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5 Gün kaldı 
Merkez bankasına Kaydedil· 

mek için istical ediniz 

Hisse senetlerini en yakın 

.. 
. 

Yarınki sayımızda 

Kadın Sayıfası 
bankalarda bulabilirsiniz 
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14üncü Yıl• Sayı:4760 İdare yeri: lstanbul, Ankara ca. l'akıt Y~rdu Cuma 10 Nisan (4 üncü ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Saylliı 5 Kuruı 
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anı 

Yerli malının zaferi kat'ilelsi 
' 

ikinci sanayi sergisi dün 
Ankarada küşat edildi 

Birçok kasabalarımızda ecnebi malları 
yerine Türk mamulatı kaim olmuştur 

Ankara, 9 (Telefon), - ikinci sana· 
. sergisi bugün 3 buçukta Ba~\·ekili

:ızin namına Adliye vekili Y. Kemal 
·tarafından küşat edildi. Küşat me

l'asimi esnasında Milli lktrsat ve 1'a· 
sarrur cemiyeti umumi katibi Rahm ı 
~· bir nutuk irat etti. Nutkuna şöyh 
aşiadr: 

"Muhterem Efendiler; 
l\lilli lktısat ve Tasarruf cemiyeti f ~en sene Ankarada ilk defa olarak 

~r ~ilJi sanayi sergisi açtı. Bu ilk seı 

1 tnız ümitlerin üstünde rağbet ve a
b~~~- uyandırdı. Neticede bir taraftan 

11 
llY~k şeflerimiz, diğer taraftan su

.:Yı erbabı ,.e müstehlik halk bizi hu t't' de bir sergi açmak için teşvik et-
1 er. t~te bugün açı1ma merasimin i 
~rerıendirdiğiniz Ankara ikinci sana 
d! Sergisi bu müşterek arzunun e;.;eri
d ır. nu sergi geçen senekine nisbetle 
d a~'.l mütekamil bir mahiyet ,.e şekil · 
e ır. Bunu lktkısat vekaletinin ve 

~ (Alt tarafı 6 ıncı . ayıfada) 

llamdullah Suphi B. 
sefir oluyor 

:•rkanın gençh ~ teşkJUlbnı 
eşit Galip veya aslf Beyler 

idare edac•k 
Ankara, 9 

(\r akıt)- Türk 
()~ları merkeı 
~Yeti reisi ve 
~nbul Meb'· 
iti Hamdullah 
~Phi Beyin bu 
•fa meb'u 

llat...,. d' .. t ~c.e ı gos· 
e ril rni ye ce ği 

te 
~ fırkanın 

14
ençfik teşki-
. tındn da va

~ıf e l ao l a mıyacağ~ 
l(y enınektedir. 

' 11disinin Var-
to~, f . t se aretıne 
ihr,b edilmesi 
bct~ltıa]i kuvvet
t ır. Cençlik 

'
~kilitının Re
ıt G y alip veya 
d llııf Beyler-
tn b· . 
~ ırısi tara-

Umumi kAtip Rahmi B. 

Gazi Hz.nin Yalova
dakl çiftliklerinde 
Tetklkatta bulunan ziraat 
odası heyeti dUn geldi 
Gazi Hz.nin Y olovadaki çift

liklerini ziyaret etmek üzere iki 
gün evnl Y alovaya gitmiı 

olan ziraat odası heyeti dün 
avaet etmiştir. Heyet azasından 
bir zat bu ziyaret hakkında şu 
sözlCri söylemektedir: 

- Y alovada Gazi Hz. nin mil
let çiftliğini ziyaret ederek tet
kikatta bulunduk. italyadan ge
tirilen zeytin mutahassısı tarafın
dan tatbik oluqan zeytin agaç· 
)arının budama ve temizleme a· 
meliyeleri başlı başına bir tet
kik mevzuu oldu. İtalyan müte· 
hassısın tatbik ettiği usul fenni 
kaidelere uygun ve yaşla ağaç· 

ları gençleştirmek için italya ve 
Fransada da aynen tatbik edil
mİf, Restoration denilen imar 
usullerinden biridir. italyadan 
getirilen genç fidanlar sulak sa
hada yetiştirilmiş olduğu için 
bunlardan yapılacak zeytin nü· 
mune fidanlığmın birkaç sene 
miltemadiyen sulanması icap e· 'tn idaresi 

~ kkak gö-

~ 
~. decektir. Millet çiftliğinden baş

Reşit Gallp B. { ka Baltaçı çiftliği de gezilmiş 

---..... b11"' 1 
'-~ l"a., P ng varmu;, ortahk ucuzladı diyorlar •• 

l)ord:ka bbiradet', geçen sene de bunun dublesini onbeşe 
u •ene de .. Damping bunun neresinde ? 

intihabatı bu~ün bitiyor 
Darillfünun divanında Meb'us intihabatı günü yakınlaştı 

Fırkanın namzetlere ait 
tetkiki ne netice verdi? 

Dün şiddetli mü
nakaşalar ol.do 

Doktor Rasim Ali B. e ait ka· 
rarın tastild meselesinden 
divan azası ikiye ayrllmıştır 

Darülfünun divanı dün saat on 
beşte Emin Muammer Raşit B.in 
riyasetinde toplanmıştır. 

Ruznamede, Tıp fakültesi mü· 
derrisler meclisi kararile mual
limlikten affedilen Rasim Ali B.in 
kitabı ile meclisin kararma karşı 
yaptığı itira7m tetkiki, Nurettin 

Ali ve Refik 8.
lerin Tıp fakül
tesi müderrislik· 
lerine intibapla
rının tastiki ve 
eczacı ve dişçi 
m ekte p 1 er inin 
müstakil birer 
fakülte halinde 
idareleri için ya-
pılan tekliflerin 
nıüzakeresi mad
deleri bulunu· 

Darülfünun Emin yordu. Celse çok 
Muammer Ratit B. hararetli ve gü
rültülü olmuş, şiddetli münaka· 
şalarla beş sacıt devam etmiştir. 

Münakasalar sebep olan nok-
ta Rasim Ali B. 
hakkındaki ka
rarın lastik ed 
lip edilmemes.· 
dir. içtima neti· 
cesi hakkında 
malümat veril
mek istenmemiş 
olmasına rağmen 

. işittiğimize göre 
içtimada divan 
azası bu mesele 
etrafmda iki 

• .(öprü)ü zade grupa ayrılmış-

Fuııt B. tır. Hu~uk , 
Fen müderrislerile Tıp fakültesi 

(Alt tarafr 6 ıncı sayıfada) 

Fethi bey 
Şayialardan haberi 
olmadığını söylüyor 

Ankara, 9 (Telefon) - Mefsuh S. 
Fırka rei:si Fethi ve umumi katibi Nuri 
Beylerin müstakil namzetliklerini ko
yacaldarr haberini kendilerine ı;;or
dum. ]kisi de: ''0y1e bir :.eyden habe
rimiz yoktur,. dediler. 

Biiyilk Millet Meclisine glreeek yeni 
meb'usların adedi kırka yakın olacaktır 

. 
Vatandaşlar! 
Reylerliılzi veriniz 
müddet bu akşam 

bitiyor 

iki gündfir devam eden mnn
tehibisani iutihabatı bu akıam 
bitiyor. Bütün vatandaşlar bu 
akşam altı buçuğa kadar rey
lerini atmış olacaklardır. 

intihabata ittirak ederek 
rey vermek her vatandaşm 
bir vatan borcudur. 

ilk işiniz bu vazifeyi yap
mak olsun. 

Müntehibi sani intibababna 
dün devam edilmiştir. Rey san
dıkları sabahleyin saat yedide 

açılmıı, aktam altı buçukta ka
panmıştır. Hannın yağmur'u 

olmasına rağmen her tarafta 
sandıklara rey ahlmıttır. Vali 
Muhiddin Bey de diln Şiılide 
Oımanbey sandığına reyini at
mııtır. Fırka mllfettişleri sabah
tan akşama kadar sandık · yer
lerini gezmişlerdir. Sandıklar bu 
akşam saat altı buçukta kalka
caktır Müddetin uzatılması mev-

zuu b~bis dej'ildir. : Yalnız bazı 
yerlerde sandıklar saat yedi 
buçuğa kadar açık bulunduru-
lacaktır. · 
Halk Fıi'kas11un namzetleri 

nasll aeçllecek? . 

Ankara, 9 - Fırkanın göste
receği çiftçi ve amele · namzet

. lerin uzun seneler bizzat çiftçilik 
ve amelelik etmit vatandaşlardan 

[LOtfen sayıfayı çeviriniz 1 

Leviski takımı dün geldi 
Takımda enternasyonal oyuncular 
var. Bugün Galatasaray takımımızla 

karıılaıacak 

' Galatasaray ve Fenerbahçe taknn- hem ma~larda bulunmak hem le Jıtan 
)arımızla karşılaşacak olan Leviski bulu gezmek için şelırimize plmJşler
isimli Bulgar takımı dünkü konvansi- dir. Misafirler otomobillerle kendile
yonelle şehrimize gelmi~ ve Sirkecide ri için hazırlanan Lozan Palu oteline 
sporcularımız tarafından karşılanmlş- ye:rl~tir~lmişlerdir. 
tır. Takım 15 oyuncu ile bir antrenör Levıskı bugün ilk mtlabakumr saat 

tetkik edilmiştir. Birkaç sene 
sonra. her iki çiftlik İstanbul gi
bi büyük müstehlik bir şehrin 
en zengin istihsal merkezleri 

olacaktır. itiraf ederim ki millet 
çiftliğinin yoğurt ve tereyağları 
rekabet kabul etmez derecede 

· ·· ·· k · 3 buçukta stadyumda Ga1atuaray1a 
vf~J hır Lrnasok~dankl'"b'!!u~ek ept_ır.l Ka- oynıyacak, pazara Fenerbahçe ile kar-
ı eye evs ı u unun reısı vanef 1 ktı Bul.,.ar taJmnmm yann 
. . Le . kit kı ŞI aşaca r. • 

yüksek nefasettedir, heyetimiz 
süt mamulatını takdirlerle kar
şılamııtır.,, 

Bir teşekkUr 
Yalovayı ziyaretlerinde ken

dilerine karfı gösterilen teshilat 
ve misafirperverlikten dolay! zi
raat odası heyeti Gazi çiftlikleri 
mUdürü Necati beye beyanı te
şekkür etmektedir. 

MEB'USLUK 
İSTİYENLER 

Yeni listeyi ikinci sayıfamızda 
bulacaksınız 

rıyaset etmektedır. vıs a mile be Sa.haya şu tertiple çıkması çok muhte-
raber kırk k~dar Bulgar sporcusu da meldir: 

Kaleci: Vateff, Müdatner: Rris-
,_ ___________ llllııı. toff Nikoloff, Muavinler: Efrenoff, 

Dimitroff, Assen Dimitroff, Muhacim
ler: Pançeff, Peceff, Vaslleeeff, Lo. 
zanoff, Zekoff. 

Yarınki Sayımızda 

ilk te rika 

Hardtng nasıl 
.. ,d .. ? 
o~ u . 

Her ay.tasında yeni bir he• 
yecan veren bu e erin yann 
ki sayımızdan itibaren tef· 

rf kasına başhyoruz 

erak ve heyecanla 
takip edereksiniz 

Bu oyunculardan. Di::nitroff, Etre
noff, Hristoff, Beçeff, Panceff enter 
nasyonaldirler. Ve son yapdan Bulga. 
ristan - Yugoslavya maçında oynamı~ 
)ardır. 

Galata.saray takımı lzınlre &iden 
oyuncularile beraber en ku'Vfttll şekil
le çıkacak ve he:r halde iyi bl:r netice 
a1mıya çabşaca.ktkı:r. Takımımıza mu. 
vaffakryet temenni ederiz. 

Şeref Bey geldl 
Yunan muhtelitinin şehrimize gelme 

si için Atinaya kontrat yapmıya ıı. 
den Beşiktaş futbol umumt kaptanı 
Şerefettin Bey dtin Atinadan ,ehrfmi 
ze gelmiştir. Şeref Bey yaptıft temas 
la~ı1! müsbet neticeler nrdiğini sö1ı. 

r------------ım1 ml§tır. 
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olacağı söylenmektedir. Bu tiva
yete gire lstanbuldan Zongul-

dağa giden Memduh Şevket B. Yeni mUzakereler doğrudall 
bilh ssa bu hususta tetkik ve do§ruya cereyan edecek 

ı Ankara. 9 (Telefon) - Ilirka~ g 
temns ara memur edilmiştir. M b' 1 k • t• 1 Kurultay e\el Pnri<i sefirimiz va ıta ile dayin~ 

Memduh Şevket B. Zonguldak 0 US 0 ma 1$ iyen er re telıliğ edilen mulrnrreratın cernbırıı 
madenlerinde uzun senelerden- 'intizar edilmektedir. Dainler nıiizn~ •• t J d b • Bu sabah toplaıııı> rnta gfrismiye muvafakat ettikleri ı• 
beri toprak altında kazma kürek u acaa e en er en ı kararını verecek ı dirde bu müzakerat doğrudan doğ1 
ve el arabaları ile çalışan vatan- ya hükfımetimizte dayinler arasında 
daşlarla konuC!acak, görüşecek d h Ankaru. ~ı (1't'lcfon) - 'l'iirk ocıığı re)ıın t•deC'ektir. 

't ısmını a a yazıyoruz kurultayı lıug· lin onda toplanacaktır. • -
içlerinde okur yazar ayni zaman- Murahha !ardan birçoğu gcldileı. irtişa meselesi 
da rkadaşlarmın muhabbetini Ekscırlyctin temini muhtemeldir. Al\- k 

9 
~ 

k k B 1 B·rkaç 1·sı·m·. Maarl"' Emin· 11uzaffer, Polis si takdirde içtima hir h~.•f.t~_sonrnya ı\n An ara - Barut inhisarında aıanmış olanları seçece tir. u • 
11 Iacaktır. Aznnm adedı !..ı7 olacal\tır. irti,a meselesine ait evrak, istin 

vatandaşlar namı.ettiklerinin ko- mtldür muavini HüsnüB Soysallı oğlu ('el eyi Hamclutlah .'uphi Bey açacal\, tak dairesinde bulunmaktadır 
nulması için fırkaya müracaat ı· ali Supht eyle C\ \'el:l meı·kez he\•etinin hesap rapor- . 

1 sın r \ ıarı okunacak. so"nra da ocakların ku- lstanbuldan bazı kimselerı 
edGektir. Anknra. 9 ('l'elefon) - Namzetlik·1flk Aslan. 1 tanbul Kuzguncuktt1 r~ltaya f~t.ihakı hakkında takrir görii-I istinabe suretile ifadeleri isterı 

azi Hz. nin son seyah tle· i lerinin konulmıt. ı rkn~lle Halk J<,ırkıı- ı'l'evfik. Muhtelit mahkemeler baş ki'•-ışulecektkıı. mişti. Hila cevap gelmediği içi~ 
rinde tekliflerini müteakip le pit ı_na. m.iiı.1tcnnt edenlere ait yeni i imle- tibi Muzaffer Sah.ri, t;,'şa.kta Gedik za- -Vekr..let em--rine alın n f d k d'l · · 
d·ı b f ı· k ı a key iyet ün te it e ı mışt~r1 e ı en azı 8:\, ıyet isti ametleri rı bıldıı·!yor~m: • . • ele Hakkı; 1'.lualh!n Nı~cı, .~tanbuldıı hariciye memurları k" 

bu rivayetJ,,.ri teyit eJ ·· "I 1eı ~ ın l•. azaısından Salım. Kon3" ,nukut \ ıı ·fı Rn ıt, hndıkoydc mıı· • k· . l) ('l' 1 f"n) l\l htnlif sı·· Bu ifadeler gelince müstantı 
• ner goru • helecli)"c reisi Şc\'ki. Istanhul tiiccar kim Zeki. Dc\'let ~ura ı deva' i lms mu .l\n ar.ı, · .e c v :--

11 
" h · .· lik karar veı ecektir. 

mektedir. Filhakika bu seyahat dan Salahattin. 7,onguldakta ~eni a.l:wini Nuri 'l'ali'ıt, Bsbak Malatya· mu- f~retlerden ,'·ekıılet em.r~cle ~·lı·ntulnerı'n.tı.'n' I 
d l h k k k 1 t ğ • h'h' ·~· L, ·h \d'J ı ·t . ü ı·• ı cn·p memur arının ın,ıg uıı)e sonun a ame e u u unu oru· ım a ım ma n7.ıı6ı ·• ı ı ı.ıya. r,ı n tnsanıfı J ı, Bursa Ja) nı nı c ıı· • d' . . .

1 
•
1 

. ··ı k k· . 
1 

Yan esaslarla, iş kanunu layihası ada doktor Ziihtii. Gebze Ciimhuri~et rii Ali ~erik, Adapazarı 'l'iirk ol·ağı tc~m 1 1 'e 1, e 1 .~ '>." •s~ ... m.~ am.t .~ 
lla1k J<'ırkusı reisi ~.eki Arif lüıdıl\öy 1 .• • i Ahmet 1''nlk B·ıvtar müdenisl("- nıumcaat ettıklcıı h.tbeıı uz~_ııne hn11-

meclise verilmiş bilhassa çiftçi- lnın·et l{ırkağa(' Pıl'ka , azasındıın .~ı ~d .. n llü~evin 'nhrİ. l tanbul abık ciyedcn aldığım mnlfımı~ta gore. bunla· 
1 i · · k • ' • 1111 

" • • • I r' t h' · cclllmemıs vazl\ctleri er mızı sı ıştıran mali noktaların Ekmekçi zade 1 mail. Ak ·arny munl- im tar miidürü Cnfer Fahri, Afyon ti ~111 • ı .,. e 1 e. 11 • ' •• 

tetkik ve tesbitine b~s.lanmışhr. tim hıı-tafa Ntıci, 1 tanbulda ~oy nl c:i coğrafya mun11imi A. i\ihat, An- ıbnzıbat komı~yonunca tetkıl< edılmrl,te 
B _. lı oğlu l mail Suphi. Pul müfetti;;i Un knknıcla mütekait binbaşı ~\rnir, lk- ulunmu tuı. . 

oradaki umumi telakkiye göre 1 nn .. abrl. dlfye ceza i~Ieri IJaq mun- tı . at vek~lletinde baytar Fuut. Ak ·c- Ordu ikramiyeler1 nizam· 
henüz tamamen inkişaf etmemiş \'İni Hamdi, Kırklareli vali i Adf, hir Türk ocağı rei i Agfıh, 'J'ayyaı·e namesi haz1rlandı 
olan bu faaliyet sahasında elleri Dc\'let Demiryolları fidanlıklar müdü- müfetti~i A. Rıza, Bnbaeski knymuka- Anknra. !) (Telefon) _ Yeni hazır-
nasırlı milliyetperver cümhuri- rü Celftl. Dizdari zade Eşref. J\ars mı ı 'ih~t. Ka tarnonudn miitekait hin. lamm ordu ikramiye i nizamname ine 

Fırka rei i Şerafettln. • nbık E ki e· bası Ahmet Hulu i. 1'apu mu nkka' at •öre orclu mensuplarının ikrami) eleri 
yetçi çiftçi ve işçilerimizin İş hir meb'usu Hü~rev ~ami, lstanbulda ı\omi yonu reisi Ali Haik,. A.yıntnpta u uretle te bit edilmiştir: 
başına getirilmeleri Türk inkıta- tücca~dnn :Se,·ki .. 'I'okat sabık beleCll- ziinadan Ahdiilkadir. 11 mcı !ıl'lrn Garnizonlarda atıs yupnn 70 zabitten 
hının en kuvvetli ve canla misal- ye reı i Ah, Mnnı a sıhhat yurdu n- binba ı A. Cemal, Afyon noten Ah- Lirl birinci ecilecek, lıunlam mndal· 

hibi Orhan, Mardin Halk Sesi gazel<'- met • ~akir. 1 partada ziraut mühendi- ya ,cı·ilecektiı~ Keza ldiciik zabitlerle 
lerinden biri olacaktır. si baş muharriri Siyret, ~ar~ambadn i Ali Fevzi, Snmsunda çiftçi füıvuln- 011 başı ,.e ntfelere de atı~ hecli) 11 i ' 'e· 

Dün kuvvetli deveran eden bir m~tek~it binha~ı Nazım. Sabı~ !çelııı Ahmet Muhtar, lstanbul şehir mec- rilcektlr. 
ayıaya göre yeni meclise gire- müddeıumuml ·ı 1ustnfa, Muş Yılııye- IU azasından ciftci • aim, Eslıak Maı· Hazar \'aktincle asaJ is temininde rn 

cek, yeni meb'usların adedi (40)a t! Fll'kll idare .. re.i. i .. Arif,. A~ka~·a J~i- din meh'usu Abcİülgani, ~~an?sun.da rnrlık gösterenlel'e ımm"mük:'ifotı vr;·i· 
zım mektep muduru ı~rnı: . . ~-~~ıiehı~- Yüzba ı zıtde Bekir Sıtkı, F.~mıyetı u lecektir. Dundan ba~ka hay, an terhi

yakın olacaktır. Bu rivayete göre de Hnle fotoğrafane ı mudunı :iahır mumiye miiclür muavini Cemı. Beı·gu \'esile ut?rnsanlarla e eı· terceme eden
fırka eski meb'uslarım hemen nalip, Zonguldak iileymun oğlu 1i ma tayyare muhasibi Mustnfa Çetin. İere de ikramiye dağıtılacaktır. 
kamil en yeniden namıet göste- Zi) a, 1 tan bul Halk :Fırkası Sarıyer 'fil tün inhisarı miifettişlerinden E ·at, Ziraat tetkikatı 

k . y . d azıı ından Te,·fik, l tan bul maarif e- Ankara müddeiumumi i I~kmel, .A'la- \ k•ırn 9 (Telefon) _ Ziraat baıı-
rece tır. em en namzet göste- m~!'' .. !uz~((er, Çankırı ort~. me~tcp na ·ıtma mü~adele reisi ~~r~m: !>e- ka ~ 1~~a~cJc müdiirü Suphi Bey Ro· 
rilecekler ise ekseriyetle çiftçi !".uduı:u .Kemal, 1 tan bul tucc~ı ~~~ tektif gazetcsı baş müharrırı F.n_ı Jın~ madn toplanacak ziraat kongre ine g-it 
ve ameleden ibaret olacaklardır. 1 ~ıya. Em~n, ı.alııt~:a b~ytar ;m,uduı b ri. Beyoğlundn Aklın,.., .. Hnkımiy<'h rni tir. Orada çiftçiye yardım eı::a ırı. 

Muhtemel namzetler 'k nlııAt. 1~ıdr.,ehır kmli1d~.cıumutmt. ısı ~t1ak· mecmua 1 suhibi ı.:mtn. ~uleymhan. 1
1
\n tını da tetkik edeceı.tir. 

A k 8 ı, ye ın a avu ·a hecme ın, n er- knrnda SalClhnttin fabnka ı mu a. e ıe. . 
n ara, - !'l~m.zet listesin- inde komi yoncu Hakkı Cemal. Al<sa- el i Enlin \li, J{astamonu müddeiu- Mekteplilerin idman şenliklerı 

de, sabık ayan reısı Rıfat, müder- ray avukatlarından Remzi. lstan?ıı! mumi i 1'ahsin, Ankaradn ndli)C mii- Ankara, 9 (Vakıt) - Her sene 
ris Yusuf Ziya, tütün inhisarı mü- Ardahanlı Heh~et. Çnn:ıkkale daımı fettf.) }'aiz, Erzurum vali.t.İ :Pen~i mayısın ilk cumasında yapılan 

dG n B h t b k h . . encümen azasından Tnh ın. lstanbul- nnlıkcsir daimi encümen azasından mekteplilerin idman şenlikleri 
r e çe , es a nrıcıye naıın da Bur a ağır ceza azalığından müte· Fe,·zi Galatasaray lisesi miidüı·ü Fet b n .. üncü cuma-

Aıtm, Selah Cimcoz B.lerin isimle- akit IJasip, Sarıyer Fır~a. reisi .M·pıi ·1 ~tail. J\onyn ziraat mektebi mii· u dıene ~ay:J;t uç 
rinin bulunma ı ihtimalinden hah- ı-:ey?.i. • ivns nf°!.r cezn 1:eı 1 lhrnhı~, dürii Gnllp. lktısnt ''ekfıleti harici ti- sın 8 yapı ne ır. • • 

• • htcm. Pendik tutUn lnhısnrı ~cpo mu- caret müdürii A""'• "\alvııç munııım ral<ta iiitıerın ı -=------ · 
edılmektedır. • dürü Mehmet Rcvet. ~alıkesHde dok- Hunıit ip /\ı-hın. ·'yaJorn lrnplıcalıı- büyüyor 

Btr mUr caat tor .~aip Paşa zade Refık, Ünye Fıl'kn rı h~s hekimi mUclcrrls Şerafettin, Hi . • . .. 
Halk fırkası tarafından meb'- reisi Bedi Nuri. f nönii Fn·!m mu!c· rinci "umumi müft.>tti .. lik asayiş müdıi· Musul, - Irak Klirtle~mın h~-

mcdi A. Hilmi, Sahık l\ler ~!' m~b ~- rü Fikri. ı tanbul polL müdiir mun,·i kümele karşı aldıkları ısy.ankar 
usluk için gösterilecek namzetler u Niyazi. Diyarbekirde muf~ttı ·!ık ni HUsnii. mı tamonu Açık Söz gaz<'· cebhe gittikçe büyümektedir. 
arasında ameleden on kişinin ı taliye rnUşavlrl Muammer, 1\lüteknlt tesi sahibi HU~nii. J<~ ki ziraat umun• \silerin reisi vergileri bile top-
bulunacagw ı haberi üzerine, Şark bin ha ı J\a ım, Cebelibereket Pran- müdürü lln ip. Mütekait iivari kn) t kt d B . t k d 

ızca murılliml l.ütfti, Kocae11 Fır· . k l\l'tnt ı tanhul defterdarlığ ı ma a ır. u vası mm a a a 
demiryolları telgraf atölyesi ka aza ındnn 1 'ncl, E bak Bitli meb- ~:i:':em~rl;rından Neş'et, tiiteka rak hükumetinin tek bir sözü 
fen memurlarından ZUhtu Bey u u . 'aclettin J"cvzi, Elfıziz belediye re it binba.,ı ami, Elfızizde mütekait ' ile geçrnem~ktedir. Asilerin 
H lk fırkası umumi katipliğine i~i Hurr!m J"nik, l _ta~bul muali!m kaymakam Hızır. Afyon mfü:ıkirat ".'i; 1 cısı şeyh Memduhun üzerine 
müracaat ederek meb'usluk İçin F,,mer Kamı!•. Sabık }!.rzurum me.b.0 : dürü Hilmi, Di\·n~ı . muha ebat reı:ı Irak hükumeti hemen asker kuv-

tl.y • . k . t u Durak, F.ızurum tıcaret oda ı tcı ı sani i Hulim l)nhılıye muhasehe nıu- I . . d'" .. . .. .. d 
namze ıgının onmasını rıca e - udrettin. Konya kız muallim "!ektebi d'iirii lsa. Adana maarif emini llahip. v~t ~rının ortte uçünu gon er-
miıtir. müdilrii LUtfü, l tanulda mütekait f!;tanbulda ziraat doktoru İlhami :;\lr•r.·ı ınıştır. • 

49 K zed hl~ba ı l•'uat Ji'ahri, 'l'aEsu~ta do~tı.ır h;;, Karahlsar cumhuriyet Halk Fır- lngiliz şairi lzmirde 
Aflkara, 9 (Telefon) - Halk ~~· Ueflk,, Adn~nzarı mu~kıf!lt ~ildil- kası idare a7.a ından eçzacı lbrahınt ~a İzmir, 9 (A.A) - İngiliz şairi 

f k k 1 bl• ru A. Sndı, Ue}Oğlu ser komıseı l .Atıı. dulhh \k arar avukat izzet Beyler. M M f' ld f'k h · ır ası umumi iitip iğinin te ı- femurinden Ahmet, lzmirdc miite- ' • ' .- • ase ıe ve re ı ası şe rı-
ğine göre, dün akş~ma kadar kaidlnden Tnh in, Ziledc Kaleli oğlu Yumruk krah gitti mize gelmişlerdir. Şereflerine 
-rr-k d d h h Kazım, Krıdıkö)•de A il'et oğlu lbrahiml ~ . TH k y d b' · f t" 
't;> aza a a a münte ibi sani 1 1 A • ç kk 1 . • 8 .. • 1 Sn bık cihan hok agır sıklet ~ampl- ur ocagın a ır çay zıya e ı . tih b b' h 1 u u ı, una u e valısı • urena, - .

1 
• . Ş . l 

ın a ntı ıtmiı ve reyler ep • 'abık Malatya meb'u u lbnıhim. Kas yonu Cen 'fınay dün Tcverc vapurile verı mıştır. &ır, aynı vapur a 
Halk fırkasına verilmiıtir. tnmonu 1'ürk ocnğı ı·eisi doktor 'l'ev· 'friyesteye gitmiştir. iskenderiyeye hareket etmİ§tir. 

Bu karar eğer lüzumu 
keme kararı olursa bütün ma.ı1 
nunlar yeniden tevkif edilecelr 
!erdir. 

Muğl ' da Maarif faaliyet) 
Muğla, 8 (A. A) - ViUiyeti 

mizde iyi bir Maarif faaliyet 
vardır. Yeni bütceye göre b 
sene vilayet dahilinde köy kanıl 
nu mucibince 11 mGktep yap 
lacaktır. Bunlarla beraber, vi1' 
yet dahilinde 118 ilk mektt 
olacaktır. Her sene btitçenio 
milsandesi nisbetinde mekte 
yaptırılacaktır. 

Vilayet dahilinde ilk mekte~ 
lere müdavim 7,836 tal 
be vardır. Bodrumda tam tcşkr 
lallı ve beş dershaneli bir me~ 
tep yapılmıştır. Muğla merkezi~ 
de 37,470 lira bedeli keşifli as 
ve tam teşkilatlı bir mektep iC: 
şası niünakasc.ya konulmuştur. 
senelik mesai programına tevfı 
kan şimdiye kadar muhaseb 
hususiyece 5, köy kanunu rıı~ 

ibincc 45 köy mektebi yapı 
mışhr. Ayrıca lU mel<tep de ı 
mal edilmek üzeredir. 

Kastamonuda soğuklar 
Kastamonu, 9 ( A.A ) - S 

soğuklardan, erken çiçek aÇ 

meyva ağaçları vilayetin b 
tarafında yüzde 50 hasara uğ 
mıştır. Yapılmakta olan f 
mücadelesine bu güne kadat' 
vam edilerek 31 bin dörı 
tamamen tathir edilmiştir. 

Denizli iktisat bankası , 
Denizli, 9 (A. A) - Denizli 1 

tasat banka11 heyeti umumii 
içtima ederek senelik idare 
mürakabe raporlarını müza~ 
ve kabul etmiştir. Banka, hi 
darlarma ~o 14 kazanç tevıl 
decektiı:. F, 

"VAKiT m tefrika tirak etmemelidir. Onlar çoculthn~emek için dişini sıkıyordu. 1 Karı koca üç dört gün dJ 
gibi şimdi döğüşürler. Şimdi barı· Kendini bu vnk'adnn onra biraz durdular nihayet Caize de t~ 
şırlar. Sözüm ona öyle kocalar bi- &uçlu gören Caize şimdi natıl biı mül tükendi. Bir aktam yüı J 
lirim ki, karıları bozuıunca iki er- tavır alacağım şaşırmıştı. Umrnnİ· kanapeye kapanarak kaç zaJ~l 
kek te biribirine dargın dururlar ... nin çok naz götüren kocalardan ol zapta uğraştığı göz yaşlarını 
Bundan d ha büyük bir münasebet madığmı bilirdi.. gür hüngür yol verdi. /ı 
ıizlik ta&avvur edemem. Yenge ile İkisi de odada biri birinden u- "Demiri tavında dövmek l~/ı 
atışmıf olduğu için de şimdi kız zak olurdular. Ve hiç ağız açmıyor tir.,, Meselinin neticesini be~? 
kardeşine karşı husumetkarlığa kal lardı. Caize bu dargınlık haline- koca hemen rola ge4 
kışma .. O söylemi§ öteki de kadın- hiç tahammül edemiyor lakin ifü Muzaffer bir tavırla: 

derecdindcki kuvvetli nüfuzunu bi - Nasıl olacak gelin görümce dır .. Dayanam~rnış o da ~öyl7miş. sözü kocaıınd~n bekliyordu. . -. Hanım ne ol.uyor~un? 
liyordu. Nasıl olsa onu zannının ak- nraıında mehtaptan bülbüllerden İş azrşmrş ... lkı kadının hır hıçtcn Kurnaz delakanlı kadındakı ne Caıze şu cevabı ınledı: 
İne inandırmağa muvaffak olaca· hazzedersin etmeza{n bahsinden çr çıkan adavetlerini yatışbracağına damet üzüntüsünü anladı. Onu büs - Ölüyorum... jı& 
ğından emindi. kan bir atışma.. sen de yangına körükle gitme oğ· bütün ezmek için somurttukça so- . - Yaptığım büyük hak11 tP' 
Beriki kum z da knnapede baygın - Açık .. açık izah et.. lum.. murtuyordu. . . gynahmı yelciyors.un. Gayz1fj1ıı1 

yatıyordu. Bu baygınlık güzel oyna - Açığı, kapalısı bu .• lclal Ha· _ . - 4~•-v• .. .. . . Bazı ~u~~bbe.tzedeler seygılıle· 1 lup oldugun';1 mha~et "' ~.f' 
nan bir rol idi. İclalin ruhuna koca mm mehtaba, bülbüle meftuniyeti- lclalı o.daya doşegane gotur~u: rınden gorduklerı eza ve ce.fay_a sana ~cı acı ıhtar ~ttı. J1 ıc•' 
ından çok ziyade hulul etmiş olan n (banal) lığını iddia etti. Cai- l~~ ... Selebı etrafında. pervan~. gıb~ d~yanamıyarak tutuldukları hır sıM Caıze kapandrgı yerde J' 

Umrani bu hakik ti biliyor etra· zc: donuyordu. Baygın nıhayet gozlerı nır buhranı anında ne olursa olsun rnk hıçkırıklarla: ";c 
fında edilen lakırdıl n ba~gının "Ben bu iki bedii şeyin meftun ni açtı. Birkaç yudum kordiyal al- feveran ~le. kat'ı münasebete atı- - Umrani bu mes'ele)':..,;~~~ 
dikkatle dinlediğini anlıyor ve bi- larındanım. Demek ki baanl bir ka dı. lırlar .. Lakın bozuştuktan sonra karıştırma. Davayı kaybed 'J1l ı 
n enaleyh: "Ben nasıl ağız kullam dm oluyorum. Öyle mi?,, şeklinde Yü~ünü okt~Y~ ok§ıya_ ko~.aaının g?len nedamet ıstı~abı evv~lc~ ç_e- _Ben bu hükmün aks1 

• ;tef 
yora~ ayr!dıktan ı;onra se~ ~e o bu iddiaya tutuldu atıştılar. iş azı§· aordugu gayet. ıstırhamkar suallere kılen aznp}nı:dan hın kat mu.~~~ft.~r. a ediyor~m: . elcİ~tı~ fıel 
yo~da ıdareı kelam et,, mealınıİcliı tı... . . cevap. ver.medı... . . . İnsan ~u. ıft.ıraka tah?'~~ulunun _ lkı kı~ı ara.sında ç Jcel'1d~i.l~ 
le ıhsas edecek tarzda §eyler öy- Çelebı - Kız kardeşım karımın Caızc de zevcmı çok sevıyoı-du. derecesmı bılerek sevgılısıle dnrrl· hak mes'elesınde ınsan•11 ·yet ~ I 
lüyordu. his ine hürmet göstermeğe haydi Birdenbire nasıl tutul~uğunu bilme m~lıdı~. Evvelce şiddeti .pek tayin si lehinde verdiği ınasııJ1l1 f'İ~t 

Umrani içinden çarçabuk bu kendini mecbur bilmesin fakat has diği bir sinir halile lclallc olan mii· edılemıyen aşkın kuvvetı ayrıldık- mü mesınu olamaz .. : di ,,e"~f1 ( 

pi m kurdukt n sonra Çelebinin,talığına ins~f etmek insaniyetini cadelesinde pek ileri varmış oldu· tan sonra anlaşılır.. - Ayni kaziyeyı .k~n tfe tı~v ııı 
te1 .. §lı ualine cevap verdi: niçin unutuyor? ğunu nladı. Bu tahammülsüzlük neticesinde tat bil< edersen ikilll;ızı~te b"l~,6 

• - Karın bu hale kendi kendi- Filesof her şeyi anladı. Lakin Onlar da karı koca odalarma insan sevgilisinin insafına dehalet karşıya müşabih vazıfe k•'"'' 111' t, 
nı koydu. Bu da hastalığı icabı hiçJUmrani gibi mes'elenin zımnında çekildiler. Caize ağlamak istiyor· ıztırarında kalınca bütün gönül ğumuzu inkara mec;81~rı 

1
,_f ıl' t~ 

yoktan tutulduğu bir tehevvürünlki elim ciheti §İmdilik ört bas et- du. Gözlerinde çeşme gibi boşan· imtiy zlarını kaybederek kendini tün davalar da her ık•. tıı 'il 
neticesi.. meyi muvafık bul rak oğluna: mak istiyen bir giğİ§me vardı. F • galip maelup vaziyetine diişürmiiş dafaa hakkına Jtlalik;1.~;,,ccliJ 

- Nasıl oldu? Anlat." - Kadın kavıasına erkekler İ§· kat kocasına bu, büyük zaafım gös olur.. ( 1 

1 
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Ticaret ofisindeı 

Tütüncüler 
Son karardan çok 
memnun oldular 

· Bankalarda merhun l>ulunan 
tütUnlerin inhisar idaresi tara
fından ıatm alınması hakkında
ki beyetl vekile kararı tlilUncU
lerimizi çok memnun elmi~lir. 

karar yakında ıehrimizc teb
liğ edilecek ve derhal tatbikma 
başlanacaktır. AlikadarJarın söy· 
lediğine göre bu suretle İzmir, 
İstanbul •e ıchrimizde birçok 
ticıretane ve tütnncUler şimdiki 
mUt kul vaıiyetlerini düıeltecel<

'erôir. 
Bilhaisa son günlerde iflis 

haline düıtüğü söylenen bazı 
nıüesseseler de bundan ar.ami 
istifade edecek: iflastan kurtul
muş olacaklardır. Fakat tUtün· 
cUlerimiz inhisar iclaresinin ken· 
dilerini koruması ve diı4kün fiat 
vennemesini de çok arzu etmek
t!Cf ir. Bunun için eksperlef' se
çilecek her malın fiatım ayrı ayrı 
tahmin ıcöiJecektir. Diğer taraf
tan lütüncülerimjz "yarın ticaret 
ofisinde toplanacaklar vaziyet 
haH ınca rörfışerelclerdir. 

.... ;iç plyaselara mal gönde
ren laclrlerlmiz 

Hariç piyasalara mal g6nBefen 
baz.ı tacirlerimizin doğrudan 
ilogruya muamele yaphklarıı bu 
llJrctle fiatlar hakkında tam 
bir malumat sahibi olamadıkln· 
rınffah menfa&tlerlnin halelôet 
olduğu anlaşılmı~lır. 

Ticaret of si bunun için büti.iıı 
\~cirlerc yeniC:leH bir leblig tı 
bu!unara~ ihracat emliamızm 

"rııp:ırtAk.i f't eri \:t; pi)'as:ıı 
harelcHleri hakkında ofise mü· 

~emiyet er u~: 
Berberıe;:-Cuma gUnlerl 

çalitf& aklar 
Berberler cemiyeti yeniden 

~erdiği bir l<ararla bütüh eshafı 
Urtıa günleri dülikinlarfüı aÇ

~akta s~tliht ~ıraknıışlır. Bugün 
'd 1.tllla ol8uğuhdan , cemiyetin 
b •re heyeti de dahil olduğu 

•ide bütün esnaf <1ükkinlarmı 
•çacaklardır. 
t ~~miyet liundan sonra Cuma 
•tı1ı muelesile başka cepheden 

lbcigul olacak yarım gün talil 
ltıecburiyHi hakkında bir kanun 

~kar~l~ası için Büyük Millet 
tchsıne müracaat edecektir . 

.\ Cerniyet azalarından bir heyet 
tlı~karaya giderek bu itle meı-

olacaktır. 
ı. Diğer taraftan berber mekte
Qllli 
lıij n tekrar açılması için hazır· 
~il lra başlanmıştır. Mektep Ma
cfil~~ birinci günü açılacak şim· 
c,k Yainız erkek talebe alına-

tır, 

l'& " Tutun amelesi 
'kt lun işçilerinin geçen Cuma 
İda tllikleri kongreae seçilen 

dii~\~eyeti gazetemize gönder
i'tif ır teskercBe l>u vazifeden 
~klerini bildirmektedirler. 

ı.; lıttgUnkil hava 
de~a~'1kl gUn baslıvan yağmur diin de 
ııı ··• et · • aıl'llı t ltlıs ve bir aralık fırtına ,.ekli-

~lU ır. 

~~tl~~akaltan H Anadoluffau nllnan 
t lağ AıHtdoluntıh hirçok yei lerine 
}•aarıı~u~ Yağdığını hildirmekte<Jiı·. 
<ı~"''ılııı afı~, .. son Jağmur tif1çinin H 

lllu t l U1.uııii güldürmü-: col, ıınfi 

Seyyahlar rıhtımda 

ı 144 Yunanlı seyyah 
geldi 

Dün Pireden şehrimize 144 
Yunan seyyahı gelmiştir. 

Seyyahlar Seyrisefainin izmir 
vapurile gelmişlerair. içlerinde 
Yunanistanm maruf şahsiyetleri 
bulunan seyyahları Galata rıhtı
mında Yunan konsolosluğu er
kanı ve luring kulüp mümessil
leri katşılamışlardır. 

Yunan seyyahları {ehrimizde 
birkaç ğün kalarak lstanllulun 
görülmcğe değer yerlerini ge
ıecelHerdir. 

Bu ite aiz de ıaşın r 
• 

Posta iyi iflemiyor f 

Posta nkin ihdıı.s edilmiş
tir. 

Kolay muhabeı·c icin. Mek· 
tubhnuiu 'iaktinde ~ yerine 
göndermek için. Paranızı e-
min biı· ~urette nakletmek 
icin. 
~ llir hayli mektuplar alıyo· 

ruz. l\lektuplnrda mektupla· 
rın gazetelerin ye paralurm 
1·aktile ) crle.ı·inc gitmediğin· 
dt:'n şikayet ed iliyoı·. 

iBir mektupta O eniyor ki: 
':Kütahyadan Emede ka

dar gittim. Birdenbire lstan
hulln mu,·a atam k<' ildi. Ne 
mektup ne gazete hi~ bir şey 
alamaz oldum. En yeni tarih 
li gazeteleı· l!i günlük idi. 
Hele n:\hiyeleı-c doğru gider· 
seniz adamaınllı ilmidlnizi ke
siniz. lstanhulln habcrle.,l'· 
mez~iniz.,. 

TUrk alemi ıçın bUyUk alAI 
gösteren Kolçah AptUlazlz B. 

Çin Türkleri teşek
kür ediyorlar 

Bir ba~ka mektupta l tan· Çin Kürdi tunından zaman zaman 
hul po tane ine te,·di edil<"n şehrimize l'ürl, talebesi gelir. Istan· 
:!.:10 liranın (4i) günde :reriııc bulan tetkikat \e tatbikatta bulunıııı 
'aı>.ı I ohnadığı zikn•dil İ) 0 r. memleketlerine giderler. l{ırk e· 

* nedir 'J'ürkiyeye bu suretle gelen tale· 
Bir ha kn meı.:tuptn sahah lıenin miktan (~00) den fazladır. Çin 

l<!yln po ta)n 'erilen bir melt· türk elinden kırk ene ı,ndur e\CI Tiir· 
tup ve) a gazetenin ancak ah· kiye) e gelnıi olan ye buı·adu ) t:'ı·letcn 
sanı ger vnhit ,e yahut el'te i .. k · 
,..linü geldiği sö .. ·lcni"or. (holçalı) Abdülaziz Bey Çin tur e ın· 
"' " " den memlel\etimize gelen tiirk taleln:-

* * nin 1stanbuta gelmeleri. \C bui"Cula 
Bir buşka mektupta teli?· tiirk ısıfalile terbiye görmelerine ön 

rnfaneye giden bir i., sahihı- a)ak olan yegiıne türk mültecisldir. 
uin is ·aatind memuru bu· Abdülnzlz Be\·in türk :ıl~mi ıdn 
lıımalarından şikiıJet edili ·or. gösterdiği bu alfıkıı IJo,..una gitmemiş.I 

Tepebaşı kışlık 
tiyatrosunda 

Konservatuar talebesi tara-
fından verilecek senelik lrnnser
lerin birincisi, bugün saat 1 S bu
çukta Şcpebaşı kışlık tiyatrosun
da verilecektir. 

Bugilnkü konser programında 
Zeki B. le Rossini, Şubert, List 
Ye Yohan Ştravsın eserleri var-

dır. 

Opera cemiyeti 
Şehrimizde "Opera Cemiyeti:, 

isimli bir teşekkül vücuda getı
rilmekte olduğu evvelce yar.ı1-
mıştı. Bu husus için lstanbul 
valiliğine yapılan müracaat tet
kik edilmiş ve cemiyetin müsaa
desi verilmiştir. Opera cemiye
miyelinin maksadı memleketimiı· 
de garp musikisini tamim etmek 
ve ileride Opera, operet tesisinde 
lazım olacak unsurları yetiştir

miye çalışmakdır. 
Cemiyet, makıatlına erişmek 

için uzun müddet sükun ve te
vazu ile çalışmak kararındadır. 

Şehrimizin yerli ve ecnebi ta
nınmış musikişinasları ve sahne 
muhibbi bazı r.evat bu leıekkül· 
le alakadardır. lki gün idndc gelen mek· Çinin muhtelif ,.,chirlerinde Tlirklyc-ı 

tuplaı-tlan dört tnrie i Ist:ın· den dönen ırkdaıslarımız tarafından B l d. d 
bul postanesinden ~ikfı)ct edi· 1'üıkiyc lehinde ne.ri}at baı-J:ımı tır. e e ıye e: Adliyede: 
~ or. ~-u mektupların anlntt.ı· Pekinde ne:ı olunan (1 lfını zili} mı- B 

1
• d t 1 acak '"ehir kon· 

gın:ı gore Po tn i terinde hır mındaki mecmuacln, Tüık Darülfiinu- er ın e op an 'T • Baro • • re ısı 
acaiplik \'ar. nunda tah il eden Nimetullah Ef. taı a gres ine davet edlldık 

Avukatlık cdemiyecekler Eğer hir.e gelen mektuplar fımlan gönderilen raporlar nesredilmel, B r d 1 Temmuzdan 5 Tem-
hekkınifakl son rivayet suhlh ise l ·tahlıulcla bu kndnl' tcdir. Bu mporlarda Türki) edeki hn- er ın e •. 

Uzerlne ne dlför ? teftişsi7., hu kadar murakabe iz rcketlenlen lıahscdili) or. Gazimize muza kadar devam etmek uzere 

l,t,,,_ ... fi mah u nt::ı. de' let fiizmetı.n<te bırakılan l>lr mües e e ik knr H Çin türk elinden gelen türkleı~ ) nı şehirlerin tertip ve tensiki 
h.; ~ ., ıla:.r~ oı-uz demckt ir. llu mü- d 1 1 · ... ti ere te~ekktlr c 

iıstihdam edilmemesınc k:ırar ,·erılen c~se eden ürat, , e süratlc 1 ~ ~!r \;"d· ınzr n 1 1
" e · ıçın beynelmilel bir kongre 

:n'llkall:trın .ı:bn t.Hsir lizeı-ihe n,·ukat·I çrk~ı·mak için iimit bekli:ren· 
1 j~~ ı~a~~·rlar cince )azılnıı~ olmakla toplanacaktır. Bu kongrede, 

lık cdemb cceklerı :''azılmrştı. Bu nok·ı lcrın bekleri .irlc ir. He sa m.. ı b f' ki · len bahsedilen k 1 · 
tadan b:u-01 ~·akında avukatlık edemi- · ıern er garp ~" · erınc . · . es i ve satışa yaramıyan ev erm 
.\C"ekleı·ı'n j imlerini tetkik \ete bite s· d 1 ı bıızı k1,..1m)a11 hirkçe olarnk )a?.rlntı:-;· d k ld 1 h• 1 • .. ız e ~aea ım ! tll'. orta an a ırı mnsı, şe ır erm 
hn:rhyacnktır. " ı 'd t' t 'k" k 

Dün. bu tasfiyenin muhtelif de' Jet • • l yenı en ter ıp ve ensı ı arşı· 
hiznıetlninde bulunup la infi!'al ctmi' ihracat enıt a arınıız sında nakliyat işinin alacağı şe-
' ernzı r tıhdnm ~arım :ılmamı .. olan Ticaret oda•ında: BUyUk Fırka kongresinde mu- J killer görüşlileccktir. Bundan. nrnkatlurn da te. mıh mc\ZUU bahsoldu 
~una , ~ bu ekıl, tatbik olunursıı, Macarlar kolayhk gösteriyorlar hlm kararlar verllecek baıka bütün belediyelere eskı 
hirknc Rum Huk:ıiın da ta-.fiyeve tit· T" !J b.ld" ·ıdiw• Mayısta içtima edecek olan evlere tamir mlisaadesi verilme· 
bi tutulacaimn dair bir rh·a ·et kaydc- ıcaret oaasına 1 m gme b l 

·~ ı - M hük · Cümhuriyet Halk fırkasının umu- mesi için de müracaatta u u· dildi. Bunun üzerine, kendisıni ziya· gor~ acaristan ümeh men-
r.et e~"n. muharririmlze, baro relsi)la· ıe şahadetnamesine tabi ihracat mi kongresinde karara raptedi- oulmasına karar verilecektir. 
lıl lhlmı n .. lJu hu usla şunl:ııı soy1e· 9 h l<.k d 1 b k lece.k mühim ~eseleler~en bi~i Kongreye ]stanbul belediyesi 
mi,...tir: eşya ı a ın a yen aıı o- de ıhracat. emtıam~~ı? .du~ya pı- öe davet edilmiştir. 

- 'l'~bllğ şekline störc, t>.tkikat yn- laylaıtmcı kayıtlar koymuştur. ynsasındakı mevkum ınkışaf ve Uh d. 
1 

h U --k 
patağı~ Bu ınenu etrafında 'j'lmdiyc Bu haber 'hracat tacirlerimizi . . . 1 1• I Bazı m en ıs er en z 
lrndar ı-ar..ılan şeyler ancak tahmih \'C 1 tarsm ıçm a ınması ar.ım ge en . ~ 
rullahı· para ile ikna l'dPnk, ~·fü: llnt çok memnun etmittir. tedbirler olacaktır. maaşlarım alamadı1a // 
sö) 11~-eblhntk için, biraz daha bekle· M Mütalea edilen şekillerden ba· Belediye fen heyeti memurlan 
mek Jfızım<lır. Şimdiki h:ılde bu tialil.. llanoaa sergi açıhyor d 1 k"I 
te kafi liir şey söylemek, mümkün de- Milanoda 14-27 nisana kadar zıları şunlardır: arasın a yapı an son na ı ve 
ğildlr." devam etmek Uzere beynelmilel 1 - ihracat emtiasmın Stan· tayinlerde bir kısım mühehdis-

H n 6ıil il darlaştırılmasını kanuni bir mec- lerin maaşları ar.altılmış, bir kıs· ızırı m zirai mahsulAt ve sınai numune-
buriyet haline koymak, icrai sa- mımn çoğaltılmıştır. Bu nakiller 

V 
'

. f aı ay ın"" ki 1 ler sergisi açılacaktır. f' e ıe en Ç " ue c neye· liibiyeti olan harici ticaret o ıs- yUr.ünden on gündenberi mühen-
tin muhakemesine ba,ıenth Sergiye bir iki TUrk firması da teri teşkil etmek. . dislere maaş verilememiştir. Pa· 
Istanbul .. nirll' ceza mahkeme inile iıtirak etmiıtir. 2 - Muayyen ihracat emlıa· •ar gu"nlinden ı'tibaren ı:ordoro· iHih Uakırkoyde VeH Efendi çayırındn ... u 

Hızır isminde birisini ühlürmeklen LUzumsuz odalar kapatılacaktır sının, devlet şirketleri ta~afın?~n farı yapılarak c:ıühendislere Nisan 
maznun Fazlı, ı-;mrullah 1e Me\'IUdün iktısat vekaleti licaret odaları ihracı. Muayyen ihracat ışlerının maaşlarının verilece'"'gi tahmin 
muhakeme~ine başlanmıştır. . 

Davaya göre. l\le\'lüdün, boşadığı halikında esaslı tetkıkata başla- kooperatifleşlirilmeıi. edilmektedir. Bareme intizaren 
kartsıni se\·en Hıiirı, bundan muğber mıftır. Bu tetkik neticesinde bazı Fransız coArafya hey'eli geçen hazirandanberi kesilmekte 
olup, öç almak mak ai.iile Fnzh ,., En1 d 1 r t h •t edilecek ,.. ıı 
rullahı pnra ile itmn ederek, J üz liral 0 8 a ev ı • uzumsuz Bir müddet evvel şehrimizden olan yüz.de beşlerin de önümllı.-
mukabilinde öldürttüğü menuubahis- olanları da kapatılacaktır. geçerek Bursaya gitmiş olan deki hafta zarfmaa verilebileceği 
tir. Fazlı bizzat öldürmek. Eıtırullnh Bu meyanda Acıpayam ticaret tı4 kı'•ı'lı'k Fransız cog# rafya hey' limit olunmaktadır. katle i~tirak etmekle mnznundur. . . /. " 

Dün maznunlar, isticvap edilmiş, odasının mevcudıyehne lüzum eti dün avdet etmiıtir. Hey'et Bir mezarlık haklhnda bele81fe 
kı men inkar, kısmen ,de te,·iJ yollu ik· olmadığı manbka tic1tret mü- lstanbulda l>irl<aç gün daha ka- aleyhine bir dava açıldı 
mr etmi lerdir. dü l" v •• b"ld" ·1 · b d v f· k.k K d k R rtıaati namına Netic~de, muhakeme, şahit cerninc r ugune ı ırı mıı ve u o a larak tarihi ye cogra ı tel ı at a ı öy um ce 
hlrnlulmı~ tır. lağvedilmiştir. yapacaktır. bir hey' et Üsküdar hukuk mah-

............................................................................................ ,.,,,,,, .. ,,,,,.,,,,, .. ,,.,, .. ,,,,,,,,,,, kemesi ne istida ile müracaat 

C Ç • . ""\ ederek Ka<lıköyde Döttyol ağ· 
ızgllerle fikirler : Sür' al devri 1 2ındaki metrük Rum mer.arlığma 

~....:..:.;:..;;....:...:::.:...w~..-..-----.....;...;,;.;;;;..;.;;.;.....;...;.....;;;.___,:.~-~---_;_ ......... --......;.~.;__------------' belediye tarafından vaz'ıyet eail-
diğini, halbuki mezariığm ken· 
dilerine ai~ oldugu cihetle· bele
diye tarafından vaki olan bu 
İesahülfün gayri kanuni olduğunu 
l>eyan Hmişler ve belediye aley
hine bir dava açmışlardır. Davaya 
Nisanın 24ünde Üskildar hukuk 
mahkemesinde bakılacaktır. 

Mezbahada: 

Meclis idare reisi 

ft uı. • 

~~ h~8ttan,nin ,eı·d·1:.ı 111 l ü DeHimiz si.ırat <leuidir.. Bir iki Geri kalttll ... enr irin her gün 1e· Her J eni gün, yeni fildrlerle, yeni 
r q'"a b .. 115 ma umn a g · . . • . b :: • • • • ı · . . . h . . 
l't tlaha U~un de kapalı olacak hnru ene ~end~ kalanlar nıc::rn11~ ugrıJo_r- ni bir giin değildir, c"'ld ve geçmiş lJir ışlerle. ?>enı hıımetlerle, atta )enı 

Müskürat mürakipliğine tayin 
edilen mezbaha meclisi idare 
reisi Tahir Kevkep Beyin yerine 
idare cemiyeti azasından Azmi 
B. tayin edilmiştir 

lııı trı du ecekti 'I..", r. d lnr. Dnklk:ı fc.,te_tmemt!k 1.ı~ııtı. Bıl- U dil mnceralarla tıoğan \e 3a nnılun gün· 
lıhterrıe)d". ı. ı •1 nıurun cm· fıa,...sa genl'ler ~en l.almamuı:a <Ilkkat g 11 i'. d" 

1 
';j 

11 
• etmelidirler. 1 ur i 
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Dil siyaseti nan Balkan konferansın~an heri S~f- Suyun ve elektriğin Roma, 8 (A.A) - Gazetelerin kalacağız! 

G E L İ Ş İ =- _ -- -~ ~~ ~-

0 UZEL 

. . . , .. . . . yada en ~ok mevzuu bahıs olan mes e- il , ti Milanodan aldıkları bir habere Kahire, 9 - Hükümetin mem· 
. Dı~ he~etı _ralı~ı)or. \ e b~ze tasfı)~ lelerden biri bir Balkan federasyonu S r 8 göre bir kamyon şehrin sokak-

edı!mış hır dıl hazırlıyoı. Dıyorlar k!, teşkilidir. Bu fikir, umumi harpten ev Tarihi mukaddesin sabır şampiyonu nuiyeti bilifma şiddetli bir inti• 
tarıhe .karı~an~ mumyala~:ın baıı. kelı- yel de çok meuuu bahis olmuştu. Ati- Hazreti Eyüp Boğazın Anadolu kısmın lannda dolaıarak ellifer liretlik hap mücadelesi açmak üzere 
me~er ıhya edılecek: halk l~hçe .ındcn na konferan~ı bu fikrin hemen hic te da, nyahut Adada otursaydı bir türlü hakiki banka kaymeleri serpmiş· B S h f l lar 
kelın:ıeler. alınacak, lıs~m. genı. letılecek, \'arit olmadığını gösterdi. Çünkü Üal- gelemiyen elektriği bekliye bekliye o- tir. Zabıta tahkikat yapmağa eni u ey e ge en ve ara m-
cne~ı ta~ırle~ or!adan ~aldııılaca~. . kan de\·letlerinden herbirinin Halkan nun biJe sabrı tükenirdi. b I da sabık Başvekillerden Nuhas 
. ı. ren~ı~ guzel · ller ~e)_ ~e oldugn gı haricinde bir takım mühim menfaatle- Haber ,·erildiğine göre Adalara e- aş amıştır. ve Mehmet Paşalar da bulunan 

hı lıs~n ışınde d~ ol~ası lagımge.ı.en, .:~r ri bulunmaktadır. Bununla beraber lektrik tek başına gitmiyecek, su ile be Sırp kabinesinde millici ve liberal fırka rlleıuı 
zu edılen şe) lerı degıl, o}ması mumkun Balkan del'letlerinin anlasma ı irin raber gelecekmiş. Belgrat, 8 (Apo) - Kral A· 
olanı aramak bulmak la:11mdır. . 

1 
b'l w. ı> 1 1 8 • d k" ... ı· 300 000 k'I t trenin vüsulunda bir zabita mllf· 

T .. rk d"l" . '· k 11 . . 1 b" bırcok eyler yapı a ı ecegı an a ı mı:;-- anıye e ı sura ı , ı ome re leksandr, harbiye nazırı Haciçin • f d kif dil • 
r İ t . 1 ~_ıç~?. f.0 • e!1'~ ~~1~.ız 0a~ ı- tı. Mesela Balkan de\'letleJ"i ara ında· olan elektrik Adalara bu kadar sene- rezesı tara ın an tev e mıt 
ır.d. 1". erkız1 • ı, ~rb çlemız e 1 ~ tırt) '. ak~ ki siyasi mes'eleler halledilmek, balkan dir gidemedi. Su, bakalım ne kadar istifaamı kabul etmit ve yerine ve istasyon binasına kapablmıı· 

CI 1 ın e ıme ı u unmasın. s erız 1 d . il . t l .. h' 1 f. k "d k'> ıer yaveri Stoya Noviçi tayin 1 d M f k d n bütün kelimelerin mukabilini tarihten emıryo arı. sı ~m erını ır e,. ıı me 'sonraDgı ece .l k k ar ır. ü reze uman anı r e-
c;ıkaralım .. lnsun ne istem~ı. clii üne- Baldkan se?k·~ısefaı~ tku~pantyalkarı. abr~- aVU Ve aVU etmiştir. Yuğoılivya ordusu- saya halk ile temasa gelmeme· 
b"Jd'k ., ısın a teşrı ı mesaı emın e me "' ır D" J t b ld . t"h b t b 1 d d bü "k b" Uf h'b" 1 k d ı ı ·ten sonra.. B Ik t "tt'h d .. de getirmek un s an u a ın ı a a aşa ı. n a yu ır n uz sa ı ı o an }erini tembih etmiş ve en ile· 

~asıl ı,uslardan dl've .. ) :qm1.ıl, imkfı- mau .. maknu··nposas ~ılıabıil~. 1 ;;:~:a_ bazı Bul-ı Bir ~andık başında mahalle bekçisi Jeneral Haciçin istifası, Jeneral k l h 
nı ) ol, a ) a~ımıyan. fosılle~en, mefhu- . ··ı f k.)k' 

1 
• b" Balkan au··mru"'k davul çalıyordu. rini geri ıötürece o an usuıi 

k 1 d 1• 1 d d ı ı· craı mu e e ır erı ır ... 1 o·· d.. ·· ·ıı t ı· · .. t h'b' sıfatı"le ordu ı'c)erine kanıan trenı·n vu"ruduna kadar her tUrlü munu a~ ıe en ısıın ar an a "e ıme ~tfh d .. k" lduğundan bah- or uncu mı e mec ısı mun e ı ı Y 

ler almak, ) eni mefhumları onlara sok 1 

1
1 akıt"'". mbum unb.?tu"n Balkan de,·-ısanilerini seçecek olan halkı böyle ça- başvekille aralarında çıkan ihtilif istirahatluımn temin olunacağını 

k . k" kt -..e me e \e unun u w k d w ., d" d"" .. d"" B d ma ım anı yo · ur. . . "kt di vazi ·etini tak,·i e e- gırma · ogru mu· ıye uşun um. neticesidir. Jeneral Haciçin isti- bildirmiftir. Reisler " ura a bu-
Tarihten alınacak kelime, eğer bu dletle~!n~n ~ .. 1ısa ekted"ır.) • l Bir başka sandık başında renk renk k d D'k lunuyoruz, buradan kımıldamıya-

k J• • "f d tt•W · fh ecegmı o) em · .. 1• k k ki ht t k fasile Kral Ale san rın ı ta-e ımenın ı a e e ıgı ~~ unı )a~ıyor 1 Fakat Bulgaristanın YügoslaV"'ıt ile ~up~e ı ,.e oc~ avu u me. !r a ımı .. b • l d" 
sa zaten mevcuttur. Degılst! onu ya~at t' .. ı· . k olduau halde Rom"anya ıcraı ahenk edıyordu. Ekserısı genç n törlüğü sarsılmış oluyor. cagız,, ceva ını vermış er ır. 

· k" kt "I 1. n·· ··k ıcaı e 1 :> 0 ,., ' ·· l k b' ·11 t ı· · · ltal ada komUnlstler m!ya ım .ın. ?o ~r. ,, ese a, uyn y nanistan ve Türkiye ile dikkate sa-• n:ıunevver o aca ır mı e mec ısı ın- Bulgar meclisinde Y 
m~llet mecl~ ! yerme kurultay ~~!-le~ y:n ticaret yapmaktadır. Bununla be- tıhahında bu manzara da yakışık almı- Sofya, 8 (Apo) _ Sobranya Roma, (A. A.) - "Popolo di Roma 

kmı11e1tt mebclısıhkukrultb~Y. olnd1~z. 1~~n~ku raber Balkan de,·letleri arasında ticari yorcd~. h . t b' . t"h b l .. 18 N" k gazetesi Toskanyalı birçok komünistin 
uru ay arn a a ır şey ır. 1uyu b" . la " . k: h .. elde edı'le-' um urıye me usunun ın ı a ı, mec isinin mesaısı ısana a- 13 - 1:> nisanda hususi mahkeme tara· 
·ıı t ı· · b b k ' ır an ı:;ma ım anı enuz d d 1 b. "k' Ç f f k f d l ,;. b'l mı e mec ı ı am a~ a. ··r esnasm a a\'u manaı;;ız ır musı ı, dar uzatılacaktır. i tçi ır ası, ın an muhakemeleri yapı acaır.ını ı · 

Kurultay feodal devrinin feodal memBış ır. b şl . b 1 ·nden biri ka,·uklu yersiz bir alkışçıdır. Sobranyanın ıon içtimaında Bul· dirmektedir. 
mec ısının a ı ır. >U ası erın op . B lg I· ~·· .· ahedesile kendile İ ay f k I d spanyol hUkOmetlnln mevkii 1• • • d d J> •11 • t lanıp unun a ıca se ep erı 

1 

S I 
konuştuğu bir mecli tir. Halbuki hiı- .U ar .ır~n • O} 1 mu gariıtanın kendisini ev a i e 
Yük millet mecli ·i taınamile başka nıa rıne tahmıl olunan huduttan memnu~ Bir senenin 13 ay olması için çalışan müteeasir edecek yan!ış bir yol l\ladrit, 8 (A. A.) - Oznar kabinesi· 
hivettedir. Arada bir tarih \'e "mıf olma~alarıdır. Hundan. başka Bulgaı- bir ihtiyarla genç katibesi birkaç gün- nin pek yakında düşeceğine dair ısrar 
farkı vardır. Hatta bii} ük millet mrc·:i lar, \ ugoslavya, Yunanıst~n ,.e R_oman denberi şehrimizdedir. takip ettiğini beyan eylemişlerdir. la şayi olan haberler üzerine Havas 
~i )erine mecli-.i meb'u an, hatta ml'b· yada )aşıyan Bulgar e~allı?~etlerı hak- 1:? aylık senenin 13 adedine çıkmasını Diğer muhalif fırkalar, kabinenin ajansı muhabirlerinden biri kabinenin 
uslar mecli i desek hile mak adımızı k!nd~ u~h muahedele_rı .ahkamının tat- istiyen ,.e bunları lstanbula yolhyan istifasını iıtemitlerdir. Paskalya nüfuzlu azasından birinden bu husus 
ifade etmi. olma) ız <:linkü mecli i meb bıkı .~ze~ınde ısrar edıyo~lar. Bu n?~t~ meşhur Akvam cemiyetidir... hakkında kafi bir beyanatta bulunma· 
usan bize me ruth et deHinin kanunu lar uzennde Ilulgar efkarı umu mı) esı Takvimin hu suretle ıslahı doğru yortularından sonra Başvekil sını istemiştir. Bu zat. muhabire fU 
esasiısini, '\'e onun İı u l:ı mento hayatını taman:ıile müttef_iktir. . mu değil mi di) e birkaç kişinin fikri· Liyapçefin Kral Borise muhalefet sözleri sö) !emiştir. 
hatırlatır. Halbuki lıiı) iik millet mcc· (Mır) g_azete:sınde çıkan hır makale ni sordum. fırkalara rüesasile istiıare etmek - Oznar kabinesi. intihabat yapmak 
)isi bize istiklfıl harbini Ye teşkilatı e- de Bulg~rısta~ın Balkan kon~~~ansla-ı Portföysüz. bir diplomat: fırsatını vermek için kabinenin tan ibaret olan yazifesini ifaya azmet 
sasi) e kanununu hatırlatır. İkisi tra- rınd~!' hır. netıce de beklemedıgı ap n- - Aman bu işte muvaffakiyet te- miş bulunmaktadır. . 
sındaki fark ne kadaı coktur. J\fe d(ı, çık s~ylenıy.o~ ve seb!p o.ıarak Bulgar menni ederim, dedi, çünkü akvam mec- istifanamesini vermesi bekleniyor. Alman nazırlarının Londnı 
(ötkünc) kelime ini hil,,•) c ) erine ı ııl- :~k~llı):et~~r.1.n~.n mrlıgı lııle tanınmadı lisi şimdiye kadar bir iş göremedi; za- lnglllz krahnın hastahlı seyahati 
lanmak mümkündiiı. l•ab.at biz, hugiin gı ıle.rı surulu~ordu. .. manın karmakarışıklığını düzeltemedi, Londra, 8 (A. A.) -Kıra), bu sabah Berlin, 8 (A. A.) - Alman nazırlat1 
hikft.n• dedF•imiz zamnn tamnmile Mır gazetesı cla~a ... onra -..u mutale- ı bari tak,·imi düzeltsin!,, yeniden üç doktor tarafından muayene nın Londraya gitmeleri hakkında Lo ... 
ha ka biı şe/anlıyoruz. llika) e bize t" alan derme) an edıyordu: . Bu sözleri şehir işlerini tenkit etmek edilmiştir. dra n Ilerlin hükumetleri arasında et 
debi~ at H edebi) atın tekniğini hatır- "Bun~n~a beraber _ll.ulgça~ıskt~nhkon- le mel uf birisi de dinliyordu; söze ka- Londra, 8 (A. A.) -Kıralın sıhhi Ya· reyan etmekte olan mükalemeleıin ne-

1 ·ı • 1 ı·w• · h'I • ferı~sa ıstırak ecleccktır un u usu t t• } d"ğ" b"Jd" ·ı · · B k"I ••~ latı) or. f ı .a) e < t' ıgımız zaman ı ~a ' •. • • .. 1 .d • . t rış ı: ziyetinde görülen ınlah eserinin del·am ıce en ı ı ı ırı mıştır. aşve ı J.'O' 

ye cinsi icine giren \.ızıları hatıı lıyo· retle ,;~Ih du . m:tnı 0 ma ıgımııı ıspa - Tıpkı bin türlüihtiyaca karşı etmekte olduğu bu akşam resmen bil- Brünning ile hariciye nazırı M. Fo• 
TUT.. (Ötl;iincii) hen i-.itmedim amma. edecegız... . . . . . .. . bir çare bulamıyan İstanbul belediyesi dirilmiştir Kürtiyüs, :>haziranda Şekerse davet f' 
her halele hugiinf,ıi h·l,nikli hi' fı~ e nl- h~mı~ ve demhtır kı · hŞık~r:.01~.lıır be- nin simide narh koyması gibi. Dedi. F rd k ? dilmişlerdir. Orada 9 hazirana kadat 
ma"'a gerek. nı_m ıclarenıdcn dolayı .. ar.a ın ı~arına l Bulunduğu meclislerde her bahsi bir 0 ne azanıyor İngiliz hükumetine misafir olacaklat' 

ıı uı:ı a. ) a:-;ı) an, ) .mi hir mefhumu u~ramı) acul.ln~dır .. Mucrımler \C. c~- fıkraya bağlamaktan pek hoşlanan bir Boston, 8 (A. A.) - Ford otomobil dır. 
ifade cdt-n kelimeler zaruı i olamk ;:!İ- nıler lıurada "1zlenıp ı;;al,lanacal. hırı 7.at, bu sefer de kendini tutamadı: kumpanyasının 1930 senesi zarfında Bu ziyaret esnasında İngiltere ~ 
recektir. Ye hu mefhum hail, mefhumu ) er bulan~!Fır·ılda~·<lır. ~oka~!arıdmlızdal - Tıpkı bektaşinin vaziyeti gibi de- ki kazancı 44,460,823 doları bulmuştur. Almanyayı alakadar eden mes'eleJet 
ise tabiatile... :\etekim lisan- lıundan ho) il' ernrıı~ et!e ~e7.ılıp 0 8 •- ı di. 1929 senesinde kazanç miktarı 81 mil hakkında samimi ve dostane bir mil 
dl\ d;\ ~cmol.ı a i hak t.ılı k.ı~ının laral.tır ·· 1 - Hangi bekta.ş.i, üstat? yon 797,831 dolardan ibaret bulunmuş leme cereyan edecektir. 
yapdı~ı mefh ıınl.ırı ia!'Oıynn inik kt-li· y l harp gomJlcrl 1 Ada.aam h"'klediği pal h11 idi. Ra• to. ı>.truait•n blldirildiffn• 11r•r• Jc~m- ••• ._nr•r• .-.koru 
meletıl~ t. hnkhult cdchilir. ı;ugıiııkii «?" v. - 1 Jadı;. . . . . . panyanın mart ~rfında ~Unya. ~ı~a- Nevyork, 8 {A. A.) - Atlas ok 
yaşıyaıı 'J'iirl.leı. mantık. kafa , e nıh IDIZ m 3 ~'JSta geliyor 1 - Malum ya bektaşının bırı ranta· saJanna çıkardıgr otomobıtler 9903.> e nosunu geçrneğe muvaffak olan ta 
itibarile t.ırihiıı herhnngi hir deu csi:1- . : .. • • . . .. zanda oruc; tutmaz. fakat muntazaman baliğ olmuştur. Şubat zarfında 8:>109 reci Mis Erhart Pansilvan ada bul 
de yaşıyan ·ı ürklerden farklıdır. ı-::::er 1\lıllı l\ludaafa . nkal~.tı ~eSız mı" · sahura kalkar, yemek yermiş. Gece ya- otomobil yapılmıştır. 1930 senesi !"artı nan Villovgrovde Pitkair/ sistemin 
farklı olma a idiler, onlara denıol,1at teşarı ~khmt•t Alı n. dun~u ... emp or rısı J;alkıp yemek ısıtmaktan bıkan ka fabrikadan çıkan otomobillerin mtktarı bir tayyare ile dikine çıkmak sure 
bir cemi)et demenin imkfınıı kalmazdı. eı~ ... p.re,.ıle Jt·ıl)aclan ':'ehrımıze ge · rrsı dedeye: 169045 ten ibaretti. Bu senenin ilk üç ;)64? metreye kadar yükselmi tir ~i 
Diğer Türk lehcelcrine gelince, onl ır· mı<:tır. . l h ~ . - Ynhu, demiş, hem oruç tutmu- ayına ait istihsalat 239326 otomobilden diy; kadar bu derece yüksek tir ·r~k 
dan istifademiz ancak. bizimle müı;;t... l\lchmt•t \~ı Bey tn)y.aya ha ~1 • ı~- yorsun hem de bana e~iyet edip sahur ibarettir. resmen te~cil edilmemistir 
rek mefhumları ifade (•den kelimeler- "'.ıa~ı-~11~1 • teftı~ ~e tett.ıl,_ etme~ ıc;ı.n hazırlatıyorsun, bu ~o~ru mu? Şlkagonun yeni beledlye reisi · ., · 
den ohıcal,tır. Dah,ı ileri mefhumları gıttıgıı~ı. ! 11~aatı ıt.mal ed!l~n ) enı haı P Bu itiraıa bek taşının verditi cevap . Poatada 
diğer l'ürk leh~eleı inde bu lunacnğına ~emlcrımı1.ın m;ı) ı!"lan ıtıha ren nıe~~- su: N~vyor~, ~ ~~·. A.) -Şık~go. halkr 
inanmak epeyi mil-•I iildür. lek<'.ti':'i1.e ~clmege lıa:-lı:ı. araklarım soy ~ _ Yapma hanımcığım mademki Al- ~le~ı~e r~ıshğı ıçın yapılan ıntıhapta 

Yabancı a ıllardan gelen kelimelere lemı tır. Jahın farzını yerine getiremiyoruz, ha- ~ıwmdı~ı reıs 1:0m~onun kazanmadığını 
gelince, on lan atmak, tıpkı 'l'iirki) e· ri peygamberin sünnetini bırakmıya- o~renınce genı~ hır nefes almıştır. in-
den seyitleri. eyhleri. hil:ifeti teklu•le Gayrı mUbadillerin işleri lım !., tıhabın neticeı.ı hakkında . alınan son 
ri kaldırmak gibi bir -..e) dir. Şiiphc,.iz Ankaradan S?elen haberlere Ila.,ka bir yerde pek hatıl şeylere ma.l~~a~ Tom~~un ~leyhınd! 191~ 
ki kelli anıp terkibi, heli acem sallı, göre gayrı mübadillere tevzi inannc1<'n ve her uğursuz denilen ey re.)lık hır ~kserıy~t h_asıl oldugunu g~ 
Tahran vasfı terkihisi bizim irin fe ka edil~cek bonoların bir kısmının den tc 'im eden bir tanıdığa ayni mes terme~t!~.ır. ~el!ı reıs. C!,rmak beledı-
dar-güliinçtiir. Fakat humu1 ~erine dl' lele ha'. ld:ı fikrini ~ordum: ye reıslıgıne ıntıhabını sukunla kar~ı-
Buhara softası. Kazan imamı getiı·mek basılması bitmiştir. Cemiyet bun- - Bütün dünyada adet ,.e rakam Tayyare kazaları 

krın tevziinden evvel Anadoluda te !"ana yoktur. Y~ bu ~raı, ~ e arcm kalmadı anki de başımıza 'u on ü_ç ı·~ Londra, 8 (A. A.) _Mısırda lsmai-
kelımeleri, terkiplerı. y~rlıleşmı,.. arap, müzayedeye çıkarılacak Yunan ı kamını ~ıkardılar. Maamafıh cem_ıye.t~ liyede vukua gelen bir tayyare kazası 
acem :ıs~ını kaybetmı~tır. l\lanaı;;ını ta· emlakinin mikdarı ve kıymetleri- akY~mın bulacağı rakam ne olabilırdı. neticesinde bir tayyareci ölmüş, diğer 
artık ıştıkaktan .alınmaktad_ır. . . nio sür'atle tupiti için teşebbüs· ded!: . . . • hanı ikisi de afır surette yaralanmıştır. B'! 

BugUn Romen posta memur' 
ları geliyorlar 

Bugün ıehrimize 22 Romell 

posta memuru gelecektir. 

Memurlar şehrimizin geıilmif' 
değer yerlerini gezecekler. rel
grafhanelerimizi ziyaret edecelr 
lerdir. Memurların hepsi spor 

olup Romen postalan futbol ~ 
kamının ileri gelenleridir. 

O zaman hu kelımeler, ~er~es an,ıdn, te bulunmuştur. Takdiri kıymet . 11 mış bır m da diyor kaza bu sene zarfında İngiliz asken 
Arnavut b~bada~ doğ~n _Tur~ ~ocukla icinin de nihayet 6 ay sonra ta- kı: . . tayyarelerinin uğramış olduğu altıncı Tetkikat yapıyorlar _.. 
rı ~.ada.~ turkçe.dır .. ~.elımenın ırkını ., 1 1 k k d - <,;ocuklarımız .. bı~ ya~ı!'a -~~~ın- kazadır. So•yetlerin memleketimilP'I 
deg!l, cumledekı r.o~ün~ ~e ~.a~~ arasın: mamile b!teceği munaı<. a a • cıya kadar d~~a ~uyük gıbı gorune· Bu kazalar neticesinde ölenlerin ~ 
dakı yayılma kabılıyetını duşunmek l:ı dediliyor. cef,, yazık cter,ıt mı'! mecmuu 34 kiıddir. dumping yapıp yapmadıkları ha .ı 
zımdrr. Halk arasında yaşıyan, n bı- ı '1oobı 14M :. kındaki münakaşa ıehrimizde" 
zim maksatlarımızı ifade eden kelime- PAUbadlllerin istihkak . Amerlkada kurakhk • ..a 
Jer kendiliğinden yerli malı olmuş de mazbataları Hilllahmer kongresı yakında Vaşington, 8 {A.A.) - M. Hovere ecnebi ticaret mümessillerÜ"' 
mektir. Hulllsa dil siyasetimiz platonik Tasfiye kanununun dokuzuncu .mad- ı toplanacak takdim edilen resmi bir rapora nazaran nazarı dikkatini celbetmiıtir. - ~J 
hayallere değil, hakikate ve şeni~ete dn desi mucibince mübadillerin istıh~ak l Hilaliahmcr merkez heyeti dün top- salibi ahmer hala kuraklıktan muzta- Ecnebi ticaret mUmeuil ... 
yanmalıdır. Biz yaşıyan ve konuşuldu- mazbatalarını 2 hazirana kadar vıla- 1 lanarak yakında toplanacak umumi rip olan mıntakalardaki bir milyon ki bu hususta tetkı·kat yap-af' 
ğu zaman insanları hirihirlerinin fi- yete miiracaatla almaları lfızımdır. kongreye gönderilecek raporu tetkik ve şiye yiyecek vermekte devam etmekte- ... ~ 
kirlerinden haberdar etlen bir dil i ti- Rundan sonra yapılacak müracaatlar ı tasvip etmiştir. dir. Maamafih. vaıiyette tedrid bir sa başlamışlar ve gümrükler udllP'" 
yoruz. kabul l'dilmiyecektir. Keyfiyet ali'ıkn- Kongrenin Darülfünun konferans lah husule gelmekte olup iki aydan az d jlft 

S tlJJ:İ ETJ:.ll darlara tebliğ edilmek iizere kayma- salonunda yapılması da bu toplantıdaıbir zaman i~inde artık muavenete ihti- mü ürlüğünden Sitatistik 
karnlar:ı bildirilmiştir. kararlaştırılmıştır. yaç kalmıyacağı zannedilmektedir. mitlerdir. .../ 

Bir içki du,manı geliyor lntuH H """" ıuımmttn mttUılSltll:UllllHUBltu lHWIHllUtlHllUftllHUllUHllllJllHttftltlffllllllll m """ """""""".""""hMlmllnllflMRIJllllllUUUIUllllltl ........................ ,,llflll lWU ••Hı 

Alman içtimaiyatçılarından ve r ~ Ef .. f k 
•rn•zamandaiçkiateyhtarıarından Bıcan endi ve ru e ası : Şişmanların Seyahatı ... j 
Profesör Reinhart Cumarteıi gü- --------------------------------------------------------
nü refikasiyle birlikte bir kaç 
konferanı vermek üzre lstanbula 

muvasalat edecektir. Profesör 

Sirkeci istasyonunda Türkiye içki· 
aleyhtarları cemiyeti namına iki-
nci reis doktor Ibrahim Zati, 
lzldan Ferit ve Ahmet beyler 

taraf mdan istikbal edilecektir. 

tik konftrans Pazar günil a1'

ıamı saat dokuzda Galatasaray 
konferanı salonunda verilecektir. 

Y tfil Hilil Cfmiyeti Proftsöre 
ve refikasına Heyeti ic!are a2isı
nın ittirakiyle b1r çay ziyafeti
•erecektir. 

Bkan Ef. - Maruf R. bunlaı· kim'!I - Ya bunlar? 
-Amerikalı seyyahlar... - Bunlar da seyahate 

1 manlar cemiyeti .... 

1 - t nsanların §U 

çıkan fİf· ı cağı .... 
za,·allılara acıya.

1 
- Şunlara da 21ota 

yor. 
- Halbuki .. ,. 
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Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Fransız mahkemesi bir kelimenin 
manasını anlamak istiyor 

Sorbon darülfünununa soruldu, cevap bekleniliyor 
-

. Paris hukuk mahkeme inde garip tellektüel koşuda kazandı ve her 10 ni anhyarak parayı posla ile gönder-
bır dava rüyet edilmektedir. Zengin frank ta 3.1,50 frank gibi bir bahis nis- mi~ , .e bunu \•ermek için yazdığı kısa 
fabrikatörlerden .Mösyö S ... seksen ya- peti getirdi. Fabrikatör buna fevkaltide bir kartta fabrikatörün isminden en-el 
§tnda bir adamdır. Kendisi mukadde- se,·indi. O: eski dost~ı .m~dam I.a Ba- (gangster) kelimesini koymuş, fabrika 
~a aralarında rabıta bulunan altmış ron~ ~endı _lı:"abın;~ ıkı hın ~rank ba~- törün gang ter sıfatının kendisine ve
laşında ve Baron C .... isminde bir k:.t· e gınşme~ını ?·azdıgı!'dan dort beş bın rildiği için mahkemeye müracaat etmic; 

Avrupa 1\falından Daha 

dınıa hala samimi münasebet besler. franklık h!ı· kar bc~lıyorclu. . zarar ziyan talep ediyor. • 
Bakınız nasıl bir hfıdise bu müna- Halbukı ~aro!' hır otomobıl. kaz~s1 !1 Baronun avukatının iddiasınca 

SAGLAM dahaUCUZ 
Btbeti ihlal etti Fabrikatör meraMı dan dolayı rnktınde ko~u yerme Y etı- t k r . t h,.. k d bf • : • • \ ~ememis. · gang· er e ımesı a l\ır ma amın a 

t koşu bahısçı ı oldugu halde eyalet- :. F b :ıik f' h ki ld ~ k r .1 olmayıp sadece çete, cemiyet, harp de-
Büküsüz 

Kıvrak 
Katlı 

(Vater) 
(Ek$fra) 
(Retor) 

Düz, çizgili, renkli, ınce 
kalın bezler, perdeler yaza 

mahsus elbiselik ve sair bez· 

Jer imal olunur. 

te ın~hi.~ işler_i olduğu için büyük ko- ka?.a~c~nı ~s~;di.a B~r~n ~!~a :::a~ı~~= mek imiş. 
tıı runu Parı~te .bu~unamıyacaktı: gelen memurun zabıt nrakasının nü- Her iki tarafın inatlaşması üzerine 
k Undan çok muteessırdı. Bahusus kı munesini göstererek mağdur olduğunu mes'ele mahkemece tetkik edilerek 

1 oşu ile doğrudan doğruya alakası o- ispat etmeğe kalkıştı. Fabrikatör ise gangster kelimesinin tam manası anla 
b~n bir ~o~tu ~Ent~l_I~tüel,. i mi_!lde bir defa kazandığına kanaat getirmiş şılma~ı için Sorbon müderrislerinin 
kır beygınn bırincıhgı kazanacagını olduğundan iddiasından vazgeçmiyor- fikrinin alınmasına lüzum görülmüş-

· iplikleri 

~~di~ine temin etmşti. Filhakika En· du. Nihayet Baron söz dinletemiyeceği tür. 

Bi·~··k·~;;;J~-.;T~~:\-HI;diSiiiik~di;dftr;iiiiiYıiPtıkıa'rı ntiiıi&Yiş 
her tiirlii çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT F ABRiKASI 

tulan adam 
Tayyareci yüzbaşı Glenkidston 

•ltı buçuk günlük bir uçuştan 
•onra Kapa vasıl olmuştur. Ken

~İai seyahatı altı günde yapmak 
1•tcrni§Se de motörüne anz olan 

tafif bir sakatlık onu yolda bir 
aç saat alıkoymuştur. Bu uçuşu 

~~Plllaktan başlıca maksadı ken· 
\" 

1 t•birince kaplumbağa betae

;~c .ı~ günde Kap-Groydon mesa
r' 81nı kateden posta tayyarele-
ınden daha çabuk Kapa var· 

lllak mümkün olduğunu ispat 
tylemek idi ve buna tamamen 

1'luvaffak olmuıtur. Milyoner 

~orcu lakabile tanınmış olan 
b lcnkidston sergüzeştle dolu bir 

~Yat geçirmiştir. Kendisi umu
~1 harp iptidalarında Almanlar 
~rafından torpillenip batırılan 
• 0 &ue zırhlısında zabit namzedi 

~~· Glenkidston tehlike d en suda 
\ 

1 Oııçuk saat kaldıktan sonr~ 
lıttuldu. 

b Daha o gün diğer bir harp 
11tın· • d _ısıne naklolundu. Bu gemi 
ı,t 1ki gün sonra gene Alrnan.. t tarafından aynı suretle batı
k tbıştır. Glenkidston'a gene bir 

y 01rnadı 
19 . 

S>ıl 27 de Solent boğazında ya-

ba~n bir motörbot sür'at müıa· 
til· asında kendi motörbolu dev· 

ip b t 
ti~ a mı~tır. GJendikston mu· 
~le kabilinden zevcesiyle kur-
~Uştur. 

~ttı inı ıenede bir uçuş yapar 

'~c kyYaresi düşmüştür? tayyare 

~t kc h~f.if surette zedelenmiş 'a ndısıne bir şey olmamışhr. 
'> Ynı tayyare dendir ki bir kaç 

•onr t~ 
111

• a maruf Belçikalı banker 

dlit 11
Yoner Lövenstein denize· 

Ci~Uftür. 
t~~l tndikston 1928 de Kent 
dh ttind C u4n e aterham civarında 
ııı-.ll sı Parçalanan ve yanan Al· 

Posta tayyaresinin sağ kalan 
.....,,, 

~-~ ~ka numarası: 104 
n -c~----~--~------~"'lt arp cephesinde ... müeUfii 

l>taritı Remarguc 

~Posta Kutusu 

HlmalAyanın en yük
sek tepesine çıkıla

(67) ADANA~ 

1 Polis Haberleri 1 
Slllvride bir rezalet bilecek mi? Sili\Tide Ali Il. mahallesinde Kale ~o· 

Bir İngiliz heyeti Ilimalaya sil~ile- kağında 34 numaralı eve Osman YC 
sinin en yüksek dağı olan Kamet te- Raif ismin.de iki k~,.i !'arıhoş olara~ ta: 
pesine çıkmağa teşebbüs etmek üzere a~ru~ etmı~~er . . Kapıyı kır~ra~ ı~e!·ı 
H'ndistana gitmiştir. Bu teşebbüs :?:S gırn_u~ler.. Sa~ıye hanımı ka<:n ma~ ıs 

1 
.. • • . temı~lerdır. Kadının feryadına .ıan-

bin kadem yukseklığ!~de olan bu d.\. darrnalar yetismi;-. ~arho~la r ev için-
ğın tepesine çıkmak ıçın ):apı~an teı;;eb· de yakalanmf'•la r adliyeye Yerilmisler 
büslerin beşincisidir. Şımdıye kdaar dir. • ' ,. 

. . • bu tepenin ancak iki bin kadem irtifa- Yakalanan Yunanh hırsızın 
1 Hi_ndi~tanın milli r~~~eri M.aha.tm~ . Der~et.tığımız resim, Bombay_ nüma ına çıkılahilmiştir. • ._ marif!!tl.e!I 
Gandı, hır taraftan butun Hınthlerı yışine ıştırak eden kadınların bır gru- Paylaşılanııyan . ~ unanıstanda ıhtıla~ yaparak ~eh-
kendi etrafında toplayaı-ak çalışarak bunu göstermektedir, Altında (x) işa· r~mı~t> kaçan Anderya Kosti i mindc 
lngiltereye karşı milli bir cephe teşkili reti olan kadın, Gandinin zevccsidir. altınlar hır 1 unanlınrn gecenleı·de zabıtamız ta 
ne çalışmakta iken onun refiknsr da Onun olundaki kndın Hindistan millı rafından yakalandığı ya7.ılmı~tı. 
zevcinin mesaisine yardım ederek Hin· kongı·esı· m·u·hı'm erk·.' d 1 n K Rus ihtilalinden evel Rusya devlet Zabıtaya yapılan müracaattan an· 
d · t k d 1 d • ' anın an ° a · · b·ı • h 1 1 ''k 1 ld • ·· A d · ıs an . -~ ın arını ~y!1n ırrnaga ve on M. Münşinin refikasıdır. 1\ladRm Gan- hankasına aıtken ı a ara >O şe'ı. - ~şı ıgına gore n erya ~ehnmize gel

1 1arı mıllı harekete 1ltıhak ederek mem d' . . • d k' a. d . 1 d k' l er tarafından müsadere olunan :l mıl· d ıkten sonra da bo!5 oturma'n.ıı ttr. A,·. • 
ı k t i . Jıj + t - t ··k t k ının sagın a ı llanım a so un a ı • • . . .. 1 1 d k " h r b 'k 1 ·· "ı· e e. erın~ ıme,, f m ge e.~H ~ me h "b' H" t .. 1.. 1 yon dolar kıymetındelu altın ku ~e e- rupa a ı azı a rı a arın f mume ~ L 
tedir. bandinin refikası tarafından ,.u anım gı 1 ın m~s uman arının .meş . ,. ak üzere Ne\' ·orkıı gönde- olduğunu söyl~mek suretife >İrçok tica
kubulan bu mesai de vaE;i mikyasta hur '·atanpen·erlerınden Abbas Alı Be rı ~ atm J . . 

1 
. retanelere muracaat etmi~ ·ve bunlar-

murnffal\ olmu !'ltur. nunun netice!'i o· yin refikasıdır. rilmiş ve kısmen Chase Jlı;atıona H dan Teofanidis i minde bir tücardan, 
larnk llindista~ kadınları milli hare· • kısmen de Guaranty Trost bankasına getirtmeği taahhüt ederek tuvalet sa-
ı~etıere Vl' milli nümayişlere iştirak et Zarafet müsabaka- yatırılmıştı. Bu külçeleri dah~a ~a.rlı~ bunlan için GOO lira Pt>Y. almağa mu· 
misler, , .e lngilfere hükiımctinin ı:id- d · biri i ı·usyası zamanında !'atın aldıgını ıddı vaffak olmuştur . 
detli takihatile karşıl aşmışlardır. Bil· Sın a ne a eden Fransa bankası bu iki Amerika 6 yaşında carlh ! 
hac;:sa Hindistanlıların ecnebi kuma~la· Hindistandaki , .e ha ka ha,·alidtki bankası aleyhine bir dava a~mıştır. Kalyoncuda oturan madam Ane!Iİ· 
rı ~ula_nmamaları !ıarekcfotde murnf: lsmnililerin reisi olan ve onlar tara- Bu meraklı dayanın rüyetine başlana- nin altl yaşmda oğlu Petra ile ayni 
fakır~t~ en çok temın. ede~ 4~·e erkeklerı fmdan yer yüzünde Alla hın gölgesi, caktır. mahaHede oturan altı yaşında Pana-
Gandının hu harc~ctı~ e ış .ırake adeta daha doğrusu AJlahın hemen kendisi Ki i vurdug"" unu yot oynarlarken kavga etmişler, hun-
~ı~·cbur denler, Hındıstan l.admları- tanılan Ağahanın kısa bir zaman mu· m n ]ardan Panay~t jiletle Petrayı bacağın 

. ' . . . kaddem Fransız bir kızla evlendiği ya- söylemedi dan yaralamıştır. 
llındıstan kadınlarının polıs t:ıkıbatın· 1 G n· . Bir baraka soyuldu 
dan u•;raclı l· l arı r za ve cefa 0 dnr"ce zı mıştı. eçenlercle ı,·yerada bır za- En me...;hur ve tehlikeli haydutl:H· \ d 1 h" d k"" f dd . 

' 0 • ' • .. • r t ·· 1 1 ~ :s • • na o u ısarın a or ez ca esın· 
ye varmıştır J,i A"e<:enlcr cle Hincfü;t:ın rn e mus_a >akası yapı ~ış n :Agaha- dan , .e Nev York haydutlar kralt Dı· de vah a\·lu~unda bir barakada oturan 
kadın~nrı B~m.~ayd~ ( P~li.s ş_iddeti) nın zeHesı bu zaral~t musabakası~ı k~ amondun arkadaşlarından Peter Fe· sucu Kemalin baraka'\ına dUn' bir hır-
aleyhınde buyu~~ h'.!' ~um~y!ş ya~- zanmıştı. Mad~m .~~aha~ın bu elbısesı Jie vücudunun muhtelif yerlerinden sız girmiş .'·e !çe!ide bulduğu e~yayı 
mışlardı~. ~u numaJ ı şe Gandının refı- Bom bayda el ıle orulen ıpekten yapıl- . 1 lduğu halde sokakta. bulunmuıj toplayıp gıtmıştır. 
kası d~ ıştı~ak e~mış ve hu_ suretle .ilk mıştır. ~ladam Ağahan, birincilik mü- ~.:r:a~t~neye naklolunduktan birkaç s:ı , Alacak kavgası 
defa hır mı ilet J,adınların.a ecnebı e- kala tını almıstıa. .. .. .. H dut kendisini 1 avukpaza rında gramofon fabrlk:ı-
mcHere hizmet edt!n polis aleyhinde - :. . - • a~ ~onra olm_uştur ... 1 ay kten imtina smda çalısan amele Arabkirli Yunus 
nümayiş yapılmıştı. Tabancalı Rahip kımın ,·urdugunu soy eme ile Arapkirli Hamit arasında dün ak· 
ııuıııııııuııı11111111111111111111111111111111111111111114

1 
etmistir. c;:am bı'ı· al . k 1 . d ka . a cık 

A k'b'd' v•• d., " • - d '> aca mese e:sın en \g 
yegane_ ra 1 _ı ır. ucu un~n Azlı~den dolayı çok müteessir Kömilr mayi halin e mış \'e b~ sırada Hamit, Yunusu hı-
muhtelıf yeı]erınden oldukça agır olan b ·r Protestan rahibi, ken· t l k "Çakla ~ag kolundan , .e ayağından ya· 
surette yandığı halde on gün disini Paskalya 01ünasebetile Ki- sa l aca ralamr;.;trr. 

k • b 1 t ı· K"" ·· ·· su haline getirmek ve ma- HAi& sarkıntılık 
sonra te rar uçmaga aş amış ır. ısede son bir vaiz vermeğe da- .. omuru .. b"' •"ik Jn .... iliz lleyoö-Junda .Menadi sokağında 3!'i 
· · k tt••· b'I d . b yıı satmak uzere bazı uyı "' "' 1 . 1 ıştıra e ıgı sayısız otomo ı v~t e en halefinı ta anca ile öl- · . ı· k"le beynelmi- numarada oturan fıstıkçı Cema. e'c 

k kumpanyalannın ış ıra 1 k' k f'k ·ı · 'derken Ab· 
sürd'at müh~abka al~rından. bi~ ka- ddürmüştül r. _Vurulan rehip ölmez· Jel muazzam bir tröst teş~il olunmuş- d~fı~ıa~~~n~~a~iı~i e~~~n~ı sarkıntılık 
çın a va ım aza ar geçırmış ve en eve dız çökmüş ve katilinin tur. Almanlar ,.e Amerıkahlar bu etmiştir. Zabıta tarafından ~·ak~l~nan 
ölümüne remak kalmıştır. affı için dua etmişt ! r. tröste dahil değildirler. AhduJlah adliyeye tesli medılmıştır • 

-- · :- - 'H ıı d' D'le nin dansözleri yor: O Yakıt llel harekete gelıyor. Barit liyor musunuz? o an ışe 1 •• • 
- Tebrik ederim mülfızim llel! ! : bir tanrla diyor ki: Hel bürudetle cevap veriyor: • birer köşeye iltica t;_ttıle~. ~atro~ m~-

Ölmüş !... . - Mes'ele bunda değil. Gaye, sü- - Biliyorum. rak ve heyecan~a !'~ga so ~ t~~~~~r .:~ 
Yerde yatan ad:ımın ceketı altından kCın, ni7.am mevzuu bahistir. Bir saniye daha karşı karşıya duru· yaralıların h_:ışka hır !ara Ev :.b ~ .. 

kan akarak kaldırımları_n a.r~sını dol- Lıidvig acı bir tavırla mukabele edi yoruz. Hel bizi süzü~or. Bu daki~a ne şı_nılamıyacagı~ı sor~;>or.h .g~r u ?ı:.~:. 
duruyor. ince ,.e sarr sag elının yanın- yor: kadar miies..,ir .. Sankı aramızda hır şey dıs yayılır!'a tıcar~tı ma ;oı:r .. İ> \\ 
c:!' küçük bir kan gölcüğü h~sule gel- - Gaye mi? ne o mazeret gösterme· parçalanıyor.. teriler bir ~ah.a ge m;z.·d n .n ~~l! 
miş bu gölcük kamerin ziya~r altın- ğe lüzum mu görüyorsunuz? Siz harp- Maksvelin cesedini alıp götürüyo- sırm~h elbısesıle or~ a u.ru.~fr. 1 ~P 
da siyah şulelerle pırıldıyor. Bel diyor teki muvaffakiyetsizliğinizin acısını ruz. Sokaklar tekrar halk doldu. Halk bir şışe konyak t b? m~r f ~1\'"1~ ~g-
ki: ~ıkarmak istiyorsunuz işte bu kadar ... önümüzden yol açıyor ve bağırıyor: zı.n~ _k0!'Y~~ ~~· t)°:~bi~ea;~ekO~):;:~ 

- Siz misiniz Breycr? Haydi askerlerinizi geri alınız artık 3 • - Vay hainler ny .. ZaYalh adam gıttıglnı gor~u~çet A t t 
1 

İ 
Lud\•İg sordu: . • . . teş etmesinler. . ölmüş... . ler ya~ıyor. . a ·a n on una as a a 
- Vurulanın kım oldugunu bılıyor Hel sabırsızlıkla hır hareket yapı- Maks\•elın kanı arka~ından damla dnmıJor. 

musunuz? yor: damla akıyor. Onu en yakın eve göt.fi· Yaralı soruyor: 
Bel ona bakarak bilmediğini anlatır - Adamlarım burada kalacaktır. rüyoruz. Durası Hollandişe Diledır. - Acaba bacaklanmı kaybedet'ek 

surette başını salhyor. Eğer çekilecek olsalar yann on misli Birkaç hasta bakıcı gelmişler da!'s . :- .,Acaba ba~~~-larımı kaybedecek 
- Maks\·eldir. bir halkın taarruzuna duçar olurlar. mevkiine uzatılmıs iki yaralıyı tedan e mıyım . .. Ben şof ~rum. 
Hel bir dakika kadar d~şünü~ bir Siz de bunu pek ata bilirsiniz on daki· diyorlar. Bir kadı~ önlüğ.ü kan dol~ ~l 1'ezke~eler gehyo~. Dı~arda ate_ş ) i 

o ta,·ırda durduktan sonra dıyor kı: kaya kadar sokak başlarını iı.gal etti duğu halde inliyor ve e,·ı'!e avdet ıçın ne başlı) or. Sonra hır ugultu. ba~rı~· 
c - Kaçmasına meydan vermek iste- receğim. o vakte kadar cenaz;yi götü· kalkmak i!'tiyor. Jü·ndisinı zorla alı~o malar, kırılan camların şangntısı .. 

~~bit dim. rebilirsiniz. yuyorlar. Nihayet bir doktor "·e hır Dış_arı fı rlıyoruz. Elinde bir kargı 
~tUl.<ırtal.ıitin • • .•• • Lüdvi~. kısaca mukabele ediyor: Lüd~vig bize: sedye geliyor. Kadın ka~nından· yarah: olan bır adam kargının ucunu k.aldınm 
~d'ltılt>.. ı~ .. rnerdıvendcn ındıı;ını - öldu.. - }\.aldırınız! Yanında arkasında eskı a~k~r cekyetlı taşları aıasına sokarak bagmyor: 
~ııtr1 " Ya11~~ kın~ \'armadan biz de Hel omuzlarını silkiyor. I,üdvig de- Dedikten sonra Hele doğru bir de· bir adam nr. Bir kurşun. ıki .. bac~gı~ı "Kaldırımları sökün üz !,, Şilteler pence 

ilıı:/>. hirt k~r.~ıtmişiz. Zalıiti.? l'l_i~ Yam ediyor: fa daha ~öner.ek ~iyor ~i: d_elnıiş., Karısı ranınd~ dız çok~u~ ın relerden frrlatılıy~~· Sandalyele~, bir 
~ltır ~ rn~rneı ~uk baston .~·ar _uç kışı - Arkadaşımız~ı... . . - J!'.ger şımdı çekılecek olursanız Jıyor: '~~ ! o hır ş~y Japmad.ı kı .. _ O~~ ~ocuk arabası Ye dıger eşya sokaga .) a 
'1 •d ~«.·rıe . l lereddOtAıız lm:e ~ak ilet cevap vermıyor. L\tdvıg ona so kımse sıze taarruz etmez. Fakat kal· dan geço ordu .. . ~e~ de ona ~ emek.J~O- gıyor • .Meydana doğru pathyan siluh· 

el'tl:yece~; ()nı! voı·mnk koı·kusile ğuk bir tavtrla bakarak iliıve ediyor: ı makta ısrar ederseniz başkaları da öle türüyordum ... , Kuçuk sef ertasını goste ların ışı~ı görülüyor. Damlardan da 
erdır. LCldvig doğrulu - Ne güzel iş değil mi? cek .. Kabahatte sizin olacak. Bunu bi· rerek tekrarlıyor: "Yalnız yemek ... ,, ateş başladı. • 

(Bitmedi). 
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italyan Kadını 
.Jloris dö Kabra'dan: fa 

''\'ia Chfatanıone,, de i tirid) t' sa· misti. hen dine daha gelmede
0

11. a) ni 
tar. E'-mer renklf, siyah saçlı safran kuHctli el onu bileğinden )ahalnılı. 
renginde fulftrı ile ~arip ~iizelliklcrc s~ndnlye indt>n kaldırdı. ~onl'a, lıir
nıcrakl ı seyyahların nazarı dil, katini dcnhi l'e Beppun un d uclakla rı uğzrnıı . 
çeker. l\fahalle cocuklarr onun lıir giiz ~npıstı \e ü.\lc hir iipii.:lc öptii ki, dah:ı 
kırpı ·ile on be adımdan lıir nıicl~ e) i imdire f,adar, hiçbir Hana J ızı hor· 
hile te hir ettigini iddia ederler. ',öz. le!\ınr muk:1'·enıC't edemez. C üıcl Bep-

V AKIT' ın takvimi 

Ccma 
10 Ni5an 9!J1 

Zilkade 

1349 
Bu geceki Ay 

UDne~ın ao!f u~ıı 5,:33 - batşı: 1 ~.4..1 

Namaz vakitleri 
!:iabah Otle ikindi f.kıam Ya:11 

403 12,lfı 15,S6 IS.4~ 20,17 

im talı 

3,45 

lcrinin rnd)o - nkthite ha 15111111 hu po )fll'l ciddi onu ... ofl'alarrnıı clııHt et :!::?, - Dlirijst. clikkatli, çnlışkan,

1
'irncles~ J,uwetli, umumiyetle iyi hasnil - B Q R S A 

kadar ı,unctli olduğuna .:üpheliyim ti: tal.ip 1,udretine sahip, menfaatini mUrl tıntıihi birisiniz. Bu karnktcrinizin tekf1· 
amma. in anlaı:ın im sihirden pek tel - lla) eli. dedi. ~el hizimle ye. sine.l ıik. nz ha n \e <:ok --akin. ıe\ ke <'ğ· mül ve inkişafı izin mu,affal. hir is- l"'""!~~-'!"'~~~-----..-.....-..ot 
kurtulabildiklcrlnt' ~m!n değilim. m:ıdnn nnra görü'3ilriiz. ! len_<'C) e ~.aknyt. nile "e. mukaddet>!l't·c tikbal~ yürü.> ehil meniz için en e~1i_n} ol ~;.;.p.'.ı.';...' ....,......,.~ 

Marya haıın d dl .hı: • . . 1 Marfn. memnun 1.ıir h>tldc clo;;.tunun baglr, muternıı. emcllerı olan, tımelı tp dqr. <.n!ışmnk, ol.uınal· ,.e aırıolı ın.:an ·~•''" 'V(t 

l lngiliz lirası Kr. 
- Borat lokantasına rıciıp bC'nt bek ) anma otururl(en dü-;iinti} ordum. 1 rafları km veth. her ~eye ohll'Ulldun uz olmak lazımdır. 

leyin. J .ı~ri nn!1eme) ii' le.fece~im .. Jlc tlnclisenin hu tarzda cereyaııınclnn kıymc! \C~en, kendine emin, muhitine . 2:13 -:'.Sizin ı!rlmda11ıııızclan fal'kınız 
men gelırım. Hır kalp me elesı hakkın pek memnun olmu hını. Bununla her;ı ıız crnın. kın iz, cok konuşmak1rın hoş· hınız mutercdclıt, hırçın, her eye ken 
da iıinle göı üsmcm J;izım. her. imdi artık bo~ kalan nıal!ıaclu. nıu lanıın. oturmn l~i sevmiyen, umunıinıt- elini kcıptırun. hayali cok, ha ·sa i) et tn 

- TJ. mrrkııhlll nolRr O.<t. l2 
han\: 1 fı. 

Şiipheli süphcli giilerek hrıktıt:'nnı hnsebecinin bitiremediği t:ıh:ık, hazin le İ}İ Hl hallık birisiniz. Bütün karnı,. rafı fnzln (ılmnnızchr. Hn:)attn mmaf· 
göriincl': hazin bana bakıyordu. tel'Jcriniz nııınıffak olnhileçek vc•.tıı nıu fıtk olmuı; insanları tnl\lit ctmeı, en do~ " " 

- Bir ı,nJp işi elbette .. Siz benim blu vaffuk bil' insanın kal'al,tcrleridir. nı yoldut'. \'c knzanmak. itilmek \eyıı 
zumun iclndc bir istiridye mi \':11' zan- Sab•t tar •. m :.!:W - Ameli tarnflarınız sizin de her eye hnzır olmak değil kudretleri-
nediyursunuz? r ~ V " kuvvetlidir, J\lüt var.ısınız. Pek öyle hrr ni l\ı)'ıncte clahıı doğru u pııı·ıı)n tah-

Gidf p bekledim. larya geldi. 13ir > nl şeyden alınmıyan n görii~leri ek eri) a \'İl edebilmektir. 
rım .ıse ı.ıyanti ı marıadıktan ·onrı ı Ceıniyet reisi dün kuwetsiz. nazik. muhitine emin. istek- ~·ok kıymetli hir ~ene müctekl,ikiu 
hikfıyesini ttnlııttı: lcri az 'e müternzı, hnssasiycti kendi. lıir söıiinll unutmumnk \C eısaı:ı olnrıık 

- 'l'a aq·pr et ki azizim. Yakalan· konferaDSlDl Verdi ine kfıri, menfnatını ha. kn ınm m,ı. tcliıkld ctmeği tll\ i} c ederim ( Hüı ri· " .. 
dım .. Amma nasıl .. Sitmar sirJ.etinden 1,. '"dd tt b . h . . d 1 ıurrntında a1·nmı}an hiri iniz. Az oku- l et para ile atın alınır.) .. • 

l..lrcı 

lltlır~ 

Dr:ıhm 
ı.. rrnnlc 

Le\·a 
Florin 
Kuron 
"lllng 
r,zeta 

lark 
Zloti b. . . • .ır mu e en erı şe rımız e >il• 1 t :ıı · llğ' ı ı ı 9 il k ı · · ı~ " " ırı ı. luıl'tn (~ • 1. Ak t k . 1 1 nrn5 o mıınız \e ecrll ><' ız ın z ıaı z _:JI - n as nra ,ferınız vaı·. ıı-

~· · b' d l"k 1 1 .. l ' emne 1 .,·am a ·vım u >e dl ki t fi 1 h 1 • l'd' J>" " ' ':.'ırın ır e ı anı. )oyu ~Ol e, omuz miiteh ·, b . 1 .1 1 . b't t· k r. r am arınız c n n nll\\Ct ı ır. ~ııaı • renı:ı\ 
)an bu kndaı· (i aretle h:ıvada bir de\' vitn a . ısıt.' e .. ? ne ~ı t ~ ~.ı ~ ih · 2:30 - ~'alısf,an, mliternıı, her l?e} e hu u i hrı~ ahnızdn ela İH hayatınızda ?o Le,. Kuru$ 
re.: mi yapmıştı) 2$ )aşında. Eı;pl'Qa t ~clmtı);>ı 1 ~1 f.. •

1 
.a:~'or c 

1
11 tam rn etrafına rok itimat hcRli)Cn, cin ı.endinizi n abi)cte tcrkcdherir:si- ı lürk llmı Dl nr 

,·apuriİe l kenderive hattında calışı- saa d 
1

.e karıfı unun '°". e1ı:ıns a 0• col, elle cekmiı; insanların teHkkül \e ni7~ Nikbin iniz. J teklcriniz cok. J{en· <.moncç ~uru• 
G r" t 11 d 1· nun a ıır on erans \ermı!'l ti', b • 1 · hl 1 A r k t h' d' 1 1 · d · · yor. çen )a7~ n. e amarc e anı . 

1 1 
t t k f i' 1 T rı ıına a up, raz asan n n a n •· ın ze emn } etfnız fqzla ır. l\luhitınıze 

tık. Hemen cırıl çıplak ylizen bir !me- .: 
1 
..• a S\ orö 

1 
d~ 1er~~n;ını nı;ı iZ· yetini i" hu} atma karı!'ltırmıynn. hndi intlhnl. edem~meni7. biraz zaif nokta· Nukut 

riknh kndın t, ağzından sular aknrak c ?1~· uydor, 8
1
) er ık er 'ra~ ız,.cnyl a clere olunındıtn cok kıymet \el'en. nıU nızclır. ller e}c knrıRmak istiyen \C ı lsıerıın (lnı:llızı 109 

b k d Il d d . k'. 1çcvn ıyor u. \on cranscı CZ('Um c c e. . · b' 1 1 1 · u · · · ·· · a ıyor u. an e ı ı. . f. 
1

•• • \C vıs ıı· sn z. uz m te\'azı olnn hu usıyt•tlel'ınl7.ı J.':O· ı Polnr (Amcrllı:o) 21 
- Onun !kadar yiizemez in ki!.. 

1
1 mış 11 

1 ~
1 'rı. 

1 
k il 

1 
kt 

1 
Umumivctle iyi bir adam ınız. rliyorum. Yeniliklerden hoşlanırsınız. ~o ı rıınk [l'ransıı Hı 

Ce\•np yerdim: ıı· k-::- . tı b11.'azı1ı:c a k·ı~klt!k1~11 ~13 · ~- ': 
1
an 2::ı - ·Ameli tarnflunnız kun etli· Az okuyorsunuz. 'l'ccr!llıeniz a7~ Bir.ız o l.lrct lt:ı ~·a 

- Yüzerim. 
1
!1 

1 
'. 1~ 1~1 • ırdço' e ~~d 1 tleı. '·'! c 1~ dir. Dfkkutlh;lııiz. intizamdan ho"lnnır hllgilerinizl ize kıyrnçıt olııhilecl'I, ıw. o rrnnk ı clçlh' 

Ve hemen o)undum. Ameril.atı ile :s ·.~.a v~m.1 e.a{ ~mı 
0

: ;.rı ga~:~ı ~1 ınız. Bir başka ınm idaresi altındu i le getirmeğc ~rılıı-ıımı. 20Drıhıııı (Yunanı 
bir rnrı:ı; ettik, onu altı kulac geçtim .• avı t .;o> .a~ ıaz~;1 

-.: d~7:nn ıi' ... a· hayatında mmaffak olacak kabili,> et· 2:ı;; - lfıı as ınız. Biruı mUtcı·ed- ıoı rıınk [lsvlçrel 
Gi,>indim. Bırnn ısrnmak icin. bir usti z

1
nn ld~ ' ··ı'eh~·"· ··t'd' .. gunJ• llld'. Je·r :1

1Y ledniz fazladır. Nefsinize eminsiniz. dit, mnhcuı> \'C mih·csvis olduğunuz ıoLe\o nuıı:ar 
. . · · • m 1 a mu c anı ıı. •Un an Jıl ,a ''kbl · l l\f h'tl · · t'b ı· d b' h kk 1 il 1 d ı~nım ettı, kabul ettım. Astı~en. sonra hafta giinlel'İ her ene a\·ı·ı giinlerc ı . ~sın ı.. u ı nıze ın ı a • .c. c. •· mu u n \,. ~r. şeye o urun an fazla ı ı.ıorln l.cıcmcnk] 
bır .. emek, )emekten onra bil' ı:ııucmu. d". . ,, ·t 

1 
.. ·. . k i Ilı ııuz. l inızde de J1ayntı husu t}cnı1.· l ıymet verır;;ınız. Hırcın olduğunuzu ıoKııron ~ckoslova\ 

. .; d • ueı. ıoıu. ı~nı,ımle\,ı nnun d d "t zı F 11 .·· k d • J' d'' d f ı ıncmndnn onrn a malum.. jtntil gUnleri <le he~· se e d°•ğf lr c e m~ eHl • ınız. Jrne eıınız <'O zunnf' erım. \Cn ını:ze c etra ınızn r a ,ılıng .A\usrnryn 
- Pehi cici faQa, bu kücüdik hi· Me el!ı. t lümlcırın ~aYl"~m · rlinh•ri az \e basıttı_ı·. • . emniyetiniz az. Di!,lrntlisiniz. intizam· ı Pezcta fi panra] 

kiı) e ol J de bir nuıceı a... h r ene ınu;n·en biı· gü~e 'tc a~Uf et. . . 232 .- Cıd~ı,, ça1.ı;-ku1!• d~kk~t ~ı. in- da~. hu)a~~lığınızı icldia ede!·im. ı !la~ ~marklAlnıan) a 
.}~celc etme n ppo o z·ım·rn izin l'ğ' ·ı. 1 .. 1 . 1 k t .. el tızanıd.lll hoJanan, .ımelı ta.ıafl.u 1 kuv 2:)6 - Sız de hassa~. a ·ahı, her ~C\. '.Zlotl Lthlmo 

- - ' ' • • 1 mec ı 'I gı >ı nı gun eı mem e e e gor ti' ·· il 1 ·f h k'k' k r·k· lf · • il idi. Her giio gö üşii}orduk .. kendi- deği ir. I'"~ ı, fJOI' 5 ~ı ~ ı •>:e. ;·a ·~n'. ı_-ır den alı~~~m, nii~e mel'~l\lı, genış cmeı.ı ı l'cn~ !\1ocarl~tan 
mizi kapıp ko'-vcrmiştik bütün .. elkcnı eo ·k ı ı ti .· d b'JI · . hjı telıf edebılccek knbılı)et \C ıstıdat· ler nhıhı. 1.<•ndınc emın fal.at etrafın-1 20Lcy Homıın)al 

.; · .; .,aı mem e.e cıın e 'c 1 1·• s:a hlJ'n nhi emelle b ~, · i ı · 1 k' h"t· · t'b 1 .. ı l Jcr fora e' işiyorduk. Hü:ıgan pupaBI· l\lıı;ircta 7. Hindi tanda 17 cins takvim .• ı>, • ,• .. ··~ ag ı, samım, nr 'n_n c:e ·ıngen .. n!u. •. ınc ın ı a a mu . >O !lnar ugoılov>nl 
na nh)'Or, yatak oda ında demirli~ol'-jrnrdır. Bu da ga~·et tabii olarak hir· uz haıı. çc '~! .. gorunmckten ho!';lamın tnıt olnu}an bınsınız. ı Çc\o-ıcç Se\'}ct 
duk. llepponun izni bitti. 1 e IJa tadı \"t• col\ karı ık1arn el>ep oluyor. .. ............. :·;·· ;;····· .. ••••••• .. ······---- ......................... :····· .. •• .. ··........................ Altın 

!Jütün yeminlerine rnğ~cn bir Jrnı·t poı; E ki tnk>tlmin ~nyri nnıntaznm ol· Darulfun un y erh malının r.ıecl llyc; Borsa 
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t.nl olsun yazmndı. benı atlattı. ma ı tknri muamel:ıt, fenni tetkikat. Di d ' f ' . '"' • .. ' ıı nloror harici 
-Gözden ırak olan... .. zimat 'e nıe ııi iizerindc hir~ok mii • VaOJn a za e ~---..ı._.,.._ıiııiııı.,.*iılilılıliılıiııliı" 
- E\ et. cvcıt mnnıa .. ben oyle ı~uluy kült er ihda etnıel,tedir. .- n 

kola>_' ?tlatılrı· ci~ ten dci:"ili.m.: 1 te o· nu mahzurl:m 11 :ız:ın itibara nJan (tJst tarafı J inci saytfada) ({tHl tarafı 1 inci sayıfacla o Bulmaca' nun ıçrn sizden. ~ır ua '!hat ıstıyornm: bil'çok ra ·atane ,.c ticaret oclalaı:ı tak· reisi ve tıp müderriılerindcn biri Ankara belediye~inin nıacldi 'e mtlll(l· 
Bcpponu!1 gemı ı .geJdı. Her 7.mnnn \'imin tebdil \'C ıslahını teklif etmls- ''i milzaheretlerine ye :mayi el'babı
{Prattorı delin ~ırenu) lokantn ında lerdh'. Papalik. Patriklik. Ye sair kararın lastik edilmemesini mü- ıun anlayışlı aUtkalarına borçlu) uz. 
) emek l er. Muhakkak orada hulurunı. din mües e el eri de bu teklife bazı U· dafaa etmişler, buna mukabil Burndn hepinize cemi) et namına tes<>I• 
Mnk adım ~ir tabnn<"a _aJıp. doğruca- sullcr ta) in ederek iştlmk etmislerdir. kiirlerimi nrıcdel'im. l 

:- Ha) dı can~ .. del.•. mısın .• il emen Bu uretlc hıri~ti~ an banamlal'r nyni Edebiyat ilahiyat müderrisi erile Muhterem efendiler: 
cecık taban.en .• Gı~m. gum .. tozu duma giine tc adüf edecektir. fe. eJıi 9 ni· Tıp müderrislerinden biri lastik J denllcrimiıe her wiin itiraz daha 
na kat, pohs gclsın. kode ... ne olu)oı·· anda paskalyn olacaktır. edilmesini iltizam etmişlerdir. ynklasıyoruz. Yerli mnlımn zafrri 

un ~amm~~- Bö) le ntlatılmak bime ~9~2 enesin de lıütiin elin miier;sese· Emin Muammer Raşit B. her giind('n giine knt•iıeşi) or. Y('rli mnlı 
g

elmez, istiyorum ld.. lcı·ını temsil eden zevat toplanarak ı.ullnnmnnın bir milli bor('. olduğu git-

0 
, • d . 

1 
ld bu hu u ta bazı esa ları teshıt edece!; iki noktai nazarı te'Jife çalışmış dik<;e dimağlarımıza. ruhlarımıza yer-

.. -. na ııı~ el'ı; 'ere ın .. an a ,ı 1• )erdir. fakat muvaffak olamamış ve le iyor. Yerli malından istihfafla balı 
Şımclı sana hır kolııyının bulurum. El rn·m . . .1 .. 1 1 11 ;. .. d b J • t>eclcnlerin hile ya, aş~ a\'a hal, ) olıı-
nltıuda bir ft!'lıkın )Ok mu? Git onunla .. ·• ı;e.n~~n~~1 nı M}C . JU c.u~u gu- e e İyat fakü tesı reisi Köprülü na g-irdiklel'ini ibretle ,.c meserretle 
• ircna lokantasında bir yemek ye .. ı 11~ 11 .erte 1 gunu beynelmılel 1 tırahııt zade Fuat B. ile şiddetli bir mü· miisahede ('diyoruz. ~ , . , 
Hcppo sizi görecek. Eğer seni bir par·ıgm~\'c~laca~hr. . .. d"'f 1 nakaşayı müteakip riyaseti Fen lfahmi Bey hundan sonra Ta arnıf 9 L A F @111 I_ 1 P_ ~ D ~ 
ça ~cviyorsa, azap çekecek .. . Her halde, . : ·ay m 1 a~nı gıın~. tesn u Ne· L'emiyetinin semereli c.alı ma ı sm.·e in- 10 A R A li A r.11 A T ı· L 
kcnd' .1 h h . 1 . . . . . 'h' 1 cektfı. ı\\ların ha7.an clort hazan lıeş fakültesi reisi Mustafa Hakkı 1.!1!.I 

ı.u e er angı 11rısı ımıs gı ı a ay hafta olm'n ı da mahz r· r· . de birçok lmsnbalardn ecnebi mallan- 11 S A K AT rii· ,ı y- A M 
~ttiğinizi znnnedecek. . . .ur uc uı: B. e bırakarak içtimaı terket· na ycı· kalmndığrnı bu sa•.·ede paran1ı- !!!!~ .. . Bunu nazarı ıtıhara alan hıq;ok l· ' 

1nr~·a tereddut ettı, ~onı:~• =.. man, İngiliz ,.e Amerikan müe se .. ele- miştir. zın da gittikçe istikrarımı yardım edil- Dilnkli bulmacamızın 
- ~e~e olma ı~, dc~r, kuçuk. O_gus· ri her H) da dört hafta usulünü knbul içtima bundan sonra. bir müd- m~ş .oldu~unu, ve ~ e~li malının zaferi ledılmiş şekli 

toya _hır,~ ar t cttım mı, oldu hıttı de- etmişlerdir. mı Ilı zekanın da zaferı demelc huluııdu-
ll!~tır. ı_anımıyo! mus~n .. mu ha ebe· Japonya da bulunduğum wmnn tlcn- det devam etmiş fakat hiç bir ğunu öylemi<: ,·e nutkunu şöyle hitil'· 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Q.J 
cıdır, pe •.melen hır haylıdir ko.,.uyor •• ret oda 1 a~ustos ayında fazla vari· netice alınamadan divan dağıtıl mi tir: ı • ı 
Canına .~ınn~t.olacak.. clat ı,aydettiğini SÖ)lcmişti. Halbuki "İ!'lte muhteref t'fcndiler. hu hayırlıJ _ _ J!ı __ ~ _.., 

- Goıecek ın Marya: m~'·:ıffak ola bu takvim farJ,ından başk:t bir §e) cJc mış'ır.. \C mü bet neticelerin hu ulünde mütr~ 2 ~ iJ ' 
cak. m. il~~ hen de gelıp ızı uzaktan ğildi. Bunu onlara izah ettim. Dünkü celseye Divanın 16 vazı bir hi sesi olan cemi) etimiz na- 3 - - - - iJ"""' 
eyrcdccegım. Bu tak\'lm meselesini görü mek üze azasından 12 si iştirak etmişti. mına cümlenizi hürmetle ·ehlmlar '° 4 ~ - - - ~ """' 

l'e tesrinievel ic.indc Cemi.veti Ak,aın- h kk muhterem Başvekilimiz Paşadun dd l!!J L'- (1 
• Rasim Ali B a ındak: ka- \ k 'k. · ·ıı· · · ı 5 liil- - r-1 -Sirltfl:l lokanta ında. etrııfınıdu hir dn bir irtima ynpılacaktıl'. Bütün mil- 1 n ara ı ·ıncı mı ı anayı • ergı in ne:· ~ ~ 

kaç ki i >emek yiyordu. Tezgah öniin- letlı·e murahhaslarının i tirak edecek le rarın sü!üsanı ekseriyet olan 11 mııf, şerefini bize bah~etmelerini rica e- 6 !§ - - - - -
de biri i akol'deon ~alıyordu. Saat de iri bu konfcransn Tiirki) e de da ret e· reyle lastik veya reddi lazım deıim.,. 7 - - ~ -ı 
Mar;ra gen .. birisile geldi. Bu do tumunldilecektir. Baloya smokinsiz girilir mi? 1.1!1 ij il ~ geliyordu. Mevcut 12 azadan 8 = - r.aı 
muhasebecislvdi. V f l · ğJ Dün akşam l\lak im harda F('neı'-

9 
____ ljii ~ _-,-- _ ~ ~·Jl-: 

Küçlik bir. işuct edel'ek otmdu, ~ e- en ze osun o u on biri ittifak edemedikleri için bahçe klühünün halo. u Yardı. Bun- l!!!J ~ ..... 
meğini ı marladı. Biraz onra üç ne. geliyor reyler dağılmış, hiç bir karar elan haberdar olmı) an kalalı.ılık hir 1() •it· ijj1 1_,,. 
seli ndum daha i~eri giri)ordu. Biık· l mli,.tcı·i grupu imokin iz hura girmek l l = [iii l!!J - -
kAn sahibi: Atina, 9 (Apo) - Yunan baş- a ınamarnıştır. i temi~lcr. kendilcl'ine mümnneat e· 

- <? ~Hl) nınuz bakalım, dedi, ne );·ı vekilinin oğlu M. Kiryakos Darülfünun emini Muammer dilmiş. bunun üzerine kapı öniinde hii ,,ıı' 
~ecek ınız. V . Ra•il B. dünkü celseden •onra } ük bir "ilrültU lrnpmus, mliskülfltl:ı Bııgünkü bıılmacll , 

Adamlardan biri i oturduğu yerden emıelos, Paskalya yortularını ., "' '1 ki• 
k b• - - .. d . . önüne geçilmi-..tir. Soldnn ağa. ) uknrıdnn a.şıı,.,·,. 

birdenbire kalktı. Gözleri J\tnrynnın o- lstanbulda geçirecektir. Mumai- ço asa 1 gorunuyor u. ıçbma- / u d ··ı S) •·ıl " 
t d 1:... 1 t 11 ı• d 1 k lzm"ır şehı"r meclisinde - sla cgı ( , 

110
" ur Uı;u ma a' a ap rmmı" ı. ,u >f'P· leyh ailes'l b" I"kt t • an sonra iıahat a ma isti'- en (5) .JJ 

po idi. Onan bu nıe 'clevi nasıl halle· 1 e ır 1 e, cumar esı J ı ı ,,, deceğini meı;ıkla hck11) ~rdum. füıll,fı, günü Lüit Triyestino'nun Stclla gazetecileri kabul etmel< isteme· ne er o uyor 2 - ll!abet (4), cesur(') ıırtıll 
· k · · k' h d lımir şehir medisınde meclise 3 - Fransızra 111. (2), /. w 

l\fnr} anın oturd. ul'!u. .masaya ynkla n- Ditalya vapurile Pireden lstan- mış ve ço garıptır ı a eme d . h kk d (5) f"l (2) _.., 
k h b t hf fi b kt 

cvam etmıyen aza a m a • ıı ·r s· 
ra ·, mu ase ecıye ı ı a a a ı, \'C: b 1 h t d kt' vasıtası'le "gazetecilere "'o'"yı'lye k f "I t ı (") def111 

- Bu süprüntü n", dedi. u n are e ece ır. "' ce şiddetli hücümler yapılmıştır. - " a maze •> • 
1\1 iti k f d. - bir şe\.•irn uoktur!,, demekle ik· B t .. • 1 d k (3). dC'IJllCk(.1) ar)a ruz etnı(' ste ı. l\1uha ..!· 'l'f"RRSPOH Çlh Ti " 1 u çe encumcnı aza arın nn e - 5 _ 1 emek ( 2), az (2) 

heci, beti benzi m·arnl, ayağa halkmı • tifa etmiştir. Bunun için yalnız serisi de içtimalara gelmediğin- 6 - 1Jnku11ma111ak (9) nrr1'1.6~(3 
tr: 'I'ürl.spor lzmirdc ~·:ıpılan mnt'lnı·ı içtima hakkmda işittig" imizi kay- d d • J • • t'f 7 ı · b /, • (2) ut 1iJ 

- Beppıı !.. bütlin taf iliıt \'<' re imlerile ,·ermek en ıger erı ıs ı aya mecbur - '.lır atım ismı , 1),,, 1 
Fakat Beı>po onu dinlenıi) ordu hi- için bir gün tcelıhiil'le çık.tı. YuJnız dile iktifaya mecbur kalıyoruz. olmuşlar ve yeniden encümen in ti· - Uymak (3. fakat (. cat'I' 

le, Maryaya tekrar. ordu: bugün dükkünl:ır kapalı olduğu İC'in Tıp talebesinin bir tavzihi habı icra edilmiştir. 1•1 ~ - fsp <2>. AzerbaU 
- Bu kokmu i takozu nerede bul- bekledigini:ı bu nii ha)r ancak mu\'er.- Diğer taraftan dün Tıp fakül- ............................................................ cı unı (-) 4) (Si 

dun? zil erden bulabilirsiniz. Bu anda ız. larımıı ve hocaları hakkında /O - Sebep (4), keza ( r ı"! f~ 
- Heppo !.. mir - t tan bul temasının tefei·runtmı lesi talebe cemiyeti l<ongra re- hakareti amiz ve tamamen ha- 11 - Bir ıa/.:it (~), ak~~~biflX:dı 

. Z;l\a~lı muhn ebeci daha fnzla Ö)- kafile ile l.ıeraher lzmiı·e giden Tal{ıt isliğinden bir tavzihname aldık. ki kat hilafı yazılardan 'f ıp genç- ) npa~ıııı"'' 
hyem~dı. _B}r kol uz.andı. ) akasından Mitııt }azıyor. Zeki nızanın lzmir fut Bunda Rasim Ali B. son gDnler· r . f k 1 d G klT Ü • k 1 me 
tuttugu gıbı kal.dırdı, ~pknsı ı.ulakla- bolü hakkındnki maka lesi i e bil has ::i ığı ev a ade müteessir ir. ene te ı ı · zerıne a c ti' 
rma ka~ar geçtı '-C l<enclini knpının dı şayanı dikkattir. Türkspor bu sayı İ· de bir risale neırettiğinden bah- bu risalede Rasim Ali beyin be}·au edilmektedir. k de 
t-arsında buldu. . ~ ı ıe ı tnnbul _ lzmil' lrnrŞJlaşma~ını en sedilmekte ve : birkaç ay evel nefretmek istediği Bu da izah edilrniyec\. 

Marya bu :ıhneyı agzı açık se) ı et· ince afahatınn kadar canlandırıyor. 11 Bu risalede muhterem hoca- 1 fızyoloji kitabmın, talebenin cede asılsızdır,, denınektı 
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Şatrançcılara cevabımız 
Tarih, taµrir usulü ve ıstılahatın 

münakaşası 
Yazan : Muzaffer Muhittin 

~rilerimiulen nldığımız lıazı mci..· (g:ırnhetto) kelime inden alınmış tam 
tupJar münıısehetile ::ntranrın umumı mukal1iJi (çelme) olan bir oyun ı-;ckli
hatları üzerinde bir tetkik ,.e tahlil ynp dfr. (Tu1ak nıya feda) n la bunun ·mu 
ntağı muvafık buluyorum. kabili qeğildir, Fi1hnkllm ha ını piyade 

Biz ı-atı'Bncın umumi eni tcırihi ·j. sinin yanına birdenbire rıJ,an Pİ)<Hlc 
ni yazd;k. Şatranrın he r mfüette ~eçir- ona bir ~elme atmr~tır. G~~ g_üre .~ör~ 
dfıii istihale "' tekı\mUlünü tetkik et- tuzak olmaz. Feda da degıldır tıınkl.i 
mediğimiz için bir tarilwe )Hzmadık. bunun m:ınasr açr~ı tal\,·iyedir ) ·ani 
maz ine ait f>ir tarihce ,azrna ~ık. ha ·ını yumruklamıık idn bir çelme 

Rütün dh:u1 milletler inde ~ azılan ile hazırlığından geri hırnkma!,tır. 
tarihlerde şatrnm· filhakika arka nuı- (Roque) kelime inin şahrn :ı ~ ,·era ~oı 1 ledilmi f_Jkat lı!'"~'..". a in '.J'ürkler t~- ceJlnha geçi i tarzında terremc i hrm , 
rafından ıcat L'rlıldıgı nokta r teemmul a l ll tam mukabili olmadığı gibi ameli 
olunmamı<:tır. Jlk defa hiz ~:ıtrancr kıymeti itibarile de <·ok 7.aiftir. 0:-tih · 
'f'6rke malettlk \C bunda taı-afgirlik kAm) olarak mukabelesi bittabi f:ahın, 
~·a_~ma~ığımızı ':~ tar!~i~ müey~if!e ~ ~ kale ile )aptığı hareketin hem h~ u ~f. 
mu. tenıdatı~a go.r~ huku~ Yerdıgımızı yetini, hem kıymetini gö-;ternıek ,·el 
rok kı a bf~ .. tetkikle ~e ln!e. caf~f:h~. hem de ~oh: tanın mı.: bir tek kelime ..ı. 
~trancı~ 1 uı·k~·e d_ekı tıırıhı, tekamıı· mak itibarile daha ,nzıh ,.e dnhn nıU· 
lı değil~ır. l\lnhıyetı )·nlmz o):~•):~nl jt· fit ,.c amelidiı•, 
ı·ın , ·anı :.atranccıların tcracumu :ıh- (~ h ı k k ld ) t 1: · ı ~ • ,. ı·. h ' ı· d k 1 .,.,a cıp n . n ı it un pe ... garııı· 
a ı ~~a ı.rc ın e. :ı ır. • tir. (l.!t() Maruf Efendi tarafından bu 
Dı~er garp nu~letlennde . atrn.nı:.; mnnayı miifit olmak üzre tavsive e· 

nazarıyc.lcre •. tct~ıl lcr.e, ~-ahhll.e~e ıst_ı· dilmi tir. Her hnlde oyundn şnh ~;plak 
nat eden g~rıış J.ıır tekamul tarıhı geçır k 1 . 1 k 1 J> • •• • 
nti tir \'e bugün 1' ilr]\ler de atrancı . a maz }fi nı~ :ı ır •. 1unu.hırcum.le ıl~ 
garbin 'azettiği eısasata göre. ovnar ıfade ~?talıdrı: be~J,.ı (l.at) k<.'lıme ı 
ınahaza bunun da zamanı l·ok kııs;ldır. taamm_um etmı~·cb~lıı· fnkııt her halde 
3atranc 'f\irki)e de ·(Roque) u ye kaide b~ rnzıyet te hır ciim1e ile irade oluna 
sJ • d 1 . maz. 
iub::-1fı~Y~ok h!a~f/e1~·,.~:~~ı~dı.uB~t~ı~: Bunun. gihi. diğer kel.~meler de l'ok 
1.ıtYnelrnilcl oyunlnr g.ihi berneJmiltl uzun tetkıklerı~ mah::.ulu ?larak vazc-1 
lltahi.rct alan şatraJH'I aJatur)\a • alaf- d!l.ml:. en nmelı ,.e en ba:.ıt kelfmeler-
1 anga diye fl,j tarz 'e ınahiyete a> ıı·n- du • . . . . 
lltayız. J]h•ka ~enellk dRr bir mnzl Bır.ım, şatrnncın tarıh veya tetl\ıkat 
içinde atrııncın be.rnelmilt.l ovnnyı ve tetehbiiah :sırasında istianesine muh 
tarıını takibe ba Jadık, • w taç olduğumuz noktaları yoktur. Şat. 

Kezalik tahrir u ullerini te hit <'· rancm ll.~ell saha ı.n~ıı da uzun ttCl'ii· 
d.trken Fı·ansız tan:r tahririni k:lbul et be \'e nıumar~ elerımıı vRrdır. 
tık. Eski arap harfleri ntrnncın yn- .Maruf Efendi l'ıl~ızda r_npılnn lıir 
~1 lrHt mül!iait bulunmadığı a5iJiı)rdır :,u ma!:ta. ~ıı· .i:\_la.carın hımayelı o.ruıınna 
ltibarla hemen te:sbit edilmi~ bir tt-1. knı şı ıkıncılığı ulmr~ oyun ortttl;U'ında 
11Yltn bile bulama) ız. Yeni hnrflerimiz rol< km' etil. ,.e rakip ·iz lıh' ~ııtranrt;ı· 
.atrııncın yazmu ına mUsaittlr. dır. 1\\uhtelıf şn1rttnı;çılınlıt oyunlan-

Diz de yeni yazılarımıza göre en ıı.1• 111 tahlil ve t~tkl~ ~t~l~l~fz hu ~~tı biz 
9lt tarzı tahrfri tn\ in ettik rn fakutl hayatı huSU::iıye~ı ıtılnınlc dcl:'ıl ~at. 
llı~dan tetkik olaciık c erlerimiz olırıa ran~taki kudreti nol,tasından ileri ~ur 
dıgı \'e umumi lisan mahivetinde fran- dül,. Şatran<;çrlar nra ... ınd:ı ~:ıyılan 
ııcayı kabul etmiş buhı~mamız dola- bazı zevat ancak ı:-atrancı tavla gibi oy 

31sile Fran ıı eseı·lerind(.'n istifade et- nıyırnl:ırdır. Her şatı·mH: o):nryaı!'· bu 
lttl'k i tiyenlere ı,ohı) hk olmak füı:rc rle dn oynurdı :;;u da oynardı dıye, zıkret. 
:Pransız tarzı tahririni gösterdi!<. Al· mek doğru değildir. OJ un lan itibarile 
~aıııar bunu yalnız beyazları nuzal'ı kıymet gö terenler hemen hemen biı' 
. lr>fate alamk hanelere nurnra ko)mnk kaç şntranç~:dır. 
e: (c~ .~) hır! a) rıca har~lerle i an•t llundan :sonraki teU,iJ,afımız ara
t tnek uzre bır tarzı tahrır kulhınır- sında biz keneli tecrübe ,.c bulusları,!t. Ş.i.mdiy.c kadar ) aptığım tetkikleri n~ız~ da yazacağız. Demiyoruz ı.( l'. . e
l nıuptedılerdcn topladığım 1i lk:"ıyet. rırnız tam ve hata 17. olacaktır ful,n l 
t~ l>u u . ulUn muğldk \'e gii~ olduıfonu 1 iddia ediyoruz ki • lmdh·e kadar c: ı 
bı t~rmektedir. Zaten her (en e) m lmnlardan daha am~eli daha miltekiı 
,,r ijtti rnr?ıı" Me~el.'i. ahın hane ·il mil ve daha etraflı olacaktır. ~lalrnzn 
(,) hun~ d?ıma ayn~dır ~unun ay_nca şatrant;t;ılarırnızrn büyük alftka Ye mu· 
~... nrfılc ı a.ret. edılmc!>ı 'e yanı bu habbetlerine müte,.ekk .. · . t k·tı . 

"'Ye U'-'rı hır ısi . r·ı · . h" ,.. ıı ır. le en ı c 
ııı,clr, " m " 1 mesı e ... p. rini ikazlarım daima şükranla görece· 

n . ğiz. 1 
darı e~azlarn nazaran huncıer :ı:;-ai;ı· 
tahı Y~kanya numaralandığr gibi hit-1 "Rudolf L'Hermet,, in gü· 

1 

>'lık sıyahlarm hane numnralnrı ela 
"u ltdan aşağıyadır 'e herhangi bir zel bir meaelesi. (The illus· 
aı,~talı hanede bulunan herhatıgi bfr trated London Nevs dan a-
ta~.'n rengi tayin edilrnedik<;e ne\''l de 
~t (~) olunmıJ acağın:ı göre her renge lanmıştır. 
it "e k numara takip etme f dfıha nme-J v lft estırmedlr. 
>t t~~ §atı·ancla al:Urn ı olmıynn harfle 
1-ıaıtl erıemek vaziyeti karsısında zaten I 
~~ ~ olan isimlerle haneleri tanı
fettrı ı~tabi daha basittir( Bunu ahi·I 
~1lerr 1~in müsait bir zamanında mi
"tı1ı e ıspat etmeği ladederi:r~) Almnn l 
~~bilj~~anh~ ub·~erindeki tetkil,atı ,.a . ~ 
ı.~ıı.tir· • u. ıç ır zaman Alman u ulu 
,,.~ 1nın ıyiliğine i ret değilrlir. Mıı 
~l)tt daha ziyade beynelmilel ma
~ ~ t ~l~cağı bir zaman gelecektir. 
:t~t ~ıı~•rde (l'i~cc) !erin i imleri de 
.,,: dt b~tte aym. ola~cak , .e 1nrzı t 1h
ıı ~rta. ır kle ıfrag oJunncnktır. Bu 
b 11!1 ..\] kadar biz Pran ız tahrir u ulü l';! ltib· ~.an sbtemine kolaylık 'e zıı-

11" oı:•ıle faik olduihınu itlcliadan fa n· a)ıt. 

Siyahar (4 11.,~n 
1 

r 

1 

1ürk 

Terinin en 

biiyiik vazilesi 

nedir 

ÇocuJrJar1n1 rfL1tun1lu 

Mul(tesit lml---·J 
VE 

O ha~del derhal 
Y etiştirnıek. 

ZiRAAT 
Bankasından 

HiH Rllnll 

Ankara Valilil!inden: 
1 - Ankarada yangın yuinde 64152 lira bedeli keşifli bir 

ilk mektep binası yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasa
ya konmuştur. 

2 - 4-Mayıs-1931 Pazar günü ihale günU olup o günün sa
at on beşine kadar zarflar vilayete verılmiş olacaktır. 

3 - Verilecek zarfların üzerinde adres açık yaıılacak ve 
.zarfa 4812 lirayı havi muteber bir banka teminat mektubu veya 
muhasebci hususiye müdürlüğüne ıureli tevdiini natık makbuz 
senedi ve ehliyeti fenniyeyi isbat eder bir vesika leffedilecek ve 
teklifname şartname hilafına bir şey ya11lmıyarak yalnıt tenzilci · 
tın maktuan ve 0 o hesabile dercile ayrı bir zarfla teminat ve 
ehliyeti fenniye mektuplarını havi zarfa konacaktır. 

3 - Plan ve ıartnameJer 16 lira mukabilinde Ankara mu
hasebei hususiye müdüriyetinden alınacak ve ona göre teklifat 
yapılacaktır. tt , it s 1 

~i"''>'oı-u atranc ):azı1arımızı teı cemt' I 
ofa ltıaıu~ bilAkıs meahzlarımız ken· 
t.01taJt. ln a.t.' e tetkiklerimize munzam' 
~ır e erı g~Jız, Alman 'e Pransızlarııı 
\~ llı,ı it~~ ve şarkta çıkmı~ bazı ar-ar-ı 
lı~ llde g 1

• ~rla en mütekamil eserin ı 
~ıı"' 1 tetırıleceği kanaatini ızhar r.t-

Beyazar 12 adet) 

Beyazlar üç hamlede mat 
eder. 1 ................................ ---

Beyazların tatları : Şah, vezir. : 
Siyahların taşları : Şah, fil, 

iki piyade. 

iV üncü meselenin sureti l:alli ' 
1 

llıi~ ltıeler(1ahatta garplıların vaıcttiği J 
l~i ~'liıtı:ı hayatımızda. j timnl etti2i·ı• 
t~-rıı esas erıe tam ,e em in mukabc- Birinci hamle 
a1~1 rısube) olarak düo:ündük. Me <'lfı: 
bır k hta kelimesini (mesele) olarak 
111ıtıe~a.na ~. ub~) i tercih etmekte hiç-

ikinci hamle 1 

C alır P kiş 

-2 ı e luzum ' "oktur (Acr ·) h 
lh.;ıltı J eı·f n " • · ' • 
~~'tı lt'eldiği . ~ (çıkı ) kullanmak 
~~111a1rdır k~ı iddia eden karHmiz unut 
> ~~11 a sıı0~ şatrnnç ph ade'erin nr-
'ııı r. huııı n aletlerin inkişnfı oyu

llıal açı tı arın inkisarı (ouvertur e) 
Ilı 11· r. Ar• 1 "' 
~ '.l'cı- 11• alet .,ıı 1 .. mnda11 cıknıak ola· 
,~"~a "'rıa çıkonu açılmad.m mlib<ıreze 
~~{1ti bir a~ın_az. At çıkabilir fakat 
r1 ~ııı,81~.~ıı hiçb,t~n himaye~ine muhtaç 

11ıır., leore 31 ıı ~~na _ifade ct:ni:rc. 
~a ... Ur, ne mu. 0akıµ açışla telıi

.... bı 
<aalltbit) kelime i ital\'am·n . -

D7R 
P 7 D mat 

D alır P kiş 
P ahr C 4 R mat 

D 4 C kiş 
P alır C 5 R mat 

C6 FD kiş -F alııC mat 

(Beyazların birinci 
D 7 R - V 7 Ş dır.) 

hamlesi 

1 

; 

i 

1 

ıstanbul Beledjyesı ilanları 

Divanyolur.da Sinekli medresesi kiraya verjlmek için kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Talipl~rin şartname almak için 
hergün levazım müdürlüğüne müracaatları 49,S liralık muvakkat 
teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühiirlü zarfa 
koyarak ihale günü olan 12 • 4 • 931 Pazar günü saat on beşe 
kadar encümeni daimıye vermeleri: 

"ıJ:nılak ve J~v1anı barı kasından: 
. Satılık çitlik 

istanbulda Küçükçekmecede 4319 dönüm araziyi ve ba:ıı ha
rap çiflik ebmycsini şamil Alibey çifliği peşin para ile satılıktır. 
ihale 20 nisan ] 931 pazartesi günü Ankarada banka idare mec· 
lisi huzurile icra kalınacaktır. 

Teminat (2500) liradır. Bu hususta talimat almak istiyeoler 
İstanbul ve İzmir ~ubclerimize veya umum müdürlük emlak ida
resine müracaat edebilirler. (253) 

1 

VAKiT 1 O NiSAN 1931 

VAK 1 T"ı 
Gençik ve Çocuk 

ikbsat kuponu 

1!.((}) a 11931 

i Seyrisefain ] 
Merkez m:nıası: Galata 1\öprü ba~ı 

i t !!362 ~uhe :ıcentası Sirkcclde 

i\1uhürdar ıade hanı 2 2740 

iznıir Sür' ot ~~StHSI 
(GüLCEMAL) Vapuru 12 

Nisan pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmire gidecek ve Çarşamba 
sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir caz
bant. 

-·-····-····-··········································· ::··· ... ··-··············································;: 
g Sadık Zado biraderler 111 
:: 1 
:: vuınıı·Jar·ı rl 
g ıi 

~~ Karadeniz ı~ 
ii 1 - ı . if :: Muntazam ve .. tıl\S postası iİ 

il Dumlu Pınar ~~ 
H vapuru 12 n~z!ır günü ak- U 
~l Nisan pU U şamı İl 
~i .Sirkeci rıhtımından hareket- H 
!f le ( Zonguldak, lnebolu, A· ı! 

~l yancık,Samsun, Ordu, ?iresun ıi 
h Trabzon, Rize) ye azımet ve 1.~ ·ı . 
if avdet edecektir. ;I 
f f Tafsilat için Sirkecide İ~ 

I
~! Meymenet hanı altında acen• E~ 
i: teligw e müracaat. Telefon :: .. .. 
~i lstanbul 2145. ' i~ .. .. 
:: :::::::::: :::::: :::::: :::::::: ::::::::::::: ::: : ::::::ı:: :: 

1 Mahkeme \'e lora ıltnlırı 1 
htnnbul uçı.ıncu ıcra daırcsın<len 

Bir borcun ödenmesi için açık 
sa\ışla paraya çevrilecek olan 
bir kantar 125 adet %1mpara 
bileği makinalara Tahtakalede 
Mayorka hanı altında Diran Ku
yumciyan efendinin dükkanında 
satılacağından talip olanlann 
14 .. 4 • 931 sah günü saat onda 
mahallinde memuruna müracaat· 
lan ilan olunur. 

fol;addema Galatndn !\1eıkez rıhtım 

hanında hc~iı cı kattaki doııcsinde ıken 

el ~ e\ m nerede hulundu~u meçhul bulu· 
nan \ . \'r:ıh:ımis cfendı)~ 

J-tanhııt ihınci icr:ı memıırhığundan : 

Çamlı kömür madenleri sahip
lerinden Refet ve Cemal Beyler 
şirketine olan borcunuzu tesviye 
etmemeniz hasebile deyni mcz
küru berayi itfa mutasarrıfı bu· 
lunduğunuz Beyoğlunda Kamer
hatun mahallesinde Serkis soka· 
ğmda atik 8 ve cedit 20 No. lı 
gayn menkul emvatiniz tahtı 
hacze alınarak 12-4· 931 tarihin· 
de ve saat 10 Ha 12 de mahal
len haciz ve vaz'ıyet ve takdiri 
kıymet muamelesi ifa kılmacağı 
ikametgibınızın meçhuliyeti ha
sebile icra ve iflas kanununun 
olbaptaki maddei mahsusasına 
tevfikan malumunuz bulunmak 
ve ihbar varakasının tebliği ma• 
kamına kaim olmak üzere keyfi
yet ilan olunur. 

Teşekkür 

Üç yaşındaki çocuğum Bülen"di 
mübtela olduğu Kuşpalazı [Dif· 
teri] hastalığından anide tcıhisini 
koyarak mevti muhakkaktan 
kurtaran Çanakkalede doktor 
Benesyon Ef. ye derin şükranla· 
nmı arzeylerim. 

\"uzLa~ ı .\Rlf 
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Osfatlı Şark Malt Hulisası~·~·'.:~c~~:~~!?:~:;::~~ 
lerını kuvvetlendırır. 

' 

Süt 

stanbul Mıntakası Maadin Mü
hend liğindeıı: 

A nta lya vilayetinin Eğdir maa Kardıç nahiyesinin Çay içi karyesinde kain olup şimalen doğru 
yal başı kapu kaya lcızılca kaya, tepeleri beynine mevsuf hattı münkesir, Garben Kızılca kaya 
tepesi Ç ay içi c mii kaklık tepesi noktaları beynini vasleden hattı münkesir; Cenuben kaklık ve 
Balcı pınar t pelerı müstakimi; Şarken Balcı pınar Top Dübük Boşnak ve Doğru yol başı tl9peleri 
hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip saha dahilindeki mekşuf krom madeni: 

1 - T eslim tarihinde n itı ba re n 1 inci sene zarfında (A) maden sahasının 1 ,5000 mikyasında 
topografik ve jeolejık haritası yaptırılmak ve muvassal fenn i rapor ile (B) işletme proje ve p!in· 
Jarı vek5lcte verilmek: 

2 · imtiyaz kararnamesinin neşr i tarihind en itibaren bir sene ıarfında 100000 lira sermaye ile 
bir Türk şirketi teşk i l ederek imtiyaz hu kuku bu şirkete d evredilmek: 

· 3 - ikinci sene zarfında 1500, üçüncü ve müteakip seneler de asgari 3000 ton cevher istihsal 
ve bunun ~o 1 O resmi ni •pile işbu resmi nispinin °n 6 sı nisbetinde techizatı askeriye tertibi verilerek 
imrar edilmek ve istihsal ve imrar edemez ise işbu miktara tekabül eden rusum tamamen de dt:f· 
aten tediye edilmek ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 1505 cerip arazinin beher ceribi için 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve bu resmi mu~arrerin % 6 sı nisbetinde techizat tertibi verilmek; 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati oiunacak şartnamenin ahkamı maliyesıne ait 4 üncü 
fasiının mevad<lı mahsusasına tevfikan hissei temettü olarak ton ba,ına asgari 1,5 Şilin verilmek; 

5 - Teahhüdatı temin için milli bankalardan birinin 7500 liralık teminat mektubu verilmek; 
6 - Mültezim 1 inci sene birinci maddede gösterilen (A) fıkrasında yazılı hususatı ikmal ettikten 

maada es ki ima 'at kale alınmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 metre kuyu açhğı ve 
madeni f<ab ili imal olmadığından dolayı hükumete iade etmek isterse teminat mektubu iade e~ilmek 
şartlarile zuhur edecek talibine ihale erlileceğinden taliplerin 11-5-931 tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat 15 şe kadar kapalı zarf ve teminat mektubile lktısat vel<aleti maden umum müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

ı ı ıp ıı ı 1
' nıı1 nıım !I . 111

1 ~mınm ıı~ ıııllllll!111 ııfil'ııııııı~m ümı,m 1 m ı mnıııınııı ı ıımııoo~ı~~ıımmıı~mmm~m:mımınmıınııııııııınııımrırımnınııııı~ıımımıınımınımmıııımııu b. 

merkez B 
IDJ~wn~ıii iz· 

lEım, 18) tl'.fif iı 
Mnlllli v~ Mali 
Müiıe 

• • 
esesı 
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Yerli ve Ecnebi Büyük Bankaların Gişele
rinde Ka-,ıt Muanıelesine Devam Ediliyor .- ··-···-··-----· 

eheri Yüz Liradan ibaret Olan Hisselerin Bedeli 
Defaten Verilmiyecek, Mukassatan Alınacaktır 

..,._ 

Ernlak ve l~vta n1 13ankası ndan: .. 
Satıhk Emlak 

Mevkilerile evsafı aşağına yazılı 3 parça emlak sekiz senevi 
taksitle satılıktır. ihale 20-4-931 pazartesi günü Ankarada banka 
idare meclisi huzurile yapılacaktır. 

Bu hususta tafsilat almak istiyenler Istanbul ve lzmir şube
lerimize ve yahut Umum müdürlük emlak idaresine müracaat 
edebilirler. 

1 - lıtanbulda Galatada Karamustafapafa mahallcıinde 
Halilpaşa ıJokağında Bahriye Lokantası müştemilatından 16-18-20 

numaralı fevkani odaları müştemil iki bap dükkan. Teminat 600 liradır. 
2 - lstanbulda Gal&tada Karamustafapaşa mahalle ve so

kağında Bahriye Lokantası müştemilatmdan 17 -19 numaralı ma 
odalar bir bap dükkan. (Teminatı 625 liradır). 

3 - lstanbulda Hocapaşada Hüdavendigar sokağında Ka
lınmustafa ağa medresesi namile maruf 650 metre murabbaı 

sahada kagir medrese ve müştemilatı(T eminatı 2.000 Jiradır).[256] 

r Devlet Dem lryolları ilanları ı 
haydarpaşa demiryollar mağaza müdür

lüğünden: 
idaremiz için pazarlıkla satan alınacak hurdavat, demir, bezir 

yağı elektrik malzemesi, mutfak levazımı, hamıza kibrit, muşamba 
cilası, sap, ahşap su fıçısı, kırtasiye ve saire gibi ( 119 ) kalem 
mubtelifülcins malzemenin pazarhğı 13 - 4 - 931 tarihine müsadif 
Pazartesi günü icra kılmacaktır. Bu baptaki müfredat listesi 
mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkür saat 9 dan 
11,30 a kadar iıbah vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri, 
pazarlığa arzolunan malzemeden idarece marka ve evsaf irae 
edilmiyen malzeme meyanmda nümune itası mümkün olanlann 
nümunelerini beraber getirmeleri nümunesiz vuku bulacak tekli
fabn kabul edilaı iyeceği ilin olunur. 

M. M. v. Sabn alma ilini an 1 
.Adet Metre Cinsi 
2 Yangtn tulumbası 

150 5 adet maa rakor tulumba hortumu 
35 Yangın kancası 
35 .. baltası 
75 ., kazması 

~O Kancalı hı1ıt 

90 Su koğası 

l\Jüessesan askeriye için yukarıda yazılı 7 kalem yangın söndürme malzemesi / 
l'azarlığa konmuştur. lhaleşi 13·4 ·931 pazarte~ i günü !&at 14 de Fındıklı"• 
heyetimizde yapılacakur. Taliplerin şartnamesini H nümunesini görmek üzere 
hcrgün ve ihale saatinden et'vel tcm inatlarilc birlikte heyetimizde hazır bulunmaları. 

* Ordu ihtiyacr için yerli fabrikalar hidi evel nam ve hesabına olarak 4 
mamulatından kefenlik bez kapah zarf kilo arap sabunu pazarlığa konm 

B H t G • 1 d la münakasaya konmuştur. İhalesi 2.) tur. İhalesi 18 nisan 931 cumartesi 
U USU S 0. 1 Ş e er en 1 nisan 931 cumartesi günü saat t:> te nü saat 14 tc Fındıklıda heyetimi~ 

M a 1 uma t A 1ab11 irsin iz Ankarada merkez satın alma komisyo yapılacaktır. Taliplerin şartname~ 
~l!i!J nunda yapılacaktır. Taliplerin şart- görmek üzere her gün ve ihale saa~ 

JI' ı il ili ili mı~~ıı m mııııııı mı ım 11 ili OOllillllll lllllll 1111 m1ıını~ mm lllllllll~ lllllffifü ıı~mı ı ııınrn11•mımıııı111ıımııınııııııımııııııınmmıımınmmmııurfil"' ~~:;:y!e!ı~~ı:~~rr~ ~~~i:~~ri~~;i~~~!~ ~~fu~:!.!~~inatlarile birlikte hV 

rı• VA K 1 T ın ·~I 
Kücük ilanları ı 

Ankara.• müracaatları. * "' * I 
* * * İstanbul levazım yollama müdütl, 

Eyüp - Defterdarda ve Sirkecide ğü emrindeki 9, ·12, numaralı haııt11 

Demir kapıda Saraçane anbarında le- motörlerin tamiri ayn ayrı şartna', • ~ ·ı 
- ~ Her ır 'ln ""trolunur ·---·-· 

Gu .. mru·· kler Mndnrlü""ndnn·. vazım dikim e\'inde tahminen meHut !erle pazarlığa ı.onmuştur. thaJel U ffi U ffi UUU yU Ur; ao,ooo ila 35,ooo kilo yün kumaş ,.e ı:J nisan 931 çar~amba günü saat ı4 
Jstanbulun merkezinde- iki 0 • 

da bir rnfa ve bir hcltıdad mürekkep 
gayet güneşli ve havadar bir daire ~ira 
lıktır. Odalarda n hiri gnHt hü\·üktür 
ida elıane 'e\ B muayenehane i ttlhazına 
da cl\'eri şlidir. Sernit miı .. aittir. Galata 
posrn kur usu :l4 Bcrırubi ııdre ~ine mü 
raca:ıt 

Emlakinizi satma k yahut kira
lamak - Tram\'&) a, isl.eleve, şimen
difere yalın olanlar mürcccııhtı r rnü rı
caa ıln ka) ır eııiriniz. 

lstıınbul Dördüncü \'akıfhıın içinde 
C:-\10\1\0L 

1 - Gümrük Muhafaza memurlarına imal ettirilecek 900 adet 
kaput şartnamesi mucibince pazarlağ.ı konulmuştur. 

2 - Kumaş nümunesile işçilik ve lizime ve şekli nümuncsi 
mühürlü bir halde lıtanbulda Levazım ambar memurluğunda 
mahfuzdur. 

3 - Pazarlık, İstanbul Gümrükleri Baş müdüriyet binasında 
13 Nisan 931 Pazartesi günü saat 14 te Komisyonu mahsusta 
icra kılınacaktır. 

4 - Şartnamesi, Ankarada Gümrük Levaum müdürlüğünden 
ve istanbulda da Gümrük Levazım memurluğundan alınacaktır. 

5 - isteklilerin şarlnamelsini alarak ve mahfuz kumaş şekil 
vesair mühürlü nümunelerini görerek yüzde 7,5 teminatlarile 
be:li gün ve saatte hazır bulunmaları. 

Memurlara veresiye - Fabrika = . _ 
fiyatına dbı~elik kumı. ':ır, ıa, radan talep Dogu m ve .:"adın hastahkları DERİ VE BAl~SAK 

ı\ll'ZA Y EDl:.Sİ vukuunda mekıup ıç'nc ulu kuruşluk pul ı ~tehassısı 
konulursa kuma~ rıumunc~ı meccanen H o ktoNr 
gôndcrilır ' üs eyin aşit 

lstanbul DorduncJ \":ı l.: ıfh:ın içinde Türbe eski Hilaliahmer binası 
L~IO~l\0 1 , ı_!o. 

1

10 TeL lstanbul: 2622 
Para - Eml:\kinizl 'ATARi% ) :ı · 

hm KIR \ y \ H iıiz. p \H \ Y:\ ihti)acı- \'e ınliŞtcmilı\ılı rnüccdd(' ı kfırgir h:ın c 
nı z \arca ,c ec :ı ı•c ı ır •cn,. fik bedeli 
!'carı k d , 1 1 1 

snulık tır. içindekilere miırııca:ıt. 

edılir 
a ~r p ıc" urcıı c P \ ~ A KRAZ 

l•tnnhul d ırdundı \'aı.ııhan içinde 
l'\JO~l\OL 

~~-·;--;---:--~~~~~~~~-

Satılık hane - ehzade ba~ında 
Ç u urçeşm e \ a!lında Tn~han arkıı •ındı 
Marmarayı neıaretli 9 numaralı beş oda 

Satın alırız - E\'. ap:ırnma n, dük
k:ln l•tlycıruz. Taksim, I l arbİ) e, Maçka, 
Kurıuluş, Şışlı, Cağaloğlu, Sultan ahnı et, 

Be) :ıztt, Şrhzadeba~ı. Fatih, Sulcymaniyc, 
Vefa, Laleli ı::emtleeinde olanlar mGrec· 
cahıır. Jsıanbu l dördüncü \"a~ ıfhan 

CNIO~l\OL 

Ta~ yare Cemiyeti J-ıanhul şube~inden 

Kurban bayramında teşkilatı
mız tarafından toplanacak deri 
ve barsaklar pazarlık suretile 
ayrı ayrı müıayedeye lrnnmu'Ştur. 
Nisanın on dördüncü salı günü 
saat on alt.da iharesi icra edi
Jeceklir. Talip'erin şartnameyi 
görmek üzere Cağaloğlundaki 
şubemize müracaatları ilan oJunur 

l\i1AMA 
Dr. H. ŞiNASi 

Yanunuzun en ııbhi gıdasıdır. 

25,000 ila 30,000 kilo haki ve beyaz bez l:J,30 da Fındıklıda heyetimizde )~ 
kırpıntılarile mayı.;; 931 nihayetine ka- la~a~.tı~ .. !alipJerin motörle~i ~·oll:ı 
dar birikerek ayni. cins. kırpıntıl ar kn-I m~durl~~unde ~·e şa!tnamesın! beY'( 
palı zarfla ve ayrı ayn sartnamelerle mı7.de g.ormele!ı ' '4: ı~ale saatınd~I 
münakasaya konmuştur. ihaleleri 3 ma ,·el temınatlarıle bırlıkte hazır bO 
yıs 931 pazar günü ımat 14 ve l:l te malan. 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. * * * ~ 
Taliplerin kırpıntıları mezkr mahaller AS. FB. U. MÜDÜRL()(i() SA·) 
de .ve ş~rtnamesi~i heyetimizde ~örme- KOMISJ'O.VUNDAN: ,J 
lerı ve ıhale ~aatınd<'n evel temınatıa. . . ~Jl"L 
rile birlikte teklifnamelerini heyetimi- .. Asker! fabrık~alar me!kez kıntf:,~ 
ze ,·ermeleri. ıçın ı.?9 k~lem alat 1 . "'.~~ 931 ıs I' 

,., ,., ,., ne nrnsadıf rumarte ı gunu saa! ,_r 
pazarlıkla alınacaktır Talip)erıll 

Tnahhüdünü ifa edemiyen müteah- racaatları. 

~-----~~~--~~-----~~~~~-~~~~~~~ 
Ankaraya yogurt sevkcden esnafı" 

nazarı dikkatine 
Ankara belediye reislifrinden: e 
15 Nisan 931 tarihinden itibaren Ankarada yogurtlar, le~: .. 

teneke ve kaplarının Üzerlerine parşömen kağıt yapıştmllJl•Ş . 0b,ı 
rak satılabilecek ve bu şekilde olmıyan yogurtlar şehre ıt 
edilmiyecektir. ~ 

. oerl' 
Yüksek nıekteplernıühavaa kon1 isyonu rivaset1 11

1 
..... 

J • J }I"" 
Mevcut keşifname ve şartnamesi mücibince Yüksek rıı"' tı>f· 

mektibinde yapılacak olan inşaat aleni münakasaya kunulrP"şsı•t' 
ihale 14·4·931 Sala günü saat 15 de Fındıklıda Güzel tS 

lar akademisinde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. )liıfJ 
Talipler ~artname ve keşifnameyi her gün Yüksek rııu• 

mektebine müracaatla görebilirler. 

11rıı'' l\leıs'uJ Müdür Refik ~ 

d 


