
. -

~-

YEDiNCi SENE - No. 2496 CUMARTE~I 18 NiSAN 1931 
!1119 ................................................................................................................... r .... 

Ba.~mul'>arrlrl 

YUNUS NADI 

:.
5:~-···· ........ i.nAR.EHANEsi: ............... ::::_: 

Jii\nn111111rnmiyP kar~1xmda. dairei mabsosa 

i Telgraf: istaobul Cumhuriyet ! 
: Posta kutusu: N° 246 : ............. ·-·······-·----····-····-····-· 
Telefon . ea,muharrlr : 22366 

• Tahrlr mOdUrU : 23236 
ldare mUdUrU 22365. Matbaa · 204 72 

amzetlerin 

• 

Tesbili Pazar Giinii 

ABONE !jERAITI 
"'···············:········· .. ··········•·•············ .. ~ MODDET: i TORKiYE iCIN j HARIC ICIN 
i Seneligi ! 1400 Kr. i 2700 Jtr. . . : 
: 6 Ayhg1 : 750 Kr. : 1450 Kr •• i· . . . . 
i 3 Aylagt f 400 Kr. i 800 Kr~1 . . . . ........................................................ 

Nilshas1 her yerde 
- S Kuroftor • 

itecek 
Cllunm111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-•-J111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Serbest Ftrka 

Siyaset sahnesine 
Avdet edecek mi?· 

Salahiyettar bir zatin 
Ba~muharririmize 

beyanab 

'Ankara 17 (Ba,muharririmiz -
'den telefonla) - tkinci miinte • 
hiplerin intihabatma ait i11ler bii
tiin memlekette bitmek iizeredir. 
Ve belki yarm bunlarm arkas1 a· 
hnacaktir. Evvelki giin ne11redi • 
len tebligde soylenilmi!l oldugu 
"Ve~hile namzet listesi F1rka Umu
:rni Reisi Gazi P11. Hz. nin bir be • 
yannamelerile 20 nisandan sonra 
nefredilecektir. Beyanname ve 
listenin nihayet i;u 3-4 giin zar • 
fmda netredilecegine kuvvetle 
hiikmolunabilir. 

C. H. Fzrkaeznin namzet
leri ilzerinde pek rok tetld
kat frra edilmif} olmaklfY. be
raber henuz namzetler kat'i 
surette tesbit edilmi§ de -
iiildir. Tesbit muamelesi - . 
'llin yarin veya nihayet pa -
Zar gunii ikmali muhte -
meldir. 

C. H. Firkas1 listesinde 22 in • 
tihap dairesinde 30 kadar meb'us· 
luk yerine namzet gosterilmiye -
:rek C. H. F 1r ~rammd 
batka programla namzetliklerini 
koyacak miistakil kimselere ter • 
kedilecegi malumdur. 

Bu noktada C. II. Firkas1 Mee· 
listeki mesaisinde aleni tenkit ve 
:rniinakataya imkan haz1rlamak 
gibi gayet ciddi bir maksat takip 
ediyor. Miintehibi sanilerin bu 
llliistakil namzetlerden diledik • 
lerine rey vermekte tamamile 
rnuhtar olduklar1 beyannamede 
hi.itiin bir sarahat ve kat'iyetle 
ifade olunacakbr. 

Bu muamelede sab1k Serbest 
F1rkanm siyaset sahnesine avde • 
line f 1rsat vermek gibi bir fikrin 
hatta zerresi dahi bulunmad1g1 • 
tii en kat'i surette temin edebili • 
ri:rn. Bu miinasebetle salahiyettar 
b~r zat bana tunlar1 soylemit ve 
nefrine ruhsat ta vermittir: 

«- Serbest Ftrka tefekkiilii es
ltasinda C. H. Frrka.indan aza -
nti miisamahakarlik ve hatta ko • 
laylik gormii~tii. Ancak C.H. Ftr· 
haai kendi harekatrnda S. F1rka-
111n laaliyetlerinden tabii hit; bir 
lnea'uliyet hisseai kabul edemi
Yecek vet;hile diiriist olmaga iti -
l'la etmisti. Program, eshaa ve faa· 
liyet fekillerile nihay~t lesih ka· 
rarinda S. F irka tamamen kendi 
kendine hareket etmiftir: Kendi 
hendini leshederek tarihe kartf • 
1'11rf olan S. Firka i~in C. H. Fir -
kasinin evvelce oldugu gibi fimdi 
clahi leh veya aleyhte her hangi 
bir tefebbiisii olmak fOyle dursun 
en kii~iik bir diifiincesi bile yok
:~: l~tiyen iatediii yere namz;et • 
1i'rnt koymakta hiirdiir. 

(l· lntihap edip etmemek ve isle -
h ~~l~ri!1i intihap etmek biitiin bir 

Q'rrryet ve istiklal ile miintehibi 
~anilerin bilecegi bir feydir. S. 

1rhanin ciddi mesai yolu ve nezih 
bir lenkit ve miinakasa usulile 
Vatanin yiiksek menla~tlerine uy
~"n hakiki bir mevcudiyet gos • 
~rernemek yiiz;iinden iilul edip 

grfn.if oldugunu herkes biliyor. 
l>l Bununla beraber C.H. Ftrkast 
t ;?"!ehet muhitinde bu noksant 
he ?Ir edebilecek evsaf ve feraiti 
h ctr.z vatandaflar ~tkacagindan 
'«vvetle iimitr..'ar bulunuyor.» 
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<;iftci, amele meb'uslar 
Halk F 1rkas1 memleketin her 

taraf 1nda tetkikat icra ettirmistir 
' 

Ankara 17 (Batmuharriri • zetlikler i~in timdiden elde ve 
mizden telefonla) - C.H. Fir- esash tetkikata miistenit kafi j. 
kasmca yeni Meclise girmeleri 
iltizam olunan ~ift~i ve amele 
meb'uslarm namzetlikleri C. H. 
F1rkas1 listesi ile ilan edilecek 
ve bunlar C. H. F. grupuna da
hil bulunacaklardir. 

sim vard1r. 
{:ift~i ve amele meb'uslar bil

fiil ~ift~i ve amelelikle mefgul 

olanlar arasmdan se~iliyor. C. 
H. F1rkasmm memleketi Meclis
te daha hakiki bir surette temsi-22 intihap dairesinde a~1k b1-

rakilacak 30 kadar meb'usluk le matuf olan bu hareketi mem -
yeri bunlardan batkadir. {:ift~i leketin her tarafmda biiyiik 
ve amele meb'us namzetleri i~in memnuniyeti mucip olmuftur. 
Firka memleketin her tarafmda F1rka riyasetine her giin her ta.
tetkikat icra ettirmittir. isimleri raftan yiizlerce tefekkiir telgra-
heniiz kat'i surette tesbit edil • f1 geliyor. 

):er:!; o:ak:=::!!: i:: __ ,,.._ _____ :£':..C'::!~i 
~ - w 

Miistakil meb'usluga kimler talip? 
~-------------------------------------~----

Ref et P§. DID da ismirideD 
bahsedilniektedir ___ ,. ____ _ 

H. F1rkas1n1n son karar1 izmir'de de 

bir ~ok kiraselere f1rsat verdi 
Ankara 17 - Refet Patamn 

miistakiller• namzetligini koya • 
cag1 etrafmda burada bir fayia 
deveran etmektedir. 

Miistakiller nastl se~ilecek? 
F1rkaca eksik namzet goste • 

rilen yerlerde firka miintehibi 
sanileri miistakil namzetlere rey 
vereceklerdir. Eger dairei inti • 
habiyede miistakil yoksa, f1rkaya 
dahil, f akat listed en hari~ olan 
namzetlere rey vermege nizam • 
name mani oldugundan divam 
riyaset bu miinhal i~in tekrar 
namzet gosterecektir. Bir ihti • 
male gore firka bu takdirde «fir
kadan istediginizi se~ehilirsi • 
niz.» Mealinde beyanname net
redecektir. 
Miintehibi sani intihabatz. 

Ankara 17 - Dahiliye Veka
letine gelen malfunata gore 407 
intihap dairesinden 393 iinde 
miintehibi sani intihab1 bitmi~ -
tir. 14 dairede yarm bitmesine 
intizar ediliyor. 

Milstakillen namzetlfgini koyacagi rivayet 

edilen Refet P!J. 

uslar arasmda Hasan Satin (An
talya), Siileyman Sirr1 (Trab • 
zon), Rag1p (Kiitahya) Beyle -
rin bulundugu soyleniyor. 

lzmir'de miistakiller 
(Jzkarilacaklar izmir 17 - Burada miistakil-

Ankara 17 - F1rkanm yeni - ler ~ogahyor. Mefsuh S. Firka 
den namzet gostermiyecegi meb- . < Mabadi 2 inci sahtfecfe J 

""'"'"i;ik''i~"'""iik"""h';;;"""f ii~;~"'""" 
6 tayyareden birisi Kral Faysal i~in 

yap1lm1~t1r. Tayyareciler yar1n gidiyorlar 

§ehrimizde ·bulunan. Irak tayyarecileri 

Evvelki gun tayyarelerile bir • 
likte ,.ehrimize gelen altt lrak'b 
tayyareci diin aktama kadar Pe
rapalas'ta istirahat etmitlerdir. 

- lrak tayyarecileri ile birlikte ge
len ingiliz yiizbat1s1 M. Karter J. 
rak hiikiimeti tarafmdan tayyare· 

(Mabadi 4 uncu sahi ede) 

Fethi B. 
Nan1zetligini koyup 

koym1yacag1 bir 
mes'ele oldu 

Rivayet muhteliftir ! 
Evvelki 

giin sabah 
gazetele 
rinden biri 
Ankara'dan 
ald1g1 bir 
telgrafta fU 
haberi nef
rediyordu: 

Mefsuh S. 
F1rka lideri 
Fethi Bey 
miistakillen Fethf Bey 
namzetligini koyacag1 haberleri 
hakk1na bana dedi ki: 

c- Namzetllgl.mi koyocagun hak -
tmdaki haberler dogru degildir. Ben 
evvelce de soyledigim gibi siyast ha.
yattan c;ekildim. Fikrlmde musirnm.> 

Buna mukabil diin de bir bafka 
sabah gazeteai ne,rettigi bir An • 
kara haberinde: 

Fethi Beye atfen bir gazetede c;1kan 
beyanat, burada kat'l blr surette tek
zip edilmektedir. Fethi B. e~yast ha
yattan c;ekilmemi§tir ve c;ek1Imek nt
yetinde de degl.ldir. 

Demektedir. Diger taraftan gene 
diin c;1kan bir ak,am gazetesi aabik 
liderin fU beyanabm kaydediyor: 

c- Gazeteler bent gortip sormadan, 
.amzetliglmi koyacaguru yaz1yorlar. 

Bunlardan hie; haberlm 0Imac11g1 ic;tn 
cevap vermege ltizilm gormtiyorum. 
Yalmz §uras1 muhakkakt1r ki nam -
zetlik ic;in bir fikir ve kararun yoktur. 
Buna imka.n da gormilyorum.> 

Bu miitebayin haberler kar,1smda 
beklemekten batka c;are yoktur. 
Dogrusunu (zaman) gosterecek!. 

Maamafih anlatilan taraf fU: Sa· 
b1k lider efkar1 umumiyeye karfl 
mustagni bir vaziyette oldugunu 
gostermek istiyor! .• 

···························································· 
Fenerbah~e 

Diin ist. Spor' ada yenildi 
ve ,ampiyonluga 

tamamen VP~a etti! 
Tak • 

eim atad~ 
yomundE 
diin ya · 
p1lan lik 
mac;lar1 
hie; iimit 
edilme · 
dik neti
celer ver 
mi,tir 
Fener -
bahc;e ile 
Istanbul apor arasmda yap1lan n1u• 
&abakada Fenerbahc;e 4.3 maglup ol· 
mu,tur. Bu magliibiyet lstanbulspor'· 
dan ziyade Galatasaray'1n lehine ol· 
mu,tur. ~iinkii lik mac;lar1nda be • 
rabere bir puvana sahip olan bu iid 
farnpiyona namzedinden Fenerbah· 
c;e bu maglubiyet iizerine iki puvan 
kaybetmittir. Diinkii mac;lann taf
•ilatt iic;iincii sahifemizdedir. 

ATILLA 
Biiyiik Tiirk kahra

man1n1n hayatI 
En saglam ve sahib menba • 
lardan ahnm1f, tarihi hakikat

lerden ~1karilm1t bir eser 

Pek yakmda ne,re 

ba~byoruz 

Harice iltica ede.n hanedan azas1 
• 
lspaDya Krali~esi 
p aris' e vas1l old u!. 

ispanya'da Cumhuriyetin sureti 

ilan1 etraf1nda yeni taf silat 
Paris 16 ( A. 

A. ) - f span ya 
Kralic;esi ile ~o · 
cuklar1n1n bura • 
ya muvasalat1 bu 
radaki lapanyol'la 
rm heyecanh te • 
zahiiratta bulun • 
malar1na sebebi -
yet vermi,tir. Kra• 
li~e, istasyona 
M. Doumerguein 
katibi husuaisi ile 
Papa'mn vekili, 
1spanya'mn Pa • 
ris ve Briiksel se· 
firleri, Baurbon 
ve Parme Prens -
Jeri, lspanya se • 
fareti erkan1 ta- iBPanya'11i terke mecbur kalan Kral Alfons ve atlesf etra41 
raf1nan kartilannufbr. Kralic;e tren
en inince, kendisine 11panya Kral
bg1 armas1mn renkleri olan k1rm1 -
z1, sari ~i~ekler takim edilmi,tir. 

Kral ailesi efrad1n1n, ugrad1g1 fe
lakete feUatle tahammiil etmekte 
olduklar1 troriiliiyordu. Yalmz, Pren
aes Marie Christine halkm alkitlan 
kar,1s1nda goz yaflar101 zaptedemi
yordu. Polis, Kral ~ilesini hamil olan 
otomobile yol a~mak ic;in oldukc;a 
zahmi:;t c;ekmi~tir. Bu otomobiller 
son derece miiteesair bulunan hal • 
km alkitlan ar 11nda cGrande 
Hoteb e tevecciih etmittir. 

Otelin oniine kesif bir balk taba
kas1 toplanm1,br. Heyecan101 giz • 
lemeie uira'8Jl Krali~e c;arc;abuk 

otele girerek gozden kaybolmuttur.. 
lkamet etmekte olduklan aparti • 
manlara girmek menedilmittir. 

Krali~e ve c;ocuklarmm biitiin giin 
btirahat edecekleri tahmin olunu • 
yor. lspanya Kral ve Kralic;esi kat'i 
ikametgahlarm1 tesbit etmeden ev• 
vel bir hafta kadar Paris'te kala· 
caklard1r. 

Cumhuriyet nasil ilan edildi? 
Madrit 15 - Cumhuriyete ta • 

kaddiim eden giinlerde hiikumet 
merkezine gelen haberlerden Cum. 
huriyetc;ilerin her tarafta belediye 
intihabahn1 kazanmakta oldugu an· 
latibyordu. Kral her ak,am Ba,ve • 
kit ve Dahiliye Nazmm nezdine ka· 

( Mabadi 2 inci sahtJede J ......................................................................................................................... 

Yunan'l1 misafirler 
Yunan talebesi diin ziyaretler yapt1Iar ~ 

akfam fereflerine ziyaf et verildi 

Diln Darillfilnunda verllen 

~ehrimizde bulunan Yunan ta. 
lebesi diin sabah Istanbul surla
rini, ogle iizeri F ener' de Bafpa • 
pazhg1 ziyaret etmitler, ogleden 

konferanstan bir intiba 

sonra Tepehati'nda konservatuvar 
talebesi tarafmdan verilen ii~iincii 
konseri dinlemitlerdir. Misafir • 

(Mabadi 3 uncu sahifede) 
1111111111111111111111111111111111111111!Ill1111111111111111111111111111111111111111111111IIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111Ill1111• ,. 

Konservatuvar1n 3 iincii konseri 

Dunku konsere i§tirak eden Konservatuvar muallim ve talebelerinden bir grup 

Istanbul Belediyesi konserva· konseri diin T epehatt Beledi e 
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Harice i1tica eden hanedan azas1 

ispanya krali<;esi 
Par1s'e vis1l oldu 

<Btrtnci sahifeden mabaft) 

f;uJ ediyor ve kendilerile o giinkii 
intihap miicadelelerinin neticelerini 
ve bunlara karft ahnmas1 laz1m 1re· 

. len tedbirleri miizakere ediyordu. 
Miilhakattan alman raporlar hiiku
met f1rkasm1n vaziyete hikim ola· 

mad1klarm1 bilhassa amelenin ek • 
seriyet te,kil ettig i yerlerde Kraliyet· 
irilerin kahir maglubiyetlere ugra· 
d1klar1n1 bildiriyordu. Bunula bera
ber asay4i ihlal eden harekata he • 
niiz hit; bir yerde ba~lanm1' degildi. 

Kral naz1rlarma bilhassa bunu ih • 
tar ediyor ve bir ihtilalin kopmasma 
batlangtir tetkil edecek her hangi 
bir hadisenin vukuuna meydan ve
rilmemesini emrediyordu. 

Madrit'te kabine Krala miiracaat 
ederek kanunu esaside tadilit ya • 
pacak olan miiessesan meclisinin ta· 
rih ve sureti iirtima1 hakkmda met· 
rutiyetperver f1rkaa1 Iiderlerile isti· 
tare etmesini tavsiye etmitti. Bele
diye meclisi azas1 valiyi ziyaret e· 
derek biitiin viliyet dahilinde hiiku· 

mete vaz1yet iirin tedbir ald1klann1 
bildirmitlerdi. Batvekil tekrar Krah 
gordii ve hiikumetin arbk daha faz· 
la iktidar mevkiinde tutunmastna 
imkin kalmad1g1n1 bildirdi ve met· 
rutiyetperverlerle miizakereye gi •. 
rifmesini tavsiye etti. Kral Cumhu· 
riyetirilere oglu Iehinde terki salta

nata haz1r oldugunu bildirdi. Cum• 
huriy etiriler aaltanattan bili.kaydii 
fart irekilmesi liz1m geldigi ceva• 
b1n1 verdiler. Bunun iizerine Kral 
derhal kabineyi iirtimaa davet etti, 
heyecanh bir miizakereden sonra 
istifaya raz1 oldu. Kral bu karar1ru 
Cumhuriyetirilere bildirirken fU 
tartlan da kotmUftU. lapanya'y1 ra• 
hat rahat terkedecek ve azimeti es· 

nastnda kendisine ihtiramall lazi • 
mede bulunulacakb. Hadisat ilerli· 
yordu. Heniiz bir kair giln evvel tev· 
kifaneden c;1kar1lan Cumhuriyetiri 
lider Zamora tehrin meydamnda 
aktolunan biiyiik bir iirtimada 4'ak
tam1n aaat alhs1na kadar mutlaka 
hiikumeti ele geirirmeliyiz. Eger o 
dakikaya kadar bir lfey yapamaz • 
sak fabrikalardan sokaklara dokii
lecek olan 10 binlerce amele tara • 
fmdan silinip siipiiriilmek tehlike • 
sine diifecegiz . ve aklim1z1 ba,1m1za 
toplamaga vakit bulmadan belki 
birdenbire komiinist diktatorliigii 
karfismda bulunacag1n demi~tir. 

Bir irok 1fehirlerden de ~umhuriyet
irilerle Kraliyetc;iler ara11nda mii • 
sademeler oldugunu bildiren haber
ler geliyordu. Barselon'da balk hii· 
kumet konag1na dolarak duvarlar • 
dan Kral1n resimlerini kopar1p so • 
kaga f1rlatmat. Kralhk devrine ait 
aokak isimleri taftyan levhalar1 par· 
iralamlf ve yakm1,br. 

Kral nihayet bir otomobile bine • 
rek Madrid'i terketti. Belediye mec• 
lisi meclis aalonunda bulunan Kral 
Alfons'un resmini kald1rth ve yeri
ne Cumhuriyet arma11n1 koydurttu. 
Biitiin resmi miiesseseler ilzerbde 
Cumhuriyet bayrag1 dalgalantyor, 
sokaklan dolduran cotkun bir ka
labahk muttaul «Yata11n Cumhuri
yeb avazelerile sevinc; izhar ediyor. 
du. 

fspanya Krah Paris'te 
Paris 17 (A.A. )- fapanya Kra• 

h 13 iincii Alfons, Paris'e muvasa • 
lat etmittir. 

Marsilya 16 (A. A.) - fspanya 
Krah 13 iincii Alfons'u buraya ge • 
tiren lspanyol krovazorii, Kral ka
raya ir1kar !;Jkmaz liman1 terketmif
tir. 

Cumhuriyet 

(_S_e_h_ir_v_e_m __ m_le_k ____ e ____ t_h.-.;...a_b_e;_..r_l_e_r_i _J 
e hazin ! 

Bal1klar1m1z Yuna
nistanda tuzlan1yor 

Arbk siingercilik te 
para getirmez oldu 
Ticaret Odalara kongresi miina • 

sebetile tehrimize gelen Gelibolu 
Ticaret Odasa azasmdan fabrika • 
tor Raif Bey, Gelibolu babklar1 ve 
siingercilik mes'elesi hakkmda bir 
muharririmize fU izahab vermi,tir: 

c- Gel ibolu diinyanm en nefis 
bahklarmdan ve miinha11ran bi • 
zim memleketimize mahsus olan bir 
nevi sardalye bahi1 iti yapar ... Ba
hklarm etlerindeki nefaset bilhassa 
Yunan'hlarca malumdur. Fakat fU• 
ras1n1 itiraf etmeliyiz ki, bizde tu
zun okka11 (12) kuruta oldugu iirin 
bahklar1m1z1 memleketimizde tuz • 
lamak c;ok pahahya maloluyor. 0 • 
nun ic;in c;1kan bahklar kay1klarla 
Yunan sahillerine gotiiriilmekte ve 
orada tuzlanmaktad1r. {:iinkii Yu • 
naniatan'da tuzun okkasa (5) ku • 
ruttur. Bir okka bahk iic; okka tuz 
ister. $u halde okka battna yirmi 
bir kurut fark gosteren Yunanistan, 
babklar1m1z1 kendi memleketine 
c;ekmektedir. Bunun c;aresini bulmak 
li.Z1md1r. 

'1f'Slli" ~DYc'Sl~ ~'i.t HD 

Bizde ilmi miinaka· 
fa = Tencereee ! .. 

Doktor Kemal Cenap Bey, Tip 
Fakiilteai muallimlerinden Ra • 
sim Ali Bey tarafmdan yaztlmak
ta olan fiziyoloji kitab1n1n ii!< se
ne evvel bas1lan iic; formaa1m eli-
ne ald1, a-azetelerde cbu nasd ki
tap?:. Diye makaleler yazd1. E • 
seri didik didik ederek tiddetli 
hiicumlarda bulundu. Muharriri
ni cehaletle itham etti. Nihayet 
it alevlendi, her kafadan bir ses 
~1kt1. Neticede Fakiiltede sekiz 
sene devamh surette muallimlik 
eden Rasim Ali Beyin vazifesine 
nihayet verilmesi kararlal}hr1ld1. 

$imdi de Rasim Ali Bey cCevap 
ve izah» unvanh netrettigi bir ri
salede kendi aleyhinde karar ve· 
ren Tip Fakiiltesi miiderris ve 
muallimlerine tiddetle mukabil 
hiicuma geirti ve eserlerinden mi • 
sailer zikrederek ciimlesinin ca • 
hil oldugunu isbata kalkb. Rasim 
Ali Bey miiderrislerin eserleri 
ve tah1slar1 hakk1nda bir irok it. 
hamlarda bulunduktan sonra me• 
sela; 

Miiderris Hadi Faik Bey iirin: 
« .. .ilimle i;ok aIAkas1 yoktur.Om

rUnde belki bir flzlyoloji k1tab1 gor
memi§tlr. Tedris etmekte oldugu 
ilmin bile ehlf degildlr.> 

Miiderris Hamdi Suat Bey ic;in: 
c ... Bu zatm nazarl ulQm Ile alA

kas1 yoktur.> 
Miiderris Mustafa Hayrullah B. 

iirin: 
<... Hastallk Ue Met arasma 

fark oldugunu bilmedigi anla§lll· 
yor. Asablye miiderrlsinin bunlan 
bilmemesl irok ayipt1r.> 

Limans1zhk --
Ezine pal mutlar1 

ni~in ucuz sat1l1r? 

Miistahsil bu yiizden 
~ok para kaybediyor 

Ezine Ticaret Odas1 reisi Hasan 
Fehmi Bey, bu sene palamut mah· 
aulihntn irok iyi olacagmdan ve Is
tanbul Ticaret ofisinin yard1mile iyi 
mahreirler bulunacagmdan bahse • 
derek bir mubarririmize demi~tir 

ki: 
c- Tiirkiye'nin ba,hca ihracat 

etyalarmdan birisi de palamuttur. 
Yalmz Ezine mmtakas1 senevi yiiz 
bin kantar palamut istihsal: eder. Pa
lamutlar Izmir ve iatanbul piyasala· 
r1ndan Avrupa'ya sabld1klar1 iirin 
araya bir c;ok mutavass1tlar, kumus
yoncular girmektedir. Bundan ba;ika 
istihsal mmtakasmdan satlf pazar· 
lar1na sevkedilen mallar yiizde 
seksen nisbetinde maaarifi nakliye 
ve kumlisyon ve saire bindirmekte • 
dir. Mesela Ezine'de (150) kuru1fa 
satdan bir mal Izmir piyasas1nda 
(380/400) kuru;ia kadar gidiyor. 
Bunun ba;ihca sebeplerinden birisi 
de Ezine mmtakasm1n istihsal et • 
tigi palamutlart sevkedecek bir Ii • 
man mevcut olmamas1d1r. Yaln1z 
Geyikli iakelesi vard1r, buras1 da 
gol halindedir. Naf1a Vekaleti bu
raya sekiz on bin lira sarfederek 
hiir olmazaa yelkenlilerin yana~ma· 
larma miisait bir hale getirecek o • 
lursa ticaretimiz irok inki~af ede • 
cektir. Mmtakam1z bundan bafka 
yar1m milyon okka zeytin, iit; milyon 
okka hububat, bir milyon kadar da 
( pirine) istihsal etmektedir. 

o ~'i.tn ~.;gi<§lif m@lh~'lfu u ©!® 

Rus ~imentolar1 

lo na~an J.;;/,;)J. - -

Suriye taht1 ve Arap 
ittihadt 

f ngiltere'nin Asya politikasanila• 
ki biiyiik tebeddiil gittikcre tebariiz 
ediyor, yeni fngiliz siyasetinin bir 

maksad1 da Arap memleketlerinin 
ve hiikum .. tlerinin birleterek siyasi 

bir Arap ittihad1n1n viicude gelme· 
sidir. 

Bunun ic;in ilk ad1m ahld1. Miista• 
kil ve ecnebi niifuzundan masun o· 
Ian lbni Suut ecnebi mandast ve mu

rakabesi al mda bulunan Arap hu • 
kumetleri ile birlefm.-.gi timdiye ka• 
dar siyasi cihetten mahzurlu gorii· 

yor idi. Mumaileyh nisanan sekizin• 
de Mekke'de lrak hiikumeti ile mu· 

hadenet ve hakem muahedesi akte· 
derek iki Arap hilkumetinin birlet· 
mesine zemin haz1rlam1ft1r. Simdi 

Mekke'de giimriiklere ve diger mes'• 
elelere dair miizakere devam edi • 

yor. lki Arap devleti aras1nda bir 
giimriik ittihad1 yap1lmas1 •e bu • 
nun siyasi ittihada baflang1ir tetkU 

etmesi ihtimal haricinde degildir. 
Miizakerah lrak hiikumeti namt• 

na idare eden lrak Batvekili Nuri 

P,. ile Erkin1 Harbiyei Umumiye re• 
isi Taha Beyin Mekke miizakerab 

ha,Iamazdan evvel Amman sehrine 
gitmit olmalar1na nazaran Necit • 
Hicaz ve lrak hiikumetleri aras1n • 

daki itili\fa Maverai Erden Arap 
hiikumetinin dahi iftirak edecegi 
an alil1hyor. 

Slinger mes'elesine gelince, Mar
mara havzasmda ve (:anakkale di
tar1 denizinde evvelce, c;1kartlan 
siingerler memlekete binlerce altm 
lira getirirdi. $imdi siingercilik te 
hali tevakkuftad1r. Bu sene Ahmet 
kaptan isminde birisi lmroz'da Yu
nan'h Paskal isminde bir gemici ile 
miiatereken yalmz bir sandal itlet • 
tile~. Kendilerine safi hastlat (7) 
bin lira kald1. Bir sandal bu kadar 
kar verirse fenni surette yap1lacak 
siingerciliiin memlekete neler geti
recegi izahtan miistagnidir.> 

~~~~~~~(;;~~;;~;---~~~----------------·---
Miistekil Meb'uslar ~ e IMl n ir ft~ O ~Ii" D 

Miiderris Server Kamil B. iirin: 
«... Gazete ve mecmualarda 

Frans1z Alimlerl tarafmdan ne§
redilml§ olan mesa! ve makaleleri, 
hatta verilmi§ derslerin ifadesine 
muktedir olamad1ga bazi klSlmlan 
c1karmak suretlle kendislne mal 
eden Server KA.mil Bey bunlar1 
me'haz gostermeksizin sank! ken
cllsl tarafmdan yapllm1§ ve yaz1I
m1§ glbl ne§rettigini herkes bilir.> 

Rus'larm memleketimize irimento 
ithal ettikleri ve fiatlarda da mii • 
him tenzilat yapbklar1 hakk1nda 
deveran eden haberler iizerine Ba· 
ktrkoy irimento fabrikalar1 anonim 
'irketi miiessislerinden Alaiye'li za
de Mahmut Bey bir muharririmize 
cfeini~tir ki ! 

Diger taraftan Suriye'de $erif 

Hiiseyn'in oglu ve sab1k Hicaz Krah 
ve Medine valisi Ali'nin Kral ilin 
edilecegi (Roma) da muhakkak ad· 

dolunuyor. Eger bu haber teeyyiit e• 
decek olursa lngiltere ile Fransa' • 

nm Asya aiyasetinde uyuftuklartna 
tiiiphe kalm1yacakbr. Bu takdirde 

lrak, Maverai Erden ve Suriye Hii· 
seyin ogullaranan hiikmii alttnda bir· 

Ie,mi;i olacakhr. Arap memleketleri 
birle~tigi vakit Suriye hari!; kala • 
maz. lngiltere ihtimal Avrupa siya• 

aetinde baz1 milsaadekarhklar go•• 
tererek Franaa'y1 Arap politika " 
unda kendisile birlikte hareket et• 

<Birfncf 1ahtfeden mabtt> 

erkanmdan F aik Muhittin, avu
kat Omer Fuat, di,~i Adnan, avu
kat Ha lit T evfik, Y enias1r sahip· 
lerinden Ali ~evket, muharrir 
Abidin Beyler miistakillen nam
zetliklerini koydular. Bunlar • 
'dan F aik Muhittin Bey: 

« - Memlekette irtica vard1. 
Memleketin yiiksek menf eatleri 
oniinde ismimi H. F. Sina ver • 
mek mecburiyeti basal oldu. Kal
ben Halk F1rkasma bir dakika 
bile merbut olmad1m, program1-
na muhalifim. Eger miintehibi 
saniler gizli emir almazlarsa ka
zanacag1ma eminim.» demi,tir. 

Aydm' dan da eski Serbest~i
lerden doktor Ethem Vessaf B. 
miistakillen namzetligini koy • 
mu,tur. 

M ersin intihabati 
9 nisan tarihli niisham1zda 

Mersin gazetesinden naklen a • 
bnm•• bir haberde Mersin miin
tehibi sani intihabatmda baz1 
kimselerin Halk F1rkas1 namzet-1 
lerine rey vermedikleri yaz1h • 
yordu. Mersin'den f1rka merke
zi umumume telgrafla yap1lan 
i•'arda hi~ bir kimsenin H. F1r
kas1 namzetlerinden ba,kasma 
rey vermedigi ve firka namzet
lerinin ittifakla intihap edildigi 
bildirilmi,tir. 

Bir tavzih 
Kayseri'de esbak Kayseri meb'. 

usu u,saki zade Osman Zeki B. 
gonderdigi bir mektupta nam • 
zetlik talipleri Hstesinde ismi 
pkan (Kayseri'de tiiccardan Os
man Zeki) Beyin kendisi olma • 
d1gm1 tasrih etmektedir. 

A~ n Ry®<91~ ~ce 
Malhl~emeu~ir<dle 
Hikmet Bey avukatlik yapacak 

Bursa mahkeme azahg1na nakle
dilen Dand1rma Ai1rceza reiai sa • 
b1k miistantik Hikmet B. bu vazifeyi 
kabul etmemekte ve Gilnan'da avu
kathk yapacag1n1 soylemektedir. 

tiyatrosunda genif bir programla 
verilmiftir. Konserde kesif bir 
davetli kiitle haz1r bulunmuf, bir 
miiddet sonra fstanbul'da bulu • 
nan Yunan'h talebe misafirleri -
miz de tiyatroya gelerek konse -
ri dinleroisler ve konservatuvar 

' 

I 

Kubilay abidesi 

T eberriiat listesi 

Gazetemizin tetehbiisile ya • 
pilacak tehit Kubilay abidesi 
i~in vatanda,Iarm aonderdik • 
leri tebeniialt bir liste halinde 
nef:re devam ediyoruz. Bugiin 
Tiitiin lnhisar ldaresi Istanbul 
Ba,miidiriyeti ambar muraka • 
be memurlar1mn verdikleri te• 
berriiattan yans1m dercediyo
ruz, diger yan11m yar1n nesre· 
decegiz. ' 

L. K. 

Diinkii yekftn 407 50 
Ekrem Efendi 10 
Ahmet • 10 
Gallp • 10 
Nuri • 10 
Ali RIZa • 10 
Yusuf • 10 
Ziya • 10 
Hiiseyln • 10 
Veflk • 10 
All Rtza .. 10 
Mes'ut • 10 
Nuri • 10 
Hiiseyln Re;tat • 10 
Hiisnii • 10 
ismail Hakkl • 10 
izzet • 10 
Kl mil • 10 
Salm • 10 
Bahri • 10 
Ziya • 10 
Nazmi • 10 
Abdullah • 10 
Pertev • 10 
Halil • 10 
Durmu!f • 10 
Ziya • 10 
Arif • 10 
Tevtik • 10 
ismail Hakka • 10 
Ali RIZa • 10 
ismail Haklu • 10 
()mer Cemal ,. 10 
Ali Beh~et • 10 
Halit R1dvan • 10 
Salih ,. 10 
Tal&t • 10 
At1f lt 10 
Saad et Hamm 10 
AU R1za Efencll 10 
Serdar S1tk1 • 10 
Mehmet Emln lt 10 
Sa bit • 10 
Cavlt • 10 
Suat • 10 
Kllzam • 10 
Zekeriyya • 10 
Hiiseyin Hiisnii • 10 
Kera mt • 10 
Dursun lt 10 
Hayd.ar • 10 
Ziya • 10 
Bahaettin • 10 
Ziyaettln lt 10 
Ahmet • 10 
Hasan Kemal lt 10 
Mustafa ,. 10 
Suat • 10 

~ 

( 

Haslane yerine baraka ! 
Belediye imar programinda 80 

bin liraCerrahpasa hastanesinin ye. 
ni teaisatma, 300 bin lira yeni yapa• 
lacak verem · hastanesine, 100 bin 
lira Haseki hastanesinin yeniden ya. 
pdmas1na, 700 bin lir a yeni bir do
gum evine tahsis edilmi~ti. Soy • 
lendigine gore program1 mi.i:.:akere 
eden Muhtelit Enciimen bu fikirde 
degildir ve hastane in'}aabmn uzun 
zamana miitevakk1f olmast itibarile 
bina yerine asri barakalar yapd • 
mas1m daha muvaf1k bulmaktad1r. 

Cemil P§. ne diyor? 
Ayasofya, Sultanahmet camileri 

arasmdaki sahanm c;ocuk bahiresi 
yapdmas1 fikrine muteriz bulunan 
eski $ehremini Cemil Pf., buradaki 
hamam ve medresenin y1k1lmas1 ve 
meydanm Paris'teki mel}hur Konkor 
meydan1 haline getirilmesi, tam or
taSlna Gazi'nin son eserlerinden 
miilhem bir abide konulmas1 fikrin
dedir. Bu iddiaya gore meydan u • 
cuza malolacak, iki yanmdaki ca • 
milerle fevkalade muhtefem ola • 
cakhr. 

Kanalizasyon 0~1hyor 
Kanalizasyon tesisab haziranda 

iflemege ac;1Iacak, evlerin hususi la
g1mlar1 ana febekeye raptedilecek • 
tir. Yalmz bu i~ iicrete tabi oldu • 
gundan hususi lag1mlarm febekeye 
rapb ihtiyaridir. 

Belediye go~ebeye dondii! 
Belediye heyeti teftililiyesinden 

aonra Miifettiti umumilik ve Memu• 
rin miidiirliigii de Beyaz1t Belediye 
dairesine nakletmi\'tir. Buradaki E
minonii kaymakamhg1 eski polis 
dordiincii ~mbesine ta;11nm1l1hr. U • 
muru hukukiye dairesi ya Fatih da
iresine, yahut Sultanahmet'te Talat 
P;i. konagma ta~macak, ondan ho • 
talacak yere Harita 'ubesi naklede· 
cektir. 

~@Dn~te 

Komiinist tahkikah 

Miiderris Tevfik Recep B. iirin: 
< ... Kitabmm daha ba§ arafmda 

hocreyi tarif ederken fahi§ bir ha- i 
taya dti§Uyor. Kltap ba§tan ba§a an
la§llmaz, t~lnden ~1lolmaz btr hal
dedir.> 

Miiderris Akil Muhtar B. iirin: i 

< ••• Eserleri cllkkatli blr surette 
tetkik edilirse ilmt bir cok hatalar 
meydana konur. Akll Muhtar Be
yin tedrlsatl uydurmad1r. Bu efen
dller senelerce lstecllkleri gibl mem
leket tababetile oyna~Iardir. 
Her §eyl lnhlsar altma alm1§lar, hie 
klmseye nefes ald1rnuyarak bog -
mu§lar ve ancak bu sayede kendl 
sultalararu !dame ettlrebilml§ler
dlr. KA.zip blr §6hret sayeslnde 
kendllerlne blr mevkl tem!n et -
ml.§Ierdir. Her blr hareketinde kin 
ve garez hAklmcllr. ZekA, mm ve 
lktidaran dU§mamd1r ......... > 

Kemal Cenap B. iirin ise: 
c ..• YegAne fiziyolojlst gecinen 

] bu zatm gayest kendl !ta.zip §6h -
1~ retinl takviye etmektir.> 

Net'et Omer B. iirin: 
« ilmt eserleri ic;ln hie; blr §ey 

soyliyecek degilim. Kendi imzas1 
altmda ne§r~~ilen eserlerden hie; 
birisi Neifet Omer Beyin kalemln
den c1km1§ degtldir ... > 

~- Rus'lann te,rinievvelden bu
giine kadar memleketimize bir dir
hem irimento ithal ettikleri vaki de· 
gildir. Seksen ton kadar bir irimen· 
tolart varmtf, o da rutubetten miite
essir olmu,. 

$urada burada evvelce getirilmit 
olan Rua c;imentolart iirin zaten pi • 
yasada verilen fiat bizimkilerden a· 
tai1d1r. 

Bizim fabrikamtz itilemektedir 
ve ihtiyairlar1m1za tekabiil ederek 
liz1m olan crimentoyu vermege ira • 
htmaktadar.> 

Himmet:zadenin tetkikleri 
Maliye Heyeti Teftitiye Reisi Adil 

B., kendisini Himmetzade Hiiseyin 
Hiisnii Beyle beraber Diiyunu Umu
miye veaaikini tetkik edecegi habe· 
rini tekzip ederek, sadece Hiisnii 
Beyin baz1 miitale"l armt burada mij. 
zakere edeceklerini soylemi,tir. 

Diyor. Huli.sa milderrislerin M lY!'\!:®'fr<e lf'lrD k 
Hepsine c;abyor, eserlerindeki bir 
irok mUtezat ve yanht noktalar1 79 esir vatanda§ 
uzun uzad1ya gosteriyor. Netice Harbi umumi zamanmda esir dii· 
olarak kendi cehli hakk1nda hii- ,erek Kafkafsya'da kalmit ve orada 
kiim verenleri de cehaletle itham evlenerek aile te,kil etmit olan yet~ 
ediyor. mit dokuz kifiden miirekkep vatan· 

Biz doktor ve miiderris ve a - datlar1m1zm memleketimize celbet· 
Jim olmad1g1m1z gibi itin ic;yiizii- tirilmesi takarriir etmi,tir. Bu mes'· 
nii de bilmedigimizden bittabi ele ile Hilaliahmer Cemiyeti me,gul 
bu !retit ilmi ( ! ) miinakasalara oldugundan bir an evvel esirlerin ge· 
karitmak istemiyiz. Fakat' go • tirtilmesine tefebbUs edilmi!)tir. 
riiliiyor ki Kemal Cenap Bey, se- Topkap1 m iizesinde .. 
kiz senedir Fakiiltede muallimlik Londra lran asar1 me~herine gon· 
eden Rasim Ali Beyin cahil ol - derdigimiz kiymetli etya sergi ka • 
dugunu ancak mumaileyhin ese - tibi umumisi Mister Killing tara • 
rinin intifar1ndan iit; sene sonra 

f1ndan lstanbul'a getirilmiftir. ogrenmi,, Rasim Ali Bey de ae • 
nelerdenberi Fakiiltede milder • Topkapt saraymda hazine daire· 

,1/ rislik ve kendisine hocahk eden sine elektrik tertibatt yap1lm1tttr. 
~ zevahn hatalarini, cehaletlerini Topkap1 sarayile hazine dairesini, 

ancak kendiainin cehil ile itham miizeleri ziyaret edenler gittikire cro· 

mege ikna etmi,tir. Asya'da lngiliz 
ve Frans1z politikalar1n1n cephesi 

birle~mekte oldugu art1k anlatdt .. 
yor. 

MUHARREM FEYZI 

izciler 

23 nisan i~in haz1rhk 
yap1yorlar 

Istanbul mekteplerinin biitiin 
izci teskilab birleserek bir lzciler . , 
Birligi te,kil etmi,lerdir. fzci .. 
ler dun sabah Galatasaray lise.o 
sinde toplanmiflar ve burada her 
mektepten muayyen bir miktar 
izci alrnak suretile 75 borazan, 75 
trampet, 35 filiit ayrdm1ftlr. Bu 
tak1mlar Kahtane'ye giderekl 
miitterek ekzersizlerde bulun .. 
mutlar ve gee; vakit mekteplerine 
avdet etmii:lerdir. 

lzciler 23 nisan i~in haz1rlan ~ 
maktad1rlar. 0 giin biitiin izcilel 
mii,terek bir tabur halinde hare " 
ket edeceklerdir. Ayrilan mu • 
siki grupundan bir parti kafile • 
nin oniinde, bir parti de orta • 
smda bulunacaktir. lzciler 23 ni· 
san bayram1 merasiminden son· 
ra Taksim'e giderek Cumhuriyet 
abidesine bir ~elenk koyacaklar • 
d1r. 

Hakh bir ~ikiyat 
edilerek Fakiilteden ihracana ka- ialmaktad1r. Zafranbolu'da eczaca Hidayet IJ. 
rar verildikten sonra anhyabil • Vak1f akarlar1n varidatI gi:inderdigi bir mektupta diyor ki: 
miftir. Bu vaziyet kartmnda biz. Evkaf Umum Miidiirliigii vak1f cisplrtolu ildc;:lan halka ucuz sats-' 
deki ilmi miinakasalar1n nerelere akarlarm daha fazla irat getirme- bilmek lc;ln Istanbul eczahaneler!ne 

Zab1ta komilnist beyannamesi a· 1 kadar siiriiklendigini ve siiriik· si iirin yeni aene biitccesinde bazi ted- inhisar idaresi aylardanberi, iyotlll• 
esansll, ve saf olmak uzere sanlar hakkmda tahkikat yapmak- lenecegini arttk, birler ittihaz etmittir. 
3 nevi ispfrto veriyordu. Kafa' 

tad1r. Cibali ve Be,iktaf tiitiin de • V k f Evkaf idaresinin senevi bir mil· rm ta§ra eczanelerlne de te§!llill 
po)artnda t;ahtianlardan baztlarJ Ve ar iyas et I yon bef yUZ bin lira irat getiren Ilf beklerken inhfSar fdareSfllfn bU \1' 

bu meyanda iki kad1n ile evvelce emlak ve arazisi arasmda 1413 ha- sulii yalmz istanbul'a hasrettl~nl 
tevkif edilerek beraet edenlerden ~ 0 lhl IMl arlt: n $ 0 e lf'D ne, 125 otel ve aparttman, 169 ha- duyduk, hayret ettik. Acaba AnadoltJ 
bir k1sm1 istic;vap edilmi,lerdir. Pr. Baveke D'l•tt•I mam, 9118 diikkan ve bir crok arazi halkl istanbul'dan daha m1 zengtn ' 

Mtidahale yokmu§ D ve iriftlikler vard1r. Bunlara daha dir? Veya bu halkm na.ca ihtlyaca yo1' 
Fatih mmtakasmdaki berberleri Alman ttp profesorlerinden dok- c;ok ihtimam edildigi, bilhasaa vasi mudur? 

k ihti~·ac ashabma hatta uilz parall1' cuma giinii airbrmak ic;in esnafa mii- tor Beve e evvelki gun memleketi- zeytinliklerden fenni bir surette is- ;1" itll 
d · • p f 1 'h 1• ispiruto ve tentiirdiyot satmak blZ 11 , dahale ve cebir yapttklart iddia edi- ne av et etmifhr. ro esor 1asta • b sa at yap1ld1g1 takdirde bu vari- ic;ln vicdanl mecburlyettlr. Bu hatll 

len polis memurlar1 hakkmda Em- neleri gezdigini, Cerrahpa,a'yt zi • dahn dRha bir misli artacag1 tab • hareketin tamlrlnl bekllyoruz.> 
niyeti umumiye miifetti,ligi tara • yaretin verdigi intibat hayretle ifa· min edilmektedir. ldare lstanbul'da $ikayet hakhdir. Fakir ta,ra bal• 
fmdan yaptlan tahkikat neticesin - de edebilecegini ve tetrihi maraziye mevcut ve k1ymetli yerlerdeki ar· kmtn binnetice, deva ve tifa eabab~· 
d memurlar1n boyle birlhiiialrelklell1i·.j_;v~e·T~1b;b;1~A;;d~l~iy~e:.;.fa:.:;.zl:a:.:e:h:e:m~m:::,iy~e:t~v=e~-.l..~s:a:ta:r~1:n~a~a~p!a!r~t1~m~a~n~v~e:.!h~a~n~y~a~p~m:2.!!:a!k~..J!U..JulAILtan...b.il·~oe.k~·1...r...,.R'ZJuu-'>&11~'_...,_ 



ingiltere' de Amele F1rkas1n1n mevkii 

Muhafazakarlar kabineYJ. ~id
detle tenkit ediyorlar 

Kabi11enin mevkii f ena halde sars1lmu;, 

istif a bir emri vaki olmustu, f akat ... 
' 

Londra 16 ( A.A. ) - Biitiin si • 
Yasi fJrkalar, muhafazaki.rlar t ara· 
f1ndan hiikqmet i muahazeye matuf 
olarak verilm~ olan takririn reye 
konulma:n esnasmda biitiin azalar1· 
n1n Avam kamarasmda bulunmas1 
ic;in eller inden gelen gayreti sarfet· 
tnektedir. Siyasi f1rkalar riiesas1run 
aon giinler deki faaliyeti nazari dik· 
kati calip bir fekilde idi. Uzun miid· 
dettenberi Avam kamaras1nda go
riinmemif olan bir c;ok meb'ualar 
hugiin Londra'ya gelmektedirler. 
Siyasl ma hafildeki miitalealara gO. 
re hiikumet, iJin ic;inden ufak bir 
ekaeriyetle c;1kacaktJr. Vaziyetin a· 
nahtar1, Iiberallerin elindedir. 

Londra 16 (A.A.) - Avam ka • 
tnaraa11 ag1z ag1za dolu ve miizake· 
re pek heyecanh ve hararetlidir. 
Muhafazakarlarm ,iddetli alk1,Iar1, 
amele f1rkasma menaup azan1n s1k 

sik vukubulan miidahaleleri, miia • 
tehziya~e el tak1rtrlar1 iua.s1nda 
M. Baldvin, vermif oldugu takririn 
reye konulmas1m talep etmit ve hii· 
kumetin intihabat esnaa1nda itsizlik 

hakk1nda yapm1' oldugu vaitleri 
yerine getirmemit oldugundan do -
lay1 kamaranm itimadma lay1k ol
mad1gm1 beyan ehni,tir. 

Bu takrirde- ayni zi.manda, ame-

le f1rkas1 hiikumetinin ifsizlik buh
ranm1 izale ic;in giri,mekte oldugu 
te,ebbiislere bir nihayet vermesi de 
talep edilmektedir. 

Macdonald kabinesi, ekaeriyet 
kazanmad1g1 takdirde iatifa edecek 
ve umumi intihaplara ba,lanacak • 
br. 

Londra 17 (A.A.) - Avam ka • 
maraSJ, kabineyi muahazeye matuf 
olarak muhafazakarlar taraf1ndan 
verilmif olan takriri reddetmittir. 
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M1s1r hiikumeti M. Doumergue 
t ··- I 

Pamuk alm1y1nca Sev - Frans1z Reisicumhurunun 
Yet'leri kap1 d1~ar1 ediyor seyahati 

Kahire 16 (A.A.) - Maliye miis· 
tefar1, Sovyet ticaret miimessillerile 
Rorii,erek satin almakta olduklar1 

l>amuk miktarmm kafi olmad1gm1 

'\>e bu hareketlerinin evvelce yap • 
ltl.Jf olduklar1 vaitlere tevafuk etme· 

lliekte bulundugunu soylemif ve bin· 

lletice M1111r'da ikamette devam et· 

tnelerinin manaa1 kalmamtf oldugu
nu ila ve etmiftir. Sovyet mumessil· 

leri mali vaziyetlerinin «matlup vec;· 
ten.aik edilmit '> olmad1gm1 be -

· ler ve fakat itilafname ah· 

karmnrn tamamen icraarna gayret 
etmek vadinde bulunmuflard1r. 

Bir han1m enzane a91t 
Ankara 16 (A.A.) - lki sene 

evve] eczac1 mektebi aliainden c;1 -

lean Belkis H. Diizce'de bir eczane 

ac;mak ilzere S1hhat Vekaletinden 

llliisaade istem~tir. Kendiai kanuni 

feraiti haiz oldugundan miisaade 

"el:'ilmiftir. Belkis H. Tiirkiye'de ec• 
l:ane ac;an ilk harum eczac1d1r. 

KiZlm Ps~ n1n davas1 a 

Ankara 17 - Samaun valisi iken 

tasfiyeye tabi tutulan KaZim P,. 

~Ul:'a:fl Devlete miiracaat ederek bu 
lta.l:'ar aleyhinde bir dava ac;mit ve 

lta.l:'ar1n ref'ini talep etmi,tir. 

lrtnak • Filyos hattinda 
ilk lokomatif 

Ankara 17 (A.A.) - lrmak. Fil
l-'oa hathnda ilk lokomotif diin Ap • 
ian. d tstaayonuna varm1,hr. 23 nisan· 

a c;ang1r1 istasyonunun ac;1lma me• 
!:'~imi ic;in hazrhklar yapdm1Jbr. 

Civar koyliiler merasime iftirak ede
Cektir. ..... 
Camhuriyet'in tefrikas1: 44 

Bizerte 16 (A. A.) - M. Dou • 
mergue, bir torpito ile buraya gel • 
mittir. Mii,ariinileyh, aaat 11/45 te 
karaya c;1km1f ve halkm alk1,Iar1 &• 

rasmda otomobille tehri gezmi,tir. 
Belediye dairesinde verilen bir 

ziyafette bir nutuk soyliyen M. Dou

mergue, memleketin refab1m temin 

yolunda Frans1z'larla yerliler ara • 

smda yap1lan tefriki meaaiden do • 
lay1 memnuniyetini izhar etmiftir. 

Saat 15/30 da Tunus beyj ile Tunus 
naz1rlar1 taraf1ndan t~yi edilen Re• 
isicumhur, Colbert krovazoriine bin
mit ve krovazor hemen Fransa'ya 
mute veccihen hareket etmittir. 

Tire'de seller 
izmir 17 - Tire'nin Subaf• ko • 

yiinde biitiin tarlalar au altJnda kal• 

mittJr. Cellatgolii gene ta,m1tt1r. 
Vali P9. ile bir Hilaliahmer heyeti 

Tire'ye gitmiflerdir. 

Define aran1ror 
izmir 17 -Aya Katerini kiliaesi· 

nin kuyusunda define oldugu iddia 
edildiginden Maliye Vekaleti Em • 

Iaki Milliye miidiriyetine taharri • 
yatta bulunmak iizere emir ver • 
miftir. 

Bir sporcunun intiharl 
izmir 17 - Eaki sporculardan 

Riittii B. aileaile gec;inemediiinden 

tabancaa1n1 kamma a1karak intihara 

t~ebbiis etmiftir. Rii9tii Beyin iki 
c;ocugu vard1r. YarasJ af!rd1r. 

Soma'da bir cinayet 
izmir 17 - Soma C. H. F1rka111 

sab1k mutemedi e,raftan Bak1rb 
Hasan B. evinin civannda olii bulun
muftur. Cinayetin mahiyeti heniiz 
anlaf1lamam19hr. 

• • 

IKLiMLER 
~an: Andre Moruva Terceme eden: Havdar Rilaf 

It 1$uradan buradan bu aile, ve y1° 
tlxn1, olan lJU ev bark hakkmda epey 

~Y'lel:' duymustum. Hatta muharebe 
~llaa1nda Filip•ten Rene'ye gelen 
~1 lnektuplarm bu zemine dair 

~Uhtelif f1kralar1m da okudugumu 
0 Pa.rlryordum. 

zih~a_dam 18.baron Kora !;iuain'in 
h Uzivere miistagrak merdivenleri, 

d~Ps1z Ufaklar1 sinirlerime dokun· 
l\.;; ~l~na girer girmez derhal Re· 
._ Yi &ordiim, ,ominenin yanmda, 
ll:k~t!" ~di. Yamnda, elleri cebinde 

. •ri lnr 11.dam vard1. Filip Marisena 
lt\ize) de - "Id" f k . . . 
l:'itj b" gi 1, a at 1y11 emmyet ve· 

d. •r hali vard1. Dana takdim edil-1t· l'ab Zatnan omriimde ilk defa bir 
ti\ll anci kartmnda iirkeklik etmemit 
Ol\l:tn~Yordum. Sofrada yanyana 

u nu.it olduiumuzu memnuni • 

yetle gordiim. Yemekten sonra in • 
siyaki bir manevra bizi yaklaft1rd1. 
Bana: 

- Rabat rahat konuJmak iater 
miainiz? Benimle geliniz. Ben bu e· 
vin yabanc111 degilim, her tarafm1 
bilirim, dedi. 

Beni t;in aalonu denilen bir salo· 
na gotiirdu. Bu miiaahahetten hall• 
r1mda kalan c;ocukluk avan1m1zdan 
bahaetmit olmaktan ibarettir. Evet, 
Filip, bana daha bu akfamdan Li • 
muzin'de gec;en hayatJn1 anlatm1f ve 

ikimizin de c;ocuklugumuzun ve ai • 
lelerimizin birbirine bu kadar ben· 
zeyifinden bir c;ok giilme vesileleri 
bulmuf idik. Gandiima'daki fato • 
lar1 da, bizim Amper sokagmdaki 
konag1m1z ~ibi tefrif edilmi, bulu -
nuyordu. Filip'in annesi de benimki 

Pe,te seyahati 
i,tirak i~in kay1t miid
deti bitmek iizeredir 
May11110 dokuzuncu giinii ac;1-

lacak olan biiyiik beynelmilel ser
gi miinasebetile (150) lira gibi 
az bir maarafla yap1lma11101 te • 
min ettigimiz Pe,te aeyahati ic;in 
oniimiizde ancak bir iki giinHik ka
y1t miiddeti kalm1ftar. Istanbul ha· 
ricindeki yerlerden bu seyahate 
ittirak etmek ilzere kaydedilmi.f 
olan zevat1n esamisini muhtevi 
son listeleri ahr almaz buradaki 
kayit muamelesine de nihayet ve· 
recegiz. 

Evvelce de yazd1g1m1z gibi ae
yahat on giin devam edecek ve bu 
miiddetin alb giinii Pe,te'de me • 
rasimle, ziyaretler ve gezintilf!rle 
gec;irilecektir. Seyyahlar 1c;m 
program haricinde de az olmak· 
la beraber miisait aerbest zaman
lar b1rakdm19t1r. 

Maamafih program1m1z b\itiin 
Pette'nin gezilip goriilmeaini te • 
mine kafi gelecek, program hari
cinde yapdabilecek pek az ziya • 
retler kalacaktir. 

Hulasasan1 bir kac; defa nef • 
rettigimiz J>rogramda Macar hii
kUmet merkezinin reami ve bu • 
ausi bellibath eaer ve miieaseae• 
lerden pek c;ogunun iami ge!fiyor• 
du. 

Program1m1z bellibafh ne ka
dar eser varaa hemen hepsinin 
goriilmesini temin etmektedir. 

Seyahat hakkmda heniiz fazla 
izahat almak ihtiyac1nda olanlar 
varsa ya gazetemiz idaresine ve
ya Beyoglu'nda (Natta) seyahat 
acentaa1na muracaat edebilirler. I 

Yunanb misafirler 
(Birinct sahifeden mabit) 

ler ak~am iizeri saat 7 de Tan ga. 
zetesi istanbul muhabiri M. 
Psalty'ni Dariilfiinun konferans 

salonunda verdiii konferansta 
haz1r bulunmu9lard1r. 

M. Psalty,nin konferans1 <cTiirk

Yunan milnevverlerinin yekdiie· 

rine tamfttnlmas1 ve ruhi rab1ta· 
larrn mevzulu idi. Konf er ans ta 

Dariilfiinun talebesinin kism1 aza· 
m1 bulunmuttur. Hatip Turk ve 
Yunan talebeleri tarafmdan vakit 
vakit alk1tlanm1ttir. 

M. Psalty konferanstan sonra 
Turk~e ve Yunanca bir hitabe i· 
rat ederek dostluk rabitalarin1n 
takviyeai i!rin temenniyatta bulun· 
MUftur. Hatibin son sozleri uzun 
alki11lar arasmda bitmittir. 

Gece saat 8,30 da Dariilfunun 
Hukuk T alebesi Cemiyeti tara • 
fmdan Tokatliyan'da misafir ta· 
lebeler ferefine bir ziyafet veril· 
mittir. Ziyafet !<Ok nezih bir ha • 
va i~inde ge!rmif, samimi hasb1 • 
haller yapilmtftJr. 

Resim sergisi a~tl1yor 
Maarif Vekaleti 20 mayiata An· 

kara'da resmi bir resim aergisi ac;a• 
caktlr. Giizel San'atlar Bidiii resim 
fubesi fimdiden haz1rhklara bafla· 
mifhr. 

ittirak edecek zevabn eaerlerini 
mayi111n 1, 2, 3 iincii giinleri saat 
14-17 de Alay kotkilnde Giizel 
San'atlar Birligine getirmeleri ve 
malumat almak istiyenlerin miidi • 
riyete miiracaatleri laz1md1r. 

gibi «insanlar esvaba bakmaz. ~ Di -
yordu. 

Filip: 

- Evet, Frans1z koyliilerinde ve 
tehirlilerinde bu an'ane tevariiaii 
c;ok kuvvetli; bu, bir cepheden de 
oldukc;a giizel; fakat ben art1k bu 
arada yokum, hen bu ifte biitiin ima· 
n1m1 kaybetmitimdir. Diyordu, ben 
l'iilerek: 

- Benim kaybettigim bir fey yok. 
Ben o noktada memnunum ve ora• 
day1m. Mesela timdi yapayaln1z ya• 
flyorum, bir sual karf1s1nda degi -
lim, hala gidip kendim ic;in !ric;ekle
re, bonbonlara para aa!ramam. Bu 
bana bir nevi ahli.k diitkiinliigii gi
bi gelir ve ho,uma gitmez. 

Hayretle yiiziime bakt1: 

- Sabi mi? ~ic;ek alamaz mm• 
n1z? 

- Bir yemek, bir c;ay ic;in, evet. 
F akat kendim ic;in, onlara miicerret 
kendim bakayim diye aala I... 

- Fakat tabii seversiniz? 
- Evet, oldukc;a, Fakat onlara1z· 

da pek&la, olurum. 
Gozlerinden miUtehzi 1>e elemli 

nazarlar ge~tigini gorlir gibi oldum 

Gave · iyor i: 
Bir kalecinin sohretine kurban giden tak1m ! , Eski agizla 

• 
Is. Spor F enerhah~e' yi 

Yazd1k az c;ok haremi sinedeki razi 
bile 

Duymad1 donmedolab1n koca ~Y· 

vaz1 bile 
Kime dert anlatabm kimlere feryat 

edelim 
Anhyan bir kifi yok kameti avazt 

bile 

3-4 magliip etti! ___ ... ___ _ 
Galatasaray, Siileymaniye'yi; Beykoz, Vefay1; 

Be~ikta~ ta Anadolu'yu maglup ettiler Gidiyorken rehi Kenan' da yorulduk 
kald1k 

Gormedik biz ne Zeliha ne Meli
ha'yi yaz1k 

Dondiik en $0Dra ,ifahaneye y1rbk 
,_.nk 

Kalmad1 h1rkam1z1n eskice pervaz1 
bile 

Takaim stadyomunda dun lik 
mac;lar1na devam edildi, mukarrer 
olan miiaabakalardan batka gec;en 
haftaki Leviski miiaabakalar1 dola
y1sile tehir edilen Fenerbahc;e • ls
tnbulapor miisabakas1 da oynand1. 

Diinkii miisabakalar c;ok 9ayani 
hayret neticelerle bitti: Beykoz, 
Vefa'yi maglup etti, F enerbahc;e de 
lstanbulspor'a maglup oldu. Giiniin 
en tayani dikkat mii11abakaa1 Fe • 
nerbahc;e • iatanbulspor aras1ndaki 
en son oyun idi. Stadyoma toplanan 
bir iki bin kifi bu oyunu bekliyordu. 
Fakat netice intizar edildigi gibi 
c;1kmad1, Fener'liler sabit bir kaleci 
yeti9tirmemenin cezas1n1 ac1 bir 
maglubiyetle odediler. Fener'in bu 
maglubiyeti bu aeneki ,ampiyonluk 
tac1n1 Galataaaray'a giydirdi. 

fstanbulspor, diinkii galibiyeti i
le ne kadar sevinirae sevinain, mu• 
hakkak ki Galatasaray'hlar kadar 
memnun olamaz ve onlar kadar me• 
aerret hissedemez. f stanbulapor'un 
gene;, atefli oyunculan diin bir bu· 
c;uk saatlik c;etin bir miicadele dev· 
resinde tamamen Galatasaray'm 
tampiyonlugunu temin etmek ic;in 
ugra,1yorlar zannedilirdi. 

Vefa'ya maglup olan Fenerbah· 
c;e'nin latanbulspor'a da yenilecegi 
kimsenin akl1na gelmiyordu. Hatta 
iatanbulspor'lu oyuncular bile 
belki bunu ak11Iar1na getirmemi,Ier• 
di. Akla gelmiyen ;iey ba;sa gelir, 
derler. Diin t1pk1 oyle oldu ve bir 
vakitler milli tak1mda kalecilik et• 
mi" biiyiik muvaffakiyetler kazan· 
mi' olan Nedim B. diin Fener'in mag· 
Iubiyetinde ba;ibca 8.mil oldu. 

Fenerbahc;e, Aliettin'in yerine 
Sedad'1 alarak malilm tak1mile sa
haya c;1km1fb. Nedim B. kalecilik e
diyordu. Oyuna batland1katn iki ii~ 
dakika sonra Fener'in sag ac;1g1 sol 
ic;e giizel bir pas atb, s1k1 bir ,ut gol 
ile neticelendi. Art1k gollerin arka
s1na intizar edilebilirdi. Fakat top 
ortaya gelince lstanbulspor'lular 
yildmm gibi Fener kalesine indiler, 
bu gole mukabelede bulundular. 
Fener'liler devre ortalarma dogru 
giizel bir gol daha yaphlar, maa • 
mafih latanbulspor iki dakika sonra 
buna da mukabele etti, ilk devre 
boylece bitti. 

1kinci devrede iic;iincii golii Fe • 
nerbahc;e yapt1, f stanbulapor, kor· 
ner &tlf1ndan buna da cevap verdi. 

Bu s1rada hakem, f stanbulspor a· 
Jeyhine penalti cezas1 verdi, Fikret 
topu dlf&rl att1. Oc; iic;e ber11.bere bir 
vaziyette devam eden oyun tama • 
men F ener'in hakimiyetinde cere • 
yan ediyordu. latanbulapor kaleci· 
ainin fedakar oyunu, miidafilerin 
gayreti Fener'Jilere say1 f1rsat1 ver
miyordu. Bir arabk Fener'e uzak 
mesafeden bir frikik ceza111 verildi. 
Uzun bir vuru9la bu da gol oldu ve 
f atanbulspor 4-3 galip mevkie gee;• 
ti. lfte oyunun bundan sonraki kts· 
mt Fener'in tam bir tazyiki alt1nda 
ge!rti, maa::iafih iatanbulspor'lular 
ayaklanna gec;en topu miltemadiyen 
taca atayorlar, gol yapbrm1yorlard1. I 
oe bafka bahse ge~tim. 

Ve bu ikinci k1s1m miisahabemiz 
Filip'in dikkatini celbetmif olacak 
ki, k1rm1z1 defterinde buna dair 'u 
kay1tlan goriiyorumi 

[23 mart 1919 - Teyzemde ta• 
am. Biitlin vaktimi ~in aalonunda 
divan iistiinde Rene'nin dilber doatu 

Madam de ~evem'i ile gec;irdim. 
Garip . .• Odil'e hi!< benzemiyor, bu· 
nunla beraber.... Acaba beyazlar 
giyjnmi9ti de onun i!rin mi? Tath, 

mahc;up... Soyletinciye kadar ne • 
ler !rektim. Sonra sonra ahftl, em • 
niyet etti. 
~Bu sabah bir hal oldu ki beni hen .•• 

Naul tabiredeyim .•• Pek iizdii. Te
lefon c;ald1, anlaram1z, fC>ylece ta • 
n1d1g1m kadmlardan biri, benim te· 
lefonumda <izabel, haltetme, bu· 
gun ogle yemeginde aendeyim ••• » 
Dedi. Bu ne kadar bayagi bir ya • 
land1, ne biiyiik bir iftira idi, bu ken
dine ciiriim teriki aramaktan ba,ka 
ne idi? Bunu al~ak~a bir hareket 
buluyorum. 

§ Ac1mahd1r. Bir ~k kad1nlar1n 
hayab o kadar gilc;tiir ki •.• 

Oyunun hitam1na kadar gol yap1la· 
mad1 ve Fener'liler 4-3 maglup va• 
ziyette sahayi terkettiler. 

Bu netice Galatasaray'la Fener 
ara111ndaki berabere bir manzara ar· 
zeden puvan fark1n1 iki sayi farkla 
Galatasaray'm lehine c;evirmiftir. 

Ve bu ifte a111l galip gelen Galata· 
saray olmu,tur. 

Diger miisabakalar 
Betiktat ile Anadolu araamdaki 

miisabakay1 6·0 Betikta, kazanm1~· 
br. 

Galatasaray, Siileymaniye'yi 4-1 
maglup etmif, Beykoz'lular da gii • 
zel bir oyundan sonra Vefa'y1 2.1 
yenmitlerdir. 

'Galatasaray kuliibii idare 
he yeti istif a etti 

Yusuf Ziya Beyin riyasetinde bu. 
lunan Galatasaray kuliibii idare he. 
yeti itlerinin fazlahgmdan dolay1 

kuliip itlerile l&yikile me~gul ola
mad1klarm1 ileri siirerek iatifa et • 
mi9tir. 

Beynelmilel biiyiik bir at -
letizm miisabakas1 

May1S1n 29 uncu giinii Robert 
KolJej aahasmda, her sene olduiu 
gibi biiyiik bir atletizm bayram1 ya· 
pdacaktir. Bu miiaabakalara istan· 
bul'da bulunan yerli ve ecnebi butiin 
atletler ittirak edecektir. Baz1 Yu. 
nan atletlerinin de bu miiaabakala· 
ra davet edilmeleri muhtemeldir. 
Programlara 100, 200, 400, 800, 
1500, 3000, 110 metre maniah kOfU• 
Jar, yiiksek, uzun atlamalar, cirit, 

d isk, gillie atmalar ve maraton ko
fUlar1 vard1r. 

Boks madar1 
Beyoglu'ndaki Mulenruj' aaJo • 

nunda diin boks mac;lan yapilm1fllr. 
Bu mii11abakalar1n neticeleri fun • 
lard1r: Alfons, Prea ile oynam19 

galip gelmifitr. Maks ile Mifon ara· 
smdaki miisabakay1 Maks kazan • 

m1ft1r. Hiisamettin ile 1atavro ara
smdaki mac;ta Hiisamettin galip 
gelmittir. Yorgos ile Orahan'm mii· 

-1>akaamda Orban abandone et • 
miftir. Sadi ile Jak berabere kal • 
m1tlard1r. 

lzmir lik ma!;lar1 

Hani evvelce esen tatlt havala,. 
nerede 

Gitti anber kokulu bad1 sabalar 
ebede 

Kald1 her zevki hayat anla;11lan hep 
dede 

1?imdi niran sac;1yor ~amhca poyraz1 
bile-

. Zannedersin ki hayat1 elemin huta· 
I 111 yok 
j Fakat uhnda o s1hhattekilerden 

daha c;ok 
Boyledir ciinbii~ii i.lem kimi ac;t1r 

kimi tok 
Hazmeder ehli cefa sinede emraz1 

bile 

Koymad1 hakk1 huzur deati kaza 
bir yerde 

Bu da varmit \'U giiliistam safa· 
averde 

Y azamaz bunlari h11.tta bakm1z siz 
derde 

OyJe mum etti felek hamei miimtazt 
bile 

GAVEiZALIM 

,a,1lacak bir kaza 
izmir 17 - R1htJmda bir vapu1· 

kereste bo,alt1rken vinc;:ten kurtu • 
Ian iki biiyiik kalas nhtJm tramvav
larmdan birinin iistiine diitmiif, a .• 

raban1n iistiinii parc;alam14hr. Vat. 
man Ali oglu ibrahim ag1r i.urett<! 
yaralanmlftlr. YolcuJar da h1'1yli 
korku gec;irmi,Jerdir. 

Izmir hapisancsi 
lzmir 17 - izmir hapisan• i ~in 

vali metruke idareaine devredile:-ek 
c;arft yapdacak, ve Mts1rlt cadde . 
ainde yeni bir hapisane ;nsa ~dih· . 
cektir. 

F armasonlar1 
izmir 17 (A. A.) - Bngiin lik I 

mac;larma devam edilmittir. Hava· !'I'! 
nm guzel olmas1 stadyoma oldukc;a ilf 
kalabahk toplanmiftl. Birinci mac;, 4'f 
Altay ile Buca araa1nda yapilm1,, IHI 

Altay ikiye kar;;i alt1 say1 ile galip 
gelmittir. 

Tiirk Masonlugunun 
karakteri nedir ? .. 

Mason ideali • Masonlugun mil 
liyet ve memleketle miinaseba. 
t1 - Masonluk ve din ·Turk ma
sonlugu ve Cumhuriyet · Tiirk 
masonlugu ne yapm1~hr? 

1kinci mac;, Karfiyaka spor kulii· 
bii ile $ark apor kuliibii aras1nda ya· 

pdmit ve 2 • 2 berabere kalmithr. 
Oc;iincii ma~, Tiirk apor ile Izmir 

spor araamda yapdmittlr. Turk spor 
s1f1ra karfl 4 say1 yaparak galip gel· 
mittir. 

Dordiincii mac;, Altm Ordu ile 
Goztepe tak1mlar1 aras1nda yapd • 
mithr. Goztepe bire karfl 6 11ay1 ile 
galip gelmittir . 

§ Hayatlar1 giic;tiir; faka~ ~u1?u 
isteyip boyle yapan kendder1d1r. 
Onlar zannediyorlar ki etraflarma 
bir esrar havaa1 yaymazlaraa a1k1· 

lacaklar, bu yanhf. Hayat yalmz 
kiic;iik kiic;iik hilelerden miirekkep 
bir kiilJiyet demek degildir. Kendi 
haasasiyetini digerininkine temaa et• 
tirmek ihtiyac1 her zaman duyulmaz. 

Rene:- ~u flortii bozmak mum
kiin mildiir? Diyerek geldi, yan1m1• 
za oturdu. Miiteakiben ikimizin de 

sostugumuzu gorerek giile giile 
kalkt1, gitti. Dostu bir an miifekkir 
kald1ktan sonra gene batladu 

- Nihayet yafamaga layik olan 
&fk, iki viicut araa1nda tam bir iti • 
mattan, bakrld1g1 zaman ic;inde hi~ 

bir leke zerresi goriilmemek lazim 
gelen saf bir billurdan ibarel oldu
gunu tasdik etmez miainiz? 

Bu soz agz1ndan c;1kma1ile hera • 
ber bana bir eza ebnif olabilecegini 
diifiinerek k1zard1. Hakikat hen de 
ic;imde bir 111z1 duymuftum. Bunun 

iizerine rikkati mucip bir becerik • 
&izlikle baz1 nazikane cilmleler aar• 
fetti. 0 ara11k Rene 

~ Bu ak~am 
<< Y eni Giin )) de 
Okuyu11uz 

Dr. Moris de FIOri ile tekrar gel ~ 
di ve bir tak1m g1ddeJerin ifraza • 

bna dair bir bahis a~t1. Doktor «On· 
dan vermelidir, onu yazm1yan dok· 

tor 'erefinden kaybeder» gibi bir 
fey aoyledi. Fenni, tibbi bir feyler. 

Rene'nin vazih fikirleri hayran edi· 
ci idi. Dostu Madam bana can ahc1 

bir giizel nazarla veda etti.] 

Dogrudur. Filip'e dokunan cum• 
leyi ben de fU anda hat1rbyorum. 0 
aktam aparbmana dondiigum za .. 
man bunu kurarak ertesi sabah Fi • 

lip'e bir ka~ 1abrbk bir mektup gon• 
derdim ve hissiyat1m1 heceriksiz bir 

surette o kadar a~tk olarak doktii· 
iiimden c;ok miiteeasir oldujumu 
yazd1m. 0 ciir'eti Rene'den gec;ip 

1elen ve bende temerkiiz eden lfl • 
yabi bir doatlugun verditi kuvvete 

kaptlmlf olarak ve iatemiyerek e0a· 
termif olacat1m1 bildirdim, ve yal. 
n1z bulundutuna gore arada beni 
gormege geline memnun olacaf!m1 
ili.ve ettim. ~u cevalaa aondermifth 



Bu hafta o-Oreceginiz fili 
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1 - c:A§k kaptann n

dan bir sahne, 2 -

Carles Farrell ve Mari 

Duncan c [jehi r ki -

zi • nda, 3 - Blanch e I 
Montez cCiirmii me~

h.ut•un Fransiz'ca 

kopyasmda, 4 - Lili

yan Harvey c Ciir -

mii me§hub un Al -

man'ca kopyasinda. '"-~~=-.....,..=;,;-"'_....--'-.._;;.;:;.~-.-..~ ..,..,"" .. ' 

Ciirmii meshut 
' 

- Melek ve Elhamra'da -

Bu filmin mevzuunda kar1am1 
seven bir kocanm hangi hadde ka
dar fedakarbk gosterebilecegi esaa 
ittihaz edilmi,tir. 

Vak'a foyle cereyan ediyor: Bii
yiik bir oyuncak fabrikas1 sahibi 
Alber'in gene; ve giizel bir karm 
vard1r. Kan kocamn huyu birbirine 
uygun deiildir. Onun i~in ge~inemi
yorlar. Hemen hemen ayrdmaga ka· 
rar vermek iizeredirler. 

Kadi bu tee11silrle tan1d1klarm -
dan bir baronun evine gidiyor ve o
rada sevitirlerken tesadiifen pen • 
cereden giren h1ra1z olanr1 ciirmii 
me,hut halinde yakahyor. 

Hir111z ihtiyar baronla gen~ ka
din arasmdaki nisbetsizligi goriince 
bunlara baz1 naaihatler veriyor. 

Gent; h1rs1z1n aade yak1t1kh bit 
delikanh olmau degil, sozleri de ka
dmm ho,una gidiyor ve kalbinde ona 

Lilyan Harvey oynuyorlar, 

- Opera'da -

Bu filim Harri Lidke ve Marya 
Paudler'in oynad1klan c;ok giiliinc;lii 
bir komedidir. Mevzuu fU 'ekilde • 
dir: Robert iaminde bir kaptan ka
dmlarm c;ok sevdigi bir ,ahaiyettir, 

Bir gun denizden bir lapanyol a
sdzadesini kurtanyor. Aa1lzade Ro
bert' e miikafat olmak iizere k1z1n 
vermek iatiyor. Limana iniy~rlar. 

Kaptan boyle giyabi bir izdivaca ta
raftar degildir.Onun ic;in emirberini 
kendi yerine koyuyor ve kendisi d e 
emirber oluyor. 

Halbuki k1z da teaadiifen ayni hi· 
leye tevessiil etmiftir ve hizmetc;i 

karfl bir temayiil hisaediyor. Fakat f 
k1ya etine girmiftir. 

teklif ediyor. Kad1n bu ife raZl olur 
gibi davran1yor. 

Bunu haber alan kocasm1n vadini 
aahi zannettigini goriince kad1n mii
teessir olup kac;1yor. 

0 SJrada ~iftlikteki amele grev 
yap1yorlar. (:iftlik aahipleri)e ara
lannda miicadele ba,hyor. 

~iftlik aahibi ameleye atef ede • 
yim derken ogluna kurtunu at1yor. 
Bereket verain delikanh yaralan -
madan kurtuluyor. 

Bu felaket huyauz kayinpedere 
bir ibret oluyor ve oglu ile gelinini 
bagnna ba11yor. 

Baf rolleri ~arles Foret ve Meri 
Dunkan oynuyorlar. 

• 

- Artistik'te -
ne yapsm ki bu bir hiraizdir. Birbirlerinin kim oldugunu bil • 

Bir miiddet sonra kad1mn kocaSI Bu filmin mevzuu ~ok iyi intihap 
meden sevifiyorlar ve evleniyorlar. d'l · • Amerika'dan biiyiik bir oyuncak e 1 mtthr. 

fabrikatoriiniin geldigini aoyliiyor. * Ana ile k1z ayni genci 11eviyor • 
Buluftuklar1 zaman kad1n bunun ~hir klZI lar. Delikanb ikisi araamda uzun 

hirsiz oldugunu goriiyor. miiddet tereddiit ediyor. 
Derken i;; meydana c;1k1yor. Gent; - Glorya'da - En nihayet k1z kendi&ini bir u~u· 

adamin ne Amerika'b tiiccar ne de Huysuz bir ~iftlik sahibi oglu ruma atbg1 zaman gene; adam da 
hirsiz olmadigi meydana c;ik1yor. Tu11tin'i buiday satmak iizere ~i • arkaa1ndan ahhyor. 

Her iki tekil ve k1yafete vazifesi kago'ya gonderiyor. Delikanh ora • Yeti9en imdat heyeti ikisini de 
icab1 aiirmif bir muharrirdir. daki lokantalardan birinde c;ahfan sai aalim kurtar1yor. Birbirlerini 

Alber kariaim huzuru kalple em- bir kizla evleniyor ve kar1a1n1 kolu· muhabbetle kucakhyorlar. 
niyet edecek boyle bir erkek bu - na taktp ~iftlige doniiyor. Ana da bu vaziyet karf111nda or-
lunc:a talak1 kabul ediyor ve iki gen~ Huyauz baba tabii bu ~ten mem- tadan c;ekiliyor. 
mea'ut oluyorlar. nun olmiyor. Gelinine ak11ilik edi • Baf rolleri lvan Petrovi~ ve Ar. 

Bu filmin Frans1z'ca kopyas1 Me· yor. Bir taraftan da kar1 koca ara• nes Eaterhazi oynuyorlar. 
lek'te gosteriliyor. Baf rolleri Henri smda gec;imsizli c ba,hyor. * 
Garat ve Blanche Montel oynuyor • Bu vaziyetten ceaaret alan ~iftlik Majik 1inemaa1 bu hafta da 4:Her· 
lar. Alman' ca kopyas1 Elhamra'da amelelerinden biri gen~ kad1na ilan1 kea kendi bahtina> yi roatermekte 
gosteriiiyor. Baf rolleri Villi Frie; ve a,kediyor ve hatta kac;mag1 bile devam ediyor. 
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Maaurn'lf~e v® lrak Tayyarecileri Cem ~vetU<airde 
m ce ~1'::e ©> n ~ ll"<dl ® 

Eminlikler kalkacak m1? 
Ankara'dan verilen bir habere 

aiore yeni ders senesi ba~mda maa
rif emanetlerinin lagvile miifetti,i 
umumi, Jise ve orta mektep miidilr· 
lerinin aalahiyetinin tevaii etrafm • 
da bir cereyan vard1r. 

Ana baba birlikleri 
Maarif Vekiletinin tensibi ile bii· 

yiik tehirlerde ana baba birlikleri 
tetkil edilmektedir. Bu birlikler ta
lebenin terbiye ve tedria uaulleri 
haklanda aileleri tenvire ~ahfacak
tir. Ezciimle 1zmir'de te,ekkiil e • 
den birlikler ~ah~maga baflamif -
lard1r. Tatbikat mektebine devam 
eden talebenin ana ve babalar1 er
kek muallim mektebinde toplan • 
m1flard1r. Bu toplanmada muallim
Ierden biri tarafmdan kendilerine 
~ocuklarm terbiyesi hakkmda kon
ferana verilmiftir. 

lrtihali miiesail 

(Birinci Sah.ifeden Mabaft) 

cilik miitehass1s1 ve muallimi ola
rak istihdam edilmektedir. Bu fi. 
lonun kumandan1 miiliz1m Meh • 
met Ali Cevat Beydir. 928 11ene11in· 
denberi fngiltere'de tayyarecilik 
tahsil eden bu bef gen~ lrak'1n 
ilk tayyarecileridir. 

Moth sisteminde olan lrak tay • 
yareleri ~ift satihh ve dort bomba 
tatimak ve alll aaat havada kal • 
mak ev11afm1 haizdirler. ingiliz 
yiizbas1111 M. Karter'in sevkettigi 
tayya;e Kral F aysal Hz. nin fah • 
sma mahsus yapttrd1g1 liiks bir 
tayyaredir. 

Misafir tayyareciler bugiin i;eh
rimizin muhtelif yerlerini, miize 
ve camileri ziyaret edecekler ve 
hava miisait oldugu takdirde ya • 
rm sabah Bagdad'a gitmek iizere 
istanbul' dan ayr1lacaklard1r. 

Berberler cemiyetinde 
Berberler cemiyeti idare heye • 

tinden 4 aza, verilen iatifaname ken
dilerinden haberaiz geri ahnd1g1 
i~in istifa etmi,lerdir. lhtiyat aza • 

dan bir beyet aec;ilmezae yeni inti .. 
hap zaruridir. 

Belediye diplomas1z berberleri 

men ve mayiata biitiln berberleri 
teacil etmek tizere haz1rlanmakta. 

d1r. 0 vakte kadar idare heyeti bu 
'ekilde kahrsa esnaf1n mii~'<iil va • 

ziyette kalacaklarmdan tikayet e
dilmektedir. 

Soforler cemiyetinde 
Istanbul ~oforler cemiyeti idare 

heyeti intihabatina bugiln tekrar 
ba,Ianacaktir. Ge~en intihapta ka

nunen niaab1 ekaeriyet bulunama • 
m1,t1. Bu aefer intihaba ittirak e -

denlerin reylerile idare heyeti in • 
tihap olunacakbr. 

Mm. M. Lonjinotti 

[iVuK..UAT/l) 
Aristidi P,. n1n km 
intihar etmek istedi --

Ariatidi Pf. n1n k1z1 Matmazel 
(Lila) Arnavutkoy'iinde aabilde &re
zerken, iizerine birenbire aaabi bir 
buhran gelmif ve kendisini denize 
atmak istemi' ise de yanmdakiler 
taraf1ndan menolunmuftur. Matme
zelin otedenberi a11abi bir hastahk 
gec;irmekte oldugu polis tahkika 
bndan anlatilm1,hr. 

M ib~~f~trlf'D6< 
Biiyii yaparken yakaland1 

~hremini'nde bir diigiinde c;a -
Iman paray1 bulmak iizere me,hur 
bijyiicil Tathc1 Babay1 c;ag1rm1flar. 
Baba ate;iin iizerine bir yumurta ko· 
yarak h1r111z1 patlatacag1m soyler -
ken polis evi basmtf ve biiyiiciiyii 
ciirmii me,hut halinde yakalam•f • 
hr. Ofiiriikc;ii Miiddeiumumilige ve
rilmi,tir. 

trtihal 
Uzun zamandanberi rahats1z olan 

sa1:>1k il.yandan mti§ilr Fuat Pa§a dtin
kil cuma gilnti rahmeti rahmana ka -
VU§mU§tur. 

Na§l mag!iretna§l 19 nisan pazar gil
nil saat on buc;ukta Emir :ln'dan va
puru mahsusla Sirkeci'ye nakil ve ce
naze namazi Ayasofya camii§erifinde 
badeleda Eytipsultan'da medfeni mah
susuna defnedllecektir. 

~ehzadeba111 

Ferah sinemada 
Bu gece l:>Uyiik mtiSa.mere, sine

ma - tiyatro, meccanen tombola
da bir koyun vardir. 

S1hhiye Vekaleti Celilesinin 
miisaadei resmiyesini haiz 

Masajc1 Danyal 
Adele ve mafsal durgunluk

lanna, viicut airilarma ve hil
hassa ti~manhga kart• son de· 
rece miiessir masajlar ... 

iHTtY ACI OLANLARDAN 
BiZZA T GELECEKLERiN : 
Agacamiinde Hasnun Galip 
aokagmda 34 numaraya miira-
caatleri. · 

GELEMIYENLERiN JSE : 

Beyoglu 3890 a telefonla ad
reslerini kaydettirmeleri mer· 
cudur. 

istanbul 4 ilnctl icra memurlugun -
dan: 

Tamamma 1538 lira kiymet takdtr 
edilen Unkapanm'da Hoca Attar ma
hallesinde Atlamata§1 caddesinde es
kl 22 yeni 26/26/1 numaralarla mu -
ra.kkam tahtmda dukka.ru mtl§temll 
bir bap hanenin rus1t hlssesi a<;1k art
t1rmaya vazedilmi§ olup 6/5/931 ta -
rihinde §artnamesi dlvanhaneye ta -
Uk edllerek 21/5/931 tarihine milsa -
dlf pazartesi gUnii saat 13 ten 16 ya 

· kadar istanbul 4 tincti icra memur • 
Iugunda ac;1k arttirma suretile satlla
cakt1r. Artt1rmaya i§tirak t<;in yUzde ' 
yedl teminat akc;esl almir. MUterakim 
vergiler ile belediye resimleri vakif 
icaresi mii§teriye aittir. Haklar1 tapu 
sicillerile sablt olm1yan ipotekl1 ala
cakhlar 1le dlger ala.kadaramn ve tr
tifak hakki sahiplerinin bu haklarm1 
ve hususlle faiz ve masarile dair olan 
iddlalanm ilAn tarihinden itibaren 
ytrmi gtln i<;inde evrak1 milsbitelerile 
blldirmeleri 1a.zimd1r. Aksl halde hak
lan tapu sicillerile sabit olm1yanlar 
satl§ bedelinin payla§masmdan haric; 
kahrlar. AIAkadarlann yeni icra ve 
ma.s kanununun 119 uncu maddesi 
htlkmtlne gore tevfikl hareket etme -
leri ve daha fazla malO.mat almak 1s
tlyenler1n 931/61 dosya numarasile 
memuriyetimize mtiracaatleri na.n 0 • 

lunur. 

1--M-O-Z-EL-EllllliR-11 

Asart atika milzest, Qinili kCl§k, 
§ark1 kadlm mtlzesi: Sah gtiniln
den ba§ka her gtln saat 10 - 17 ye 
kadar a<;1kt1r. Cuma gtinleri 13 te 
a<;J11r. Her klSlm duhuliyesi 10 ku
ru§tur. 

Topkap1 Saray1 Miizesi, Hazine 

Cumartesi ve c;ar11amba gilnle -
rinden ba§ka her gUn saat 13 - 17 
ye kadar ac;1kt1r. Her k1smm du -
huliyest 50 kurui;tur. 
Tiirk ve !slam· asar1 Miizesi 

<Siileymaniye'de> pazartesi gU
niinden ba§ka her gUn saat 10 - 17 
ye kadar ai;1kt1r. cuma gUnlert 13 
te ac;ll1r. Duhuliyest 10 kurm1tur. 
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Yarin bu siitundaki izahati okuyunuz. 

6 ORYA 
Bu ak~am 

ilk defa ola ak 

.SEHiR KIZI 
F. W. MURN AU'nun 

dehas1 

CHARLES F ARRELL'in 
biiyiik san'at1 

MARY DUNCAN'nm 

cazibe ve letafeti 
bu filmi sinema mevsimin 

en gilzel sesli eseri dere -

cesine is' at ediyorlar. 

llaveten: FranHzca sozlii 
ve canh resim 

6LORYA 
ALKAZAR sinemas1nda 

BUyUk muvaffakiyetle 
devam eden 

DON JOSE MOJIKA 
(YENI VALANTINO) 

BUSENiN HAKKI 
sozlu ve ,ark1h ve lspan • 
yol danslarim muhtevi bii
yUk film. Son gilnlerinden 

istifade edlniz 
Umumi duhuliye 30 kuru 

IUU Y <; t. L.I!, V Al\ 'l Lin ye 
Hamburg. Brem, Anv~rs, Istanbul ve 
Bahrisiyab arasmda azirnet ve avdet 

muntazarn 1 ostalan 

Merkez Acentast: Gala ta Kop
rubas1 B. 2362 sube acentasi: 
Sirk~ci Mi.ihiird"a.rzade Ham 
2,2740 

...... 1 .............................. 1 
BOZCAADA POST ASI 
(EREGLi) vupuru 19 nisan 

pazar 17 de idare r1httmmdan 
Geliholu, Aapseki, ~anakkale 
lmroz Bozcaada'ya kalkacak
ttr. 

iZMtR S0R'AT POSTASI 
(.GOLCEMAL) 

nisan pazar 4,3 
dan kalkarak Izmir' e gidecek 
ve !r&rfamba sabah1 gelecektir. 

PlRE lSKENDERlYE 
POSTASI 

(EGE) vapuru 21 nisan aah 
10 da Galata'dan hareketle 
Izmir, Pire'ye ugr1yarak cu -
martesi sabah1 lskenderiye'ye 
varacaktir. lslcenderiye'den pa
zartesi 15 te kalkacak ~arfam
ba Pire'ye de ugr1yarak per • 
11embe gelecektir. 

SADIK ZADE BiR~ DE LERI 
VAPURLARI 

Karadeniz rnuntazam 
ve Liiks Postas1 

Sakarya ,;a~~a~ PAZAR 
giinii ak~am1 saat 18 de Sirkeci 
nbt1mmdan hareketle ( Zongul· 
dak, 1nebolu, Ayanc1k, Samson, 
ordu, Giresun. Trabzon, ve R1 • 
ze , ye azimet ve avdet edecekti1. 
fafsi l fit i~in Sirkeci'de •\le} menet 

ham altmda acentahi!;ma mi.iracaa l 
Te lei on: l~tanhul •>I 34 

• 
Hamburg. Brem, Stetin, Anvers ve -

Roterdam'dan limamrniza rnuvasalati Hantal zade Tayyar vapurlar1 
beklenea vapurlar A YV ALIK - tZMiR POST ASI 

l:\lBROS vapuru 19 nisina dogru TA yy AR 
MOREA ,, 20 ,, ,, 
uERAKLEA ,, 2s ,, .. Vapuru 19 riisan 
Burgaz, Varn~, Kostence Kalas ve p8Z8f 
lbra!I !~In limamm1zdan hareket 

edecek vapurlar Ak~am aaat 18 de Sirkeci r1ht1· 
ALiM\llA vapuru limanimizda. mmdan hareketle (Gelibolu, 
IMBROS vapuru 19-2 I nisanda <;anakkale, Kilcriikkuyu, Altmo-

tahmilde luk, Edremit, Biirhaniye, Ayva· 
hk ve Izmir) e aiimet ve avdet Bamburg, Brem. Anvers, Roterdam 
edecektir. i~in yakmda 1imamm1zdan hareker 

edecek vapurlar Yuk ve yolcu t~ln Eminonii 
OLlMPOS vapuru 14-IS nisanda Re,adiye caddesi R1htim hantn· 

tabmilde daki idarehanesine miira .. 

Tficcardan merhum Mehmet Hasan 
Etendinln halilesi ve gazetecl arkada
§imiz Ali Naci Beyin valldeleri Hamm 
bir mtiddettenberi mUptela oldugu has
tahktan kurtulam1yarak evvelki gece 
KadlkCly'tinde Yeldegirmenin'dekl ha
neslnde lrtihall dari baka etml§ ve na§t 
ma~flret nak~1 dtln Cl~le tlzeri ihtlfaH\t 
ile kaldlnlarak cenaze namazi badeleda 
•:- .~~'lF •• -A;t,iro.P.,t!"'~J.;>tle_.makbet:esinP 

Tiirk Tayyare Cemiyeti bu ak
~am saat 9,30 da Perapalas'ta te
reflerine bir ziyafet verecektir. 

Yen GSGll"'B&!i": 

Her gUn 10 - 17 ye kadar ac;iktir. 1 GERi\'fS vapuru 19 -20 nisanda caat. Tel. Istanbul 1977 Tel · 
Duhuliyesi 10 kuru~tur. rahmilde graf: 1st. Hantal Tayyar. Yolc\l 

M. Lonjinotti Paris'in en me§hur b"I • d d ·1· 
terzllerintn elbise ve manto modelle - MOREA vapuru 20-22 nisanda 1 eh vapur a a ver1 1r. 

Demiryollar meemuas1 
Devlet Demiryollar1 mildiriyeti 

umumiyesi tarafmdan nefredilen 
ayhk mecrnuanin ion niiahas1 mea
leki yazdar ve yeni in9aata dair gii- • 
zel r simlerle nefi1 bir aurette inti -

rile birlikte Paris'tf>n §ehrimize gel - Dr. Em1·n R1za tahmilde _! __________ .. 
ERAl'LEA 2 d Piyanko MiidilrlUgUnden: ml~tir. Madam Lonjinotti modellert- ll -. vapuru 25- 8 nisan a NUmuneleri vec;hlle bir mllyon flf ilt 

n1 n1sanm 20 1nc1 pazartes1 gilnunden Kadm, erkek tahmilde 200,000 adet evienme evrak1 tabettl .. 
itibaren saat 15 ten 18 e kadar Beyog- Fazla tafailllt i~in Galata'da Ova rileceginden tab'a talip olacaklarin p~)' 
Iun'da :i:stikldl caddesinde 303 numa- Ziihrevi ve tenasiili hastahklar te- kimyan banmda umuml acentaltta akc;eleri ilc blrlikte 20/4/931 pazarte~. 
rall apart1mamn 8 numarall dalre - davi olunu1·. Galata Mumhane cad-1 miiracaat. saat 15 te Piyanko mUdtlrlU~Unde JJ1 

-1$ilndekl salonlarmdla•tei§lhl1r.e1ct1e1ce•k··~~~J.i~.S:~~~~bJ~~~~~~'.:.--.. ~·1.;.·,.~1c~r0~n~:.;B:;:,e:;,iy~o;:l!.'~lu;..,:;6:;:4~I :,:·6;.:.7_::4:_~.t......:~::;:e:k:k1:.:·1 ... T.:.:,aY::.;Y~a::r;:e:..,m;::.:u:.;;b:;:::a~y=a=at.::...:k:.:o:.:;m;.;,;i;;;sY:;..o_-_-.__.,.... "Han Tel. Be o-lu 3589' 



Emlak ve Eytam Bankasi 

Umum Miidiirliigiinden: 
Biiyiikada' da Satihk Kotkler 

lstanbul'da Biiyiikada'da Nizam caddesinde Seferoglu kofkleri na
rnile maruf kotkler atai1da resmedilen haritasmda 2, 3, 4 numara ile 
aosterildigi iizere ii~ par~aya ayr1lmlf ve her biri ayri ayr1 satJhga ~1-
kanlm1thr. 

Satlf kapab zarf usuliledir. Bedeli petindir. Ibale 11 mayIS 1931 
pazartesi giinii Ankara'da Banka idare meclisi huzurile yap1lacakhr. 

Talip olanlar 1stanbu1, Izmir tubelerimize ve Ankara'da Umum 
Miidiirliik Emlak servisine miire.caat ederek tartnamelerimizi miitalea 
•e arzu buyurduklar1 izahatJ alabilirler. 

I -~00 1 

I . Devlet Demirvo lar1 ilanlar1 I 
Malatya'mn itletmeye a~1lma tarihi olan 23 nisandan itibaren 3 ma• 

Y11 931 tarihine kadar on giin miiddetle bilumum miiltesik Devlet De· 
miryollan istasyonlanndan Malatya'ya ve bilmukabele Malatya'dan 
herhangi bir istasyona gidip donecek yolculara gidip gelme iicreti pe
tinen tesviye edilmek iizere % 50 tenzilat yap1lacakhr. 

Fazla tafsili.t i~in istasyonlara miiracaat edilmelidir. 

60 ton karpit kapah zarfla miinakasaya konmuftur. 
Miinakasa 12/5/931 sab giinii saat 15 te Ankara'da Devlet Demir

)olfan idareainde yaptlacaktJr. 
Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarm1 ve muvakkat 

l&minatlar1m ayni giinde aaat 14,30 a kadar komisyon ki.tipligine ver
lleleri liz1md1r. 

Talipler miinakasa f&rtnamelerini ikiter lira mukabilinde Ankara'· 
da ve Haydarp&fa'da ldare veznelerinden tedarik edebilirler. 

••• 
3000 ton yerli ~imento kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 
Miln kasa 4/5/931 pazartesi giinii saat 15 te Ankara'da Devlet de -

miryollar1 idaresinde yapdacakt1r, 
Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplar1n1 ve muvakkat 

teminatlar1m ayni giinde saat 14,30 a kadar milnakasa komisyonu ki.
tipligine vermeleri laz1md1r. 

Talipler miinakasa ,artnamelerini bet lira mukabilinde Ankara'da 
~e Haydarpata'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* 1r ft 

1160 ton yerJi ~imento kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 
Miinakaaa 4/5/931 pazartesi gilnii saat 15,30 da Ankara'da Devlet 

Demiryollar1 ldaresinde yaptlacaktJr. 
Milnakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarm1 ve muvakkat 

teminatlarm1 ayni giinde saat 15 e kadar miinakasa komisyonu ki. • 
tipligine vermeleri laz1md1r. 
, Talipler miinakasa fartnamelerini (3) ii~ lira mukabilinde Ankara 
da ve Haydarpata'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

l<.ayseri Belediye Riya etinden: 
~ehrimiz kudreti elektrikiyesini bundan boyle Bunyan tesisatmdan 

lernin etmekle bugilne kadar faaliyette bulunan Belediye elektrik tesi· 
llabna liizum kalmamitbr. 

160 S. H. K. sisteminde 120 beygirlik bir miiceddet Yonger• Dizel 
tnotorii ve gene ayni bilyiikliikte bir A. E. G. jeneratoru ve tablosu ve 
hilciimle tef erruatJ ve bundan baska takriben 150 kilometroluk bir 
tebir tebekeaine kifi gelecek bak1r tel, izolator, sokak lambalari ve 
300 adet elektrik saati elhasd orta biiyiikliikte bir tehir elektrik ihti
~ac1n1 miikemmelen senelerce tatmine kafi ve montaj1 miiteak1p der-

a) faaliyete 1retirilmege amade balada mezkiir bilciimle malzeme 
~~blacakttr. Talip olanlar1n bizzat veya tahriren Kayseri Belediye 

lJasetine miiracaatleri ilin olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasi 

istanbul subesinden : 
' 

Sat1l1k ~ayir otu 
tirpi'ci ve Beykoz ~ay1r otlarmm sabftnln 25/4/•:u;u cumartesi saat 
Dll albya talik edildigi ilan olunur. 

Einlak ve Eytam Bankasi 

•No ?s • 
l63 

istanbul subesinden: 
' 

Kiral1k emlak 
Mevkii vev nev'i Senevi icar1 

250 Kandilli Vanikoy caddesi 1 numarah liane 
Betikta, Cibanniima mahallesi Bostan sokag1 4, 5, 
14 numarab bostan ve bane. 150 

252/ts Beykoz Tokat~iftliginde c;ay1r mevkiinde 8 doniim 

8alad• yaarazli. I .. k b'l .. d b. "'dd I k. 
3~1 eii ... z1 1 em a 1 muzaye e 1r aene mu et e iraya ver1 e-

llhe nd~n taliplerin ihaleye milsadif 25/4/931 cumartesi aaat on albda 
llli>:e niiiracaatle • 

~ocuk Haftas1nda 
(;ocugunuzu 

is Bankas1ndan 
' 

Bir KUMBARA Abn1z. 
r .. . . 

Gelecek Sene Cocuk Hafta-
1 

I s1nda <;;ocugunuzun da Bi. 
rikmi§ Bir Cok Paras1 Olur. x 
~~ 

USAK TERA Kii ZiRAAT 
Tiirk Anonim Sirke ti ldare meclisinden: 

18 may1s 931 tarihine mtisadif pazartesi gUnil saat on da §irket merkezi 
olan §!eker fabrikasmda a§ag1da yaz11I alelade i<;tlmaa alt ruznamedeki mad -
deleri mtizakere ederek karar vermek tizere §lrketlmiz umum1 heyeti toplanaea-
li;mdan esas mukavelenamenln 21 incl maddesi muelbinee asaleten veya veka.
Jeten alt1 yUz veya daha ziyade hisseye sahlp olan aksiyonerlerin ictlmadan on 
gUn evvel U§ak'ta §irket merke7 iI"e, istanbul ve Ankara'da Tiirkiye Sanayl ve 
Maadln Bankasma, izmlr'de Birinei Kordon'da Emln zade Ne§'et Beye miiraca
atle sahip olduklar1 hisse senetlerini tevdi ve mukabilinde duhullye varakas1 
almalan lilzumu ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - idare Meclisi raporunun okunma 51. 
2 - Murak1plar raporlannm okunmas1. 
3 - Bll\nc;o ve kA.r ve zarar hesaplarinm tetkik ve tasdik1 ile idare Meclisinln 

ibras1. 
4 - Esas mukavelename muclblnce Bkoda'dan lstirdat edilen (170,872) llra

l1k imtiyazl1 hisselerln mtizayede Ile sa t1Imas1. 
5 - Esas mukavelenamenin onuncu maddesl muciblnce c;1kaeak i:dare Mee -

l!sl azas1 yerine yeniden aza intihab1. 
6 - 931 senesl lc;in lki murak1p intiha b1 ve ilcretlerinin tayin1. 

USAK TERAKKii ZinAAT 
Turk Anonim Sirke ti ldare meclisinden: 

18 mayis 931 tarihine mlisadif pazartesi gilnU saat on be§te §lrket merkezi 
olan §!eker fabrikasmda a§a~1da yaz1h fevkal:lde ic;tlmaa alt ruznamedeki mad
deleri miizakere ederek karar vermek ilzere §lrketimiz umum1 heyeti toplana -
eagmdan hlssedarlann ic;timadan on gUn evvel U:~ak'ta §lrket merkezine, is -
tanbul ve Ankara'da Tilrkiye Sanayl ve Maadln Bankasma izmlr'de Blrinci 
Kordon'da Emin zade Nei?'et Beye miiracaatle sahip oldukl~ri hisse senetlerinl 
tevdl ve mukabilinde duhuliye varakas1 almalan IUzumu na.n olunur. 

Ruzname: 
1 - Sermaye vaziyeti hakkmda karar ittihaz1. 
2 - §irket esas mukavelenamesi 17inci maddesinln kaldmlmas1. 
3 - §lrket esas mukavelenamesi 22 incl maddesinin tadili. 
Kaldmlmas1 teklif olunan 17 Incl maddenin metni ~udur: 
Madde 17 - Meclisi idare mevad1 mahsusa ve bir mtiddetl muayyene lc;ln haiz 

oldugu lktidar1 k1smen veya tamamen azasmdan blr veya blr ka<; zata baveka.
leti mahsusa !hale edebileeegl glbl mesalihi carlyenln rilyet ve tesviycsi i<;ln 
dahllden veya harl<;ten dahi bir veya birkac; zat1 tevkil edeb1llrse de mesaili fen
nlyeye ve fabrikamn muamelat1 dah!llYesi bala.da mezkfir !era heyeti tarafm
dan lcra olunacagmdan bu mevzu dahilindekl saldhlyetlerl !era heyetlnden 
gayri blr !jahsa veya heyete tevd.1 edemezler ve i§bu !era heyetinin sala.hiyeti 
alt1 seneden evvel nezedilemez. 

Tadlli teklif olunan 22 Incl maddenln metni 
Madde 22 - davetnameler yevmt !<;ti mad an Ia.aka! bir mah evvel resmt ve 

gayri resml baz1 gazeteler ve vesaiti saire lle illi.n k1Imacakt1r. 
Tadlli teklif olunan §ekll 

Madde 22 - Umumt heyetln ic;tima1 en az on be§ gtin evvel miinasip gazete
lerle na.n olunur. 

Not - Bu igtimada bir hisseye mallk olanlar dahi reye i§tlrak edebilirler. 

Pazarl1kla caml1 dolap 
miinakasas1 

Ticaret ve Sanayi Miizesi Miidiirliigiinden: 
Ticaret ve Sanayi miizesi i~in pazarhk suretile bes adet teshir dolab1 

' . 
yaphr1lacakbr. 1male talip olanlar1n niimune ve 11artnamesini gormek 
ilzere her giin ve pazarbga iftirak i~in de 20 nisan 931 tarihine miisadif 
pazartesi giinii saat on bette Sultanahmet'te ki.in milzede miitesekkil . 
mubayaat komisyonuna miiracaat eylemeleri. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 

umumi idaresinden: 
Irmak-Ereg-Ji hattmm Kalecik, Alibey, Tiiney, Germece ve 

<;ank1n istasyonlarm1 havi 104 kilometrelik k1sm1 23 nisan 931 

tarihinden itibaren yolcu ve e$ya nakliyatma ac;ilacakt1r. Bu 
k1s1m iizerinde $imdilik haftada iki defa atideki tarife mucibin

ce muhtelit katarlann seyrii sefer edecegi muhterem ahaliye 

ilan olunur. 

( Cankir1'ya azimet) Muvasalat h·ireket 

Ankara'dan 
Irmalfa 

S1vas'tan 

Kayseri' den 

Irmag'a 

Irmak 
Kalecik 
Ali bey 
Tiiney 
Germece 

<;ank1n 

Cumartesi <;ar$amba 
Cumartesi Car$amba 

Cuma ~ah 

Cuma Sah 

Cumartesi <;ar$am ba 

Cumartesi <;ar$am.ba 

10 55 

--
--

8, 37 

11, 55 

12, 41 

13, 39 

14, 4Q 

15, 54 

( Cankir1' an avdet) 
<;ank1n Pazartesi Per$embe --
Germece 11, 30 

'I iiney 13, 36 

Ali bey 14, 27 
Kalecik 15, 20 

Irmak 16, 00 

Irmak Pazartesi Per$embe --
Ankara Pazartesi Per$embe 18, 50 

Irrnak Paza tesi Per$embe --
Kayseri Sah Cuma 4, 31 
~ivas Sah Cuma 12, 20 

U\ UM1 

8,30 

t 1,55 

23,44 

11,20 

12,00 

12,53 

13,45 

14,50 

--

11,26 

12,34 

13,41 

14,39 
15,25 

16,25 

--
19,37 

--
IDA 1~ E 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 

umumi idaresinden : 
Fevzipa$a Diyarbekir hattmm SU<;!\ TI, AK<;ADAG ve 

MALATYA istasyonlanm havi 56 kiJometroluk kism1 23 
nisan 1931 tarihinden itibaren i$letmege ac;1la'.:'ak ve Fevzipa
$adan Malatya'ya CUMA, PAZARTES1, (,;ARSAMBA 
Malatya'dan Fevzipa~a'ya GUMA, PAZAR, f;ARSAMBA 

gunleri hirer muhtelit yolcu katan tahrik edilecektir. 

Fevzipa$adan hareket 
Malatya'ya muvasalat 
Malatya'dan hareket 
Fevzipa$a'ya muvasalat 

Saat -6 00 
17 50 
8 20 

20 10 
UMUM1 IDARE 

Sat1l1k biiyiik arsa 
istanbul Emvali 

Eyta1n idaresinden: 
Ali iza ve Adnan Beylerle Dursun Han1m1n is -

tikraz eyledikleri mebalig mukabilinde idaremiz 
uhdesinde vefaen mefrug bulunan Aksaray Sofu
lar' da Sofular mahalle ve caddesinde eski 79 numa • 
:rah biiyiik bir arsa satibktir. 

Mezkur arsa 3000 zira terbiinde olup dahilinde 
5 kuyusu vard1r. Etraf1 duvarla muhatttr. 0~ taraf1 
sokakla ~evrili, bir taraf1 da k1smen sokak iizerinde 
dir. Elyevm kire~hane ve y1k1 mahalli olarak kulla
nilmaktad1r. ifraza fevkali.de elveri,lidir • 

H k' h ~ = y Bu arsaya talip olanlar, daha fazla malfunat al-
ase 1 ascanesi Kulak, Bogaz Enfes ve temiz tur~u 

0 Z
Burun rniitehassJSL yemek isterseniz mak, sab, ,artlar1m ogrenmek istiyenler ve ayr1ca 

r. i Y A N A K I '~1 cemberlit(l§'ta satibk ev ve saire ar1yanlar her gun saat 1& ya kadar 
C'al!alnjtlu e<ki Zaorive knr~l mda I ,,1, Asri Tur,ucu Adliye binas1 dahilinde istanbul Emvali Eytam 

operator Ooktor I Mehmet Efendiye 
11 

idaresine miiracaat etsinler. 
HALiL SEZAi :;a~ K;::o~~~Mnu;::z!;:::;~ ~~~~~1 Devlet Demir Yollar1 ve Limanlar1 Umumi 

BASUR MEMELERI (elektrikle) Bagcdara miijde idarasinden: 
16-4-931 t~rihinde yerine ~ekileceii ilan edilen Beydemir koprii

siiniin ~ekilme ameliyesi tehir edilmit oldugundan mezkur tarihte 
seyriisefer etmiyecekleri bildirilen 4 ve 3 No b katarlar1m1z kema • 
fissab1k seyriisefer edeceklerdir. Keyfiyet mul:lterem ahaliye il&.n 

ve cerrahi hastal1klar1 mutehass1s1 Div~n
yolu Doktor Emin oas1 sok1k No. ~O 

MAMA 
Dr. H. ~I AS 1 

Her nevi Amerlkan <;ubuklar1 tize -
rine 22 i;e11it tiziim a111lanmu~t1r. Fi -
danlanm1zdan sipari§ verirken top • 
ragm1zm evsafm1 tarif etmek la. -
z1md1r. C(iinkii topraga gore fidan ve
rilir. Erenkoy Kazasker mahallesl 



Cumlluriyei 

BeyoOlu'nda KARL MAN MaOazalan 
Son mod a giizel mallar1 daima ucuz fiatlarla satan ticarethanedir. 

Cid den ,ayani istif ade olan bazi e,yanin fiatlarmi muhterem miifterilerimizin enzari takdirine arzediyoruz~ 

Yiinlii. kumaf K. ~ Taltalat K. ~ lpek ~oraplar K. ~ Men'ilillcr 
~ Bukle, giizel desenler, son 775! Teminatli cins, muhtelif renlC• 410~ Y11Canabilir, muhtelif miintehap 115~ ~ moda, metrosu ~ lerde, metrosu ~ renklerde I_ Krep <lotin, liare modern renk 
...:::~:=.:.~~.;....-=----:-----------·----~=----.:....;.--~;.._-------------------:=-----------------------------~ lngiliz kuma~lan ~ Jorjet aua lpek "'Oraplar -= B b wl I !':.:::: ;;;•:-l•k, ..,k enn, sooi ~~~~::: :.i:·:::..::-:.'"•rde 425j Bemberg c;u.:her renkte ajorln 2251 SaH ipek .:::i ::nlerden 
~-=~-------~Y~u-·n""'lu-.. -k-u_m_a_s ____ , ~ Krep birman ---1 lpek ~oraplar ~ Mendiller 

! Butone, kar yagd1h, safi yii~, 725~ ~iitiin modem renklerde iyi 450;: Bemberg en ala cins ajorlu 285~ Hammlar i~in, beyaz ve mar• 
~_e_k_s_t_ra_c_in_s_m_e_tr_o_s_u _______ ~ ems, metrosu -=---- ~ kah iyi cins, ii~ adedi I Jorjet len ~ Musme ~ lpek ~oraplar § Mendiller 

~=::~:=::': Fantazi ve yeni desenler M. 4 7 5~ Y1kanabilir e~prime, ipekli yeni 315~ Me,hur «M. 44» marka her 3 25! Hammlar i~in,. lsvi~re itlemeli 
1 desenlerde, rop, penyuar ve ~ renkte ~-= beyaz ve renkb 
~ ~amatir i~in, metrosu ~ 

------J-or_j_e_t _m_u_f_e-te _______ i Krep birman -i----------K~ii"!"lo-t"!"lar-------~ Mendiller 

~ Safi yiin, ropluk, metrosu soo:_~- Emprime yeni desenler, metrosu 4501, Pamuklu, rekl8.m fiati 75~ Erkeklere, Pirene marka beyaz ve 
;____ · : ---=------------------------L!!!kli ekstra cins, 1 /2 diizinesi 

~ Jorjet lrize ~ Hakiki Japan kimono ~ Kiilotlar § Kemerler 
~ Son moda ve miintehap renk· 725~ i k h l • • d d" 2250~ 135~= Hammlara, podusuedden 
~ Jerde, metrosu ~ pe ten, amm ar 1~1n a e 1 ~ Y1kanabilir ipekten, tenzilath h =---~..;.;~;.;;,;;;~----------------: :--- ~:_=_--e_r_r_e_n_k_t_en ________________ __ 
~ Duble jorjet ~ Yiinlii bereler ~ Eldivenler Kemerler 
~ Ekstra cins manto ve kostiim· 800~ 17 5~ Y1kanabilir podusued, teminath 325~_: Hammlara, saffian deriai ehli, ! liik i~in metrosu ; 0~ renkten, kartftk renklerde ; Frans1z marka - spor mantolar i~in 
~ Bursa ipegi -~ Triko yiiniinden roplar ~- Eldivenler i Kolyeler 
~ fyi cins, her renkte reklam 190: 1700: 135: K · t ld · b = ~=- Tweed desenlerde ~=- Sued taklidi, muskoter fantazi ~- ris a en, m. avi, pem e ve 
~ fiatma, metrosu d ___ ._;._ _________________ : : 1 mercan rengm e 
~ Bursa jorjeti ~ Muselin ~oraplar ~ Eldivenler ~-----......:~0:-;;.n..;;lu;.;, .. k"!"l'""er------

--~ Ala cins modem renkler M. 360! Gayet saglam cins ve moda • 67 Si Y1kanabilir glilse derisi, temi- 400~ Hammlara, beyaz, atloh ve 
----~--=~=-------'=="'- i renklerde _!_J.!!!!h Fran11z marka ~ lsvi~re itlemeli 

Yiinlii kumaf Kuru•~- Bursa birmani : M 1· l : p f I --------x~--------· T _ E. use in ~orap ar E_ ort oy er :_' vnlu·· Ller 

Spor mantolar i~in safi yiin, 385~:_;_ Giizel cins, metroau 360~ Ala cins ve aJ·or bagetli 85~ Hammlar i~in marokenden 750~ H . 1 fRk . k 
140 santim eninde M. ~ ; ufak ~antab ve aynab @ amm ara, mut a ·~in ren Ii 
..;..;;.;.,_.;.;;._----------------·-~------------------------=- =--~----:::--~~------------;·--~--~~~~-----------Yiinlii kumaf Vual aua ~ Vaul ~oraplar § Portloyler El ~antalan 

::~:=:~i!~:: :.sen, 140 4101 Emprlme ve giizel desenlerde M.3501 Ekstra cins ve yeni renk, ajurlu 1101 Lama marokenden, her renkte 9501 ~o~uklar i~in, muhtelif ~e_titlerde 

Han1mlar elbise dairesinde I 
Gayet iyi cins kumatlardan en son 
modaya muvaf1k yeni gelen her 

Oocuklar elbise dairesinde 
~ocuklar i~in battan ayaga kadar 
muktazi her tiirlii yazl1k ve yeni 
gelen levez1matt iksaiye: Elbiseler, 
pardeaiiler, fapkalar, ve sairenin 
miintehap ~etitleri ... 

ipekli kumaf lar dairesinde Yiinlii kumaflar dairesinde 

nevi haz1r yazhk elbiseler, manto-

llar, fistanlar ve modem zarif fap
kalarnim miintehap ~e~itleri v. s .•. 

- Y eni viirut eden yazhk en son moda 
elbiselik ve mantoluk ipekli kumaf
lann asri ve miintehap ~etitleri 

Y eni viirut eden yazhk en son moda 
elbiselik ve mantoluk yiinlii kumaf· 
larin asri ve miintehap ~etitleri 

KABIZLIK, Sui HAZIM 
Karaciger ve bobrek hastaltklannda hamlle 
kadmlann gaseyanmda her nevi kusmada 

Art1k Elbiselerinizi terziye 1smarlam1ya IUzum yok 
c;: iinkii: Galata'da Karakoy'de borek~i fmm ittisalindeki biiyilk 

mahallebicinin fistiinde kMn 

• 
I 

Biiyiik Elbise Fabrikas1 
Erkek ve ~ocuklara mahsus en miikemmel kuma~lardan 
en son modaya muvaf1k ve kusursuz olarak imal edilmi~ 

Kosliim ve Pardesiilerin 
i\'li.intahap ~e~itlerini emrinize amade bulundurmaktadir. Hanimlara mabsus mantolar, 

pardesiiler ve tren~kotlann zarif ~e~itleri dahi vardrr. 

Me~hur CH AR LES SE M 0 N LTD. fabrikas1n1n 

20,000 adet 
~ik ve her renkte gabardm 

PARDESULER1 
gclmi~ ve 19,1/2 liraya saulmaga ba~lanm1~nr. 

I TEDlYATTA BOYOK TESiliLAT 

Diinyarun en rniikcmmel ve muka\·vi 
i;ocuk gidas1d1r. Ec:zanelerde bulunur. 

cilt. Frengi, Ztihrevi hastalklar mtitahass1S1 •Paris Tip FakOltesi mezunu• 

Saat 2 den 7 ye kadar Bahc;ekap1 Dr. Bahattin ~evki 

almak pek nafidir. Kolay bir hazim, viicude latif bir ferahbk verir. 
Meyvalann ekser havasm1 haiz, tekersiz, ahnmas1 gayet ho~ ( erani 
bir tozdur. MAZON ismine dikkat. Deposu lt Bankasi arkasmda 

N. 12 MAZON ve BOTTON ecza deposu 

AILELER ve M EKTEPLiLER I 
En biiyiik 

VAR IMI 
bekliyiniz. 

• BEYNELMiLEL BUDAPESTE 
' 

SERGiSi heyeti idaresi 
Tilrkfye'nin biitUn tiiccar ve erbab1 sanayii 

9 ilA. 18 May1s 1931 de devam edecek 
MACARiSTANIN SANAYi ve TiCARET me§herini ziyaret 

davet eder. 
Emtianm giimriikten serbest it hali vize masarifi olmaks1zm huduttan 

serbestge milruru - Seyahat ilcuratmda biiyiik tenzila.t. (Takriben % 40 
bUtUn bu fevaidin temini i<;in ser gl ruhsatnamelerinin tasdik il.cretl 150 

kuru§tur. 
iza.hat ve ruhsatnameler fahri miimessiller bulunan istanbul, Galata 

Qinili Rlht1m Han ciNT ER C 0 NT IN ENT A LE> S. A. T. den alma
cakt1r. Telefon. B. O. 1294 - 1295 -
BiLECiK 

• ., fP~ - - - • - · - ... - • . . . ' . 

RAKISI 
me~hur ve 

rak1s1d1r 

Pazarl1kla Kuskonmaz 
' 

Dr. 1ZZET KAMiL I Cllt, Frengl, BelsojtQkluj!u miltehass1s1 I 
3ekerci Hac1 Bekir.diikkan1 kar;11s1nda- Bab1Allde Meserret otell kar~1s1 135 
ki ap. ::hmanda hasta kabul eder. -blrlncl kat sabahtan ak~ama kada~ lliiliiiiiiln1ir::-. tlUIISS \0'\~-S-SiA\MiViTI liiiiii::ii f stanbul Ziraat Mektebi Miidiirliigunden : 

Gonokok A~ISI Mektebimiz bahcrelerinden has1l olacag1 tahmin olunan 200 ila 250 

mahsulii sat1s1 
' 

13elsoguklu~ ve ihtilatlanna kilo Ku~konmaz mahsulii 22 nisan 931 tarihine miisadif ~arfamba giinii 
kar~l pek tesirli ve taze a~d1r. saat 14 te pazarhkla sablacakbr. Taliplerin fCraiti anJamak i~in her 
Divnyolu Sultan Mabmut tiir- giin, pazarhga iftirak icrin de yevmi ihalede Defterdarhk binas1 dahilin-

. o 189 -•••lde Miiesseaab lktiaadiye mubayaat komiayonuna miiracaatleri. 

r. A. Kutiel Dr. Ta,~1yan 
Cllt, F!'eng1, Bel~oguklugu ve ademl tk- Belsoguklugu, Frengl ve elektrik te-

ldar muayene ve elektrlk tedavlhanesl. davihanes1. Emlnonll Mlnasyan ecza-

ile 
yavru1 ar1n1z1 
besleyiniz. 

Giirbiiz, kuvvetli 
olur. 

<;abuk yiiriir . 
Ne~'eli biiyiir. 

Deposu: Bahcekap1 
SALiH NECATi 

~apkac1lann nazan clikkatine l 
Erkek, kadin ve ~o
cuklara mahsus ha • 

rekabetsiz fiatlarla satan 

YILDIZ 
APKA FABRIKASINA 

miiracaat ediniz. Beyo~lu lstik1Af cad

- desi. Pasta Sokak No. 12 --

Bir miihendis i!? ar1yor 
Macar tebaasmdan olup, Budape~·

te Yiiksek miihendis mektebindetl 
mezun, tiirkge, almanca bilen ve Tiir" 
klye'de yedi sene bina, konaklar, ve 
betonarme ktlprii in§aatlerinde, ka -
dastro ve su in§aatmda, batakl1k ktl
rutma amellyatmda <;all§ml§ ve ye 
dinde lyi sertifikalari mevcut bir bii.# 
yiik in§aat ;;lrketinde veyahut blr ~elt' 
rin beledlyesinde miihendislik ari.yol'· 
A§ag1daki adrese mektupla bildiril ~ 
mesi rica olunur. 

istanbul Beyoglu Alman kUti.ipll' 
nesi Plattner namma S. A.~ 

Mes'ul Mudurii M. Agali 


