
Gürıün muhtırası Y a.ırnk"' sa.yıım11z 

3 üncü sayüamızda 12 yıfa 

• 
'--- b • e Bugün istifa 
Muhtelitimiz Beogradski 
takımını 6- 2 yendi 

&f uhtellt zayıf bir kadro ile çıkmasına 
rağmen, ikinci devrede çok canlı bir 

oyun oynıyarak 6 gol yapmıştır 

b Top E!eogradskl kalesl BnUnde 
~ eıdffı.t teretli bir futbol muvaffakiyclmalik bulunuyor. 
' e ettik. Beogradskiye kal'Şl dör Maçın sureti cereyanına. gelince, 
~ ~ ınaçı oynıyan muhtelit takımı· hirinci devre pek çok çalışılmasına rağ 
~ Ynıetli rakibini 6 - 2 yendi. ' •en üı:nit.sfzlik veren bir netice ile ka
~t~ic_e stadyumu dolduran dört bin 
~ cıy1 son zamanlardaki muvaffa. 
r'ete· ~ 12: •• maçJardan sonra biJhassa Le· 
~ ınusabakasmdan sonra galibiyete 
lııel'aıt 'Usamış olan lstanbulun futbol 

ll lllarını pek çok se,·indirdi. 
bnıii. l!gUn ayni memnuniyetin akisleri 

ıı: llıenıleketi sarsmıştır. 
hıı \' l':raında Beşiktaşın, Galatasara
latı ' li'enerbahçenin ayn ayrı yaptık
tı trı~a~ıarda her üç taı.,mın gösterdi 
l\al'tt \'affakıyetli oyunlardan ,.e n~ 
)°etıe11 Galatasarayın cJde ettiği galibi· 
~ td80nra en kuvvetli elemanları ik 
bıl' ta]~C~k olan muhtelit takımdan 
dl! ~ tbıyet beklemek hakkımız olur
'ta tlıtı?tı~ en luymetli elemanları ihti· 

l:ıaı:ı ~rtile ... 
~tfli llkı dün sahaya çıkan ve bu şe 
'" iclleticeyi alan takımda bulunma
tıı l'ok,ap eden kıymetli dört beş oyun
~da t~:~l\aJeci Avni Galatasaray ma· 
\t ttıı togsUne yediği tekmeden mus-
th~e:ekinin elinde bir incik var. 

~ta l' hı bacağı sakat Cevat evinde Top bizim kale önUnde 
~ı§.. atıyor. Osman gemi ile sefere panmıştı; ikin~i devrede ise ümit e. 

t 'tt 
0 

'Ynni takımda yer alamıyor- t\ilmiyen bir netice aldık. 
"~ıı l'lları · d·~ k d l rr0l' n Yerıne ıger ar a aş arı Hakem Sait Salahattin Bey. Oyun 

· İlk deneyi şu takım aynach: 17 i çeyrek geçe başladı. Ve Yugos-
Bu ha Namık . lavlar hemen ikinci hücumlarında ya-

t li11s
11

'.. n Mıthat ni devrenin daha ilk dakikasında mü· 
~lıtı(Ls) ~ , Nıbat Cevat dafaamızın gevşek mukabelesi ve genç 
ıltjllc' l\.l•aruki Muzaffer l'ıkret Rebii kalecinin hatası yüzünden bir sayı ya-

l devreyi de bu takım: pıverdiler. Yani daha oyuna başlar-
Hıılis ken garip bir ihmal ve beceriksizliği. 

~ Sııp~~rhan Hüsnü mizle rakibe bir sayı avans vermiş 
1~1Uı M Nihat Mith:ıt adeta onu müsabakaya galip vir vazi-
~Şte d·· llzaffer K. Faruki Fikret Rcbii yctte başlatmış oluyorduk. 
~~'il ka Unk\i altı ikilik galibiyeti bu Oyun umumiyetle bizim hakimiye-
~ da,~~dı. Ve bir şayanı hayret timiz altında cereyan etmesile. bera-

0 ~itine· • ber kırk be;; dakika gol vermedı. Mu· 
t~l bı~ı:evreyi bitirdiğimiz zaman zaffer fena oynıyordu. Dah adoğru
~~ la.kını. P vaziyette idik. lkinci de\• su ay::wsı:r. bir oyun.. Topu tutarken 
~o la\') ıınızın çok candan bir oyunla kaçırıyor, pas verirken fazla uzun 
~il dUztırıarı adeta şaşırtarak tam ya- veya kıı-;a vererek kaptırıyor, kale ö
>ıt~ itibarı e Col .attı ve bir tane yedi. nündeki müsait vaziyetlerde top dai
~~ ~~il \'ea tetıce birinci devredeki o- ma ayaklarına dolaşıyor velhasıl fay. 
~ ~lennı. d~ırnın vaziyetinden pek dalı elamıyor. Ve binnetice Zekiyi her 

tldtl'lci e 
1 

•gi için olacak bu derece saniye aratıyordu. Buna rağmen Kc
~tılJjUrıl{u 0 du. mal Farukinin, Fikretin, Rebiinin 
~t l'ı.ıdarı :~• ikilik_ galibiyetin seb('hi g~yreti h_ü~.u~larımızı dakikalarca ra
'lttııı ca 

1 
buya ıkinci deHe oyna· kıp kalesı onunde durduruyor. Fakat 

~Qd hattını 11 1 oyuna, bilhassa muha· n~tice ayni sebeplerle kayboluyordu. 
~tıt araag1n

1ıın sol cenahının rakip !kinci devrede takımımız yukarıda 
llııdlbtı§tur. 1 

alt iist eden gayretinden söylediğimiz şekilde değişik çıkmıştı. 
~~ iti ıibı l>ernek ki futbolümüz söy Ve ilk hücumla beraber gol panayirine 
~~t canı tedenni etmiş değildir. girdik sanki. Dllha ikinci dakikada 

ti leh~ ~aşla oynadığımız vakitlFikret kaleye sıl<kı bir şüt attı. Kale 
ıınıze çekecek kıymetlere (Alt tarafı 5 inci sayıfada) 

Yenı Millet Meclisi bugün ilk celsesini yapıyor 

H. Fı kasına mens p müsta il meb
uslar is ifa edeceklerini söyluyorlar 

Yeni kabineyi tekrar ismet. Pş. teşkil edecektir 
Ankara, 3 (Telefon) - Yeni Mil· __ ___ -----~kabinenin istifasını verecek, kabineyi 

let meclisi yarın (bugün) öğleden on r o i H • 1 teşkil~ yine Lmet Paşa memur edile-
ra saat ikide en :raşlc aza olan lstnıı az z. nın eel<tir. 
bul meb'usu Abdülhak Hamit Beyin nutuk)&rl Yeni ismet Pa. a kabinesinin deği-
riyasetinde ilk içtimaını aktedecek- şik · .11 alacağr h.ıkkındaki haber. 
tir. Bugün radyo ile bütün Jcr bu ... .'ük tahminden ibarettir. 

IUmit Bey içtiınan yetişemediği memlekette dinlenilecek Meclisl riyaset divanı 
takdirde ilk celı:;enin mu\'akkat reisli Anlcara, 3 (Telefon) - Millet 1\lt>C· An!<ara, 3 (A.A) - BUyUk 
ğini Faik (Kars) ve}a Necip Asım Millet Meclislnln yarınki iç- lisi Rei~Iiğinc Kazım Pa:.anın intihap 
Beyler yapacaklardır . tlmaında ReislcUmhur Gazi edileceği muhakkaktır. Birinci reis 

Celse küşat edildik+en sonra ilk Mustafa Kemal Hazretleri vekilliğine Hasan (Trabzon), ikinci n 
olarak reisicümhur intihabı yapıla- tarafmdan irat buyurulacal< üçüncü rcisliklere de Vasıf (İzmir), 
cak, reylerin tasniiinden sonra da te olan nutuk ayni zamanda Sabri (Manisa) Beylerin seçi1meleri ih-
tice 101 tane topla selamlanacaktır. Ankara radyosu ile neşrolu· timali çok kuwetlidir. 

Kabine istifa edecek nacakbr. TulUmevç 1550 lHıtipliklerc Emin Aslan, Ilu:.en 1'~ş-
Ankara, 3 (Telefon) - Meclisin ya metredir. Saat 15 ten sonra ref, Ferit Celal, Siircyya Tevfik Iley-

nnki ilk celsesinde reisicümhur inti· dinlemek mDmkUndUr. ler en kuvvetli namzetler arasındadır. 
babından sonra Başyckil ismet Paşa ---------------• (.Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

Meb'usluk için [ Harding nasıi öldü? ] 
Bir sana~ mU~ttlşinin nam··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
zet gösterilmesi lstenlllyor 

Fabrikatörler dün sanayi bir
liğinde toplanmışlar ve münhal 
meb •usluklardan 
birine fırkaca -r.t --... .....----...-""""''tr.'!' 
sanayici bir 

namzet göste-
rilmesi için te
şeb büsatta bu· 
Junmağa karar 
vermişlerdir. 
: Birlik azalan 
bunun için dün 
bir zabıt hazır
lamışlar iktisat 
vekaleti müfet 
tişlerinden Bur· Burhanettln B. 
hanettin Beyi namzet olarak tes
bit etmişlerlerdir. 

Maryosera 

-19-

Madamın sesinde hiç 
merhamet ktu 

"Hardinge karşı artık derin ve büyük 
bir nefret duymıya başladım.,, 

Ben (Jes) i müdafaa ettim: korkularını esassız bulmıyordu. 

- Jesin maksadını bilmiyoruz. {Jes) mayısın üçüncü günü akşamı 
Onun için ona hain demek doğru bana uğramıştı. Bir müddet oturduk· 
değildir. Jes, yazdıklarını meyda- tan sonra kalkıp gitti. Ben bu sırada 
na çıkaracak olursa kemendi kendi çok meşguldüm. Sabah saat dört radde 
boynuna atmış olmaz mı? leıfode telefonum ~aldı. Koştum. Beni 

Sözlerim makul görülmüştü, Yardman caddesinde bir evden çağm-
yalnız biri itiraz etti: yorlardı. 

- Bu kayitlerin imha edilmesi Sürntle giyindim ve arabama atla-
zaruridir. dım. Tayin olunan eve girdiğim zaman 

O h ıd b k A V ti d amirlerimden birile karşılastım: - a e u agı arı on an '" 
almak kafidir. - Gastan 1 Jes intihar etti. 

Bir ~ey demedim. Aramızda sankf 
111 * * b" l Nih ·· '--Ben bu mecliste bulunduğum tr mezar açı mıştı. ayet guç uc· 

ttalyada tevkif edildi ve bu sözleri dinlediğim için (Jes) in Lütfen ,ayıfayı çeviriniz 

Koryera Dellasera gazetesinin 
yazdığına göre Yıldız gazinosu 
.:l.Üsteciri Maryosera hileli iflas 

cürmünden ital
yada tevkif edil
miş ve mevku
fen muhakeme· 
sine başlanmış
br. 

Maryosera el
de ettiği sahte 
bir pasaportla 
italyadan kaçar
ken hudutta ya
kalanmıştır. Mar-
yosera Yıldız ga

Maryosera 
zinosunu işletir-

ken vaziyetini mükemmel gibi 
göstererek italyada bahri bir 
şirketten sekiz milyon liret borç 
almış, ayrıca gazino kapandıktan 
sonra dört milyon liralık bir 
borç· bırakmıştı. Maryosera ital
yada aynca iki müesseseye 18 
milyon Jiret borçludur. 

Maryosera ile beraber kardeşi 
F ortunata Sera idi müflis ve 
Palatini isminde biri de şeriki 
cürüm sıfatile muhakeme edil
mektedir. 

Bahriyelinin katilleri yakalandı 

Evvelki gece Şehremanetinde bir kadın yüzünden cinayet ol
muş ve bahriyeli ibrahim Ef. feci bir şekilde öldürülmüştü. Vak' -
ayı müteakip yapılan tahkikatta ibrahimin, Kemal Hüsnü ismin
de seyyar bir hstıkcı tarafından vurulduğu ve buna diğer camcı 
Kemal ile tiyatrocu Agobun da yardım ettikleri tesbit edilmiş 
ve kaçmağa muvaffak olan katiller zabitaca aranmağa başlanmış
tı. Bunlardan Agop evvelki gün, iki Kemaller de dün yakalana• 
rak adliyeye teslim edilmişlerdir. Maznunlar cinayeti birbirinin 
üzerine atmaktadırlar. Resimde ortada Aiop. iki tarafmda iki 
Kemal 2örülmektedir. · 
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Yeni meclis bugün ilk 1 soN HABERLER - Peki 1 dedim. 

- Sen şimdi yazifeni ifa et. Onun Romanya sefiri Büyük kongre 
yanına giderek üstünü başını tahnrri ı . . 
et. Bütün evrakını bana getir. Bilhn. .. sa ce sesını yapıyor Şayı·aı0ırı tekzip Gelecek pazara 
mahut evrakı bul ve hemen gel. Onun u 

intiharından henüz kimsenin haheıi j (lJ6 t tarafı I inci sayıf;da) --Hayrettin Beyler. ediyor toplanıyor 
yoktur. Odasının anahtarı işte! Bu arada IsmaH (Sivas) ve Kemal 'l'u· Mu,., meb'usları ':\fuhittin Nami. 1\: ı. Ankara, ( A.A) - Romanya Ankara, 3 (A.A) - CUrrıh~ 

Anahtarı nlarak Jesin odlli;mr aç- ran (1 parta) Beyltrin i<.:imleri de 7İk· IH' oğlu Hakkı. lla. an Re~it Beyler. sefareti tebliğ edıyor: riyet Halk fırkası katibi unıunıı· 
tım. lçerlye girdikten onra odayı ı,ilit redilmektedir. Bolu meh'u<.:lnrı Ce' at Ahhas. Emin Romanyada diktatörlük ilanı liğinden tebliğ olnnmuıtur: ... .rılı 
ledim. MUatakll fırkacı meb'uslar Cemal. Falih Rıfkı. llasan <'emil, hakkındaki bütün şayialar asıl- Cümhuriyet Halk fırkası bur 

Sinirleri çok sağlam olan hir ada- Ankara, 3 (Telefon) - .N'amzetlik· Şiikrü Re} Jer. sl'zc!ır. Böyle bir tarzı hareket Kongresi Mayısın onuncu pakıtt•r 
mım. Fakat Jesin yntak odasına göz- lcrini kendileri koymadıkları halde Bordur meb'u:.u !)eref Hey. kralın noktai nazarına muhalif günü saat on dört buço • 
Jeriml dolaştırıyorken inirlcrimin ho· mü.;takil olarak oıteçilen Halk fırka.sına Bursa meb'uslan A af. ~fu,.,fafa olduğu gibi 40 senelik siyasi Hüyük Millet meclisi içtinıa ., 
zuJduğunu hi ediyordum. mensup meb'uı:ılar fırka grupunıt ilti- Fehmi. E at. Refet. Emin Fikl'i. fü.. hayatile de sabit olduğu veçhile lonunda toplanacaktır. 

Arnba Je mit. intihar mı ctmi hak teklifinde bulunmu lardır. Bun· fik, Ra~im Ferit, Galip Beyler. başvekilın de noktai nazarına l 
ti! Jar gruptan hariç tutuldukları takdir- Cehelberckct meb'u::.ları Nad Pa~a . Valilerin saUlbtyet mugayirdir. 

Buna kat'iyyen inanmıyordum. de meb'u ·tuktan istifa edeceklerini ~ ÖY u taba~ı Ha an Iln."iri Ehndi. ,.e lbra Kral tarafından tayin olunan Ankara, 3 ( A.A) _ Vi)iye~· 
Sog·umus na a vakla ara!· fi t·· .. lemektedirler. Taleplerinin kabulü 1c· him Beyler. k b. . b. Uk k . t' I . "d . l'le ·n salahı· 

b d
:. , ... e. vrakı,,nı 1 ı kunu mayiilleri kuv,·etlidir. Çanakkale nıebuslan ~amih Rlfat, mesai a rneıııı i.ıy e serıye ı erıe ı areıı ve va ı rı . de 

aşım ara ım "' ' ım ara a- . dl , . .. , . .. . iktidar mevkiini terkeden ve si- yetleri kanun layıhası üıerıO 1, 
1 ·-ı-· dü Bır f1rka namze ~ükru, Zıyn Gevher. O man ~ ıyazı d I rl" 
ıp go ur m. Ankara. :~ ('l'elefon) - • abık Kars Beyler . yaseti yeni hUkiımetin siyasetine yeniden bazı ta ilat yapı a 

* • * meh'u u Halit Beyin fırka namına nıün Cankın mebu lan Ahdülhalik' Hi · uymıyan bir fırkaya mensup bir başvekalete Yerilmiştir. 
- Jes intihar etmiş ahi mi? .Nan hal meb'u luklardan birine nam7et fat.~Talat. Ziya Beyler. parlamentoya istinat edemezdi. Valilerin aalihiyetinin geoit: 

Britton nerede? gö terileceği şay:idir. Çorum mcb·ıdarı l\fu...;tafa. Jsmıı· Yeni hükumet parJamentoyu tat- letilmesi için vilayetler idarefl 
Madam Hnrding heni arkadaşı ma· Fmrka grupu toplantyor il Kemal. ismet, Mün\ir, Sungurlu· biki fevkal~de müıkül olan ka- kanunile birlikte ceza muba~: 

dam (x) in e,·ine çağırmış, bu ualle- Ankara, 3 (Telefon) Halk fırkası nun Hat'1lar hanı köyiinden Kara 1\fch nunları tadil hususunda sıkııtrr- mesi usulleri kanununda mUbietf 
ri oruyordu. mecli!' grupu .varın (bugiin) on buruk· mtt oğullarından çiftçi Hasan oğlu k tadilat yapılmıştır. Valiler aık , 

:l mak istemediğinden teş ilitı l ti 
- Tabii gazetelerdeki tafsilatı oku ta meclis salonunda hiltün mebusların Bekir ve 1-;,·ci Uekir köyünden çiftı;i i~lerden baıka bntün muamele et 

dunuz. i tirakile toplanacnktrr. l~timaa Ga1.i Rıza oğlu 1'' abi Rfendiler. esaıiyc kanununun bahıettiği teftit edebilecekler ve mai)')" 
Madamın zeki gözleri benim yiizüm· Hz. nin riya~et etmesi çok muhtemel- Denizli meb'u lnrı Kazım. f;min A parlamentonun feshi vasıtasım memurlarma ceza verebileceklet' 

de dolaşıyordu: dir. hın. Haydar Rü tü, l\lazha r Müfit. ku~:~~~bri.ntihabat vuku bula- dir. 
- Gazeteleri okudum. Fakat ~en be Gazi Hz. fırkada 'ecip Ali. Yusuf Beyler. Leh sefirinin zly•f•!I _1.w 

nim sualime cevap ,·er. iki gecedir gö- Ankara, :J (Telefon) - Gazi Hz. hu Diyar~kir meb'u ları Kazım Pa::a, c&k parlamento 15 Haziranda Ankara, 3 (Telefon) _ ~ 
Ü k i . n·· .. d giin fırka bina ını te rif buyurarak Zekai, Zeki Mes'ut. Zülfü Beyler. açılacaktır. Yorga hükumeti, 'il b 0 b ti)• 

z me uy ru g rmıyor. uşunce en, nıe 
1 

. h' 1 1• 'k H 1 f h' • h tanın mı i ayrımı m nase e , 
kta h ld K h h iki snatten fazla kaldrlıır. smet Pa,..a, Edırne me u arı -:u , a~an par amentonun es ı günü ıza bit 

ra n arap o um. uzum ana n- .. . .. . . . 1 d'l h kk d k Lebiıtan sefarethanesinde kfk 1. 1 t Recep ve ::,affet Beylerle gorüştuler. Hayrı, ~akır. •• erer Bey eor. e ı en program a 1n a arar S.ı 
a 

1 
an a · • .. .. Kabinenin ı~timaı EHiziz meb'uslarr Ahmet Saffet, fo'a verecek oJan yeni mecliılerin auvare verildi. Tevfik RilıtU 

Ben eVYela madamın '·uzune hak- "' - . ı Ah ıı T h · f:l" · t h" ' k 1 · t · · · fi 1 H • • kl b" 
• • • • J • • Ankara :ı (Telefon) _ Kabıne bu- zı met. ıa nn a ~ın. u eyııı. eıa ur eaece rey crı ne ayıcını se r er Ye arıcıye er nı 

tım. O benım H'ımı okumak ıstıyormuş · M' d h ~ •k t B •l k b l d kt' l d . . . . ~ . . .. giin 1 met Paşanın riym•etinde toplan- ·•ıem u ·;ı" e e) er. a u e ece ır. un u. # 
~bı edı~kat edıyordu. Rırkaç sanıye lıoy dı. 1 tifa mesele inin görü üldiiğil ~ E_rziı.c .. n meb'us~arı Ahdiilhak. Aziz ve Sunt (müstakil) Bey. met Refik, Galip (müstakil) BeyJet• 
1 

g ç · . .. . . . tahmin olunuyor. :--ıamıb. SRffet ~e:> Jer. ,. . Kayseri meb'usları Ahmet Hilmi, Ordu meb'u tarı Hamdi, ~ 
-:- Madam sıze ısoylı}:ec;k hır ~eyım DördUncU BUyUk Millet Mecll- , ~rzurum ~e~. ıı ıa.rı _Ahmet ı:; 1 ~\~· Rıt§lt. Azmi, Co kun O man (mfista. Şevket. lsmail, Ahmet Ihsan Be~ 

yok. Gazeteler her scyı ;>azmı hulu· sinde bulunan meb'u••.•.r . '" a~ı ~tuf, 1'~fı~.' .N~c~p Asım, Am:r. kil) \e Ahmet Te,·fik (müstakil) Hey- Rize meb'u tarı Akif, Ali, }.~ 
nuyor. • \dana meb'uslarr Nafia ,·ekılı Hıl· He;> leıl.e H.akkı Ş.ına ı 1 a. n: • Jer. Esat, .Fuat, Ha~an Cavit Beyler. ~ 

Madam birdenbire mevzuu degiş- mi. Zamir Beylerle Adananın Papuç- . E kışehır m~b u.sıarı Emın, "\ usur Iürklarcli meb'u larr l"ual, . evket, ~amsun meb'uslarr Emin, Asııt'• F 
tirerek: lu kö} ünden Re ul oğlu Ömer ağa n Zıya Beylerle çıftçı Cnfer. ntaklne 01" Mehmet Nahit BeYler tem Beylerle Carşambalı Hacı 11111 

Nan ı]'rı'tton neı·ecle., Al' "1·· ·r B ( .. t k'l) ntörü Ali oğlu Ahmet Efendiler. . . • . 1 "f . . i 11.f "h t Ef d' - .ı: • ' • ı n unı ey mus a ı · G . , , . t· 
1

, 
1 

. Ah t K hll'şehır meb'usları Hazım, ,u tı zade çıftç ı• a mu , en ı. İ 
Ben cevap ,·ermeden elimi celıimc Afyon k:nahi ar meh'u larr Ali r.:-ı .ıA. 1 ~ apşm~ 1 u 11

,
11 

• me ,. müfit BeyJcr, çiftçi , erdnr Eftndi. ~lirt mebusları Halil Htllki, 1'f 
attım \'e Nan Hrittonu tnra ut eden Haydar, hzet Ülvi, Rusen Eşref, Iıç A.Iı. Re~ıt. 

1
• ahın BeJ leı. Kocaeli meb'uslıırı Jbrahim SüreY· mut Devler. d 

d C 1 ·· t k'I) B 1 Gıreson me ı u~lan Hakkı 'l'arrk . . • . · . ü , adamlarımın son raporlarını çıkardım. l\folln za e ema (mu~ a ı ey er. •• . .. .. 
1 

' ya. Kemalettın Ragıp. Rc:s ıt Saffet. Sınop mebusları' Recep Züht • f 
Madam H:ırdinf:'. son haftalar zarfında Ak nray meh'u~ları Besim Atalay, Kazım, • e,·ket Munur Beyltrle hsan Salahattin. Ali (müstakil) ,.e SııTı sur Kemal. Jbl'ahim Alaattin, lJO• 
mühimce bir hastalık geçirdiği için Ya~ar. l>uhun hi ar zade Rı7.a ( mfü;. ' Pasa:. .. b , h . (mü takil) Beyler. batlı JlulO i( müstakil) Beyler ,J. 

t k 'I) n .1 . Gumusane me u~Jarı ,Hasan I• e tnı. • H . . b' l N ttf ~r.' bunlarla meşgul olamamıs ve hunlar a ı e) eı · , . s k t .~dl Se .R 1 . Konya meb'usları Ahmet amdı, 8ıvns me us arr ı ecme n ..... 1/ı 
pevce blrlkmi ti. Madam hu birkaç Amrura meb'u.;;ları ]<,sat, hmıaıl .,e,H;kk · . P ~~et ıC: e~. B Kazım .Uü nü, Kemal .7..aim, :\fus· Rahmi, Rasim Remzi. Şemsettin. ~ 

hafta zarfında iyiden iyiye ihtivarla· llat.kı, ·'af iz Beyler. . ·· ı l 
1 
·ar~;m~ .u ~ _nı lılm kk ey.n . tafa. Naim Hazım, Tevfik Fikret. Re ettin Beylerle ildik köyünden ~I 

mış, saçları daha fazla ağarmı,. .\e )Ü .Ankar~ nıeb.uslan G'azı.Hazretleı:ı, )er çe me us nıı ,mın. a 1 ey. fik, Kazını Sırrı, Mustafa Lütfi, Huy İsmail Efendi. . ıJ' 
u d h r 1 b t 1\1 d Alı. Baht Ferıt. Ihsan Rıfat. Şakır · dar (müstakil) Beyler. Şibinkarahi ar meb'usları J5 ~ 

z a a az 8 unışmu~ u. n anım Yahya Galip Beylerle usta ha~ı Eşref 1 tanbul mcb'usları Abdülhak ırn . J\ütahyn meb'usları Recep, ibra· Sadri Mnksodi, Vasfi Raşit neyJt' 
ıstırabı onun fi abındakı muka,·emetl •·r d. 1• k" . 11 rtr k" .. d mit Akçum oğlu Yusuf Ahmet Ha ~o 
tahrip etmisti. Onun beyaz saraya gir ' en 1 Ye \es ının a 1 ı ·oyua en . ' R f'k 

11 
d' Al' n' "' 

1
.h' · him, Muhlis, Hakkı Beylerle Davut oü Tekirdağ mebusları Celal 

. . . . ~ _ Ahmet oğlu Hasan ,·e Ankaranın Pak· sı~. e 1 " .am 1 ı ana,. ;-1a a. : lu Umer Elendi, Mustafa (müstakil) Cemil, Faik Beyler. t 
me~nle, ıçıne de _ bır kor~~ .. i~ml~tt. lar kö) ünden kasap oğullarından Ah· Cı.~c~~· Hatıl. dokumacı ~uhendısı ve Te,·fik( müstakil) Beyler. 'J'okat meb'u ları Bekit· Lütfi,~• 
Nan Brltton korkusu onu husbutun ,,P- dullah oğlu Mü lfıhattin Efendiler. Husnu ''e Hakkı Be.ylcrlc ~erı ~a~rlkn· Malatya meh'usları ismet Pa a Itaz tafa Yn fi, Süreyya Tevfik, ııdııl' 
tatmıştı. . _ Antalya meb'u lan Doktor Cemal, ı;ı ustabaşı 1 Hamdı. Tes\ıy~cı )aşar. retleri, Abdiilmuttalip, Hilmi, Mnh· Nazım Beyler. ·I 

Madam, benr.~ ?.n~ u~attrgım rapor· Ha ih. Nazif Şerif. Haydar. Numan kundu~acı H~yrullah Ef~ndı~~r·.. •. mut Nedim. Vasıf Beylerle çift~i Ha· Trabzon meh·usları Hasan, ?ı f 
lan almış \'e goz1uğunu takmı~tı. 1\1a- (müstakil) Beyler. . . lzmır meh u:;ları Te,•fık Ruştu, h~~- şim Bey zade Tnlfıt JUindi. ıade Hamdi, Süleyman Sırrı, Vf'f' 
dam raporlara göz gezdirdikten sonra .\rtvin meb'u ·ları Mehmet A ım. Mt-h mıJ. :\tahmut E a.t. Musta~a R~hn~~· l\fanio;;n meb'u laıı Kani, l\fu&tafa Halil Nihat, Raif Beylerle marı11 

onları eol çantasına yerleştirdi. met Ali Beyler. Osman zade Hamdı, Saracoglu Şukru, Fevzi, O mnn, Yakup Kadri, ~ abri. Hakkı Efendi. ft 
- Ben hunları dah~ fazla dikkatle . Aydın meb'uslan Re~ it _Galip. 1'~h- \~~'tsıf, Mahmu~ C'e~~ 1 · .Meh.~t~. Sad.~t· Turgut, Refik Şevket Deyi erle Saru· Urfa meh'usları Ali Sa ip, ~ 

okuyacağını. Bu kızı takip etmek, onun ın, ~~azh~r, Adnan. Şahın zade I• U· tın .. Hali~ (~u takıl) H Hu nu (mu~· hanlı köyünden Halil Efendi. Mahmut, Dr. Rafet Beyler. ,-r 
.ne yaptığını anlamak benim için hayn- at (mu takıl) Beyler. takıl) Be}leı. Mara~ meb'uısları Al>dlllkadir, Bth· Yan meb'usları Hakkı ce )f 
ti bir mes'ele oldu. Seninle llardiııg Halık~ir me~·u~ları. Kazım_ Pa~a I ~arta ~~b'u. lan H_ü eyin H~ ~ü. çet, Mitat • 'uri Beyler, Beyler. . 
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arasında vukubu1an Mdise, ikimiz ara Hazretlerı. Alı ~uurı, lsmaıl Hak- lbrahım. Mukerıem, l\.emal 1 uınn Mardin meb'usları .Abdülkadir. Yoıgat meb'usları Avnı, il l 
sında vuku 1Julan hadiseye nispetle bir kı, .Mehmet Ca,·it, Hacim Muhittin, (müstakil) Beyler. Ali Rıza Jrran .Ferit Beyler. SUleyman Sırrı, Erzurumlu oilll 
t.ey de~ildi. İbrahim. Ya fi, ~luzaffer, Haydar, e- Kars mcbushırı Haha Tali, Paik,' Mersin meb'usları Ferit Ctlfıl, ~ii- ni. Ahmet Cevdet Berler. ıı~· 
- • * • lektirik mühendisi Enveı· (müstakil) 'Nazif, Ömer Kamil Beylerle Muhit- Jeyman Fikri, Hamdi Beyler. 1,onguldak meb'usları Celal Si~ 

Bunu ben de biliyordum. Madam Beyler. . • tin ~>aşa. . . . .M~ğl~ me.b'u~lara. Şük.rü ~aya, Yu· Halit, Ragıp Rafet Beylerle af11~1 
Rayezıt meb uslan Halit, Ihsan Hastamonu meh u lan Hdık. Alı nus Nadı, (l;urı1 Jhi eyın ~ami Ber· ça\·uşu Hasan n Esat Efend~J~r ıfif 

i!evam etti: UbeyduJlah Beyler. Rıza, Cemal. Yelit, Tah.;in Beylerle ler. nu de,•renin millet vekillertnııt 
(Bitmedi) Bilecik meb'usları lbrahim, Salih, Daday kazasından <·ift~i Ha1il Efendi ~iğde meb'uslan Faik, Halit. Ah- teri ~unlardır: 

. - - . ~·-~ 
dikilen ~öz.lel'ini hemen baıka ta- , Caize - Gelin Hanım tarih hir ni düsturuna göre bu ikiı:d pıf 
rafa çevırdıler.. tekerrürden ibarettir sözünü ha- koyu beklemek lazım gelır··· o~~ 

Caize - Koca köıkte İntihap , yat bir tekerrjjrden baıka bir ~ey Caizenin çenesi oynarket'., / 
edecek başka oda bulamadınız değildir ıekline çeviremez mi? susturmak için Çelebi heJ1le ., 
mı? Umrani - Tarihle umumi ha- ze atTlarak: e1' 1111 

Çelebi - Karım meş'umiyetc 1 yat biribirinc benzer mi? - Enişte likörü içmiY~ . 
ehemmiyet vermiyerek burasını be Ca.ize - Niçin benzemesin. Hep sin? ~ I •'" 
yendi. Böyle şeylerden korkmadı- hususi aile hayatları ayn ayrı zap Umrani istimzacen içi• e 

1 ğını söyledi.. tedilerek yazılsa birer küçük ta- göz kaydırıtından sonra: . bir ~. 
lcli.l rengi uçmu' dudakları rih olur. Ve hepsinin terekkübün- - Siz içtiniz. Mademkt ·çe~~ 

otu, karıa büken nenize yetitmi- Caize ileri vanyordu. Çelebi bir az titrek telıiffuz:ile: den umumi tarih vücuda gelir. Za- olmadınız. Ver ben de 1 
.. dit'e' 

yor... onu auaturmak i~in gözünün kuy- - Neden korkayım? Burada ten esas itibarile hayat nedir? Abdülhamit o mübarek ~jJİ f 
lclil bu hakarete dayanamıya- ruğundan uzanan tektir imiz bir öldürülen kadının odayı dolaşmı- Doğmak, yaıamak, ölmek. Te- böyle yaparmış. Şüphe~~'\ ,oJ1f' 

rak: bakııla: ya gelecek ruhundan mı? ferruatı bir tarafa bırakalım. Bu yi evvela getirene ye ırı Iİ' 
- Teveccühünüze teıekkür c· - Karım ölümden korkmaz. Caize - itte o (fantom) dan .. umumi esas şeklinden istisna edi- kendi ağzına alırmış... ]ılr-1'.sıe 

rediz ıörünce .• Ben hayata büyük Bu hakikati her zaman ispat. ede- Umrani bahsin nazikleştiği bu lebilecek hayat tasavvur olunur Umrani böyle çene S:k
11
tte•1 

bir kıymet verenlerden değilim.. bilirim.. • arada bir ıöz ıarfetmit olmak iç.in: mu? . . körü ağn· yudumlarla son 
1
• 

İçmediğim zehir korkusundan de· Caize - Ne ile? - Zırva fey .. Hiç ölü dola~ır mı? Umrani- Hayatımızda hır ke- kadar İçtikten sonra:~. iJlı.~el 
iildir .. Ne ile yapıldıklan malum Çelebi karyolalarının kurul- Caize - Dola§ır .. Çünkü atk yo- re vuku bulan §ey boyuna teker- - Kain birader~ıg1J1l eo1' t'~ıt' 
o!mıya~ bu. ispirtolu likörler be- mu§ olduğu köşeyi !?•~ererek: l~na ölenler hep şehittir: Şehit~e- rür edecek.se. bakıcı olmıya ... ~a~ct b~.lı~ı~ızı af~edcr~ın. ~) J-l'" f' 
~um mıdemı bozar.. - Bakınız dötegımız nereye rın dola§tıkları mütevatıren sabıt· yok. Mazımıze bakarak bulun ıs- bır ıçkı. (İçlale donere·de 1'"(;1t 

Caize istihzaaını arttırarak: yapılmıştır... tir.. tikbalimizi keşfedilebilir... bu likör mide bom~z ın~ıa.ıı'' o-
- Midenin bozulmasından Caize haykırdı!: Çelebi - Biz bu odada yatıp kat- Çelebi hemşiresine ihtiyat tav• İçmediğine hata ettın. G .. .,ıuıı 

korlanak hayata irtibattan ileri - Ha evet İbrahim Paşa zade- kalı hayli zaman oluyor. Muhtc- siye eder. Serzeni§Iİ bir nazar fn·· şi§e sizin dolabınızda:· 0i.,,... ô' 
ıelmez mi? Sen çckindin (Koca· nin karısını il§ıkile koyun koyuna rem kadın hiç gözükmedi.. )attıktan sonra: lursa istediğin kadar ıçe!" f11~ j( 
ıım göatererek) bu nazlım da huy- yakalıyarak hançerlediği kö~e- lçlal - Burada bilmem kaç se· - Tekerrürünü arzu ettiğimiz, Çelebi - O bir kere ıÇ ,rt•" 
landı. Biz ıizi öldürmek iıteıek de.. ne vel geçmiş bir vak'anm mut· etmediğimiz şeyler var... Babama di. Gökten kitap gelse 
söylediğim gibi öy~ tmıf parahy İclal ile Umraninin renkleri lak aynen tekrar vukuunu bekle- ikinci bir piyanko daha vursa... mez. 
aktar otu ile mi zehirleriz?.. attı.:. Bilaihtiyar karyolaya doğru mek aptallık değil ,midir? j İçlal - Görümce hanımın fon- (Bitmedi) 
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Adliyede: r ' s a " , a. t ı e m i n d e Gu··nu··n 
Keman üstadı Marto Buişesizdeşaşın Muhakemenin ~ahklkat aaf· Muhtırası Oktrôva sut istimali ________ J 

'lif hası blttl.Yar1n mUddel umu· \... tYıemleketimiz, Gazimiz ve musiki- Yemlt lskelealnde çö· mi mUtalAasını söyHyecek Takvim-Pazam.·si 4 1\Jayıs 5~fnci 
h k d d ? ken sahil tehllkelldfr Oktrm·a idarecıindeki suiistimal tahl A}' ıcıJı. senenın 

124
.
241 

İnci günü 16 miz ak 10 a De İyOr • kikatı, on safhasına gelmiştir. Zilh•cce r
349 

lll lsveçli ,.e Avrupnnın tanınmış ke- !eri ile me;;gul olacağım \'E~ bir turne 
b ~n U.statıanndan M. Marteau ı~taıı- hazırlamıya ~alışacağım... . ... 

.u dadır. Bu çarşamba günü, Gloryn .l\I. Marteau'nun, türk nıu~ıkısının 
ıııenıa tnda bir kon er verecektir. bu hararetli ha) ranınrn, te~ebbüsünde 

bf ?\f. Marteau. bundan beş ~ene enel muvaffak olma mr hep temenni ede-
l'a~ defa daha lstanbula gelmiş, ''e mu- lim. 

1~ fakıyetJi kon erler ,·ermişti. Mama- fa. 

d~u.. onun J tanbula gene ilk gelişi Alman koro heyeti 
r '61fdır. l\f. Marteau lstanbula ilk rle- . • 
a, bund t 31 1 1. ~ehrimizdekı Alman san atkarJar-

d an nm ene evve ge l\'Or· ·~ .... 
U: • dan mürekkep eksen kışılık koro hey-

- "B · · d" k. eti kırk kişilik bir orkestronun iştira-'rıı unun ıçın. ı.ror. o zaman ı . , , 
1 

k . 
11tklye il b ·· k" . b d h . kıle 7 mayısta 1 epehaşı l\JŞ ı tıyatro-

11 e ugun u \C un an eş sc . . . , . f> . . 
1 e e\·veıı · 1 •.. k" · k d 1 .1• sunda bır kon:.eı ıerece"tır 10\a a-ti \1 Ur ıyeyı mu · aye~e e e )J 1 • , ·k ·t. f' . f 

Ilı, Siı d .. 1. . ,_. L rını marul Alman ot e:s ıo ~e ı pıo e-e unu n oy ıyeyım ,.ı. ııen. . . • 
ll'ıu ikide k 1 ld ~ör Yungun ıdarl'sı altında yapmak ~ n or1ra en co ıne,..gu o u- • , . . 
"'"Ilı ı::.ay t 'ht'. • ta olan bu heyette. sanatkar gen~ hır 

S, ~ an ıı. .. . , k. . · d · 
ıı Tü kl · t ' ·k" h . d k. turk hanımı le an at ar ıe' cı e cazı-h r enn era" · ı usu;:,un a ·ı . n hü "k 'k' h . ilıtıJeJeri · · h b" , ...... h fe almışlardrı. u yu musı ı e)-d nızı em ır san au\at· em . . . . . . , t 

e bir ta 'h • ·· ·· ·ı takd' d. etınm zengın programlı kon~erı sana t rı cı gozu ı e ı r e ıyo- . . . . . 
um. BiJh.,.,; d"kk t· hayatımızın ehemmı,·etlı bır hadı:esı· b .""'.,a r a ıme çarpan ey, . . . · 
: Bon b ene içindeki inkrJapJardır. nı teşkıl edecektır. 

•I ~tara J{cmnl gibi bir şahsiyetin rei· Seni onik konser 
bek Ulunduğu bir milletten mucizelı-r Musiki muallimi l\fühendisyan E-
bt lenıek doğru olur. Ren, ZC\'cemlc fendinin idare~indeki altmış Jd~iJik 
databer esasen Mu tafa Kemali Sofya- hevet itinalr bir :;enfonik konse/ hn· 
~e 1\ ~nırız. Onun şahsiyeti, esasl'n, zı;Jamaktadır. Bu konser önümüzdeki 
ııe:.dı ~endime, tarihi tetebhülerimin cuma günü saat 011 birde Beyoğ1unda 
baıııcesi olarnk edindiğim bir kanaati Glorrn sinema:-;ında verilecektir. 

a takviye ettirdi. O da, ;.udur: · 
iç- l\Utıeleri yük elten ,-e yükseltmek Akhlsarda bir tiyat-
t~rı en. lüzumlu Ye yegane kunet bir ro heyeti 

kişınfn mümtaz şahsiyetidir... . . 
ı ~. ?tt:arteau kıranta bıyıkları ve can Akhısar, 3 (Yakıt) - Bır za· 
~Ytlıü ile bu özleri söylerken insanda manlar Mısırda filim çevirdiği 
'ttJ~et uyandı~ı~o.r. 15-20-30 ~ene e,. yazılan Vedat Ürfi B., teşkil 
'trtda~a~f ele~. ı~ı kahve yudumu a~~- ettiği bir tiyatro kumpanyasının 
let oyleyışı ıle, onun kemanını !'OY b şanda olarak buraya gelmif, 
sııı~e~te olduğu kadar, hafıza Ye zeki\ ~ temsil etmek istemiıtir. 
llıtıh 0 Yletmekte de mehareti olduğu pıyes lk w 

akkak.. Fakat ha oynanan esere rag• 
- "Bir !gara icmez mi iniz ü tat!., bet göstermemiş, bazı tezabü· 

IQ ...... "Alelckser iç~ern, fakat sizin tii- rattan sonra tiyatro salonunu 
illeriniz o kadar iyi ki! .. ,. ıerk~t,,,i,~ i r . 

~i ~t. Martt'au burada rcji~c ı "·,,cdt'n -----------
~~l11tifat yapmı oluyor. Ke:;;ı.. "'<'idi Gümrüklerde. ... 

Varıdat azalıyor ........ ,... . b d 1 b' k 't~tf nıçın ura a )a nız ır onser 

l·orsunuz?,, Baş mUdUrUn verdlOI izahat 
~ı11' ''Esa en burnya konser Yermek Gümrük baş müdürü Seyfi B. 
tnıı gelnıi değildim. Sof) ada idim. idareye ait muhtelif meseleler 
tad e o kadar su amı tım ki gelip hu-
di~ birkaç gün geçlrnteğe karar ver- hakkında dün şu izahatı vermiştir: 
den Alnıanyaya dönmek meclmriyf'tin <ıMıntakamızda bir aydanberi 
bar tlı, Orada, Bach gününde çaldığım senelik teftişler yapılmaktadır. 
h~)·ı e li filme alaraklar... Şimdiye kaôarki tetkiklerde hiç 

ııı ltı ~larteau'nun Bach"a olan iptilfı- bir sui istimal ve yolsuzluk bu-
2t iıı:lGıtt, Filhakika o, geçen martın lunmamışhr. Teftiş daha üç ay 
da d e Elsenach şehrinde, ki Bach oı a 
llars 0iınu tur, Bııch gününde ondan devam edecektir. Gümrük vari· 
li ti~lar çalmıştı. Bu parçaları se:-.- datının azalıp çoğaldığını iÖste· 
8lııe ille alacaklar Ye Almanyada :100 ren 930-931 mali senesi raporu 

~~ada birden gösterilecektir. hazırlanmaktadır. Birkaç güne 
"ıı lif l\tarteau ile, musiki hakkındaki kadar ikmal edilecektir. Yolcu 
b~ u l!!Uz:Juğuma. rağmen bir .rnes'ele salonu ve Sirkeci muhafaza 
llf ta stınaa daha görüşmek istedim: A-
rst ııs:a \·e alaturka mu iki me 'ele- istasyonundaki terassut teşkilih 

n görülen lüzum üzerine takviye 
lttıe aııa fikirlerini hulasatan şu !'Öz- edilmiştir. 

....... a:lattı: Kolipostallann evlere daha 
ltı~'el :Sugün Avrupada bir mu~iki sUratla teslimi ve muamelenin 
~l'ıtore i \'ardır. Herkes yeni bir şey intizamı için te•kilata yeniden 
it~0k' l{Jıtslk, garp musikisi için de, Y 

~;ııııeb·~zlar gibi, \'azif e:;ini yapmış 20 memur ilave edilecektir.,, 
~~igi 1 

•r. Zannetmiyorum ki Türk mu Diğer taraftan aldığımız ma-
Ut\ lttgarp mu ikisine uydurulsun. lumata göre 931 senesinin son 

~!• htp elodfterinde öyle sesler ''ardır dört ayında Gümrük varıdah 
Ilı tlı ' ltrı lodiJerinde yoktur. l\fonoto çok azalmıştır. Bunun sebebi 
~lslııı ~~ ine gelince, insan türk mu- tüccarın getirttigv i malı Gümrük
'"'lllı ta nl r.ken tam monotoni alaca-
ı._t ı nnetttği anda yeni bir ritm ne ten çekmemesi bilnetice malların 
~~ ki il> rıyor. Bunlar öyle melo antrepolarda kalmasıdır. Bu yilz
bıı h)'or, <nıo~e) Jarı tamamile (tonal) den evvelki sene mart ayında 

lltın taga:rbın (atonal) lnrı halbuki varidat 2 milyon lira iken 931 
~tttlleıı~e ~~e~ ak idir. martmda 1 milvona düşmüştür. 
~ \'e tU e fırlannız kendiliklerin 
.~ttnaı tk ınusikisinden bir şeyler Ticaretmüdürlliğünde: 
'\! fw 

1
• ilence 'ki · · d -

'ısı"' olmaz .. g~.rp musı · sını a a~ HAii ecnebi memur kullananlar 
&>rt btınou • Cunku bizzat garp musı· M"' dd' 'ht ] w 

"'ili ( " n, adet... d b' , t ld w utea ıt ı ar ara ragmen 
tı.... stand . .. e e 1) a ın o ugu A A • k lr 
~~rıta,1 ardııe) edilmiştir. nen (san hala ecnebı memur u anan 
~I\ aJ adanı değilim. Fakat musi- şirketlerin listesini havi bir cet
.. ~lte dee~e hesaplı cümlelerle olabile vel hazırlanarak iktısat vekile· 
ite le.tini nanınam. Zenci - Amerikan tine gönderilmiştir. Cetvele mah
~tı ltairt ~bugünkü Avrupa musiki İ· rem kaydile birde rapor ilive 

lll le -..alünı B .. ı d' 
ıııat.i~ ıJ ti.irk nı~ 'k·n· oby. e 1.aknAne ı}o· edilmiştir. 
le ogtarı ı ·ı ı ırço · vrupa __ ,.. __ 
1 ~, t a:rı alak d d'I k t· 
eli) ady0 a ar e 1 nte !'ar 1 L hHle in bayramı 
hıı- ihda nterkezlerinde (Türk saat- . 0 ~ • _ 
1 hı.ı:.ı.. _ edilerek neş d"li b" iik Lehıstan mılh bayramı muna-
t~ ~uet 1 re ı rse uy h" k 1 

.\. ll.tıla lulu:r ve kcnlrine yeni ahenk sebetile dün Le ıstan onso os· 
"tııı:ıal ..... n lrıu ikileri mUtee ir eder. tuğunda bir r'smi kabul yapıl· 

'I. ı\\d t' 
e llllde, bu rndyo .konscı· mııtır. 

Günlerdir. haftalardır. ay- Bu elamda, teşkil edilen ehli vukuf 
Jardrr, senelerdir. 
S h · ·ma. d' b. l"k rdt heyeti tarafından derterll'r iizerindc ~. e rın ı ı ı ıye ı r a ı 

,·nrclır. J\omi ·.ronlar toplanır, yapılan tetkikata ait rapor, on celsede 
planlar ynprlır, he:-;aplar Jlİ; mahkemeye ,·erilmiş. netice maznun· 

GUneş-Doğuşu 4.56: Batı~ı: 19,08 

Namaz vakıtları- ııbııh· 3,17; ---------
rülür. larm aleyhinde ~rkmı tır. 

Biz hayalat ile geçinirken, Muhakemenin tahkikat .safha ı lıit· 
ehrin bir köşesi su altına gi mi tir. Ya~ınki cel ede miiddeiumumi riyor. Neresi mi diyecek İ· 

niz, iıe haber ,·erelim, Ye- Burhanettin Bey, e~as hnkkında nıüta-
mi:> iskele~inde ithalat Ye ih- lta~mı ~öyliye<'ektir. 
racat iiş ile uğraşan birçok va Bundan onra müdafaalar yapıla-
tanda~Jarın dükkanlarına l!İ- cak ve ağır ceıa mahkeme i karar re 
rip çılimakta mü,külat görü- recektir. 
yorlar. Çünkü girmeden e· 
,·el girmek için boğulmak teh- Baro içtimaı 
Jike~i. boğ·ulmndan girenler Baro heyeti umumiresi, nisanın :!:i 
için dükkanın i~inde boğul- inde bir ictima aktederek muhtelif ha-
mak korku u var. Çünkü Ye ro işleri ;trafında müzakerattu bulu· 
mi~ iskele~inde sahil toprakJn nacak R\'ni zamanda müddetleri biten 
rı bir iki ay ,·ardır ki çökmü.,- · 
tür. Sahil toprakları çökün- birinci, ikinci refslikJerle inzıbat mec 
ce deniz biraz daha i~eri s:-ir li i azalıkları için intihap yapacaktı. 
miştir. Dükkanların önleri Fakat ek~riyet olmadığından topla-
denizle dudak, dudağa. nıımamıştı. 

Dükkanları ·u altına gi· Uaro, llmayısta toplanarak intiha ren vatandaşlar gfiç halle 
sun'i vasrtalarla mallarını batı icra edecektir. Baro reisliğine 
değil ancak canlarını koruyor tekrar imdiki reis HaJiJ Hilmi Beyin 
Jar. Tabiidir ki bu halin bir intihap edilmesi muhtemel görülmek· 
de netice i oluyor. Satışı dü- tedir. Maamafih başka bazı namzet-
şüyor. )erden de bah olunuyor. Şehl'İn imarile meşgul o-
lanların şehirlerin bir köşesin 
deki yıkık ."lahıı; görmeden 
Jdfla, komisyonla nkit geçi
ri~lerine siı de şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Ticaret ofisinde : 

Afyon zerlyatımız 
Ofis bir anket yaptı 

Harici ticaret ofisi, afyon zer· 
iyahnın vuiyeti hakkında bir 
anket yapmıştır. izmir, Afyonka-

Polia Haberleri 1 rahisar, Merzifon, Zile, Konya, 
- Balıkesir ve Tekirdağdan anke-

Terk edilince te verilen cevaplardan anlaşıldı-
Langadada kAtip Kasım ma- ğına göre mıntakaların hemen 

ballesinde cami sokağında 36 klffesinde bu sene 930 za nis· 
numaralı evde oturan 15 yaşla· beten %40, hatta bi.zı yerlerde 
rmda Hava H. isminde genç de yüzde elli noksan zeriyat ya· 
bir kız dün, tentürdiyot içmek pılmııtır. 
suretile intihara teşebbüs etmif Bu cümleden olarak en yük-

ise de derhal Haseki hastanesi· sek morfinli afyon yetişen Te· 
ne kaldırılarak hayah kurtanl- kirdağ mıntakasında 930 sene-
mıttır. sinde 3420 dönüm zeriyat yapıl· 

Tahkikştımıza göre, Hava H. dığı halde bu miktar 931 de 
bir evde oturdukları nışanbsı l518 dönüme inmiştir. 
Aptullah Ef. ile aralarının açıl· Bu nokıan zeriyatın afyon fi· 
ma ından kendisinin evde bulun· atlarının pek ziyade tenezzül et-
madığı bir sırada nııanbsının miş olmasından ileri geldiği an• 
eıyalannı başka yere nakletme- !aşılmıştır. 
sinden mllteessir olarak kendi- Diğer taraftan bazı yerlerde 
ıini öldürmek istemiştir. mahsulAt soğuktan donmuştur. 

Aleko niçin 61dU ? Ezcümle Zilede afyon ziredilen 
işsiz takımından Aleko ismin· 25 bin dönQm arar:iden 15 bin 

de bir ıahıs dün Beyoğlunda döndmü kardan bozulmuştur. Bu 
Ağaçeıme sokağında 8 numa• sebeplerden önümüzdeki sene 
ralı ahırda ölil olarak bulunmuı· fiatlann çok yükseleceği tahmin 
tur. Zabıta doktoru tarafından · 

edilmektedir. yapılan muayenede Alkonun çc· 
nesinde görülen yaradan füphc Seeefainde: 
cdilmistir. Ceset morga kaldı· lakttleler tamir edlllyor 
rılmıt ve tahkikata başlanmıştır. Seyrisefain idaresi yakında 

Hem slllh ateal, hem de... bütün iskelelerin tamirine baıh-
Evvelki akıam, Galatada Lü· yacakbr. Pendik ve Kalamış İs· 

lcciler caddesinde Halit Ef. nin keleleri 30 ton olacak Suadiye-
kahvesinde çırak ApostoJ, yolda de yeni açılacak plaje de hususi 
giderken ıillh atmağa başlamış bir iskele yapılacaktır. 
ve siJlh sesine gelen polislere de Yalova kaphcalaranda 
hakarette bulunduğundan yaka· Yalova kaplıcalarında halk için 
lanmııtır. ucuz pavyonlar yaptınlmıştır. 

Vatmanı dövecekmiş Burada bir kişi yatmak, yemek 
Evvelki akşam, Sinemköyünde ve banyo da dahil olduğu halde 

oturan tuğlacı Koço isminde bi· günde 150 kuruşla idare edebi· 
risi vatman Mustafa Ef. yi döv- lecektir. 
meğe teıebbUs etmiş ve hadise Şlrketlhayrlye de yaz tarifesi 
mahalline gelen zabite memur• Şirketi Hayriye ha:ıirandan 
)arma da Koçonun arkadaşı itibaren yaz tarifesini tatbike ve 
Kurtuluşta oturan dıvarcı Istavri ücretlerde tenzilat yapmağa ka-
hakarette bulunmUflur. Koço ve rar vermiştir. · 
lstavri yakalanmıtlardır. Hakla· Yeni tarifede abonman bilet· 
nnda takibat yapılacakbr. leri ihdas ediJecek, gidip gelme 

Kapıcının 20 lirası biletler üzerinde de yüzde 20 
Dün meçhul bir yankesici, kadar tenzilAt olacaktır . 

Beyoğlunda Ağahamamı cadde-
Cemiyeti tedrf si yede 

sinde 41 numaralı katip zade Heyeti umumiye içtimaı Mayı-
apartmanıoın kapıcısı Muharrem 

110 
on beşine talık edilmiştir. 

efendinin 20 lirasını çarpmış ve l=====.=====:==~==1 
kaçmıştır. Zabıta, Muharrem Ef. Erenköy, Bostancl ve havalisinde 
nin tarifine göre meçhul yanke- bir müddettenberi yapılan hır-
siciyi aramaktadır. sazlıkların faili olarak Muharrem 

3 kl,lllk bir kumpanya Ahmet ve Trabzonlu liz Osman 
Zabıta, Kadıköy, Acıbadem, isimlerinde üç kişiyi yakalamıştır. 

Ôglc 1 ~.11: ikindi 16.04: Ak~am· 19,()g; 
Yıır-.ı ~0.52. ımsak 2,5CJ Çiçek fırtınası . .. 

Hava- Oiinkiı hararet (uamt) 16 

(e gari) Q derece:. Uugün ruzg~r mutedil 
J)O) rnz c l'Cck. h.'l\a açık olacaktır, 

• 
Bugün 

QoQumla!::" Gazetemiz muharrir
lerinden ,\lurat beyin bir kızı dünyaya 
gelmişıir arkadaşımızı tebrik eder, !av
ı U\ ı uzun ,.c sandet.li bir ömür dileriz. 

Toplanblar- Şehir meclisi aut 
on dörtte toplıınncakar. 931 bütçesinin 
varidat kısmı muzalcerc edilecektir. Sıh· 
hi\ c enbumeninin hastaneler hakkındaki 
raporu okunacaktır. 

Kabul resimleri- Harbiye mel::-

teblnde o;aat on dört buçukta bu sene 
çıkan zabll vekillerine merasimle şeha
detname dağıtılacaktır. 

Gelenler·Gldenler- ş~bJn kua· 
hisar meb'uslujtunn intihap edilen Vasfi 
Rnşit B. Anbraya, lstanbnl umumt mcc
Jisi :ızasıııdan Dr. Feridun Hikmet bey 
Adapnzanna gitmişlerdir. lngUız scftrl 

ör Corç Klark dünku ekspresle avrupı
v:ı hareket etmiştir. ~ör Klark Pafı ve 
Lor.ane uğrlyarık Londrara gidecek ve 
yirmi gün sonra .,chrfmize dönece tir. 

Bir mtiddettenbcri memlekcUmlzde 
bulunan Yunan meb'uslanndan 1\1. M • 
ku dün akşam Ankıraya hareket cttnfş. 

tir. 

V alot:abone şartları -------( J u 12 Aylık 

Dahilde l 50 400 750 1400 Kuru~ 
l Iaricrc - 800 1450 2700 ,, 

llô.n oartlanmız : 

Resmi 
:atın J O Kş. 
Santimi 20 ,, 

f;Iusust 
12,50 Kş. 
25 

Küçük ilin oartlanmı1: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

ı-ıo Defabk 
JOO Koru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccancndir. 

B - 4 satırı geçen ilAnann fazlı, 
sıtm için 5 kuruş zıımmolunur .J 

Cevdet Kerim, Sallh Clmcoz 
Beyler 

Cümburiyet Halk fırkuı 9111-
yet idare heyeti reisi Cevdet 

Kerim B. ve ihtiyat aı:adan Ka
dıköy kaza reisi avukat Farokt 
B. yarın Ankaraya gideceklerdir. 

Cevdet Kerim ve Faruki B. Ier 
Ankarada fırkanın umumi kon• 
gresine lstanbul murahhısı ola• 
rak iştirak edeceklerdir. Bunlar· 
dan başka d6n akşamki trenle 
Ankaraya giden idare heyeti 
azasından Salah Cimcoz B. de 
kongrede murahhas sıfatile bu .. 
lunacaktır. Meb'usluğa intihap 

edilen Salah Cimcoz B. in vill
yet idare heyetindeki vaziyetin· 

de değişiklik yoktur. Meb'ua 
olan bir zahn idare heyeti aza
lığı sıfatını muhafaza etmiyece
ifoe dair ne nizamnamede bir 

kayt ve ne de Ankaradan veril
miş bir emir mevcut olmadığı 
için Salah Cimcoz B. in vaziyeti 
de değiştirilmemiştir. Salah Cim
coz B. Cümhuriyet Halk fırkası
nın Istanbul vilayet idare heyeti 
azalığında kalacaktır. 

Olum, do§um lflerl için 

Dahiliye vekaleti yeni bir ntl· 
fus layihası hazırlamaktadır. Ye
ni kanuna göre belediye daire· 
lerinde ölüm ve doğum i~lerile 
meşgul olmak üue bir memuri
ye tihdas edilecek buna şahsi 
hal memurluğu denecektir. 



GÜNÜN- -
-===iŞABETLERİ ispanya dağılacak mı? 
ismet Pş. kabinesi ispanyada bir millet değil bir kaç millet 
Birkaç gündür muhalefetin balon yaşar, bir kaç ayrı lisan konuşulur Yaşlı reis 

lmallthaneleri faliyette .. her saniye, Bu muhteıı·t mı·ııetJer bı·rbı·rı·ıe Toprakları alllnda kara elmas 
her dakika yeni bir haber .. Muhalif ga madenlerlnl tefıyan bir verhktır 
zetelerin birinci sahifelerinde bekçi so b j k ? Hususi muhabirimizden: 

Millet meclisinin bu 
içtimaında en yatla 

us riyaset edecek. 
puı ıfbl iri, iri harfler; heyecanlı he geçine İ ece mi . Zonguldağ1n Koılu nahiyesi 

yeeanlı haberler" İspanyada rejimin tebdilf tlzerine,haliftlrler. Onun için bu vadide atıla- bir sene evvel köy halinde iken 
Sır saklamaktan sırtları kamburlaş ortaya çıkan mühim bir mes'ele lapan ak d ı k t'l b. k t ·· ikbsadi ehemmiyetine binaen Jatlfh ı h.f 1 · .. t" d b' c a ım ar a ır mu aveme gore 

llllf am ar sa 
1 

e erın us un e 1 yanın dağılması ihtimali olmuştur. Bu cektir. bugün nahiye haline kalbedil-
rlblrlerini kovalıyor. · d'd 'lk d K ı d 

. va ı e ı a ım ata onya tarafın an Bu suretle İspanyada federasyon mittir. Zongoldağa denizden 
r Mü~iş,hadiseler var. Hele bar mec- atılmış ve bu viliyette ayn bir ctimhu fikrinin inkitafları meraklı bir mahi- ve karadan birer saat mesafedir. 18 açı sın· riyet ilin edflmifti. yet almıştır. 

• • • .. . . ispanyanın birkaç parçaya datılma Alfan• Parlse dBndU Fakat geçen sene Zongoldaktan 
Varan bir" ismet paşa hukQmetı t.l sı mes'elesinin menşei İspanya yanma Ko:.luya yapılan muntazam bir 

rihe kanpcak ! . Fontanbleu, 2 (A. A.) - Sabık Js-
d~mın ~k ~fr mlll~t ile defıl, fakat panya kıralr, bugün Londradan bura- ıosa yolile ve otomobille on 

Varan Ud.. Ümit edilmiyen tebed- muteaddıt mılletlerle meskQn olması- ya gelmiştir. dakikalık bir yoldur. Kozlunun 
diller karııaında kalacağız. • dır. . Alfansın kUçUk otlu nfacık limanında eyi havalarda 

ispanyanın nüfusunu tetkik eden a- K l Alt kü ilk il p b gü k6 ü 1 öb t 
Varan Uç .. Halk fırkasının büyük limlerden Vilyam Atkinson ispanyada J :raD t ons,th bçh . 0 uekt rb~ns et' n m r a an ve n e 

k ı d J · .. · uan ı or mou a rıye m e ıne bekliyeo bir kaç vapur bulunur. ongres n en sonra smet paşanın mev Galıçyalılar, Endulüslüler, Aragonı.- ka dettlrmi tir. 
künde kalması meşkuktür. Ier, Valensiyenler, Kastlyalılar ara- Y ş iki yüz haneyi aşan süslü ve 

Bu varanları bir hayli daha sayabi sındaki farklann, herhangi yabancı zarif evleri küçük muntazam 

llnlalz. ÇllnkU. ~nkara telefonlan lş- iki ~illet aruındakl farktan çok fazla l'J ~ !f tfl çarşısı ile tirin bir kasaba olan 
li70r. Antenlennı havaya kuran havai oldugunu izah eder. .. ·-·- Kozlu cümbüriyet idaresinin fiyizli 
muhabirler ebabil kuşlannın taşlarm- ispanya halkı bu suretle biribirin· t ... • • 1 ·ı d · ı 

nur arı ı e gün en güne gemı edan daha fazla havadis yağdırıyor- den aynldığı gibi, lisan itibarile de bi p rl. t ki diş t kll"'t ] a 8 e eş a ı mekte, tarakkive inkicaf bulmakta-•r- ribirinden aynlır. ispanyada hiç ol- T 

• • • mazsa, dört ayrı lisan konuşulmakta- Dandan evvelki makalelerimde (Pa dır. Qç sene evvel vazifeten bulun· 
BtltUn bu sözlerden hala muhalefe- dır. Bunlar, Bask, İspanyolca, Portekiz ris hastanelerindeki diş teşkilltı) n- dutum Kozluya bu defa gitti

tin bir fikre değil, dedikoduya hasret ce ve Katalan lisanıdır. dan muhtasaran bah11etmiştim. Hasta- gim 7.aman tanınmıyacak kadar 
tektlflni anlıyonız. Katalonyalılara göre ispanya lisan nelerden maada dişçi mektepleri de gilzellqmiş buldum. Kozludan 

Muhalif gazetelerin sözlerini man lanndan herbfrlle konuşan her millet diş hastalannı kabul ve tedavi etmek 
tık terazisine vurmak imkansızdır. Ne kendi mukadderatına hakim olmalı ve tedir. Fakat bittabi mekteplelerin ga- bahsederken çok asri bir fekil
tatsfmdan tutsanız hesaba gelmez, ki bunlar bir f edensyon teşkil etmelidir- yeııi daha ziyade talebe yetiştirmek ol de yapılmıı olan dispanser bina· 
taba uymaz. . ıer. duğu için halkın hastanelerdeki şümul ıını ve içinde çalışan genç ve 

Diyorlar ki: Hali hazırda bu ölkelerln bir kısmı lü ve mebzul istifadesi daha başka o- gayretli doktor Reşat Beyi ha-
"'uınet paşa hükumeti tarihe karı- muhtariyet istiyor, kimi onu istihdaf luyor. hrlamak IAzımdır. Bir mektep 

pcak,, müstemleke Türkiyeyi müstem ediyor. Fakat bu vadide en fazla hara Hastanelerde olmıyan diş teşkilatı d 
1 

k 
lekelikten kurtaran ihtilal kumandanı ret ve cesaretle hareket eden ölke Ka- nı halk mektepte buluyor. Mesel! çir baf muallimliğin en ayn ara 
Gui ve ismet gibi, hür ve müstemlike talonyadır. Bunun sebebi Katalan 11• pık ve gayri muntazam çene ve dişle- Kı»zluya müdilr olan Fikret B. 
elmıyan memleketin reis ve başvekili- sanının inkişaf etmiş olması ve Fran- ri taahihe mahsaa serrisler, alelade de genç ve çok çalışkan bir 
at saten tarih çoktan kendine mal et- sız lisanı, yahut İspanyol lisanı ile mu diş imalltı, kuron taldınnak, dolgu zathr. güzel ıdaresile az zaman
tL Tlirkiyenin yarı müstemlikelikten kayese edileblleeek bir seviyeye varmış yaptırmak gibi lhtiyaçlannı halk mek da halka kendisini sevdiren bu 
ltma fhtfllll dünya tarihinde yepye- olmasıdır. Onun asri edebiyatı da ean tepte tatmin· ediyor. Hutaneler, diş.- 1eYimli genç viJAyetin en güzide 
ni ve harikullde bir harekettir. Bu ha hdır ve ebedidir. Jspanyamn on beşin- çiliğin ilk kısmını teşkil eden bu şey- müdirlerinden biridir. Kozloda 
reketln ba§lnda olanları bizim dO!'t- ci asırda birleşmesinden mukaddem lerle mefl'UI olmuyor. (Hal ve vakti eyi bir posta telgraf ve teJefon 
lar girmfyebilirler. Fakat beşer fikri- ona bakim olan şahsiyetler daha faz- yerinde olan halk bütün bu diş ihtiyaç 
yatı bu hamleyi askerlikte olsun siya- la Katalonyah idiler. Katalonya, on al Jannı hususi muayenehanelerde tat- idaresi, maden gümrlik ve liman 
illette olsun inkAr edemez. Nitekim et- tınc:ı ve on yedinci asırlarda İspanya- min ediyor. Hususi muayenehanelerde idaresi, polis teılcilitı vardır. 
mlyor. Tarih şahsiyetsizler için ölilm dan hürmet girmemiş, oa eelddnd a- birçok mlitehassıslar ve profesörler mü Kozluda tfaerlf 

emektir. sırda en şiddetli zulme manz kalmı~ teaddtt ••~inlerle çahf1Yorlar, ve Evvelce kız ve erkek olarak 
ve ondan sonra kendini tophyarak şah başka;.) GöriiJti1'0r ki halk, diş için bu· iki mektebi vardı. '13ugün mub-

lınnet paşanın yeni meclis önünde siyetini göstermeie başlamıştır. rada hiç sıkıntı çekmez ve paruı yok- telit ve muntazam alb muallimli 
tekrar başvekil olmasını gayritabii bul Fakat Katalonyanın ne yapacağı sa günlerce ıstırap içinde bunalmaz. bir ilk mektebi ve iki yOzden 
inak kıt luıfızadan bqka bir şey de- henüz tavazzuh etmiş deffldir. Çünkü Diğer sıhhi ihtiyaçtan için de ayni ko 
fOdir. Çflnka ismet paşayı senelerdir Katalanların fikirlerinde derin ayn- layhğa maliktir. Böyle bir memlekette fazla talebesi vardır. Kozluda 
ayni htivlyetfle gördük. ismet paşa lıklar görülmektedir. maddi ıstırap olur mu, bedeni nakise gençlik bayatı da oldukça uyamk 
devletçi, ismet paşa Türkiyeyi yan Galiçyada muhtar bir hükt\met ıeş. kalır nu7 Olsa da, kalsa da ll~y me- bir haldedir. "Geneler derneği,, 
mflstemlike olmaktan kurtaran siyase kili için vukubulan temayüller de son sabesinde defil midir? ve bu, hükt\~et adında bir spor kulilbünün teşkil 
tin bafıadaki adam. zamanlarda kuvvet kespetmiştir. Ga- çilik noktai nazanndan şayanı takidr, edilmekte olduğunu memnuniyet-

Lımet P8f8YI inhisar s!ya~tinde, yol liçyalılann Portekizlerden müzaheret halkçılık noktaf nazarından pyanı le öğrendim. 
.ryasetfnde, borçlar mes e1esınde, dev- görmeleri memuldür. gıpta delil midir? memlekette 
let bankası itinde, so~ d~fa bütçe işin- Valensiya ahalisi de ayni fikir ile Pam: Diştabibl Süat /ımaU Kozlu kaaaba11 
de ayni karakterle gordük. mütehassis bulunuyor. sinesinde barındırdığı kara elmas 

JltlyUk millet meclis~ açıldıktan son Hali hazırda lapanyada muhtarfiet Maarifte ı maadenlerile kıymetli bir varhk-
n ismet Jt8f& usalen wtifa eder. Fa- fikri bu vaziyettedir. Baaunla benber Mekteplerin gezlnUlert hr. Hemen ilç bin amelenin ça· 
bt meellsha ekseriyetine hakim olan ortada henb takarrür etmif bir teY Ha•alann güzelliğinden iatifa- lıtmakta bulunduğu Sarıca zade-
laalk fırbaı programmı bü>:fil' şef da yoktur. de etmelr here heraene olduğu ı K ı · · · · 1 
h on bet sin evvel neşrettı. Bu prog Federasyon fikrini kabul veya a- er, asap tar a, iocegız 1S1m e-
ramla Lımet paşanın icraatı arasında demi kabulü üzerinde mtlhim mtnaka- gibi bu mene de lise ve orta rindeki ıirket ocakları ve bilhas· 
nasıl bir tezat tasavvur edilebilir'! şalar vukubulmaktadır .. Federasyonun mektep talebeleri S ve 6 mayıs- sa "Kozlu kiSmür iş şirketi,, yük
Nlfredilen program halk fırkası hiikQ mahiyeti ne olacak? Ve federasyon ne ta m-:kteplertne en y11kın olan sek bir kıymet ve ehemmiyeti 
metinin pdfye kadar yaptığı işlerin netiee vereeek? meaire mahallerine tenentlbe haizdir. Oç tirketin ittihadile 
preuiplepıiş ifadesidir. Birçoktan bayle bir hareketin Is- çıkacalrlardır. meydana geJen bu kömür · iş ıir-

butu bütu ı aca"-na imtihana giren 111uallhn Diyorlar ki: panyayı • n parça ıy 5 ' keti hükumetin himaye ve müra-
. '1amet paşanın bUyük kongreden kani bulunmaktadırlar. Bu fikir bed • Sıhhi ve~::w•::!retleri do- kabasi alhndadır. Ve iş banka-
IOnr& mevkiinde kalması meşkt\kttir.,, binlerin fikirleridir. ıımn hissedarındandır. 
Ba llktl söylemek için bir fırkanm te- Buna mukabil nikbinler başka tür- layısile gefen mene devlet imti-
felltlltl, bir fıraknın çalışma tarzı lil düşünüyor ve Portekizin de bu fe- banlar1na giremiyen ilk mektep Kozlu iskelesinde yarım saaat 
hDbitda fikir sahibi olmamak IAzrm- derasyona iltihak ve bu suretle bütün muallim muaYinlerinin evelki giln kadar dahile gittikçe elektrikle 
dır. Btlyflk kongrenin en mühim işi adanın bir kül teşkil edeceğini eöylU- erkek muallim mektebinde imti- tenvir edilmiş · birçok şirket ev-
pnufpler eı.,tında görtişmektfr. Y~rlar. hanlan yapılmıt ve imtihan ev· leri ve maden ocaği fabrikaları 

lamet paşa fırkanın umdeleri, pren Hali hazırda bu mtlnakaşalar de- görülür. 
81pleri haricinde çalışmış bir devlet vam etmekte ve herkes mfitaleasını be rakı vekllete g6nderilmiıtir. im-
M&m ftdyetinde ol1aydı 0 zaman bu yan eylemektedir. tibana, bqi kadın olmak Uzere Bu defa kendi aralarında bir 
lldn belki yeri olurdu. Bu milnakqalar YUka balarken Js- on d6rt muallim girmittir. fan- başçavuşun-Esat çavuşun-meb'us 

panya nüfusu arasındaki dil ve ırk ay lardan muvaffak olanlar Ye ola- seçilmesinden do'.ayı Kozlu ame-
fnanlar rtlyalannda ekseriya arzu rılıklan şüpbeshı mühia bir rol oYIU)"a mıyanlar imtihan evrakının ve- lesi sürur içindedir. Kozlu ame· 

ettDderl 19Yleri olmuı gibi görürler" caktır. kll k'k d 1 leleri B. M. Meclisinde bizim de 
Bı.tm muhalefet uykuda rüyada Katalonya muhtar bir ciimhuriyet etçe tet ı in en sonra an a· 

.. dalana sevit getiriyor. olduktan sonra diier ölkeler de onun ıılacakhr. baklnmızı koruyacak iki meb'u-
SADRI ETEM vaziyetini ihru etmeyi başlıca hedef Yeni herfterl bh111lyenler sumuz var. Yaşasın Cümhuriyet 

v .. ı kibrit tebrik••• addedeeeklerdir. Maarif mUfettiıleri, Millet Ye halkçı hükumet diyorlar. Koz-

Kibrit • h' 'd · t f d Bununla beraber ispanya birliği mektepleri talimatnamesinin yeni lunun birkaç sene sonraki vazi-ID ısar ı aresı ara ın an 
llL.n.Ld ed k' N kta b' fikrinin galebe etmesi de son dereee harfleri 6ğrenmiyenlere it veril· yeti daha parlak olacaktır. Çün-
~~ • e es 

1 ~ r. ıra muhtemeldir. memeli hakkındaki maddesinin kO Ankara-Ereyli hattı Kozlu fatinkUUUD bulundugu b1nada B'lhassa Katalonyadaki amele bu 
• b. k"brit fabrikası inşa.sına fikri 

1 taşıyorlar. Bunlar neşr.etti.kteri tatbikini 1'ontrol etmeie baıla- içinden gtçecektir Bu ümit Koz-
mıılardır. ul halkını pek çok sevindirmek-• • bir beyannamede şu eözleri söylüyor- Mualll111I- Bulgerı-a.-ne 

mpat bir buçuk aya kadar tardı: •• •- tedir. 
bitecek ve fabn'ka senede 30 gidecek ----· 11••1 ·- 1 = "Katalonya milleti, kendisile dijer M U l f d k b d k d b k bin ADdık kadar kı'bn't ı'mal ua im er birliği tara ID an a ilin e iıtira e e itece tir. kardeşleri arasında bir takım hudut 
edecektir. BOtun TOrkirede se- ikame olunmasını istemiyor. Katalon- bu yaz tatilinde 20 giin devam Muallimler Bulgaristana trenle 
nede 24 bin NJ!dık kibrit sar- ya amelesi, kendilerini, ispanyanın di etmek llzere bir Bulgariatan ae- gidecekler ve oradan Romanya-
feclilclitine g6re civar memle- ğer ameleıinden ayıracak ai)·asl hudut yabati tertip olunmuıtur. Bu 1e- ya g•çerek deniz yoliyle döne-
ketlerecle ihracat yapılacakbr. lara •• af)'Uf molalara tamamile mu yahata her maallim elli lira mu· celderciir. 

DUnkil ve evelki giinkl 
teler Kars meb'usu Faik 
Büyük ıair Aptulhak Hamit 
müderris Necip Asım beyi~ 
bahsediyorllil'dı. Bu arada Fı 
muhterem Ubeydullah Ef. 
iımi, her nedenle, anılm.dL 
timal ki genç çıftlerin n"ild ... 11 
kıya kıya üstada bir gençlik 
livermiştir. 

••• 
"Hız,, 

Pek genç yaıında .. D~rtm 
gibi ibtiyarca bır 

müstear takı~an . dost~. .~ 
ni, yahut attıgı uma 11bı ~ 
yelim, T.. B. O. yu • enelk.ı .'r' 
lstanbul caddelerinden b~ 
gördüm; hızlı, bızh gidiyor* 
Omuzundan tuttum: 

- Yahu, nereye bayle? 
- Aman aorma, dedi, AJ#!. 

rada Hız çıkaracapz da Of/J/111 
iılerile meıgulllml f/1'. 

Genç edebiyat bocullllll 
demek istediiini anlamadım •""'
belki cabilliiime verir diye, f//'Jr. 

madım da. Çllnkll bu "~~ 
mak,, maıtar1 dil ene~ 
yeni koyduğu mnbim aMJlallllR ' 
dan birisi olabilircli. 

Anlamıı gibi gGrllnerelc 
- Eh, oldu\iça mllhim 

Allah kolaylık venini Decfial. 
Sonradan haber verdiler. 

pek yakında Ankarada cak:IDll'-'21 
baılıyacak bir ilim ve ... 
mecmuası imit- Haydı batrt.ılmll' 

• • • 
Rflyaları tabir 

Gazetelerden biri oka~ 
larına bitap e~· or: 

- Hanımlar, efendiler, 
arada, sırada rl\ya - üt 
Rüyada ne g6rilneniz, biz UılP!' 
edelim, yazalım!,, .J 

SDrüm temini için bq~ 
çarelerden yepyeni Ye 
açılmamıt bir taneıi daha. .... .-: 

Bu gidiıle yakında f6yle ....,..; 

lar da g6r6nek tatmlJ•~ 
"Y anm bat ağrısıila 

okuyucularımız vana hiç 
dOt etmeden matbaaama 
bilirler. Gazetemizin iç ..m.....,...,; 
kuponunu g61terealere 
molla tarafından kul'fWI d 

Yahut: ~ 
« Kocalarile geçinemlyd ti' 

kadınlar, yahut kanJarile,,,,.. 
gün hır gür eden erkekler •• tif. 
baamıza müracaat ettikletl~ 
dirde kendilerine tirinlik • 

ıı verilir. • ·•-~ 
Ne oluyoruz be yaba?.~ 

yeni fikirleri biyle mi af'JJ1"'!'"'. : 
ğtz! ~ ... _ _,.,., 
Geri dönmete _,.,. ~ 

ingiltere - AvuıturalJ• ~ 
daki mesafeyi gidip r;: ~ 
tile 21 günde kated ~ 
bir rekor yapmak içill ~ ~ 
dan hareket eden ta11 y~ 
vil Stak evvelki akplll 
de yere inmitlir. ~ 

Tayyarenin motarl ~ 
ğundan tayyarecil:.::.-~ 
kadar tamir ile utr _ • .._...ld 
muvaffak olam~~·~ 

İngiliz tayyuecilen'-~ ... ~ 
bir gün gaip ettikl~~ 
rına devamdan var. ~il(: 
Bugün Londraya ~, ~ 
cekler ve tayyarelen
motör takbktea aoar• 
!erine yeniden 
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BAYRAMLIK iHTiY AÇLARINIZ ÖNÜ ND 1E 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Fabrikalarına Ait 

}erli Mallar Pazarı Istanbul, Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

Bakıırköy, Beykoz, Fe~ane, Hereke; Şaırkın en büyük fabrikalaır11 
HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DAiREMiZDE HerekeEv: f;t~::ı:ş~:::::!~rımızın 
Kostümler, Pardesüler, Çocuk Elbiseleri, Spor Jaketleri, Roh dö Şambrlar 

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

ipekliler, Şapk lar, Itriyat, Eldiven, Gömlek, Boyun Ballı, ipekli Çoraplar :e Mendiller 
Lüks. Serman, Saten, Jorjet, Ankara, Maro en~ ll"ep erı 

Devlet memurin,ne kredi ile cıal veriyoruz. Lütten muhase~>emize müracaat ediniz · 

Lütten Vitrinler.mizi Seyrediniz! 

bankasında rt: 

Satılık çiftlik 
ı.. lstanbulda Küçükçekmecede 4319 dönüm araziyi ve bazı 
l tap çiftlik ebniyesini şamil Alibey çiftliği sekiz senevi taksitle 
pt kapalı zarfla satılıktır. ihale 18 Mayı'i 1931 tarıbine müsadif 
l'•ıarteıi ıünü Ankarada idare meclisi huzurile icra kılınacaktır. 
b tıninatı 2500 liradır. Bu hususta tafsilat almak istiyenler lstan
'ttt~l Ye İzmir ıubelerimize veya umum müdürlük eınllk idaresine 
~t edebilirler. 

lı~ocaeli Vilayeti Daimi F:nclimeni 
•1 ıyasetin den: . 
t İtnıit - Karamürsel - Yalova yolunun İzmit meb'deinden iteba-
8~rt köprü dahil oJduğu halde b:r kısım ~ose jnşaatı 66108 lira 
~kuruşluk keşfi ve iartnamesi mucibince Mayısın 6 mcı Çar
~ ba günü saat on beşte ihale ~dilmek üzre- kapaJı za~f usuli
b' lt:ıUnakasaya konulduğundan tahp olanların yüzde yedı buçuk 
h•betinde teminat mektubu ve ehliyet vesikalarile mezkur tari-
~Jt kadar Kocaeli vilayetine ve şartnamesini görmek ve tafsilat 
ıtlak istiyenlerin Kocaeli baş mühendisliğine müracaatları (539 

l~nıltlk w Eytam bankası istaııbul 
ş l1 h P s 111 el en : 

t, Pazarlıkla satılık emlak 
l '• N M k" · 99 o. ev ıı ve nevı 
164 liocapaşa Hüdavendigar caddesi Kalın Mustafağa medresesi 
248. ~tlatada Karamustafapaşa mahallesinde Halil Pş. sokağında 
&aı4 49 Bahriye lokantası. 

r,• VA K iT ın ---
1 Küçük ilanları 1 

. A 
...... Hor ,<in noırolunur ~--•-11 

Satılık apartıman - Harbiye 
mektebi karşısında 13 oda, 4 kat, 90 lira 
kira getirir, nezaretii bir aparoman 6000 
liradır, ı:aat 9-12 arasında müracaat. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 

UNIONKOL 

~--· Kapıcı Odacı --mıııııııııı. 
gibi işler için kefaletli, doğru bir 
adım istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler . 

Satılık Han - Galıtadı tram
vay yolunda 5 mağazayı ve J 6 odayı ha
vidir, ayda 230 lira kira ğetirmektedir. 
Pazarlıksız on sekiz bin liradır. 

htanbul dördüncü Vıkıllıın 
Unionkol 

idarehane, muayenehane -
veya ıkamet için iki hıtvadır oda bir 
sofa ve bir soFıden mürcHep bir daire 
müsait :eraitle kiralıknr. Ankara caddesi 
52 numaralı eve müracaat edilmesi. 

Satılık hane - Şehzade başındı 
Çukurçeşıne yanında Taş han arkasında 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet k~rgir hane 
sııt1lıkor. fçindekilere müracaat 

1111mıa11 ~ıooıııın~nıııı~ıııoo~~ 
'-!fit, da Yazılı emlak pazarlıkla satılacağından taliplerin şubemize 
~ c•atları. 
0~ae~lı-. v-i-la_y_e_ti_. -d-a-im-i _e_n_c_ü_m_e_n_i_n_d_e_n: 

lttild~~caeJi Memleket hastanesi için evsafı ıartnamesinde gös
tilt ~gı tlzere bir adet Rontken cihazı müzayedeyi aleniye sure
~IQiJe l~n alınacağından talip olanların 150 liralık teminat mak
b'tte ~ale tarihi olan Mayısın 20 inci çarşamba ?Ünü saat on 
~t taf .

1
°cae)i vilayeti daimi encümenine ve şartnamesini görmek 

~nnnn 
Nasuhi 

Dit macununu 
ve sefa sürmesi 
ile klı podraıını 
Jıer yerde arayı
nız. 

•bett1 1.t almak istiyenlerin Kocaeli Meml~ket hastanesi baıta-
lle llıUracaatları. ( 629 ) 

~alıkesir vilayetinden: 
~l de !vlayıs 931 de mahalli işler idaresi namına ve 13 haziran 
''•tı . Yarıı ve ıslah encümeni alisi namına Balıkesirde At ya· 
tı~rt ı:r~ kılınacaiından yüksek ikramiyeli işbu koşulara yarıf-

lflıtak eylemeleri ilin olunur. • 

4 .~üyük Tayyare Piyangosu 
~·· Uncii [{eşide ıı Mayıs 1931 dedir 

~ük ikramiye 45,000 liradır 
lS RlCA: 
. ooo, 12.000, 10.000, 8.000 

V Liralık ikramiyeler 
e: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

. . . ~atın alma ko~, 
misyonu ilanları 

Müessesatr askeriye için 21 a
det yangın söndürme aleti 6 ma
yıs 931 çarşamba günü saat 14 tE: 
ihalesi yapılmak üzere pazarlığa 
k~nmuştur. Taliplerin şartnamesi 
nı görmek üzere her gün ve ihale s:ı 
atinden evel teminatlarile birlik
te Fındıklrda heyetimizde hazır 
bulunmalarr. 

• • • 
Levazım dikim evi içir. 10.00IJ 

metre Avrupa mali tela 6 mayıs 
!:>31 çarşamba günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere pazarlığa 
konmuştur. Taliplerin şartnam~ 
ve nümuncsini görmek üzere he: 
gün ve ihale saatinden eve! temi
natlarile birlikte hazır hulunmala-
n . .... 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrikal:ır ma
mulıtından onbin kilim kapalı zarfla 

münakasaya konmu~tur lh3le~i I 2 :;. 93 J 

Salı günü ~aat l l de ,\ n karada meı kez 

faOn alma komi!>~onunda ~apılaral.tır 

Taliplerin şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzere tcminıtlariyle mezkQr ko 

miıyona mürıcııatl ~n. ( 341 ) 

Pazarlıkla alat, edevat ve ecza 
mü na kasası 

Yüksek Baytar mektebi rektörlüğünden: 
Yüksek Baytar mektebine muktazi 48 kalemden ibaret allt, 

edevat ve ecza 6 Mayıs 931 tarihine müsadif Çarşamba günü, saat 
14 te ihalesi icra edilmek üzere münakasaya konulmuıtur. Şart
nameyi görmek jstiyenler her gün ve pazarlığa iştirak için de 
yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müessesab iktısadiye müba· 
yaat komisyonuna müracaatları. 

Alat ve eczayı kimyeviye 
münakasası 

Yüksek Deniz Ticaretmektebi müdürlüğünden: 
187 kalem eczayı kimyeviye ve 50 kalern kimya alltı 7-5-931 

tarihine müsadif Perşembe günü saat on üçte ihaleleri icra 
edilmek üzere münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 
şartnameleri görmek için Ortaköy caddesinde klin mektep mil· 
dürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin mektepten verile
cek tahsilat müzekkeresıle İstanbul iktisadi müeıseıeler muba
ıebeciliğine «Defterdarlık binası dahilinde» tevdi edecekleri te· 
minatı muvakkata makbuzunu veya bank mektubunu hamilen 
yevm ve saatı meıkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsu
suna müracaatları ve komisyonca nakit teminat kabul edilmiye
ceği ilan olunur. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Bırliği cemiyetinden: 

Balkan konferansının Selanikte içtima eden üçüncü Konıey 
mukarreratı cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin 
iktısadi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafına ait en uy
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma
sı için bir müsabaka açılmıftır. 

Alh Balkan memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulıa· 
riıtan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış olan bu mil· 
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliğine 
1932 yılının mayisi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. 
3 - Gelt-n eserler, her biri altı miJli grup tarafından seçil· 

miş altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - Briinciliği kazanan esere (400), ikinciye (200), üçüncü• 
ye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Eu mükafat Karneji müessesesin'n Balkan konferansı emrine 
teberrü etmiş olduğu paradan Yerilecektir. 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada teşcir sahasındaki büyük havuza ait ( 44967) 

lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmıt yedi lira elli kurut 
bedeli keşifli (tulumba, motör, boru, ve motar binası) tesisa
tını pazarlık suretile yapmak üzere bir talibe ihale edilecektir. 
ılan müddeti görülen lüzum üzerine 9 mayıs 931 tarihine ka
dar temdit edilmiştir. Mukavelename, şartname, proje vesa
iresini vermek ve izahat almak üzere şimdiden iktisat vekl· 
leti orman işleri umum müdürlüğüne ve pazarlığa iıtirak için 
de yevmi ihale olan 9 mayıs 931 tarihine miisadif cumartesi 
günü saat 15 te bedeli keşif üzerinden ° 

0 
7-5 hesabile teminatı 

mu.va! kat~ akçel~ıil~ birlikte iktisatvekaleti müsteşarlığı riya
setındc muteşekkıl ınşaat komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Me::.'ul Müdür Refik Ahmet 
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!....._Harici Haberler 1 

,_ Si ij .-U s -~ &ili 

BORSA -
P ris inde kızıl bayrak! MAyıs 3 Adıçıl Ka andı 

' 
lspanyol komünistler Aptülkerimin 

m 

1 lnııilıı lıraaı Kr • 
•• Tf. mnhNll Onlar 11,4. ı 

tahliyesini istiyorlar ! 
I>aris, 2 ( A.A ) - Bir Mayıs 
~? memleketin her tarafında 

frank ı ı· < .. 
1 lret 
Ptl··~ 

nrah"Tı 

~ ?n içinde geçmiftir. Yalnız, 
~tıs civarında Bezonı'da komü- 1 

lıtı t belediye reisinin idaresi al

l>o~a nüm yiş y pan bir alay 
S 11 kuvvetJerile karşılaşmı:ıtır. 

bombardımanı asilerin kuvvei 
maneviyelerinin kırılmasında bü
yük bir amil olmuştur. İngiliz 
bahriye silahendazları ecne· 
nebi ve İngiliz tebaasının hayat 
ve mallarını muhafaza etmek 

ıçın karaya çıkmıttır. Asilerin ---4----

Is. Frant 1 
f C\'11 

flnrln 
1\ uron 
~lllnr 
l'rzeıa 

l\larlı 

?lntl 
lltıun üzer'ne bir arbede çık
~r. Bir jandarma zabiti ile t iandarma neferi ve iki polis 
)
0
1lliseri tılan kaldırım taşlarile 

~·~alanmışlar ve ayak altında 
~· llıışlardır. O esnada vak'a 
~ a.haUine çağnlan alb jandarma
~ llüaıayişçilere hücum etmiştir. 
~rılard o birçok kimseler yara-

pllııştır. 
tt, ~ris, 2 (A.A) - Bir mayısta 
)~ k~f edilen nlimayişçilerden 
\tg~ı dokuzu polis merkezlerine 
~· •rn edilmiştir. Bunlardan yir• 
tc~k~iri hapse konmu1tur. Ayrıca 
~d ıf edilen 174 ecnebiden 25 
~tarı hüdut haricine çıkarıla-

ır. 

plri 
~ı· .s. (A.A) - Notre - Dame 
~~tsınin kulelerinden birine 
& • bayrak çekmiş olan 3 ko· 
;

1•t tevkif edilmiştir. 
~tt ataelon, 2 ( A.A ) - Şehrin 

k t•rafında !'lükun hüküm sür
tt tcdir. Miralay Maçya araba 
ab sokaklarda dolaşmaktadır. 
~Uableyin anarşistlerle komü

llılıı~ arasında bir arbede ol
\' r. Bu esnada komünistler 
&'aya tutuşanları ayırmağa 
ifan polislere tecaviızatta bu-
~ ltı~~lardır. Sivil mu haf ızJardan 

kışj ölmuştür. Bir kişi ağır 
iitaaddit kimseler hafif su-

S. ~ ralanmışlardır. 
·lldilcalar birliği azasından 

c<t
1
fi ağır, l O kişi de hafif su

if t YaralanmJşlardır. 3 kişi tev
'r ~dilrni,tir. Bunların nrasmda 
ar~ e tanınmıf bir komünist 
~ •1. ..... 
•l 1

11 2 (A.A.) - Malen gaze· 
Of komünist meb,uslardan M. 

ıoııu d'' H d ' la n un gec~ en ay-
~all Panyol hududunu geçerek 
,,faya gittigini orada Mos
·ı ~b hususi vazifelerle gön
f:"lflıt bir çok kimselerle bu
lli'uu haber vermiıtir. 

~!~ ~!6nikte bl r hadise 
~n ~ık, 2 (A. A) - Selanikte 
t~ tııatıer ile polisler arasında 
tlıj ~e r~~olver. a~eşi t~ati e· 
•lq r. ıkı polus ıle bır işçi 

11 1l:ııılardır. 10 kişi tevkif 
td~,t~r .. Sükun ve asayiş ia-
~ltıctllııştır. 
s,at e n~m 1işcller slldı 

yt~· ~ ( A A. ) Bir · Mayıs 
h... ş erı esnasında karışıklık 
·'Qak · 
tUıı . ııteyen 88 komünist 
~111dam edilmiştir. 

~ıbllo b Oda bir hadise 
ta .. f 2 (A. A) - Komünist
li~l: ından yapılan bir miting 
· lcr 

11 
sonra nümayışçiler ile 

tdi} ll_r·asında tüfek ateşi te-
lıııştir e· .., . " · ır çogu agır su-

• "''al '•d~ a.nmış, sükun ve asa-
l cdılmiştir. 

?tıalQ?ad ki ~hadise 
e ~ (A.A) - Hususi malı

.ttt k:rn~n~c eyaletinde tevkif 
lell· hlünıstlerden dördüncü 111 

lb h 1 bll k u akemesini de yap-
18 ı/~~a dahil bulunanlar-
1tıa ~'•tı !'11uhtelif hapis ce
~I~ a kum etmiştir. 

'1'lU temı ke indeki 
"'1tb lsren 
~itı:tı•'1, 2 (A.A) - Muhare· 
\, 1t Ve '! va, ası er teslim olmuş-
L! to dö G 
t~ kr arna namındaki 

Utazörünün tiddetli 

reisi İngiliz konsoloshaneıine il- 33:? - Biraz hır~ın ınız. l{ararları· rüniiyorsunuz. htediğiniz bir -..e~·i 
tica etmiftİr. Ahaliden kimse nızdn ~erisiniz. Takip kunttini7. azdır. men l.ıitıııi;o gfümel\ ~a~l•nizdlr. l\arnr-

Hadi.eleri hns asi.retiniıe göre muhıı- lnnnızda acul \e muakl\ipsiniz. Dikkat 
Yaralanmamıştır. k d · · c.. k ı· · · .... ,, · · · ı· d' · · , eme e ersınız. '"use mera ınız ,·:ır. ı ını:r.. "'', Jını-ınız ... en ıııızc emnı~ l'· 

Balkan iktisadlyatı konferansı Gösteri i e\·erslniz. :Nikbin, iniz. iıdf' tiniı azdır. Ç:ılı~nıaktnn çtkinnıczsi-
Atina, (A.A) - Bugün Ati- öyle t>ek devamlı me aiden ho~lanmı· niz. Hn~ :ılpere t iniz. Emelleriniı nıfi 

nada toplanan Balkan iktisadi- yorsunuz. Kendiniıc emniyetiniz var balağalıdır. 
yat konferansı Balkan memle- muhitinize ise azdır. :J:J7 - Dikkat,.iz iniz. Aceleci. mü
kctleri arasında bir ticaret ve Muhitinize çabuk intıhak edebilirsi tereddft. müvesvi"'· heı· ~eyi keneli ka
sanayi odası teşkiline matuf bir niz. naat ve fikirlerine göre muh:lli:cme ,.c 

Emelleriniz çok ,.e mütemzı <leiil· münakaşa eden. :ımeli taraflım111 fikir 
temenni izhar etmiştir. Vücuda dir. Jerile telife mu,·affnk olnmıyan biri i-
getirilecck bu milesseıeye esas 333 - Sakin karakteriniz var. Hadi siniz. 
nizamnamenin hazırlanmasJ Ati- scleri kıymetinden fazla mahiyetle te- Çalı~maktan yorulma?~ ınız. Ba,.kahı 
na ticaret odasına havale edil- l:\kki n• muhak<.'me edersiniz. Etnıfını rının irad<' \'e idaresini kahul eder İ· 

Pcn.? 
~n 1 cı Koro< 

ı 1 ürk llruı l>loar 
\,en oneç ı, urıı• 

ı !sterlin (lnJ:lll&• 
1 l>olıır ( Amcrl~a ı 
ı hnnt (f'rarısız 

!ti t.ıreı f lıııf\:ı 
o hank Pclçlh 
~ Urahn ı { Yunnn 
~o f'rınk { lsı1çrei 

;) l.e\·a Bulırar 

1 florin rı:cıcmenk 

~4 

il 
5~ ı~ 

82!ı 

:ıı 

85 .... 
·' 
81 

mittir. 
Konferans, Balkan memleket

leri arasında her sene bir pana
yır tertip edilmesi lehinde bir 
karar vermiştir. ilk panayir 1931 
de Selioikte açılacaktır. Bundan 
başka, Türkiye de dahil olduğu 
halde Balkan milletlerinden her 
birinin başlıca tehirlerinden bi
rinde bir ticaret müzesi açılması 

10 K uroo Çclo•'ovat 
~ ııına Jı' ustur, u • 
1 l'.ı.~ta 11 pınya 

?.a az emniyetiniz rnr. Kendinize de o niz. ı HaHnıurkfAJrııanrı; 
kadar emniyetiniz yok. Haı;sasiretini~ Xe nikbin ne de lıedbin iniz. İsti- ı Zloti Lehistan 7 

çok tabiidir. Ameli taraflarınız fikirle datlarınız ,·ar. Okuyunuz. Bu i.dn zaif ı Pcnı:•~ fılacarlstan 
rinizle telif etmeğe muvaffak olmıı~. taraflarınızı kunetlendiriı·. O 1 ey l llo!11ınyı) 
cok basit ,.e nihayet i tirahat gibi ~ok 33 - "'iz dürüst, biraz mağrur. gö 20 T~lnsr h~oslovyıf i. 
~ 11 i . . . d .. . . d. • 1 <. e\'OOCÇ ~en ti 
mütevazı eme er nı1. \'ar. Bızzat ~•z c ruşlerı ek~en) a hatalı. ken ıne emın, 1 
nıiiteva1.1::;ınız. menfaııtlarını müdriJ,, ı.aral'laı ında• Altın doru 

334 - Siz hayalperest, kendine cok sabit. samimiyetten hoşlanan çalışkan, !'lectdt)·c harici 

l)Jl O] 1 
54 54 

emin. ~alışmaktan ~abuk bıkan. dik· dil.katli ve intizamdan ho lnn:rn, nil<- Ban\:oııot ................................. 26' 96 

da karar altına alınmıştır. 
Mı ırdaki hadiseler 

Kahire, 2 (A. A) - Tanta is· 
tasyonu11a doğru kafile kafile 
gezmekte olan Vafd fırkası aza
sı polis kuvvetleri tarafından da
ğıtılmışlardır. 30 kadar kimse 
tev'tif edilmiştir. 

Kahire istasyonu hala muba· 
faza altında bulundurulmaktadır. 
Trene binmek isliyenlerin üstü 
başı dikkatli suretta aranmak

katli, intizamı sever, nikbin. ha~ as, bin, has~asiyeti tabii, az inirlenen. 
hususi hayatında hirRz hırçın. a7. mü- muhitine güç \e geç intıbak edebilen , 
tevazı, etrafına emniyeti az. samimi· biri iniz. 
yetten ho lnnır. muhitine biraz ge<: in 3::.19 - Asabi karakteriniz var. Dik
tıbak edelıilen biri ini'l.. Dürü. t~ ünüz. katlislni1~ Sizin de ameli taraflarınız 
Tecrübeniz az. km vetlidir. lntizamdan hmolnnırsını1~ 

33;; - I>ürii t, çalışkan. kendine c- 1\endinize emin iniz. 'l'erafınıza knrşı 

min, iyi görü lii. hassa ·ireti kendine daima şüphe t>den biri gibi göriiniirsü· 
kafi, az müternzı, etrafına da emin, nüz. Tecrübeleriniz az. Az okumuş ıı· 

hadiseleri olduğu kıymetle muhakeme nuz. 
eden. ameli tarafları kuY\"etli hiri ini7- :Ho - • iz hll'çın. kendine emin, nik
Btrafınıza hakim olabilecek kudretlNi bin. ameli tarnfları km'"\·etli \'e el i.,lt.>
ııiz var. Tecrübenizi i1erletinİ7:. .Mıı- rine miUnit. ~ahşmağı sen?ı' hassa ... i
\'affak olmağa çok miisait karakteri<'- yeti fazla, iş 'e hususi havatında da 
ı·iniz ' 'al'. bira1. asabi dedikodulu i ·Jere biraz mey 
~6 - , iz biraz hır~ın \'C a ahi gö· yal, i.bü ve göriin\i i.i • ever biri ·iniz. 

Yiyecek 
Yaprak: (.'\dana) okkası 45·50 K. 

tadır. 
Kahire, 2 ( A. A) - Vaft ve 

Abrar fırkalarının liderleri 12 
saat eve! zorla binmiş oldukları 

trenden hayli canları sıkılmış Ye 

saatlerce ayni vaziyette kalmak 
neticesi olarak ayakları adeta 
tutulmuş bir hctlde saat 21 de 
inip kurtulmuılardır. Liderlerin 
binmiş oldukları tren başvekilin 
emri üzerine muhtelif istasyon
ların kör yol denilen tarafların
da saatlerce bekletilmiş ve ni
hayet Maadide piyade kışlası ö

Bakla: (Yerli) 9 -1 O K. (lzmir) 8 .1\. 
lspanak : 3 - 4 - 5 K. Pırasa: 3 !\'. 
Pancar: :- - 8 K. Havuç: ıo - ı ı K. 
Enginar: (adcdı) ;) - 6 - ;"' - 8 - 10 K. 
Salata : ( demeti ) !!O • 4-0 • 50 para. 
Marul : 3 - 4 - 5 K. Maydanoz: 
(demeti) 60 pıırn • :l K. Dereotu: 50 
para. Kırmızı turp: 30 - 40 - 50 para. 
sarımsak: 60 - :-o para. Nan : 2 K. 
Peynir beyaz: 40 - 60 l\. Ka~ar 
taze : ı 00 - 8 ikan : ı GO K. Et ı 
Dağlıç ()O karamnn 80 K. danı 80 K. 
sığır 60 kuruş. Dr. H. orhoruni Beyoğlu Tokatliyan yanında -- -----------

~ektep ıokak No. 35 )OBULMi~CAO 
~----•••• Her gün ~abıhtan akşamı kadar ı 
ı---1&111 C&tiMIRIR 

ıl..-~ 
rı •• 

iij ErzK~;Uniz .;;":~puru 6 
Mayıs 

11 ÇARŞAMBA 

Seyrisefain 
:\ltrke:ı: acenıı<:ı. ( :a)ata l\iiprli ba,ı 

H ~S62 ~ube accntası irkccldt 

nünde durdurulmuştur. f
i illnü akıarnı 18 de Sirkeci 
i rıhtımından hareketle (Zona-ul-
1 dak, Inebolu, Samsun, 

i
l P~;h:;;ie;~;;i;~·· ;o;;;ı -

{( ~ () Va~~~~s 5 
S H 11 l5Ôd~ : 

Galata dan hareketle İzmir j 
Türk Mnadin şf r
kctindcn: 

i Ordu, Giresun, Trabzon, 
i Sürmene T~ Rize ) iıkelelerin e .. 

Pireye uğrıyarak cumar- ı 

uimet n a Ydd •decektir. :: 
E,·elce vaki davet ve ilan üzeriııe Tafsilat için ,ı,irkccide Yel· :: 

nisanın yirmi altıncı günü içtima eden ktnci ha.,ıAda Hin acentasına ii ' 
heyeti u"'umiyede nisabı ekskeriyet hı ' " 

müracaat. T e 1. Is tan bul: 1515 '• d •''ll'ıdrğın ;an şirketimizin umumi 
1 -11ır.&••ARRll!nGV•.1-•1s:m:n:ı:ı1:1:::ı 

teıi sabahı iskenderiye-
ye varacaktır. iskenderiye· 

den pazartesi 1 S te kalkacak 
çarşamba Pireye de uğrıyarak 

per,embe gelecektir. 
heyeti nıay ı --irminci çarşamba gü- K 
nü saat~, jkide şirketin idare merkni , iralık tdıgir hane ve fiuu~ll~ s~r'Hf no~IHSI 
olan Galatnda Ahcn ,.e .Münfh hanının Dükl<:\n 1 IJ 

Beşik taşta Akaretlerde 5-9, 79 ı r MERSiN) vapuru 5 Mayıs 
numaralı haneler birer, 31, 34 Snlı 17 de Sirkeci rıhtımından 

dördüncü kntında 1 ve 2 numaralı ya
zıhanede adi surette toplanacHktır. f.ıt 
az üç hisse)e sahip olanların hi~ ese. 
netlerini içtima giinünden hir hafta <'· 

vel ~iı'ketin id:ıl'e mel'keıinc teı.lim ile! 
mukabilinde makbuz almaları rica olu 

numaralı h neler üçer sene ve 1 Gelibolu, Çanakkale, Küçük 
1-3,7,13,23,32, numaralı dük~ an- ' 
lar da birer sene müddetle icar kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay- ı l 
edileceğinden şehri halin dör· nlığa kalkacak, döniişte Al-
düncü pazartesi gününden itiba- tıno!uğa da uğrıyacaktır. Ge· 
ren yirmi gün müddetle aleni libolu ıçın gidic ve gelişte 

1 - İdare meclisinin ,.e murakılıııı müuyedeye vazedilm'ştir. ı " 
raporlannın okunması, Talip olanların ve daha ziya· . 1,__Yu_·ı_c_a_I_ın_m_a_ı. _______ _ 

nur. 
Ruznamei mtızakerat : 

' 1 

- -=-1= ·~~ =H=~ 11 
----ı _ i] _'li}_ 
:=-----fi- -

~ (il,.. " ------rs~- -
il 

- - '="""~ - ---
(j il 1 - - - -11- - li 

t ugiinJdi bulnıacamız 

Soldrın sağa \'e yuharıdnn aşağı: 

1 - Jsmi var cismi uolı: bir nal.il l"a 2 - ;-iirketin meı;.cudat defteri ile de malumat aJmak ısteyeolerin 1 

bilanço_unun Ye kfır Ye zarar hesabı· Mayısın yirmi altıncı Salı günü 
nın H temettü tevzii hakkındaki teklif saat on üçe kadar mahalli mez· 

26,000 kilo karpit ile ida

renin bir senelik iht:yacı olan 

miktar ve esam'si şartname· 

sinde muharrer Eczayı tıbbiye 

mübayaa edilecektir. Münaka-

IHliası (fi). bıniltere11i11 bir müstemleke
si (.'J) 

!erin tasdik ,·eya tndilen kabul ,·eya kfırda 54 numarada müteveJli 
reddi, • 1 

lcaymakamlığına ve yevmı mez- 1 :~ - t da re me<'lisinin ibrası, 
4 _'Müddetleri munkazi idan• mec· küıun saat on beşine kadar la

li i azn ile nıurakılıın tekrtıt intihapln- tanbul .~vka! müdüriyetinde ida- 1 

rı n\"a tebdilleri. re. encumenıne mOrncoat etme· 1 

"'. ld ı·· lerı , ., - are mec ı ı aıa:.ına ,.e munı· .,,,, .. """ .......... ,,_,_....,...,.,....., .... "'ffB'""""""'""""-'"-· 
kıba verilecek ücret 'c aidat miktaı·- ıa rnın tayini, 1 

' 
lnrının tayini, 7 - Ticaret ı,anununun :323 \C 3:!& 

6 - Şirl,ct namına tefenuğ edile· üncü marldeleri ~rhkflmına tevfil\nn: 
cek maden ruh~atnamelerfnin, imtfya7 mecli i id:ıı e aznısınn mcıııni~ et H mü' 
!arının. gnyıi menkul mnll:ll'rnın tflk· ·aade i:. ,ı , 

rfrlerfnl kabule mezun idare meclisi a- Meclisi Ular~ 

sa 11 nınyıs 931 tarihinde kı a 

kılın;:ıcuğıodnn talip olanlar 

şimdiden şartnameyi görmek 

ü~ere ve münakasa. gününde 

j 2 - >'erli l'unan (3), bir cin balık 
(5) 

3 - işçi (5), memlelı:ct (5) 

f - 1'alrbc (5) 

J - Teller (5) 

6 - Malı (2). facia (5), şu (2) 

7 - Jlüdı·l ver (8), asıl (2) 

8 - Hay11· (2), çolı: mükt•mmel (5) 

9 - ,Uübarek (5), bil' yemiş {d) 

10 - Gibi (.!l). taksim rtmek ( öJ 
11 - 1'eafr (5), he11az (2) 

~o 10 nisbetinde temınat ak

çalariyle levazım münakasa ı ı 

komisyonuna müracaatları. ı -------
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1 
Küçük HaberlerJ • 1 Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 Belediyede : 

Program encümeni işini 
bitiriyor 

- •. saıı * POI iSTE - Poli~ teavun . . ~ 
Atlantid ne bir roman, ne de bir 

sinema kahramanı değildir! 
Belediyenin beş senelik mesai 

programını tetkik etmekte olan 
muhtelit encümen dün uzun bir 

grına ermeni bir muhasip ahndıgı . 11 
. - l ki• dıık• zı ..;ui i:-:tımaller oldugu ıa ~ın e1'S 

riyah ,•ali muavini Fazlı Dey t 

1 etmiştir. n.k 
içtima yapmıthr. >!< lNHlSARLARDA ::- K.~~ tUt~ 

batile alfıkadar olan gumruk. tf1I 
ve miiskirat muhafaza teşkilfltlllr 
tevdii için tetkikat yapılmaktadı · ç 

Birçok kimseler Atlantidin bir ro- !tün kıldığını söylemeden birçok kadim Bu defa Mösyö l<"ilipof isminde bir 
man Te sinema kahramanı olduğunu müelliflerin bu tarihi ve coğrafi hiıdi- ilmi nücum mütehassısı Meksika tufan 
zannederler. Atlantid sinemanın ,.e ro sc bal,kmda sarih mahimat verdikleri efsanelerini tetkik ederken bunlarda 
manın icadından çok evvel Anupa ile ne işaret edelim. Bu kayitlerden en da )fısır efsanelerinde olduğu gibi 
Amerika arasında bulunan vasi bir mühimmi EWitunundur. Bize Mısır Atlantidin mevcudiyetinden bahsedildi 
kıt'a idi. Bu kıt'a hali hazırda rühbanının Solona verdikleri mahimat ğini ve Atlantidin batması zamanını 
Kanarya ve Asor adalarının bulundu- tan hah eder. Bunlar ''Asya ve Libya- baharın (Ekrövis) burcunda olduğu 

ğu mıntakada idi. Bütün arziyat müte- dan daha büyük,. bil' adanın vaktile ve Epsilon yıldızına en yakın bulundu 
lıusıslan birçok ciddi ilmi sebepler- (Herkül sütunları) Cebelüttank boğa- ğu zamana atfettiklerini görmüştür. 
den dolayı bu kıt'anın zamanrmrzdan zı haricinde bulunduğunu orada kud- Bu şerait dahilinde burçların işgal 
çok uzak bir devirde mevcut olduğunu retli ve mütekfımil milletlerin bulun- ettikleri mevkilerin devreleri muayyen 
ve jeoloji tarihnde emsali görülen in- doğunu ve bu milletlerin Yunanistanın olduğundan Meksika an·anesinin za
hldamlardan birile suların altında kal fethine tevessül ettiklerini söylemişleL·. manının tayini kadar kolay bir şey o
dığını beyanda müttehittirler. Müte· Bu Atlantid adası bir gece müthiş ha- lamazdı. Mösyö Filipof bu hesabı ya
hassısların istinat ettikleri sebepleri reketi arzlar ve su basma.<ıile mahvol- parak Atlantidin milattan 72:>6 sene ev 
burada uzun uzun sayıp dökmiyece- muştur. Eflatun bu hadiseyi zamanın- vel battığı neticesine varmıştır. Bu ne
ğlz. dan 8000 sene en-el ''ukua gelmiş adde tice ile Eflatunun beyanatı tevafuk 

Henüz hallolunamıyan yegane not~- diyor. Efhitunun zamanındanberi ise ediyor. Şu halde Atlantid kaybolduğu 
ta Atlantidi deniz altına batıran hadi- 2300 sene geçmiştir. zaman dünya yüzünde insanlar ,·ar. 
senin insan oğlu yer yüzünde peyda ol- Arziyat mütehassısları ve Yunani- mış. Zaten biraz düşünce bunu ispat 
madan evvel mi yoksa daha sonra yatçılar bu rnes'ele üzerine birc;ok ederdi. Tabiidir ki Mısır rühbanına bu 
mı vukua geldiği mes'elesi idi. llmi nii muhakeme yürütmüşler bir kısmı bun· mahlmatı verenler gaipten zuhur etme
eum bu mes'elenin halli imkanını bu- tarı doğru addetmiş diğer bir kısmı ise mişti. 
gün bahşetmiştir. bunları Eflatunun muhayyelesinden Bazı alimlerin bulunduğumuz Kuater-

• • • çıkmış addetmişlerdir. ner devrede Atlantidin mevcudiyetine 
llmi nücumun bu keşfi nasıl müm- * * * inanmamalan jeolojik eı:ıbaptan idi. 

Alaskadalçkiyasağı 
kaldırıldı 

Müsolini başta Efradı hünsa olan 
bir kabile 

Nev York, 2 (A.A.) - Alaska ara- 1500 otomobfilinin Efradı hünsa olduğu söylenen es-
zial dahilinde tatbik mevkiinde bulunan rarengiz bir kabileyi bulup tetkik et. 
içki yasağı kanunu Alaska vali i tara- yaptığı koşu mek ve ayni zamanda uyku hastalığı 
fından kaldrnlmı trr Vali bu kanu· Başta bizzat l\lussolinin idare ettiği hakkında da tetebbuatta bulunmak ü-
nun tadilini kongreden istemiştir otomobil olmak üzere 1300 otomobil zere Kongoya giden Amerikalı kaşif 
Dflnyanın en b .. yük Romadan Ostiyaya bir koşu yapmıştır. Dr. Torrancenin riyasetindeki heyet 

bı Kaffesi ahiıelerle mücehhez olan lıu B t h l' · d t b' hri 
nası otomobiller kendilerine Romadan tel- 1 u a .. adva ısb ·~ el aşat n ır ne n SU-

N Y k (A A ) D .. . 1 b'ld' .1 h 1. 11 arı ıçın e ogu muş ur. ev or , 2 • • - unyanın en sız e ı ırı en mu te ıf yo ardan gc- ======-======================= 
yük.sek ve büyük binası olarak "J<~mpi- çerek avdet etmişlerdir. ye konmasını yeni Şikago şehremini 

rie .~tahte ~ufilldlingin atçılmfa rdesmi; reli- Herşey yerli yerinde Çarmak menetmiştir. Çarmak Şikago· 
s cum ur ı• • oover ara m an yapı -
mıştır. 380 metre yiiksekliği olan hu Şikago haydutlarının hayatını ta!'!- yu bir cinayet merkezi olarak gösteren 
binada 86 kat vardır ve içinde 25.000 lci· ,;r eden romancı Wallasin her ~ey piyeslerin temsiline asla miisaade etme 
~i oturmaktadır. yerliyerinde ismindeki piyesinin sahne mek kararında olduğunu söylemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhtehtimız Beogradski takımım 6 -2 yendi ----(Üst tarafı 1 inci sayıfada sürüyor. fütleye doğru giriyor. Tu- ti. Sanki topu mıhlar gibi kalenin 
el Pdonjon yaptı. Herkes topu tut- tulmaz bir şüt. Top kalecinin altından ağlarına yapıştırdı. 
tuğuna zaip olmuştu. Halbuki kolu- beşinci defa olaark ic;eri Bugiin Beogradski ile yaptığımız 
nun altından kaçırmış .. Ilu suretle be- llu 5 gole hele galibiyeti ~ağlama bağ- dört maçtan ikisinde berabere kalmıs, 
raberliği elde ettik. lıyan arkaarkaya 2 !';ayıya rağmen Yu- ikisinde de galip gelmiş bir vaziyett;-

On dördüncü dakikada hücumları- lavlar bozulmamı:;;lardı. Gayretli oynı yiz. Hele son galibiyet _ öyle bir 
mızı püskürtmiye çabalıynn Beo~ra· yorlar. Takımda bir panik manzara- sayı farkı falan değil _ 2 _ 6 lık 
dski müdafaası topu dulldurmak i<;İn ~ 1 yok. Hücuma bile geçtiler. 32 inci bir yekun arzediyor. Ileograd!;ki gibi 
penaltıdan bir hata yaptı. Hakem gör- dakikada kalemizin çok yakınından to- ismi merkezi Avrupnda andan bir ta. 
dil, verdi. Burhan tutulmaz bir bu- pu i<;eri attılar. Bu ikinci golleridir. 1'.,ma kari'ı türk futbolünün elde ettiği 
runla topu ikinci defa ağlara taktı. Yani 5 - 2 olduk. bu muvafrakıyet on beş yirmi gün son-
Vaziyet 2 - 1 olmuştu. Galibiyete gir Daha 13 dakika \'ar. Gole ahşan ra şehrimize gelecek Yunan Olempi-
miştik. . gözler topun her kaleyi ziyaretinde yakos takır..ma karşı bizi sıkı bir im-

Yirmi beşinci dakikada mukabil bir bunu bekliyor. Diz yine sıkıştıran bir tihand iyi bir netice ile çıkarmıs, 
hücumumuzda }'ikret uzaktan bir fi- oyun oynıyoruz. Fikret, Kemal, Rebii, maneviyatımızı yükseltmiş futbolümU 
rikik çekti. Top Muzafferin ayağıntln. Muzaffer bu maçtan ev.el ikinci takım ze karşı olan ~mniyet ve itimadı yeni
Gayri müsait bir ,·aziyettc olmasıua da aynamış olan Muslıh yorulmadı- den vermiş olduğu için bilhassa mem· 
rağmen birinci devredeki lıeceriksizli- lar. Yahut galibiyet ne:.'esile yorgun- nunuz. r '"ülerir-' · • • -ik ederiz. 
ğini unutturacak nefis bir burun. Top lukların farkında değiller. Mütemadi- T. M. 
üçüncü defa olarak içerde. yen zaptedilme i, durdurulması güç 

Yirmi dokuzuncu dakika Fikret sağ bir canlılıkla hücum ediyorlar. Arl\a
'da galiba l\luslihten gelen nefis larında Nihat çok iyi çalrşıyor. l\litat 
bir şandeli durdurdu. Kaleye çekti. da öyle. Hüsnü ve Burhan da öyle ... 
Kalecinin önünü kendi müdafileri kn- .. Tihayet ... işte oyunun en son heye 
pamıştı. Top kenardan göz göre içeri. canlı sahnesi: 4'.? inci dakikadayız. 
Bu suretle dördüncüyü yapmıştık. Yugo~lnv müdafaasının hatalı bir ha-

Bir dakika sonra yine top ortay.ı 1 reketi il~inci defa olarak bir penaltı çc
geliyor Hücum başlryor. Relıii soldan kisine yol açıyor. Ilu defa Fikret çek-

Yol parası vermiyenler 

Tarik bedelini vermiyerek mü
kellefiyeti bedenen ifa etmek 
istiyenlerden 200 den fazlası yol
lara sevkedilmişlerdir. Bugünler
de de 300 kişi daha gönderile
cektir. 

Verilen malumata göre encü
men programının sonlarını tetki

ke devam etmektedir. Bu tetki
kat bir kaç gün zarfında bitiri
lecek ve şehir meclisinin cuma
dan sonraki içtimaına yetiştiri

lecektir. Programla birlikte be
lediyenin masraf bütçeside mec
liste müzakere edilecektir. 

* - ÇiROZ - Bu sene siroı f' 
boldur. Mühim miktarda ihrncııt 

Adalar elektriAi 
Elektrik şirkelile belediye 

lacağı tahmin edilmektedir. tJll 
* YÜl\SEK KALDIRIM - ts !Cll 

tun en işlek ve kalabalık bir yok~l 
lan Yüksek kaldırımın tamirine 
mıştır. 

~°' d••" DarUşşafakaya teberru e 
koyunlar . e'' 

Aya.sof ya camii kütüpanesı tl1 dı' 
ru Hüseyin Hüsnü Efendi tarnfıJl'fe' 
kendi namına 2, pederi merhuıtt~erif' 
fik Paşa ve ,·alidesi merhum! p$r'. 
Feride Hanımefendi namına .. , }.(f 
!;afaka mezunlarından lhsan. ~ 

arasında yapılan ve iki gün evel 

heyeti vekilece tastı k edilen Ka
dıköy, Adalar elektrik mukave

lesi belediyeye tebliğ edilmiştir. 
Şirketin Avrupadao getireceği 
malzeme gümrük resminden ma
af olacaktır. Şirket Kartala ko
yacağı Transformatörü sıpanş 

etmiştir. 

:. b ·ndeJl .lf 

!
Beyler, Darüşşafaka tale esı . eJl,. 
1it Ef .. ismini bildirmek isteınıY ,/ 
zat Beyazıtta şekerci Halil Ef .. 
hu~ Savacı Beyin ruhu için bir\ 

Ağustos nihayetine doğru ge
tirilecek olan - Transförmatör 
derhal yerine konacaktır. Yakın
da Adalarda tesisata başlana
caktır. Kışın iptidasına doğru 
Adalar elektrikle tenvir edile-

merhum Meryem Latife il. için bl 
tarafından birer koyun olmak b8' 
bu sene Darüşşafakaya (11) k~~ 
berru edilmiştir. Mektep müdU it· 
den bu zevata teşekktir edllmekttd ,İ 
Peynir fiatiara yUkselecek dl' 

cektir. 
Kadıköy ve Adalar elektrik 

sarfiyatına yüzde beı zam yapı
lacaktır. Eu zam yekunu elli bin 
liraya baliğ oluncıya kadar de
vam edecektir. Bu elli bin lira 
tesisat bedeli olarak şirkete ve

rilecektir. 
inşaat faaliyeti başladı 

inşaat mevsiminin hüliilü dola

yısile şehrin bir çok semtlerinde 
tamirat ve inşaat çoğalmıştır. 
Apartıman inşaatı en başta gel

mektedir. Nisan ayı zarfında 
belediyeden yeniden yapılmak 
üzere (25) Apartman inşaat ruh
satiyesi · alınmıştır. Maçka ve 
Nişantaşı semtlerine rağbet fazla 
idi. Ve buralarda hemen boş 
arsaya pek nadir tesadüf edili
yordu. Şimdi Cihangir tarafları
na rağbet artmıştır. Senelerden
beri bir yangın yerinden ibaret 
olan Ciharıgir yeni yapılacak 
apartmanlarla şenlenecektir. 

Aksaray, Edirnekapı, Lalelide
ki yangın yerlerinde de apartman 

ve evler yapılmaktadır. 
MUstahdimin talimatnamesi 

Belediye kavanio encümeni 

dün toplanmıı. müstahdemin ta
limatnamesini son defa olmak 

üzere tetkik etmiştir. Encümen 
bir gün içinde raporunu yazarak 
talimatname ile birlikte Şehir 

meclisine verecel<tir. Müstahdemin 
bürosu bu husustaki hazırlıklarını 

tamamladığı için mayısın yirmisine 
doğru müstahdemin kaydına baş
lanacaktır. 

Belediye lastik ahyor 
Belediyenin vesaiti için a!ma-

Bu sene Trakyada ms~ 
sahipleri az peynir yapmııl cJ 
Bu yüzden fiatlarm yüksele f 
tahmin edilmektedir. Elye~ .. tıt 
yasada taze peynir fiatlan 11'" 
lıdır. 

RAKTERIYOLOG I 
Dr. Ihsan San"> ıı 

BAKTERIYOl.OJl t.ABORATUV.ı\ ~ 
Umum kan tahlilfttı. Freng~ .~0~ 
nııznnndan (Waı1serman. teamulu)tdl' 
kürcn•atı sa,·ılmas1, ufo ve ısı er 
h:ısc;lıklan teshlsi, idrar, ~algaıı:ıbıd' 
rahati, kazurat ve su tahlılıltı; b:tl_ 
mikroskopi, husust aşılar ıstl 
Kanın üre miktarının tayini ve ~· 
scdimnntation sür'ari. / 

Divanyolu'ndn Sultan MabrnU~ 
besi No, 189. Telefon lst. 21 gS · 

cak olan lastiğin müna~ 
dün daimi encümen tara ~ 
yapılmıştır. Dünkü mUnak .1 ~ beş talip girmiştir. Otoınobl / 
kamyonların lastikleri eyic~ ~ 
kidiği için talipler lastikle'J' 
ay zarfında belediyeye t 

edeceklerdir. 1' 
Afnişaj kulUbelerl ki,. J 

veriliyor b' 
Belediye F atib, Sultall~ 1ı 

Beyazit tramvay tevekkU 0 'f. 
!erindeki, Unkapanı köprO~ 
şmda ve Kadıköy iskeletıt1 
afnişaj kulübelerini iiç • 

kt•f· 
müddetle kiraya verece 1' 
kulübeler müzayedeye {r 
mıştır. Kiralıyacak olan 

11 

· atı ralarda elektrik tesı5 

pa caklar.dır. 
111

,.,s 
DUyunU umu~lye bb'o• . .it! 
Düyunu umumıye 1 ,.v:t 

500 bin liraya belediyeye.,,';' 

ması için vilayet tekrar 
mete müracaat etmiştir. 

Tefrika numarası: 120 adeta yeni bir revnak geliyor.... Henüz yumuşak olan toprak bir küçük kalan ummnlar, bedenimizle toprak- defa yok oldun... Ağnçl~?~ ;~e 
Neredeyim? Nerede idim? U- tümsek teşkil ediyor. Soluk c;elenkler tır. Belki de itaat ederek onları takip dan yükselen akşam. ~~~. 1~1

5uror· 
Yazan "Garp cephesinde .. ,, müellfii ç 1 k b d' k d .. uru,. R yudum mu? Kulağımı geriyorunı bu tümseğe yaslanıyor. e en lerin etmek kfıfidir. eı· en ışe ve e erı · rulll ... 

Erik Maria emargue bir hareket yapmak bile istemiyo- kurdelaları üzerindeki yaldız yazılar Ah! Lıidvig! Durmadan araştırdrk lerimi kabre dişmiş bak1 Y
0 

rum. Saadet beni bırakıyor. Et- hemen hemen silinmiş, okunmaz bir ha onun için yolumuzu şaşırarak düştük. * * * 111t 

rafımda bir hafiflik var. Otlar a- le gelmiştir. Biz gayelere viisul arzusunda i<!ik. Yolun kumu üzerinde adıf11111•• J 
rasmda yatmışı~ k~~ebekler uzawk- Buraya gelm~kten adeta çekini- Kendi hatamızla yere yuvarlandık ..... dıyor. Gözİerimi kaldırıY0~111111 t 
]aştı. Cennet bocegı kuzu kulagı- yordun:ı· Halbukı bur~da. asla kor- Nihayette bir şey bulamadık. Ye sen Rahe karşımda duruyor· e,·e ıa~ 
mn tepesine vardı. Vücudumda kunç bır şey yoktur. Ruzgar mezarlar telef oldun. ~imdi bizi tehyiç edecek 1. 1 • • t . 1 b:ıkıvor ve difD _ . .. . . .. _ ~ .. . .. • şe ı >n a\ır a • J ~ ıdıı 
bır tatlılık ... Ne sevınç ... Oturuyo- u erınden esıyor. Eylul seması çam- ve dogru yola sevkcdcbılecek ruzgarııı etmemi ta\'siyc ediyor. '\'O 
rum.. Yüzüm ratıp. Birdenbire !arın arkasında parlryor. Yolun ~ınar otlar arasındaki nefesi mi? Yok a ak ki: . 0,ıııe 
ağladığımı durmadan ağladığımı lnrınrn yapraklığrnda bir kara tavuk şam yaklaşırken öten bir kara tavuğun _ J . Snni roktanbefl g 

S k. b"' "'k b' • OrJ .... • " ~ görüyorum... an ı uyu ır zı- ötüyor. name!"i mi? . nerede ıdin •0r: 'ıt 
yana uğramışım. Ah! Lıidvig! Bugün ilk defa odarak Demek ki uzaktaki hir bulut, yaz gü t ,.apı) jçı * • . l\lüphem l>ir i~are · irf11e1' * sulhun ,.e vatanın zevkini tattım. nüniin hir ağacı hu lrnda.r ıradcden _ Bir takım işlere g ,t 

Biraz dinlendikten sonra kalkıyor Halbuki en benimle bulunamadın ..... fazla kuvvete malik öyle mi? Dile- t11' ıııt 
''e mezarlık istikametini tutuyorum. Bu zevkin hakiki olduğuna kendimi mem. Lıidvig! Henüz innn:ırnıyorum; raştım. . . •.. na 8nJ11t~ dt ;;' 

" • . k l l 
8

. l b Şimdiye kadar henüz oraya gitmedim. güçlükle ikna ediyorum. Bir hayalihfı.m çünkü ümit bencle ölmüştü. Netice iti . Ne hıssettıgımı 0 
•• 

1 
rinti ıf~P-eıt I' 

li~eymb. rk ı~or ah. ı~az eve e- Çiinkü I.udvig öleli ilk defa olarak olması korkusu içiıtlden henüz silin- barile nefse güvenmek nedir bilmeyiz. dım. Fakat t:ıhassus eO ,.urli I Jtl('IJ 
nımk e ır 1 0 lan ldu nımz· .• adr· sol.ağa yalnız çıkıyorum. İhtiyar bir medi. Belki bir gün bu hissi bütün bü- Ye kudretini ihata edemeyiz. Biz yal- kelime hulamıyoru111 • ' !(il 

1 

b çayırın ma ı o u. ıya ıcın c . . •. D Ik' l . b k l t' t 1 d' . . l ıruını1Ş · ·ı d t b' 1 :. - lrndrn mezarı göstermek için bana refa tüne ıhata edehılccegız. ,e ı Jıraz e nrz \m·,·e ı anıyoruz. \ 'C ıl,enlerının n 
zemın ı e a e a ır • .,;-ışqor. .. . . . ~ . . d ., ;· . k . ·or. ,ıi) 

Ayakkaplarımm meşininde ot- kat ediyor, kabir bir kayin çiti arkasın ler ve ~usarsak o ~ukun • bıze nasıp Lud\lg. bu suretle hal çare ı bulu~-, egnegı ıle op:ııı) (Bilffleır 
)arın teneffüsü dolaşıyor. Kanıma dadır. Üzerine mavi zambak dikilmiş. olacak. Belki de bııe yegane sadık sa da netıccde ne kıymet Yar. Sen lıır 


