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spartayı iki mühim feta- Büyük Millet Meclisinde 
ket tehdit ediyor 

~lnıerce halk, tehlikenin önüne geçmek 
~lıı uğraşıyor. Elektrikleri sönen şehir, 

Zifiri karanlık içindedir ve susuzdur. 

ug··n Kab·,ne programını ok 
ve itimat istiyecek 

cak 

Ankara, 8 (Yakıtı - isparta-
1.a buyük bir beylin olmuş, hey
~ll neticesinde şehir susuz kal
~lır. Ayni zamanda Isparta 

~Yırıın şehri istilası tehlikesi 
a~ göstermiştir. 

t l Partanın bulunduğu mahal, 
l 

0

1 
kaniktir. Burada sık s1k zel

~~ t olur. Hatta 1914 senesinde 
h;r.bir zelzele ile şehrin üçte 
t I 1 barap olmuş, 200 kadarda 
'j/at vukubulmuştu. 

ttı U defa yine bir zelzele ol· 
Ja~Şlur. Heylan bunun neticesidir 
ttı arta çayı cenupla şimale doğ 
•k §ebrin ortasından geçere~ 
f,;1" Bu suya, ceryamndan isti 
~be edilerek eletrik fabrikası 
~ıl akhane ve değirmenler ya 

llııştı 

il' Şehrin cenup cihetinde gene 
,:~k kenarında bir kum tepesi 
~t~ ır ki şehre gelen içme su
ttp lb rnambaları ve mecrası bu 
t, e Üzerindedir. Heyelan eden t· burasıdır. 
~ eylanın vüsati 150 metre ka-
tiıı dır, Kum tepesi, ırmak üze-

..... (;Yılcılmıştır. Bu suretle bir 
~IJ:ıb..... ~ .... :-.l.L.: 'i''-Ln: ~id(;u 
btılnı a suları ve mecraları kay
iı:ı,Q uş, diğer taraftan şehre 
tit, ırmağın mecrası kapanmış. 

liaı· aıq11 1 hazırda şehir, kamilen 
"'1 t kalmıştır. 

)ıtııı:ıecrası kapanan Isparta ça
ttıkaı •uları da yıkılan tepenin 
d, 1 arasında şehrin cenubun-
~rı şeklinde taplanmaktadır. 

h,liı:ı er toplanan sular, kendi 
•o'tltae bırakılırsa bir müddet 
ftbt ll:ıecrayı tıkayan kumları 
•~ıı ~ed?ğru sürükleyecek, esa
lıt~l t fin olmayan ırmağın ya
'tlıti ~llınrnen kapanacak, sular 
.~,1~tilA edecektir. 
~ier t' bir taraftan susuzluk, 
~t&iıı araftan suların istilisı teh
h~tıdi e karşı tedbir almak için 
d lt ille \'asıtalarile çapa başaka 
~· J!•Cara açmaya çahşmakta

tı~l§~ll~erce halk bunun için 
liey ~ tadır. 

~fçe11 e in neticesinde şehirden 
d tktti~8Yın kapanması üzerine 
İlk~ 

8 
f abrikasımn muhtaç ol-

·~ k~ kesilmiı, şehir karan-
• u'iir ınıştar. 
~lellıe lllenler ile tabakhaneler 
i~e)4:tktedir. Bundan başka 

~e bn arkası kesilmiş değil-
t~ lialk ~;n devam etmektedir. 
~· bit t ır taraftan Hililiahme
~tl.l tt~[a~tan hükumete müra· 
l lllUteb Şlır. Nakdi muavenet 
t~tkted~ssıs ve mühendis bek
~ Un N ır: 
•ıtı. herdar afıa vekaleti vaziyetten 
dn~ iki ol~nca izmir mıntaka-
1) '"fUtırıııı llluhendis sevketmeği ,ti..... uftUr F 
~~~ h b • akat sonradan 
~ lllitıler~ erler,. felaketin ilk 

-~~a•ltr '.n .çok fazla olduğu
~'alebit lllıştir. 
~t 1-b bitausuı kaldığı için maa-

~lit:e~nıt'an~ın zuhurunda önü- ·ı 
~~ ilen h nıuınkün olmıyacağım 

dtdlt. alk, aynca endişe 

Bütçede yapılacak tasarruf hakkında yeni haberler 

Isparta ve Hastahanesinin bir kısmı 

içki ve zehirle 
mücadele için 

Bugün Ankarada öğleden evel fır
ı ka grupu öğleden sonra da Büyük Mil
let Meclisi içtima edecektir. Baş,·ekil 
hmet Pa;;;a Hazretleri fırka grupunda 
programını okuyarak izahat \•erecektir. 
Fırka grupundan sonra yapılacak mec 
lis içtimaında Başvekilimiz bir nutuk 
irat ederek kabinenin programım mü
nakaşaya \'azedecek ve itimat istiye
cektir. 

Yeni programın büyük bir kısmının 
mnli, adli, iktısadi tedbirlere hasredil
diği ve bu arada Yergilerden, ihracatı
mızın tanziminden, hayat pahalılığı
nın tenzilinden, liman ,.e şimendifer• 
terden. mali ve adli kanunların tadi 
linden ve mülki ıslahattan bahsedildi 

i
ği kuvvetle söylenmektedir. 

Ankara, 8 (vakıt) - Yarın 
kabine beyannamesini birde gu
rupta, üçte mecliste okuyacak-
tır. MiistekiJlerin de kabineye 
itimatreyi verecekleri anlaşılıyor. 

Müstakillerden Numan (An
talya), Kemal Turhan (Isparta) 

Gençler yeni . bir Hulusi (Sinup), Fuat (Aydın), 
Ali Münif (A.Jana}, Alı (Koca

cemiyet kurdular eli) Cemal Molla oğlu (Afyon), 
Memleketimizde içki düşman- B. ler Halk Fırkası grubuna gir· 

lığı gittikçe ilerlemektedir. (Tür- mişlcrdir. 
kiye ~~ki ..aleylılnrı gençler ce- Umumi reislik divanı bunlarin 
mi yeti) na mi le 1111111111111111111111ııııı111111111ı11111111111111111111111 
yeni bir cemi- turucu zehirlere karşı da ilim ve 
yet teşekkül fenne istibat ederek cidal aç-
etmiş ve beyan mıştır. Bunu temin için müsame-
namesini hüku- reler, konferanslar ve gezintiler 
mele vermiştir. tert ip edilmektedir. 

Bugün yeni kabinenin programını oku
yarak itimat fstiyecek olan Başvekilimiz 

ismet P,. 

kendileri nanzetıik koymadan 

intihap edild:klerini kabul etmiştir 

EncUmen intihapları 

Ankara, 8 (Yakıt) - Y annki 

içtimada encllmenler seçilecek

tir. intihapta namzet gösteril-

miyecektir. 
BUtçede tasarruf meselesl 
Bütçede yapılacak tasarrufun şek

li henüz kafi surette anlaşılmış değil
dir. Ankaradan yeni gelen haberlerin Cemiyetin ga- Yeni cemiyetin idare heyeti 

yesi Türk nes- şudur: birleştirdiği noktalar memur kadro-
lini sağlam ve Fahri reis: Dr. Mazhar Osman sunda tensikat yapılacağı haberinin 
iradeli yetiştir- reis Dr. F ahrettin Kerim, reis doğru olmadığı noktasındadır. • 
mektir. Bunun ~ 1 vekili Muallim Ahmet, katibi Yeni haberlere göre memur maaşla 
açın bilhassa l .1 umumi Ali Rıza, katibi umumi n faslında yüzde on beş tenzilat ya-
beden terbiye- k·ı· M k pılacak, maaşlar azalmıyacak fakat . b Yeni cemiyet rei~i ve ı ı ahir, mura ıp Dr. Fikret 
sıne ve anyo- ı •ktor Fahrettln Kerim beden terbiyesi mümessili Ah· memur adetleri münhallA.ta tayin ya-
lara ehemmiyet verecek ve ge· met Şevket, mecmua katibi pılmamak suretile azaltılacaktır. Me-
zintiler tertip edecektir. Cemiyet Servet, veznedar Gazenfer, mü· mur.adedinde husule gelecek bu azalt· 
içgi aleytarlığı ile beraber uyuş- rakip Tarık Beylerdir. mıya mukabil memurların çalışma sa-

nrıı ıu uı 1111111111rıı ı 11ııı1uıııtıı1111111111111ı11ııı11 ıı:ıııı ı ı lınıı ıı ı ııııı ı ı ı 111111111111111ııı11ıııııı1111111111 ım1111m tuımıımıurrıı n nnınn:rn ıınıu 

iki Yeni 
Futbolda da Galatasaray Bey kozla 

Dun Taksim Stadyomunda lik
maçlarına devam edilmiş, Robert 
Kollej sahasındada Galatasaray 
ve Pera atletleri arasında müsa
bakalar yapılmıştır. Futbolda en 
ıayanı dikkat netice Galatasa· 

rayın Beykozla berabere kalma
sıdır. Atletizmde de Galatasaray 
Rumları (8) e karşı 22 puvanla 
yenmiş ve diskte, 110 maniada 
iki Türkiye rekoru kırılmıştır.Bu 
müsabakaların tafsilatı 7 inci 

Rekoıu 
berabere kaldı 

sayıfamızdadır. Resmimiz mani
alı koşuda Türkiye rekorunu kı
ran Tevfik Beyi uzun atlarken 
ve dün şayanı dikkat bir muvaf
fakıyet gösteren Beykoz takımını 
gösteriyor • . 

atleri altıdan sekize veya dokuza çıka· 
nlacaktır. 

Her dairenin masrafında da yüz
de on bir tasarruf yapılacak \ 'C bu iki 
şekil üzerine memur maaşlarile resmi 
dairelerin yekununda yüzde yirmi beş 
nispetinde bir tasarruf temin edilmiı 
bulunacaktır. 

Bu tarzın vekaletlere ve mUstnkll 
müdüriyetlere bildirildiği ve bu esaslar 
dahilinde bütçelerde tadilat yapılarali 
bu muaddil bütçelerin süratle Maliye 
ye bildirilmesinin tamim edildiği kay-

dolunmaktadır. Memurlarda yüzde 
beş kazanç vergisi de alınacak ve Anka 
ra memurlarına verilen mesken bedelle 
ri kesilecektir. 

Açıkta kalan memurlara açlk maa,.. 
şr verilecektir. 

Balkan milletleri 
arasında 

Dlln Yunan meb'usu 
konferans verdi 

Balkan haftası münasebetile 
, ehrimize gelen Yun n mubar-

rir ve meb'u -
!arından M. 
Makkas dün 
akşam şehri-

mizde bir kon
ferans vermiş

tir. "Balkan 
milletleri ara
sındaki müna
sebetler,, mev· 
zuunu taşıyan 

1 
bu konferans 

_ __ -=-.J.______ müderrisler, ve 

M. Makkas talebe ve şeh• 
rimizde bulunan ecnebiler 
tarafından bllytık bir alika ile 
dinlenilmiştir.Bu konferansı llçün• 
cU sayıfamızda bulacaksınız. 

Relslcllmhur intihabı 

Adliye Vekili Yu· 
sut Kemal Beyin 

beyanatı 
İzmir meb'usu Halil B. Reisi• 

cümhur intihabı hakkında mec
lisin ilk celsesinde ortaya bir 
mütalea atmış ve bu mütalea 
meclis tarafından ittifakla redde
dilmişti. Bu mütalea etrafında 
bukukcularımızın ne düşündük-

lerini yazmıştık. Fikri sorulan 
birçok meb

1

uslarımız arasında 
adliye vekili, Sinop meb'usu 
Yusuf Kemal B. bu husustaki 
fikrini şu suretle anlatmışbr: 

ıı_ Teşkilatı esasiye kanunu
nun otuı. birinci maddesine göre 
Turkiye reisicümhuru B. M. Mec 
lisi heyeti umumiyesi tarafından 
ve kendi azası meyanından bir 
intihap devresi için intihap 
olunur. 

Bu maddenin reisicümhurluk 
için tayin ettiği müddet "bir in· 
tihap denesi,, dir. Şu veya bu 

Lütfen .nyıfayı çeviriniz 
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kadar .ene değildir. veya vefat, iatifa ve Aİr liıilep 
intihap devr..mia ne olduğu- dolayıaile .COmhuriyet riyueti 

nu geae te,kilata eaaaiye kanu- inhilAl eder1e B. M. Meclial Re
aanda andığımız vakit iki tirin 
.iatibap denesi buluyoruz: 

Biri on üç&ncn maddenin 
B.M. Mediainin intihebı d6rt ae-
nede bir kerç icra olunur,, diye 
yudı olu fıkrumdan çıkan dlrt 
aenelik hir devredir. Bu dene
ye ayni maddenin dördOncl\ 
fıkruı "içtima deneai,, de diyor. 

Dif eri "intihap deneainin hi
'-mdan evvel Meclia adedi 
llDr•ttebinin ekaeriyeti mutlaka
aile intihabat tecdit olunuraa 
yeni içtima eden meclisin intihap 
deneai ilk tepinisaniden evvel 
vaki olan içtima, fe•kalide bir 
içtima addolunur,, diye yanlı 
bulunan yirmi be,inci maddeden 
çıkan intihap denesidir. Bu 
intihap devresinin mOddeti mu
ayyen delildir, tecdidi intihap 

karanmn verildiii aeneye tabi· 
clir. Yeni tecdidi intihap karan, 
alellde içtimaın birinci, ikinci, 
~cO, dlrdllncü aeneainde ve-
rilmiı olmuına gire intihabı 
tahdit olunan Mecliain intihap 
tlenai kıaalır, uzanır. · 

Reiaiclmbur bir intihap devrui 
itin intihap olunacatına göre 
tecdidi intihap halinde Reiaicüm
burun da yeniden intihabı llzım 

selir. 
Devlet reialiğinde iıtikrar li

sımdar. Bu en yüksek makamın 
iplini tecdidi intihap kararlan-

na tabi tutmak caiz olamaz di
ye edilen itiraz bizim teıkilltı 

eauiyemiıe ıöre varit deiildir. 
Şizim teıkJJitı esaaiyemiz " B. 
M. Meclİ8İ milletin yeglne Ye 
hakiki mlmeaıili olup millet na
' · ana hakkı kAkimiyeti iatimal 
-.: uer,,, .. tetrii aalihiyeti ve icra 

kudreti B. M. Mecliıinde tecelli 
ve temerktız eder,,, .. meclis tet· 
rii ıallhiyetini bizzat iıtimal 

eclw,,., "mecllı icra aallhi1etini, 
keacli tarafından mllntabap Rei-
8iclmbur Ye onun tayin edeceji 
bir icra vekilleri marifetile iıti
mal eder,, diyerek bitin de•let 
kanetlerini B. M. Mecliainde 
toplUDlf ve "sabık meclis libik 

••CÜİa içtimaına IJadar devam 
eder,, diyerek ual iatikrarı mec• 

illin teplaama11nda ara11Uf ve 
"Rm.icDmlaar hatalık we 
memlek.t laariCiDde 1eyahat gibi 
bir v..aifiai ifa edemez 

iai veklleten Reiıiclimhur vazi
fesini ifa eder,. diyerek mecliale 
Reiaicllmlturlaiun birbirine ne 
kadar kuvvetli batlarla bailı 
oldutunu glltermiftir. 

Bizdeki tecdidi intihap karar
lannı baıka memleketlerdeki 
feabe benzetmek te bence dojTu 
deiildir. Bizde tecdidi intihap_ 
karannı Mecliain kendi verir ve 
huaule getirdiii hukuki neticeler 
bqka memleketlerde fethin ha-

sal ettiii neticelerden bliıb6t0n 
baıkadır. Nitekim feıibten son
ra oralardeki meclisler hemen 
faaliyetlerinden sakıt oldukları 
halde bizde tecdidi intihap ka • 
rannı vermekle Meclis rene ça
hıma da dnam eder. 

Reiaicllmbur olan zabn bir 
tecdidi intihapta yeniden meb'uı 
intihap edilmedisi fanedlldiii_ 
zaman bu mlllhaıalarm kuvveti 
daha ziyade meydana çıkar. 

Milletin intihap etmemif oldaju 
bir zat devlet rei.Ujinde naııl 
kalabibr. 

Bu euılar biaim tetkil'b eu
ıiyemızın koydafa uulardır. 

Bqka memleketlerin kanunu 
eaaailerine pe ytlrllttllmllf na-

zariyelere dayanarak bilim teı
kilAtı eaaaiyemize maaa Yermek
te iaabet olmaz. 

T eıkilltı eaalİyemizi COmbu
riyetimiz tarihi dojıırmuttur. 

Belki bazı noktalannda bqlra 
memleketlerinkine benzemez, 
fakat o bizimdir ve Tiirk milleti
nin yOkıek ihtiyaçlarına en mu-
vafık bir teıkilit oldup eaerle
rile Abit ol"·Uflur. 

Urfa h•vell•lnde çekirgeler 
Uuda, 6 - Bu bavalide çe· 

kirge baı göıtermiıtir. Çekiıe-• 
Jer yOrOmeje bqlamıılardar. 

Villyetin Haran ve Vira.,..hir 
kazaların Ja mOcadeleye ehemmi
yetli ıurette de•am ediliyor. 

Çekirıeler trea battmı da kap· 
ladıklanndaa Mardin tre11İ geci
k erek Akça Kale'ye ıelmiftir. 

Tarla farelerile yapılan mile•· 
dele çok iyi neticeler vermiftir. 

''V AKIT,t e abo
ne olunuz 

Fırka kongresi ·bu pazar 
günü açılacaktır 

Tensikat haberi 
doğru değil 

Ankara, 7 - Memur kadr 
tensikat haberinin dofru ol 

Ankara, 8 - Fırka lcongrui 
pazar günü saat ikide açılacak· 
tır. Kongre nizamname mucibin
ce d&rt kltip ve on birer azalı 
llç encnmen intihap edecektir. 
Encilmenlerden biri nizamname 
ve program encümenidir. Bu en
cümen fırka nizamnamesi hak
kında kongreye verilecek proje
yi tetkik edecektir. 

ikinci encümen llyiha encü
n.enidir. BtU8n viliyetlerden ge
len anu ve temennileri tetkik 
edecektir. Bu temennilerin hll!l
aalan ait oldukları vekAletl~r,. 

g&nderilmittir. Veklletler bun
lardan hansilerinin icra11 kabil 
olduiuna dair noktai nazarlarım 
fırka umumi kltipliğine bildir
mitlerdir. 

Bunlar kongreye verilecek, li
yiba encOmeni tarafından tetkik 
edilecektir. 

Üçllıacil encUnen hesap en
cllmeaidir. Fırka merkezinin d&rt 
aenelik bilançolanna bakacaktır. 

Bu ftç encllmene ait muayyen 
itlerden baıka, kongre auıı 
tarafmdan bir teklif yapılırsa 
bunları tetkik için aynca on bir 
aub bir muralcebe encOmeni 
te,kil olunacaktır. 

Kltip ve encümenlerin intiha
bından sonra fırkanın umumi 
reisi Gazi Hz. bir kOıat nut'1k 
alyliyecelderdir. Bunu mftteakip 
fırkanın d&rt senelik faaliyeti 
hakkmdaki 1 • annameyi reis 
Yelrlll lamet Pş. okuyacaktır. 

Bundan ıonra kongre tatil 
edilecek ve encllmenler çalıp
caktır. Encümenlerin meaaiıi iki 
Bç sQn devam edecek ve neti
celeri heyeti umumiyede mllna
kaıa edilecektir. Konpe d&rt 
bet günde hitam bulacaktır. 

Kongrenin tonunda Gazi Hz. 
tarafından fırkanın takip edece
ii yeni iatikametler hakkında 
bir nutuk s6ylenecek, yahut bir 
beyanname nqredilecektir. Gazi 
Hı! Konıre mOzakerelerini biz
zat takip edecektir. 

F arkanm yeni propaau, Gazi 
Hs. ilin iatilaabattan eve! nqret• 
tiii programdan mOlhem olacak 
ldhik ve teferruatlı olmaktan 

her tarafta söylenmektedir. S&IUlllll!'I 
ziyade ana hatları tubit ede- tar bir zat bu haber üzerinde 
cektir. Büyük ve tferrüatla prog- söylemiştir: 
ramı . gelecek konıreye bırak- _ Memur kadrolarında yüs# 
mak temayUlü vardır. nispetinde tensikat iet'881 filelt ~ 

Nizamname encümeni fırka sızdır. Zira kadro denince akla 
divanının kaldınlmuını teklif teri teşkil eden ,.e btiytlk memur 
etmit ise de fırkanın en büyük ea kti~ük memurlara kadar bir 
meaelelerinin mercii olmak ilze· kafilesi gelir. Bu kafilenin önı 
re divanın ipkaaı temayftlft r•- da bulunanlar arasında yani, 
liptir. li müateşar, müddeiamuml, 

Kongre b•f 9Un dev•m edec~ dis, doktor, profesör, ve 
Ankara, 8 - Fırka kongresı- gibi r.Umrelerde tensikat imkl 

nin mOzalcerahnı b~f gün zarfın- Bütçe nziyeti imkAn verse k 
d• bitireceti tahmin olunmak- zun bu köşesini belki de gen 
tadır. Jlzım gelri. 

H. ~· mlntebibi ıaniluinin Geriye küçük memurlar 
mlatakil namzetlere rey verme- Verilen yanhıt haber rfbl kadre 
meleri. ~üzGnden münhal kalan ytizde otuz tensikat yapmak JAlf"!~ 
yerler ıçın fırka tarafından nam· lirse bu tensikatın kadronun lı'lr.r. 
zet r6ıterileceii. mu.hakkaktır. memur kısmında icrası akla puf 
Yalnız, benllz kımlenn namzet t ik tın yalnız bu kl8ımdakl 
g&~erileceii kat't olarak '!'a~6ı_;u d:•kU:Uk memurlardan ytlzde 
dejildir. Flrka umumi kltiplifi- tir ki b a e iınkln ne de taf4!~ 
ne, fırka namına namzetlikleri- tl rkl b::a :e imkla ' ne de fa'fll")_ 
nin illnı için birçok ze~at tara- dır. Ordu mensupl~n mtlaı.na "il. 
fından mllracaadar vakı olmak- ıet bUt~esinden halen maq al••;ı 
tadıyr. . • t"b bat . . L..ı__ ki memurlann adedi 49.387 dit• 

em ın ı a emnnıa 11Tırua .kt te ikat til d~ı 
k . . . mı ar nı nre e .,...., 
onsıreaınden sonra venlecejı edecek memuriyetlere kabil oW 

anlafllmaktadır. d 
1 

aı ___ ... 
ar yen memur ınm ..... -. 

Bir ber•nn•me ne,r1 muhtemel zamanla tenzil edilebilir. Tatıb* 
Ank8!a, 8 - C. H. F. bGyik lecek nas da bundan bqka bir tfll 

lıongresı pazar f!in~ eaat on ğlldir ve olamaz. .. 
dörtte açılacaktır. ıçtimaa mec- ----------.=-
lia salonu tabıis edilmiftir. Gazi 

Hz. o rln bir kDtat nutku irat Emniyeti umamiye mtidilrü 
buyurulacaklardır. Bltlln murah- Bey yeni polis ıe,kllltı hakkmcll 
bular Ankarada toplanmıtlardır. karada şu sazleri söylemiftir: 
Gazi Hı. nin bu mtınaaebetle " E . ._., mı·v-..:ae ...-
b• b t I . d - mnı.,..... umu ., ~ 
ır eyanname neıre me t-n e bel . b" 1 tirfl-...ıw d ·""nı 
ıı:.J b" "hti ıd· erın ır et _..,6 a 06 

aa e 1 1 ma ır. --.n bu pbeler unn tea1 
ICoR•.,e •Miler ti• •ntlyekler Mnra lhdu edllmlldr. Yeai 

Akara, lS (Yakıt) ~ DllyDk kflAtı kanunu meclisten 931 
konsırede mOmeuil olarak bu- beraber çıkacak ve tatbika ko 
lunacaklan bqa mllzakelerin O zaman vtllyetlerde de tasayftf 
aamilerce de takip edileceği len ıslahat yapılacaktır. 
anlqahyor. Villyet mGmeuı1eria· lstanbulda fimdllik hiç bir 
dea btr çoju selmiftir. •• olmıyacaktır." 

,---. Sinema müsabakamız 
L-- Gelen Cevaplardan 78 il doğrudur 

Glorya sinema11nda JOI Vem'in Esrarenıiı Ada11nm 211Jtel'~ 
ıi dolayıaile karilerimiz ara11nda bir mGaabaka açmıt Ye ao 
dokuz suale dotru cevap verenlerden bir kıamma muhtelif 
ainema biletleri vaadetmiflik. Moaabakamıu relen ee'l,.r 

tasnifi neticeıinde ancak yetmiı Uçlnlln doğru oldap cr&tllll~ 
tDr. Bu yetmiı üç isim llzerine Glorya ıinemuında h--'----·· 
heyet mOvacebelinde kur'a çekilmiı ve bir lmmma b 
iaabet etmiıtir. Bu hediyeleri kaıananlann wmlerile kADıDCl~'~.IU 
hediyelere ait cetveli yarın~ nllsbamızda nqredece • 

- ki defadu bu arap arkamız· nun felıefe1ini de aeninle bir kaç vetlerini kaybetti. Böyle 
dan bizi dinlemeie ıeliyor .. Elin kere konutluk.. haberleri çabuk duyuluyor.-
deki çiçek bahane.. - Kıakançlık her zehirden acı ne ıazetelerde, ne dii8?"~ 

- Şüpheaiz lakin bu kara ca- dır. Ve panzehiri yoktur.. buna dair bir harf itidi~.-
..... ,•.• ıua kendi hesabına mı bu iti görü- iki kardeı fnat buldukça hah· Umrani, arap bu üç c:aDd.I 

yor? Yolua hanım .mı bunu bize çede, turada, burada hazin teJler etrafa hiç bir MI aıs'"'d'I~ 
muaallat ediyor? konQf&l'&k vadelerini beklemekte ıurette bir kazaya kurball 

- Karanfilin bizden ne alıp ve ler ilren bir sün lclil Ç&11ıdan bir leri müıtebattı. . ~ 
Yam ı Htlseyln Rahmi receti olacak tabit ki Hanımı ıön· Şok ,eyler al&capm alyliyerek Ka iki, üç, dört sün ıeçti• 

d9l'i1or... ramilin eline verdili baYUI kada1· nı ıeaaizlik.. bf 
- Nedamet ıetirmek değil bi· Caize hemen 1erinden fırl.,.• - Onları öbür dünyaya ıönder- büyük bir çanta ile arabı arkuına Ne olur ne olmaz ~ 

lllda ...Uen aaate dünyaya muhab rak J&Praldarm arbamdan bakıp mek için bizim plin kurmakla met takıp aokaia çıktı.. nezdinde tahkikata ~ 
iletim uahJor... Etrafımdaki her da arabı airince: pi oldutumuzdan 9üphelendilet'.. Alqam olclu. Salar karardı. erkek iki ıençle bir .. _,,,.~ 
teJi fani, faydasız görüyorum... - A. yine Karanfil dedi.. Ve Bu meaelede qk var, izzeti nefiı Son trenin zamanı ıeçti. Hurtit a- kep bu ldiç6k lrafileni11...-w.-ı 

- Her teY ile beraber lclile aonra ona ... ı......u: •ar •• Aile namusu var. Temizlene- la bot araba ile katke avdet et- ltmat veren olmadı •• 
olan qlan da azalıyor mu? - Dadı ne yap11onan orada? cek çok kirlilikler yar .. Ev içinde ti. Keyfiyetin sizlice fir-'.....-. ..... :r 

- Zannediyorum. Hayatta en Arap J&JllD Wr tebeuHmle ,an ba çapraz Amurun dnun eclemiye - Haniya Hanım? tinde olduiu timdi • 
1JGJ6k net'em lclilin muhabbeti lanna pldi. Elinde tuttuiu bir çi- cetini onlar da biliyorlar. Benim Sualine kartı: Bu koca tehrin neretU.-.__,_, .. 
idi. Fa7duız teYler imana ııkm· çeği uzatarak: karım HllİD kocamn metreai ola- - Biri biri arclma üç tren bek lar? Yokla uzaklara-... ~. 
tı ~. Ba atkım da bir ııkıntı ol - Afandim havuaaa kenanacla mu •• Ba rezalete büyük bir feli- !edim. Hanım hiç birinden çıkma- lclilin dolaplarnıı •• 
mata laatladı. Jclilin yerini tuta~ ıayet nadide bir çiçek buldum da ketle nihaJet •ermeli dütünclüfü· dı. kanftırdılar. Bir kaç--''·-·~ 
cak Jaanette beni tekrar hayata aize ptiriyonam. mUzü hiaaecli1orlar •• anbyacaklan Cevabım verdi.. üat elbiaeai ekaikti. • l..lll'!:'tttı'" 
haiiıpcak hir qk mucizeıi tuaY Caize çiçeli aldı baktı. H~bir 911'Ua Drtl cephe alacaklar •• Me- lclllin hiçbir pce hariçte kal- deki çantayı tiıiren ıtte 
Yar ... Milim için teaelliıizim. nadidelilini premedi. Y aı..a ale nidan bu.. dıiı yoktu. Kiitkte merak batladı. caktı .. 
İtte ha Gmitaizlik beni dünyamı lide mor bir çiçek.. Fakat arala - Merak ec:lip dar1unlar. Kork Bir otomobil kazaaı, diler türlü bir iki mükedder kardet 
~iye ae•kediyor •. Eier bu takdimclelri ehemmiyetini bosacak tuklan feY onlann kanlanna kant feliket zihinleri kurcalıyordu. Ay- le dertle,iyorlardı: ~ 
~ 1'qka pdilec:ek bir ilem bir nezaketaizlikte bulunnuyarak: b aitti. Bir MDe sonra ne aen var• ni aktam Umraninin de kötke dön Çelebi aoruyor~u: ~ 
~ ayabn aonu hiçliie çı- çiçeii söiıüne ipeledikten aonra: ıın. Ne ben •arım. Ne kann, ne ko· memeai bu merakı katmerlendir· - Nuılsm Caız• 
IPJW• zevksiz, alikuız, - T etekkür ederim dadı.. can .... Hayatın fuıl edemediii me di .• Gece ileriledi .• Bu ıaybubeti ceiin ıeliyor mu~ 
•• • l?• p•aktama ple sü· - Bir teJ dejil sultanım... aeleyi iliim halledip bitiriyor.. aydmlatacak ne bir telefon, ne bir - Vallahi tanf ..... 
le ..... __...,. tercih ederim. Şandan, banclan lmbç Wanh - Niçin biz bir aene "Yade ko7 telıraf ... Ne diler türlü bil' haber .. bir haldeyim.. YUreVa ~ 

• -cla Jakmlarclaki aiaç• ettikten aoma arap cekildi litti- duk?.. Erteai sünti aııe oldu. Bu ha- hasret tepitirorlar -
lana atesinde dol&f&D birinin ayak iki kardet yalnız kalınca Cai- - Ölümle nihayetlenecek bir benizlik devam ediyordu. Kaza dil özlemiyor mıaın? Ôll t 
~ du;dW.... zeı qk çilesi doldurmak için.. Ve bu- ıünc:eai ihtiınalleri 1avq J.a'Y&f kuv 
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Balkan milletleri birleşmelidir! Bu işe sizde şaşın 
Hayat mektepleri r ___ G_ü_n_ü_n __ "\ 

Yunan meb'uso M. Makkas diln Darill
fllnununda bir konferans verdi 

Akalllyette olan kim 

evvell onu anhyahm 

Mezunları blrcemiyet Muhtırası 

Konferansta bulunanlar çoktu. Hatip nutkunu Fransızca 
•8rlemı, ve bu nutuk TUrkçeye çevrllmı,tır 

Bir muhalif gazete Ismet 
Paşa hUkOmeti gayri tabii bir 
hükumettir diyor. Kocaman 
erlevha altında sütun, sütun 
yazılan bu yaıı diyor ki: 

"İsmet Paşa muhalefeti 
tııtmin etmiyor. Üçüncü Bü· 
vilk Millet Meclisindeki }s. 
met Paşa hükumeti aynen kal 
dr bunun için gayri tabiidir.,. 

tesis ettiler 
Cemiyetin idare heyeti ile 
haysiyet divanı dUn seçlldl 

Bu gazete ne söylüyor. A· 
caba Halk Fırkası Uç yüz aza. 
sile ekalliyette mi kaldı. Ne 
oldu? Muhalifler mevkii ikti
dara geçti, mtthalef et kendisi 
ne göre İsmet Paşa namında 
başka bir başvekil mi buldu. 
Bu başvekil bu muhalif gaze
tenin işine mi gelmiyor. Yazı 
lan yazıdan bu anlaşılıyor. 
Fakat ekseriyet fırka~n kendi 
reisini başvekil yaparsa bun· 
da şaşılacak. gayri tabii gö
rülecek bir şey yoktur. Asri 
gayri tabii şey muhayyel bir Erkek, krı A. Hayat ticaret ve lisan 
muhalefet hesabına. ulu orta mektepleri mezunları dün Cağaloğlun 
laf etmektir. da erkek hayat mettebi binasında topla 

Hem demokrasiden bahse- 1 
Konferınsta bulunanlar den, hem de 17 ki9ilik biribiri· n~rak. ~ayat .n_ıekt~pleri mez~n1 a:c;. ce 

Takvim -Cumarte~i 9 ~Yarı~ 5 inci --------ay 1931, senenin gunleri. geçen 132, 
kalan: 233, 21 Zilhicce 1349 

GUne!-Doğu$u: 4,49; Batışı· 

Namaz vakitleri- "abah· -------Ögle: J -·'O: ikindi 16 05; .\ k~am 
Yam: 21.5:"; imsak 2,49 

• 

19,14 

3,10; 

19.14: 

Hava- Dünkü hararcı (azami) 13 

(a~garf) o derece. Bugun ruzg~r mute· 
hın·iıl. ha\'a bulutla. \'a~mur ıhtimıli 

yoktur. ,.. 
Bugün 

Konferanslar - Fran!:ız füaniyat 

profesörü l\l. Mei\let " Lisan ,.e mede· 
niyet ,, mevzuu üzerinde saat beşte Da· 
rülfünunua ilk konferansını verecektir. 

Radyo 
latanbul -Saat 18 den 19 a ka· 

dar gramofon pll:lklan neşriyatı, 19,5 ten 
21,5 c kadar alaturka saz heyeti 21,5 te 
An&dolu Ajansı haberleri 'e Radyo or· 
kestrası tarafındın konser. '1Q le anlaşmRmtş bir ekalliyet mıyetının tesısıne ll\arar vermış e ır. 

'-! n haftası münasebetile şehri- Ve Karadenizin, bu Bahrisefidi şar tatmin edilmiyor diye bağı. lctima sabah saat onda idi. iki yii-
la le Ctlen Yunan muharrir ve meb'us- kinin coğrafyası o tarzda teşekkül et· ran çağıranların demokrasiyi zü J tecavüz eden mezunların nısfı lo\'at <:aat 17,20 Bekerin Mayıs ~aikısı, 
't\ tırıdan l\f, l\fakas üç gün evel Anka- miştir ki burada bulunan mi1letler anlayışlarına siz de !>'aşın.. içtimada bulunuyordu. Cel~e iptida.sın Helmesbcrgerin menek~e satın kız, Con 

Viyana- Tulü mevç : 517; 20 ki· 

te )\ ıitnıiş ''e orada bir konferans birJikte olarak ulhu mu haf aza ede- da mUe~islerden n ı~ bankası me- Ştravstun Viyana orm:ını nk'alan, Kat-
q~~~. sonra evelki gün şehrimize !li~_irl~r. ~·un~nistan ve ayni. zaman~a Biz de şaşalım 1 murlarından Nuri Kubilay Bey cemi- manın baham. bir puse; Fosenln 1ayl9 
~ UŞtu, f.urkıy~ ~ım~_ıye -~a~ar,. O ka~ar Cl~· yet teskilatınrn Iiizumundan bahis bir yığmuru Şraynerin dağda bir günü: 

11ır .. · Makas, dün öğleden sonra Da· clı felaket gormuştur ~ı artık "? fe1a: nutuk söylemiş sonra içtima riyasetine Abtın orman huşuu: 20,50 ncı kanı 
lıa Unun konferans salonunda (BHl- ketin devamım temennı edecek bır vazı Tayyareci Vecihi B. geldi muhnsebe muaJJimlerinden Nevzat B. beş perdelik hak piyesi. 
bit" lt\Unasebetleri) mevzuu üzerinde yette değildir. .. . . Tayya.recileri'!lizden yecihi ~· geçirHerek ruznamedeki nizamname· Pe!te - Tulü mevç 550,5 • 28 
~ konferan vermi tir. M. Makas Ih.; hükiımet de cumhurıyettır ve uzun bır meıaı 1&yeıınde bır nin tasdiki maddesine geçilmi~tir. N i kiJo,·at saat 21.50 Macar birinci piyade 
lG"feran ını Fransızca öylemiş 'e tarih ispat etmiştir ki cü~h~riyet usu- tayyare yap'!1ağa muvaffak ol- zamnameden sekiz madde kadar mü· alıyı orkesrırasının konseri: Belohun 
l't t'kçeye terceme edilmi~ti:. Konf,.. lü diğer usullerde olan hukumetlerden muştu. Vecı~ı B. kendi yaptığı zakere edilebilmiş ise de içtimada hu- Rıprodi Ougnaz, Urbahın List eserlerine 
\'~ta birçok ecnebiler , müderrisler,! daha ulhperverdirler. . bu tayyare. ıl~ Ankaraya kadar lunanlardnn bazılarının mütemadi iti fantezi, Erkelin mili! ha,·alar, Kaksahın 
~=n efareti erkanı, ba;;papaslık .Müsa~~e ediı~~z şunu ilf~ve ed~yim kı gidip ge.lmııtı. ~und~n ıonra ~~ raziarı n bir defa karnrlaştırılan ikj ha\'ası, Peçinin Popurisi. Kub:ıyın fa· 
ı,td 11

Plan, talebe hazır bulunmuş- herkes bılakaydu şart \ unanıstanda tayyare ıle Peraga gıden Vecıhı madde iizerine tekrar 3 ,·det edilmesi luroı.ası, Frlksayın mar~ı. 
lt ır. Türk - Yunan do11tlu.ğu .ta~aftarıdı~- B. orad~ baıı ~çuşlar. yapımıı, müzakeratı işgal ettiğinden reis Ne\·· Roma - Tulil mc,·ç 441,2 - 75 ki· 

~~kUkuk fakültesi reisi Tahir Hey, M. tar. Ye bunun tamamıle ınkışafını aı- tayyare ınşaat şırketlerıle temas- zat Rey nizamnamenin müzakeresinin lo\at saat 18 konser: Mcndelsonun Ro-
~ası hazırunn takdim etmiş "e l\I. rn erlerler. .. .. .. , . . . t~ bu~~nmuştur. V ~cihi B. evvel- diğer bir umumi içtimaa terk ile haysi- mans, Tornanın c:on ha hu, Kerubunlnin 
~~lallsla hirçok konferanslarda Yuna Ankn.rndn goı·.d~ğu~ ~~ hı. settığım k~. g~n .. tayyaresı)e lstanbula yet dinnının "' el931 heyeti idaresinin Saka, Obeıin Parriçi dilsizi, Tornanın 
1928 

11 murahhası olara kbulunduğunu, şudur kı artı~. ıkı mıl~etın . dostlu~ donmüştur. intihabını teklif etmiş n bu teklif ek- sulu arpı melodisi, Llçin Rapsodi ongru-
., de ilk defa olnrnk mcb'us intıhap bi7.c sulh ,.e m11sulemetı temın edecek· - .. ·-.. ···-···........................................... 1 • ti k b 1 1 ak eyi hafi 
"'ıld·· tt }t' k t b. k 1 ser )e e a u o unar r . az Godfruının menfiler şarkısı, Katıllin· ~ 

1

ıini ''e derhal faaliyetile tema- tir. cu ur. a a ız i itilafname ere rap ·ı ·ntihabata başlanmrstır intihap nin Vali! saat 22 Franketlnin 3 perdelik a,ı ettiğini fiöylemi ,.e son zamanlar· Bu dosthıl\ t"ok e~aslı temellere rnüs tı mevcudiyet rdi,·oru1_ Biz ki artık 1 e .1 
• d h . t d. :. · a Behzat 

• d .,. ' . J •• •• • • • •• tl netıcesm e ayEıye ıvanın Kri~tof l\olub dramı. iıı :ı. nalkanlarda sulhun muhafaı.a,.ı tenıt bulunmaktadır. gunden gune bu sulh 'e rnzı~~ en Cahit Be lerle Jale hanım, ve idare BUkreş - Tulü mevç ,<394 ~ 16 ki· 
tıddi faalh·ete giri mi bulunduğ'uJ' Flc cıfra naıkanlarda hiikümetlerin memnun hulunmaktayır, ,.e bu saglam hve . 

1
. üy . .,.., K b·ı· D Je ~a- -

rıın.. • ~ ' - • "t'.f'.'> r:ı • 'd ıı· ı ·· d ··k · ·ı· f t e" e ıne m essıs '"'• u 1 ay · ' ·- lo • t t 00 turı" zı·m boıtrıfyı t•rı"h p ... ıt:ımı 111. nuııa~h ba,Kc.ı ı n- nnın .... rna nıı gm rı kaırnıl oıaugu ı ·teme ı esas arı gor u se ıtı a ın am "' . N zih" M h t z·h . R ler \a san ~ • " ,. 
d.ı 1'e)", M. Maka rn hu gaH uğrun·l nia edilmistir İlalbuki coğraha ,.e manasile hu~ul bulmasına muYaffak bah1attın, .. eli 1'.k ehme' ı'a1 r"'intı:hap ilzerinc l:onferanc: 21 gramkfon; 22 Ro· 
t. fa 1. . . . . . · :. · · 1 ğ h 1.. ve ffet Ye arı a anım a ra~ ~•ıı~ a ıyetının ıyı nehceler 'erece-1 tarih bizt' gö tereli ki burada bulunan o aca ız. Ve bunun usu u zamRn ~ ·d ,... t B 'n teklifi ve(' many ope ~1• 
~ ~ıı e · ·· · · k t"kk ı 1 k olunmu~1a1 ır ... ,evza • 1 ~ Moskova Cdko\'o IS04 50 tceğ· rnın olduğunu o.rlemı~ \"e \('- milletler hiı· l.ılok halınde bulunm:ı • gec ı · ·çe da1ıa ko ay o aca · tır. . . t' 'd . t c; kkUl eden - • · 
~tt 

1 
bu konferan .. tan dolay kcndM· tadırlar. f:;el:\nikten tutunuz ta Sur· Esasen mevcut olan itilaf esaslan- hile.yem he~e 1 ıGar~nHın ~:.etl • •e metre 100 l.·'m·aı, 5Ut 9 konser, 11 

Ştkı·u . . . .. .. d .. . . C ~ • . cemıyet namına azı azıe enne ' ı. 17 10 ,, 9 h b aı ~t 1\ r etmıştır. 1) e\'e kadar olan bütun bu ı-nha uze· nı ne en gormıyelım. ografı \"e ıktı· . . . K:- f> H ti 'le ı\Qnser, , l\onser, 1 muca e e; ~ 
!lıh • l\t k · · ·· ı · · • . f 1 d. b d .. . . l'tleclıs re1sı azım as:ı azre erı ~ ııttakip aka~. Tahır Be) ın soz erını rinde hulun an milletlerın men aatb~- sd·n ı r~ ıtala.rı ne en .. gormbıyehm. 1~~e- Ba,.wekil l~met Pa a H;zretlerine arzı konser. 

CQ. •• 1 ·onfcrnn ·ına lıaşlRmı:- ,.<' ri H diğer seYleri birbirine sıkı ır en şımendıfer nıunase atını, uır, ~ 
1 

. k b 
1 

d.ld"kt . -V-akı-•.. -.-b-o-ne-,-8-,tJ-.-,-,------ııı• "' e d i · ı.· • • 1 · · bah • h • .. b t .. . 1. tazı mat etme erı a u e ı ı en sonı a .. 
, h em ştır ... 1: surette bnğlıdır. Bu mı ilet erın ~;ıya- rı, avaı munase a ı gormıye ım, . . . . t .

1 
. t· _ 

~.ı. {.ili llt h ı · .. d . ·ı . . k d . .. b t d'~ ıçtımaa nıhaye verı mış ır. 1 3 12 A 1 k ıııtı .. u terem mec ıs ıçın e ı,ı · si menafileri de yekdığcrlerıne ço · ne en turızm munnse a ını n ıger • 11 Y ı · 
'"e tıı;c>ılerden dolayı çok müteha .sis sıkı bir surette merbuttur. münasebatı görmiyelim. Ve bunların Roberkolle)de ~abal re•m! Dııhilde 150 400 750 1400 Kuruş 
hakkı teheyyicim. l\tüderri efendi, lhtı adi noktai nazardan yine bu hep~inin itilafın birer ati~i olduğuna Dün Roberkolle1de, mektebın Baricte - 800 1450 2700 ., 
lıtrı, ~~~ fazla te\'Cccüh gösterdiler., milletler birbirine merbuttur. lleyhnt ! neden takdir etmiyelim? yıl dönüm~ münasebetile bir 
naıka \l~nü niyet ahibi insanlarm Iliz el'nehi kapitalistlerin fenıt tesi- Bilhassa neden iktısadi ihtiyacı gör kabul resmı. yapılmı~ ve mera-
~'cbu~· Ulhu için çalışmalarını bir rinde kalmışızdır. miyelim. ıimde maarıf erkanı da hazır 
~il ı .1l"et olarak kahul ediyorum. Bıı Bizim fikri müna ebatımız da birbi· ihracatımızı cok uzak memleket- bulunmutlardır. 

lıı~tı ~tldi: ki bu gaye uğrunda ı;alış· rine çok yakın \e birbirine ~ok henzer lere götüreceği~ize neden da1'a M---.ft-·.-------
ı\ıııt'ndııne bir Yazife bilmekteyim. Jtalya ,.e Yugoslnvya ,·e Romanyn- yakın ,.e komşu memleketlere gönder- llari e.J 

'
1 lıyat\ara bende büyük bir takdir hisl nın birleşme i ,.e bizim Türk - Yu- n1iyelim. Bil ha sa bu iktısadi me ele Talebe yurdunda kimlerin 
~.tlerı:~rdı. Orada !ü~ inkıU.bın=.nl nan itilafı a~tık _ımralard~ s~lh.u de mi. al olan tütün mah.sulümüzü k~~ y~mekle~I ~~slldl? _ 
t,1•1tt. ~ Yakında~ .~ordum. ,.e. takdır tamam il~ temın e~mış demektir .. (. mıt d:deyım. \'e bu ma~ulün. rekabe! yu- ~aanf cemıyetınan .Kadırg~ 
t~tıerj oı:Ş~a Reisıcumhur Ga~ı .Haz- edelim ~ı Bıı lgan:stnn da huna ı~tırak ı~nden ~~ .kadar mute~ ır ?J.d~gunu dakı talebe yurdun~a ıaıe edı~- 1 

\\ ~ hiik· ugu halde memlekeh ı~ar~ edel'ektır. . . . zıkredebıhrım. Halhukı hu ıtılaf ha· mekte olan talcbenın yem~k!cr!-
>t-1 t Untet adamlarının faalıyetı Ben altı senedenberı bu fıkre taıaf sıl olunca bu rekabet de ortadan kalk- nin kesildiğini bir refıkımız 

tt tter a~dirdir. tar bulunmaktayım. ;"iz belki. b~eden mı;;; olacaktır. yaımlfb. 
~ır.ltıel( bıı ulhu. i. ter ve bunu idame sorac~ksı~ız ki n~~en Balkan ıthhadı· l<~ak~t bütü~ bunıa:ın fevkinde bir Dün bu hususta kendisi ile 
(j ııli ' gayesını takip edersek na şımdıden emınım. de fıkrı tekarrup oldugunu kaydetmek .. Ü b" b 'miıe yurt 
-ıı.~ Sol(~tıutınaklığımrz lazımdır. Hi· Ben diyorum ki bu ittihat yakında I:ızım. Burası bir darülfünundur ve gord!en d ır. t~uk.~rn • 
~~· e kı· b" . . d l' F, k t b lk" b" . ak b"ı. 1 . . b kt .. h. d" mü Urtl emış ır ı. "•tıitı ır mazımız ,·ar ır. ,u olacaktır. a ·a e ı ıraz uz, l n:!tun ıçın u no · a mu ım ır. • . 
~ltaıa Çok şayanı tee ür ,.e teellünı zamanda bu her halde husul bulacak- lnı-aniyetin yükselebilmesi için fikir Yemeklerı kesılen talebenin 
~tı da:~ olduğu gibi çok güzel afhn- tır. terakkisi lazımdır. ~dedi ~n birdir. E~asen. yurt ?• 

l'ıııı 111 ardır, Biz bunun güzel losım Bir Fransız muharriri diyor ki: Gazetelerin de çok büyük bir tesiri ıaıe edılen talebenın mıktarı 22 
'~trp lt~afazn edelim. "Artık bundan cihan hemen kom~u olacağı ve halkın fikirlerine nüfuz e- dir. Bunlann muhtacı muavenet 
!'iti nıınsarıar için bir nfettir. lki bir halde olmuş gibidir. Bunu nazarı deceğine tıi~ şüphe yoktur. olup olmadıklarını mahaHi maa
tli ~~ ıtı:/etıni~ beş milyon. lng.iliz itibara alarak Amerika ve ~apo~ya di· .. ~~ah~ut Beyin ~ir makalesini çok rif idareleri vası~ası ile. ta~kik 
't11zU1tı·· ~~an umumi harbın netice- meyeceğim ve fakat Ankara ıle Tıran ,.c huyuk hır memnunıyetle okudum. ettirdik, bu tahkıkat netıceıınde 
~'ft her ş Uıun önündedir. Bu netice Belgrat arru;ındaki mesafenin her Fikrki mnüa~ebatın önünde hiç bir on birinin muavenete muhtaç 
ltt .. lUz .. ~e rağmen sulh için calı!r halde cok kısa olduğunu kahul ve tns- kuvvet karşı duramaz. l d ki nl f ld k 
-~ ı. ..... unu . ~ n· · .. .. . 

1 
.. oma ı arı a a ı ı ve yeme • ._l "lltb· emretmektedır. ız dik etmek J{ızımdır.,, Sozume nıhayet yermezden eve mu . . • Y 

ilan ıartlanmız · 

Resmi 
Satın 10 Kş. 
Santimi 20 .. 

Husu5t 
12,50 Kş. 
25 

Küçük ilan oartlanm11: 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 
75 

ı-ıo Defalık 
100 Koruş 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen iltnluın faıl1, 
~ satırı için 5 kuru~ zammolunur ,J 

Vilayette: 

Maliye idaresinde 
bazı değişiklikler 

yapılacak 
Haziranda lstanbul defteı·daı-lığı 

S!'ı ol\ 
1 değiJ sulhu düşünmeli ,.,, Ilinaenalevh Balkanlarda ya;:;ı) an saude ediniz söyliyeyim ki: Ilulm~dıt· lerı kesıJdı. urt muhtaç tale· 

~'alt 0~n için çahşmnlıyız. Çünkü milletler ~irÇok cihetten birbirine )ll· ğum şehir bu hu~u i~in çok iyi bir te· benin yalinız: yatak ihti! açlarını 
~1"1 bir an ~Ü takbel bir hap cihan kmdırlar. .Artık bu milletlerin yal,m sir icra edebilir ''e etmelidir. Bu şe- ve bunların içinde çok fazla 
~t: bir t!~·~ a!a~!li~:· Binaenal~):h l'eya uzak bir ntide bir blok te kil et· hir ~nrihin arknsında, Di1an • Kos- mu~taç olanları~ yemeklerini de Limanda: 
~tbı ll"'eıı .ikenın onune geçmek ıçın ıncmeıeri imkanı yoktur. tantınopı, tştanbuı oısun her n eoıur- temın ctmeı<t~d•r. Serbest mıntaka 
4ıbl t dilte ntıı~e Çalışmak hepimizin Ü· Ilizc şimdi betbin olanlardan sa olsun efrafında bulunan denizler • • . 

teskilatında bazı deği)klikler yapıla· 

cnılı ~öylenınektcclir. Bu habere gö
re milli emliık idaresi kaldırılacak, tnh 
~il memurlan azaltılacak, büyük tah
sil \'C muhafaza mıntakalan tesi cdi· 
Jerek yeni bazı teşkilat yapılacnkhr. 
Açıkta kalacak memurlardan bir kıs
mı tekaüde ... c,·kedilcccktir. 

~~t.ı d: hır \·:ııi~edir. Bir lngilit müşküJat görmiiyor musunu:1: di~e :ıO· ve sevahili ve etrafında bulunan mille.t Seyrıaefaınde: .e):r: ef~in .idaresi fısır~an en ah 

~ '"b~iş~ kı: . . . . rabilirler? ~ . .. .. lcr üzerinde tarihi rol uy.~~~ıştır. Hı- Mısırdan seyyah celbı ı:ın cıddı bazı. t~ ·cbbuslerdc bu-
~t ~ tı· ~ır harp, ıkıncı bır Evet göriiyoruz. Eger bu muşku· zans zamanrndfl şarkta butun ırkların Jbl f l lunmı.}a karar vermıştır. 1ttı tt bt~S hır ntillette kun·et ve H'ıt oimasa Balkan itilfıfı çoktan İlu p:ı)·itnhtı l tanhulctu. 'l'ürk ırkının Ce ~ .0 . . . 1 idarenin l\lkırhlara 1 tanbul hak· 
~elet \'tr nuy:ı~ak derecede nıiithi~ ~ul bulacaktı. Bunlar belki akalliyetle>" dn burası Bizans zamanında payitahtı ~erbest mıntaka te~ı ı me:,eJe ... ı ıle kında malUmat Yermek için fısır dok· 

1~tita). ecekttr.,, meselesi ve aireyi bize göstererek bu olmuştur. Biz burada bliyük bir mede yeniden meşgul olunduğu anlai'ılmnk- tor ve gazetecilerinden 30 - 40 kisilik 
"<\ ltıi't ~açınız llalkanJarda ne gö- itil:"ıfın kabil olmıyacağını öyliyecek niyet vücuda ıetireceğiz. Çünkü asıl tadır. 1'.lcaret. odası bu hus11 ta müta bir kafileyi davete karar verdiği kayde 
' ~adoı lr llalkL'\ eihihctıire~i bir ıerclir. medeniyetin beşiği buradadır. Bütün leasını bildirm1ş ve serbest mıntaka dilmektedir. Bu seyyahlar idarenin 
'lttfıtı; ~ ~ttım adası görecek iniz. Kabul edi) orum. Henüz intikamı gördiiğümiiz medeniyetler hep buradan için en müs.'lit yerin Haliç olduğunu mi. afiri olacaklar Ynlorn \'e Bur :ı. kap 

ak, denizleri göı·eceksiniı.ı haki, kin le dü~ınanhk hisleri me,·- çıkmı~tır. işaret etmiştir. lıcalarına da görülüleceklerdir. 
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GUNUN- 1 Harici Haberler 1 -----------~~- ::İŞARETLERİ 

DUrt nutuk! 
Avrupada siyaset 

iki gUn aralık.la dört nutuk dinle
iıllm.. Biri Harbiyenin genç zabitlerfnt 
Mtap eden kumandanın bir nuktu, 
öteki hentız yaksındakl sırmanın kıde
mi iki gfln oım.,.an genç bir zabitin 
nutku.. 

Bir İngiliz gazetesi F ransanın 
zaferini işaret ediyor 

tJ'çUndi, Ali lktısat tahsili gören 
pnçlerin veda müsameresinde iktısat
~ gencin veda nutku .. dördüncü, iktı. 
sat mtieaeeeıdnin ba§ııHla bulunan mü 
rebblnf n tıizleri ... 

Dlyeceblniz ki nutuk, gayet bey
lik, hazırlanmıf, tlşirilmiş laflradır. 

Bunlarla bir teYe hükmedilemez. Doğ
ran nutku gazetelerde okurken bu his 
imanı kaplıyor fakat dinlerseniz anlata 

Londra, 7 ( A.A ) - Daily 
Express gazetesi "Fransanm Av
rupadaki siyasi bir zaferi,, nami
le yazmıı olduğu bir makalede 
diyorki: Fransa, birkaç hafta gi· 
bi kısa bir mUddet zarfmda Al· 
manya ile Avusturyanm gümrük 
itilih ile mukarenet pilanını ve 
Almanya • Romanya, Romanya • 
Macaristan itiliflarını suya dü-

nm ruhundan gelen hamleleri göriirse Bir lnglllz gazetesinde mUdUrle 
nls bu htılmıtl, bu kanaati benimle be- maklnecller arasında lhtlllf 
raber terkederslniz. Sözün insan derin Londra, 7 ( A.A ) - Londra· 
lfllne fnd•çe, ve insan derinliğinden da çıkmakta olan Evening Revs 
bfr parça ıılfı dışanya çıkardıkça ma namındaki aL fam gazetesi mü-
11&81 nrdır. Bu dört adamın söz- dilrlüğü ile gazetenin tabı ma
ıeıt dirt karanlık dehlizi aydınlatan kineleri memurları arasında zu
dlrt projektardür. Ordu ve iktisat cep bur eden bir ibtilif doliyısile 
laeainde, yeni neeille, yeni nesli yetişti bu memurlar iti bırakmıılar ve 
renlerfn ıuurunu bu nutuklarda gör- gazete noksan olarak çıkmııtır. 
mek latenenfz bu nutukları buldurup ihblifın menıei ıudur: Amele, 
tekrar, tekrar okuyun. fazla mesai saatlerinde biltiin 

• • • makinelerin itlemeıini ve bu 

Genç zabit Ttirkiyenin etrafındaki 
C-beri çok iyi tanıyor. Ve kendindc>:t 
eneHd lnaanlann görüşünden çok fark 
lr, ~k derin kavrayışlı bir görüşle!. 

• Kumandan genç adama anlatır

ken Lozan haritası içindeki Türkiyenin 
brtulupna hayatından bir parçasını 
nren insan gibi söylüyor. 

Ttlrldey emperyalist bir çember i
~dedlr. Karp1111Haki dünya emper
yau.ttfr. Bu alev çemberi her şeyden 
enel, emperyalist akınlar önünde ruh 
larnaı biliyen yaşlı askerin, ruhunu 
emparyallst akınlarının batıranını dfn 
llye, dinliye yetişen yeni zabitin ıuura 
JanJor. 

• • * 
TUrtdye iktısat cephesinde ayni 

haldedir. Genç zabitin şuuru ne ise 
sene iktmatçının memleketi kur
tarmak için içinden gelen sesler de o
lur. 

Genç iktisatçı diyor ki, en bUyUtü 
mlzön kumandası bizi iktısat cidalin
•• Tilrldyeye hizmete davet ediyor. 
Biz bu yolun yolcusuyuz.. Genç ikh
at nesli yetiftiren mürebbi söylüyor: 

Memleketi kurtaracksın vazifen 
bal fakat 1en memleketi ilimle, fazilet 
le, karakterle kurtaracaksın. · 

Sonra llAve ediyor: lktısat artık 

.. eu bllcller halinden çıkmıştır. Fizik 

ıt•I, riyaziye lfbi müspet bir ilimdir. 
B• ıM1s j~ mea'elelerf koca kan 
D~an ile tedavi etm• istiyen içtimai 
••tatabblplere karp yerinde bir hare
ket olmakla beraber genç neell iktısat 
•••1111da mtlspete inanan ve iktmacll 
Jia.V..ler ininde mühendis lfbi hareke 
te ankeden ıuur yeninin, mllspetin şu 
U'lldar. 

• • • 
Ben 8d gtinde dört nutuk dinledim, 

banlan anladım. 
SADRI ETEM 

1 .. __ K_&_ç_tlk_Ha __ be_r_ı_er __ , 

* SahtekArbk davası - Sen
benun papaslan tarafından bazı emlAkin 
lldiytd dbed üzerinde yapıldığı yazılan 
llhtetarlık Uzerinde defterdarlık dör
tlncfl hukuk mahkcmoslne müracaat et
m)fdr. 

ic Tap kongresi - Ankarada 
ıop!•ıcwk ap kongresine lstanbuldan 
400 doktıonn işdrak edeceği tahmin 
edilmektedir. 

• Deliler çotahyor mu ? -
Bir bibere &öre deJiJer hastanesindeki 
il• J..t mevcuduna son zamanlarda 
~ l 150 yatak illve edilmiştir. 
saa umenJırda bu müessesede tedavi 
llllna almanlar •asında tanınmış kimse
hlla de oldala söylenmektedir. 

suretle mesainin müsavat daire· 
sinde taksimini istemektedirler. 
Londranın diğer iki akıam ga· 
zetesi Evening Standart 
gazetesi, müdllrlüğOne kartı bir 
cemile olmak llzere son tabı'arını 
neıretmemiılerdir. ibtilif henüz 
halledilmemiştir, bu ibtiJ&fın baı-
ka gazetelere de sirayet edip 
etmiyeceğinde tcreddnt ediliyor. 
Deniz ı,ınde anıa,amamazhk 

var 
Londra, 7 (A.A) - Avam 

kamarasında hariciye nazırı M. 
Henderson beyanatta bulunarak 
deniz itilafının halihazırdaki va
ziyetinin anlapmamazhk netice
si olduğunu ve fakat bunun 
Cenevrede M.Briyand ile M. 
Gandi arasında yeniden yapıla
cak mGzakereler neticesinde zail 
olmasınan muhtemel bulunduğu
nu sCSylemiıtir. 

ArJantlnde vaziyet 
Montevide, 7 (A.A) - Bne

nos Ayresten gelen seyyahlann 
ri•ayetine göre Arjantinde va· 
ziyetin vahim bir ıekil alabile
ceğini nazarı itibara alan reiı 
M. Uriburu, ıs bin kifilik güzi· 
de bir kuvvet teıkil etmeğe ka
rar vermiıtir. icabında bu kuv-
vete istinat olunabilecek ve bu 
kuvvet bir nevi f aıist milisi ola· 
cakbr. Şiddetli bir unsur ko
nulmuıtur. Umumi bir grev yap· 
mak tasavvurunda bulunan tale-
be arasında galeyan hükilm sür
mektedir. 
Ennenlstan zelzelesi faciası 
Moıkova, 7 ( A.A) - Erme

nistanda vuk ua gelen zelzele 
neticesindeki ıayiat ve hasarata 
ait kat'ı miktar ıunlardır: 

51 kasaba harap olmuı, 300 
kiti ölmOf, 7420 kiti yaralan
mıthr. 5875 hayvan telef olmuı· 
tur. 
Amertkacla mUkerrer Iskonto 

flab indi 
Nevyork, 7 (A.A) - NeYyork· 

taki Reserv federal bankası, 
mükerrer iskonto fiatını yözde 
2 den bir buçuğa indirmiıtir. 

Fransa lspanyol cUmhurlyetlnl 
tebrik eW 

Madrit, 7 ( A. A ) - Fransa 
meb'uaan meclisinin genç iıpan
yol cümhuriyetinin tebrikini mu
tazammın bir takrir kabul 
etmeıi, ıiyasi mahafiJde fevke
llde iyi bir intiba bırakmıştır. 

Felemenkte , .. saati 
La Haye, 7 ( A.A) - Yaz 

saati, 1 S mayııtan itibaren baı
layacakbr. 

şilrmek suretile harpten ıonraki 
siyasi zaferlerin en parlağını ih· 
raz etmiıtir. 

Bubal, F ranunın hali hazırda 

Avrupada ıiyaset sabuında en 
hallim bir devlet olduğunu gös
termektedir. Bugünkü nüfuzunun 

Av.rupa diplomasisinde misli mea
bnk değildir. 

Venlzelos mecllsln feshini 
lstlyecek? 

Atina, 7 ( A.A ) - Matbuat 
ceraimi hakkındaki kanuna siı
tematik bir muhalefet yapıldıiı 
takdirde M. Venizeloı, meclisin 
feshini istiyecektir. Fakat b6yle 
bir ihtimalin önilne gcçileceii 
Umit edilmektedir. 

Bir lspanyol seftrl b••k• 
yere nakledlllyor 

Madrit, 7 (A.A) - iıpanyanın 
Boneos-Ayrea sefiri M. Danvil-
lainin Paris 11firliğine tayin edi· 
lec:eği söyleniyor. 

Beynelmilel Ucaret odası 
kongresinde 

Vaıington, 7 ( A.A) - Bey
nelmilel ticaret odası kongresi, 
gümrnk tarifeleri hakkında mil· 
ıakerelerde bulunmuıtur. 

Amerikan gUmrUk tarifesi 
aleyh inde 

Nevyork, ( A.A ) - iktısatçı· 
lardan mürekkep gayri siyasi bir 
grup, gerek Amarikadaki ve 
gerek hariçteki mqum tesirleini 
ehemmiyetle kaydeylediği 1930 
senesi gUmrtık tarifelerinin he· 
men tenzilini talep etmeie karar 
vermiftir. 

' Madere'de 
Funchal, 7 (A.A.)-Curlew iı

mindeki lngiliz zırhlısında bulu-
nan blltUn millteci aıiler, kara
ya çıkarak teslim olmuılardır. 
Bunlar, hemen bapıe bkdmı9lar• 
dır. Lizbon'dan gelmiı ve evelce 
asilerle teıriki mesai etmiş olan 
kıtaat Lizbon'a nakledilmek n
zere Nyaua ismindeki transat· 
lantiğe bindirilmiılerdir. 

Napollde bir Japon ftlosu 
Napoli, 7 (A.A) - iki mek

tep gemiıinden mDrekkep bir 
Japon filoıu, buraya gelmitlir. 
Gemilerde bulunan zabitler Ro
mayı resmen ziyaret edecekler· 
dir. 

Deniz ltlllfı meselesl 
Londra, 7 (A.A) - Metehaı· 

sıslar, Hariciye nezaretinde top
lanmıılar ve deniz itilifı mea~ 
lesi hakkında noktai nazar tea
tisinde bulunmutlardır. Salihiyet
tar mahafil, Uç allkadar hilk6· 
metin Lali hazırda mevcut mUt· 
külAh iktiham etmeği tiddetJe 
arzu etmekte o!duklarını beyan 
eylemektedir. Ônilmüzdeki hafta 
zarfında Cenevrede aktedilecek 
içtiıram fiç memleket hariciye 
nazarhmna mesele hakkında doğ· 
rudan doğruya müzakeratta bu
lunmak fırsatını bahıedeceği 
tahmin ediliyor. 

lngllterede erazl vergisi 
Lolldra, 7 (A.A) - M. Snov

den tarafından arazi vergisine 
mütealik olarak verilmit olan 
karar sureti 230 reye 280 rey 
ile kabul edilmişti r. 

Cenevrede 
Cenevre, 7 ( A.A) - Fransa 

hilkOmeti 24 mart 1930 tarihli 
ticaret mukavelenamesinin hilk6· 
metçe t&1tik edilmit olan ıure· 
tini tescil edilmek fizere Cemi· 
yeti Akvam kltibi umumili;ine 
aandermiftir. 

Polia Haberleri 

Bir kadın 
Otomobil altında 
ağır yaralandı 

Dün mObim bir otomobil ka-
zaıı olmuş Naile H. isminde bir 
kadın ağır surette yaralanmıştır. 

Kulaksızda oturan Naile H., 
ıehit Muhtar B. caddeıinden 
geçerken 2496 No. lı taksi oto
mobili çarpmıf ve kadın vilcu
dunun muhtelif yerlerinden ya
ralanarak yere yuvarlanmıı , 
Fransız hu tanesine kaldmlmıı
tır· Naile H. ın çenesi kmlmııtır. 
Hayab tehlikededir. Otomobilin 
~oförO Danyaloğlu Tul yakalan

Shakespeore ve 
benzeri 

Zahir, dostluğumuz o ,kadar il 
olmadığı ve bana meşhur (Pt,_tı 
nam şaheserinden hediye etmedfjl 
kendisinden bu sütunlarda bahB' 
kin bulamadığım büyük bir pir 
dır: 

S.llh Zeki Ber 
Garip garip fırsatlarla bir haf 

beri mütemadiyen hayatı, eserleri. 
biyatta yaptığı inkılap hakkında 
mütalealar dinlediğim bu san'• 

- duydum ki - hakkında ..... ..--. 
makta olan bir tetkik makalesin .. 
disi İngilizlerin (Sıakeapeare) laf 
zetiJmekte imiş. 

m1fbr. Bu benzetiş, şayet (Oıcar W~ 
Gaz h11•sızı lakki ve bir eserinde tasvir ettill 

Feridun Be)'iD Paşalimanmdaki repte bir şaire benzetmiş ise: 
gaz deposundan evvelki akpm - Haşa! derim. 

Yook, (Shakeıpeare) var mıdlt• 
10 teneke gaz çabnmıthr. Za- mudur, dünyaya gelmiş mi, gel 
bıta deniz kenarında açıkta mi? şeklinde mevcut olan şüphe ( 
bulunan 580 teneke gaz içinden sefon) şairi için de varittir, di,e 
yalnaz on teneke gaz çalan bu teşbih yapılıyorsa orasını bilmelllo 

hırsızı aramaktadır. Bir maceranın soo' 
Şaka derken Şükran Hanım, kocası aktif 

Oskfidarda Yeni çeşmede bel- ammer Beyden aynlacakmış. 
vacı Mustafa ustanm çırağı Ki- Bir zamanlar sevişmeleri, 
zım ile diğer helvacı Mustafanın n, birisinin dayak yfyip ötekinln 
biraderi Hüseyin dün birbirleri· sı tarafından tardolunması Ze~. 
le ıakalaıırken 'Klzım, sustalı sim Beyin Siyasi! maceralannd .. .lf 

k 
ha ziyade dedikoduyu muclP ~ 

ça ı ile Hnseyini sol kolundan bu çift hakkında böyle bir habtt,,.. 
yaralamıştır. Kizım yakalanmıı- di. ~ 
hr. Muammer Beyin pek şairane 

Bu da motoslkletln bir marifeti natile asrımızın en kuvvetli qk ~ 
Diln saat 16 da Beyoğlunda ralarından birisi imiş. Gibi ma;--~ 

Hamalbaşı sokağından 9 No. b akseden bu hadise de demek 
motosikletle geçmekte olan Va- hicranlı bir neticeye varıyor. 
sil, 0 civarda dolaımakta olan Ve demek ki baba ocağının ('f,ı 

cağından) daha iyi ve daha hg,.t: 
Gavril isminde birine çarparak 1 1 ld w ı · li i 1 1 V ·1 k 1 r c o ugunu zmır va s n n 
yara amıştır. ası ya a anmııtır. k d 1 d Eğ h klkat n ızı a an a ı. er a e , 
Altın kaç11'llnlann izi Uzerlnde 1 rlarsa Muammer Beyin mesl~ 

Zabıta yeni ve mühim bir al· ~dık olduğuna hükmedebneceğll: 
tın kaçakcıbğı hadisesinin izi kanlı bir aşk dramı oynadı fi 
üzerindedir. Memnuiyete rağmen dram gibi bunun da perdesi lnl1"' 
ıebirden Avrupaya albn kaçınl· !l.opl 
dıjı v~ hu ilin bir ıehelc~ br:.
fından idare edilditi tahakkuk 
etmiı gibidir. Zabıta bu hususta 
yeniden bazı tedabir almııtır. 
Karde,ının mezarını ziyaret· 

ten sonra ... 
Galatada itimat milli hanında 

kahveci Boıo Ef. dfin saat onda 
bir taksi otomobiline atbyarak 
Ferik6y mezarlığında bulunan 
biraderinin mezannı ziyarete git· 
mit ve avdette kendisine bay
gınlık geldiğini, otomobili bir 
ha1taneye çekmesini ıof6re ıöy
liyebilmiı ve hastaneye gitmeden 
yolda otomobil içinde 6lmOttUr. 

Bir dayak 
Dnn Beyoğlunda yazıcı soka· 

ğında 2 No. lı evde oturan Mi
nasoğlu Abra ham Ef .ile Galatada 
125 No. lı aparbmande oturan 
ibrahim Muharrem Ef., kavga 
etmişler, ibrahim Ef., Abraham 
Ef. yi döğmilt ve yakalanmııtır. 

Bir d•J8k daha 
Sirkecide Demirkapıda Mersin 

oteli mtısteciri İsmail Hakkı Ef. 
ile Kocaeli- oteli kitibi Sabit Ef. 
yatak meselesinden dün kavga 
etmitler, Sabit Ef., İsmail Hakkı 
efendiyi döğmüıtür. 

Feci bir kaza 
Haydarpaıa açıklarında de

mirli bulunan lsveç bandıralı 

Sofrik vapurunda çalışmakta 
olan ameleden Hüseyin oğlu Arif 
dün, vapurun vincine elini kap
hrmıı ve Uç parmağını lcopar
mııtır. 

Otelciler arasında reni bir 
kavga dahal 

Dnn Sirkeci istasyonunda yol
cu bekliyen otelciler arasında 
yeni bir hadise olmuı ve bazıları 

yara! anmıf tır. 
Trenden yolcu almak üzere 

istasyona giden Anadolu - Şimni 
oteli ml_;steciri Bursalı Ahmet 
ile kardeti izzet ve Ankara oteli 

mtııteciri :;uıeyman ile ıı 

Romanyalı Nuri kavgaya 
muılar ve bu ıırada SOle 
ile Nuri, Ahmet ve izzet Ef. 
döğilşmüıler ve yakalan ~ 

Bir sarho,un kahramall 
Komusyoncu EminEf. i ~ 

biri, son derece aarhoı ol ~ 
halde evelki akıam istiklll _~ 
desinde ağa sokağında H~ 
apartımanında oturan NeclA ~ 
nımm dairesine giderek ~ 
içeriye girmek istemiı ye ~ 
açılmayınca taarruzu arttd I 
Necil Hammı ölllmle tehdit 
mittir. fJf! 

Necil hanımın iıtimda~ ~ 
rine gelen polisler Emin Eft""" · 
yi yakalamıılardır. _ • ...a 

Postanenin motoslld9'~ 
Postaneye ait 8 No. b "":J' 

siklet dün, Tarlahaıındaa ~ 
ken Galatada K6m0rc0 'Z 
da oturan 16 yaılannda ~ 
zel Evdoksiya isminde bit 
çarparak yaralamıfhr. a-' 

Bir lnUhar te.-bb "'-
Erenköyfinde Etem Ef. ~ 

desinde oturan Ada~ -,. 
ze•cesi Mihri H. ev ~ 
evinde göğıilne tabanca ~ 
suretile intihara tqe~b~ ~ 
ve ağır surette kendıDI 19!9~ 
mış fakat ölmemiştir. BaY JP"., 
halde hastaneye kal~ır~ 
H m ne için kendisin• 6 
istediği anlaıılamamıttar;_ ~ 

Kaybolan total,. er_ 
Sirkecide fotograf~ ~ 

Salih Ef. isminde bi~Iİl":it ~ 
lerde posta ile aileııae ed~ 
tup göndererek intibat •• " 't11' 
den babıettiği ve .. ked~ 
tadan gayip olduğU ...... ~,. 
Ailesinin mUracaab oıe -~ 
Ef. yi aramağa batl•Y.., ~..il' 
memurları dilne kadar ..,,,. 
yerde izine tesadif edelD 
dir. 
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[ Dllnyada Olan Biten Meraklı Şeyler Buzdan yapılma evde düğün· 

Himalayanın en yüksek tepe
lerine çıkıyorlar 

iki zavallı soğuktan yarı 
ö)ü bir hale gelmişlerdi ! 

l' 
~'t-11 ~mara ı: ı~S 

lırı1c Ghrp cephesinde .. ., müellfil 
aria Remargue 

hazırhklar fevkaladedir -2-

Istanbul Halkına 
1 L A N: 

21 Mayıs perşembe gilnü için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe günü blltl.mum resmt ve hu
susi mttessesat, umumt meydanlar da
hil olmak üzere Türkiyenin her tara
fında bomba tarakelerine milşabih 

A l l Ol /A lL llL Ol sesi işldlleceğin
den halkın heyecana kapılmaması 

şimdiden ilan olunur. 
' '' ' • 1 '' ' ·.. ' 

amele ve köylü olmak üı:ere 21 
milyondan fazla muhabirleri var
rJır. Rnn'i;n SovuPt Rnc:v:>NA mPv-

cut ekalliyetlere ait 
lisanda 500 gazete 
m~t<t,.rlir. 

67 muhtelif 
intişar et· 

- hayır sat.ındır. l\lüd~~l aa veıulı not tutu} ordu. Jfo. tceıs Aıbcı c dunu) or: - )'. a ret"olveri·~ 
Reis iğilerek soruyor: is bana bir lflhze baktı. Sordu: Maznun cevap ,·erecek mhsiniz? Şa - Revoh·eri birçok defalar hayatı. 
- Böyle bir halde bile mi? - Neden böyle birden bire ateş et hidin ifadatı doğru mu? nı kurtardı. üç senedenberi revolver ta. 
Cevap veriyorum: ti? genç kadının başka~ile kahveye git Alber bir an tereddüt ediyor. Villi şırdı .. Cephede itiyat edinmişti. 
- Tabii değil mi? O daha nice de- mesi o kadar mühim bir mes'ele miy- ve ben onu gözlerimizle yiyecek gibi ba - }<'akat artık şimdi revolver Ja. 

falar böyle itidalli durdu. di? kıyoruz. zım değildir. Sulh zamanındayız. 
Müddeiumumi parmağını bana doğ Cevap veriyorum: Alber nihayet memnuniyetsiz bir ta Omuzlarımı silkiyorum. 

ru uzatarak diyor ki: - Onun için karnından bir yara at- vırla diyor ki: - Biz henüz o kanaatte değiliz ... 
- Ne vakitler?.. maktan daha mühimdi. - E,·et doğrudur. Reis tekrar Adolfa döndü: 
- Bombardıman olurken mermile - Niçin? - Ozerinizde neye revolver ta~r- - Müttchim .. Vicdanınızı nihayet 

rin altında.. - Çünkü bu genç kadın onun için yordunuz bunu da ~öyler misiniz? hafifletmek istemiyorsunuz? Yaptı-
Parmak geri çekiliyor. \'illi ml'm· her şeydi. Alber susuyor. Diyorum ki: ğınız hareketten dolayı nadim mlsi-

nuniyetle homurdanıyor. l\füddeiumu- Müddeiumumi atılıyor: - Üzerinde daima revolver t.'lşır· niz? 
mi ona hiddetli bir nazar fırlatıyor. - Fakat onun validesi· vardı.. dı... Adolf boğuk bir sesle cevap veri· 
Reis bir defa daha soruyor: - Validesi ile evlenemezdi ya!.. Reis diyor ki: yor: 

- Şuhalde, sakin idi öyle mi?.. Reis soruyor: - Daima mı? - Hayır ... 
Haşin bir tavırla diyorum: - Evlenmesi o lrndar mecburi miy- Cevap veriyorum: Ortalığr sükut kapladı. Adolf dik-

~~~ O da· - Şimdiki kadar sakindi. Kanının di? Daha ~ok genç değil midir? · - Tabii .. Mendili ve ~aati na~rl ce kat ediyorlar. Müddeiumumi ileri doğ 
' •nıa itldail dem sahibi görü- nasıl kaynadığını görmüyor musunuz? Cevap ,·eriyorum: 'inde ise o da cebinde bulunurdu. ru eğiliyor. Yiltinin yüzünü gören A· 
~Gllcıeiu O askerlik etti. Müşkül vaziyetlerde - Askerlik etmek için genç miy- • Reis bana hayretle bakıyor: dolfun üzerine atılacağını sanır. Ona 

'1~ ''ta .. 1 ntkurnt atılıyor: her tarafa koşmamağı ve yeis ile kolla di? Harpten sonra kendini toplıyama - Bir revolver ile hir cep mendi- yesle bakıyor. Reis nafiz bir ta\'ır-
'- ., ararını yapmakta perva- rını havaya kaldırmamağı öğrendi. dığı i~in evlenmek istiyordu. O yalnız 1i mukayese edilir mi? la diyor ki: 
't~le ed· Yoksa öyle olmasaydı çoktan kolsuz kn lıktan korkuyordu. Bu kadın onun için - Doğru fakat mendili ona o ka- - Maamafih siz bir adam öldürdü· 

'Yorum: lırdL bir istinatga.htı. dar lazım bile değildi .• Zaten ekseriya nüz .... 
mendil kullanmazdı .• (Bitmedi). 
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r ~---------"'1 __ e __ ~ __ ı_e_k __ e_t_t_e ____ " __ i\ __ t< __ r __ r ________ , 
Hikaye Yoltarie'den ı 

fa. 

BORSA 
Diyanbekirde son senenin zer'iyatı 

mükemmeldir Iran şahı akrahalarından bir ,·ali ' - Mutlaka haklı bir ~er sôyliye· l lnıtllz ltruı Kr. 
hakkında hin:ok ~ikayet mektupları tek. • T.L. makahlll nnıar 

Dlyanbeklrcle h•ataneler, aıhh•t lflerl•l'erzı berin reni d•llr· 
menleri açlldı ·Otomoblllerden ,ıklret edltlyor 

alırdı. Di} or, sözün ortrusında ikinci mü~a· ' 

\'ali. aslen kibar ve iyi bir adamdı. hip: 

f rant 

... 
Yalnız tembellik ve sefahat onun ahlıi· - Hakkı ,·ar! • 

Bua1111i Digarbekir muhabirimiz· varmış fakat onu da heı· n~ıtıia al· kını bozmu:;.tu. < . .'ok kibirli olduğu için · Diye taadik ediyftrdu. ötekiler de .... 
- Liret 

Bılra 
Oralsm 

ün: mıtılar. kendisile kimı-e ~öriişmiye cesaret ede· nlinin ıııöylediji veya 1'Öyliyeceii far- • 
Diyar~kir, Çermik. Lic~. _osmani- Fe~~i Beuin d"ğirmen/('ri: mezdi. çd'nkü bir sözüne itiraz edecek zedİldfğ'i zarif nüktelerden, dolayı kah " 

la. 1-·rank 
J.e\'I 
florin 

ye, Kalp, Sılnnda sun ve ılk bahar Dı)arbekirde son zamanlara ka- b 1 d h 1 b .... k 1 kahalarla ı:ülürnrlar onu hu derece 
ur'fyat miktan 45.ll,000 dönüm buğday dar francala veya lstanbul ekmekle. u .unlurdsa 

1
, eı~ a ken uyu . ceza ara ince bir :ıekfıı.·~ malikiyetindH dolayı 

•H.ı::ooo d .. 11 ld ~ ı 
1 

.· "b" -L ki l'k d • . . çaı pı ır ı. u us u!ltunun gururu va- ~ ... 
Ye -. on m arpa o ugu an aşı 11 cı ı -.me ere ma ı · ecıldı. Fakd . . . . • . _ tebrik ediyorlardı. • • 
•_..r Ru seneki %er'lyat miktannın -hre .. ·edi kilometre mesafede Pirin•· lınınkının ) anında razılet, kaplunbaga \. k thh" t k 

ICarnn 
StHnı 
Peıeıa 

Mark 
., .. • '.r * ,.· . . . . eme ten sonra saz ,.e me ıye e • .. • 

ıecea 11eneye nispetle ;'»0,000 dönüm çizade Feyzi Beyin ııon iİ.item fabrika Jarın ya,·aşlık "' tembellıgı, onunkı- d"ldi 
7.lotı 

Peıırl\ • d hü · · h" f ı· rar e 1 • 
fula oldatu mıntaka ıiraat dair~in- sının çıkardıtı unlar Amerikan ve Rus nın yanın a mma vencı ar aa 1

• o rUn pek hoş ıeçti. Vali, phın. 
ce tahakkuk etmi§tir. 1\lülhakatla bir- unlarından ndaset ve saflyetçe geri yet gibi kalırdı. O ancak zevk ve M· hiisnti idaresinden dolan kendine illi· 
ı•te Diyarbeklrde ilk bahar için tııon kalmamakta, mahduden yapılan ve Is fasını dfi,tinür •. me?hur adamlar sı- tat ettifini zannediyordu. 
bahardan hazırlanan Mdaslar tamamı tanbul ek~eti .namlle satılan ekmek· rasrna ıeçmek içın içı yanardı. ikinci fena delildi, üçtincU ıün 
le ~ilmiştir. ler çok 1ıilzeJdır. Şah, gayet akıllı ve tedbirli idi. Va sıktı, dördtlncU tahammülfersa, beşin 

Diyarbeklrde her nevi sebze meb- Feyzi Beyin fabrika~ını mahdumu liye nazik bir ders vermek istedi. \ ·e, ci gün bir işkence oldu. 
nlen yeti§irse de bezelye, enginar, bö Edip Beyin deJllettle gezdim. ona on iki hanende, yirmi dört sazende Nihayet daima hakkı olduiunu nı· 
rllce ve saire gibi sebzelerin zer'i A· 35 beygir kuvvetinde motörle mü· altı qçı ve dört nriisahipten mUrek· ya olacatını dilemekten ve dalma: 
det edilmemi,tir. Tecrübe olunu bu cehheı dört cihazlı olan bu fabrika kep bir heyet ıönderdi. Heyet eahın ŞIJplaniz em.ali Uolrtur. 
feyiZdar arazkle bunların da yetişe- makineleri beş çefit olmak üzre günde talimatı mucibince hanket edecekti. Her halde halinden tn#mnuntlur. 
lrileceji tabiidir. Nitekim Diyarbeklr >-Ü~ ç~val un çıkarmaktadır. Makine- Fİihakika, o sabah, nli uyanır u- Nakaratını duymaktkan, her gün 
nümune çiftliii sebzecilikte turfanda- ler1n ıcabında .d~a fazla istihsalatta yanmaz, sazende ve hanendeler içeri ayni saatte, ayni nutku, ayni mtth!· 
aJıfa ehemmiyet vererek umumiyetle bulanacağı tahıldır. girdiler. iki .. at mQtemadiyen ~aldı· Jeyl itltıaekten usandı. 
yeti,ıirilerek tamimine çahıılı- Devrek genç ve mil- lar. Uç dakikada bir: Bereket Tersin ki kendine verilen 
yor. MeselA geçen se~e enginar, hezel nevver ellerde Aizuulan dökülen lneidlr, . dersi awtadı~ ve pha, heyeti reri at. 

.. . 
'o r.". Kuru$ 

ı Tll rlc ll rası Dinar 
( en·oneç Kuruc 

Nukut 

ı !sterlin ( lnıılllat 
ı Dolar ( Amerika) 
o l:"r•nk [ Fransız 

iO T .1 reı [hal ya 
O Frınt P.efçlka] 

Orahml [Yunan! 
O f rınk ( lntçrel 
O 1..eva BalJar ı 
ı Florin [Felemenk ı 

ı o Kuron ((ekoslonıı ; 
~ıltnı A\·usturrı ] 
ı Pezctı tlspaaya] 

ye, karnabahar, kerevız, bu ve bunun l Valil i ··u1 ld" ması için tstırham etti. 
~İ sebzeler zer"edilip sıcak yastıklar Dklşal ediyor Ş""pher.n en g~l es k,U• 0 günden itibaren çalışmağa başla ı Penao Macaristan 
da çahptak suretfle yetiştirilerek fen Devrek lıaauli mulıabirimizdaı: Hu ,,e•14ız ehmaalla d 110 ur, d dı, daha az etlendi. Ve daha çok bah· O l.e)' Ronıanyı J 

ı RıHm•rtlAlmaayaj 
ı Zlotl Lehtsıaıı 

111 ziraatte olduiu gibi sebzecilikte de Devrek 303 aenesinde kaza olmuı er a e n en memnun ur. tiyar oldu. o Olnar Yuıoslovyal 
Jaa1b rehber olmqtur. ve o zaman (Hamfdlye) ismfle tevsha Nakaratı söyleniyordu. Zira, daimi zevk, zevk delildir. 

1 
C'"·oneç !'en·et 

Di11Grbelcir caddelerinde otomobU· edllmi~ ve blllhare Devreli: ismi veril- Bu bittikten 54nra müsahiplerden Oku11ucularımızdan Jallde Hl. ye Altın l Bo 

ı.r: miotir. Bir vakitler Kastamonu ve Bo- birili 4:l dakika süren bir nutuk ııöy- Hakkımda hiç de lıltuf kôr olm.ıyan Mecidiye ıh~c~ 
1 d" Rınlı:onnt 

Her medeni fehirde otomobillerin luya ve elyevm Zonıutdak villyetine e 1
• • • mektubunuz .. Yakıt mlidürigeti,, banaı•-:-::==~====~=::::=;? 

11muml caddelerde süı·atle gitmemeli merbut dahil bir kazadır. Dört aene Nutu.kta, ~ılhaua vahde bulunm~- 11erdi. Yazıların ve imzam için gösteri" ı 
usul ittihaz olunmuş ve bu sayede pek evvelsine kadar vilayet merkez.ine yol y~n fuıletlerı ona atfederek methedı- tliğiniz ... aldkcwzlık. ,uldetle, benim Yiyecek 
~ok olması mümkün kazaların önüne suz ve pek anzalı olmasından dolayı dıyordu.. aldkamı uyandırdı. Mektubunuzda - Toptan Mevva. Sebze. Et nıdt1' 
seçmek imkinı elde edilmiştir. Maale- on saat m.esafede olan Devrek; cUm Methıyeden sonra yemeie oturdu- belki de acele Ue unutlllUf olduğunuz 
aef burada otomobiller caddelerde a- huriyet~ feyizdar güneşi sayesinde lar. tıdre•inizi bUdirirıenlz, •ize daha bir Y•prekı (Yerli) okkası 
Jabildiğine süratle gitmekte ve alaka bugün otomobflle 1,5 saatte gidilmek- Yemek üç saat sürdü. ~ok feyler •ö11lemek arzunıa bir lıraat Bakla: (Yerli) IO· Il 

12
"· (lzmir)B 

darlar bu hususta hiçbir alaka göster te ve diğer kazalardan en yatanı bu- Vali bir teY söylemek için afzını aç laazırlamıf olur•unaz. Hürmetlerimle. lapan•k ı 3·3,5 ~· Pıre .. : 
memektedirler. lunnıaktadır. Dört ytiz kiiAur kerpıç sa, bit-inci müsahip: la. K•b8k ı(Adana)40-4.;,K.Tuefe 

Neteklm, geçen gün süratle gfdf;n siyah topraklı harap evleri dar .ve. ka- J 00· ı 1 O Enılnar ı A.dan• (adedi) 
ltlr otomobil zavalh bir çocufa çarpa- ranhk sokaklarile iktı.sadt ve ıçtım:ıl 1 Memleket Haberleri J M8rd•noz: (demctı) 40 para. 
rak kafasından yualamış ve kanlar mühim bir varlığa sahip olmıyan •• reotuı :H>-40 pııra. Klrmızı tu,, 
~ndt yere YU\'arlanan yavrucak oı·a- nUk ve bakımsız bir kasabadır. Salta Hafı·ze Suzan Hanım 4(). 50 pıra . .. nm .. k: 50. oQ 
ya yetiten komiser Hamdi Bey tara- nat devirlerinin bin bfr lhmalf yOstin- Taze aol•n: 60para. Nane: 3'» 
tından hutaneye kaldınlmış. toför de den birçok emaall rlbi reri kalan Dev C.n erlll: 50 1\. M•lta erl-
naald-.ile beraber karakola götüriil- rekte b~ctin eüm~urlyet slnetl~ln h • J d t 1 85-40 1\. Peynir beyaz ı 40 • 
mtiftür. Bu gibi hu u at hakkında he nuru fe~·ızlufn~en ılham alan ve bıze şe rım .z e aranıyor ,. Katar taze: JOO . Belkana 
lediytnln alaka göstermesi çok ~~ a- yüksek ümitler dolu parlak istikballer Et: (kilosu) karaman 74,2S K. 
nı temennidir. vadeden yeni bir nesil yeti,meie ha~ 70,25 1\. Kıvırcık :-o K. l lasır k 

Digarbekirde sıhhat işleri: lamıştır. Bu yeni yetiten kıymetli nH lzmirde Fransız konsolosu iken istemittir. Likin Suzan hanımın SO 1\. i\Juhtelir cins li u;ı;u 70 1'. 
B d . . d 

1 
li, me"1leketin her kişesinde olduğu bilihara terfian Fu fevkalade bu sahtekarlığı, beraber ortadan 43·60 .K. Dana 46 K. Manda 

ura a muvazeueı umuml\·e en .- lb" .. 1 ___ 1_ • • •• lil d • . "d k . 1. . · ed'l M •1 ı L A.:. ı . .. ar 
1 90 

t kJ ii · 
20 

g ı ) al\Mll\ goruş ve egerlı ı are omıaer ıtıne ta11n ı en . kaybolduiu fazı) Be'"n zevcesi l• a u _,, .:uruş. 
a e u unan ya a ı n mune ,.. "· 
t-LJı k d id . h . t ,· adamlarımız ye tam bir feragatle ça- Artür Ginin zevcesi Hafize Suzan tarafından zabıtaya haber verU -------------o 
- a az areı ususıye ara 111- • • • ı O BUL M &C 

dan açrlmıs emrazı 7.öhı-eviye hastane- ~şan ge~ç muallımlerımı7.e bo.r~la111~ Hanımm macerasını zmir ıaze• mit ve bu ihbar üzerine arandı· .~ 
]eri vardır. Niimune hastanesi son sia 41yevm .'ş başı~da olan beled~ye nrı· lelerinden naklen yazmıttık. iını hisseden Suzan Hanım or· 2 3 4 5 tı 7 l:S 9 1 
tem cihazlardan müteşekkil rontken, ~~l ~1n~n ~demıyerek başladıgı ~ırçok Etrafında hayli alaka uyandı· tadan kaybolmuftur. 
bakteriyoloji laboratıarı olduğu gibi ~ş e; de ocalayıp durmakta !ahır Bey ran ve dedikoduyu mucip olan Suzan Hanım hakkında tevkif 
-ratö dahT .. k 1 k . . ısm n e renç "" çahfkan hır fen me- bu meaele henüz tenevvür etmiş 
Tldiwe r, 1tkıye, g~~t'ehu a •

1 
nwuye, muru kasabamn sokaklarını kaldırım 1 müzekkeresi olmadığına ıöre ls ıı:ı J ve ron en mu aMıs an var-

1 
• • değildir. Yeni haber ere ıöre 

• arını planın hantasını yapmaktadır. l S H tanbul zabıtası Suzan Hanımı 
dfT ve tefkalatı tam~mdır. Bu 90 yata Bolu "IA t" d hll" .d k k zmir zabıtası, üzan anımın buldug"'u tnr.dirde ••de adr••ı"nı" 
.._ (80) • ü ıs· ·· tl "d" H vı 11 ı a ın en opara be be · d akr b••ından F z 1 - ..... •• n ı ere ız. onu ucre ı ır. u- Karadeniz Fil "8k 1 . d "h t ra rın e a - a ı l 
&1191 odtt istiyenlerden günde iki Jira . yos 1 e eam e nı aye • Bey isminde birisile yabancı bir teabit ederek zmir zabıtasına 
ted . U ti 

1 
k 

1
. lenen F ılyo3 ırmnfl kasaLanın için· B d bildirecektir. 

l
a-. avloıl crektaadına"! .. ma ıyheye t~ den ıccçm.ektedir. Rfrçok .:.H!t-lf'rle kadın olduğu halde an ırma ta 
1111 ınma ır. umune astanesı . • • b r rikile lıtanbula ıeldiğini teıbit fzmir zabıtasının müracaati 

Mrtabibi ve ık m"" t h Dokt daımı çaglıyan u ırmak - beyaa ş· ı· · d üzerine Suzan hanımı aramıya 
Birhan ttin Be d .~ e assrkısdı 

1 
°~ kömür - den çok yazık ki araaıra dl· etmiı ve burada ıt ı cıvarın a 

e Y ıaer a a aş arı gı • . ..,., 1 f d bulunması muhtemel olan Su· baılıyan zabıta dün ıeç vakte ka 
bl -yet naziktir. BfitUn doktor L-ı.·l•r r~k. ımkıetntf'k\en ba~a ~ı~ a e edi-•- ~~ "' le ı r Bo" ·et 'ıp gıdı .. ·or zan Hanımın derhal lzmire sev· dar hiç bir ize tesadüf edeme· 
lautalarına bir baba tefkatile bakmü m yo · ·; ~ ·e h * · tadırlar. Kasabada asayiş iyidir. Halk ek· kedilmesi için İstanbul zabıtası mittir. 

Müf ttişi u mll"k tak 
1 

seriyetle kömür havzasında amelelik na müracaat etmittir. Çocuk meaeleıinin ıazetelere 
e mu 1 mın asın.,a t ki · i · d. B ha b" h be aksetmemeai irin Suzan hanımın ki vfliyetlerden gelen hutalar derhal e me e ıemın maışet e ıyor. u • Diğer taraf tan ır a re göre .,. 

kabul ve tedavi edilmektedir. Sıhhat valide maden. oca~lan halk_ı tembelll· de Hafize Suzan Hanım, M. akrabalarından bir hanr.m tara· 

V 
• ti • ua . net ,·ek·ıet' h t te sevketmittır. Zıraat ve ticaret iler· Ginin zevceai değil, .metresidir. fından lzmir ıazetelerinden biri 

e ıç maı m ~e a ıne mer u 1 • • • • • k h kk 1 k h' b" 
Diyarhekir kuduz teda,·i milesse!ff'sl ememııtir. Ka~ dahıhnde fazla mık M. Gi fzmirde konsolos iken ne sü ut a ı o ara mü ım ır 

. . tarda da lrengı mevcuttur. Bunun 1- Suzan Hanımla tanıtmıt ve bir miktar para verildiği de söylen· 
miltehusısı bakterı) olog doktor Ze- '"İn hükü•et "·ycuma nahiyesinde bir "'dd 1 · c! be be d k kt d" 
ki . n · t ht ·d · d d" Müdü ~ ..,.. mu et zmır e ra r yqa ı me e ır. · 

ı eyın a 1 1 aresın e ır. r, dispanser açmış ve mütehassıs bir dok · · 1 b 
kalem, liboratua r, tavşanhane, n tor gtindermittlr. tan ~onra beraberce Faı~ ııtmıt zmlr gazeteleri emllk en· 
hasta odalarından mürekkep olan ba D k . lerdır. Suzan Hanım bırkaç ay ka•ını tenkit edlyorlar 

evre olduk .. a voksul hır muhit- f · ı· ı' zmı"r gazeteler;nden naklen 
müessese kira ile tutulmuştur. Bu mü tir. ., · eve) Futan zmıre ıe ınce M. • 
emeseye Dlyarbekir. Elaziz. Siirt. Bit Devrekt dört 

1 
. k d Gi ile rabıtasını kuvvetleştir· emlik ve eytam bankasının ora-

)" v H ki · 1\1 d . u f ·ı4 e sene evve sıne • Jı&r k • · b" k e d da iskonto muamelesine nihayet 
ıı,I ~nd. " n, ar ın. r a ,.ı • bir eczane yoktu. Ethem Bey isminde m~ ıç!n kır çocu ~ y ahna ~el • 

yet erm en gelen hastalar kabul ,.e te genç , ... mu""t•-bbl b" 1 k tarmege arar vermıt ve amı e verditini yazmıştık. . . "' -..,- s ır eczacı ge ere · . 
davı tdllme~tedır. LAboratu~rı m~nta bu yokluğu kaldırdı. Burada serbe~ t olduiunu M. Gıye !azmıştır. Bu mesele iımir piyaaa1ında 
zam .ve yenı ilet ve edevat ıJe muceh doktor olmadıiı gibi hükumet doktor- Fakat kendis\nin çocugu olmadı çok büyük tuir yapmıttır. Em-
hezdır. luğu da uzun zamandır münhaldi. Fa iından bqka bir kadının yeni IAk bankasının bu kararının va· 

Mahasebe.I hususfyeden ida~ ola- ıkat buglin De\'l'ek genç ve çok çalı:;-- doğan çocuiunu benimsemi, ve kitıiz olduğundan bahsederek 
na• emrazı zöhrevJye ha~tane ı mem- kan bir doktora kavuşmuş uzun za. kendisinin olduğunu göstermek bankava hücum etmektedirler. 
lekete pek bii.rük hizmetler ifa edi) nr man çektiği bu mahrumiyeti unutmu:r .............. ·--·~--···:·· .... : ........ ::-·-·:" ' 
n mütemadiven fren .. i ,.e helso.1...ktu t D \' rt'g- ın bu !fene uılan Ye i bu sene laf,•edılmiştır. Cıvar ko} lerın Gazrteler bu vaziyet karşısında 

.. ıır;u ur. e ~ n ce faki k" 1 ki f · 
tu hastalıklarile mücadele etmekte- ile e::Jki \'e tam tesekküllü Çaycuma r ,.e ımlftll z <:OCU aTrnı ye ı~tı- bankaların en fazla iş yapacak· 
dir. Çok nazik ,.e faal emrazı zöhr~vi isminde iki nahiyesi nrdır. Yalnız ~i- ren bu mekte~ bu ucuz ka~abada ~ol, ları zaman bu zamandır. Böyle 
Y9' hutanesi tabibi doktor "Agah Rey mendifer iskele.ı i olan Yeniceden zi) a lhtl1ac vardır. Burada büyük ve miis bir zamanda bilhassa Mılli ban· 
.... ına tanenin her tarafını gezdirdi. de Ça)c:umadan bahsetmek lazımdır: nıir bir · iy ile . c-alı~ra~ ":1~1.hitine le· kalarımııa büyük vazifeler teret· 
Hastane latiktmetin mahdır. Ufak hlr Devrek kadar büyük olan Çaycuma- >izler saçan ((ıençler bırlıgı) adında tüp etmektcdır. Hu maJüm bir 
bina ol•atundan biraı darcadır. Ya- dan da }' ilyos ırmağı geçmektedir. kıymetli bir t*kkill nrdır. lyi bir te 
talar karyolalar ve hastanenin her Halkı çalışkan ve uyanıktır. Çaycunıa sadüf olarak Ankara - Ereğli hattı hakikat iken emlak bankaaının 
tarafı tertemizdir. Bu hastanede mi- da muntuam bir ilk mektep bir dis· Çaycuma nahi)esini ba~tan başa kat'e bırdenbire ıskonto muamelesine 
tellusıs bir doktor üir Utip iki hade-lpanser ıUzel bir ı.tuyon daima çağh derek Zafranboluya g~iyor. Çaycu- nihayet •ermit olması, iyi d6t0· 
me bir de kadın hademe vardır hem· yan bir ırmak vardır. Geçen sent)f ma halkı Deuekle i~tı~· t ' 'e ticareti nülmeden verilmİJ bir kaıarın 
F• yoldar. Bundan evnl bir he_.... kadar burada bir 7atı mektelll varken huausunda rekabete bajlamıılardır. neticeıidir.', Divorlar. 

liug6nlcd 

~oldun ı;llğat ve yukarıdd 
l - tl~rul.lı, 11izli ( 10) 
l - Muvakkit <4) 

J - Ha11lalık <il) 
4 - • • • ııc il< ile, mcıflMI' 

( $) 

S - Vçkaç (1J 
6 - Gem ( 5) 
7 - Renl (?), lıalk fi) 
S - G~en (1) gü~ ( 3) 
9 - Rf!ziller (6) 
10 - Saz elini !lrdlonl' 
ıı - !;oAan örümcek (SJ 
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Dünkü Spor hareketleri ve sırık çatladığı için müsabakaJ Ticaret ileminde: Doktorlar yarım kalmıttır. } 
Beşinci müsabaka 100 metre Yerli çimento ar 

A } d G l p ıürat yarışı idi. İki Ankaralı, iki İhtisas ·vesikalaını t-\t etı"zm e a a tasar ay erayı lzm~rli i.~tirak etmişti~. Birinciligi Ecnebi rekabetinden nasıl alacaklar9. İzmır Goztepeden Agah Bey 11 sa· • 

(8) k 2 2 ı d. niye 4-5 ile ikinciliği Altaydan ÇOk müteessirdir Mülahasıs ebbbayı tefrik et· 

e arşı Puvan a Yeil } Mes'ut üçüncülüğü Ankaradan E- mek üzere Sıhhiye vekaletinde 
yüp Beyler kazanmıştır. Ankaraya giden heyet gUmrUk 

1 ·· b tarifesinin artmlmasını istiyor bir "Ali jüri heyeti,. teşekkül 
Veysi nUllede Tevfik 110 Manoll koşuda TUrkiye A tmcı musa aka 3.000 metre y ı· · f b 'k ı ·· ettı"g~ ı' görülmüştü. Bu heyetin 

• ' k d ı mukavemet koşusu idi. İkiıi An- er ı çımento a rı a arı mu-
~ b rekorunu ıBr 1 

ark } b b kakralı olmak üzere beş ki§i bu messillerinin bir hey'et halinde mesaisine iştirak etmek üıere 
r ut ol da Galatasaray ey oz a era er ~~~~baka!a iştirak ~lr~İş ve bir~n Ankaraya gittikleri yazılmıştı. doktor Neşet Ömer, Mehmet 

. c1~1g1 lzmır Bu?a klubu~den Ka- Gelen haberlere göre hey'et ik- Kamil ve Niyazi ismet Beyler 
~I Me'Vai?tin ilk atlatizm müsaba: raber~ n~ti~esi v~.r~? ~ır oy~n oy- mıl Bey 10 dakıka 2 mnıye 4 - .s tısat vekili Şeref beyi ziyaretle Sıhhiye vekaletince Ankaraya 

•rı dun Bebekte Rober kollaJ nıyabılmıştır. Gunun ılk musaba· le kazanmıştır. Bu suretle lzmw .. .. .. b t .
1 

d davet edilmi•lerdir. Heyet, ayın 
ltlelct b" b G k · k 1 tk· goruşmuf ve azı emennı er e ~ P e ı aahaımda Galatasaray ve kası olarak yapılan u oyuna a· re oru 11 sanıye ırı mıştır. m H ' .. A . 15 inde toplanacaktır. Bu jUri 
-.,er~ atletleri arasında yapılmııtır. latasaray kuvvetli oyuncuları~ı ih ciliği 10 dakika.27 saniye 2 - 5 le bulunmuşt~r. ey et reısı ynı 
tnı mevsim faaliyetine bir başlan tiva eden takımile çıkmıştır. Şoyle: Ankaradan Reşıt Bey kazanmış- zade Tahsın B. bu hususta JUn· heyetinin vereceği kararlarla 
~ teıkil eden dünkü müsabaka· Avni hr. lan söylemiştir: laalettayin bazı doktorlar, timdi 
.,: urnumiyetle muntazam cere· '!: B_ur~an VaJ_ti Yedinci müsabaka, 4x100 metre - "Yerli çimento fabrikaları kendi isimlerinin başlarına koy· 
tok etıniı ve bize iki de Türkiye Sup~ı Nıhat. blıtat • . . bayrak yarıtı idi. 48 saniye 4 - 5 ok mü kül vaziyettedir. 1929 dukları (frengi mütahassısı), (da· 

0ru kazandırmıttır. Evveli en Melımct lfrcument K. Farukı Latıl le İzmir kazanmıştır. Bu müsaba- ç . ' · biliye mfüehassısı) ilah... gibi 
~~da müsabaka harici yapılana· Rebii kaların neticesinde 13 puvana kar sen~sı~e kada_r yalnız arslan ve vasıfları kullanmak hakkından b' •tda İstanbul lisesinden Veyıi Bu takım geçen perşembe Beo· 11 44 puvanla İzmir kazanmıştn" eskı hısarfabrıkaları vardı: Bun- mahrum kalacaklardır. Bundan 
.,~~ .. gülle atmada yeni bir Türki· gradskiyi 2 - 3 yen~n. .Galatasa· Mütebaki m~ıabakalara,. pazar gü· lar senede 45 bin ton çımen~o sonra mütahassıı sıfatı kullanmak 
tii)Jokoru .vermiştir. En kıy.metli ray taktmının. ta kendısıdır. Fakat nü devam edılecektir. istihsal ederlerdi. Memleketin istiyecek etıbba, ihtisası iddia 
•ı.ıreeı 'Ve dıık atıcı';11~Z V~yıı bu o gün canlı .. bır oyun oynıyan Ga· Ankarada at koşuları umumi ihtiyacı ise 180 bin tona ettiği tıbbi şubeden imtihana 
ı2 t e zaten kendıııne aıt olan lataıaray dun daha fazla Bey kozun k ndı Binaenaleyh üst tarafı J k 
lt.'03 metrelik rökoru 12 45 şe çı· muvaffakıyetli oynamasına imkan Ankara, 8 (A.A.) - Yarı§ ve ya 1 ' • 

1
. d' B tibi tutu aca lar; muvaffak olur-

!ct~1§lır. Bunda asıl §a'yanı dik· bırakan gevşek bir oyunla berabe- lsl~h encümeni. tarafından terlip memlekete harı~ten ge ~. 1• u laraa ihtisas vesikası alacaklar 
d 0 la.n cihet Veysinin atı§larm- re kalmaktan kurtulamamıştır. O- edılen Ank~r~ ılk bahar at yarışla- suretle yalnız çımento ıçın her ve "mütahasaıs doktor,, sıfahnı 
ı-o\teırni bir müsabaka ve yeni yun başlar başlamaz Galatasaray rmın bi.~incısı bugün yapılmıştır. sene harice 2,5 milyon lira ka- ihraz edebileceklerdir. 
~nu da bir hayli geride hıra· bir gol yapmış buna Beykozlular Hava guzel ve saha kalabalıktı. dar döviz giderdi. Bu vaziyeti Mevcut doktorlardan ihtisas 
toıt ka~ar ol~~n bir ka~iliyet biraz sonra mukabele etmişlerdir. Yarı şiar ~~va~f akıyetle neticelen- gören ecnebi sermayedarları iddia edenler, kimilen sıhhiye 
~ ı:l~~dir. Oyle .zanhe~ıyoruz devrenin sonlarına doğru Mehmet mh_iştr. ~ırıncı koşu 3 Yj.'ında ve memlekette çimento fabrikası nkiletine müracaat etmişlerdir. 
~ı-~k t f~ma ay.':1' sba kala vda· Galatasarayın ikinci golünü yap· ıçl O§U ahzsaunmamış yerfı ~elaOraOOp yapmanın karlı olduğunu dütün· Bunlardan tıp fakiiltesinden eh-
~ k as ıye musa a a arın a l . . B k l I tay ara ma s ve mesa esı . . . 
llt. 'Yınetli atletimiz Balkanlara mıştı .. . ~ın~ı dev.rede ey oz u a· metre olan bu ka~uya 7 tay İf~.i- diller, bu suretle memleketımız liyet ve ihtisas vesikası almıı 
l~ ~~tan bile hayli geride olan gül- rın sol.~~· gu~el hır .g~l yaparak be rak etmiştir. Salih Efendinin U- de çimento fabrikaları çoğalmış olanlar, mütabassıs sıfatını kul-
bi:okorunu yüzümüzü güldürecek raberhgı temın etmışhr. . midi birinci gelerek 300 lira müka· oldu. Bu netice çimento sanayii lanabileceklerdir. 

t-'carna çıkaracaktır. ht~ b'lnda? sonra yalnız ga~ı~ fatı almııtır. Şevket Beyin Suza- için hiçte hayırlı olmadı. Diğerleri için de iJi jüri hey· 
h.:· Saniyen de Tevfik 110 metre hakemm arzusıle oynıyan .fakatl'bı~ı nı ikinci, Salih Ef. nin Bahtiyarı -z· f l . t'h l b 1 d eti tababetin müddetlerini, ihti-
1.~"''-bak 1 k d . . . oynamıyan Galatasaray bır ga 1 ı· u""çüncü geldiler ıra, az a ıs ı sa aı a ı. h 
ık a ı oşu a yırmı sanıye- k b b k 1 · b" k b t" d ü dat ve faaliyetlerile derecei •· )~ eı~i Türkiye rökorunu 18 sani- yet golü yapamıyara era ere a Mesafesi 1.400 metre olan ikin Buna ecne ı re. a e ı e. ~. n- zakatlerini tetktik ederek karar· 
tİdd· 1ndi~ittir. Tevfik de daha mıttır. . .. ,_ ci koşuyu 1~~1 sen.esinde kotu ~~· zam oldu. Ecnebı re~~~etı ıkıye lar •erecektir. 
d~ 1

., ra.kıplerle koştuğu zaman ~undan sonra Vefa ıl~. Sule~. 2anmamıt dort halıs kan lngılız ayırmak liıımdır. Bırı ıtalya •e -----------
f~1k~ rökorunu her halde daha manıye ~~na!11ışlardır. Sul~ymt~• hayvanı iştirak etmİ§tir. Fikret Yugoslavya rekabetini diğeri ise Bulgarfslanda bekAr-

't' ındirecektir. yeliler bmncı devrede vakıt va ıt Beyin Firiki birinci gelerek 400 li R k beti. 
"' trıi atletizm mevsimine attığl· hakim bir oyun oynıy .rak devreyı ra mükafat kazandı. Şakir Beyin UI re a. • t f )ardan vergi alınacak 
~ ilk adımda bize iki ı·ö· sıfır sıfıra bitirmiye muvaffak ol- Fileıofu ikinci, İsmail Hakkkı ~u~l•r .. pıy .. amız~n, çım~D o ı· Bulgaristanda köy ve kasaba 
fjti lttiijdeıi veren Veysiyi ve Tev· muşla~dı~. . Beyin Yeli üçüncü geldiler. .•tı~ı .yuzde .~n eş no sanına ahalisinden otuz yaşını ikmal eden 
~I tebrik ettikten sonra müsaba- lkmcı devrede de aynı muvafa Dört veya daha yukarı ye.şta ındırdıler. Dıger taraftan son ve evlenmiyen erkeklerden ver~i 
~~~ tafsilatına geçelim: kıyetle çalışan ~üleymaniye oyu- hiç koşu kazanmamış yerli ve arap gümrük tarifesi tadilatında vak- alınacaktır. Bu hususta hazırla-

t!l\i Unkü müsabakaların neticele· n~n sonların~ ~ogru Vefanın yap- hayvanlara mahsus olan ve 1.600 tile 7 buçuk lira olan çimento nan kanun layihası yeni meclise 
tlrıt~~k'Vanlarla toplarsak yedi bi· tıgı sayıya ... m .. aı:ı olamı!~ra~ ~yunu metre .mesafeli .üçüncü kotuya 7 gümrük resmi altı liraya indiril- ilk arzedilecek layihalar araıınCla· 
~ı •. • ... Ve sekiz ikincilik kazanan O - 1 maglub,yetle biiırmı§hr. hayvan iştirak etmittir. . . H kü t b · ti dır. 
ı•· ~ ·· b' · ·ı·k ·ı_· G"" ·· ·· b kaımı mıştır. U me e u vazıye ~'"en· &rayın uç mncı 1 ve 11\I unun !Onuncu muıa a M. Binsin Sunladyı birinci, Fik . "k Al ak tedbirler cı k f 
~~ ık kazanan Perayı (8) pu Fenerbahçe Anadoluya karşı oyna- ret Beyin Uğuru ikinci,. Ahmet E· ııah ettı ·. ..'nac . . . · nevre OD eransına 
biq k•rıı 22 puvan gibi yüksek mıştır. Likin en kuvvetli ve en za·,fendinin Yılmazı üçüncü ielmiıtir. arasında gtimruk tarıfe_sınm ~eı- gidecek miyiz ? 

~~kla tnağlup ettiğini görürüz. yıf iki takımı arasındaki,. ~üs~ba: Birinciye 300 lira verilmiştir. yidini de istedik. Yerlı fabrı~a- Ankaradan gelen haberlere göre, 
~~ Uaabakaların teknik netayici ka bir tarafın devamlı hakımıyeh 0 .. d"' .. h d"kap k fardan alınan rüsumu muhtchfe Cenenede toplanacak A~rupa birJiiH esh· "el" k or uncu en 1 oşusu O• 80 k B -
L __ lQo 

1 atı ır: altında tek kale olara cereyan et· 1 f . 1 800 t "d' lk' ton başına 5 uruştur. u re- konferansına i'tirak etmemiz henüz; 
~i.ıi, M(. küçükler: 1 - Müta· tiği için yaşam dikkat hiç bir saf· :~. m~sa jsı .

1
·. ar:;n~e 1 ı. ld 

1 
simlerin tenzilini de istedik.,, kafi surette tesbit edilmiıı: değildir. 

•r (C P) 12 1-5 S. 2- Hay· ha arzetmiyor. Yalnız işaret edi- ~ 15 an ng~ ız . a :apı 1 Bu hususta bazı muhaberat cereyan 
~· S.). .. .. lecek noktalar şun~a.rdı_r: Bır saat~ evelkı k~~uya g~rmı~ olma Terkos meselesi hak- ettiği le kat'i rn.zj~~tin ikin gün içinde 

ıtt (CM. Kuçukler: 1 - Hay· Fenerbahçe bırıncı devrede 5, sına ragmen Şal.ar Beyın fıleıofu k nda bir haber tuazzuh edeceğı :-oyleniyor. 
1
di1, · S.) 25 4-5 S. 2 - Muta ikinci devrede 6 gol yapmıştır. birinci gelerek 500 lira mükafat 1 . . . . . . -ı:==========:::::;;--

1 B 11 d ·· .. ·· N"yaz'ı dördü- · "\- _ · ,_._., · · - ·- :'- _ "dı" Ankaradnn hır refıkımıze gelen bu 1 rw. u go er en uçunu ı , - ı:ı.Kt.. :'1 ••• c, ı · .. . . ·· ·· · S ' t ~• • d ı ~tt "".M. Büyükler: ı _ Meh· nü Fikret birini Zeki ücünü de . . 'k k .... telgrafa gore, terkos :;;ırkeh mudurı- ana cuemın e 
(~ .\tı (G S ) 11 3-5 S E M ff ~ Beşıncı hendı ap oşusuna ~ le alakadar ' 'ekaletler ara::;ında <'ere· -. s ) . . . nver uza er atmıştır. 1. h · d" f'k · "Çalı kuşu Bulgarca \J · · İ yer ı ve arap ayvam gır ı. ı · yan eden müzakerat iyi netice ,·ermı§- " • 
S.) 6 ~"n atlama: 1 _Haydar (G. zmlrde atletizm ret Beyin Maltayı birinci, binb~şı tir. ya tercüme edildi 
S.), • 47 M. 2 _ Cernovçi (G.· müsabakaları Hasan Beyin Ceylanı ikinci, Emın Şirket )apacağı ıslahat hakkında Kıymetli edibimiz Refal Nqri 

'.'Oo İzmir, 8 (A.A.) - Bugün saat Beyin Tayyarı üçüncü gelmifler· biı· proje tanı~m eder~k ~unu en kı~~ Beyin ( Çalı kuşu) romanı Sof· 
(~.) tft M.: 1 - Karancopulos 14 15 te Ankara sporcularile İz· dir. Birinciye 400 lira mükafat v ;· zamanda Sıhhıye ve Nafıa ,·ekt\leü!tlerı ya avukatlarından Boriı Açkof 

'IQ 4-5 2 ö (G 5 ) .' ı Al k h • · . f · 00 nin tasvibine arzedecek, bunu m ea- f d B 1 ~ btık. - mer . . . mır sporcu arı sanca ıa asınaa rıldı. Bu kotunun meıa esı 1.6 . . d ·l 
1 

t· tbik edilt>cektir. tara m an u garcaya terceme 
l'ı 6os · l - Naili (G. S.) 33 atletizm müsabakalarına başlamı~- me kıp proJeler eı ta a olunmuş ve Sofyada çıkan (Zü· 

S ~ ~· 2 - İrfan (G. S. ). lardır. Saha pek kalabalıktı. Mü- lzmlr blslklet yar1şları reiıinden buraya gelen mektup ra) gazetesinde tefrika sureti-
S.)) ~ ~: l - Mehmet Ali (G. sabakalar bidayetten nihayetine ka İzmir, (A.A) _Bu aabah saat hakkında Sovyet matbuatı di· le neşrolunmağa baı1amıttır. 
' 5 S. 2 - Turhan (G. dar hararetle takip edilmiştir. tik 

lalto ~ . müsabaka cirit atma idi. Bu mü· 9 da izmir Kemal Paıa yolunda yor ki: 1 Yeni Neıriyat 1 
S, ~ l!lnıalr: 1 -Tevfik (G. S.) sabakaya Altın ordudan iki kişi yapılan bir kilometrelik bisiklet "Bu haberin btiyük bir ıpor -

~ ~ M Sedat (G. S.). ittirak etmişti. Birinciliği 36 -50 müsabakasına iımirin muhtelif ehemmiyeti vardır. Türk ve Mektebi Mfilldye 
. 6. ~ .: t - Besim (G. S .) ile Tevfik, ikinciliği 30 - 30 ile kuiüplerinden Niyni, Mustafa, Sovyet futbolcuları son defa mecmuası 

a, Ci. 5 P. 2 - Agop (P.). Sabahattin Beyler kazanmıştır. Halit ve Hikmet Beylerle Anka- 1925 te karlafDUtlardır. Geçen 
~-t~t: 1 - Murat oğlu (P.) 43. İkinci müsabaka tek adımla radan Hasan ve Ziya Beyler 

9 
sene zarfında Türk futbolcu· 

~. Qı.ı11\l- ~elim (G. S.) uzun atl~ma i~i. B_ir_i~i ~nkarad~n iştirak etmişlerdir. Müsabaka farı muhtelif Avrupa takımlarile 
~ tia,b•k ll:ıuteakip Peralılardan olmak uzere uç kışı ıştırak etmış- çok heyecanlı olmuıtur. ciddi maçlar yaptılar. Binaen· 
),: ~ltlo;ln:ıadığı için yüksek atla tir. Birinciliği 5 -. . 9~ ~~~ Anka· Birncilig· i, iımirin Altaydan aleyh, önümüzdeki maçların çok 
·~ •lttt~ 4:ıc40Q bayrak yal'ışları radan Hayri Bey, ıkıncıltgı 5 - 81 
~~ ~litfı~, Yalnız yukarıda işa· ile İzmir Altın ordudan Cahit Bey Niyazi, ikinciliği Ankaradan Ha· enteressan olacağına şüphe yok· 

~ hp~ıı gibi Veysi hususi su· üçüncülüğü 5 _ 66 ile İzmir spor san, üçücülüğü gene Ankaradan tur. 
\l teçın~n. atışlarda gülle röko· dan Muhittin Beyler kazanmıştır. Ziya Beyler kazanmışlardır. Pazar Sovyet futboleuları daha ıim· 

~!lır. Üçüncü müsabaka 800 metre gUnü yapılacak 50 kilometlelik diden ciddi idmanlara başlama-
tıt~ l:)li11 l ~t~ol maçları yarım mukavemet kotusu idi. Bi- mukanmet varışının pek heye- hdırlar. 
f~d•ki ~ sım sta~yomun~a B~- ri Ankaralı olmak üzer eüç kişi iı- canlı ve meraklı olacak ve İzmir Kapalt daire içinde otomobil 
~ le-..hh~çları munasebetıle bıı· tirak etmitti. Birinciliği 2 dakika muhitinin. bütün amatör bisiklet- yarı•• 

"•ı~~rı- d~:: uğrı~~n . f~tbob~~k 1 3saniye 4 - 5 te İzmirden Be· çilerinin i,tirakile yapılacak olan Varşova, 8 (A A) - Ha:ıira-
'tıı ct'ki.iç mu,~ k ı !11.'ş~r. un sim, ikinciliği 2 dakika 15 saniye- bu müsabakaya çok ehemmiyet nın yedisinde Loyov ıehrinde 
)k()~l kat ola a aGıçıln e en şa· de Ankaradan Fazıl Beyler kazan verilmektedir. kapalı daire içinde iki otomobil 

I)' a 2 nı a atasarayın .. k 1 . k 
· Şjl'ıld' - 2 berabere kalması· dı. Bu musaba -"Ya zmın en uv TUrk futbolcularının Sovyet yarışı yapılacaktır. Bu seferki 

ltr ·~e kadar yaptı·ı müsa- ~i-koşucusu olan Altın ordulu Rusyayı ziyareti yarış beynelmilel mahiyettedir. 
~İ~iptı~:•Ceainde en faz,a puvn- Salih Murat Bey hastalığı dolayısi- Mosğova, 8 ( A.A ) - Milli Mesafe 100 kilometre o\arak 
~ ~lcirı :)an Sarı kırmızı takım, le i~tirak edememiştir. T · k f b ı k k d teabit ediJmittir. Yarııa Avrupa 

~tt~llltta lıncı v=. i'Odinci mevki- Dördüncü müsabaka sırıkla yük· iır ut 0 ta ımının ya ın a 
l ol'un n Beykozun muvaffa. sek a',lama müsabakaat idi. Altın Sovyet Rusvayı ziyaret edece· şampiyonu Hans Stuc iştirak 

ll karşısında ancak be-
1 
ordudan Cihat Bey birinci gelmiş ğine daır spor merkez keycti edecektir. 

Mülkiye talebe cemiyeti tara· 
f mdan ne§redilen (mülkiye mek 
tehi mecmuası) nm ikinci ıayııı 
intişar etti. Cazip bir şekilde çı 
kan bu ilim ve meslek .mecmua
sının münderecah arasında (tet· 
kik mevzuları) ( paranın teı· 
biti kıymeti ve tedavül bankuı) 
(devlet müesseselerinde ruyo· 
nalizasyon), (Türkiyede mahal 
li idare), siyaset bir meslek o· 
labilir mi?), (memleketimizde 
ecnebilerin tasarruf haklan), 
(Faşizm: iktısat nazariyesi ve ten· 
kidi), ticari buhran), maq), 
(talebe birliği), ( mülkiye), nin 
tarihçesi (muhtelif memleketler· 
de iktısadi hareketler) iıimli ya 
zılar vardır. 

ilandan isti a 
ediniz 

e 
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BAŞLAMIŞTIR 

1931 KODAK 1931 
MttkAfat yekdnu Amatör fotoğrafları Beynelmilel. müsa- MttkAf at yekdnu 

212000 lira bakası 1 Mayıs - 31 Ağustos 212000 lira 

Hepiniz işti
rak ediniz. 

Size verilen bu 
hrsattan lstHade 

ediniz. 

Münhasıran 

, ~ Amator ıçındir. 

~· 
Bir tek resim 

23660 lıira 
kazanab.iliır 

Resim) erin izi 
gönderiniz. 

Matbu Şartlaırı i~teyiniz.~ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık · bir 

mükafat vardır 

T aısus ziraat bankasından: 

ı ~...,_ıa'"'2P't ~ ,_,...._ _....~~nııll!lınıımnıııaıııııunnııı•tnınmıııumıınnnnnııınhmmııııııuırıııRııırııuıııııuıııntJllllınmııııılllllıın.-• ~ 
, r--ıı111ııımıııııuuaruııııııırımınıillifrıııııııııilillıı.ııuiiilifüıııımrnıüıuııumıınuııııuurııımuınııııaırııwıuıı..1nıııııı:ı111ııııuıııııııuııııııuıııııııııııııımrıııııuınuu1ıııııuııııııuırıırıwııı1ıuıııınıııııı.ıııııııııııııuııınnııııumııııuıııııı1111 ""' 

Tarsusun Mersin caddesi üzerinde Kancıkkapı civarında ffı• 
vaca Debbas evlatlanndan metruk Çırçır ve Buz fabrikaları f~ 
müıtemilAtının 1-6-931 tarihinden 31-5-933 tarihine kadar ik• 
senelik icarı 20-4-931 tarihinden i~ibaren bir ay miiddetle kapab 
zarf usulile müzayedeye çıkanlmıştır. • 

Bedeli müzayede haddi layikını bulduğu takdirde badelistr' 
zan ihale edilecektir. Taliplerin Tarsus ziraat bankasına 1110rl" 
caat ederek şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamı ofal' 
20-5-931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat onaltıya kad~ 
(2000) liralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifnameletİll' 

"' 

Krem 

Diş macunu 

Ruj 

Südo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

Kolonya 

ın 

" .ı 

Tırnak ciliilan q 
Losyon ll __ B_a_~_k_a_m_ı_za __ t_e_vd_ı_·_e_y_le_m_e_l_e_ri __ il_a_n __ oı_u_n_u_r. ______________ ~ __ _._,/ -~ 

Memleketin en eski ve namdar Esans 

1

1 Karacabey panaıyır 
Mu .. stahzarah t · t bb. · f Karacabey belediye dairesinden: 

PERTEV ve Şeriki Diş tozu 

l rıye Ve l ıyeSI Kozmatik ~ Bursa vilayetine merbut Karacabey kasabası civarında Çift' 
1 Karaağaçlar mevkiinde her sene klişat edilen panayır bu sene d~ 

Kinin Karbonat ve sair de A k p . )eri )i dört gün devam etmek üzere mayısın 26 IDCI salı gUnü kllfl 
• • • • • Val ?m .~ime ,, edilecektir. Mezkur panayırda her tUrlü hayvan ve emteai tici'" 

,Herzevkı temın ve tatmın edebılecek nefıs mustahzarat;ıl riye a1ı, verişi icra kılınacağı ve panayırdan bir gün evveı d• 
~ at yarışları yapılacağı ilin olunur. 

::aı;;::'-c::=:::::=::::=::=w::::::::=:::::.:::~::~..ıı::uıifıı::P~.:::::~~ ----------~----------------------------------~---
. v. ~aıın alma ko• 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu belediye dairesinden: Daire binası zemin katındaki 
lokanta bir sene için açık müzazede ile talibine kiraya verile
Mktir .ı.t1 Mtiyenlerin dairede mevcut ıartnamesini görerek ihale 
ga.Ut oJan 30 Mayıs Cumartesi 1 günü saat 15 te daire encüme
nine müracaat eylemeleri. (656) 

Bedeli keıfi 491 lira 32 kuruş olan istanbul Yirmi üçüncü 
mektebin tamiri açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname 
ve kctif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için 37 lira muvakkat teminat akçelcrile 
beraber ihale günü olan 28 - 5 - 931 Perşembe günü saat on 
beşe kadar Encümeni daimiye müracaatları. (657) 

Devlet Demlryolları ilanları 

Bilecik-Karaköy arasındaki Kırkdemir köprüsünün tamiri 
dolayısile 10-5-931 tarihine müsadif pazar günü 4 ve 3 numaralı 
katarlarımız Haydarpaşa-Arifiye-Haydarpaşa arasında seyrüsefer 
edecekleri ve Arifiye-Eskişehir-Arifiye arasında seyrüsefer etmi
yecekleri rnuhterem ahaliye ilan olunur. 

Çelik imaline mah
sus malzemei ipti
daiye mübayaası 

Askeri fabrikalar ihtiyacı için on iki 
şartnamede yazılı çelik imaline mahsus 

nıalzemei iptidaiye ve evsaf malzemesi 
pazarlikJa satın ahnacaktır. TalipJcrin 
şartnamesini görmek için ve taf sil3t al-

mak için hcrgün öğleden sonra ve pazar
lık için de teminatlarile birlikte 3u- l\1a
yıs- 931 tarihinde saat on dörtte Askeri 
fabrikalar merkez satın alma komisyo
nuna müracaa tJarı. 

r,• VA. K iT 11n~4 
ı Küçük ilanları 
' ·--··· Her .,O.. .... rolunıır .ııı #A--· Kapıcı Odacı --........ 

gibi işler için kefaletli, doğru bir 
adam istiyenler gazeremize müracaat 

etsinler. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taş han arkasında 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddec kArgir hane 
satılıkar. içindekilere müracaat 

Satılık Apartıman - Şişli has· 
tane istasyonunda 9 oda 4 kat 130 lira 
kira getirir, pazarlıksız onbin lira saat 
9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
UNIONKOL 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 
yahut ELBiSELER ve AY AKKAPLAR. 
ile sair HF.R NE VI EŞYA almak için 
saat 9· 12 arasında müracaat 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
UNION KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir helAdan mürekkep bir daire 
müsait ~eraltle kiralıktır. Ankara caddesi 
52 No. ya müracaat edilmesi ... 

misyonu llaniarı 

• l\lalullerle şehit yetimlerine kanunu 
mahsus mucibince bu sene de tevzi edi· 
lecek ikramiyeye ait tesbit defterlerinin 
bilOmum askelik şubelerinde lhzanna 

1 başlanmışar. 
Bınaenaleyh harp malQ\leriyle şehit 

yetimlerinin 30 Mayıs 931 akşamına ka
dar behemehal mensup olduklan askerlık 

şubelerine müracaat ederek hemen isim
lerini defteri mahsusuna kayıt ettirme· 
!eri. Bu müddeccen sonra müracaat eden
lerin def cere dahil edilmiyeceği ilan 
2ıunuc. (345) 

• • • 
3 mayıs 931 de kapalı zarfla 30 ila 

35 bin kilo yün kırpıntılarına verilen 
fiatlar haddi itidalde görülmediğinden 
ve 25 na. 30 bin kilo bez kırpıntılarına 
talip çıkmadığından 9 mayıs 931 cu
martesi günü yün kırpıntıları saat 14 
te ve bez kırpıntıları saat 15 te I<'ın · 

dıkhda heyetimizde pazarlıkla satıla

caktır. TaJiplerin şartnamesini heyeti 
mizde kırpıntıları Eyüpte dikim e\·in
de ve Sirkeci Demirkapıda Saraciye e 
vinde görmeleri \"e ihale ~aatinden en.l 
teminatlarile hazır bulunmaları. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar ma

mulatından onbin kilim kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 12 5 931 
Salı günü saat J ide An karada merkez 

Seyrisefain 

iz.mir sür'at ~ustası 10 (GÜLCEMAL) Vapuru 
Mayıs pazar 14,30 p 
Galata rıhbmıodan kalk~ 
lzmire gidecek ve Çar,adlb' 

· sabahı gelecektir. 

Pire-isten~eriye ~us~ 
(izmirl v.lf~~/2 salı 1~ 
Galatadan hareketle i.-' 
Pireye uğrıyarak cudl,r 

lesi sabahı iskenderif" 
'1" ye varacakbr. iskendetl ~ 

den pazartesi 15 te kalk~ 
çarşamba Pireye de uğrıY 

perşembe gelecektir. 

Perşembe günleri yapıldl~: 
ta olan Karabiga postaları; 
10 mayıstan itibaren P 
günleri yapılacaktır. 

ı<atın alma komisyonunda yapılacaktır 

Taliplerin şartname almak ve tekliflerini 
Müktedir Muhasip - Bütün gün vermek üzere teminatlariyle mezkQr ko· 

ve'-'ahut günde birkaç :-aat Türkçe ve misyona mürac:rntl a rı . ( 341 ) 1 - - - ,__t la 
ı * * * J ı Uoğum ve "adın bas a 

Fransızca lisanlarda muhasebe ve muha- :.t h sı 
bere ile meşgul olabilirim Gazete idare- Semizotu, taze bakla, taze kabak,! ~~~~~... • 

n sine ~iııEım rümuzı~ına müracaoolioo~ı~ ıııımıııınmn =~tl~~:::.. ';:;n~::.~ı~~b:::~.'::,,:~~·:ı:· 1 !"f üseyi!l . Na~~ 
liııllıiilıiıiiiiıııiııılllllllllllllllİlllllllıiiııııliıillll•----•lll•tlllllllUilllluı mates. j ı Turbe, eskı Hılalıah111er 6'fl 

Ooktor Bursadaki müe.-;sesat ve kıtaatın ih · No. 10 Tel. Istanbul: 'l .~ 
Hafız Cemal ti:racr oıan yukarda cinsi y~~ııı dokuz . . .. . ar'~~ 

Dahili basta ıklar tedavihanesi kalem sebze kapalı zarfla munakasa.ra namesını almak ve munaka5 }ioıııiS> 
d d h .. "' ıtJ d konmuştur. ihalesi 27 mayıs 931 çar- üzere teminatlarile mezkur cuma :ın maa a er gun Otı e en son· . . .. 

2 d 4 d k d k k k 
şamha günü saat ı:; te Bursada aske- muracaatları. 

1 ra saat en e ·a ar e ı e ·. ·a ~ . ı 
dm ve çocuklann dahiliye hastalıkla- rı satın. alm~ J,omıs.ronunda yapılacak • • • c;IJ ıf ~ 
nnı Divarı\olunda ı 18 numaralı hu- tır. Talıplerın şartname almak ve tek . . · E • irin ıo . .... ttF · rn · · k ·· t · ti ·ı Levazım Dıkım vı ,. l pi,... 6'_ 

1 sust kabineıinde tedavi eder. Telefon 1 bı' l~rkıtnı \·ermk .e . kuıe~e emı~.a arı te re A nupa malı tela 11 5!93 Jfll,Jı: . .ıı 
lsranbul· 2398 ır ı e mez ur ·omısyona muracaa - .. .. . 1 • ;raP' JiPıeı· 

••••• · ları gunu saat 14 te ıha esı 1'' il'. 
ı • * * * re pazarlığa konmuştur. ··rıııel' ..,,ı 

1 

D "h S . • • ttO ef•· 
•••-.,. r. ı san amı ...ı sartname Ye nümunesını e cfell ~' 

G k k Bitliste bulunacak alayın ekme.iti :. h .. "haJe saatin 1_,de 
000 0 aşısı Diyarbckir fabrikasının yıldız markalı ;e .er tfu~l v\~ likte heretiıt' 

Belsoğukluğu ve ihtilAtlarına karşı pek unundan olmak şartiyle kapalı zarfla emlınal arı el ır l"."'A 
tesirli ve taze aşıdır. Oi\'lnyolu Sultan . 1 zır m unma arı. /t.l'tr 
Mnhmut tilrbesl No. 189 münakasaya konmuştur. halesi 26 ;)1931 J{ fil' 

•••••••••••••Ilı.": de Bitliste yapılacaktır. Tal!plerrn şart - Mes'ul Müdür e 


