde heyecanla 
yoruz. Biz F ransadaki bu tef 
aynen talep et.miyoruz; ~:mu~~ 
çük bir nümuneıi bize şımdıb 
fidir. ~ 

Paris: Diştabibi Süat 1 --·- ~ de bir çöküntü olmuş, 6 
kaybolmu,tur. 

Belçika meb'uslarının tah 
Brüksel, 1 ( A.A ) - Bel 

meb'usan meclisi, meb'uı t 
satının ııo 1 O nisbefinde 1 
edHmesi teklifini 75 reye k 
92 reyle reddetmiıtir. /. 
Bombayda bUyUk bir y•ll f 
Bocıbay, 2 (A.A) - DUP, 

şam Bombayda müslüman / 
carlarla esnafın oturmaktı ~ 
dukları mahallede bliyük 1 
yangın çıkmıştır. 8 ev y•" ~ 
8 ev hasara uğramıştır. ıoO A 
dar aile de evlerini ter~e!~ 
mecbur olmutlardır. 4 kıf1 /, • 

surette yaralanmııtır. Zır•~/ 
tarı 300 bin İngiliz lirası t 
olunmaktadır. ttl. 
lngllterede kısmt bir irtt11~ Londr~, 1 ( A.A) - Asb -; 
undcr· Lyneda dün yapıla1' JI 
tem mim intihap, büyük bir' I. 
uyandırmı§tır. Zira, ilk def:ıJ 1 
rak, yeni Moıley fırkası ll 
tihapta bir namzet gösterfe 'ti 
Bu ıntıhabm icrasına aaıeel~ 
kası meb'uslarmdan M. B ~ 
nin vefatı üzerine ı.arure~ ,.ı 
'Jlmu~tur. Mumaileyh mu '~ 

l karlardan Broadbent';n kaU~ 
1 olduğu 9.763 ve Jiber• 1~ ~ 

Greenvoodun elde etrnit 0

1 ~I ~ 6. 690 reye karşı 13, 170. ~~ fi.. f 
zannrak intihap edilmiş 1 t •·.,,",i 
karşı karşıya üç naınıG ,d; ~ 
Ame'e fırkasından M. ~ .y; V 
yeni rl.osley fırkasından d•" ~ 
ung ve muhafazakarlar .~~ ı 
Boadbent. Muhafazakar d~"'if_~ 
12,420 rey ile intihap e 

1
11·0\( 

Rakiplerinden M. Gord011 1'•'' 
ve M. Young 4.472 reY ~ , 
nıışlarrlrr. (jt~ r;I 

Londra, 1 ( A.A) - 5oli''t 0 
tc~rinievvel ayına kadar İŞ ol'~ 
J l 'f .. ·ra etlfl db' enera vazı esını ı b J t~ ~I 
ıir James Melvilin 

1
• ~ır..ı 

. bır b':. 
vefah üzerine yenı . eti ıer 
!nlıhap icrası mecbur•:ıı gii" ,o 
olmuştur. Bu intihap, dÖ'd011 

de yapılmakta olan 
kısmi inlibaptır. 

11
,.,,., tif 

Romanyanırt "S 0 it~ 
Bükreş, (A A) - :.,. " ,vt· 

tik lere RÖre RornanY' ,bı'' 
18 mi.yon 23 bin kişideP 
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[ Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler ( Çanakkale darbesini 
-------~-------~-~------- unutamıyorlar! 
insanların Tekamülü Tarihi ltııAI orduları tarafından harbı umumi içinde yapılan hala· 

lar.n en bUyUIU Çanakkale maOIOblyetl ile netlcelenen Kaç Asırlıktır ? bogaza hDcu ... harekaU midir 'J 

~6 Ne"Yorkun meşhur paleontoloji nin a§ınma.aı miktarını ve bu di_şlet zünde izlerini takip ederek. onlarla 
~ ~hasaıslarmdan Doktor Hanri üzerinde husule gelen küfekilerı tet temasta bulundukları malumdur. 
fe~ılt Ozborn ahiren Amerika kik etmittir. !>oktor Ozbornu~ keşfi bu suretle 
f~ fe ceıniyetinde verdiği bir kon iki alim fillerin diş sırları üzerin msanın kablettarıh. ecd.adınm zu· 
•11• l\ata. insanların tekamül devre- deki bu çıkıntıların milyonlarca se· h?ru za~anı~ı t~s~tt ~ttırecek ma

)e 
1~ '!liiddetini hesap için yaptığı nelik bir .müddette muntazaman te- hıyettedır. Altmın. 1dd~asınca ecd:ı· 

,._h bır keıfi izah etmiştir. Doktor zayüt ettiğini mütahede etmişler: dımız arzın son bır mılyo!1 ıene~ık 
itı eaahı yapmak için fil dişleri· dir. Bu çıkıntıların uzunluğundakı hayatın~a m.a~undan zırade . ın· 
~ırlarını tetkik etmiştir. her tadilat fillerin dünya yüzü~de- ıan. feklınde ımış', D~ktor sastemı .. sa 
~ <>k~or tarihi tabii müzesi mü- ki me~cudiy~~inden bir de~re. ıfa- ~esınde Cavadak~. Pıt~ Kantropus
lt ~ııter Edvin ile beraber kah de edıyor. Dıger taraftan tik ınsan un bundan beş. yuz ~m. sene evvel 
,,,!ıh devirlerdeki fillerin dişleri- (arın filleri avlıyarak ve dünya yü- ya,adığmı tesbıt etmıştır. 

············~~~~····~~~···;;:;~~~····~~'};~·····························~·~~···~·~~~······ 

llgifizler tenezzüh tayyarelerine 
kayık bağlıyorlar 

!~tiliıler son zamanlarda tay• nn araıma küçük bir fcayık bağlan 
(!re Yeni bir tekil vermeğe baı makta, tayyare bir sahilde denize 
~.tdır. Bu yeni şekil bilhassa indiği zaman yolcular ve pilotlar 

h tayya:relerinde tercih e· bu kayığa atlayıp hariçten hit;bir 
edir • Son gelen İngiliz mec yardıma ihtiyaç kalmadan sahile 

(! ~ ~a görüp okuduğumuza çıkm!lkta ~eya .rezme~edirler. 
'll Gttıtz tayyarelerinde, tayyare Bu yem ıekıl amatorler arasın· 

~rinde yüzdüren mantarla- da çabucak taammüm etmittir. 

~ '~ede bir Fransız 
~ltılsint soydular 
ı;ı,._ k 
i ~ ong, - Buraya 
t~'11iı torpito muhribinin 

d,11 ' altında bir çatana tara-
r .. , Çekilen iskelet halinde 
i ~••ı gemisi getirilmiştir. 
tatil l!Jcbov olan bu gemi 
ile 14 dtinde baıka bir ge
~ iJ'rpıştıktan sonra batma
~ .. 11 Hainan koyunda baş· 
~c \ ttrniştir. Vapur bu va-
~\ll 'k en bir gece vapurdaki
lılll,'i 1.arı sağır eden bir ateş 
(!"tc tıttiler. Etrafa bakınca 
~ b· •andal &ördüler. Bun-

3~ne .• ~akın Çin korsanı 
)' 

0 
;lfilık mürettebatın bu 

) r k Usu ile başa çıkmasına 
. tııı~ tu. Küpeşteye kanca
~liiiı •n haydutlar canbaz 
'"~ı e IÖğerteye çıkmıtlar 
. lld:rının tehdidi altında 

t ~ tı baıhyarak dümen ne-

~'-''kda~ her kesi sımsıkı 
'P\tl'\ı hır kamaraya tıktılar 
lltda 1/0Yınağa koyuldular. 
' ttlu~~ k~ç yüz ton ağırlı-

cf,. ehf eıı:ya 500 den 
"lnUt Y ' 

~'"dı. B· \'e birkaç yüz ko-
'11ar1 iüt~n. bunlar vinçle 
lchd·d· ndırddi. Korsanlar 

t b ı ıle k ulu aıayı açtırarak 
et, ilan bir kaç yüz bin 

ı · •tırd.ı y . . •hti't •r. alnız 15 bın 
~de a) eden diğer bir kasa 

atın k··ı ~ '-tıd .. u çelcri bulunan 
du~ ... A.;gı her nasılsa gö

"ı.ıuttli k up götürülen eşya· 
~'kınd 1Y1tıcti 200 bin do· 

tı b tr. E r_· 
~ Otalt • fK ıya vapuru 
•ta b· tık,.s.n S<>nra mü

lr •a d 
n ala b indırdiler 

iki kabile 
Vahşiyane bir mu

harebe oldu 
Taipeh ( F ormoz adasında ) -

iki düşman kabile arasında vuku 
bulan vabıiyane bir çarpııma 
neticesinde bu kabilelerden biri 
m<ığlup olmuş ve adeta imha 
edilmiştir. Japon jandarmaları 
•ak'a mahalline geldikleri zaman 
yerde 184 kesik baş ve o kadar 
başsız ceset, 13 ağır varalı ile 
intihar ettik]eri anlaşılan üç ölü 
bulmuşlardır. Kabilenin 104 mü
tebaki efradı meydanda yoktur. 
Bunların köle olarak satılmak 
veya işkence ile öldürülmek 
üzere galip kabile tarafından 
adanın dağlık ve sarp kısmına 
götürüldükleri 1 anno:unuvor. 

Kaybolan ilimi aramak için 
hazırhk yapıhyor 

Londra, 27 - Kanadaya uçan 
tayyareler için Şimali kutup üze
rinden yeni bir yol bu mak mak
sadile geçen kışı Grönlandın 
müntehayı timaJisinde bulunan 
Boz burunda geçiren ve kendi
sinden aylardanberi hiçbir haber 
almmadığl için hakkında büyük 
endişeler duyulan Courtau !dı 

bulup getirmek üzere teşkil 
olunan heyet azasından yüzbafı 

Raynor kızaklarla mücehhez iki 
tayyare bulmak maksadile Nor-
veçe gitmittir. Diğer taraftan 
ingilterc hava nezareti Norveç 
ve Kanada sivil tayyare teşkili· 
tından t aharriyata iştiraklerini 
rica etmiştir. 

ve müteakiben vapuru ateşledi

ler. Yangın 10 gün sürmüştür. 
Vapurun iskelet haline ıeimesinin 
sebebi budur. 

Bom bay, Kaymakam 
Peytonun zevcesi Te kızı dün 
bir gezintiden evlerine dönerler
ken bir Hintlinin taarruzuna ug· 
ramışlardır. Hintli tuğla ile ma
damın batına wrmut ve başı 
kanlar içinde kalan kadın yolun 
kenarındaki dikenli tel örgüsü 
üzerine yuvarlanmıştır. Dikenli 
teller madamm kollarını ve göğ
sünü yırtmıştır. Km istimdada 
başlamış, köpeği de mütearrıza 
hilcum ederek bacağından tsır
mıt ve polisler gelinciye kadar 
onu bırakmamıştır. Yerlinin deli 
olduğu zannediliyor. 

Erkeğe benziyen 
bir vahşi kadın 

Türk orduları için büyük bir za· ne müessir bunlardı, mermilerini 
fer, itilaf kuvvetleri için bilakis en kamilen aarfetmişlerdi. Hamidiye 
büyük bir mağlubiyet teşkil eden kalesinde (17) Kilitbahirde de ıa .. 
Çanakkale muharebeleri hakkında de (10) mermi kalmı§h. lstanbul· 
birçok askeri tetkikler yapılmıştır. da panik vardı. Eğer Robeck 19 
Hala da yapılmaktadır. Bunların mart sabahı tekrar hücum etle, 
sonuncusu Edmon dDelage tara· torpilleri mütemadiyen taratsa idi, 
fmdan yazılan kitaptır ki ahiren boğazı zorlıyabilir ve karşısında 
fransız muharrirlerinden Stephane Çanakkale tarafında 1878 modeli 
Lauganne (Çanakkale faciası) is- ve ihtirakb mermi kullanmıyan bir 
mi ile neşredilen bu kitap hakkında kaç batarya ile Nara burnunda 
Matin gazetesine bir baımakale 1835 modeli iki bataryadan başka 
yazmıştır. bir şeyle karşılaşamazdr. 

Türkler için bilhassa şayanı Bundan başka Çanakkalenin her 
dikkat olan bu makaleyi aynen hangi bir tarafında da hiçbir mu• 
tercüme ediyoruz. kavemet görmeksizin asker ihraç 

Bahsettiğimiz bu makale fudur: edilebilirdi. Sahili muhafaza eden 
Tarihin kanlı ve feci sahifelerin zaif bir jandaı·ma kuvvetinden ba~· 

de tesadüf edilen ıiddetli alaka, ka bir şey yoktu. 23 veya 24 mart· 
onlardan çıkarılan felsefi derslerde ta da, itilaf donanması haliçte de
mündemiçtir: İnsan istikbali oku- mirliyebilir, lstanbul sukut eder, 
yamasa bile, maziyi okuyabilir ki harbin umumi istikameti 1915 ilk· 
muvaffakıyet veya mağlubyetin, baharından itibaren değişir ve .. de 
şeref veya hüsranın büyük snrı ek- ğişirdi. . . r ı 
seriya bu shaifelerdedir. Mösyö Fakat Robeck ısrar etmedi .... O 
Edmond Delage'ın büyük bir dik· zaman lstanbulda, 19 mart sabahı 
katle yazdığı (Çanakkale faciası) he rşeyi kaybolmuş zanneden Li
iaimli kuvvetli bir kitap, dünün man Fon Sanders, bir şey çıkmadı
bugüne verebileceği en büyük ve a- ğmı görünce, son bir gayretle bir 
cı bir derstir. cephe teşkil etti, bir haftada bir or 

itilaf devletlerine bu f adanın du yaptı, kaleleri tık hm tıklım a.s
ne kadar kan dökülmesine malol- ker doldurdu, sahili tel örgülerUe 
duğu malumdur. Bir seneden az kapattı, yarımadayı tabyalarla dol 
bir zamanda itilafçılardan 80,000 durdu. 
kişi, bu mel'un yarımadada kaldı· Enver Paşa şöyle diyor: 

~ lar. (~) Fransız kuvvetleri ki hiçbir "Eğer fngiliz1er Çanakkaleye da· 
- .• ~ "' -· ...4: zaman 42,000 kişiyi geçmemişti, ha çok gemi sevketselerdi, latan· 

Bu resim bir İngiliz gazetesinin hemen hemen tazelendi ve, 4,000 bulu zaptedebilirlerdi. Fakat geç 
fotoğrafçısı tarafından alınmıştır. ölü, 17,000 yaralı verdik. İngiliz- kalmaları, yarımadayı tahkim için 
Resimde görülen siyah tip Afrika· ferin zayiatı daah ç.oktu: 28,000 ö- bize vakit kazandırdı. 6 haftada 
da İngiliz Kongosunda yaşıyan ka- lü, 78,000 yaralı, ve birçok kısmı 200 iskoda topundan fazla yerlet· 
hilelerden birine mensuptur ve ar- bilahare ölen 100,000 hasta. Müt- tirebildik.,, 
kasında çocuğunu taşımaktadır. hiş bir bilanço. Ve bütün bu ölüle- Altı hafta, 18 martı, nisan so• 
Dikkat edilirse görülür ki bu siyah re, hu knaa, bu ıstırap ile berbaer nu ile ayıran müddete müsavidir. 
tip tıpkı bir erkeğe benzemekte- tam bir muvaffakıyetsizlik ve mağ· Ve 25 nisanda itilaf kuvvetleri en 
dir. Halbuki bu kabile mensubu bi lubiyet... iyi kuvvetlerinden 80,000 kişiyi 
Jikis bir kadmdır. Maamafih muvaffakıyete ra- Çanakkale kayalıklarının hücumu· 

1 Ük hı mak kalmıştı. 18 mayıs 1918 de, na sevkediyor du. Her kaya dibi fe· 
sveçin büy r amiral Rebeck'in idaresindeki Fran ci bir mezarlık halini aldılar. 

şairi öldü sız İngiliz bahri kuvvetleri, duvar- Ve, 8 ay sonra, nihayet yarıma· 
Geçen hafta isveçin en meş- lara gemilerle hücum gibi delicesi· danm kayalık yaylalarında tutunu 

hur şairlerinden Erik Aksel kar- ne bir teşebbüse geçtikleri günün labildiği zaman da, (1916 kanunu· 
felt öldü. Kendisi her sene No· akşamı, yarım bir felaketle ölüyol'- sani) her şey terkedilip çekilini· 
bel mükafatını dağıtan İsveç du. itilaf kuvvetleri 18 büyü~ ge· yordu. 30,000 ceset, şerefsi.z olmı• 
akademisinin daimi katibi idi. miden 7 sini kaybediyorlar, hır a- yan fakat neticesiz bir harbın feca• 
İsveç akademisinin beş büyük teş ve demir kasırgasına rağmen atine şahittirler. Bütün harp hata
azasından biri de kendisi idi ve 176 türk bataryasından ancak ııe· )arından en ağırı bu Çanakkale fe· 
onun reyleri büyük bir kıymeti kizini iskat edebiliyorlardı. Robec:k Jaketi olarak kalacaktır. Bunun 
haizdi. bütün cesaretine rağmen erte- mes'uliyetini aramak neye yarar?. 

İsveç akademisi 1917 senesın· si gün teşebbüsüne devam etmedi Fakat facianın hissesi Çanakkale 
de Nobel mükafatını ona ver- ve Londraya, Gelibolu yarımadası kayalıklarına silinmez, kandan 
mek istem iş. Fak at KarlfeJt aka- nı karadan işgal etmedikçe Çanak harflerle yazılmıştır. 
demideki vaz.ıyetini naı.arı itiba- kale boğazından geçmenin imkanı 18 marta rüc'at ettikten ıonra 
ra alarak mükafatı kabul etme- olmadığını telv afla bildirdi; işte rüc'atta devam gerekti. Sebat, zafe 
mişti. Karfeltin hayatında büyük asıl beyhude korkunç, kanlı facia ı ri temin eder ve Allahın kızıdır. 
bir şöhret kazanamamasının se- burada batlı.yo~, zira y~rıma?a ka-j Harekete geçmeden dü~ünmek, 
bebi, onun ancak birkaç milyon ra kuvvetlerıle ışgal edılmedı, alın- düsündükten sonra devam etmek.: 
insan tarafından konu~uJan bir madı. Bununla beraber :~e~ ba!tri l lşt~ muvaffakıyetin büyük kanu· 
lisanla yazı yazmasıdır, sonra kuvvetler, 18 maı-t maglubıyetıne / nu ! Ve bu sadece feci harp yolun· 
şiirlerinin tercüme edilemiyecek rağmen ısrar etsel~rdi. 20 ~eya. ~l j da değil, sarp sulh yolunda da 
olmasıdır. Karfelt, ingiJizce veya martta boijazdan ıçerıye gırebılır- tatbik eailir. 
Fransızca ile yazmış olsaydı, lerdi. işte bunu Mösyö Ed~ond ~e ı Stephane Lauzanne 
yeni bir lirik mektebin liderı lage şimdiye kadar neşredılm~mı~ :;ı: , • • • 

d O ·· t · · b k" t ' 1 reddi gayrı ka· ( ) S tephane Lauzanne ın ıtüaf deo-oJur u. nun şıır erının erra ıye ı ve top anmamış ve . . . , .. 
f 1. f "k " b k b"I .. ··k vesikalarla ıspat edı- letlerı hesabına (mel rın) labırıle tav-evsa ı, ısan ve ı ır ıra ışı, ı gozu en ı .

1 
tt ' • . b d bilôlc' T .. k 

ahenk kuvvetidir. Bundan do· yor. . . sr. <' _ıu.ı . u yarıma a . UJ u~ 
layıdır ki musikişin~slar onun şi - Şüphesiz, türk kalelennın bataı· , mıl~etı ~~ın .. (m~~k~de1ı) bır tabü 1.:a
ir:erini musikiye almış l ardır . yaları mahvolmamı~lardı, fakat l~ ı le~ır. Çunku ~uyu~ . .l~ustafa ~em_ol 
Karfeltin eserlerinde her şeyden mart akşamı artık caphanelerı Turlı: ordusu üe bırı~cı defa milletini 
fazla kuvvetli ve canlı bir na yat kalmamış gibiydi. Hafif bataryalar ı bll mukaddes kalcue istinat ederek kur 
felsefesi teneffüs eder. cephanelerinin yarısını kullanmı - t amu. tır. J' A ' i T 
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1 Hikaye ı . ~ : · 1Ja'~·" • 
08ıtldl Nlftüt • .,,...., ....... •ltmdU'911 llutant eltmaA 

Selma Ue koctllll Rnllmln Oôıti' el- llMt&Mlt Nt. letr düşmüttüm. fyi ol• 
. . . ,,_ .. . Mr dum, ve uzun esaret zamanında, ku~ 

Nr'llWlflltt fUtlklerıne 8""r"'" H•n f11ftlft ftHrl olup ta arliıdan htnl ı:e• 
'*""'8a ilWerl •'-'il/ar. mlliıllt l'f/UI• u, turdufını ır•d11n. Runa, bit tek 
11,,,, y 11 .... ııı11n sanH, MG6encı lttlH f" 
llllttllilni tanıltıtdl• ttllHltll ıl4ıp ota• n&tmıl ••Mı. ltnl ırkıdH btrl vu~· 
,..,. 111,,.ı. be ,,,,,,,,,. boltlH•ll ''"*"'· 11ıttı. Ratka tlrUI oıa111aıdı ... •lr• oo 
ftlııll"t Otlödn ltöltJn ıum ltott1 0,.1,., nlMdt ti•• nrd1t tim onUmd• ''"* lt6~1t '"-''''' tl1'1/Ul/Of'lllr, t11ılı ldJ hU, •ltMU tartfıı•ıı ftlettk ıuırtu" 
,,ı;ı1rı1tın lltllH11tt11J• ftlll'Cfl/•1H•ıttıt1n •....,lial& dl tururdaf haydi dfye• 

dl dij~ 1 U• Olta YtlrtUll Mit. bini. )'lıUMden 
,,,. ff (' ,,.,,. "'· ... ,..., , ........ 

Yablıtt octıta dllldlfü H•an. h•· r ... 11..,._ıaı ıttldı ı 
11111&. ,..1Mı:rı 11•11t fi.atın ltlr ••llttt - Arkanıadı k .. fftdı. 
w tJuımatttu. Uerhıl nıftıtt 11tıdr ı YıMftft Mr 111 durdu, kııık bir ısd 

- KIJMhludtn 111 kotktın11d.a •• hf la .... , ır•t t 
nl Plt(ıht1flllll1tdı dfft.a tmnt. itti - K11•iM Hılhıl 
hlllfllterl (ok tttır " onlırı tok 111 - H•f• 
tıntrttn. M11tiftlll1' •UHI k&, .. &ltrtfttl - 1 .. 1. ..,, • • • 

- DotttiftU bltUk ı..-.ıı ıı.n. • Qfftltthl lfl•tından btr tıbenu 
ter ..... 1111 hır kHil pl..,.t Mttlll Mil • .,., • ., Hı ... •• •ltl'tdilet. Btru 
,,..,..... lllUllllrlp ............ _,. M.,. A'-•t ••• "• ... rir• ..... 

- ıı. - Mıltm lfyt ttttdttlar, dtyt batır 
tabancı. Halimin sözlerine bu •~1 dı faul Sellllıla1f akpmki yaba11eı mi 

(,. lr) ile nvap verlni9U. Hallll titn- u'tıttı k611ıtıa._' alrlınct tahantuına 
di. Bu ~!. Mt1tır6kı 

Mtithl' bir ıdk6t. tatH ..uı ... Mt - l'ır hain, Mal misafir edene.. 
f*bltUlmhk mlofta t,;c6k&L Oç• de ıtlMI diye ltildı. 
,.rlatdı, VabaHt lenf ıılaJla ff'fll •ıav - t 0 A•met. dedi, ,fmdl de &en 

rauralu mf beni taraMbınT 
... Afftdfrthtlı. dtdt. 80tl lhl11tuı "'tlyar Mtt., "*1 açık kaldı. Elin· 

bUa rtıyıtamın ell llff bit 9-atrl'IMtlı de MI& tutttlfd ftiltrf thtl hizuına 
Mttrıatt1ı Öyle tnr halıra Jd. ltandaft bl4ıratak yabaneının ytlzUne baktı, 
Mkıı ltnl kAdat nYtl.. tonti ~ll•sttr hln;tlr lfbyarak bo)"· 
~t! httdenlrire durdu, ı)'tfa kalktı, büf&a atı1dtı 

d&ltştı, piyanonun yantndl •\ll'dl, ff: - Renim pap111, yavrum, S.Umim. 
- Mü8ütienlılf bu atı hatıra ile een öl1M41tn haJ. 

ftlft'1 y6rmlktania, biraz piyano pla- ~---------
DA Y l 1' j ılll. 

Vt 111u•afakRt revabı ol111du Amııt Hetar T ... ret Tt l.Aean tnek-
oturdu. ~lmı)"a bqladı. ttpleft ••nt\llllne: 

Yabancı, nlnfnnaa bir ,..._ ~it- Amell Hı,.t T" ... ret •• L1s•n 
yordu. s.ıa-ıa. çok iyi piyano taİ••kla n"tlnepl•rl .. ldt.rt e•mlfeUnln 
httaber, ohun bu kadir ··-· tal• .. • ntra•umeei•la tetkilı ... t•tddd 
na ha1ran olmuıtu. Bl&i•ceı ~ t9SI heyett ldareeiaia iatilaa· 

QOHbCION .. ıttf'ldln kaçan, tahta.ve m06' 
bllya aralıkLarında Y•f•Y•n tahta kuru•"· 

••o•l•yln yuvasından çıkaraıt •••• ıeırnt ... 
vt uykunuzu ıcaçırMa4a çalıfıl'. K•n•hat"t '/ti• 
•Uındt. 11\"!ha ttdlnlt v• bütUn aralıklara ve 
ICettlMI•,. 11'11t ,o.kuHChtUlı . 

..-nt. ••n•k ........ ınek. lftr9. kannca. aove, 
tahtakur"ltu tlbl h"6tatı ve bunların tohum
larını imha eder. H ... ratı 61~0rOr fakat lnNn• 
lara a.ıl zararı )'Oktur. Kulfanılmuı kolQ.aır. 
Lelıt• 7•ı>maı. P'ıtt"t ~sıtet ... .,.,., '"""• edtoı 
•ciatarı• t .. vlf 6tM•Ylflft. etya" k:T:.Mh Mrt 
t.nekeıer üaertnd• aeker ntArltaaHH 48t'lfti• 

FLiT' PCJ9KOfttD 

1/116 /ltlfıllllıl •• ltlllt ..,,_,, fit,.,, """"...,.,. • ..., 
Uwı ..... :l.lbTttfOtôAllllll ......... ,.,... ... 

Emniyet 
den: 

andıQı müdürlOgOn· 
- Riea ederhn. d_.., bir ,., _... ı. ttla ..,.... ..a.iaiMl ~ 

çalar mı11nııl ..... -' 10 4a ............ ·hı Ne M timi 

;;:::n::Y··tizerfnclt mtffll kaplı lilin •k• Amel t11,.t mllllM 1~984 1 rota al .... 161 K.,._ H. 
bit •ota defteri dutttyotdu. Yıbaaeı billM1a.ta -. ... , l.'lluMll•u. riea 14018 l t1ft ,.. ... ko,. • •• .. 
ana flfnl ı111tt1. Sela.ı mlnl ôllftılt ttı ohmer. 14115 ı ,... . rtW. •• Snlılte H. 
re bit fllteltet yaptr, fakat Hatim ko- ~ 14212 ı ~ ,... kepe t toia ma,allalt Lika Kerim H. 
1undAn tutarak onu oturttu. v,abaaeı 1 M. M . v . .... w;net& aı-s ı·~20 1 ............... paa•"'atlf, " -:• , ................. ... 
dfftMt llÇml' Vt ~atmıyil bat &Mfft&o it m•:çru g,~m-:r~ 1 .. .-- - il \ilH awpw ~ •-

ftta (C6nte d•hortman) dı. Mattlt••tkı kıtaat U.ttyaeı 010 ~ Jldlı Yllllif 1-1,a B. 
Bitince döndü. Selma. ellerfle rd:ı&fl· IMllHk •n bpah nrftı MİftahM)'t 16724 S altta Wlulk Sudet it 

nU kapamış ailı;rordu. Yabancı, ltafif ......... ,. lllaltll to •• ,,. m P*tat 19SJI 1 tlft ,... kipe Nistr K. 
surette sararmıştı: lhl Mat.tlıdt Alkert llttll al•• ko 196~ 1 roza iğne t yaprafı Jnnk Nariye H. 

- Afffder&inia. dedi. Wl•1el'd m ..... llM taJtluaktrt. TaUı;let1a 204t? l altıa IUt ~..a.... H. 
bir.. tutaa..Sat ılll&lt ti mlıaka1a1a .w.r• 

- 0, •Mit Halim, Urat 7a iti• flrMll tllln alıltl&rt1t blrlfkte 22911 1 p1rlanta fHİmJi1' ....,...... lf. 
btl .-l'flyı lti&Jn~ daim S.11•1 aaur •-*tr •aa ıı .. komlqHallli mira 23389 t teaa ylalk 1 pft altın WJ.lik IMt yll etm 
lar .. Ku•ı11 .. savam 1e1ı... let... eutt•rı. (118) clil.,• ..... f . ........, K. 
nm da nffl.Jllı81 idi .. harpte Mr ..,..,.. • • • nd9 1 albn lıWelc Nazif 8. 
telLt •.ant. Mt hltunt _._..., n· MU.ııtl&tı ukeriye için 11 &• 

nt••· ll•llltt••· etln 'NttTklft .. det 1anım 16nd6rm• aleti e m&• 23895 1 çift pwlanta kipe. 1 ~ roaa kGpe 2 .... 
lt1•11 bl...at1nam•111 tlll,.t .tti.. yıs 931 çarşamba günü uat 14 t.t laatah yhllr t ro• ytıaOlı 4 •lmk•I a.ti 2 

-Yat.. ihalesi ıapılmak ümere puarlığa ._ ..t Wri •İ••li 1 alba lllllek 1 ah 
Yabancı lklnd defa olarak acı bir Jwnmuttur. Taliplerin f&tinallleli -*L 

1 
... ta.i... Na H 

hayret lfacle edly•r4u. rabt bu •fer ni -"rmek 11ert her tün W! thal~ .a Wl• 1111• O •ltm ...-.e. elyt • 
Halim kızmıştı: .u:d111 ıvtl t.minatlarilt bitlik· 2441 O 1 rota tek t11 yDdk Azize H. 

- lfyfenctı, dedi, at d .. ek ltttdlil te Fındıklıda httetlmltde hazır 25059 1 pırlantab itee V..A,. H. 
llftL bulunmalan. 

- Aftedenlnit, \u llıGaUa •• bea· • • • 34665 1 çift rou klip. 1 r•ı tek tef yldk 1 altm 
ele dtaila bahaettifim ac1 btaft,JI ha- Levumı dikim e.ı fçk lO.OOft u•t maa kordon Hac. H. 
tırıattı, bundan tekiz sene eneı.. metre A\fftlpa mali t.e1l 6 mayıs 25140 1 çift r6za 1co.,e 1 roza ıOI yüıak 1 altua .-

Yabancı mukavemet ..u- Wr ai tal ~ba l{lnü saat 15 te maa kordon Nalla 8. 
kAaetle eh li1llb'ordu. ıuı. Haıı .. thal@ll yapılmak O.re pazarbt. 35497 ı pırlantalı peatatif • .._. H. 
otwrmuını ı,.reı etti, ve devam etti: konmuttur. Tallplerin şartnamt! 
- Ne prip.. B•ndu ta• Mldı .... ft nümuntlirıi görmek üzere her 35704 1 roza dal iğne 1 ~ft rota lr&pe 1 *8 Minik 
enel, ı.. de kuwal•I• .,..._ " .. ,. ,Oft ft ihale aaıtlnden evet tenıi- 1 pırlanta 2 roza 10ılk 1 parlanteh ... t Kbaile H. 
al liperde çupı11,.rduk. O _. h• larl1e birlikte hlıır bulunmala· 35819 590 dirhem glmlf Hueae H. 
nm emri almııtdl. Ka-1•1• helal- rı. 558S8 1 çift altm kol dttmtal CeW B. 
lAfUk. O.ula ayni lı:a•ını MYirorlak. • " • 
,.a1a&s. np11eye aelmedea ~el Mili 3. tt O. SA. AL KOMISYO· 35909 1 roza ylbOk 1 alha burda Wleatk tM1i Newllll H. 
hall.a..k ~lal bdl8a •iracı&at etMit. NUNDANa 35917 · 1 pırianta tek tat apaf t çift aJtlll ltlulk 1 
blKill.._ birini terdlıl .._.tat lliy- Çalı fuulya: 7200. ukız ka· tGmOt kemer. Mahit H. 
1
••'ftik. e.. t.erdh ritl•tfda O,... balı: 24.000, Semisotu: 7.zoo, 35921 1 roza tek tq ylblk 1 ,.ift altın hUellk Faika H. 

oe helall8flrk• ka•nl ... 11clltlm t&k Bakla: 7.100, Aşwekadln faaulya: Y 

~ ..... 11 .. , - u,kı .t• h••lo 18.200. Patlıcan: 7.200, Bamya: 35923 210 dirlaem tU.lf llaclelet H. 
... ıtM- hm.lunu1asnu 917le•ltti•. 7.200, Patates: 14.400. Kuru !O• 36010 l roza kelebek ipe M--. H. 
Vadetti, hflcuma kalktık. DUflM11 Mit tan : 14.400. 
altMlf, •tefe baflamııtı. Blrdtnhire 8. K. O. ihtiyacı için ben·eçhi 
Mıraillde bir •11 d117d•• "dtittfhn. ball 9 kalem J&Ş 1ebze kapalı zarf 
X..-• ._rt .. itildi .... ildl m la ihale ediJecektir. Yevmi ihale 
...... m.lap llW. HaltıHI 11 .... 28 mayıs 981 cumartesi günü saat 
mitti-. Ct da-~ ••m•I ·~ lö tedir. Taliplerin şartname ve 
ı- ..._ ı ll•dat ltftlW " ... k • enafmı görmek üaere her gün öt
jm wn mdt..a !'t~ Jıauna• nı. leden ıftl ve münakaşaya ~tirak 
dmL Yaram da bafı.Uadı. yala edeceklerin de ftkti muayyenind0 

f&7W Jaa_1ıeUi, kurtaa ....... k~m .m.cuııan. 

Yukarda iaimleri ya11lı lftat ılhn, ılmlf •e mllcmer.t 
mulrabilincle aandıtımııdan fatikraı etmlt olduktan mehaliil 
•adeainde tedi1e etmemelerine •e•ı hhd lltlkrn4la taJln olanan 
ılcımetıAl.nndaa tebliaat ifa11 ifia icra h•• " Jlptl• 
tahkikat netic~Iİllde bulua .. ldddanadaa *"'' llledan ltlbann 
C 91 ) gOa wfmda tedi,W clefb veya tetdhli -...ele eyleme• 
dikleri takdirde merlauaab ..a1r .... llillm...,ecle atılaata 
ilu olwaur. 

., •• 2 
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florin 
KurOn 
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!Jort 
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ı Tart llruı ~ 

ı.'ervo~ Karu, 

NU•uı 

1 liWlhı (fıtrlfıı 
ı r>oıar (Amerika) 

Jo F'raak {Fransıı ...... ,....,. 
o rtut At~k• ı 

Drahmi f Yanan) 
O Fraat { lnıçreı 

Lna •lt*I 
ı 1'1or1ıı (t'lle .. n' ı 

ı o ICaroa [Çelunlovat] 
SYlll Antrttya) 
ı P.uta llapa111J 
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.... LôltWı 
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Tıcant mektebi 
Kfıtor Kömllrdl)'lft ~ 
eMl'la ltlftd tııftldd ................ 
metli ...... dcaredn b\l 



B YRAMllK iHTi A lARI ~ız ö Ü DE 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Fabrikalarına Ait 

}erli Mallar Pazarı lıtanbul, Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

18akrır.köy, Beykoz, fe§ane, Hereke; aırkın eıı büyük fabrikalaırıı 
HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DAiREMiZDE Hereke ve Feshane Fabrikalarımızın 

En iyi Kumaşlarından 

Kostümler, Pardesülcr, Çocuk Elbiseleri, Spor Jaketlcri, Rob dö Şambrlar 

BEYKOZ Fabrikamızın: Fevkalade dayanıkh ve metin ayakkapları, iskarpinleri, her 
boy ve kalıpta çantalar, cüıdanlar, zarif kadın çantaları 

ipekliler, Şapkalar, Itriyat, Eldivensı Gömle ~Boyun Ba~ı, ipekli Çoraplar ve Mendiller 
Lüks, Bermat\9--Saten, orjet, Ankara, Maroken, krepleri 

Devlet memurinine kredi ile mal veriyoruz. Lütfen muhaıebemize müracaat ediniz 

Lütfen Vitrinlerimizi Seyrediniz! 
' ··------------------------------------------------------------------------· 

. . 
'fllA 1V A \' SIRKETI 

.) 

ıSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 
1931 senesı Mayıs JO uncu gfinünden itibarrn 

illnı ahire kadar muteberdir 

No Hutut 

10 Sışlı • J üneı 

ı ı Kunuluş-Tunel 

Hareket 
Birincı Son 

fasıla Hareket Hareket 

~ışlideıı - Tünele 3 6 6.00 24,12 
Tünelden - Şişliye ' •9 6.26 24,38 

Kurtuluştan - Tünele 30 2~.00 23,30 
Tünelden - Kurtuluşa 23,30 24,00 

1 
Harbiyeden - fatihe S, 

10 
6,09 ı, 1 O 

12 Harbiye· fatıh ------t fatihten· Harbiyeye 6,10 ı,ıo 

ı 4 Maçka· Tünel 

' 

l\1açkadan-Tüncle 30 21, 10 73,30 
Tünelden·Meçkaya 21 ,SO 24,00 

1 
Taksime'en-Sirkeciye 4'6 7,35 21,05 

ıs Taksim-Sırkeci 
Sirkeciden - Taksime 10 6,51 :1f,30 

6 
1 

Maçkadan-Beyazıta 6.9 ô,ı!i 24,12 
ı Maçka-Beyaztt 

Bcyazıttan-Maçkaya 14 6,08 23,23 

1
. Taksimden-Fatihe 15 7,37 20,22 

-----... - fatihten Taksime 30 8,-23 .. 1,08 

ı" K 1 Be 1 Kurtuluştan-Bcyazıta 6,13 6,15 l~6 
":I urtu uş- yazıt 

BeyaZlttan-Kurtuluşa 17 7,05 23.26 

22 Bebek -EmfnbnCı 

23 Oruköy·Alı:saray 1 
34 Bc~ttaş·Fatlh 

ll! Toptapı-Slrkccl 

ll3 Yedlkule·Slrlı:ccl 

37 Edlrockapı·Slrlı:ecl 

Beşiktaştan ·Bebeğe ~.84 

Beşiktaştan-Eminönün' 5,44 
Bebekten-Erninönüne 7, 13 ô,00 
Emlnönünden- Bet:eğ' ı 5 6,06 

,, - B. taşı 

Bebekten· B.Taşa 

Ortakôydcn-Aksaraya 10, 16 5,45 
Aksaraydan-Ort:ı.köye 20 5,!:6 

Beşik taştan· fatihe 9,18 6,00 
fatihten- Beşiktaşa 6,46 

Aksa.raydan-Topkapıya 5,13 
Topkapıdan-Si rkeciye 6,12 .'i,34 
Sirkeciden-Topkapıya 20 6,fO 
T opkapıdan-A ksaraya 

Aksaraydan-Vedikulcye :rt,10 
Vedikuledcn-Sirk •cıye 6,9 5,33 
Sirkccidc.n-Ve::likuleye 12 6 13 
Vedikuleden-Aksaraya 20 

A '<saraydan-Edırnekapıy:ı 7 5,20 
Euirnekapıci~n-Sirkcciye 14 5,50 
Sirkeciden-Edirnekapıya 14 6,23 
Edlrnekapıdan· Aksarayı 

24,30 
24,~0 

1,15 
1,15 

22,10 
22,56 

21,52 
22,38 

2;J,54 
24,30 
ı,06 

24.00 
24,40 

l,'20 

23, )() 
23,44 
24,IQ 

4 
-~üyük Tayyare Piyangosu 

&·· U~cü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 
Uyuk ikramiye 45,000 liradır 
l\YRJCA: 
ıs.ooo, 12.000, 10.000, s.ooo 
V Liralık ikramiyeler 

e: 35.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

Seyrisef ain 
Merkez ıcentısı: Gılıta l\öpril b:ışı 

B. S'S62 ~ube acentısı Sirkecide 

MühOrdar zade banı 2 2740 

Pire- isten~eriye ~ustası 
(f 6 f) Va,!1~~s 5 S 811 iÔd~ 
Galatadan hareketle izmir 

Pireye uğnyarak cumar-

tesi 1abahı iskenderiye-

ye varacaktır. iskcnderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe gelecektir. 

H~uaıı~ s~r'at ~ustası 
( MERSiN ) v puru 5 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay· 

•alığa kalkacak, dönüşte Al

tınoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 

yUk alınmaz. 

Boztao~a IJostBsı 
( E R E C L 1) vapuru 3 

Mayıı pazar 17 de idare 

nhbmından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

lLAN 

Telef on şirketi 

• 
Müdüriyet , Istanbul telefon 

santralının, ancak bu senenin 
sonuna doğru oto
matik olarak işle
meğe baılayacağmı 
bir defa daha tek
rar eder ve bu hu
susta görülen asılsız ve mütena· 
kız neşriyata kat'iyen itibar et
memelerini muhterem abonele
rinden rica eder. 

Telefon makinalarına takıl
makta olan kadran!arm, telef o
nun şimdiki kullamş tarzına hiç 
bir tesiri yoktur. Bunun için 

muhterem abonelerin bu kadran· 
lara kat'iyen dokunmamaları ay
nca ve ehemmiyetle rica olunur. 

Uğoum ve .. ~adın hastalıktart · 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
: Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. Istanbul: 2622 

tabı işle-. . . 
rınızı yapar 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada teıcir sahasındaki büyfik havuz ait ( 44967) 

lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmıı yedi lira elli kuruı 
bedeli keıifli (tulumba, motör, boru, ve moUSr binası) tesis • 
tını pazarlık suretile yapmak Uıere bir talibe ihale edilecektir. 
ilin müddeti görülen lüztim il.zerine 9 mayıs 931 tarihine ka· 
dar temdit edilmiıtir. Mukavelename, şartname, proje veı • 
ireıini vermek ve izahat almak iizere şimdiden iktisat •ekl-
leti orman itleri umum müdürlüğüne •e pazarlığa iştirak için 
de yeYmi ihale olan 9 mayıı 931 tarihine müsadif cumartesi 
gUnü saat 15 te bedeli kqif üzerinden °1

0 7-5 hesabile teminah 
muyakkıta akçelerile birlikte iktisatveklleti müsteşarlığı riy • 
setinde mUteıekkil inşaat komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Uşşak Terakkii ziraat 
Türk Anonim şirketi idre meclisinden : 
18 mayıs 931 tarihine müsadif pa zartesi günü aat onda irket merkezi 

olan şeker fabrikasında aşağıda yazılı alelftde içtiman ait rumamede.ki mad· 
deleri müzakere ederek karar va-mek iizere şirketimiz umumi heyeti topla· 
nacağından esas ..mukEwe.lenaınenin 21 inci madde i mucibince n. aleten C· 

ya nkftleten altı yüz ,·eya daha ziya de hi eye sahip olan aksiyonerleıin 
içtimadan on gün e-rel Uşakta şirket merkezine, lstnnbul " Ankarada Tür· 
kiye Sanayi ve l\faadin bankasına, lz mirde Birinci kordonda Emin zade 
Neş'et Beye müracaatla sahip oldukla rı hisse enetlerini tevdi n mukabi
linde duhuliye varakası almaları lüzu mu ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - idare meclisi raporunun okun ması, 
2 - Murakıplar :rnporlannın okun masr. 
3 - BiJdn~o ve kar ve zarar hesap farının tetkik l"e ta diki ile fdan mec

lisinin ibrası, 
4 - E~as mukanlename mucibince Skodadan istirdat edilen (170.872) 

Uralık imtiyadr hisselerin müzayede ile satılma ı. 
5 - Esa muknvelennmenin onuncu madde i mucibince çıkacak idare mec 

U.si azası yerine yeniden aza intihabı, 
6 - 931 senesi için iki murakıp int:i habı ,-e ücretlerinin tayini. , 

Uşşak Terakkii ziraat 
Türk anonin1 şirketi idre meclisinden : 
18 mayı 931 tarihine müsadif paz arte i günü saat on beşte irket mer. 

kezi olan Şeker fabrikasında aşağıda yazılı fe,·kalade içUmaa ait ruzname 
deki maddeleri müzakere ederek karar vermek üzere şirketimiz umumi heyet[ 
toplanacağından hi sedarların içtima dan on gün e,·el Uşakta (.;irket merke 
zine. lstanbulda ve Ankarada Tür:ki· ye Sanayi n Mnadin bankasına, lzmiı: 
de Birinci kordonda Emin zdne Neş·et Beye müracaatın sahip oldukları his 

St' senetlerini tevdi ve mukabilinde duhuliye varakası almaları )Uzumu ildn 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Sermaye ,·aziyeti hakkında kn rar ittihazr, 
~ - Şirket e as mukavelename i 17 inci maddenin kaldırılması, 
3 - Şirket esa muknvelenamesi 22 inci maddesinin tadili, 
Kaldırılması teklif olunan 17 inci maddenin metni udur: 
Madde 17 - Mecli i idare mevaddı mah u a ve bir müddeti muayy ne 

için haiz olduğu iktkidarr kismen veya tamamen aza~ındnn bir \'aya birkaç 
zata bavekilleti mahsusa ihale edebileceği gibi mesalihi cariyenin riiyet ve 
tc viyesi için dahilden veya hariçten dahi bir veya hlrknç zatr tevkil edebi
lir e de mesaili fenniye "e fabrikanın muamelatı dahiliyesi balada meı 
"fir icra heyeti tarafından icra oluna cağından bu me' zu dahilindeki lahi· 
retleri icr_:ı .heyet~n~en .gayri bir şahsa veya heyete tc' di edemezler ve işbu 
ıcra heyetınm b:ılahıyetı altı seneden e\CI nezedilmez. 

Tadili teklif olunan 22 inci maddenin metni: 
Madde 22 - Da,·etnnmeler yevmi i~timadnn litaknl bir mah eve] resmı 

ve gayri re mi bazı gazeteler ' 'e ve aiti saire -1.in kılınacaktır. 
• Tadili teklif olunan şekil: 

Madde 22 - Umumi heyetin içtimaı en az on hes gün evci müna ip gaze
telerle ilim olunur. 

Nat - Bu içtimada bir hi seye malik olanlar dahi reye istinık edebilir
ler. 

Devlet Demiryollara ilanları 

Muhtelif eb'attn adi ve vagon camları kapalı zarfla münaka
saya konmuıtur. 

Münakasa 27·5-931 Çarşamba R"Ünü saat 15 30 da Ankarada 
Devlet demiryollara idaresinde yapılacaktır. ' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münak sa komis· 
yonu kltipliğiue vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 



Ba 
Nedir . . ' . .. . . . .· 

' -.- '·. . . . . ~ . . •' ... { . . ~ 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

Bayat· kumbarası 
•VA K T ıııı 4 1 Defterdarlık lllnlan J 

Karyesi Mevkii Numarası Cinsi SATILIK KERESTB' 
Maltepe Badat caddesi 13 Hane Boğaz haricinde Denit 

Küçük ilfınları ı 
.. _ ...... l'et rDn ""'rotu" ır ~ • 

Satılık aparhman l larbiyc 
mektebi karşısında 13 oda, 4 kat, 90 lira 
kira getirir, ne1.arct:i bir apartımıın 6000 
liradır, uat 9-12 ara~ında muracıat 

lstınbul dördüncü Vakıfhan 
U~IONKOL 

Kapıcı Odacı ---.... 
gıbi işler için kefaletli. doğru bir 
adam istiyenler gaz~temize müracaat 

eısinler. 

• Sat.lak Han - Galatadn tram
ny yolunda 5 mağazayı ve 16 odayı ha· 
vidir, aydı 230 lira kira ğeıirmektedir 
Paıarlık!!ız on sekiz bin liradır. 

lstanbul dordüncü Vakıfhan 
Unionkol 

. Satılık aparhmao - Şişli • has
tane istasyonunda 9 oda 4 kat, 130 lira 
kira getirir, pu:arlıksız on bin lira saat 9. 12 
arasında müracaat. 

lsıanbul dôrdüncü Vakıfhan 
L'NIO~KOL 

-mııııııı ı ~~~ıı~~oo 
ZAYiLER . 1 , ______________________ _ 

Ally 3, bölük 11 den Rlmış 
o)duium vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hfikml1 yoktur. 

Mehmet oğlu hacı Ahmet 321 

§ Darünafakadan aldığım şeha
detnamemi zayi ettiğimden ye
niıini alacağımı ilan eylerim. 

341 senesi mezunlarından 487 
AHt\1ET J liLMi 

iLAN 
Avrupada, Amuika ve Türkiyede 

}'İrmİ be~ !enec!erı l ·eri but.arlı makine· 
terde bışma1'!nisı olarak çalı~mış ,.e 

,, Mektep 13 " den toplanarak istanbJ 
,, Hat boyu 7 Köşk ve çiçek bahçesi j h ]A f)I' 

Pendik Badat caddesi 609-11 ,, ve meyve .. sahilde t a t gümrüğü am 
6
9 

Gayrı mubadillere ait balada evsafı yazıla emvalden 7 numarala köşk 1 haziran 931 ve diğerle- rında mahfuz olan 4 
rinin 18 mayıs 93 ı pazartesi günü saat ıkide icarı bilmüzayede ihaleleri yapılacağında, taliplerin parça ve 5.058 me!" 
yüzd · -li bw; ı'c "l v :ıkçe'erile ?~ra'>~r ihale sıatin~ ka-hr b:ın 1<a'lltz:ı mliraca,tları ıhn olunur. mikap kereste, 102 h~ 
~ llııııııı ııııırnııı u..-.•uJlllllllll!ıını!llllllllınııtıııftllllııı111llftllll!m"""""'ı~ff"11"11"'.-111111nıı ııtıııın1 ınnıntıııı1111ııını1111tnı11nnımıın11111uıınnıı11m11ııımınımııfll!lll!lıaı111ınımının1ııııtınrıın11•ııırmıı•ınt111111 ~ _Ati 
I~ Mff urııııın11uıııııı111n11111Pllllllıın1111ırıııiijı1111ıııriilııııın111ınıırıııııı1111nıil111muııırııırırııııı11nııııııımu11ıııınıuiiııııı •ırannıınıııı ııııı1111JlllıllUJ11J1111dllllllll1111ııııııııuı1111nıııııuııı11rnııı11nıı1111111111ıııııı111111111ııııııu111111rınııııırıııı1111aıııııu1111\l 40 l<ur uş gümrük re5''' 

İf Kre.. Peırtev Müstahzaıratı Kolonya Jf ~ıi;:ai:itm:~:!~ ~::; 
J Diş macunu F A B R 1 K A S 1 Tırnak ciJiları ( müzayedeye çıkarı1ı11~ 

1 j Ruj Losyon N tır. Tahmin edilen t,e~ 
1 

• PERTEV ve ·{;!.eriki ' deli . 76liradır. Satış aÇ~. J Südo-ro-no y~ Diş tozu 1 arttırma 6 mayıs 9.., 

) Podra Memleketin en eski ve namdar Esans i çar~amba 15 defterd9
' 

Briyantin Müstahzarah ıtriye ve bhhiyesi Kozmatik fı lıkta. (M-~ 
i ;=. Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri , 

J\Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis m·üstahzarat.\ 
\ \..... 11~~ıfllııı-1ııımıtııı.ıw•• a .,. ... .,....'Mlıar • .....,..,....." ı• z ıffl!!l!Dl .. ll!ıııi ,.. ..... ---=- a:aııın,..111"ımnıauaın•,......11•:::C "'-.J ~ 11 .... - ... ~~~..._.... ..... ._.ınıdnııırııtıııı1111ıuuııııunı111uuııu1111Mıaurııııuıınıuııııııııııı111ıııııı11111uııınıııuuırlllll'r1111111111111ı1111tq14 ~ 

l)o ıor , : 

Hatız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavih<'.nesi 
cumadan maada her gün öğledr.n son
ra saat 2 den 4 de kadar eı kek, ka 
dın \'e çocukların dahiliye hamlıkln
rını Dharıyolundıı 118 numaralı hu-

1 'U'İ kabinesinde ıedavi eder. Telefon 
1 ıanbul· 2398 

t ındc \l acar \'c ı\merıka dıplonıalnn 

bulunan bır ;\1acar mal.İn!sıi Anadoluda 

mııkinisı olarak çalı~mak İHiyor. 

Adres Sım~ıın, po~ı reHnnt l\laC'ar 
u• ta Grlzlı. 

Kütahya vilayetinden: 
Mer1 e ~ vilayet memleket hastanesi için mübayaa o:unacak 

5170 lira bedeli muhamrnenel; Rontgen cihazı 21 - Haziran 931 

pazar günü saat 15 te ihale o'.unmak üzere ka~alı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. 

Şartn:- menin birer sureti Istanbul, İzmir, Ankara Sıhhat ve 

içtimai muavenet müdürlülderine gönderildiğinden şeraitini Vf! 

tafsilatını anl<ımak istiyenlerin mezkur müdürlüklere müracaatları 

ve talip olanların mezkur günde ihalat kanununa tevfikan tanzim 

edecekleri teklıf zarflarile vilayet daimi encümenine miiracaatları 
ilan olunur. 

,. • ".. tr"' ... \ ~ ; • • •• " • '• ~ • • '. 

lLAN ,.ır 
l\lüs:ıdere emvali olarak Beyşebrl""' 

rikası önünde mevcut ve 400 nıetrC ~ 
JifÜ" abe muadil 7200 adet muhte ·kJP ti" 

çam kerestesinin beher metro ı:ııı ~t' 
mulu 30 lira 3018 adedi eeyşebif .. ~ 
lesinde \'e 530 adedi koruc• do ~~ 
iskeleye iki bııçuk saat mesafe e ~oto' 
anamas ormanında ve t 564 ad~ 01ç 
ca ova iskcle~inde olmak üzere her ~~ 
re mik<lplık çam tumrugunun ~e btO" 

re mikAp gayri mamulu 12 tır• .
1 

ıS-' 
olı e 4" 

muhammen ve kapalı zarf us ıı:• 1 'hine ,.Q 
931 t:ırihinden 15· 5-931 tarı 29.s·~ 
bir av müddetle mahallince otdıl' 

· ıırıış o" 
ıarıhinde müzayedeye çık~o ıu k•~,ıı 
gundnn talip olanların 66 t ~ ıtııle o o· 
hükümlerine tevfikan yevrnı 111 il',. 
l 5·5·931 tarihinde Konya O~~ .,,eııııJ 
dürlyeıilc kaza orman rnuaırı~ .. :: / 
luguna müracaaılan ilAn ol~;.,t 

ıu11ımuı111nııı111t1qmımm11t11ım11u111111nuırttmıtt1PUIJtl {i1' ~r 
Mes'ul Müdür }le 

SUDOL• Mide ağrısına. Yanmasını, 
Gazını ve Kavnamasını 

hemen keser 1 PULMOL • 
GiriP 

Oksürük, Nezle ve tJi 
Ge._.iren kı vrne 

bir suruptur• 


