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Son . 
intihaptan 
Cıkan ders 
Muhtelif intihap dairelerinden 

~hız müstakil meb'us seçmek 
'Sin yapılan tecrübe umumiyetle 
~6tebibisaniler arasında Uç tür
Q cereyanın tebarüz etmesini 
ıııncip oldu. Bu üç türlü cere

~bı. ifade etmek için istanbul, 
t' lbısa, izmir intihabatı birer 
1P. olarak gösterilebilir .. 
l ı~tanbul müntehibisanileri müs
dakıt meb'us intihabı meselesin
'1t tamamen yekpare bir cephe 1 

Ukddar. Müstakil olarak namzet
b· ı.ctini koymuş olanlardan hiç 

1 ~ne rey vermediler. Eğer iç
erın len ba21ları herhangi bir 

~aıı:ııede rey vermiş olsalardı t: namzedin aldığı reylerin mik
-. tı ne kadar az olursa olsun 
'-llllaka meb'us olacaktı. Hatta 
~ Gnt~hibisanilerden biri kendi 
~dıne rey vermiş bulunsaydı 
._ t tek bir rey ile kendisini 
'v tb'us intihap etmiş olurdu. 

~~~·~ bin beşyüz bu kadar mün
'- •bısaninio rey vermemesine 

~~bil bir tek kimsenin kendi 
'-t~ıne rey vermesi ile onun 
h .us çıkması çok garip bir 
t~dır. Fakat ne çare ki bugün 
aı.. t hıevcut olan intihap kanu
~ 1'ıucibince böyle bir intihap 
h.. besini kabul etmek bir za
'"'ttti 

Balkan haftası faaliyetleri 

Misafirler dün Darülfü
nunu ziyaret ettiler 
Bir Balkan federasyonu etrahnda 

hararetli nutuklar söylenildi 

Balkan haftası mllnasebetile şehrimize gelen Balkan memle
ketleri talebeleri dün Dariilfünunu ziyaret ettiler. Balkan federas
yonu fikri etrafında mnderrisler tarafından nutuklar söylenildi. 
2 inci sayıfamızda okuyacaksınız. Resmimiz talebeleri nutuk din
lerken gösteriyor. 

=========================:=;;;:;:=======~====-=~ 

Gazi Hz. bir beyanname neşrettiler 

Büyük fırka kongresi 4 
mayısta toplanacak 

Müstakillerden münhal kalan yerler için 
.kimle namze · ste ilecek " 

~~~i~·alki lstanbul müntehibi
~ içinde bazıları namzet

' • koymuş olan mustakil
ltt tty vermeğe mütemayil idi- Ankara, 26 (A.A.) - Cümhuriyl't y:ı meb'usu idi. Sonra Ankara şehre· 
~takat hiç şüphesiz bu zevat Halk Fırkası katibi umumilF~indcn m:ıncti muhasebe müdiirlüğünü yap· 
lt~k başına gidip de oradaki tebliğ olunmuştur: mistir. 
ıı.& .. •la.n neticesinde ekseriyetin Cümhuriyet Halk }'ırkası umumi Hüsnii Hey (iz.mir) • elftniklidir. 
~k il rei!:i Gnzi Mustafa Kemal Hazretleri 45 yasındadır. Yavuz kütüpanesinin •t...._ ı erden hiç birine rey f k · · · · 1 :> 
.... t .,~r~a ~üyü ko~gı·esı~.1 nı~mn~m~nın 

1
sahihidir Ililfiil çnlışır bir zattır. 

a6tdtı~ek kararında olduğunu -<> ancı maddc.sınc mustenıden ıçtıma- Namzetliğini koymu. intihap olunmuş 
tiQktf leri zaman ekseriyetin is- a <lnvet büyürmüşlardır. Kongre ma· tur. • 
birk, 1 karıısında birkaç rey ile yısın haf~asında . Anka.~ada toplana· Cemal Turhan Bey (Isparta) 3:> ya 
~b· ç kiıiyi Istanbul namına caktır. Kongrenın tabu ar.ası bulunnn şında ihtiyat zabiti ve matbaa müdürü 
~'ti~~t• çıkarmak gibi garip bir fırka meb'uslarınm ve ''ilftyet kongre· dür. 
-.t,:"kltı zuhuruna meydan ver- )eri tarafından intihap edilmiş olan Numan Bey (Antalya) avukattır. 
\>l\ı:"t • • mümessillerin zamanınd:ı Ankarad:ı ıo yaşındadır. Evelce memuriyetler· 

,..--=~-~~~~~~~~~~~~~-:-:-=-=:--~--:-==-=-"='.~='! 

Şehir Meclisinde 

Darülbedayi ve konser-
vatuvarın vaziyeti 

- . . 
Hararetli miinakaşal.aıaa sebep oldu 

Şehir meclisi dün saat on döı·dü on "Gerek bando \"e orkestro, gereJC 
dört geçe içtima etti. Celse ikinci reis konservatuvar, gerek Darülbeda)i şe
vekili Hasan Necip Bey tarafından a- hir halkının bedii zc,·kini tamin, ma 
çıldr, eski zabıt okunuı> kabul edildi. neviyetini telziz ,.e ruhunu takviye e
Darülacezenin hastane kısmındaki baş den kıymetli hars müesseseleridir. Be 
tabip ve dahiliye tabiplerinin ünvanı lediye idaresi bu müesseseleri doğru· 
hakkındaki daimi encümen mar.batası dan doğruya sinesine almakla hem 
bütçe encümenine, hafta tatili kanu· kanunun kendisine \'ermiş oduğu va• 
nundaki istisnalardan i. ti fa de edecek zif e}i ifaya imkan bulmuş, hem de 
Jerden alınacak harçlara ait tarif euin şehrimiz halkının her medeni şehir hal 
tatbikatına dair daimi encümen maz. kının mütenaim olduğu yüksek san•
batasr ka~an~n ,·e bütçe encümenlerine at zeYkinden istifade ini temin etmi' 
ha,·ale edıldı. olacaktır. 

Musiki ve sahne te,ekkUlleri _Müesseselerin belediyeye merbut 
Ş~ir musiki ~e sahne te?ekkülle? şekilde idaresi ise onların istikballe· 

esas nızamnamesı hakkındakı muhtelıt . . t · noktasından vücup altın• .. b t . . rını emın 
enc~men maz a _ası ''e nızam~amenın da görülmektedir. Ancak üç müessese 
encumende aldıgr muaddel şekıl okun· d h • b d'" h' f h · l ,,: 
du. l\fazbatada konservatu\'ar ye ban- e arsı ve e •11

• ~a _ıye 1 
• aız o m~~ 

d (b ı d. d ·ı t h · ti itibarile her bmnın ıdaresı n mful.ı o e e ıye en verı en a sısa a ya- . . 
h lk • t k' · . tnhdemlerinin ıstlhdarn suretten ha .. 

şıyan \'e a ın san a ze' ~ını meccnnı . . . . .. 
denilebilecek bir şekilde tatmine çalı· susi hır t~rzm ta~~ıkıne Jht.~yaç g09it 
şan, bu suretle belediy.e vazifelerini termektedır. Bu ıtıbarla muessesele
ifa eden müesseseler) olmak üzere tav rin her biri için hususiyetleri nazarı 
sif ediliyor: (Alt tarnfı 5 incü sayıfnda) 

Beogradski takımı bugün 
şehrimize geliyor 

Takımda Yugoslavya namına Milli maçlar 
oynamış enternasyonal oyuncular var 

---....... -

"'41tttj •çın kendi şahsi tema- bulunmaları rica olunur. de lnılunmu~tur. 'ti bden vaz geçmişlerdir. Bu C. il. F. Katibi Umumisi Ali l\liifit Bey (Adana) mektebi mül , 
~~il~ Istanbul müntebibisanileri Recep kiye mezunudur. Millet Mecli inin e\' 
"llltt il kendi kendine müsta- Kongre 4 mayısta kaf ,·ekili idi. ı BugUn şehrimize gelecek olan Buogradski takımının Belgrat· 
"it~~ karşı tek bir cephe te- Ankara, 26 ('l'elefon) - Fırka kon· (Kocaeli) 17.mit ha\'nlisinde uzun takl oyun sahası ile iki oyuncusu : Sol açık ve sa§ muavin 

~~ tt~şti~ ger~i 4 mayısta toplanacak, biJha~ müddet muhtelif valiliklerde bulun~İ~~~~~~~~~~~~~~~~~~:\~a:v:~ı~5:~:c:i:s:a':ı:fu:m~ız~~:a~~ 
~ i b~ki İzmir müntehibisani- i~.tısadi ~·e sa neyi vaziyetimiz de görü· muş ve l_cend'.sini se\·~irmiş bir zat ola [ • •

1 
d . • ? ] 

ll: 111lihap k b . şuıecektır. rak taıtır eclılmektedıl'. Hardı·ng nasıl 0 u 
~ anununun u ınce- .. ı · 9- 1 . d .. k' l bl • 
1~1l•~r d'kk h. _ Ankaradan gclen yeni haherlereg• zmı~ -~~ zmır . cn mu t~ ·ı m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~ 
l~t, kend· 1 İte d ıç h'alma re münhal meb'usluklar için fırkaca us olaral, ıntıhap edıkn Halı! IJcoyın _ 15 _ 
~h 

1 
.• 1 ara an~. a ıç. an- namzet gösterilecektir. • istifa edeceğ'inclen bahsediliyor. Halil 

~ dt ke uz~~ . gor.me.m~ş!er, Yeni namzetliklere ismi geçenler Bey dün .bel<.'diy~ n•i i. 8~za.i ~eyi 7~i· Madam (Y) nı· n kapısı 
~ti ndı bıldıklerı gıbı ıste- arasında Serbe t fırkadan Halk fırka· yaret ettı. Bu zıyaHtın ıstıfa ıle ala· 
~ namıcde serbestçe rey- sına aydet eden Rasim ,.e l\lehmt Emin kadar olduğu ~öyleniJ or. 

~ •tr11ıişlerdir. Bunun ne- Beyler de yardır. İsmet Paşa:ıın Ma· Uu şayialar hakkında Halil Bey o•• nu•• n de bı• r araba vardı 
~ olarak izm' d 'k' ·· . nisa. Recep neyin Bordur, Salah Cim - Henüz melı'us olmad ım, şimdilik hir 
~· 11 ır en J ı mus ·· ı · d · 1• 
'L •llızet b' '- t coz Beyin Boludan istifaları mukar. şey soy ıyernem cmış ır. 

~t . me us çıKmış ır. ı 'tt ·· t k'll tı · - · · b b t •ııı:ı·ı d k' . . . . rerdir. Diğer taraftan Halk Fırka~ı· zmı <.'n mus a 1 en namze ıgını Faka(" i.._u ara nı eyaz saı·aya ınensup u 

N 
r e ı mUntehıbısam- . . · k d ;:; ı Al' 111 · d " ' &.& •dedi b. . . _. nın eskı Mersın meb'usu ıken hu defa ~) u"u ) azı an ı san Paşa a!l • 

' il ını geçbgı halde namzet gösterilmiyen fakat Adanadnn dun şu mektubu aldık: ve mfldam (Y) içeriye girer gırınez ••• 
\..~ kıtk hı.e~'u~l~rdan ~iri bine i~~ihap. e~ilen Müfit Beyin istifa ede- "Baz~ •. g~ze_ıe~erin g?) ~ l~mi.tte Nan i;:·itton. Ha rdinge lıir evlat do ne girmi ti. l\tad:ın_ı . Ha~d.ing_i de en 
'i:_lt Yi ' 1.kıncısı de bıne karşı cgı şayı~ır: . .. . n~mzetlıgımı ı,o.) duğun~ı. .) ,\ ~dı~Jnı ın.ı ğurduktan sonra reisin bü bütiin gözii fazla kudurtan bu ıdı. Reısı. Nan Brit 
.~~ r11ı1 rey almıştır. Son ıntıh.apt~ se~ıle~ mustakıl meb ha~er al~ım.. n~ h~~eı t :ım lm~le. U)." s:a tona en fazla b~ğ~ıyan şey, bu canlı rn 

~l.l!"' '- münt h"b· ·ı . usların te;cilmeı hal1erı hakkında ~u duı madıı. 'e hıç bı ı u,.,ı , da .) oktuı.

1 
hıta idi. Onun ıçın Harding, bu kızı 

[''lllte. Ş e ı ı sam erıne ~ E ı · · t'h d 'J k · · H · l •I. Gph. . . maltimatverilmektedir: sa.en nıeıu ını ap e ıme ıçın omere 1n ası sevmektedC\'anıetnıic;,veonabuhislc-
L ''""tt eaız onlar ıhtıyatla · ı·k · b ·· k.. ı 1 · • " "t, etnıev ,.. .. .. Enver Bey (Bahke ir) Edremıtte namzet. ı · '.~z ını ugun u a wa ıçın l rini il"'ın ve ifşa eylemi., ti. Doğrusu ya. 
~L l g: .uzum gormuş- elektrik mühendisidir. Edremit elek· tanıamıJe luzum~uz \e faydasız adde- , Türt{ müdür, bu kız da yüzüne bakılacak bir kızdı . 

... ,. dı .. •• b d . J . . . · ı 1 1 . dt ~ana goru unun trik tesisatını yapmış ,.e idare etıni~ erım. k~ncı ı~tı ~a.pçı a: . rey pus a· Yunanlı mı? Hebicümhur, ;\yanlık ettiği zaman, 
~ )tti • hıuntehibi sanilerin bir gençtir. lalarına kımlerın ısımlennı yazarlaı-· ~an Ilrittonu yanına alır onunla birlik 
\ 11 hın lllüstakil muhalif ola- ('oşkun Osman Bey (Kayseri) J>e. sa l~unlnrdan ek~eriyet kazan~nl~rın Bu mesele Türklerle Yu- te seyaha t eder, her Ş<.'hrin otelinde 
~'d 'rnıetıiklerini kovanlar \'elide doğmuştur. ~s yaşlarındadır. rn~b us ol.acakları ':e ~u suretle ıntıhan nanhlar arasında ilmi bir onunla birlikte kalırdı. 
"fl ' llradakl .. • mülkive mezunudur '.\1illi mücadele· edılenlerın de hu ıntıhahı kabulde te. mUnakaşa açılmasına sebep Simdi bu genç kadın belki de hak 
\ C.tııi k' an şeraıb ve ev- de Ad.ana c~phe~inde ;eskil ettig" i Co"' reddüt etmiyecekleri şüphesizdir. Den ' oldu. (Besim Atalay) beye lan~u ve ı·ocu•;unun 'hakİarını istemeyi 
~~\. '' ınıse bulamad ki :; '" b ·· ı d ı ·ı ·t d ' - · ·h· • Ud · .. 0 

ı.~ ) 'V ı arı kun taburunun başında çalışmı~tır. ugun er e zmı e gı me ıgım gı ı ne Yunan darUUUnun m errıs· diisünüyordu. 
~ /ttin :tmek İstemedikleri Ahmet Te,fik Be} (l\ay~eri)., Kay·'ıJzmitte ~·~ n.e de başkn bir mahalde lerlnden M. (Moskopul~s) ~Fakat Amerika gibi bir memlekette 
~ ~'llıtl~ ~nl.ar~an bazılanna serilidir. Hukuk mezunudur. Kay~eri namzetlığımı koymadım... 1 Messager d'Athenes gaze- bir metresin ne hakkı olabilir? Sonra. 
ti ota, rı ıhtımalini düşün- barosunun reisidir. intihap ne zaman? lesinde cevap veriyor. · \gayri meşru bir çocuk namına ne iddia 
<ıtı gerekt' B M. Moskopulos'un cevabı- d'l h'J' ., t ta ır. inaenaleyh Haydar Bey (Konya) !>O yaşında· Ankara, 26 (Telefon) - Münhal 'kal c ı e ı ır. 

rafı 2 inci sayı/ada) dır. Konyalıdır. Ziraat muallimliği Jan meb'usluklar için intihabın 8 ma· nın tercemesi 4 üncü sayı· 
.u _ famızdad1r. 

""'1.eli.meı .A,su.ı ,·ardır. lkinci Millet Meclisinin Kon·ıyısta yapılaca&ı tahmin ediliyor. a.-------------• * 
İstasyona giriyol'duk. Nan Brlttell 

[LOden sayıfay çeviriniı} 
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merdh~nden anarken ben onun arka- Balkn haftası ~~~~"'!!'!!!!~~~!!!""'!"~~ ...... ~~'?!!!""!~~~~~~~~~~:::ı: 

~~aa~~':;~ otomobile girmi eş:ra ım taaliyetı" fi!/.~ : ~ C il ~ ~ f ~ f'{ ~ftj ~ ~ ~ tt• ~Fml 
Cla yanına yerle tinni~ti. Onun otomobl .... ~~U 
il hareket ediyorken ben de ikinci bir ~ehrimizde bulunan Balkan dariil-' d 
araba ile onu takip edi}·ordum. fiinunluları dün :;ehı-i gezmiı:oler. suııt D •• • G H 

Acaba Nan beyaz saraya illi gidi· on altıda tıp fakiiıte~i prof~ örlerin·j uyunu umumıye Gazi Hz. nin j azi z. 
:rordu7 den Akil Muhtar Bevin Yerdiği f'ran· M . i 

Hayır.. . . sızca konfera tn hazır bulunmu~- eclıs Parlste içtima beyannameleri 1 Tebriklere teşektdlt 
N~n hır. otele ınmış., oraya i mini ınrdır. etti A k 26 AA) C · vermış ve hır odaya yerlesmisti. .t4k'ıl i\ltıllt.·ır 1) .. 1 ... unl ·.ıı·ı n ara, ( • - Üm· 1 ediyorlar "ı 
Ben heınen madam CY) )~e telefon öy;~mi tir: >t'Y ezcum c " Ankara, ~6 (Yakıt) - llüyuııu umu· huriyet Halk Fırkasmın Umu· Ankarn. 21l (A.A.) - Riyaseti cu 

ettim • . mi.re mecli i dün Pariste toplanarak mi Reisi Gazi Mustafa Kemal il~ o1U11 

• - ln~anlarrn ~ektığt ıstıraplarm hükumetimizin müznkere~·e tekrar ır". huı· katibi umumiliğinden teb g 
* * * "h" b. k • · ·· " ' .,ı Hazretleri millete atideki be· l mustur: .• 
. • ~ . mu ım ır · ı:;mı Egoısmc mah ·ulu· rişme i hakkındaki teklifini göriişmiiş· 1!31

' 

~adam Hardıng ıle yaptıgımız ışler dür. Bu i e cemiyetin kanunlarına tür. Tekliflmi.zin kabul edildigi tah- yannamcyi neşir buyurmuşlar- Rcisicümhur Hazretleri 23 ıı sJI. 
daıma ~~ı~alara uğrı;ordu. Madam muhaliftir. Çare!=öl tesnniittür. 'l'e· min olunmaktadır. dır: bayramı münasebetile meb'uslard I' 

bana reısıctimhurun bırçok arkada la anüt cemiyetin bize emrettiği tarzda "Türkiye Büyük Millet Mec· kumandanlardan, valilerden ,.e ce~. 
nnı tarusut ettiriyordu. Cümhur rei- harekettir. Eğer bunu ek eriyet an· Devlet bankasında lisinin yenilenen intihabı mü- yetlerden ''e halktan aldıkları t~b flr 
sinin bu siyasi arkada larını on· yedi hyamıyor a in. aniyet henüz kafi , nasebetile C. H. F. nın tatbik namelerden dolayı teşekkiirlerint11' r-
ıdımrm takip etmekte idi. Pakat bu iş derecede kemale vasıl olmamı:; denıeJ,. Ank~rn, ::!6 (~ elefon) - De,•let bıın liığına Anadolu ajansını la\'. it bUfl' 
arasına neler kan mamıstı. tir. ka~ı te ıs hey~tı 2 ~a)-,:-;ta t~planarak edeceği esasları ana çizgilerile mu lardır. 

Ben Şikagodan a\'detimi -Uteakıp 
1
• . bl 'l'k 1• 1. 1. htlımatnameyı tetkık ,.e tadı! edecek· Büyük Milletime arzetmiştim. -----------

. . ... • •goı mc .. gerı ı a ame ıc , ... r n k . B k·ı· · 
stirU sürü raporJ_arla karşılaşmıştım. ln anların hirçok .... e\'kitabiilel'i ,·nr- _ır. • an anın l .~ar~zand~ nçılıcağı Meb'ns intihabının taayyün aşve J JIDIZ 
Ben bunları tanzım ediyor \'e tarlhlui dıı·. Bunların her birinin ayn anı mem H .~r~coğlu Şukrü Beyın umu- eden neticesi; şahsımın ve 
ııe göre sıralıyo~ken madam (Y) an ı· nun edilme i zevk \'erir. Llkin 0bu ze,·k mi mudür olacnğı öylenfyor. fırkamm milli itimada ma:zha- Bugün şehrbni.zl 
un ''e teHlşh teldşlı telefon etti. Hen saadet demel< dcj;ildir. Hakiki sna· 931 BUtçealnde tasarruf riyeli yolundaki itikadımı kuv· fi dl i 
derhal her. şeyi bir tarafa bırakarak elet Muhtelif se,·kitabiilerin ihtiyaç- Ankarn. 26 (Te1efon) - 931 btitçe· vetle teyit etti. Bu netice şere en r yor t 
arabama bınmfş \'e madam (Y) nin e- larile, zekanın talepleri arasında hir sinde yapılan tasarrufun 40 - 4S mil· Ankara, 26 (A.A.) - YaşvekiJ İS'\ 
rine koşmu~tum. ÇUnkü madam (Y) mU\·azene temin etmekle kabildir.,, yon olacagı kat'i gibidir. Bunun 20 üzerine blitUn vatandaılara Paşa Ha1.retleri bayram tatilini ge~ı 
nin telefon etmesi madam Jlardingin Sonm misafirler edebiyat fakülte i milyonu gümrük varid:ıbndnki eksik· te,ekkUr borcunu ödemeğe mek üzre ekspresle lstanbula hıırt 
beni ;müstacel bir urette istemesi de- alonuna alınmı:;ı, burada Muammer likten, diğer kıStnı da \·ergilerde tndl- mUsaraat ederim ve yeni se· ctmi tir. 
ınektı. Raşit Bey bir nutuk !'!Öyllyerek Balkan Jattan ileri gelmektedir. çilen meb'us arkadaılarımla Son 

intihaptan 
çıkan ders 

Madam (Y) nin kapısı önünde be;> az milletled arasındaki dostluğun tnk· lzmlrde zelzele birlikte gösterilen itimada li-
~r~ya ait bir araba duruyordu. lçe· vlye inden hararetle bahsetmiş ve at- lzmir, 26 (A.A.) - Bu sabah biri ga- yakat kcıbetmek için bUtün 
n ıırer girmez madam Y beni karşıla- kt lanmıştır. yet hnfif, dfg-eri daha ı:ıiddetli iki zel- k rf ~ K d :ı uvvetimizi sa edeceğimizi ef-

r. a ın sararmış Ye on derece heye Muammer Haşit Beyden ~onra hu· zele olmuştur. Hasarat voktur. k • 
eanlanmıştı. Ben içeriye girmeden ev- kuk profesörJerinden MuslihUttin A· • in umumıyeye aneylerim. 
•el madam kulağıma iğilmişti: dil Bey Fran ızca bir nutuk öylemi§ C. H. F. Umumi Reisi 

- Kuzum Allah aşlnna ne yapar- ~e ezcümle demiştir ki: 1' k Gazi Mustafa Kemel 
aan yap. Madam Hardingi buradan gö "Muhterem gender ho geldiniz! 1Usta il yiğit- -- ,,J 
tar. Çfinktı reislcümhur Nan Brfttonla Balkan gençlerinin samimi karde~li- lerln yoğurt Avrupa birligv i 
hlrllkte buradadır. lki i yukarda otu- ğint ifade eden ziyaretiniz bizim i~in 
rayorlar. Sen madam Hnrdingi al gö- hüyük bir bahtiyarlrktır. Bu mUteka· yiyişleri 
tür. Bunun için ne yaparsan yap. bil ziyaretler tesanüt ,.e adalet esasla 

Vaziyet f cna idi. Bunda hiç şüphe rına istinat eden müşterek emell('ri· 
)'Oktu. Madam Harding kütüpane oda mizin günden güne kun·et almakta ol 
&111da n şapkası başında idi. Madaın duğunu bize gö ·teriyor 
(Y) ikimizi yalnız bıraktı. Madam Har Hanımlar, Efendiler! l. tikbal gen~
dfng heni görmekten memnun oldu.,lerin elindedir. Eğer Balkan gençleri 
Kendisine hemen malOmat \'erdim: birbirini yakından ve iyi tanıyacak o-

- Siz bana teklif ettiğiniz işler hak lurlansa Balkanlarda bir f edernsyon 
kındaki raporları merakla bcklersiniz. ı teşkili fikri bir hayal olmıyacak, bcll,I 
Size adamlarımın son zamanlarda çok çok münen·er bir hakikat olarak le· 
mühim fşJer yaptıklannr halıcr "'ert•lıi- celll et1ecektil'. 
lirim. Cihan harbinin ehcp olduğu infiul-

- NMıl benim elime )eni ilahlar lere, büyük hu umetlere rafnıen hlt. 
nrebiliyorlat mı? bu yolda bir Balkan federasyonunun 

- Bu sizin aradığınız silahların teşekklilünün ,·ücuduna ku'''·etle im· 
çeşidine bakar. kan \'erehillyoruz 

- Sen benim ne i tediğimi pek am lfo büyük Türk Gazi Mustafa Ke· 
anladın. mal Hazretleri son bir heyanna-

Ben bu ırada telaşlı görlinmcmek melerinde genç Türkiye Cümhuriyeti-
metbariyetfnde idim. nin siya t ve içtimai hayattaki gaye~i· 

- Madam. Raporları görmek i ter- nl tayin \'e te bit etmiştir. 
miı!!lnlz? Size hen bunlann a ıllarmı "Memlekette sulh için ve cihancln 
takdim etmek isterim. mü alemet için çalı mak .. ,, Bu pren-

pek Ala· Bu 1 .. 
1
. Bip şüphe etmivorum ki Balkan federa:ı 

- n • rapor arı .gore ım. . • . . • 
Faakt be h 1 1 yonu ıcin de hır umde olabılır! Bal-

- n u rapoı· arı 1Ulıt\a k 1 •. 1 lh b.. .. fh .. 
getirmedlm - an ar ıç n su \'e utun c an ı~m 

- Nlçfn°? !.. müsalemet . 

- Çünkü sizin Mada~ (Y) ye her şe Mü lihuttin Adil Beyin hara~e~le 
Ti ifşa etmek ı'st d' - · · . b·ı . d alkışlanan nutkundan sonra şehrımız· ,, • e ıgımzı ı mıyor um. • • 
Siz ona her t:1>yi h ı..- , d' . .., de bulunan 1 unan mebuslarından M. 

:.-~· aıx:r \er ınız mı. f k b' h' b 1 . 1 _ Unyır. l\ a as ır ıta e rnt etmış. şun nrı 

• . öylemlştir: 
Ben )81'.l fısıltı şeklınde dc,·am et- - Bugün Balkan gençlerini bir arn 

tim: • . .. . da ~örmek bizim Balkan federasyonu 

Her yeğidln kendine göre 
bir )·oğurt yeyi i ,·ardır, der
Jer. l ·e kadar doğru! iBr ga· 
zeteci arkadaşımız son inti· 
habatta rey alamıyan müsta
kil namzetleri birer birer gör
müş, netice hakkında fikirle· 
rini sormuş. Her biri bir bas-
ka şekilde cc\'ap veriyor. '" 

Fakat bu cernplar arusm· 
da bilhassa ikisi var ki birbi· 
rinin tabnn tnhan:ı. zıddı. Sn· 
hık Lfızistrın melı'usu Sudi 
Rey ~öyle demiş: 

- Benim hu netice kar:;ı· 
sında hiç bir fikrim yok. Mün 
tehlbi sanilerin miistakillere 
rey \'eı'Jnemekle vazifelerini 
yaptıklarına kaniim.,, 

Sabık diplomat (Galip Ne
mnli) Bey de şu mütaleada bu 
lunmuş: 

- Bu neticeden şu anlaşılı
y oı· ki (;azi Hazretlerinin sa 
mimi fikir \'C arzuları tatbi!c 
edilmemiştir. Kezalik anlaşı
lan ikinci netice de Jstan bu 1-
dan ~ıkacak olan her hangi 
dört mUstakil meh'usun el· 
ye,•m rnecli teki rneb'uslnra 
muadil bir kuvYette addedil-
miş olma ıdu·. Ye garip şey
dir! 

- Ben de sızın mevkıımzde ol a\· k"I t k 1 · ı ıı·-· · k . .. • t ı e me c;ın sar e ıgımız eme • 'abık J.,aıistan meb'usu 
~ım ona her şe), soyJemezdim. Biz 1 . h 't d'ğ. · b ~ d' 

HUkO.metimiz Akvam 
Cemiyetine bir mek

tup gönderdi 
Ankara, 26 (Telefon) - Hükumeti· 

miz AkYam Cemiyetine bir mektup gön 
dermiştir. Bunda Anupa ittihadı tet
kik komi yonunun gelecek içtimaınm 

15 nıa)ı. ta olduğu, JtLkin tftli komisyo
nun hazırladığı ruznameye hazı de\·· 
!etlerin itiraz ettikleri yazıldıktan son 
ra e<'zümJe ~öyle denilmektedil': 

"llalbuki., lotkilnl tali knmi1111nn 

taralmdan tanzim edilip muvakkat ı·as 
file tavsif <'iliğiniz ruznamenin. lzii· 
kıimetimi tetkik komisyonu müzakcra· 
tına i§tirakc daııct buyurmanızı saik O· 

lan karardan mu!!tak oduğunu zannet 
miyorum. 

Ayni zamıanda şurası da şayanı ka· 
yıttir ki fwmisyon nıezkür muva1;kat 
r11znanıeden anlaşıldığrna nazaran, 
kendi mesai usulünü tcsbit eder.eğin· 

den bazı azalarının gıyabında ve onla· 
rtn malıinuıtr haricinde mesaisi için 

1 
bazı usuller kabul eden bir komisyo
nun milzakeratına ne suretle faydalı O· 

lurcık iıttirak edebileceğimizi yöremi-
yorum ... 

Mektupta, komi:-;yon mesaisinin se· 
rnere vermesi için, bütün de\•letlcrin 
müsa"·utı esasına bidayetten istinat <'· 
dilme ·i Jıizım geldiği kaydedilmekte· 
diı'. 

Lort Atlon .,_ d h ek·ı . enn oşa gı me ı ını. u gayeye (.~udi) Beyin çok ıplomatc::ı 
uura an emen c ı emez miyız.? nu . w. • • h ö t · 

d ] .. bi ı·kt . • er geç erı.,ecegımızı cazı an g s en- verdiği ce\'ap yanında hnkikn- , 
aave ~ rapor arı r ı · e mütalea ede- • D 

• • "> or. ten diplomasi mes1eğınden ün Ankara dan ha-
rıı.Mad k h l tt• b . ,~ Uuradn, bu ilim ocağında muhte- yetişen (Galip Kemali) Beyin reket ettı• 

am a u e ı ve enı üe~nz d .. lf" · 1 · üd · .. 1 d "I • , . .. . " rem aru unun emın nın ,.e m erns ,07. eri ne ka ar gu ün~ ,.c 
sarayda beklıyeceğını soyledı. l\t·· l'h tt' Ad·ı B . b' d'kl · , A k. f)l! (T ı r ) 1 t A 1 u ı u ın ı eyın ıze ,·er ı en mana ız kalıyor. n anı, _,. c e on - Ar t. 

Vaz.iyeti kurtarabiJmiştim. ri teminat bu yoldaki kanaatlerimizi Doğrusu biz bir türlü nn· lon öğle trenine baıYJanan husu"'i \'R· 

Madam hemen harket etmis, ben iman derece ine yükseltmiştir. lıyamıyoruz: Acaba Gal!p gonla lstanbulıı. hareket etti. lstas-
de o gUn onu oyalamıştım. Mühllhuttin Adil Uey bu Balkan ! Kemali Beye \'e arkadaşlarına yonda Riynseticümhur umumi katilıi 

* * '=' federasyonunun nasıl \'Üksek esaslar İ rey \•ermlyen ı~tanbul mün- Te,·fik, Seryner Rüsuhi BeylerJe H:ı-
Madam Harding son derece cür"et- üzerine i tinat edeceğini sok itina ile ! tehibi sanileri niçin Gazi Haz ı·iciye Yekilimiz ve vekalet erkı\nr tara· 

ktirane bir oyuna girişmişti. l\ladn- bize teşrih etmiştir. Genelerin hu ·öı· ~ retlerinin samimi fikir \'e ar fmdan teşyi edildi. 
aın hırslan nihayetsizdi. 1\fadnm lere büyük ehemmiyet vermelerini di- 1 zularını yerine getirmemiş,,. l.A>rt cenapları mntbuata \'erdiği bir 
kendini bUtün Amerikanın hükümdn· terim. Juyorlar? Sonra tstnnbuldn heyannanıede, Gazi flaıret1eri tarafın 
n zannediyordu. Bu hülya. onun ka· Maziyi unutmak, fakat muinin müstakil namzet intihap edil- dan gö terilen hüsnü kabulden fe,·ka· 
fasında kökleşmişti. her millete muahedelerle yüklettit:I memi olma"'ı neden dolayı Irı~e n1iitehassis olduğunu bildirdikten 

Ben e\•lmde Nan Brlttona ait ra- ycdbeleri ne kadar ağır olurlarsa ol· dört mUstal<il meb'us hütUn sonra: 
JM>rları istinsah ediyordum. Bu i~i un hürmetle ifa etmek. \'erilen sö: bir millet meclisine muadil ''Reisiciimhur Hazretlerile mülak3 
tekmlllemeden evel telefonun çıngırn- zc, imzn edilen muahedelere hürmet imiş gibi bir telfıkkinin neti- tımızda zeval bulmaz hir hatıran He· 
lı ~aldı. Madam (Y) tenefon ediyor- etmek şıarımızdır. Gen!;lik bu umde· cesi oluyor? Acaba c~ki Jnı. isi müşarünileyhin yüksek ilhamı al· 
du: teri mukaddes bir gaye olarak ruhla• paratorluk diplomatlarının tında onun hiikfımeti tarafınrlnn 'J'iir· 

- Madam Harding seni Beyaz sa- rına hfıkketmelidir. kendilerine göre bizim lıilme- kiyed(' tahakkul< ettiril~t! parlak mistı· 
18.Ya istiyor. SUratle hareket et. Ha- l\1isafi!'ler geç \'akte kadar darülfii diğimiz ve nkıl erdiremediği. li hükumet merkeziniz olan Anknrada 
U timdi haber gönderdi. nundn kalmışlar, şereflerine bir de miz hir mantıkları mı \'ar? görülen inkişaf \C terakki nsaM iıı:nr;;;ı· 

- Peki. çay z.iyaf eti \'eri!miştir. sın da derin hir ha) ranlık hissi ile uy-

- Fakat, Madam on derece müte· Bu sabah mi afir talebeler grup ha- murnhha hm şerefine yarın 17 bu~uk nlıycırum ... <lcmektedir. 

IMyyiçtf. linde miiıeleri geze~ek~e~, öğleden ta Tepelıa:.ı tiyatro unda bir müstımc· Leh sefaretinde 
- Gidiyorum Efendim. sonra 1armnra ,.e Bogazıçınde yapıla ı e \'erileccktir. Hnlk don~lan o) na- , .. 
Aeaba eon me§'um dakika hulül et cak \'apur geıintisine iştirak edece!.- nacak ,., CemaJ Reşit Bey yeni beste- ~nkara •. 2~ -:- . ~ayısm ~ u~d~ 

mit miydi? Madam Harding, reisi· lerdir. terini calacaktır. Lehıstan ıstıklalmm yıl donUmu 
eümhura elindeki cl~laili gö termiş H:ılkan turir.m federasyonu mecti .. i Balk~nlı tuıizm rnurahha Jarı seıc· münascbetile burada Lehistan 
•l idi? ikinci. cel. esini yapacaktır. . Cine lstanhul b«'lediye~i yarın Tok

1

atlı· sefaretinde bir resmi kabul ya-
(Bitmedi) l\lısafır Balkanlı talebe 't: tunz.m yanda biı' gece ziynf eti nrecektir pılacaktır. 

(Ü.st taralı 1 inci sayıladd . 
bazılarının zannettiği gibi Mıll" 
salıların ismet Paşaya rey fi'. 
meleri Gaıi Hz. ferinin bef" 
namelerini anlamadıklarıD~ 
değildir, bilakis dairei intibt; 

yeleri namına müntehibi san~~ 
bir akalliyeti tarafından BDY~ 
Millet Meclisine her hangi 
meb'us intihap edilmesine lfJcf 
dan vermemek içindir. . ...O 

Bu vaziyette nazan ditıJ"-

celbeden bir nokta da şu~ 
Memleketin her tarafında d ti 
rudan doğruya halk fırka•• ıl. 
rafından gösterilmiş namıet:iJ 
blitUn müntehibi saniler it~ 
ıle roy vermişlerdir. ı--akat ~ 
takiJ olarak namzetlikl~rioİ ~ 
yan • bilhassa muhalif - ze~~ 
hiç biri bu yolda bir itti~ 
temin edememiılerdir. Hatta "ıJ 
yerlerde meb'us çıkan mOı~ 
lerin aldıkları reyler yuk;( 
izah ettiğimiz veçhile ek• il, 
değil, ekseriyetin müstenkif~ 
masından, yahut reylerin ~;,if. 
iade dağılmış olmasından. 0~-.J 
pek küçük birer akalh~~ 
ibarettir. Zannediyoruz ki. b'fl 
disenin manasını teırih içıO 
söz söylemeğe hacat yokt:~ 

.AteluHe' ~ 

Fabrikatöriet ~ 
DUn akşamki lçtim•d' 

kararlar verdiler 1 I 
İstanbul fabrikatörleri dt;I 

şaın sanayi birliğinde top ' ~ 
)ardır. • ~1~. 

içtimaa şehrimiz yen• 58 ~r 
nıeb'uslarmdan Vasıf "~oıif 
rullah beyler de jştirak e 1,f Toplımtıde iki Mayısta.,, tof. 
lacak olan büyük kon~e~e 1~ 
namesi teftiş edilrnıŞ • tı·rb' 

• •• meclisten şu maddelerın r· 
edilmesi kararlaşbrılauf~. • bl( 

1 - Sanayi ve ınaa ifl ti 
l ı . .. •esefere 
rnsının ıususı mucs... .. •• 

cihen kredı açması. . dell pr, 

2 - Gümrük resın•0 ·1ıt'et" 
f . ııirı 1 

a mevaddı iptidaıye btsliİ· ıf 
da karne usulünun k~ ·ıı t• ,.,,, 

·sıPl L.11' 3 - Kazanç vergı tJt" 
linde kanunun tamarııeo rf~ 
nın teminı. le "' ef 

4 - Yeni muarııe ~tcii 11' 
kanununun haıirand• "'e 1~ .,,ıı 

iyete konulması. fjyetlefl 11 
5 - Makine me.~ 1111ıe jfr~ 

işlerin daha kolay bı . tık ,.,,, .,,,. 
. . d ra bır .,11· 
ıçlıma an son . ç•f 

b ' 1 a bıt yem mc us arın 
feti vermiş.lerdır. r 

( 

ı.;ıJ• ,, .. , 
l • ,..,,.. " 

;\Jundcrc::c oınızı;ı " ıııı ı 
m;ırıJ;ır 

:r.of) '~ (Sonra) ro 
mcdik. Öıür dılcri7H 
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Çocuk Haftası BeJediyede: Ticartbor•a•ında: f 
B i i d 

Polia Haberleri 1 
l'r dm Lokantalar ne suretle u şes z e şaşın Buğday fiyatları _ 
aa birliğinin ve Bir kişi zehirlendi 
Blmayeletf alin mini sınıflara ayrılacak ? Buna aUprUntU döke· Fazla dUştUfjU İçin mUtevas· 

mini ı 1 l 
Sınıfı inen lokantada ücretler cektinlz ne diye park sıtlara iş yok 

re S er •• de indlrllecek yaptınız ? Bu sene buğday fiyatları çok 

Ne fikirde olduklar1nı , ne 
Y•Dacaklarını anlatıyorlar 

MUyesser H. 
ilk mekteplerden seçilen ço

~klar dün de resmt makamları 
lfgal etmiıler arkadaşlarının ziya· 
letl~rini kabul ederek görllşmüş
erdır. Dilnkli nüshamızda Vali, 
~lediye reisi, fırka reisinin yap
tkları işleri verdikleri emirleri 

ft'~~ıttak. Buğün de kadınlar bir-
1 ının reisliğine seçilen Milyeı-
~~t ~anımın sözlerini ve yaphğı 

erı yazıyoruz: 
b' Müyesser H. dün kadınlar 
•1 rliğinin idare heyeti içtimaına 
~Yasct etmiıtir. Bir aralıkta ma
t ısta yapılacak bütün ilk mek-
btpler gezintisine iştirak edecek 
azı fakir çocuklara birliğin 

~addi· yardımda bulunmasını 
İdea ve teklif etmiş, bu teklif 
. are heyeti tarafından memnu· 

b!Yetle karşılanmıştır. Kadın 
•tliği 5 Mayısta bazı fakir ço· 

~klara yemek ve yol parası 
)' .. ,.•eelctir. l uudnn başkn Mü
~•aer H. annesinin kadın birli· 
t· tıe aza olmasını tt min elnıış· 
ıt M" t • uyesser H. dün bir mu-rta,, .. 

lurı ırımize şu beyanatta bu-
ıtıuştur: 

la;'l\.adın birliği balarının ço· 
&it~asını çok e:ırzu ediyorum. 
bt ~kte gördüğüm f aaliyetlcr 
ttt:ı birliğe daha ziyade yaklaş· 
biti~:. BüyUdüğüm zaman kadın 
~.d1R1ne. aza olacağım. Çünkii ! 
Ço IQ bırlıği mektepteki fakir' 
ı,~klara yardım ettiği gibi 
h,1~~ kadınlara da yardım edip 
•iy aara bakıyor ve hariçteki 
~o asi hukukumuzu miidafaa edi-
• "· B .. tırn1 oyüyünce meb 'us olaca-
~Yii:a ümit ediyorum. Birlik 
bta halaskarammn açtığı 
İtlikbur11u yolda yürüyerek bizi 
~~lld a c şimdiden hazırlıyor; 
lbiı1 .. •n dolayı Büyük Gaziye 
ti~ .. et ~."l:l.,, 0.~e şükranlanmı arzede-
Jiti ıger taraftan kadın bir· 

teiai · · 
)ti ttf Dl Ziyarete gelen hima-
~ ta 1

1
1 reisi Zerin H. da şun

'•" Y trnişlir: 
'-em· 

'--., i ~yete baların çoğaltıl· 
"-•l•tt Çın daha fazJa çalı.ş· 
~'&-.af~ söyledim. Bu teklifi 
:~kte1 

1 
buld~lar. Bundan başka 

.•ha P .crdckı fakir çocuklara 
"ita zıyade yardım etmelerini 
ıa.:ı·. etti F 
~,., k·ı akir çocuklara bir 

iltıc k a ern, defter ve kiğıt 
~ 1110:. labnı. söylediler. 23 ni
~ lii •e ~ble haber kaynağı 
~)ete ~a,Yeı etfal gibi bir ce· 
t h dQıntıbap cdildi~imden do-
~~hyı;;anın en bahtiyar bir 
~ hıı rn. B~ mllessesenin be
~ lıtı h1dakılere yaptığı Jfıtüf· 
) '-' le ber 2!arnan için görüyo-
~tt L Und d ....... QllYük b~n olayı bu cemi-
~ı>'oru ır minnettarlık his-
11~"'•Yei ~tf 8.Uyüdüğüm zaman 
~d:'iırn B~lın en çalışkan azası 
~"'tek ~ero!rkaç yere telefon 
~ . aab ıyet~ eı~ temin et-

d, aeu;aA da telefon ettim, 
aza olacak.,, 

Belediye daimi encümeni lo- dütkündür. Bu yüzden simsar 
Ueşiktaştn Çifte akaretler· 

kanta, meyhane, bar, gazino, de bir park vardır. .Ahi, gü· ve mubayaacıların işi çok azalmış 
otel, hamam gibi yerlerin sınıf zcl, halk i~in faydalı dfü;iinül kazançlara vagon başında 20 
üzerine tefrik edilmeleri için müş taşınmış bir bahcel ~ liradan 7 liraya düşmüştür. Bazı 
iktisat müdüriyetinin uğraşmaat· Ilirnz nl'fe almak !cin ne zahire tüccarları da fiyatların düı-
na karar vermişti. iktisat müdü- iyi yer. Fakat tuhaf oİan cİ· kUnlüğünü ileri sürerek simsşr-

tıet bu parkrn glin geçtikce 1 · 
riyeti alakadarlarla temas etmiş, küçülmesidir. Siz zannede· ara ış vermemeğe başlamışlar ve 
mütalealarını almış, ve bir sınıf ceksiniz ki bu parkın duvarla satışta mülevauıt vazifesini gö· 
taksimatı yapmıştır. Bu sınıflara rı daralıyor. Hayır öyle de. ren simsarlıklarm temamen kal-
gfüe belediye ruhsatiye ve kü· ğil, Beşiktaştaki park her dınlması için borsa komiserliğine 
şat resmi alacak ve bu sınıflar gün bir parça daha küçüHi- müracaatta bulunmuşlardır. Ko-
diğer mlikellefiyetler için de esas yor fakat du\'nrlarmı geri miıerlik tUccarın bu talebini ret 

~ekmeden. 
olacaktır. Belediye muhasebeai etmiştir. 
bu sınıflardan alınacak resim 

Etraftan toplanan ne kn· 
dar müzahrefat, çör çöp varsa 

nisbetini yakında tesbit edecek- buraya getiriliyor. Parkın 
tir. Bu sınıfların tesbiti lokanta- bir köşesine yığılıyor. Çöp-
larda ve bar, gazino, sinema ve lerin iistUnde de tersine dön. 
emsali yerlerde ihtikarın önüne müş çöp arabaları .. 
geçecektir. Bir gUn gelecek, parkın 

içine girmek mümkün oJamı-
BeJediye bu sınıfların yapbk- yacak. Etrafın çöplerini bi-

ları satış listelerini ayda bir tet- riktirmek için ba ka bir yer 
kik ve tesbit edecek, bu listeler bulunmıyacakti. neye bu· 
dükkanlara asılacaktır. raya park yapıldı, buı·aya 

Bir lokantacı ruhsatiye resmi- p~rk rapıµ da sonradan çöp 
dokenın aklına siz de şaşın .... 

minin fazlalığından şikiyet etti· 
ği takdirde sınıfının indirilmesi· 
ne karar verilecek ve sınıfı in
diği takdirde lokantaımda da 
yemek fiyatlarım indirecektir. 
Fiyatlara yükselttiği takdirde ıı 
mfıda yükselecektir. 

Biz de şaşalım ! 

Belediye daimi encümeninin ı 

yaptığı bu teşebbüs fiyat uarbı 
demek değildir. Belediye ufak 
esnafm maduriyetine meydan 
vermemek ve ayni zamanda ih· 
\ikarın biraz olsun önfine geç· 
mek için bu kararı vermiıtir. 

1 Sevinen yavrular f 
48 yavruya elbise 

yapıldı 

iktisat müdüriyetinin yaptığı 

sınıf ta"simatı şu şekildedir: 
Lokantalar beş sınıf olacaktır. 

Et pönrliyonunu 45, tatlı 50, 
sepze 30 kuruşa veren lokanta
lar birinci smıf addedilmiştir. 

Bu fiyatların onar Ye beşer ku
ruş aşağısı ikinci, üçUncO, dar
düncü, beşinci smıf olacaktır. 

Berberler sırf kadın, Beyoi
hında caddesindeki, dörtten fazla 
dört, üç, iki iskemleli olmak 
üzere altı sınıftır. 

Barlar ve birahaneler de 11D1f 
taksimatı gecelen açık kalma 
müsaadesine göredir. Burada 
polis taksimatı nazarı dikkate 
alınmıştır. polis takıimabna göre 
b:ır ve birahaneler 12 ye, 2 ye, 
sabaha kadar olmak üzere üç 
sınıf üzerinedir. 

Sinemalar dört sınıf üzerinedir. 
Opera, Melek, Elhamra ve mü
masil büyük sinemalar birinci, 
Şık, Alkazar, Etuval ve mümas il 
ci, Şehzadebaşındaki ve diğer 
yerlerdekiler üçüncU, Galata si
nemaları dördüncil sınıf addedil
miştir. Kahve ve kıraathaneler 
içkili ve içkisiz olmak üzere iki 
sınıftır. 

Hamamlar dört sınıfa ayrılmııtır. 
Tiyatrolar Tepebaşı ve Fransız 

tiyatroları birinci sınıf, Şehzade
başmdakiler ikinci sınıf, Galata· 
dakiler üçüncü sınıf olmak üzere 
üçe ayrılmıştır. 

Oteller beş sınıftır: Perapalas, 
Tokatlıyan birinci, Londra, Bris
tol emsali ikinci, Şabinpaşa ve 
emsali üçüncü, Sirkecideki diğer 
oteller dördüncü, Galata otelleri 
beşinci sınıftır. Mesken olarak 
kullanılan hanlar da avrıra 

bir sınıf itibar edilmiştir. 

Simit narhı kelktt 

lstanbul belediyesinden: Yirmi 
iki adedi bir kilo gelmek ve 
ekstra undan imal edilmek şar
tile simitçilere mevıu narh tarihi 
ilindan itibaren refedilmııtir. 

Istanbulun bDtlln ilk mektep· 
!erinde himaye heyetleri tqek
kül ettiği ve bunlann fakir çocuk
lara yardım edecekleri evelce 
yazılmıştı. 

Bu cfimleden olmak llzere lıtan
bul lOuncu ilk meptepte Hacı Re· 
cep beyin riyaseti altında teıek .. 
kül eden himaye heyeti 45 ye
tim ve kimsesiz yayruyu bayram 
üzeri giydirmiye muvaffak olmuş
tur. Bu yavruların resimlerini 
dercediyoruz. Mektep mUdürlöğü 
bize gönderdiği bir mektupta 
teberruda bulunan hamiyetli za• 
lara teşekkür etmektedir. 

Zelzele 
Rasatane 'iddetli bir saraınb 

haberi veriyor 
1 tanbul, 26 (A.A.) - Rasataneden 

bildirildiğine göre bugiin saat 11,27 
dakika 40 aniye ge~e oldukça şiddet
li zelzele kaydedilmiş ''c tam yedi da· 
kita sonra bunları ayni şiddette ikinci 
bir zelz~Je takip etmiştir. Her iki zel
zele lstanbulun cenup cihetinde "e :180 

l 
llfi 400 kilomtre mesnf esinde olduğu an 
la§ılmıştır. 

* * * 
Macarlar 

BuOdayı inhisara mı ahyorlar? 
Dün piyasada Macar hükume

tinin bir buğday inhisarı teşkil 
etmeğe karar verdiğine dair bir 
haber ıuyu bulmuş ve alaka
darlar arasında heyecan ve me
rak uyadırmııtır. 
Buğday tacirlerimiz, tam ihra

cata baılıyacağımız bir sırada 
verilen bu haberden çok endişe 
etmektedir. 

Bir istifa 
Ticaret borsa1arı reisi Furtun 

zade Murat beyin sigorta ko· 
misyonundan istifası bir takım 

dedikodulara meydan vermııtir. 
Alikadarlar istifayı komisyon 
azasile Murat B. arasında çıkan 
bir ihtilafa atfetmekte, Murat B. 
ise iılerinin çokluğundan çekil
diğini söylemektedir. 

Ankaralı talebe 
Elll talebe mUdUrlerlle şeh

rimizi gezmeQe geldiler 
Ankara Erkek orta mektebi 

talelielerinden 50 kişilik bir grup 
mUdilrleri Adil ve muavinleri 
Talha beylerin refakatinde dün 
ıehrimiıe gelmişlerdir. 

istanbula ilk defa gelen tale-
beler şehrimizde bayram tatilini 
geçirecekler cumartesi günU tek
rar mekteplerine döneceklerdir. 

Ankaralı talebe1erimiz bu 
müddet zarfında istanbulun şa
yanı temaıa mahallerini geze· 
cekler ve ikametleri esnasmda 
Erkek muallim mektebinde mi· 
safir edileceklerdir. 

Ankara Orta mektebi talebe
lerinin bu faydalı seyahatlerinin 
diğer ıehirlerimizdeki orta mek
teplere bir nümune olmasını ve 
böyle vesilelerle sık sık ameli 
teneızübler yapılmasını temenni 
ederiz. 

HilktlmetlmJz 
aleyhine 

Belçika hakem mahkeme· 
sinde bir karar 

Türk-Belçika hakem mabke· 
mesi dün yeniden birkaç davaya 
bakmıştır. 

Birinci dava Vılyork inşaat 
şirketi tarafından hUkümetimiz 
aleyhinedir. Şirket harpten evel 
inşa ettiği köprüler be~elinden 
bakı kalan 58106 frangı iste· 
mektedir. Şirket vekili dün mah· 
<rmeye bazı vesaık vermiştir. 

ikinci dava Belçika tebaasın
' rn M. Urba tarafından hükü
aetimiz aleyhinedir. F enerbah
çede zaptedilen dalyanının taz
minatı olarak 17000 lira iste
mektedir. 

Üçüncü dava jozef Surt tara· 
fından hükümcHr •iz aleyhinedir. 
Müsadere olunan eşyayı tücca
riyesine mukabil 10000 ~ ·~ın 
frank istem ektedir. Eu davalar 
lcarara kalmıfhr. Buglin mahke
me yine açılarak Anadoıu demir 

Sebep havagazı borusundan 
sızan zehirli gazdır 

Çemberli taştaki mnhnllcblcl dükkdm 

EveJki akşam Çembcrlitaştn 17 nu
maralı mnhallebici dükkftnından hava 
gazından 7 kif:lf zehirlenmiştir. 

Cemil, Necip, l\lchmet, diğer Meli 
met, Zarife, Hatice, Vaide ismin· 
deki erkek ve kadınların dükkanın fist 
katında oturdukları bir sırada an ızm 
patlıyan bir hava gazı borusundan Ç.C• 

kan gaz bunJarm hep ini olduklan yer 
de bırakmıştır. Hadiseden haberdar o
larak yetişen zabıta memnrla.n zeıııx 
Jenenlerden erkekleri Ccrrahpaşa, 
kndmlan da. Haseki hastanelerine 
kaldırmıştır. l\ndınlarm sıhhi \•azfyet 
leri tehlikelidir. Tnhkilm.ta de\'alll e· 
dilmektedir. 

Hizmetçi mi, Metres mi? 
Küçiik Pazar poli mevkii müretteo 

bntındnn Rasim Ef., cvclkl akşam ZeY, 
rck caddesinde Naciye i minde bir ka· 
dını tabanca ile nğır surette yarala· 
mı tır. 

Ra im Efendi verdiği ifadede Nacf 
yenin hizmetçi olduğunu :ve evinden eş 
ya çalıp kaçtığını, b:ızı eşyasını inde et 
mek istemediği icin kendisini vurduğu· 
nu söylemiştir. 

1'ahkil,at netice inde Naciye hanı

mın Ra im Efendinin metresi olduğu 
anlaşılmıştır. ' 

Holivutta facia 
Evelki akşam Galatada Ho1ivut bi· 

rnhane inde bir hadise olmuş \'e Cemal 
Efendi isminde birisi ağır surette ya, 
raJanmı .. hr. 

Tahmil \C tahliye ~irketinden Ce· 
mal Efendi, kahYeci Sabit, tahmil ve 
tahliye amelelerinden Altmet, Ha)· 
dar, otomobilci Jaz Ahmet isimlerin· 
tleki beş arkada eYelki akşam llallvut 
birahanesine gitmişler ve bir masaya 
oturamk içmeğe haslam1şlardır. Bn 
sırada birahaneye kah·reci Sabitin es
ki ortağı Recep pehlivan da gelmiş Vf 

Snbit Efendiyi görünce Tabancasını 

çekerek ona doğru ateş etmcğe başla
mıştır. Recep pehlivanın tabancasın• 
dan çıkan kurşunlar Sabit Efendi ye 
isabet etmemi ise de yanında oturan 
arkada')ı Cemal Efen diye isabet etml§ 
\'e ağır surette yaralamıştır. Cemal 
Efendi hastaneye yatırılmış \'C vak'a. 
), mtiteakip kaçan Recep pehlivan da. 
dün yakalanmıştır. "' 

Üç ev yandi 
Dün öğleden sonra Şehremininde 

bir yangın çrknuş, civarda Uzun 
Yu uf mahallesinin Mecidiye caddes1n 
de bulunan Sıdıka. kahveci llyas \C 

inel>çi lbrahim ağayn ait olan ev n 
dükkanlar tamamen yanmı .. tır. 

Jtfniyc büyiik bir gayret sarfetmeJC 
snretilc ~angının etrafa sirayetine 
mcydnn \'ermemi ve büyük bir f elake
tin ônllnli almıştır. 

Yanbrının sebebi nnJaşılnmamıştır. 
Znbıt:ı t'ıhkikat ):tpmaktadır. 

Ekmek ve francala fiatları 

lstanbul belediyesinden: Nisa
nın yirmi sekizinci salı günün
den itibaren Ekmek sekiz Ye 
francala on iki buçuk kuruştur. 

yollan ile Belçika hükumeti 
:ırasmdnki davaya bakacaktır bu 
mahkemede demir yollar idare
sinin avukatlıgını darülfünun emi
ni MuammerRaşit B. yapacak· 
tır. 

Bundan başka bu gün Fransız 
mahkemesi de bazı mühim dava
lara bakacak bir kısmı hakkında 
kararlar verecektir. 
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1 itiraz ediyorlar 

HaJkm düşmanı Sair (Homere )in aslı Türk 
Yunanlılar l',q~1: H 1 ·O· .} .. ıni 

·a ı·· ı. i . ş i 
. - uz -

" .;:., 
Halkın dalliavugu .. d.. ? k y I ? 
Demokrasile~in en büy~k ~e~~ikesi mu ur• yo sa un an 1 mı e 

,(halk) m dostu ıle, halkın sınsı duşma-
nı, halkın dalkavıığunu biribirine ka
nştırmaktır. 

Demokrasilerde çok defa halkın dal 
kavuğu, lialkın dostu makiyajile orta 

- -- ·-· 
Besim Atalay Beyin bir makalesine bir 

Yunan gazetesi cevap veriyor. 
ya çrkar. Bundan bir müddet evel Aksaray•çe olarak Arşimedin meşhur sözüne 

Halkın dalkavuğu sadece halkı gül- meb'usu Besim Atalay Bey (Bakimi·' telmihan evrikatarım isimli bir ki-
dUren eğlendiren insan değiJdir. yeti iıJllliye) de yazdığı bir makalede! tap neşrediyor ve büyük bir keşf yap-

Halk~n s!~ast dalkavuğu da vardır. devri kadim şairi meşhur (Bomere) in mış zannederek garip iddiala~da b~-ı 
En tehlıkelısı odur. aslı türk olduğu hakkında bir noktail Iunuyordu. Bu meyanda, ülysseın 

Halkın siyasi dalkavuğu her dalka- nazar ileriye sürmüştü. Yunan darül- ı llhaque Adasma dönmeden on sene 
1 

YUk gi.bi, h~le~i .~line alır, gevşetir e~ fünun tarüı müderrisi M. (Moskopu- Ege denizinde değil Karadeı~izde do
Jendirır, guldurur. Zaman, zaman sı- los) bu ilmi noktai nazara karşı itiraz taştığını bu adanın Karadenızin şark 
yasette bir ibiş meharetile perendeler etmiş ve ıllessager d' Athene gazetesin sahillerinde bulund~ğunu, çerkeslerle 
atar, kahkahalar göklere çarpar. de uzun bir makak neşretmiştir. lJu YunanHerin eğer ayni milletten de-

Fakat devlet idaresi halkın halk i- makalenin birinci kıs"unı aynen aşatiı· ğillerse hiç olmazsa ayni ~enşeden 
çin idaresi sadece bir his değildir. Bir ya tercenıe ediyoruz. M. (Mosk-0pu- bulunduklarını buna da delil olarak 
fikirdir. Kaptanlık, doktor1uk gibi.. tos) diyor ki: (Attikki) kelimes inin, çerkes lisanın-

Hastanın başı ucunda eJlerini dizle M h t G d' t t h 
1 

da Çerl(esistan demek olduğunu (cer· 
v anc es er uar ıonın s an u . ._ 

rine vurarak aglıyan, ve hastasını te- h b' . b' ı·· k t . t f kesler bugün bile kendilerıne Adıge . . .. mu a ırı, ır ur gaze esı ara m· · . 
davt etmıyen doktorun, sunnet ('ocuk- d H ;:. . 1 t·· k h t d derler); ' 'e Yunanistanh bırçok To-·r t .. h kk b~ d an om~rın as en ur ' ve ya u a • 
farına man e gosteren o a az an T . 1 U . . d b" . . ld _ ponim terinin çerkesçeden ahndıguu . , urova ı mur ısmın e ınsı o ugu. · ; . 
farkı nedır? yahut halkın an anedeıı k 1 . . kl d ' söyledikten sonra nihayet Homenn 

h . 1 •. k . . nu yazan ma ·a esını na e ıyor. . v 

gelen ıs ennı amçılıyarak hır vaıtte U . . k' 1 d b"l çerkes yahut TurovaJi oldugunu, bu-. . . mur ısmı en es·ı zaman ar a ı e _ .... 
bulunan sıyasetçınm bunlardan ayrıl· k"' .. k A d t d""f d·ı b" . . nun ayni şey demek oldugunu soy1u-

w • • ·uçu sya a esa u e ı en ır ısım- • . . 
dıgr nokta neresıdır? . B d 1 •o k d 1 • yor. Ve Homerm Turo,•avı Ilıon ve· 

H ık. d t h Ik h" 1 . . k mış. un an .. sene a ar eve a- · k d tt· -· a ın os a a m ıs erını grcı ·• 1. l . . 1 t . 1 H . ya mukaddes şehir olarak ay e ıgı 
w • • ım en ısga e mıs o an omere me· . . 

Jıyan degil, halkın menfaatlennı, hal- 1 .. ' .d • t 
1 

_. . nj Tutovalılardan, Yunanlılardan 
. . . se esının Yenı en azc enecegını zan· ' . v. • 

kın refahını arıyan ve bu refah l('ın t . · · daha cok hürmetle bahsettıgmı de de· , · ne mıyoruz. '"' 
çalışan ınsandır. . . . lil olarak getiriyordu. 

Halk dostu çok defa hislerile hare- B_ır Alman edıhı olan F. A. Woirrn Fakat kitap di~katle okunacak o· 
ket eden kütleleri birdenbire memnun cı79.->) Prolefomena ad Homerum I - a Uellifi rumca~·ı bilmediği, . . ı · . k ~ .. d 1 . b Ul S m "' 
edemez. Nitekim, hastasına ameliyat ısım 1 ~~en. çr · trgı gun en Jerı, u kelimelerin etimolojisini Yunani is-
yapan doktor hastasının hayatrnı kur ~enu uzerınde 0 ~adar yazı yazıldı mi hasların Fransızca Toponimleriue 
tardıgwı halde iptidai cemiyetlerde hok- kı ona aydet yerındc olmaz. AJman · ti .. d t tk'k ettigv· nlaşılır. 

d .b. 1 . 11 . . d' ı· ıs .. a en e ı ı a 
kabaz, perenclehaz ona nazaran daha e 1 1 Hzzat · omerı~~ . me~c.u ıye lll· Yusuf Paşanın evrikalanncn Ho-
sevimlidir. den veya. da~tanr ş.ıır:n . •kı şa_heser merle iktifa etmediğini de söyliyelim. 

* * · * ol~n llhade ıle _ Odısseenın bıı- tek Bir başka eserinde, Trakyadan ve 
Biz bir tarafta programile yaptığı ş~ır tara~mdan ) azılmış olmasından Trakvahlardan uzun uzun bahseden 

ıslahat hareketlerile, lnkıli'ıplnrill' şuphe edıyordu. müeIİif, Trakyalıların çerkes olduk. 
hasta bir uzviyeti kurtaran bir inkılap Yalnız şunu kaydedelim ki, Homerin Iarını çünkü eski Yunancada Trakya 
fırkası görüyoruz ve bu fırka halkın menşei hakkında telkinler, bize Egt!- lılar demek olan (Traksis) in çerkes 
dostud11r. nin öte tarafından ilk defa o!arak g~l kelimesinin arapça cem'i olan çerakls· 

Bir tarafta halka mütemadiyen Ya· miyor. ten başka bir şey olmadığım söylüyor. 
deden, mütemadiyen l:if ebeliğ-i eden Ömer ağa, Memnun ağa (Agamem Fakat gayemiz, Homerin menşei 
siyasi halk dalkavuklarmı görüyoruz. ııon) gibi lıitifeleri bertaraf ederek, hakkında münakaşalara girmek de
Son intihap bize şunu bir defa daha bundan yirmi seııe kadar evel kimsi-°!· ğildir. Burada sadece isim müşabeh.e-
anlattı': nin dikkatine ~arpmamış bir hadiseyi tinden dolayı Hom~Tle ayni ırktan 

Halk, halkın dostunu tanıyor! eJe alalım. t>lduğu fikri atılan Anadolu prensi U-

Tezekten maden Aslen ~erkes olan Yusuf Paşa Ça- mur Bey hakkmda tarihi bazı malfı.-
kömürüne natolı..a i~minde, Ye türk sultanlannın mat vermek istiyoruz.,. 

Ort A d 1 h. .1t. . "? •• hizmetinde bulunan hir jenern.1 türk· (lllabadr 11arrn} 
a n ao uya ıç gı ınız mı. gıttı -------------------------

nizse, bir anfi teatr gibi açılan oıfa 1 
1 Anadolu steplerine serpiştirilmiş kasa- Gün Ün Siyase~f 

baların, köy evlerinin durnrlarınr ta· d' 
ıursınrz. Duvarlarda tekerlekler gör- Yugos1avya bir dönüm noktasında ır 
mü-;;-ıünüzdür. Bu tekerlekler kışın A-
nadolu evlerinin odun yığınlarıdır. 

Bu odunlar, halkın sözi.i ile - kuy
ruklu dağın - ormanından kesilmiş o· 
Clun.lardır. Sizin anlryacağm.ız tezektir. 
Ocaklarda yanan, insanla.n ısıtan bu
Clur. Ey diyceksiniz, Türkiye orman 
memleketidir. Türkiyede kömür maden 
)eri vardır. Fak.at orman kömürleri ga. 
,-et yşkın yerlerde satılabilir. Maden k 
mtirlerl ancak denizden sevkolunur. 
OrmaDıann gölgesindeki, maden ocak
larının bfraz gerisindeki köyler, kasa· 
balar hep bu kuyruklu dağların orma 
nmdan istifade ederler. 

Bu manzarayı son hir hatıra ola
rıa.k yazıyorum, çünkü gelecek sene bu 
manzarayı göremiyeceksiniz, bu marı
zara silinecek. Tezek ocağa değil tar
laya gidecek. Çünkü kömiiı· şirnendife 
ri ilerliyor. Irmaktan aÇnkmya kadar 
pldi. Filyosa vardığı zaman orta A
nadolunun ağaçsız step yayla1anndaki 
toban kulübelerinde, çiftçi barakala
nnda maden kömürünün dumanı tüte 
eek. Türkiye maden kömürleri için ge 
ıı.lş bir hinterlant açılacak! Tezekten 
maden körnilrüne geçi; buhardan elek
triğe geçiş kadar mühim bir atlama· 
"dır. 

SADRI ETEM 

Matbuat tenezzühü 
lstanbul Matbuat cemiyetinden: 
Ccmiy~timizin ilk bahar tenez· 

rih6 bu sene kurban bayramı
nın ikinci çartamba günü Y alo
Taya yapllacaktır. Vapur saat 
9,30 da köprüden hareket ede
rek Kadıköy ve Büyükadaya 
uğradıktan sonra doğru Yalova· 
ya gidecek ve aynı akşam saat 
on ikide köprüye avdet ede
cektir. 

Büttin azanın teşrifleri rica 
olunür. 

~~~~~~--~--~~~~ 

Siyasi menfaallar1 onu Fransa ve kUçUk ltillf ile beraber 
bulunmağa sevkettiti halde iktısadi menfaatları 

Almanya grupuna Utlhaka sevkediy~r 

Bu mühim vaziyet karşısında ne yapacak? 
Bugün Yugoslavya, son dere

ce mühim bir vaziyette ~u!un
maUachr. Yı·goslavyanm . s)yai 
münasel::etleri ile iktisadi men
faatJeri biri birine zıt olan ma
hiyetler almıştır. 

Bu memleket, s:yaset noktai 
nazarından, başında Fransa bu
lunan milletler S?rubuna dahildir. 
Bu grupun başlıca hedefi, sulh 
muahedelerini olduğu gibi mu· 
hafazadır. Fakat Yugoslavya'nrn 
iktisadi menfaatlert onıt Avus-
turya • Almanya grubuna bağfa
mal.. tadır. Halbuki bu ikinci gru
bun baş: ıca hedefi sulh muahe
delerinin ta dilidir. 

YugoslavJar, zirai mahsullerini 
siyasi menfaatleri olan Fransa 
ve Romanya ile mübadele ede· 
miyorlar. Romanya'nın hububatı 
ve sair zirai mahsulatı, Yugoslav
ya ma hsuJatınm hemen hemen 
aynıdır. Fransa ise Yugoslavya
dan uzak ve ayni zamanda z'ra· 
at itibarile de Yugcslavyaya ihti
yacı bulunmamaktadır. 

Bunun r.eticesi olarak Yugos
Javyanın l:u iki mi.!ttefikile tica
reti son derece ehemmiyetsizdir. 
onun az buçuk ticaret edebildiği 

yegane müttefiki Çekoslovakyadır. 
Avusturya· Almanya gümrük 

iWbadmm ortaya çıkmı1s1 İ 1 e 
Yugoslavya büdudunda yepyeni 

bir müşteri zühur etti. Bu yeni 
müşteri Avusturya He aruında 

gürtırük büdudu olmıyan 60 mil
yon nüfuslu Almanyadır. Bütün 
Lu saha Yugoslevya l uğdaylan 
için mükemmel bir pıyasadır. 

Avusturya ile Almanya Yugos· 
Jevya ile · Roma'nyan;n · bütün 

buğdaylarını satm aldİklan tatr. 
dirde ihtiyadarının ancak ·bt-tt~ 
birini itfa ·etmiş o1urlat. Bu 
sayede Yugoslavya C Damping) 
den asgari derecede müteessir 
olmuş o!ur. Macaristanın rekabeti 
de hesap o!unduğu takdirde buğ· 
day fiatlerinin ish~ rar peyda 
etmesine i-nkao hasıl olacak 
demektir. 

Yugoslavlar, Macaristanın bu 
mevzu üzerinde Avusturya - Al
manya ile anlaşma 1atın. takdir 
ediyorlar ve huoun için birço!< 
YugosJavlar, Almaoya·Avusturya 
ile aktolunacak bir ticaret mua
hedesinin Fransanın temin ede
ceği bir devlet ishkraımdan çok 
mühim olacağmı açıktan açığa 
söylüyorlar. 

Mes'elenin ildı!ladi c"ph<..si bu
dur. Onun siyasi Cf pbe5İ tdkik 
olunduğu takdirde Yogoslavlann, 
eskiden hissettikleri adavetin 
aşağı yukan zevale yüz tuttuğu 
görülüyor. Fakat italya ile Yu-

İtalyan gençliği 
Belçikahlar aleyhinde bir 

miting yapblar 
Roma, 25 (A.A) - Yüksek 

tahsil görmekte olan binlerce 
taJ ~ be Darlilfünun binası dahi-
linde toplanarak bir nümayiş 
yapmışlardır Bu toplantıda söz 
alan hatipler Brükselde Faşizm 
aleyhjnde yapılan nümayişleri 

protesto etmişlerdir. 
Nutuklar bittikten rnnra talebe 

.. Venedik0 satayma giderek M. 
Mussoliniyi alkışlamışlardır. M. 
Mussolini, balkona çtkarak iki 
defa talebeyi selamJamıştır. 

Bir kaç talebe grutuııun Bel· 
çika sefaretine vt konsoloshane-
sioe yaklaşması 1abıta tarafın
dan menedıJmiştir. 

İspanyada neler 
oluyor? 

ispanya tchtUıa çıkmak isUyen 
mi var? 

Madrit, 25 (AA) - Doktor 
Maranonun Paris büyük elçiliğine 
tayin edilmesi muhtemel görül
mektedir. 

Madrit, 25 (A.A) - Barsölon· 
deki milli mesai federasyonu 
yainız Kataonyada değil, fakat 
ispanyanın daha başka yerlerin
de de baş gösterecek her hangi 
bir ayrdma hareketine mani ol· 
mağa çalışacağını beyan etmiştir. 

M!drit, 25 ( A.A) - Burbon 
hanedanından Don Jüan neşret-
tiği bir beyannamede vatanım 
seven bütün ispanyollarm başına 
geçerek memJekelinin selameti 
uğrunda ltanmt dökmeğe baz1r 
olduğunu bildirmiştr. 

Moda mı oldu? 
Yeni bir canavar daha tUredi 
ı Belgrat, 25 (A.A) - Beş ki
şiden mürekkep bir aile)'i baıta 

Çocukların beyanatı 
Üç gün evvel çocuk bafta~ı 

aleyhinde bir fıkra neşreden b!r 
gaıete, kendi idarehanesine ge
len çocuk bafmuharrkJ.e, çocuk 
Belediye reisinin makale ve be
yanatına uzun yer verdi. 

Çocuk başmubarririn bir m•" 
kalesinde büyücek bir hakikat 
var, bilmem, dikkat buyuruldu· 

mu? 
ismini belediye reisimrzle Ak• 

şam başmuharriri gibi çifte (~)li 
yazan bu baımuharrir (Taceddıo) 
Bey diyor ki: 

" Anrem kadın birliğine dedi
kodu yapmak için gidiyor. " 

Bizim neslimizi kadına bül'"' 
mette geri addeden hammlar bıJ 
satırlara okusunlar da ibret al" 

sınar. 

Bundan sonraki nesil, dah• 
bacak l<cıdarken onlar hakkınD11 

nasıl ve neler düşünüyor. 
Belediye reisi Orhan Bey de 

çok mühim beyanatta bu!unoıUf• 
Bu sözlere bakılınca bükmoluna" 
bilir ki büyük seleflerinio yılla~" 
dan beri yapamadıklarım bu Dl1" 

ni mini belediye reisi bir hafta 
içinde yapmağa karar vermiştir· 

Eu beyanatın tenkidini opera• 
tör Cemil paşamn torununa bra" 
kalım. 

Bu beyanat arasında şöyle 
bir cümle de vardı: 

«Taksiın abidesinin karşısırıd• 
bir hela ,·ar; çok çirkindi~. Buıııl 
münasip bir yere kaldıracağıdJ.11 

Felek B. dostumuz, eğer okıl' 
du ise, kim bilir, bu cümlelerde11 

ne müthiş nükteler çıkarmıştır! 
* * * 

Karada kaptanlat 
Evelki gece Kasımpaşcı~' 

kafayı çeken iki kaptan birbif' 
leri ile çatışmışlar. Bir dostı1ııı 
bunu okudu da: 

- Artık karada da mı b1Jf' 

ile öldürmüş olan caninin tevkif 
~dildiği Liyubliyanadan bildiril
miştir. Katil, evvelce de sekiz 
kifiyi daha öldürdüğünü söyle
mış ve cinayetleri hakkında yeni 
if•aatta bulunacağım iJave et· 
m'iştir. 1o.pbı :J-4'4 

========================================/ 

ladılar? dedi. 

goslavya arasındaki gerginlik o 
kadar hissolunuyor ki Yugoslav
lar, Almanya ile Avusturya ara
sında siyasi bir ittihat hasıl ol· 
masile Alman nüfuzunun (Triyes
teden birkaç saat mesafedeki) 
Brenner geçidine kadar inmesine 
müsait bir vaziyet almaktadırlar. 

Bundan başka Alman ıiyasdi, 
üç senedenbcri Be!gratta muvaf
fakıyetli bir faaliyete koyulmuş 
bulunuyor. Bunun neticrsi ola
rak Almanya, Avusturya güm
rük ittihadı meselesi Fransa ve 
Çekoslovak.yada alcyhtarane nü
mayişlerle karşıJandığı halde Al
man kültürü Yugos:avyanm kaJp
gahında en yüksek hüsnü kabu
lü görüyordu. · Eu sırada Alman 
profesörleri ve mütahzssısları 

Yugoslavya darülfünununda Slav· 
larla Cerman!ar aras:ndaki ırki 
rabıtaları izah ediyor, Belgratta 
bir Nisanda prens Pol Karage
roviç tarafmdan açılan Alman 
san'at sergisinde Hindenburgun 
bir büstü mevki ihtiramı işgal edi
yordu. On sene evel hiçbir kim
se böyle bir rnamara ile karşı

laşmayı ümit etmezdi! 
Zaman ve iktısadi ihtiyaçlar, 

mazinin hatıralarım yavaş yavaş 
silmektedir. 

Küçük itilaf dev1etleri konfe
ransı yakında toplanacak ve bu 
konferansta Çekoslovakya, Yu
goslavyanm siyasi müzaheretini 
temin için ona bir takım ticari 
müsaadatta bulunacakhr. Bun· 
dan maksat Yuszoslavvamn Al· 

manya-Avusturya gümrük ittib~: 
dına karşı gelmekte devam e 
mesidir. 

6
,e 

Şimdiden şayi olduğuna g il' 
Fransa, Almanya - Avustury•

1 
t' 

tibadına karşı bir Tuna def ie 
)eri birliği vücude getirrııt t 

1'9• haheşkcrdir. Bundan rna tl 
Almanları harp zamanlarmd3 

01 
bire ambarı ve sulh zaoıaP1~ç 
onlar için bir mahreç leşkil e 
cek menbalardan ay1rmaktırftıfl 

Yugoslavyamn bu inkif' ,~ 
nasıl karşıhyacağını ani•"' 
çok mühimdir. · tille 

Ecnebi mahafilin kana~,,b( 
göre Yugoslivya, sulh nııJ 11ııı 
delerinin olduğu gibi kalrı>;Jııf' 
temin için, Almanyaya ya eıı 
mak cereyanını, Fransa~a;;"'"~ 
mtsait şerait dahilinde 

19 J>İfe' 
almak üzere bir vasıta 11111 

tinde kullanacaktır. ~' 

Hali hazırda A~.ustur~:i~,d~ 
Almanyanın gümru~ çekO~ 
meselesi Yogoslavya ıle di ı,ıt 
lovakya arasında iktıs~ eıı"
itilaf aktioi temin etnıiıtır•tı içi" 

'brac• ı,it mukabil Yogoslavya 1 rııel 
1 

ikinci derecede miikynlg05ll'1t" 
piyasa olan İtalya, ~ ill' e 
ile olan ticaret itHifıPl 11-11 

. d'. .. kte batt8 "'1' 
meyı uıunme ' sll\11 ~-
ita !yan gazeteleri Y 0~0·.,tcıfıe 

b ·k'oı 1
" karşı boykotaj tat ı 1 

1 
tedirler. . g.,sıı~it 

Her şeye rağmen y:s1';ı.i 
işlerinde Almanya, 
amil olmakta.dır. 



Darülbedayi ve konser
vatuvarın vaziyeti 

1 SPOR 1 
Beogradskl takımı 
bugiln şehrimize 

geliyor 
~ <V'at tarafı 7 inci sayıfada) . A':ni Beyefendi hu müe se"'e hi7.İm· Takımda Yugoslavya namına 
ibare almmak şartile ayrı ayrı tali- dır dıyorlar. Milli maçlar oynamı' enter· 
~lttanıeler hazırlanmasına ihtiyaç Rei Beyef encli bu mües e::ıenin se- nasyonel oyuncular var 
~r. Encümenimiz bir taraftan bu neli 78 bin liralık hütçc~i vardı~·· Biı Bayramda şehrimizde maçlar 
~ atnameleri tanzim etmektedir. bu paranın 21 bin lira ını Yerıyoruz, yapacak olan Bcogradski takımı 
~luıtda nıuht.erem heyetinizin tensi- üst tarafını günde 12 saat~ ,·aran ce- bugünkü konvansiyonel ile ıeh-

e arzedecektir • ., Deniliyordu. hennemi bir l"ftyi :-ahiplerı olan ar· 
~I rımıze gelecek ve istasyonda ttı"'name mi tadllfttname mi? tistler temin ediyorlar. Bu sftyc 'e 

4zad ' o hakka mürmet etmek 1:1zımdır. kalabalık bir sporcu kitlesi tara-
lla an Mehmet Ali Iley - Nizam .. . b d" . d k fından karşılanacaktır. Ayrıca ille Yap k hi r . . ı~h· l\luesseseyı muraka a e l)Or u ' 
tttı dah·ı~a şe r m~c ısın.ın sa a 

1
• e\·et Fakat haksız kanun uz! .. Yer bir heyet de kendilerini Yeşil-i ınde olmadıgını bınaenalevh · < ' • 

)'»ilan t ı· t ' d ·ı · · diğimiz 21 hin liranın ne oldugunu mu köyden istikbal edecektir. Misa-li.:_-· şeye a ıma name enı mesı · . A 
1
• k ·· !': 

~ old - ·· ı d" Müht ı·t rakaba etmemız lazım ge ır en mue~se firler için Hidivyal Palas otelin-~- ugunu soy e ı. e ı en- . .. .. . . . k . b· t · 
~enin mazbata muharriri Refik As- !'enın butun ıdare ını mu aıa a e mı- de bir daire hazırlanmıştır. Ge-
.. ıı:, l>_ d" "'lz" hu sekildeki murakabanın kanun-

'ueAykcedvap ver ıh:akl d ı· . ~u;luğu :.bes aylık bütcenin Dahiliye lecek kafile Beogradski lrnlübü 
1111.., r a aşımız ı ır, mec ısı- ~ . • B Jk k ) A 
~ nf ğ lAh. r vekaletince tetkikı esnasında murakaba ve a an upası maç arı umumı 

tllktur zfaakmnatmbe yap.?'a a sal a ı~e. ı heyetinin ilga edilmesile de ahittir! katibi M. Andriyaviçin tahtı ri-
b.._ • a u muessese er ıcın 

"11.S]ı bir nizamname yapılmasına İü- Bu mile sese1eri idare etmi.~iz, bele.di yasetinde 18 kişiliktir. Evvelce de 
'\'ardır. Bunun içindir ki buradan re reisi imza koymuş. taahhutıere gır- yazdığımız gibi, takım bayramın 
~ . b l b" .. t d" ij 'ak talimatnamenin makamca ta- mış, fakat un arın ır mus ene 1 birine tesadüf eden Salı günü 
l'ifı tdHerek kanuni merasimden geçi- roktur. . . • Beşiktaşla, Perşembe günü Ga-
r P nlzaıniyet kespetmesini istiyoruz. Vaziyet şudur: Bızım halkın ~an. latasarayla, Cuma günü Fener-
~as.ınuz neticesinde makamın da bu at zevkini tatmin gibi bir vazifem iz k 
""'ta bahçe ile, mlitea ip Pazar da üç ı nazarda olduğunu öğrendik. vardır. öte tarafta da bu yolda çalı-

t4ız 1 şan müesseseler var, onlar da bize takımımızm muhteliti ile karııla-
amnamen n manası • B .. 1 • t k·ı·t kt M ç) ı· h k l ~az muhtaçtır. u muessese erı eş ·ı a ı- ,aca ır. a arı yer ı a em er 

~tle d bata mu~arriri izahatına şu su mız dahiline almamız hem bizim için, idare edecektir. Takım, Yugos-
evanı ettı. 1 . . . .d. n . t• r 

..... 'l' kd" .k b ı·· .. . ıı··· hem on ar ıcın ıyı ır. unu ıs ıyo- lavyanın en ernasyonal oyuncu-~ı a ım ve a u unu rıca e ıgı- ~ 

~e 'tlizaınname hakkında birkaç keli- ruz. larından mürekkeptir. Son hafta 
daha arzedeyim. Ben böyle şey istemedim 1 Budapeşteye karşı oynıyan Bel-

\ıı ll11 nizamname konsen·atuvar, Avni Bey tekrar söz aldı. Bu rabıt grat muhteJitine dokuz oyuncu 
~do l'e Darülbedayii belediyeye rap keyfiyetinde tenenürü lazım gelen vermişti. Takım hakkmda esaslı 
~~tkle ne belediyeye· yeni bir hiı- hukukt bir vaziyet mevcut olduğunu 
)'-! ta~rnil etmekte, ne de bütçemize söyledi. Bu arada Refi~ Ahmet Be- malumat vermek için gelecek 
' hır masraf ilave olunmaktadır. yin bir sözüne cernp verdı: oyuncuların isimlerini yazalım: 
)'et 1-liiesseseler esasen bugün beledi- _ Ben altı senedir belediye azası- Toşiç: Sol haf. Montevideoda 
ılt lıt~da~e olu~uyorlar, masraf!~rını yım. bu mecliste. Darülbeda~iin ~ah- milli takımda oynamışbr. Toma,11 edıye verıyor. Fakat bu fılı ra- sisatının kesilmesı yolunda hır muza- şeviç: Takımın en ihliyan 30 ya-
~ 111

, ınüstenedi yoktur, hu nizam· kere cereyan ettiğini işitmedim! şında. Her tarafta oynuyor. En-
~t .. tıtın manası mevcut vaziyetin tcs Refı"I, Ahmet B. cevaba ce\'ap ''er- 1 V 

•e ta • temasyona . iyadunoviç: Sol iç. 'ilıet kninidir. Başkaca solacak bir di: 
\'ar d d • • . Montevideoda oynadı. Maryono-sa onu a arze crım. _ Arkadaşım altı senelık beledıyc 

i~l"'ı kime raptedlyoruz? azasıdır, ben on iki senelik gazeted- viç I: Sağ iç. Yanlışlılda bile olsa 
~dan Avni Bey söz almıştı: yim, arkadaşım bu salonda öyle şey milJi takım safından hiç bir maç-

' iliz encümenden böyle bir nizam- konu~ulduğunu işitmemiş, ben biliyo· ta dııarda kalmıyor. Yugoslav
"~ b~~lemi~·orduk. d.edi . . ::'\rn~_-se· nırn, }J~imle.J>e · b~· gftzete kollek&i- yanın en iyi futbolçusudur. Engl: 
'4.r \9yle ıdare edılmelı, böyle vonları, es.ki azanın hatıraları e Takımın Macar Anlrenörü. Mar-•h llun ı d · l ·· t l" · · • "Qer ma 1 ıye yo go erme·~- meclisin müzakerat zabıtları da bı!J- yonoviç il: Santrfor. Enternasyo-
,1~ idare şeklini kolaylaştıracak --·or. Asıl cevap nrilecek nokta hu· de- l T M il k w 

.. t k ., na . ırnaviç: i i la ımın sag 
1 oymahydılar. Halbuki bu mii -·ıd· E Ik"' ·radeleri arasında (bu 

ıL.. ~ 'r b ı · d ·ı · · gı ır. 'e 1 1 
• açıg· ı. Markoviç: Saö- haf, birinci ~1fıı e edıyeyc rapte ı mıştır. .. 1 1 idare edilecek" muh 6 

4~ ke . l , 1 b tlmuessese er nası . t k h . k" "ht" t 11-·ııu~ 1..~ınış er. hun ar m.er u telit encümen bize bunu söylemeliydi!) a ımm er zaman ı ı ıya ı. 
'\\ld uoyle demekle raptedılmez. . .. . . Yuvanoviç: Santrhaf. Enternasyo-
hııt 1 ti b,. ... 1 b 1 d" dediler, muhtelit encumen kendılerıne 

ı..ııh_ .. ., ar esasen e e ıyeye mer- .. · · N" · ·· nal Naydonovı'ç· Sol açık Enter--.ııı "'~s ı d" B 1 d" . k d" bunu sovlemıştır: ıznmnamenın u- • . . 
ııeıı.... - e er ır. e e ıyenın en ı · . .. 1 · "d ı M "d "tt• 

l'l.. 1._~le "d· k d" ki d ~üncü madde ı bu muessese erın ı n- naıyona ontevı eoya gı ı. 
""atı rı ır ·en ı çocu·arı ır. .. d 1 · · · R d k 17 fhl_ il lah . 't b" . . , , re tarzlarını Ye mustah em erının ıs- a vanoviç: Sağ be . yaşında. 
~." sısa ını ız \ermı)or mu)- . . ..b · t 
~tı ''"dig~. . t hs" t b" t k"I • tihdam surctlerını mu eyyın ayn a- Matiç: ihtiyat ~ alf!ci. Mihaloviç: Qıiı ımız a ısa ı ız eş ı Cw· 

1 
• •. 

1 
.. 

\ıı he ti l k b t · limatnamcler yapı acagını soy uyor. Sol bek. Enternasyonal. Gazari: 
\ ... ;l'dllk.? .;·eder c dmuhrn akab~ mıyor mazbatada da okundu, enciimen bu ta-
4ıtt o} un an a a sı ı ır ra- Birinci takımın kalecisi. Soğuk 
"'tillt l'llu? Artık kimi kime rapte- limatnameleri de hazırlamaktadır, he- kanlı. Milli takımda da oynadığı 
h~? yetinize arzedecektir. 
..,... olmuştur. 

iter· 111lbedayl kimindir ? Kimin çocu§u Bunlardan başka Yugoslavya-
\' ~k. Ahnıet Bey tekrar söz aldı: Tevfik Salim Paşa müessesedeki e~ mn genç takımı oyunculdrmdan 
ı. .\'lı~ l'llüesseselerin vaziyeti hak~!n ya~ın ki~e ait ~l?uğu~u s~rdu, mu~t-
\dJti ~eyefendi arkadaşımın gos· telıt encumen reısı Salah Cımcoz iL 16 yaıında çok genç ve kıymetli 
l. bti ~tıfane tecahül beni biraz da- _Aramızda fark yoktur, dedi .. ~\v bir O}'Uncu da getiriyorlar. Bu-
~bltt e~u ta izahatta hulunmıya ni Bey bu .mliess~seler bız~n rada bir maç oynayacak. 
~ ~f~'tldi 1Yor. çocuğumuzdur, dıyor, bız de ~u çocug? lzmirde lstanbul sporcuları 
t'-tdi)'e a:'• bu ~üess.e~elerin ~epsi muzla alakamızı kuvvetleştireli~. dı- izmir, 25 - Robert Kolej 
~datı dar butçemızı~ . mua,en~t yoru7A Hem b~~ ~-asıl ~~c?kmuş kı rlos , sporcuları altmış kişilik bir ka
~ lerde:ara almakta ıdı:. Bu ~~- doğru bakıp huyutme~ışı1. de sade O· file halinde gelerek iımir Kol-
~ ~-· meselfl Darulbedayıın na yardım eder vazıyette kalmışız. l ·· · f" ld 1 S t b t 

"" -•nde 1 b" · · ' e1ıne mısa ır o u ar. aa eş e ~hl l'dır ı.· Yapı mış ır nızamname Komşu çocuğu mu bu? . . . 
-~~~lit '\ı hilahara ittihaz edilen . . u • ızmır-ıstanbul voleybol maçı ya-
~- kar ' Müzakere haylı uzamıştı. neıs ve-ı ld .k. k b l 

'1.·· "8ıı arJarla bazı maddeleri k"l" . t• t lh" tt· .. talealarm pı ı ve on ı ıye arşı on eş e 
,'q .... 11ı bı k ·ı ı vaızyc ı e ıs e ı. mu • . 
~l ""llaı.ı ra ılmı olmakla beraber bir kısmının nizamnamenin heyeti u- İzmir ,galip geldi. 
~ !dtı-.. e Yeni bir nizamname ile ip- . . . 1 b . b". 1Ulln1lllllllllllUll••ll•••-111nnınnınanıı=ıımpııınuı111U11 ..... nımıı111t111011tt-m 
~~- 'tl ediği için henüz mevcut sayı- mumıyesıne aıt olmakla . ıera e_ı 11 di. Muhasebeci: 
~hır 111~.arnname Darülbedayii mü!'ta kısmının da maddeler~ aıt oldugunu. - Mazbataya ı>imdi ittila peyda e
~~ll ~'8sese olarak tanır, mües- maddelerin müzakeresı esnas.ında ser· diyoruz. Dedi. lütfen makama ha,·ale 
\'lıda'tl it~en'aın bir meclisi idare ta dedilmesini söyledi. Sadettın Rıza edilsin. makam tetkikatını yapıp gel
~''ıis.'~are olunacağını söyler. Bey nizamnamenin bir nizamname ~1- sin. izahat versin! 
s~t ıı.~1 idare inhfüll vukuunda mak itibarile bir kere de kavaııın 'l'eklif kabul olundu. Maarif mü-
~:q-.ıtı:' kendisi intihap ed.er. encümeninde tetkiki lüzumunu işaret dürlüğünün müzekkeresi okundu, ecne 
:"\ı-ı. btda...:~eye nazaran beledıye etti. Bu teklif kabul olundu. bi mekteplerinin ilk sınıflanna tül'k 

'il he nın b .. t 
da:ri bu u. çe açığını ~~pa~ır! Tiyatrodan sonra koyun çocuklarının kabul edilmemesi hakkııı-

tı ~l a. kada )ardımdan mustagm Ha--·Ii uzı'-·an bu snn'at hahsinde.nldaki kanunla tahassül eden rnziyet 
"'tıı.edı r... ., ., ·· · ·ı· l k fi · · ıı-''llbt Ye bu n· . . sonra mezbahaya gerildi. Karaağaç uzerıne ı aYeten açı aca sını ar ısın 
."I, da.,• ızamname mucıbınce . . J •• b""t · ·ık kt ı · ı ~· llda .,ıe zanı müessesesinde ıstıfa olunan ru umun u cenın ı · ve ana me ep erı mua -
."'\ı. ıı .,.. an zaman muavenet ı· J 1 f 1 • -? ı· d 

~l'a .-ara . . tesirleri hakkında azadan Halit Hey ım maaş un as ın.ı .ı_ şer ıra un 
'ermış, bu paranın . .. . . . · . ·ı: . · · ·. ·. d 

\ ı b aıaltılrn • 1 ~ b tarafından ,·erilen takrır uzenne ıktı- 20 muallım m,ıaşı ı .ıHsını ıstı)or u, 
I..~ il du ı çogaltı mı~. ul b""t .. . h . l 1 d R . 
"" .... l'arıar b k f D ··ıh sat encümenince tanzim olunan maz- u çe encumenıne arn e o un u. uz 
iı., .. aı-a ' u sa ı aru c- · · · \' 1 • b .· b" k ,,. da ' "ermi 1.. 1 d T. bata okundu nu hususta makamın name bıtmı:;;tı. a ı e) ın ır tez ere-
~ l'tlU Ye uzum o ma ıb'l I • · · k d 
~ ~ l>a ~kereler deişitmiş. Bele· fikrinin de öğrenilme::-i lazımdı. l\fa: sı o -~n u: .. . . _ 

~t:lti deruıhedayic verilen paramr kam namına gelmi!>' olan muhaseb~cı .. Butç~ muzak~~e~ı ~·t~m bul~adıg~ 
t~ ~ti olmuştur. D k k" ·· aza arasında oturmakta olan beledıye ıçın §ehır meclısının ıçtıma muddetı 
"'ıı.. )) . eme ı o- . . ı· .. t l ,,.,"" to arUtbeda:>i beledi'-·edr.n reisine baktı. belediye reisi muhase- 1 mayıstan ıtıbaren ;) gun uza ı mrş-

'"' ~d r•11 rn .. ~ t 
'--.ı. }lıtılştir \tess"Sc mahiyetinde to beciyc işaret etti. nihay~t muha~e~e- ır. . . . . . r .. 

"~:, · Belediye müessese i ci ayağa kalktı, aza verılecek muhım Şehır meclısı .ı ma)ıs pazartesı gu· 
beyanatı dinlemek üzere kulak kesil- nü saat 14 te toplanacaktır 1 
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Adliye Haberleri =ı 
Karısını döğen koca ! 

MUddei umumi Burhanettin B. , şiddetli darp neticesinde 
çocuğun ölU doşduCjunu ve bahçeye gizlice gömUldUIUnU 

k.aydederek .ceza istedi 

Talebe güre, ebe de caza görecek 
Istanbul ağır ceza mahkeme

sinde dün karısını döverek kar-
nındaki çocuğunun ölü doğmasına 
sebep olmakla maznun Bahaettin 
Ef. nin muhakemesine devam 
edilmiştir. 

Dünkü muhakemede, vak'anm 

cereyan ettiği Nişantaşmda Meş
rutiyet mahallesinde oturan şa
hitler dinlenilmiş, vatman Safer, 
Cemile, Hürmüz, Mediha, Hati
ce, Şerife H. lar ibrahim Ef., 
vak'aya dair biMiklerini, gör
düklerini anlatmışlardır. Hatice 
H., "Ben, çocuk doğarken ora
da idim. Ölü doğdu. Başı yarık, 
derileri soyulmuş bir halde idi. 
Ebe ile Bahaettin, ölü çocuğu 
alıp bahçeye gittiler. Oraya 
gömmüşler. Çocuk, dayaktan 
beş, on gün sonra ölil doğdu. 
Bahaettin Ef. nin kansı Rabia 
H., evvelce de çocuk düşürmüş, 
kocası hep dövermiş diye ma
hallede söyliyorlardı. Amma doğ
ru mu, eğri mi, bilmem. 

Diğer şahitlerin çoğu da vak' -
ayı teyit etmişlerdir. Bundan 
sonra muhakemenin tahkikat 
safhası bitmiştir. Bu davada 
davacı sıfatile hazır bulunan 
maznunun zevcesi Rabia Hanım, 
sonradan davasından Taz geç
miıtir. 

Tahkikat safhası bitince, müd-
dei umumi Burhanettin B., fddi
asını serde hazır olduğunu söyle
miş ve mütaleasmı bildirmiıtir: 

- Baha ettin Ef. nin, gebeli
ğini bildiği karısını döverek ço

cuğunun ölü doğmasına sebep 
olduğu sabittir. Dört seneden 
beri evli bulunan bu karı koca 
arasında geçimsizlik bulunduğu
nun mahallede tevatüren şayi 
olduğu şahitlerin ifadelerinden 
anlaşıldı. Bahaettin Ef. , karısı 
son çocuğunu düşürmeden bir 
hafta evvel sarhoş olara!s eve 
gelmiş, Rabia H., ı beline kol
tuk sandalyesile •e karnına yum
rukla vurmak suretile şiddetli 

bir tarzda dövmüştür. Gerçi, 
mahkemede Rabia H., davasın-
dan vaz geçmiş ve ifadesini de
ğiştirmişse de, bunun kocasını 

siyaneten ve tesir· altında yapıl·· 
dığı aşik6rdır. Çünkü, kendisi 
çocuk ölü doğar doğmaz, kendi
sini kocasının dövdüğünü etra
fındakilere söylemiştir. Ve çocu
ğun kafata!ı çatlamış, ezilmiş, 
derileri soyulmuş olarak zuhuru 
da, harici sademeyi teyit etmek-
tedir. Kan tahlili neticesinde de 
bunun maraz neticesi olmadığı 
görülmüş, "Vasserman,, teamülü 
menfi çıkmıştır. Bahaettin Ef.nin 

ceza kanununun 456 ıncı madde
sının üçüncü bendi mucibince 
tecziyesini isterim. 

Ebe Hatice H. a gelince, ma-
halle ahalil'inden olan bütün şa
hitler, 1280 tevellütlü olan bu 
Hanımın, otuz senedir ebelik 
ettiğini söylüyorlar. Halbuki, 
kendisinin diploması yoktur ve 

halen "Etfal,, hastanesinde sta
jiyerdir. 

Buna rağmen çocuğu almış 

\'e duyulup da cezaya uğrama
mak için, Bahaettio Ef. ye ölü 
çocuğun bahçeye gömülmesini 
telkin etmiştir. Ebe Hatice H.ın 
da 1219 No. lı kanunun üçüncü 
faslınm elli dördüncü maddesine 
göre tecziyesini isterim. 

Müteakiben, Baba ettin Ef. ve 
vekilleri, tahliye talebinde bulun
muşlar, müddeiumumi Burhanet
tin B. , bu talebin reddini iste-

miı, mahkemece de cürmün, 

ağır hapsi müstelzim ve "cemi
yetin idamei hayatı ile alakadar 
bu gibi ahnlde tahliye, emsalinin 
teşvikini mucip olabileceği,, kay
dedilerek, kanuni mahzura bina
en, tahliye talebi reddolunmuş, 

muhakeme müdafaa için 12 Ma

yıs on üç buçuğa bırakılmıştır. 
Haydar Rifat B. , yarın çıkıyor 

Sabık Adliye vekili Mahmut 
Esat B. tarafından açılan davada 
hapse mahkum ~dilen Haydar 
Rifat B., yarın saat on dörtte 
müddetini bitirerek, hapisaneden 
serbest bırakılacaktır. 

1 Mahkeme ve!f cra lllnlara 1 
Sultanahmet Sulh ikinci l lukuk Hı· 

kimllğind<'n : 
Emlak ve Eytam bankası ls-

tanbul şubesi mlldürU Mahmut 
Nedim B. in Beyantta Eminbey 
mahallesinde Tiyatro ıokağında 
11 No. lı hanede mukime Hay
riye H. aleyhine ikame eylediği 
Fındıklıda Minlaçelcbi mahalle
sinde Mezarlık sokağında 7, 9 
No. lı arsa hakkındaki izalei fU• 
yu davasında müddei aleybanın 
ikametgihı meçhul olması dola

yJsile ilanen vaki tebligat ilzerine 
1-4-931 tarihinde mllddei aleyha 
gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı verilmiş ve müddei bir 
kıta tapu senedi ibraz ve mlipın 
kabili taksim olmadığı bilkeıif 
anlaşılarak kıymet takdir ettiril· 
miş olmakla ıgıyap karannın bir 
ay müddetle ilanen tebliğine ka
rar verilmiş ve yemıi muhake-

me de 28-5-931 tarihine mllsadif 
Per~embe günü saat on darde 
talik edilmiş olduğundan yevmi 
muayyende mahkemeye gelme
diğiniz veyahut itiraz etmediğiniz 
takdirde vakialan kabul etmif 
addolunarak muhakemeye kabul 
edilmiyeceğiniz bermucibi karar 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilin olunur. 

Istanbul mıhkemei asliye 6 ıncı hukuk 
dairesinden: 

Manuel Ef. tarafından Gedik
paşada Pilavoğlu sokağında 22 
No. lı hanede Madam Mari aley-
hine ikame olunan bopnma da
vasının 22 - 4 - 931 tarihli cclsci 
tahkikatında gazetelerle vuku 
bulan tebligata rağmen icabet 
etmediğinden hakkında son mu· 
ameleli gıyap karatı ittihaı olu· 
narak beş gün zarfında itiraı: 
etmediği ve yevmi muhakem.e 
olan 21-6-931 tarihine mllsadıf 
Pazar günü saat 13,30 da huzu
ru mahkemede ispab vücut et
mediği takdirde bilciiaıle vakia
ları kabul ve ikrar etmit addo
Junacağı gibi bir daha mahke
meye kabul olunmıyacağı teb
ligat makamına kaim olmak üzre 
ilan olunur. (1977-930) 

ILANNAME 
Beyoğlu Birinci Noteri Bf. ye 

Dairenizden musaddak 26 Ni
san 931 tarih ve 6420 ve 6421 
numaralı temlik ve beyanname· 
terde ikrar ve teyit ettiğim veç-

hile, Beylerbeyinde Yalılar cad
desinde 51 numaralı köıkte 
mevcut ve cins ve adedi tara· 
feynce malünı bulunan eşyalarda 
benim bir güna hak ve alikam 
olmayıp cümlesi kızım (Emine 
Talat) hanımın malı olduğundan 
keyfiyetin alellısul ilanını talep 
ederim. 

Mezkür köşkte mukim tabip 
miralaylığmdan mütekait (Meh
met Fuat) Bey. 



Amerikalı Aıkı 
Moria dö Kabra'dan: fa. 

•tıe • de • France"transat1antlk TR· - Hayır, devam edelim 
puronun güvertesinde idik. Devam ettik. ilerde, bir adam du-

Saitmda güzel Mistris Moor solum· ruyordu. 
da Raif Hlktlp duruyordu. Muhacir- E~kl elbis~ler giymiş, başında bir 
lerin bulunduj'u yere, cocukların ha.>- kaiket, omuzlan dü§ük. elleri cebinde 
vanat bahçtsinde kafeslerdeki hayvan- idi. Hu adam bizim Pnnı; idi. Jo'akat o 
Jara baktıkları gibı , iğilerek hııkıyor- kadar mükemmel kıyafetini değişmişti 
duk. ki onu zorla tanıyabildim. 

Glzel Amerikalı kadın dalgındı. Halfndl' bıkkınlık ,·ardı. Durduk. o-
Marlyel Moor, hfldkaten güzeldi. Onu na baktık. 
ilk defa Pariste tanıdıiım zaman in- - Her halde. dedim. hu öttkllere 
••lann arasına kanşmış bir kaplan pek te benztmlyor. 
qnnetmiştim. Murfyel ona dikkatle baktı, sonra: 

- Muriyel, dt'dim. denizde kaybol- - Biraz konu,.naz, dedi, dinlemek 
••t ba gemide, heşerhetin her cins H i&tlyorum. 
iter mnfa mensup lnsanlan var.. - Galiba halyan? 

M.kf11e dairesinde sendika hallue - Belki. 
pl•ft ameleler kazanların karşısında - Göıleri ıüzel ! 
&er döküyorlar. Şurada. ihtiyar Avru- - E\·et.. 
puıa döküntüleri yeni dttnyaya talile Sokulduk. Raır ve ben onunla ko-
rlni denemefe koşuyorlar. nutmata baıladık. Prens lffinl detiŞti 

Arka tarafta, ikinci me\'kide, kadertı rerek italyan şfvnlle lnıilizce konuşu 
MYUD ilmişler var .. Bizim bulunduğu- yordu. 
•uz yerde de7 dUnyanm mes'ut adam- Muriyel: 
lan, llU kamara yolcuları.. - Evet, dedi, bu fena deiil.. bunu 

Mariyet ~igarasını denize attı: seçtim. 
- Bnt, dedi. dün muhaarlara ba· * • • 

brkea .,e. de •Y•i teYleri dilftl•dllm- Ertesi sabah, Prens, erkenden ka· 
" onlara aeıdııın. n öyle bir t iddetli marama ıeldi, ellerime atıldı. 
anu beni- ı - Azizim, dedi, hayatımın en tatlı 

Balt, skilnti kesti: anını size medyunum .. 
- Azizem, decli, sakın se"etinizi on - E! .. anlat b~k•lnw, ... sı1 oldu .. 

lara clatıtmıya kalkıımayınız.. - Yok, bunu yapamam? 
- Hayır, eenetfm menuu bahis de- l'ren11, bir centihaeadL Onun bu cı

tn .. IM'rna bahis olan "Ben .. im. Dot- nbını tabii buldum. ••t11• rtfadea bert tali bana o kftdnr - Yalnız, dedi, öyle bir şey oldu kJ, 
ltiafk&r durandı ki, acleta korkuyor buna size. zannedersem söyliyebiliriıu. 
•• 1"I •hepten ona bir fedakarlıkla Murlyel, ayrılmadan evvel .. bana, çan
•akabele "tmek istiyorum. tasını açarak, gayet kıymetli bir ztim· 

Bana öyle geliyor ki şahsen bir fc rilt uıattt, 'H almamı istedi. Reddet
•ütrlrk yaparsam. utursuzlufu gider tJ91. Israr etti Ye (saten kullaa•rY• 
•it olaram. rum, siz fakirsiniz, satar, paruile dt 

- 6aheen mi, diye sordum, hu eter bir i tatar11ntı.. dedi. Al•amakta 111-

•otarlanıuıla cletfhıe ha~ nasıl o- rar ederektfna, fabt Jüphe eder diye 
Jmrl aldıaı.. 

- Vleudumla- • il< • 

Ralt: Ça> ıamanı. hep toplannu~ ~ay 
- Ha, ha, hay_ tc;i) orduk. l\turlyel, Raif, Mis Dorotl 
Ktndlnf~j bu ~rRriltrin kollannn Vl•tnn. Baron 'Kokl'ul. MMı:rö Hearl 

IWI ataeakaınıı1 41 Hrutwll, Matmuel Simon Melleı. 
- Salal ••· d•dlnl ben de, !lakın hu 1'.-.n Plnlh•111 vı• hen. Pı enısl. Mart· 

dftl adamların ara~ında bir pi~anko yele, reımıtn fıtJ,dını rtmistim. MurJyel 
Y•"P kazanana bndlnlzl \trmeyin !.. orıu huum.tmııjtı, hnth• ona iiOİUk bir 

- Hayır, plyHko ıle df'til, bun• ~ ıauamrl.ı etmi~ti. 
rijfeallik •l••a diye yapıyorum. fakat Pren . Hıtflmtn hlr adam 111fatile, 
•icOnı•ı• 1-tirahatl i~in.. ıeceki haditıedt"ft t~ bir keUmr ilıt bah 

Muriye1. koluau ~ıktı ve: aıetmeıatfti. Pren» hal.:ında l\luriyele 
- Ba akfam, dedı, yemekten sonra, fikrini &Ordum: 

d811ftauı kaptandan mtlsaade ahn d a .. 
.. •aarlarm gilvertesine gidelim .. ılz -bol 'DprofeJsyoneldrO~ller ı~ıa ratd 
de beraber... mıf r on u.a.. emıştl. 

• • • ~aylar bitmi ti. l\luriyel söze bafla 
Yemete giderken Floransah prens dı: 

Plıdtelliyi sördUm: - DostlarJm, dedi, sbe itiraf ed• 
- Ne tetadtlf, dedi, ben de Ne\'yor yim kl buıtın kendimi, dltnclen dah.a l· 

.. ıt•lyerum.. yl hl .. dlyonın. 
Gt•• •lot1R oturdulc, prens: Brat•il sonla: 
- A ... uisha dedi. Marlyele cleli - Daha mı iyi? Ne münasebet aılz 

-.. lfllJ ol4q111 .. e>nu Napoliden ta- Marlyel? Yoka bir papaa «Unalt1arı-
amlım. ....... clefil, ıuıtelerde re· nızı mı çıkarttınız? 
••ltrlni ıirmilftüm. Onda bir skan· - Hayır, flikat ıki yüalüliikte• kot 
~ 1apmlf&J. Bea bu eiaa kadınlara bet lanmadrtım için ıiıe açıkça NYllY• 
,,Jrrmı fakat bir 1ürlü kendisile tanı- yim ki dün ıece, kendimi ıtfil bir mtı 
........ Eter beni onunla tanıştınr· hacire ,·erdim. 
••• ılze lleqe kadar... Bu itiraf bomba ıibi bir te ir yap. 

O llyl..,._ akl1111a tertpl bir fi- tı. 
ıeldL Öllee buna ben de gfllmflt- Miı Vistun: 

tim, flıbt aoıtra nlffn oım .. ın diye dti - Muriyel, dedi, Tolstoyun kahra· 
11adl• n Prenae: manlanna benzl:ronanaz? 

- Dolt11111, dedim, taHfn •armış, ı. Matmaıtl Me11ez: 
fia elam ıibi l . - Ben ılıln yerinizde nl81lychnı 

- Ne .. nuaJ .. aman .. kını bu adam. aıiı Mariye), Lenine sıtınarak bUtiha 
- Ben! nıaharırlara... ı 
Ona bfraa evvelki mükalememizi an Mariyel: 

1attrm. - O, dedi, etlen1111yf11iı, ben ki met 
- Yemekten IORra, muhattrlar anı ut ve uartaler ara1111da savıhma bir 

..... ıldlp blri&iai seçecek. Bu ada.111 zavallı mahaeıra bu ıevki · nrm
1

tklt 
•iz ol• ister •isinfı? kendimi bilytik bir fyillk yapmıı f ıu·· 

• • * zediyorum .. 
Yemekten sonra Raif, Muri) el, n Brutvil: 

, ......................................... ,~. 
Seyrıset aı n 

\l crkr• ~c :ıı~ı . c; , ıı ta l\fipıii ba~ı B. 2::161 Şube acent:ı ~ı ~irkccidc ~lühürdar 

7.ade hanı ~ 2140 

Pire -t sten~~rıye oıtnı 
( izmir) v-~:ı;" Ls s B 11 iôd~ 
Galatadan hareketle iımir 

Pireye 
tesı 

uğrıyarak cumar· 

sabahı iskenderiye· 

ye varacaktır. iskenderiye· 

den pazartesi 15 te kalkacak 

çar,amba Pireye de uğr1yarak 

perıembe gelecektir. 

Bnıbt sır·aı 111111 
ı MERSiN ) vapuru 28 Nisan 

Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

Gelibolu, Çanakkale, lmroz, 

Boo:caadaya kalkacak dönUıte 

Altınoluia da uinyacaktır. 

Gelibolu için gidit ve ıeliıte 
yok abamaı. 

Bayram ı&nlerinde icra oluna· 

cak Adalar • Y .tova aeferleri 

Köprüden Adalua 

7,40 
8,20 Dotru B. Ada-Yalova 

10, 15 
13,35 
ıs,o.s 

18,05 
19,15 
21,30 Yalnız: H•• ı. ... 1i B. Ada 

BOyOkadadan 

6 
1 
7 4S 

5 
ı 5,ı5 

17,00 
19,10 Doğru Kl'prO 
19,30 
F:aıla malümal için Duvar 

iJinlarına ve iakele Baı Me

murlarına mCiracaat edilmui. 

Mllın ~ııın ııııtımı 
Tlirkiye Seyrisefain idareli· 

nin maden dök limil mUteah· 
hitliği bir sene mliddetle ve 

açık münakua ile talibine ihale 

edilecektir. Kat'i ibaleai 21 

mayıs 931 tarihinde icra kıh· 

nau;sndan talipler şartnameyi 

rörmek için her gtln, mDnaka· 

11ya ittirak için de tarihi mez

kfirda saat 16 da le•azım ıu

bHi münakasa h~y'etine ıel· 
meleri. 

300 kilo amyant fitil, 1100 

kilo glingrit levha 200 adet 

tel tomar fırçası 600 kutu 

manganez m.cunu 500 adet 

yat ibriği, 500 adet ateıçi 

küreği 300 adet yağ lamb111, 

200 kilo komande, 20,000 adet 

beıli 11mpara kiiıdı, 10 kilo 

yün ipeii, 1500 adet destere 

•izı 300 adet teneke gaz 

lambası maa makina, ihale 

tarihi 17 mayıı 931 • 
800 adet lnl tomar (ırçaaı, 

300 adet makina boraz fırçası, 

500 adet aaplı borda fırçası, 

300 kilo katranlı garçala, 300 

kilo ispa•lo 2000 kilo paa.uk 

iplij'i, 850 kilo don yağa, 1600 
adet moskof toprajı, 5000 kilo 
adi soda, 1800 kilo arap sa· 

bunu, 2500 metre lamba fitili, 
2500 adet lamba titesi, ihale 
tarihi 18 mayıı 931. 

1100 kilo kostik aoda, 350 
kilo tutkal, 200 kilo sikatif, 
2000 kilo karfiçe, 1600 lcilo 
kaynak teli, 1250 adet boya 

fırçası, 3500 adet hasar sDpürge, 

SOOO adet havlu, 15,000 adet 
çah süpOrı.eıi, 7~ -.det teneke 
farıf, SOO adet teneke maı· 
rapa, ihale tarihi 19 tnayiı 931. 

Yukanda cimi, miktan ve 

ihale tarihleri yaııh eıya ve 

malzeme ayrı ayn ıartnameler 

ve açık münakasa ile mubayaa 

edilecektir. Talipler ıartname· 
leri g&rmek için her ıDn ve 

mUnakasaya ittirak için temi· 

nat akçalarile beraber mezk6r 

tarihlerde saat 16 da levazım 

tabeai mtinakaaa 
ıelmeleri. 

hey' etine 

Alat ve eczayı k'imyeviye 
münakasası 

Ytkaek Deniz TicaretrMktebi m8dOrlDtondea: 
187 lcalem eczayı kimyeviye Ye SO kalem kimya al•te 7-S-931 

tarihine mOıadif Perşembe tGnD 11at on Oçte ihaleleri icra 
edilmek üzere mlinakasai aleniyeye vaıolunmuştur. Taliplerin 
ıartnameleri ıörmck için Ortaköy cadduind'e klin mektep mil· 
~DrlüiOne ve mUaakaaaya iştirak edeceklerin mektepten verile
cek tahıilAt mürekkeresde İstanbul i~ tisadi mOe11eaeler muha· 
ıebrciliti ne •Defterdarlık bi naıı dahilinde• tevdi edecekleri te· 
minah muvakkata m•kbuıunu Yeya bınk mektubunu hamilen 
yevm ve sa.h meıkürda mektepte mOtqekkil komiıyona mabsu· 
suna müracaatları ve komisyonca nıkit t~minat kabul edilmiye· 
ceii ilin olunur. 

..,., muhaerrlann «ti.ertesinde idik. - Zevk yerine ona on dolar verse1 
lhrl1eı teftişe ba,tadı. Gece o kadar diniz, daha iyi ederdiniz:. Millet Tlraturaaıd• 1 Defterderlak lllnlen J tlaldt ld, bir ~ok muhaeır, ~·atmRdan - Hiç ele nazik defl1siniz, Bl"uh·IJ.. Genç komik · czai he' le Turk fak iri 
l'fftl dol&111orJardı. Fakat mü1N1acle edlafı ele şu11u tlht A"l.ı"I. K oa' ramd11 fe, kal ide mü amf'rc· 

Blrka~ taneaile ıörüstük. Biz ko- ecltyim .. Ona sacleee kfl'ldfmf vermtklt fer 'ereceklerdir. Progı anılar J.:il\ct znı · 
a11p1rkta Marlytl, onlara dikkatle bı kalmadım, bir de, Nevyoı·ka rhtlnee ~a J~·wwwccı"• ıwww•• , , ...... ," ... ' 
kı1erdu. GliıJerinde ıaman zaman, tıe- tıp para ile iş tutabilecek kadar kıy. nuı .. di) erek, ~luriyelin zümriiclünU 
recldlt. atdanıet manalan okuyordum. metli bir ıümrüt verdim. uuuı. 
llllJt lclt iri seri dönmek ihtiyacı il• mi Murfyel tam tkUnli bftirmi9ti kl, !\luri) el ve prens ısararmıtlaı dr • 
.... , edl,.,.a. bir kama rot muamııa yaklaştı: Htı he bir on• bir de ona bakı) orlıtr· 

Katil ıtıratb bir adamı, devt ıibi bir - Pardon, dedi, pren Pinittlli bu dı. Bir saniyelik bu s ilk ut uıu) oı du, 
""'llJ'I, ··'* ..... ,1r bir ~·ki, pir ko. rada mı? rakıt prens htmen kendini topladı' 
inala bir ılonnl tdkfk etmiştik. Ytirü· - Btaim, ne var? - Garip tesadüf, dedi, bu sabah ı: il 
... Pfnltem arata kalkwn9tn nrtede dolaşırken fakir bir muhacır 

- Marirtl, dedim, •ter la&eaaiyoru - Eftndlm. ka•aranııı ttımfıltrkfn rtllp bu zUmrOdU bana beş yOı dola--1- iN ••rMI ,, ... , 19ıaldaa.. Jhlı-na~ ra attı. Deıaek alzlamtg. 

sA·rtLIK ENKAZ -
No. 147, l\ılrcah paşa 

sokağı, Sultan hayazıt 
mah:ıllesi • Topane, ha
rap \'e cnk~ızı ( zenıin 
sathına kadar tenıel taş· 
ları hnriç olmak şartıJc) 
ka•men ·at1hktır. Tah
min edilen beJelı 1 ~Ou 

V AKIT' ın takvim 

P11zarte5i 
27 Nisan llJ1 

Zilhicce 
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Buganka bulnu1~ 
Soldan saia ve yakandan ~ 
1- Med'u (1) 
2 - Oyü mi (5), anaıonau.r 
3 - Vakti tayin edllmlf (1), 

(4) 
4 - Dol•rtan (3), bftd (1) 
5 - Güzel söz ıöylt>mrk (1 ), 

(3) 
6 - Began (1), CllJ (3. 
1-Bir lldç (4) 
8 - Tümsek (3), yap1eı (4J 

9 - Numara (3), nkek ""''• 
10 - Ne~U haber($), no# I.~ 
11 - Tabaka (3), ihtimal (11 



VAKiT 27 NiSAN 1931 

iyi inşaat, iyi çimento ile yapılmıı olmalıdır 
FAKAT ..... Il

ı 
VAK 1 Tın 
Gençtik ve Çocuk 

lkbS8t kuponu 

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 
iktısat kuponu 

Beton arme inşaatında kullandan çimento, en llA cin•ten, daima 
aynı, her hususa mukavim ve gayet mütecanis olmalıdır 1 

26 Nisan 1931 ·---------------
Danca. Zeytin Burnu ve 

Eskihisar Fabrikaları 
Daima Aynı ve Değişmez Cins 

Yüksek Derecede Mukllvemet 
Fevkalade Mütecanisiyet 

HASSALARI 

Aslan. 
1 CAMI SUNi PORTLAND 

Çimentosunu 
Takdim Ediyorlar 

111 ~~ .... Yalova 
Kaphcalarında Kirahk 

Park lokantası - Takımları mevcuttur. 
Erbabı san'attan olmak şarttır. 

Uç kardeşler - Çınar • Açık Hamam 

gazinoları 
Berber dükkanı... Mevsim için kiralıkhr. 

Müzayedeleri 3 mayıs pazar günü saat 14 tedir. iıtiyenlerin 
Levnum müzayede komisyonuna müracaatları. 

.:•::J!llJı•:ıfea•ıaı•-..ıı:ı:-;:ııım:~ lıı. " ı=::ıc:Cııwır'~~:: 

&kof umum müdürlü~·ıl vak~/ 
.akarlar mildiirlii.ğünden: 
iki sene müddetle pazarhkla 

kiraya verilecek em1ak 
~ 1 - Beyoğlu küçük parmak kapı 6-13 No. apartmanın 6 mcı 
'h. 247 

2 - Beyoğlu küçük parmalı kapı 34-42 No. hane. 
S" 3 - Hocapaşa karaki hüseyin çelebi Orhaniye caddesi 

·(; 2·4 No. dOkkin. 680 
La..~ - Çelebi oğlu Aliettin Yenicami avlusu 134 - 7 No 
'Q\Upane Jlltında ardiye. 235 
t, .s. - Çarşı feracilerde 4 No. dükkan müddeti icar 1-6-931 
tibınden 1-6-933 tarihine kadar iki senedir üç sene müddetle 

hıarlıkla kiraya verilecek emlik. 346 
S itı 6_ - Beyoğlu küçük parmak kapı 6 - 13 No. apartmanın 

Cı kah. 246 
7 - Beyoğlu Fransız mezarlığı karşısında 109 No. dükkan. 72 

iJQ 8b - Dayabatun Büyü" yenihan derununda 13-53-55 No. 
ap dükkan. 485 
j
0 
- Çarşıkazazlarda 35 No. dükkan 939 
- Çarıı Terlikciler 58 No. ,, 295 

°MQddeti icar 1-6-931 den 1·6-934 tarihine kadar ilç senedir. 
"-lila~e~dei icarlar; Eski müstecir için akti sabıkın hitamı yeni 

tcır için teslim tarihidir. 
~ Mllddeti: 9 Mayıs 931 cumartesi günü saat on dört buçuğa .... 

· ·~atın alma 
mhsyonu ilanları 

Ordu Jhtiyacr i~in yerli fabrikalar 
mamulatrndan doksan bin fla yüz bin 

1 metre boz renkte elbiselik kuma.s kapa· 
1 h zarfla münakasaya konmu tur. iha
lesi 2 5,1931 cumartesi günü saat l~ te 
Ankarada merkez satın alma komisyl)
nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
me almak ve tekliflerini \'ermek üzl'e 
teminatıaı·iyle mezkur kondsvona mü· 
racaatJan. · 

* ... * 
Ordu ihtiyacı için yerli f ıbrlkılar 

mımulAtından on bin adet kilim kapılı 
zarfla mtinakaşay.ı konmuştur. ]halesi 
4 • 5 • 931 Pazane t günli saat 15 te 
Anlcarıı.rla !Vlcrkc~ <:atın alma komisyo
nunda ynpılacıktır. Taliplerin ,artname 
almak \'e teldiOcrlni vermek uı:ere temi· 
nıtlırlle mezkt\r komlsyona m{ır:ıcaat· 
lan. (332) 

"' "' * 
Mardindeki kıtaat ihtiyacı olan ek· 

meldik un kapalı zarfJa münakasaya 
konmu tur. ihalesi ıo nuwıs 931 pazar 
günü .Mardinde A~keri ~trn alma ko 
mi yonunda yapılacaktır. 'l'aliplerin 
aı1name:;ini alm k ve münakasaya 

girmek üzere teminatlarile birlikte 
n1e1.kQı· satın alma komisyonuna mtira 
caatları. (338) 

. . . "' 
Amasyııdalcl kıuıat ''c mUessesattn 

931 F;yltil nihayetine kadar ekme~i Jca. 
pılı zarfla münak:ışa}a konmuştur. ihale
si 2-~ıayis-931 Cumanesi Stat 15 tc· 
Arnısy•dı askeri satın alma komisyonu· 
nda yapılıcaknr. taliplerin ,artnımcsini 
almak \'e tckllncrini vermek üzere me
zltürkomlsyona müracaatları. (331) 

ııı $ I!: 

Van askeri h:ıctanestnin ckınrği kapalı 
zarCla münakasaya konmu~tur. lhal"i 
1·5-931 Cuma günü saat 14 te Va.nda 
askert satın alma komisyonunda yapıla
cakur. T•liplcrin şartname almak 'e 
miınakall)I girmek fizerc tcrninat!ırllc 
mezkür komisyona müracaatlan. 

11 .. AN ----

Çocuk Halta 
Çocuğunuzu 
Para Biriktirmeğe 

Başlatınız 

• 
iş Bankasından 
Bir KUMBARA Alınız 

Gelecek Sene Çocuk Hafta
sında Çocuğunuzun da 
Birikmiş Bir Çok Parası 01ur 

Devlet demicyollarz umunıi idaresinden: 
Devlet Demiryollarının hangar bulunmıyan istasyonlarında id· 

dibar edilen nbirelerin muhafazası maksadile mal sahiplerine be
her muıamba Ye beher hafta için 150 kuruş bedel mukabliinde 
muıamba icarına dair D. D. - 24 numaralı yeni bir tarife ihdas 
edilmiştir. 

Fazla malumat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir• . ,,. . 
Muhtelif eb'atta adi ve vagon camları kapalı zarfla münaka

saya konmuıtur. 
Münakasa 27-5-931 Çarıamba günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 15 e lrndar münakasa komis· 
yonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankan 
ve Haydarpaşada idare Yezrielerinden tedarik edebilirler. 

Ademi iktidar ve ZAYiLER Pıb:itnıi gün müddetle ilan edilen balida muharrer emlakin 
T.t;1hlc~a kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiıtir. 
~. 1 e~n. ıartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait 
V,ır~t''1nı dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf mOdOriyetinde 

~ •karlar müdürlüğüne müracaat1arı ilan olunur. 
~Ytd\'aaf ve müıtemilab hakkında malümat almak iıtiyenler mü

e odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Müsadere emvali olarak Bcyşchrı fıh· 
rikası önünde me\·cur \O 400 metre mik· 
ahe muadil 7200 adet muhtelifiln "" i 
çam kerestesinin heher mccro milttıp ma
mulu 30 lira ~018 adedı Beyşeh:r i l;e. 

le!inde ve .lli30 adedi koruca ovıdald 
i~keleye iki bııçuk 5aat mesafede vaki 
anamıs ormanında ve 1564 adedi kuru. 
ca 0\"l iskt'Jecinde olmak üzere 800 met· 
re mik~plık çam tumrugunun beher met· 
re mikap ga~ri mamulu 12 lira hrdcli 
muhammen ve J.;apalı zarf usulılc 15 4 
931 tarihinden 15·5·93 ı tarihine kadar 
bir av müddetle mahallince 2'1·!l-0.1J 
tarihinde muıayec!e) e çı ~ırılmıs oldu· 
gundan tılıp olanTnnn 6fıt ·o hı k:ınuu 
hGküınlrrınc te\ fikan ) C\ mi ıha le ulan 
l 5·5·9SI ıarihinde !\oma Orman mti· 
düri ·erile kaıa orman muamc'ııt memur
luguna mürııcııııtlan llı\n olunur. 

Bel gcvşekJiğine 3 üncü ordu müfettifliğinden 
Kaı-şı en müessir dem SERVOlN aldığım ve Fatih askerlik tube

haplarrdır. Deposu: lstanbuJda Şir- sinde mukayyet terhis yuikamı 
kecide Ali Rrza merkez "eczanesidir. zayi ettim bulanın aıağıdaki ad
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderilir. ıesime getirmesini rica ederim. 
lzmirde lrgatpazarındaki, 1'rabzonda Fatih ni-•ancıı ında rumrulu me çit, Bakkal 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. zade s~kak 25 ~o. Jlu nu oglu Halil. 

f;ı * * * 
~kaf umwn mildzrliği vak~( 
~arlar mildıdığinden: 
~::.ç sene müddetle icar için mü
~Yedesi temdit olunan emlak 

t tec1ilt Şehri lira: 2 8 
~p.:•ıada Divamali mahallesinde Cami sol<aiında ve 

iL P.l&ddeı ~ ~addesinde 61 No. dükkan. 
~ ~tlled!i ıcar: 1 • 6 - 931 tarihinden 1 - 6 - 934 tarihine kadar 

"ltbci ~ ... 
"'tlatec:ir''. _icar: Eski müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni 
~ "1tıdd 1.Çın teslim tarihidir. 
rıia kti drnUzayede: 2 Mayıs 931 cumartesi günü saat on dört 

~~lld a ar . 
._.6 'lier~ rnu~aırcr. eml4k kiralık olup hizalarında gösterilen 
~.ddetJe tahpleri uhtelerindedir. Encümen idarece bir hafta 
't~I> oJarıı tenıdidi müzayedelerine karar verilmiştir. f azlasile 
-- •f lbü;r .•013.. günün saat on dört buçuğuna kadar lıtanbul 

il ol\lıı\lr. llrıyetınde Vakıf akarlar müdürliliüne müracaatları 

- ------
'CSK( DAR HALE SlNEMA. 11\'DA 

Reisin karısr mumes~ili: Yivan Gip 
son. Gelecek program: (Mücrim). 

HIZ 
ANKARA 

ilim ve san'at: 
gazetesi 

frzo~ ve leuazınıı soire nıüno~nsası 
'

1

üksek Ürnıan nıektehi rektör
lüğiinden~ 

Büyükdercdc Yüksek Orman mektebi ile orman ameliyat 
1nektebinin mayıs 931 gayesine kadar bakiye erzak ve leva:ıımı 
saire ihtiyacatı kapalı zarf usulile münakas:ıya J .. onulmu~tur. 
Taliplerin şartnamelerini görmek üzere l er gün ve münakasaya 
iıtirık için de yevmi jhale olan 29 nısan 931 t arihine mfisadif 
çar.şamba günti saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde müesse
satı iktisadiye mlibayaat komisyonuna g lmcleri ilan olunur. 

Erzak m ünakasası tehiri 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğünden: 
Yüksek Orman ve Orman aıne:iyat mekteplerine ait bakiyei 

erzakm ihaleleri 29 Nisan 931 tarihinde ıcra edileceği Han edil
miş ısede yevmi mezkiırun bayrama tesadiıf ctmesı hasebile iha· 
lenin 6 Mayıs 931 tarihine müsadif Çarşamba gününe talık edil
diği ilin olunur. 



RA YRAMLIK iHTiY AÇLARINIZ ÖNÜNDE 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankaıı fıabrikalanna Ait 

l erli Mallar Pazarı •;::~\,~k~r~::· 
HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK-ELBiSE ÖAiREMiZDE Dereke ve Feshane Fabrikalanmızın 

En iyi Kumatfanndan 

Kostümler, Pardesüler, Çocuk Elbiseleri, Spor Jeketleri, Rob dö Şambrlar 

BEYKOZ Fabrı•kamızın• Fevkalde dayanıkla ve metin ayakkapla~, iskarpinleri, her 
• boy ve kalıpta çantalar, cilzdanlar, zarıf kadın çantalan 

ipekliler, Şapkalar, Itriyat, Eldiven., Gömlek, Boyun. Balı, ipekli Çoraplar ve .Men.diller 

DevJet memurinine kredi ile mal veriyoruz. Lütfen muhaıebemize müracaat ediniz 

----------------------------------------------------·-
ZÜM~ÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahat

le f!eçirmek için 
28 - Nisan - Salı 

AÇILIYOD 
OTELLER: 60 kuruştan 5 Hraya kadar. 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Öğle ve ak
şam dahil: 225 - 450 kuruştur. 

UÇUNCU SINIF Otellerde yemek mec
buri değildir. Gayet ucuz fiatla alakart 

yemek bulunur 

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlar.ındaıı yüzde 20 tenzilat 

vardır. 
Her türlü malumat için Y ALOVA'da Kaplıcalar Mlidür· 
lüğüne ve ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

Türkiye iş Bankasından: 
Kurban bayramı münasebetile 28 Nisan Salı 29 Nisan Çar

f&mba 30 Nisan 931 Perşembe günleri İstanbul ve Beyoğlu şube
. lerimiz kapalı bulunacaktır. 

Geliyor 
v AK iT '!!]" • 
Uçük ilanları Bayı am 
~ H• "9 •ett"Ola"or ~ Sı•z de 

Para - Hissesiz emU.ke veyahut 
bedeli icara mukabil ipotekle pırı veri
lir. Saat 9 t 2 arasında müracaat. ç 

lstanbol :~~~o~ıktfban ocuğun uzu 
Eml!.kinizi satmak yahut kira· 

lamak - Şümendüfere, iskeleye, trım· 
\·aya yakın olınbr müreccahtır. Saat9-I2 
arısındı müracaat 

lstanbu\ dördüncü Vakıfbın 
ONIONKOL 

Satalık apartıman - Harbiye 
mektebi karşısında 13 oda. 4' kıt. 90 lira 
kira getirir, nezaretii bir aparuman 6000 
liradır, ' saat 9· 12 arasında müracaat 

lstanbul döri:lüncti Vakıfhan 
UNIONKOL 

kiraltk köık - Yıkac1kta Aynma 
karşısında nazareti ı.tmileyi haiz köşe 

kiralıktır. Beyoğlu · bilalilb u. er merkez 
muhasebeci~i yahut celefonla Beyoglu 
2168 numaraya muracaat. 

Kiralık eYler - . Njşınrışındı teş 
vikiye camii ukasındı Çınar sokağındı 

biri5i beş odalı, iki sof ah, darıçılı, vasi 
neuretli. mutpakh, geniş bıbçelt, tulum 
balı ve elekttikli; 

Diğeri bir ıntreli iki odalı, mutplk 
Vll'i bahçe, tulombah vıe elektrikli iki ev 
kJrıtıkrır. Görmek ve görüşmek tsdyen· 
terin meıkör hanelerin ittisalindeki evde 
Eniı Leye mürıcaa dan . 

.lflllll-- Kapıcı Odacı ~--.. 
gibi 
adım 

işler Jçf n lcfaletl~ doğru bir 
istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Sat.lak Han - Gılatıdı tr•m· 
vay yolunda S mığaııyı ve 16 odayı hı· 
vidir, ayda .230 lira kira ğetirmektedir. 
Pazarhksız on seki• bin liradır. 

Istınbul dörduncü Vıkıfl:İan 
Unfoakol 

ı/'J : ,1 ,
1 

•I ıll ' •' : 1 ' 

I'•! :'ı ıı .• Jı ı ıılıt ııı ı ı' 'it ı J.:ı 'ılııı! p : ... , ' ı , , ' 

onnnn · 
Naıuhi 
Diş macununu 

ve ıefa sürmesi 
ile kh podraaını 
her yerde arayı· 
nız. 

Sevindiriniz 

Bir KtJMBARA Alınız 
1 Türkiye İş Bankası ] 

Pazarlıkla makine 
ylığı mübayaası 

Pendik Bakteriyolojihanesile Serum darülistihzarına aşağıd• 
g~sterildiği üzere pazarlıkla makine yağı mübayaa edileceğinde~ 
talip olanlann 6 • Mayıs - 931 çarşamba günü saat 14 te ]it•", 
bul'da Defterdarlık binası dahilinde Müesseıatı iktisadiye roiib• 
yaat komisyonuna müracaatları. . 

SOO kilo ince makine yağı Pendik BakteriyolojiUaneııne 
850 ,, kahn ,, ,, ,, Seram darülistih~~ .,. 
Anadolu sahilinin en mükemmel deniz banyo mahalli şüphe•' 

Maltepe Plajlarıdır .. ,. 
Mezkur plajlar ilç sene müddetle müzayedeye vaz'edil,.'!''~~ 

Mayısın :ll inci perıembe günü ihalesi icra edilece~0 

taliplerin Malt•pe Belediye riyasetine mürac~ 


