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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Btrbtrltr cemlytti heyeti idartsl da11 hali içtimada iken 

Berberler cemiyetile 
Valinin arası açıldı 

Mu/Is· Rtlsl K6zım Paşa 

ni celsede B. M. M. Reisi Kazım 
Paşa bir nutuk söyleyecektir. 

Yeni telef on 
lstanbul ile Sofya 

arasında 
tesis edilecektir 

ANKARA'DA 
iNTiHAP 

BEŞ NiSANDA 

Z nci snhllcde 
\'İidız,,..~c Me1rııli)et 
Son ve htıırlcl hıtberler 
S llncu sa~llcde 
Etablı;e lk8ıar;--t;vılall 
Ağuatoıua bilt"cek. 

2 1 Utan inhisar ld11resl til-
tn ... • •-· h ..,~, 

---- --

!I - Arı ad olu yakatu clek1rl;c. 
ıı tenvir edilecek. 

4- Tokatta 28 tarikatçloio 
mnhaktmeal. 

4 llncU salıllcde : 
ı- felek, 2- Kulak MhaHrl 
1- H!kAye 
1. ,, ... ~ ... 

ar • 

Fırka katibiumumisi Recep Bey 
Gazi Hz. nin seyahat müşa

hedelerini tesbite devam ediyor 

Dtnizli mtb'usu Trabzon mtll'uıu Giruun mell'usu 
Ntrlp Ali Bty Hasan Bty Hakkı Tarık Bey 

ANKARA 22 (Telefonla) - müşhane mebusu Hasan Feh
Cüınhuriyet Halk fırkası kırk- mi, Cebelibereket meb'usu Sab 
lar heyeti nizamname encümeni ri, Denizli mebusu Necip Ali, 
iki günden beri devam eden iç- Gireson meb'usu Hakkı Tarık 
timalarında fıl'kanın yeni prog Beylerden mürekep olan prog
ram ve nizamnamesi üzerinde ram ve nizamname mucibince 
çalışmaktadır. Fırka program kemali faaliyetle, mesATiıine de 
ve nizamnamesinde esaslr tadi vam eylemekte ve fırkanın muh 
lat yapılmaktadır. Tesbit edi- telif vilayat kongrelerinden gc 
len bir maddede fırkanın umu- len teldifatı tetkik eylemekte-

--.. .. - mi idare heyeti, şimdiye kadar dir. Bu teklifler, birer birer göz 
ANKARA, 22 (Telefon) - olduğu gibi 9 değil, fakat 36 a- den geçirildikten sonra evvelce 

Vilayetlerden gelen malfimata zadan teşekkül edecektir. Yeni yapılan teklifler ile karşılaştı
nazaran esaslı intihap cetvelle- nizamname projesi kongrede rılmaktadır. Encümen, gerek a 
rinin talik muamelesi vilayet- ·katiyet kesliettikten sonra, ha- zasmın fikir ve mütalaalarına 
lerde bitmek üzeredir'. Bu hafta len nizamamede yeri olmayan ve gerek muvafık ve münasip 
nihayetinde bütün vilayet ve kıto kır~l<ır. . y~ bu suretle bir görülen te~liflere göre fırka ~! 
za merkezlerinde intihap cetvel şekıl verılmış olacaktır. İktısat zamnamesınde yapılacak tadı· 
!eri asılmış olacaktır. encümenleri, umumi idare he- latlayihasını hazırlamaktadır. 

Ankara teftiş hey'etine 27 yeti azaları arasında seçilecek- Fırkanın programr hakkındaki 
kişi müracaatla itiraz etmiştir. tir. Fırka umumi katibi Recep tetkikat ta, nizamnamede ya-
N f · A k ada 5 ve mülhakat- Bey, Gazi Hazretlerinin seya- pılmakta olan tadilat ile hem ll 

e sı n ar h ·· h d 1 · · henk 1 k •· ·· k ed" ta 8 Nisanda müntehibisaniler at not ve muşa e e ennı ra- o ara yurume t ır. 
seçilecektir. por halinde t~sbite devam et- Encümenin mazbata muhar-

Kurultay 
10 nisanda fevkall1-
de içtimaa çr1ğırıldı 

ANKARA, 22 (Telefon) -
Türle Ocakları merlrıe" hıev' ,.ti

mektedir. riri Gireson mebusu Hakkı Ta-
Raporlar bir haftaya kadar nk Bey, encümen azasının fikir 

ikmal edilmiş bulunacaktır. ve mütalialarmı birer birer te• 
ANKARA 22 (Telefonla) _ bit eylemektedir. 

Halk fırkası program ve nizam Gerek nizamnamede ve ge
namesinde icap eden tadilat la rek programda yapdacak tadl· 
yihasını hazırlamak için kırk- lat layihası fırka umumi kongre 
lar heyetinden tefrik edilen ve sinde müzakere edildikten son
Trabzon mebusu Hasan, Gü- ra kesbi katiyet edecektir. nin bugünkü iç· 

timaında kurul
tayın 10 Nisan
da içtimaa da
vetine karar ve-

Aldığımız malumata nazaran rilmiştir. 
Müzelerimizin. inkişafı 
için neler yapılacak ? 

> 

a 

' 

ap 
1 ıbr 
1 : 1 
J 

Türkiye ve Bulgaristan posta Türk Ocakla
idarelerile bir şirket arasında nnm H. Fırka
çok mi1him bir anlaşma vuku sile mezci kara
bulmuştur. Bu şirket Sofya ile nndan sonra 

Hamdullah Sup 
İstanbul arasını telefonla rap- hi Beyin fırka 

~ 1· 

Dün işe başlayan yeni müdür Aziz :ıı 
ı i~ 

tetmeği taahhüt etmektedir. run hars şube
Şirket kısa bir müddet zarfında !eri teşlcilatı re
İstanbulla Sofya arasında tele- isliğine getirile
fon muhaberesini mümkün Jo. ceği tahmin o- H•mdullıb Supbi B. 

Iabilecektir . lunuyor. Türk Ocaklan binala-

! S f 1 f 
rında bililmum gençlik ve spor 

stanbul • 0 ya te e on hattı cemiyetleri toplanacaktır. 
yapıldıktan sonra bu hat bir ta-1 
raftan Ankarayı, diğer taraftan 
Sofya - Berlin telefon hatlarına 
raptedilerek Berlin - Ankara te
lefon hattı tesis edilecektir. 

Bu husustaki mukavelename 
bugünlerde imza edilmiş olacak 
tır. 

ve 
• 

eşya pıyangosu 

"Politika., refikimiz karileri 
için tertip ettiği büyük efya ve 
nakit piyangosuna blll'ün batla· 
yor. Bu piyangoda bir radyo, bir 
yazı, bir ayakh dikit makinesin
den mada bir efya ve aynca 150 
ve 50 lira nakit mükafat, tam ter
tip üç tayyare bileti, 8 kiıiye 25 
er ve 50 kiıiye 5 er lira ıribi mü
kafat ve hediyeler vardır. "Poli-

1 
lika,, nın kupoıılannı bugünden 
itibaren toplayınız. 

Divanı muhase
bat reisliği 

ANKARA, 22( Telefon) -
Fuat Beyin Divanı muhasebat 
riyasetine intihabı muamelesi 
perşembe celsesinde ikmal edile 
cektir • 

Manisada soğuklar 
MANİSA, 21 A.A. - İki üç 

günden heri devam etlen soğuk
lardan Manisa bağlan yüzde 
kırk, Kasaba bağlan yüzde alt
mış, Salihli ve Alaşehir bağları 
yüzde seksen derecesinde zara
ra uğramıştır. 

ispanya kralı Pariste 
PARİS, 21 A.A. - Reisicüm 

bur M. Doumergue, İspanya 
kralının şerefine Elysee sarayın 
da bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bey programını izah ediyor 
Müzeler umumi müdürlüğü

ne tayin olunarak şehrimize ge 
len İzmir asan atika müfetti:;.> 
Aziz Bey yeni vazifesine baı;;la 
mıştır. 

Aziz Bey,, 1323 senesinde 
müzeye intisap etmiş kıdemli 
ve kıymetli müzecilerimizden
dir. Aziz Bey 1330 senesinde 
asan atika müfettişi olarak İz. 
mire gönderilmiştir. Harbi umu 
mi ve işgal senelerinde İzmir
den ayrılan Aziz Bey istirdadı 
mütealüp tekrar İzmire izam e 
dilmiş ve o zamandan beri İz
rrürdeki vazifesinde bulunmuş
tur. 

Müzelerin yeni müdürü A
ziz Bey, müzelerin. vazi~eti ha- Mazettr umumt madara Aziz Bty 
z~ral~ hakkmrlakı te~kıkatı ne 1 şeyleri tesbit etmekteyim. Tet
tıcesınde. ı hasıl olaı:ı; ınbbafarı kikatım hitam bulunca bir ra
hakkmda şunları aoylemekte- poıila Maarif vekaletine arzede 
dir: ceğim. 

- Müzelerin esiri bir memu - Müzenin terakki ve inltıİ-
ruyum. Binaenaleyh her bir u- şafı hususunda en fazla ehem
muruna yabancı değilim. An- miyet vereceğiniz şeyler ndler
cak son senelerde mütemadi- dir? 
yen İzmir ve havalisinde bultm - Mallımdur ki müzeler ted 
duğum için müzelerin bazı umu rici tekamül kaidesine tabidir
runu yeniden tetkik etmek ta- !er. Müzelrde ilmi hususatın 
znn gelmektedir. İlk i.ş olarak, ikmali devamlı saye mühtaç-
eksik ve yaptlması lazım olan (Sahifeyi lutfen çeviriniz) 

lUl. 

1 
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Yıldız ve Meşrutiyet HARiCf HABERLER •• 

-.! j Almanya i e Avusturya arasında Bornuvada heyela 
Albndağ köyünde bazı evle 
sarsıntıdan müteessir oldu •• 

~;ı 

.. 
: 1 ] 

ıbo'] 
ı, 

' Hünkar bağırdı: Neme 
lazım benim, 

Bir gümrük ittihadı vücucle getirınek için 
bu iki devlet arasında ınüzakerat başladı 

Gümrük 'I Almanya mektubu 11 Fransada 
2 j 1 Sait Paşa, Ferit Paşa! Rus-Alman Birliğe diger münasebatına Avrupa Birliği 

tetkik 

İZMİR, 22 A.A. - Dün ge- lerde de sarsıntıdan dola 
ce Bomvanm Altındağ köyün- laklar husule gelmiştir. N 
de bir heyelan vuku Lulmuştur. zayiat yoktur Yalnızı. 
Heyelan neticesinde gayri mes- y lolınası,evlerin sarsılm 
kun bir dam yıkılmış ve bazı ev- tüyü heyecana düşürmüş 

'1. 

I ı 
G devletler Bunların birisi gitmiş, ötekisi gel- bir nazar a '. 

' . 
G < 
Mı 

1 r. 
1l , 1 

G 1 
b• 1 ~ 

de ~rebilecek BERLlN mart - Almanya ib komisyonu ffiİŞ, bunun hiç ehemmiyeti yok .. 1 ;:ı~:e~u:; :ı::::a~.::te::em';;'~ ROMA, 21 A.A.- M .. ~ran-
- Neme lazım benim Ferit 1 rai1ar ihdas veya eskileri tezJ deli bibnekte olduğu cihetle bunun di, Avrupa birliği tetkik komis-

Pa= Sait Paşa; bunların biri yit .olunup dunı~rd\1. ~emJıc.. 1 tecdidi için iki hükıime~ . ~aı.m~a yonu komitesinin Pariste yapa-
"r" b k ,.,.,._...._._ Jıd - tıra yeniden müzakerata . gır~;ilmıttir. cagı.· ictimada işlerinin çokluğun g i uni'} ötekisi . gelmiş . un~ etın Y"~ .. .,..~ 0 ug;ı 18 P Rus _ Alman muahede .... !J ., da muh - • 

hiç ehemmiyeb yok; hır hu- tahammül edilmez bır dere<:e- telif suretlerde telıir edilmiı, Alınan dan dolayı, buluna~nıyaca~~· 

Merkezi Avrupada 
him bir hadise 

kümdar için lazım .olan şey ye ,gelmişti. Gençlik tamamile yanın Ru•ya ile anlaştıktan sonra bundan dolayı pek zıyade mutc-
>- 1 memleketin menfaatidir. Eğec sönmüş, kara biır ~let .orta- diier devletl~re kartı bu ouretle mu essir ve müteessif olduğunu, İ-

l bu menfaat kanunu esasinin ili lığı kaplamıştı. Fikir ve vic.dan lca.-emet edeceğini söyle>:enler bulun talyan sefirinin bu içtimada ken BERLİN, 21 (A.A.) - Volfrelere mümkün olduğu 

Almanya ve Avusturya ikhsat 
sahasında birleşiyorlar 

1 nl-.,a rse' o da yapılıyor fakat tar ya tazyik. • altında. yah. ut. bin.. muıtu. O zamandan .ben Alı~y:' disine vekalet edeceF.·iııi M. ajansı tebliğ ediyor: müşterek bir itilaf daire ı1<1 likıc korkus ile b kö hakikaten bund11n iotifade elmış mı- . , , . , . " . 'l k . ı 1 ivi tatbik olunur mu Türkün türlü teh u ır dir? Burası ayrı bir bahistir. Fakı:ıt Brıand a bıldırmıştır. Almanya ve Avustutya hü- girışı ece tır. 
a menfaati mahfuz kalK" mı bu· fede idiler. . . ma!iim olan bir şey varsn iki hükıi- Bir beraet kararı kOmetlerinin iktısadiyat saha- Akit iki tarafın ayni 

rasını .tceıstiremeyonrın. Saray padişahın ılk başki- met arumclaki münaoehac" iyi oldu NANTES, 21 A.A. - Cina· smda el birliği ile çalışmaları da esasından mürekkep o 
Hünkarın bu sözlıeri kanunu tiıbi olan Sait Paşa zamanuıda ğu, iki memleket ııra~m:la ikıi ... di yet mahkemesi, sabık meb'us- fikrinin hakikat şeklini alması- teşkil edilecek bir hakem 1 

• esasiye hakikaten taraftar oldu kurulan ~ siy~ neticesi ola ve •1~ sahalarda faalıyete devam eti' !ardan Galmot'nun ölümü dola- na yardım arzusile memleketle tesi aktedilecek muahede 
J ~ g-una mı delalet ederıdi )'\Oksa rak devletın butıün ıkuvvet ve mclctRedır. Al ya· crl>alnn· yısile Guyan'da kan dökülmesi- rinin ticaret ve gümrü'k siyaset tefsir ve tatbiki münase 

J-• .J-~ı • . nef ._., emet usyaya manya sana 1 bir h 1 . ~ 'h 'l"f . 
A:bdülhamit bununla o zama- "'uuı"' crını sıuue c • dan bir heyet gitti. Bu heyetin tet- ni mucip kargaşalıklar yapmış terini birbirine uygun a· e nıza v .. ı tı " ı mucıp o 
nm icabatma muvafık bir siya- miş, bütün muamelatın meı:ıkez kikattndan iki memleket araımdakiloıma!:la maznun Cayenııe'li bir getirmek icin müzakeratta bu- meseleler hakkında hakeın 
set takip ederek Qrtalığın şid- ve mercii Yı~dız ~ayı olm~ş- !kt.'sadi ve."""!. müna•~ iti~ilc ; kaç kişi hakkında beraet karan lunrnağa k~rar vermişlerdir: tile k;a;.ar verecektir. 
rlet ve hiddetini teskin etmek tu. Amal ve Htbalırun tecelligl ı~tifade edil~gı btklc.ııyor. Dönen' vermiştir . Almanya ve Avusturya hıikO İkı uç SAlle zarfında m 

t ; l!'llyesini mi takip ediyordu, ya hı, r~k~betle~ \Sahnesi .hep ~ rıvayetleı:e göre Rusr
1
a - A1.';".anl•a ~ metleri miimasil ve tesviye su- deler fesheJilmeyecektir.'B 

- k b' li ıd Resmı ve gayrı resmı rasında bır program ı c tcşrım mcıaı l'k "dd b' 'k 
r 1 hut büsbütün baş a ' ır eme ~a~ı 1

·.. .. • • • • edilerek Ru•yanm lehine uzun vade Ceneral Pangalos'un reti hakkında arzu izhar edecek seı~e ı mu et ıttı ~e~ 
mi vardı; bunu anlayamamış- ~yı ve kotıı, acız ve mukte<lır, ile kredi açılınaoı ve §İmdiye kadar • diğer herhangi bir hiikfunet ile akıt taraflardan her hırı bU r 

': tını ve anlamak ta mümkün de hayırhah ve bedhah, masum - _ . . Rus ıiparişlerine kartı Alrnanyadaı muhakemesı de bu hususta müzakereye giriş ahedelerin mefsuhiyetini 
ildi Yalnız muhakkak ola- ve mücrim bir çok kimseler sa Alman ·7 ar/cıyt nazırı M. Curtıus l t~t~ik edilen husu•i. tar~el~in !lgasıJ ATİNA, 

21 
A.A.- 1928 in- meğe hazır bulunmaktadırlar. teşrii meclislerinin muvaf~ 

'l ~ak ~u vardı ki Hünkarın bu t'aJ?l içinde devletin muka<l?~ Almanya ile Avusturya ara- ~ıbı n?~tala~n B.erlın buFkk~metınden tihap mücadeleci ~snasrnda vu- Almanya _ Avusturya mua· le ve b;r sene olarak tesbıt 
1 l 1 • · · · • · t ·ıı' ratıle oynayorlaroı Sarayın J'"I d b' .. "'k · 'h d d ıotendı"• soylenıyor. ı: At uzun - . . . • . . k 'fi 

1 
f 'h "hl t' · et · söz en ıster samımı ıs er ca • . . · ~ sı a ır gumru ıttı a ın an "dd t b' taahh"d . . ek Al- ku bulan kanlı vak'alardan do- hedesı ıçın aşagıdakı dıre tı er en esı mu e ıne rıay 

; : olsun memleketin inhitata do.ğ böyl~ oldugu. :gıbı dı~ında v: ba'hsediliyor. Almanya ile A- :::.,Y: içi~ kabul u edilg,:ım midir? ... layı ceneral Pane-alos aleyhine tesbit edilmiştir. mek suretile ilan edebilec 1 
ru gitmekte olmasına karşı hır hatta mema~iki ecnebıyede bı- vusturyamn birleşmesi umumi Bu lıalı.iı ayrıdır. Bittabi ~ki bükü- ikame edilen da\~amıı rüyetine Almanya ve Avusturya hii- ANKARA 22 (Telefonla e 

! ~ çare düşünülmeyor, fenalık le sarayın hır çok. me_nsupl~ ~arbin g.ali~leri .. t.~r~fın.~~!! _d~- '_'.'et ar~ındaki müzakere!enn varaca bugün başlanmıştır. Bu muha- kumetleri kendi memleketleri Almanya - Avusturya. gil. 1 
u günden güne artıyor, hcrgün vard~ .. Bunların kaffesı Abdul- ıma endışe ıle duşunuldugu ıçın gı netice yakın~ belli obl~caktır. kem e karş nmumi bir kayit- arasında ve kendi memleketle- anlaşmasına Ankara sıyası 

1 '. devlet felaket ururumuna bir ha.m1.duı şahsı.na v. e salt~na. tı- ld 1 l k b' h Her halde malum olan ır şey ey ,I ., . .. .. .. . l k "-- haf'li h . t' h 1 " h 1 "- h bu yo a atı an.en u a ır are v·-- Rus - Alınan mu"n .. ebatmın sı"zlik ve ala·kasızlık gösterilmı:k rıle uçuncu hır meme et ar.a-. ı • e e.mmıye ı ma su · parça daha yuvarlanıyordu. na ızmet vesı esuc ve ~1 ~ d b 1 A d - - lı f tm k d 
1 1 !dareı' devleti ellerinde tu- ğal. tıy. ora.lr ve memleketı daı- ket 8 ımınm 1 e . vrupa a u- alacaiı Yllziyctin beynelmilel ıiya. tedir. sında ticaret eşyası a ş venşı e e te ır. 
1 l taıılar ise •bu hale seyirci mev- mı hır kabus altında yaşatıyor yandırdığı mukabBıl hareke.tal~ set ileminde alacağı ebemr.: .rottlr. için bir giimrük ittihadı vücude D--J--b ___ k __ _ 
f lard derin olmuyor. unun mısa l ..... Karaya oturan vapur getireceklerdir. Bu ittihat iki ev et an ası 

kiinde bakmakta ve yahut gün ı. . defatla görüldü. Şimdi mevzuu I memleketin istiklali üzerinde 1 
'
1 

le•ini gün etmekle vakit geçir- Sultan Hamıt, Almanyadan A 'l Sabık A man LONDRA 21 AA "Mont 
1 ' m.,kte idiler. Memleket her prof. esör.' (Ber.gm .. an.) ve doktor bahsolan me~le vust~rya ı e " • .: . . - hiç bir tesir yapmayacaktır. ÇOk rag"bet V 

- (B ) lb ı d Almanyanın sıyaseten bırleşme B k•J• clar. e transatl.antıgı New-Brun- All?U'.nya ve Avusturya hü-ı '( tar~f·-n tecezziye maruz idi. .. ır.. ın ce ır~ı ıstı zam e en aşve 1 1 k'dan l k Cl d h 
1 " ""' b iik h ı - d si değildir. Bilhassa Avustury~ - s~c ge ır en ?' e . ne. - kftmetleri ayni gümrük kanu- ANKARA 

22 
(A.A) _ 1 Rumeli elden igdiyonlu, ordu- uy . ~st~ ~gm an sonra ar- hükfJmeti bu yolda herhangı BERJ,lN 21 A.A.-M. Miil- nnın munsabmda kesıf bir sıa nunu ve ayni gümriik tarifesini . d ı lar yokluk içinde idiler. Ahva- tık eskısı g-bı çalışamaz ?lm~ . il . h k b 1 - 1 b .. f ctmı' ti .. .. d kar ya oturmu"tuc . let banka111 his1e sene atı 

ı büsbü' tu Bu •hastalık onun vabimesı bır erı are .ette u ~nmagı er, ugun ve at ş r. yuz~. en a . . .. · merıyet mevkı.ne koyacak, tat . ı li maliyemize gelince o · - . · .. .. .. - . - muvafık görmemektedır. Bu- Prusya Diyet Gemıyı kurtarmak ıçın 6 remor b'ık edeceklerdir. muamelesıne hararetle de. t. tün berbat bir manzara arzedi- nı lbüsbuttin .. arttırdıgından ıda 
__ .,_ t edd t '- ı gün mevzuu bahsolan mesele meelisinde mil- kör göndeııilmiştir. Bu kaza de- Bu tarife ve kanun bundan ediliyor. Bankalara kayıt c ı yordu. Düyunu umumiye idare n;u~ e~ u yapaca~ o ~rsa be 

5 si en mühim menabii varidata netıc~nı.n k~r~l~ b~ şe~lde böyle bir ittihat değildir. Sade teveffanın hatı- nizin cezir hadisesi münase - böyle ancak iki hüknmet ara- vaki müracaatların m' 
1 vaz'rvet etmişti. Kapitülilıııyon- tecellı etmesı 1ıh.tıınali şeklı sa ce bir gümrük ittihadı hazırlı- rastnı tezkar i- tile sularının en çok alçaldığı sında bir itilaf husulü suretile muntazam tesis heyetine b' 
11• 1 r ~ıisı yüzünden rekabeti ha lbıkta devamı lbır kat daha te- ğından bahsedilmektedir. Bu- çin yapılan me- ~ir zamanda ;-ruku bulmuş ol~u- tadil olunabilecektir. rilınektedir. Diğer taraftan 
t" ac'y memleketin tüccannda yit ediyordu. Diğer taraftan er nun komşular arasında ne ka- rasim esnasında gundan, gemı yan tarafa dogru tki memleket arasında yapı- d • lfun ta ö 
r ," ~lıı~ak ve kazanmak imkiiru kanı hükfunet pad~~ idare! dar dedikoduyu mucip olacağı mecliste hazır tehlikeli bir surette yatmağa lacak ticaret eşyası alışverişine ıgııruz ma a ;lire 
! 1 bırakmamıştı Halkın ziraat mutlakasına muha:lıf bır şeklı çok yeçmeden görülecektir. Fa- bulunan yegane başlamıştır. 200 kadar yolcu ithalat ve ihracat resimleri alın kez bankas~ teş ı ne 
ı 1 

:; saireye sevk ~e ikdarmı dü- teklif şöy~ ~rsun hatta ta83:v kat bu ittilıadm yalnız Alman komünist meb'- kayalık bir adaya çıkarılmışlar, mayacaktır. kanun mucıbınce memleket 
2•

1 
ünen ydktu. Masraf irattan vur etmeg1 ~~le ha~ırdan g_eç.~r ya ile Avusturya arasında kal- us ayağa kal biraz sonra oradan remorkörle- İki hükumet intikal devresi hilindeki sermayeleri e 

)~ kat kat ziyade idi. Bütçe namı- meyordu. Bc:ıyte b1r şey düş~- ması ile iktifa edilmeyerek is- mak istememiştir. M. Müller re alınmışlardır. Geminin sığ ne ait olmak üzere ne gibi eşya parası olarak mevzu bank 
, na hiç bir şey yoktu. Varidat nen.ter olsa bıle ~u.nlar da net~- t~yen di~er A~rup~ devletleri- İçtimam hitamında bir <;?,k.so~ kayalıklar:ı çaı;ııınasından dola- dan ithalat v~ ihracat resimleri la imtiyazlı şirketlere iş· 
l r membalarından ne gelebileceği cenın me~leket ıpn h~yrrlı hır mn de gırmesı ıçın açık k~pı yalist meb'uslar bu ko~unıstın >:_ ehemmıyetlı s.urette ~asara alınacağını hır arada kararlaştı hissesi olarak tefrik edilen 
ı E düsünülmeksizin sadece mas- 1 yol ~çnı:a~a ve~ıle :nı )'.oksa bırakılacaktır. Ortaya atıldıgını yüzüne tükürmek suretıle haka- ugradığı zaıuıedılmektedır, racaklardır. b k .

1 
li hi 

n kendıleruun fclfilcetıne bır se- gördüğümüz bu mesele herhal- rette bulunmuşlardır . İki memleketin gümrük ida uç~ ~1 ~on ra sseye 
;ı tır. ivLuzcnı.ı !ia.nc aııcsamına hep mi teşkil edeceğini kesitre- de gitgide ehemmiyet kazan- Hindistand:ı vaziyet releri tamamile müstakil kala- kabil şımdıye kadar bu b 
p• mahsus bir şubesı vardır. Bu mediklerinden ses çrkarma}"or- mağa namzet olan bir mesele M . -di-Piza faciası KARAŞt 

21 
A. A. _ M caktır. larla imtiyazlı şirketler ta 

~ "ubenin ihtiva ettiği tarihi asa- lardı. Bu serait dahilinde mem d k · arına • · . .. • h b' · d ·•-· h' · · · k __ , 
., b k eme tır. A A Tahki Gandhi mahalli kongre memur Akıt hukunıctlerden er ın an v ..... ı ısseı ıştira ~ \( rın mahiyetini erba ı mera a leketin terakki yolunda bir hat ROMA. 21 · · - - • il · b' h k"'- il krib 'k' b k mil 

b. •BERLİN 21 (AA) - Sata·- · ' M · d' p· !arına go"nderdig"i bir telgrafta · çıincü ır ü wnet e ayrı ay ta en ı ı uçu yon l rzetmek i<"in muntazam ır me ·- bite atmasına imkan olma- · · kat komısyonu anna ı ıza . · lmak ad N · 
., ·~ hı'yetar bir menbadan bildirildi 1 k 24 Mart'ta yapılması kongrece rı ticaret muahedelen yapmak ya balığ o t ır. etı sai programı ihzar olunmakta- dığı aşikaroır. Toprağımı:r: ser · da vukıı bu an tayyare azası- h kk h f elk d' · h · 

· dır. vet. ,hazinelen'le "olu oldugu· g"ine göre Aılmanya ile Avus- ftmın kı lm kararla ... tmlınış olan muazzam a mı mu a aza etm te ır. nazaran tesıs eyeti me 
u nın pervane şa rı asın- ., A k b h d 1 · Al üess seler tarafından Topkapı sarayında yeniden halde uzun ıseo.eler zarlmda i- turya arasında yapılan iptidai - · nı çıkın alay ile o tarihten sonra yapıla- nca u mua e e erın . ma.n m e . 

. . . • A ·ı A dan ve pervanenın ay ıp a ah' 1 · h l-•-•·- ya - Avusturya muahedesile hır bulan talep mıktarmın kan açılacak daireler mevcuttur. mar, terakki ve teceddüt namı hır ıulafta, !manya ı e vus- smdan ileri gelmiş olması muh- cak tez Ur ere aıt aZII' ...,.... .
1 

. 1i d . ·-· ha1d . ed 
Bunlar muttarit bir mesai, ay- n-a ·bir tek eserin her hangi bir turya ve diğer Avrupa hüku- temel oldug"unu ve kazanmlOOO dan vazgeçilmesini istemiştir. tezaDtiğteşkih"ke~em1es1ı ~hır. tayın ett.ıgbeı 

1 
edahırcailin. dere 

ni zamanda geniş bir tahaisatm taraftan teklif edildiğine şahit m erın en arzu e en er arasın. metre irtifada vuku buldug-unu . Gan ı, ta e ıun ı- hakk d .. .
1 

.. k caktır et1 · d d ı M dh' bu 1 bi · aebeb' 

1 

er u umet er e aynı u ayyen nıs t er e 
da bi .. "k · 'had " d · d izah cd k"B h ..,;., .. h" sus ın a muması muza e. ayıra • elde bulunmasile yapılacak iş. olmadım. Babrali -denilen ve .. r gu~ru ı~tı ~ ~cu. e tesbit etmiştir. Tayyyareciler- !11 .e. ere a~ a-"!" 

lerdir. Velhasıl mesai arkadaş devletin siyaactine tecelliga:h getınlmesı derpış edılmıştır. den biri paraşütle boşluğa atıl· ıle ıki arkadaşnun Lahor suıkas -----------------------.. 
tarımla istisare etmekteyim. Ya olmak lazım gelen yeme ne gi Almanya ile Avusturya intikal mış ve denize düşmüştür. Bu tında methaldar addedilerek il k 1 h • d t b • 
pılmuı lazim gelen ıeyıter ya- bi ftkirler neşvünema bulduğu- dev:-esine mahsus olmak ~.zere kaza esnasında ölen 3 kişinin anbean celliida teslim edilmele- ran onso os anesın e nevruz e n 
ptlacaktır. mı gösterıınetk için eski sadra- ayni tarz ve ~ekilde tanzım e- cesetleri henüz bulunamamıştır rine muntazır bulundulcları bir - -· 

- Seyyahlara daha futa zamlardan Cevat Paşanın (Si- dilmiş bir gümrük kanunu ve · sırada bu kabilden meserreJ;ki-
tcahiiAt gösterilecdr: midir? yasiyat padişahlara yak~şır, bu- gümrük tarifesi tatbik edecek- Fransız-ltalya itilafı rane tezahürler yapılmasının ar 

-'Seyyahlara göaterilmeai nu onlara lbırakalnn) dıye sar- lerdir. Vücude getirilmesi ta- BORDEAUX, A.A. - Fran zu edilecek bir şey olmadığını 
kabil Olan her türlü ıRıhuleti fettiği bir ısözü burada hatırlat s~.vvu.~ edilen gümrük itti~~dı, sız müstemlekelerinde tarassut beyan etmiştir. 1 
göatermeyıi müze idaresi öte- mak k.~fidir.. Arttk bir sadra- gumrukler hasılatının yuzde vazifesini yapmağa tahsis edile- YENİ DELHİ, Zl A.A. -
den beri şiar edinmiştir. Maaha ~. ~yle söyler ve bu tarzda doksanından fazlası hakkında cek olan Mont Durville avizosu M. Gandhi'nin ve Londra'da 
za acyyahlık acentelerile de te düşun~ ~~let tnnurunun ~~ muteI?er olacaktır. denizci ndirilmiştir. Bir çok ha- toplantmş olan yuvarlak masa 
mu edilmektedir, Müzenin ni- hal~ .gırecegı kıolaylkla kestın Al 1 .. d tipler, bu münasebetle söyledik konferansma iştirak eden mu-

ka 1 ... '°''"I . d lebılır man mec ıım e d . . ·ı·r hh 1 d b ali' zanıen pa ı u.ıan ıı; ... • enn e · . teri nutuklarda enız ıtı a ının ra as ar an azısına v ı umu 
elen seyyah gruplan için de A~val bu eltm merkezde ik.en BERLİN, 21 A. A. - Rei- akdinden dola~ı memnuniyet mi ile gayriresmi surette vuku 

cap eden kolaylık esirgenme- padısaha g~ manızattan ve c?.sta~ ~celi~: ~i~ nezareti beyan etmişler, Fransız donan- bulan bir 1?ülak1atıaı:ı esnas~~a ektedir aleddevam ışıtılen haberlerden butçesını komunıstlenn muha- masma ilave edilen gemilerin M. Gandhı mes ul hır İngıliz 
M"--'-~.ı_,__, tarihi meıln\lrl gerek mcmlelret dab. i.linde. ve 1 . k k . 1 U&Ct-. ------ k h lif rey enne arşı e se111yet e memleketi müdafaadan başka hey'eti mıırahhasasınm yakın 

tmtaanifi gerek memle et ancınde ıda- kabul etmiştir . bir maksada thsis edilmediğini, bir tarihte Hindistan'a gelmesi 
Mii.zed r:~A' kadar d re tebeddülünü istihdaf eden be . . Gand 

b le ~~oudıyeb' 'k . kıı- bir fakrın emellerin günden gü l bu hususta gizli bir tecavüz e- lüzumunu yan etmıştir. 
n t.or a a~ ı~m e 1~1 ?11ş ıy ne <kuvvet bulmakta olduğu ve ispanyada İşsiz er melleri beslenmediğini söyle- hi'nin bu fikir ve mütaleası u-
etlı ve tarıhı m~skukat~ ev- marzH aliye muvafık görülme- CORDOUE, 21 A.A. - İş- mişlerdir, Bu hatipler bütün mumiyetle terviç edilmiştir • 

eke yapılan tasnıfte vazıyetle ,_. t k fa li tl · '-- sizler, yakın mahallelerden bi- dünyanın iktısadi hayatı üzerin · d'I · · Ah' yen vır a nn a ye enn uay 
tayın· e ı memıştı. ıren ı· ol uı:kı l ı - ı.~- rinde bir nüınayi" yapmışlar ve de tesirleri pek yakında görüle-.f k·ı . b k.k"tm ı y aıu an an aşı maga ·~ ., 
aan \'C ·a etı u mes u a ı tı bir ekmekri dükkanına hücum· cek olan deniz itilafmdan son-·r· k . . arnış . :ı: 
snı ıne arar vennıştır. fDnam Necelc) etmişlerdir. Zabıta, nümayişçi- ra dostane mükalemelere devam 
Bunların içinde en ziyade leri dağıtmış ve sükunu iade et- edilmesini hararetle arzu etmiş-

ıymetli olanlan eski Bizans · · 1 rdi 
ita.yan tayyarecisı· nnştır. . e r . 

Arap paralan bulunmakta- y · b · k ( "} d J J 
r. SPEZZİA, 21 A.A. _ Pisa enı ır re or ngı tere e ze ze e 
MeSkukfitın tasnifine veka- di Marina tayyare kazaamda ö- MİAMİ, 21 A.A. - Garwo- LONDRA, 21 A. A. - Şi-

müfettişi umumtlerden len 3 tayyareciden Bamonte'nin od bir kano otomobille saatte mali Staffordshire'da bu sabah 
hit Beyi memur etmiştir. cesedi bir balıkçı gemisi tarafın vasati olarak 162 kilometre 756 hafif iki zelzele olmuştur. Ka
hit Bey ilk tetkikine başla- dan sahilden 8 mil uzakta bulun metre katetmek suretile dünya saba halkı bu yüzden havlı te-
ştrr. mustur sür'at rekorunu kırını • · · 

Amerikada kaza 
yüzünden ölenler ı lran konsoloshaneslndtki rtsmı ka//11/dt bulunan /raıffılar • 

NEVYORK, 21 A. A. -

1 

Dün İranlıların nevruzu idi. j su tarafından Türk ve İran if 
Amerika'da muhtelif kazalar Bu münasebetle İran konsolos- tiklal marşları çalııunışur. ~ 
yüzünden her sene ölenlerin tak I hanesinde bir resmi kabul yapıl zır bulunan zevata nevruziye jJr 
riben 100 bin kişiyi bulduğu ve mı~tır. Sefir namına konsolos ram edilmiştir. 
bu yekunun daiıni surette kabar Esedullah Han tebrikati kabul .. betil't 
makta bulunduğu anlaşılmıştır. etmiştir. İran tüccarlarından bir munase 
Bu kazalara başlıca otomobil zat nutuk söylem· v k 
oför e · · 
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Etabli vesikaları tevziatı 
Malullere paso 

er - -··· .. 
Bir kısmı meccanen, 

•• bir kısmı da 

~itaraf azadan M. Holştad işlerin 
;üratle intaç edilebileceğine kaildir 

Memurin Teavün 
sandığı 

• • 
nızamnamesı ... 

İnhisar idaresi mü- yarı ücretle gidecekler 
Haber aldığımıza göre Osküdaı 

bayaata başladı.. 1 tra':'vay .. şirketi. -~ar!' malülleri cemi 
yetine gonderdıgı bır tezkerede Ua. 

Tütün inhisar idaresi tütün küdar - Kısıklı, Uaküdar - Haydar
tüccarmın ve piyasanın son va- paşa, Bağlarbaşı - Haydarpaşa. civa· 

Maznun- La vallah ben tavla oynamaz .. ziyetini nazarı dikkate atarak rında mukim birinci. ikinci üçüncü 

ası Muhtelit mübadele komisyo
tilı ıu bitaraf azaları Türk ve Yu

ş ıan hükfunetleri tarafından ya-
1ılan tebligata komisyo~. n~
ıa verilecek cevabın kat ı şekli
i tesbit için dün de meşgul ol

Memurin taavün cemiyeti ni 
zamnamesi proje halinde bası · 
larak müdürlere tevzi o1unmuş 

' tur. Müdürler projeyi tetkik e
derek mütalealarını yazmakta
dır. 

• tabii ve daimi mübayaatına ila- derecede rnal~I ~bita~a . meccanen 
Reıs - Ta J d w 'I t 1 k t • • 1 . .. ııaso ve dorduncu. be~ıncı altıncı de-. v a egı , avcı ı e mışsın ... ~eten yem mu~al'.aatta bul~nma recede m•lül zabitanada nısıf ücretle 

Reıs, kıvırcık bıyıklı gence sor- da geldi. Ben lokumu çatala batırıp ga karar vermıştır. Bu cumle- seyahat edebileceklerini bildirmis ve 

nuşlardır. 
Bu cevap birkaç güne kadar 

tik.mal edilerek hey'eti umumiye 
en geçirildikten sonra iki hü-

t umcte bildirilecektir. 
Bitaraf delegelerden M. Holş 

d bir muharririmiz demiştir 
i: 

kal - Türk ve Yunan hükUınet
es~erinin arzu ettikleri gibi komis 

~ondaki işlerin altı ay zarfında 
ıkmali mümkün olduğu kanaa-

o indeyim. M. /fo/ştad . 

ld .Bun~n için alınacak tedbir- tos nihayetine kadar bitirmesi 
e eOlen tetkik ediyoruz. :kabil olacağı VI': bundan ancak 
~ad .. Komisyo~ c~vab~ ?,ir kaç bir iki ~y sonra d~ bü.~n ın~hte 

il gune kadar bıldırecektir. lit komısyon faalıyetının hıtam 
1 Baş murahhasunız Tevfik bulacağı muhtemel görülmek-
3' Kiimil B. de henüz bitaraflarrn tedir. İşlerin uzamasına başlıca 

u cevabı malfun olmadığı için ko- sebep, Rumların pek fazla olan 
~misyonun mesaisi daha ne kadar tazminat taleplerine ait esaslı 

devam edeceği şimdiden kesti- tetkikat olduğu, bu husustaki 
u rilemiyeceğini söylemiştir. fuzuli müracaatların adilane su 
~ Az iş çıkardığı söylenen İs- rette tasfiyesi için bu teknik tet 

tanbuldaki tali komisyona beş kikatın icrası zaruri bulunduğu 
t memur daha ilave edilmiş ve bu söylenmektedir. Müracaatların 

suretle günde(300) kadar ctab- arkası hala alınamamıştır. 
li vesikası tevzi olunması temin Simdiye kadar İstanbulda 
edilmiştir . Run:ııara ( 44,000) etabli vesika 

Maamafih bu kafi görülıne- sı tevzi olunmuştur. 
diğinden işleri az olan Gümü!- Alkadarlarm namına etabli 
cünedeki tali komisyonun bir işlerini takip eden muameleci ve 
kısım memurlarile muhtelit ko- mutavassrtların sui istimalde bu 
misyon merkezinde bulunan faz lundukları tahak~mk etmiş oldu 
la memurların İstanbul tali im- ğu için bunların is ta 'cip etmele
ınisyonu emrine verileceği anla- ri tali komisyon tarafından men 
şılmıştır. edilmiş ve bu gibi eşhas hak.-

Bu uretle tali komisyonun kında takibata tevessül olun-
etabli vesikası tevziatını ağus- muştur. 

Nisan için müessis heyetin 
içtima ederek nizamnameye 

: kati şekli vemıesi mukarrer
/ dir. 

i
l Muvakkat bütçe 

Belediye ve vilayetin beş ay 
1 !ık muvakkat bütçesindeki ma
arif faslı encümeni daimide tet 
kik edilmektedir. Maarif müdü 
rü Haydar Bey dün encümeni 
daimide izahat vermiştir. 

du: ağzıma atarken bir polis içeri girdi. den olarak aldığımız malfımata bu mıntak~I" dahilinde mukim;,... 
- Son kalk ayaı:a ... adın ne? Ne ilmim var, ne haberim. Çirunaçin nazaran Samsun tütün tüccarı- lül z•bit"nın mahallelerinden alacak-
- Hasan.... d: birini "?Y;ıalar. polis ens~mizc bi- nm yedinde'<i stoklardan beş lan ilmühab~rl~ birlikte .cemiyet ta-
- No ı~ yaparsın? nıyor. Ne ıştir anlamadım ki... bin kilo tütün .. 1 d.lrn rafından verılmı · olAn huvıyu vara-
- Manafçıyım ! Şahitler gelmemişti. Tebligat ya-' . . . . mu la~aa e .' . e- kalarrnı hamilen Üsküdar tramvay 
- Man~fçı ne demek ı pılmak için muhakeme kaldı. 1 s.ı ıçm mahallıne emır verılrnış- sirketi işletme müdürlüğüne müraca 
- Yanı ya zamanına göre porta- tir . . at etmelerini' ilave eylemiştir. 

kal, elma. armut ~tarı':'... Cellat Hasan ile rüfe- Btr taraftan bu mübayaat di- ........ 
Uzun boylu, kosemsı kıranta aa- ğer taraftan önümüzdeki mahsu v 

kallı adsam.a dod .. ndü : kasının muhakemesi !ün az olacag· ı haberleri piya~a- ize m üşküla"' h 
- Pnın a ın ne' 

_ Murat... · Cellat Hasanla arkada<larının mu- ye canlandırmıştır. _ 
- Ne i~ yaparsın? hakemesine dün Ağırce;ada devam A k Seyyahların azalması-

" L- edildi. Tahkikat safhası hitıniş oldu- n ara yerli mal - .,eructçi !... , d · ı j 
- Sis. Rıza beyin 250 lira para- gun an Müddcium~i .Dürhaneddin sergisi na mı amı O uyor 

sını dolandırmı§Slnız. Bey ~s hakkında ıddı••ını derme- . . . • . . . o· "s· 
_ Lil vallah haha , k B y~n ottı ve maznunlardan Mustafa Sanayı bırlıgı ıdare hey'etı ıin maya" vapurile şehri 

Afy • h• rım yo ••• en oglu Kaz l Al. - ı s · · T d.. b. · · mi.:e 28 Lehli sevyah gel · On in ısarı o gün şerbet eziyordum. Bolisler el- ~m a . ı 0ı: u aı~ın av-; un ır ıçtıma yaparak Ankara- , rnış-
diy .... Haji k•lk karakola g ş9ancıl.dadkı gazınlodad Ak hmedı bıçakla da Milli sanayi birliği tarafın- tir . 

___ Ben d ··· yerın en yara an ı larını sabıt gö· 1 k 1 Seyyah ac •ııtala 1 · aha 
• "°.'. u: . rerek Cellat Hasanın bağ bek~isi Yu an açı aca o an 9-24 Nisan .. . c r n.ın .ız • 
iktisat Vekili bu mese- - Ne ışın ben gıdecek karakol- sufu öldürmekten beraati·n·ı .,. yerli malı sergisine fabrikaların tına gore turıst mevsımı olan 

da> Amma müjad l d. ·ıti • .,...zım, b l' · · leyi tetkik ediyor Bundan b k e e etme 1
.' ~ı f ... Sabri ve Atılla birlikte Cellat Hasa- iştiraki meselesi görüşülmüştür u sene ey ul nıhayetıne kadar 

aş a ne oldu. kımın a- ka d · · · S · b' ·• · · . daha ancak (2000) kad ANKARA 21 - 1ktısat vekili rası şalındı .. Rabbena hakkı ı in sor· nın . yın ~e erının evıne taa:ruz et· anayı ırlıgı ıare hey'etı bu . ar sey-
Şcref Beyle konuştum. Mumaileyh madı ben.. ç ~esın~ g~lın.~e bunun. d• sabıt oldu- içtimadan sonra bütün fabrika- yalı gelecektır. Bazı acentalar, 
şu beyanatta bulundu: Rıza Beyi, elmas yüzük göstere- gunu :e.rı. •.~er~k. d?rd~ hakkında !ara bir tamim yaparak milli sa- seyyahların azalmasında buhra 

- Afyonun i?hisar. altına alı~ma rek tavlamışsınız.. ~=":.az~::'n'::.ır 1~~ek~;!~ı;"va:.~a~~~ :~: ı;ıayiinıizin inkişafına hadim ola mn. tesiri o~makl~ . ~eraber bu 
sı hakkında ~~tkikat ıle m~şg~um. - La vallah-~n tavla oyna'."~' dalaalannı yapmıslardır. cak bu sergiye istiraki tavsiy et vazıyette vıze muş:cılatının de 
Bu husust.a s~ylen.ecek yem bır fCY - °1:.a~!a d~gıl, tavcılık etnıış~ın. Muhakeme b~ar i in kal · f - amil olduğunu iddia ederek di-
Y.o~u_r. Bır şırketın mahkemeye ~e: Sahte yuzuk gostererek adamcagızı ç mıştır. mış ır. • yorlar ki: 
rıı~~~ı hakkında da malumat sahı~ı atdatmışs~... • . B" t Budapeşte sergısi pav- _ v· . 
degilim. Bu haber, olsa olsa bazı şır - İftı'.a .. Azım ıftira !. Ir apu memurunun . • ... • • . ı7:e. ~~~elesı kaldırıl-
ketlerin ticaret odalarına kaydedilir - Polıslr_r n!.çin iftira etsinler? beraatı yonu komıserlıgı dıgı bıldırıldıgı halde polis me-
ken derecelerini saklamaları yüzün- Yoksa sana hır duşmanlıkları mı var? .. . . . . murları yolcuların vize muama 
den odalarla şirketler arasında çıkan - İnsan, şiy sut emmiş. kim bilir. .Evvelce bir idari meseleden do- Hukumetımız.ın. resmen iştı- lesi yapılmadan şehre çıkın _ 
ihtilaflardan münbois olsa gerektir. Kıvırcık bıyıklı genç ise omuzları layı tahtı mahkemeye alınan Çatalca rake karar verdığı Budapeşte na · ka b k 

1 
~~ı 

nı oynatarak. dedi ki: . tapu m•muru ~brahim Fehmi Bey sergisinde Türk pavyonu komi- ım n. ıra mıyor ar. ıze 

' İçki fiatlerinde de 
tenzilat yapılacak 

- Efendım. size anlatayım dıba· muhakeme netırrsınde berat ederek seri°". D . B , . . muamelesı yolcularm saatlerce 
cesini.. Ben o gün kahvede İdrisle. eski vazifesi olan Çatalca tapu me- . ı?'ıne anış ey tayın cdıl- vapurda kalmasını mucip olu-
a~tmış ~ltı oynayordum. İdris yenü-' murluğuna iade edilmiş ve işe basla mıştır. . . . . . yor . 
dı. Keyıf kahvcsile beraber lokumlar mıştır. Budap~şte sergısı ıçın Tıc~- Cuma günleri gelen yolcular 

Müskirat inhisarı müdiran en- retOdası ıhracat eşyamızın bır ise pul bulunmama .... d 
.. · b. ı· ·ı· · · ---------~i'---ı 1 C } ·· k 11 1 · sı yuzun en cumenı. ıra ıatlarının tenzı ı ıçın - • • numune o e {Styonunu hazır · 1 . 

Bomonti şirketi ile temaslarına de-/1 Belediyede J am_ı erın eşyası lamaktadır - ~ı~e ınuame esı icra edilemediği 
vam etmektedir. Bu işte idare. ayni . B k 11 • . . . ıçın şehre çıkamryorlar. Seyyah 
zamanda şirketin bir kısım hisse se· '------------ u 0 eksıyon 21 nevı ıhra- !arın azalmasına sebep ol b 
netltrinc malik bir hissedar sıfatile Anadolu yakasım Alelmüfredat tesbit ve c~t eşyam:zıdn' nümunelerini ih- vaziyetin düzeltil~esi ve anviz~ 
hareket etmektedir. tahrir edildi tıva etme te ır. usuliinün kaldırılması lazımdir" 

yeşil Hilal müsameresij Harp malullerinı"n .. Di.ğer içkilerin liatı~rında da te.n· Elektrikle tenvir için tstanbuı ve mülhakatında 600 d··n Yeni sanayi umumi I zılat ıcr;:ı.sr mukarrer ıse de henuz ... B" M ' 
bu gece terfihj 1 şe.kli v~. m.ikda'.ları k~sbi katiyet et- cereyan fazla cami varılır. Bu camilerde mev mÜdÜrÜ ır ısırıı gazeteci 

mış dcgıldır. Pıyasaya beşyuz gram- cut eşyaları tahriri teberrükat komis şehrimizde 
Bugün (23 mart) öğleden sonra . Harp. malülleri cemiyetinde dün l:k şişelerden az i~ki çıkarılmasına ni eden müzakereler yonu heyeti camilere ~izzat giderek İktisat vekaleti sanayi u- . 

saat ıs te Tepebaşı Darülbedayi sa- bır kom~syonu mah~u~ . topl~narak hayet verileceği doğru olmadığı an· bu eşyal~rı eld~n geç~rmek. auretile mum müdürlüğüne tayin edilen Mısır gazetecılerinden Nakip 
!onunda Ye•ôl h·lal cemiyeti ve İçki malil~lerın .esbabı terfihını temıne ma laşılmıştır. Çünkü yeniden 250 gram İstanbul elektrik ve hava ga- defterlerını tesbıt etmışlerdır. Bu def M .1 f t .. .

1
. Ş Aziz B. dün Toros ek .

1 A.le h ,,.. ı h . b. .. tuf hır layiha kaleme almıştır. tık şişeler mübayaa edilmektedir. Zl şirketi direktörü M. Hanses terler eşyanın miktarını değil tefer- . arsı ya ıcare mumessı ı e- . . . . spresı e 
Y tarı gençler eyetı ır musame Müdafaai Milliye vekaleti kalemi - · • ·- dün belediye reisi Muhiddin rüatmı d~ ihtiva etmektedir. Meseli rıf Ber salı günü şehrimize ge şehnmı~e ge~mıştır · 

re verecektir. Duhuliye ücreti alı~- mahsus müdürli Selami Bey Harp Balkan turizm bürosu Beyi ziyaret ederek Üsküdar eski defterde filan camide s halı ve lecektır. Haber aldığımıza göre Nakıp Azız B. Mısır ahvali 
~ayarak sırf içki düşmanlığı gayesı· malilllcri cemiyeti merkrzi umumisi- 4 .mu;ıhaf var diye ~ukayyet iken bu şehrimizde bir kaç gün kalacak hakkında d~~iş~r ki: . 
nı tamim için yapılan bu müsamere- nin Ankara mümessilliğini kabul et· Haber aldığımıza göre Hu- cihetini» tenvir için evvelce ya- gUnku defterlerd• l§bu halıların tu- ve buradaki sana . .. 

1 
- Mısır ıyı hır vazıyette de-

de konferans verilecek, Konservatu- miştir. kuk fakültesi talebe cemiyetin- pılan teklifler hakkında görü- ili, arzı, nerenin malı olduğu, rengi . . ff . yı muessese e "ildir 
~;anr tarafı~~an ~üntcbap parçalar ~ Sabık Balıkesir meb' - de Balkan turizm ittihadının şülrnüştür. Hanses Muhiddin ve evsafı sairesi dercedilmiş ve ayrı- rını te ış ettıkten sonra Anka g . . .. 
. . acak, Cümhunyet gençler mabfelı • b. b.. . dil , . C Beyin yanında uzun müddet kal ca da kıymetlerini koymuftur. Keza- raya hareket edeceklerdir. .. Bu vazıl;'et ancak mustakbel 
ıl<ı piyes temsil edecek ayrıca canlı USU Vehbı B. ı~ ıı_rosbu teünk.sıs .~ kece,ctır: e- belcd · lik mushafların cildi. sahifesi, satın, 928 • j • dunya harbınden sonra düzele-
tablolar gösterilecektir. Bütün mek- . . mıyetın ug u ongresınde mış ve bu içtimaa ıye mua vakıfı. hattatı. tezhibi tamamile gös- prım erı cektir! .. 
tep idare heyetlerine ve talebe mü- Menemen divanı h.arbı tara- bu mesele görüşülerek bir karar vini Hamit B. de iştirak ederek t riJmô• e bunlara kıymet konulm B harb. .k. 

k ı e .. ....,. v uş Teşviki sanayi kanunundan u ın ı ı sene sonra ol-nıessiUerine davetiye gönderilmiştir. fmdan sabık Balıkesıc mebusu verilecektir. evvelce yapılan mu ave e hak- tur. Haber aldığımıza göre tahriri . .f d ed ması ht ld. 
1 

,, 
ve esbak Maarif vekili Vehbi B. kında izahat vermiştir. teberriikSt komisyonu dini müeasese ıstı a e en müessesata v~rile mu eme ır. ··· 

Hamallar teavün bir sene İstanbulda ikamete me- Tek taksi nizamnamesi Haber aldığımıza nazaran ler müdürü Eaat Beyin riyaseti altın cek 1928 senesi prim cetvelleri-

s dıgıw muriyetine karar verilmişti. Yeni taksi talimatnamesi- şirket bu yazdan itibaren Üskü- da içtima ederek tanzim edilen defter ~~. Hd~yketi vekileye sevkedildi 
an . . . Vehbi Bey, şehrimize gelmiş nin tetkikinden sonra derhal ~a~ ve K~dık~y ele~tırik şebeke- !eri birer birer tetkik ve nevakısı ik- gını un Ü nüshamızda yazmış 

. Hamallar cemiyeti hcyetı ıdaresı geldigı"'nden ait oldug-u maka pı·yasaya çıkan 300 otomobı·l sının genışle.tılmesıne ı..~-•.-.-a- mal edilmekte ve henüz yazılmamq tık. 
~Çtima ederek taavün sandıg-ının pro ve ~· ba mil · 

h be d b 1 kt d Cakt r Hal hazırda Üskud olan zı ca erın e§yasını yazmak Yaptıg"rmız tahkı·kata g·· ıeaini tetkik etmiştir. mat a r ar u uruna a ır. eski otomobil sahiplerini muta 1 • 1 • ar ore 

lMEMLEME_T-_T~~ _AJ.-~ 

zarnr etmiştir. v.e Kadıköyün hır kısmmda ~ v.e kıf'?etlerinl ko~k eaba~ını is- bu cetveller Heyeti vekileden 
Belediye bu vaziyeti nazarı sısat yapılmıştır. Şebekenın tıkınil ile bu defterlerı camılerdeki çıktıktan sonra 928 senesi-.e 

dikkate alarak eski otomobiller Çaınlrca ve Kızıltopı:ık içerleri- muvazzaf memurlara tasdik ettirmek ait bu primlerin derhal tetkika 
için yeni bir tarife vücude ge- ne kadar götürülmesı takarrür le meşgul olmuılardır. tı yaptlacak ve mahsup muan1e 

tı.rmiş ve alakadarlara teblı·g- e- e.tmiş. tir. Y.a. pılacak tetki. ·kat ne- lelerini Maliye şubeleri icra e-
d l tali Macar sefareti d kl d. dilmiştir. Yalnız bu tarifenin tı.cesın e uzum ve p nazan ece er tr. 

Şoförler intihabab 
Şoförler cemiyetinin idare 

hey'eti intihabatı 28 - 29 martta 
yapılacaktır. ---··----

Spor • 

idman cemiyetleri 
ittifakı içtimaı 

( 

• 
E 

i T okat'ta 28 tarikatçı
nın muhakemesi .. 

tatbiki ihtiyari olup isteyenler dıkkat~ .alınarak_ şebeke _Anado- Macar sefiri M. Sadislas Ta-
tarifeyi tetkik etmeyerek pa- I~ sah.ılınde1?'Bogaza dogrıı tem 
zarlıkla götiirebileceklerdir. dıt edılecektır. 
Yalnız fiat, taksinin yazdrğın
dan fazla olmayacaktır. 

hi dün Peşteye gitmiştir. Ken
disinin avdetine kadar sefaret 
işleri maslahatgüzar M. Antal 
Urlein tarafmdan göcülecektir. 

20 mart cuma günü Ankara
lzmir tüccarları Buda- da içtima eden Türkiye idman 

peşte sergı"sinde cemiyetleri ittifakı merkezi u
mumisi içtimaını bitirmiştir. İç 

]j 

[ 

1 

•••••••• 
İzmir telgraf başmüdürünün bir tacir 

aleyhine açtığı tazminat davası 

BLT vaziyette talimatname
nin tatbikinden evvel piyasada 
bulunan otomobiller daha çok 
iş yapmaktadırlar. 

Asri kömür depoları 
Tokatta huıuıi bir evde toplana- met B~y, geçenlerde Oahiliy~ vekô.le . . 

inşaat istatistiği 
Belediye hey'eti fenniye mü

diriyeti şehir dahilinde yapılan 
son bir senenin inşaat faaliyeti 
hakkında bir istatistik vücude 
getirmektedir. htatistik vekale 
te gönderilecektir. 

'•k ayin yaptıldan iddiaıile lSi er· tine bir telgraf çekerek lznur posta Evvelce vak~ olan son sıstem 
kek 13 ü kadm olmak üzere 28 tari- ve telgraf batmüdürü Enver Beyini kömür deposu ınşası hakkında- Mezar:ık!ar yüzünden 
knt mensubunun burada ağır ceza rüıvet aldığını, vazifesini sui istimal· ki müracaat belediyece tetkik 

Behçet B. in teftişi 
Tütün inhisar umumi müdü

rü Behçet B. dün Cibalideki ci
gara fabrikasını teftiş etmiştir. 

Maruf bir muganni 
şehrimizde 

ıtıahkemeıinde m •• uhakemeleri yapıl- ettiğini bildirm.it.tir. 1 edilerek ikmal edilmis.tir. Depo b :r ihtilaf 
tır B 28 '·'- d E B hak ı . . . 1 Maruf muganni M. TittaRuf nış · u ""'' ev e toplu bir ~I itten el ç~tirılen ?~er .. ey · mahallini belediye Boğaz icin- Yem lıeledıye talımatnameaine gö .. h . . . . 

de bulunurken ubıta selerek kendi- landa Şurayı devlet ıki gun evvel 1 d U . l k t b. t - t re evkaf, mezarlıkları beledı'yeye dun şe rımıze gelrnıştır. 
lerini yakalaınııtır. Celse açıldığı za. men'i muhakeme karan vermiıtir. I e. .ınur yen ~ ~r:ı .es ı e -
"'an maznunlann uıulen duruımala- E B bunun üzerine lzmir müd n;ıştır. İnşaat ıçın talıp olan devredecektir. Bolediye ve evkaf .ııı~mm:ıB=~:::::::!!E!!llDmlİlllıı. nver ey, . . , . kk 

İZMİR 22 (A.A.) - Buda- timada birinci reis Samsun meb 
~eşte~e. beyne~m~lel sergiye iş- usu Ali Rıza, ikinci reis Erzu
tırak ıçın şehnmız ticaret oda- rum mebusu Aziz, aza Mahmut 
sında yapılan ikinci içtimada Saffet, Emin, Hadi, Hüsnü Na
lokum ve şekerleme ve tahin ili atletizm federasyonu reısı 
helvası amiHeri hazır bulun- Burhan, futbol federasyonu rei-

. . . si Hamdi Emin, eskrim fede. 
muşlar, sergıye ıştırake karar rasyonu reisi Fuat, güreş fede-
vennişlerdir. Mayısta açılacak rasyonu mümessili tayyare ve 
olan bu sergiye incir ve üzüm denizcilik federasyonu mümes
deri ve bağırsak ihracat tacirle sili Cavit Beylerle müşavir aza 
rimizle palamut, valeks, meyan o~arak ~ı~h~.yed~n Ankara sıh
k .. k- t h" tm k ·· · hıye muduru Alı Rıza, Maarif-

•·ı Yapılmı1, sonra mahkeme reisi rı, .. dei umumiliiiine müracaat eder<kBol grupların teklıflerı hey etı fen- memurlarından nıüteşe il bir hey•. 
••him Bey, evde toplanmalarının ıe- danlı zade Ahmet Bey hakkında bir\ niyeye havale edilmiştir. Bun- et şimdiye kodar İstanbuldaki mezar 
b~bini sormuştur. Mnznu~lann ver- iftira davası açmıı ve ıs bin lira ma !ardan hangisi münasip görülür lıkları tPSbit ve belediyeye devrettik 
dıkieri cevap, ifade farkı ıle ıudur: nevi zarar iotemiıtir. Bolclanlı za~e 1 se 0 grupun inşaata başlaması !eri halde evkaf Beyoğlundaki kıymet 

Yeni Romanımız 

o u eş ır e e .uzere ~a~ı ten talim ve terbiye azasından 
ve palamutçul~r şırketlerı ıştı- doktor Avni Beyler hazır bulun 

' rak edeceklerdır. muşlardır. 

- Biz Balak baba ude Hüseyin Ahmet Bey lzmirin ileri gelen taeırl'. . d h 1 h t ·ıe 1 t• li ve varid" tlı dört mezarlıU.ı devret· a · "d ·tmi tik · 1 · d d. ıçın er a ru sa verı ce c ır. ., 
•Yın evinde mevlu C gı 1 · ve zengın enn en ır. • d h d mek istememektedir. İhtilafı devlet 

Sonr b' d b. ı· ter gelerek e- Bogazın şurasın a urasın a . a. ır en ıre po ti . d surası halledecektir. 
~· ~bluka ettiler ve bizi tuttular. z_~ Fethi - Fatin Beyler arasın· j p:ra~ende bır hal e . ~ulunan Belediye mezarlıklu müdürü Ye-
d~dıp ilahi olıuduğumuz doğru degil daki itilaf komur depolarının çarkın man- niköy mezarlıgının yeni talimatna-

Yazııın: 

Gözlerin sırrı 

ır. B 2ı M 1 f • 1 zaraları bir suretle kalkacaktır. meye ..nre tanzimine karar vermı·ş-B ah. ursa - ü kiye mü etbf e- k ... 
•ri ·" va_ziyet karımnda iddi~:' ~t- rinden Ali Server Bey buraya seldi. Fahrı B. An araya tir. mezarlığın İçinde tarhlar ve par- NUR TAHSiN Hm. 
di nın dinlenme<ine lüzum gosteril· Mumaileyh mefsub serbest fırkanın , • ke yollar yapılacak ve ağaçlar dikile 
b~ı~nun\ardan ikisi de Tokatta ı·d . F tb• B 1 a1· F t• g1Uı cektir. Bu mezaılık bir nümune me-

llnnıu d ı·k dild. sab•k ı en e ı ey e v ı a ın _ h 1. k Yor u. Cels~ ta ı c ı. · B 1 d. . .h b f E lk" gu .. n hususi bir iş ıi- zarlıgı a ıne konara tır. Mezarlığın 
Bey arasında e e ıye ınti a 1 ve ır vve 1 etrafı duv~rla çevrilecektir Yen' k" Perşembe günü 

başla yor l:ı:ınir telgraf ba~mudürü 
1 

ka tefkilalı ıwasında tahaddü• eden çin şehrimi~e ~!~~posta ~e tel· lüler Jıu duvarlar _için trl Örgüs~ ;.,>.:' : 
lS.OOQ lira tazminat isteyor mün•l.:o~ ve kilülr.\lin tahkikine bat graf umumı muduru Fah.rı .Bey darik et':" ·k s.ı::·•t:lc hckdiycye yar- j 
'ZMın d _ 1 ı tır dün Ankaraya avdet etmıştır. 1 dım etl'O•~lerdır. '• ;,;E...,.!!!!Z?'!:ı•C:•ZJP!!5!!i_i5!!_!!11!!!!11!--r:;: .... " 22 - Bold.•·ılı zade Alı·! la ıgı an afı rnıf · ·-

Sergide ziyaretçilere memle M k · • er ezı umumı esaslı işler 
ket hediyesi olarak incir tevzii arfasında 931 eylül nihayetine 
düşünülmüşse de bu mevsimde kadar olan devrenin bütçesini 
en iyi kaliteden incir bulmak tanzim etmiş, harice gidecek 
kabil olmadığından Karaburun spor kafilelerinin idaresine ait 
cinsinden 800 kilo üzüm temin takımların mühtelif zevat tara 
edilmiştir. fından teftişini tesbit etmi tir. 

Bir terfi Bu içtimada olempiyat mesele 
İstanbul posta muamelat mü- si de görüşülmüştür. 

fettişlerinden Selim Sabit Bey Deniz umuru haziran içinde 
terfian ve zammı maaşla İzmir bir kere daha içtima edecektir. 
muamelat müf~ttişliğine tayin Federasyon reisleri fstanbula 
edilmiştir · avd"t etınislerdir. 
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~~ı 23 MART 193] bir adam resmi ve elinde bir sual: 

1 Sıhhi bahisler 1 

Yine böbreklere dair 
GLORY~ 
KRIZKOVSK 
hey'etı mu-'anniy~illıin 25 

mart çarşamba 

KONSERİ - Nisin daima ncı'eliyim? 
ım l:>ARE.HANE _ Alılıan cacWe11 ..... ~~a şöyle ııöz atanlardan biri 

Noı 100 TelpU a.ır..iı Milliyet. I• ı;~ 

Ödünç para yerine nasihat .. Nefritler ve nefrozlar 
Dr. Rus('11kl11 HAKKI için biletler -:imdiden 

redıırik edilebilir 2 l - Niçin mi nq'eliyiın .. Hiç ilAç Muhtelif yllilarda üç köylü kaçtı. Parayı verecek dostunun 
,anlıul. lıullanmam da ondan.. · ul ·· kl 1 d k Böbrek hastalıkları hekim- sütlü şeyler, sade sebze yer, Fiatlar 

I 
•o 
ı a 

·G 
·M 

Tel"'- ·n'=• ah l gencı arasında kondş an mu· ca arımı top a ı tan sonra. 

24311 
_ 

24312 
_ 24313 R atsız ~ mayorum.. him -~i-~ mesel~ydi. bu .• Ya_şça _ Eğer, dedi, babam ch•yma· !er için ardı arası kesilmeyerek fayda görmez. Hasta yakından 

Şeh~debap aınemalan, cımıadan en küçuk oldugunu aııladıgım sın dedigun" <len dolayı tereddüt döğüşen bir tetkik mevzuu teş takip olunursa görülür ki kanın 
BONE VCRETLERl ba k aunlcrde pek tenha olur Ge- . · ,,_. 'nd ·· ·· ·· kil eder. Böbreklerin iltihaplı su kısmı süt rengi bag"lamıştır, 

A ı !,,• ka-'••Ja-'· biri' :tmı. ~ç yırmı .... ısı e gorunuyor· ediyorsan ... o TUrld isin H~ 1ıç1a çen ,.-n, ar ....., """n gı 1- d D'. 1 · · k" bozuklukları Nefrit ·Böbrek il· Bu ziyade mikdarda Lipid'lerin 
ı htı 400 ~ 100 lıurut Kapıdan içeriye girince soğuk bir u. ıger -ennm otuzu geç m Söziinü ikmal etmedi. Karşı tihabı ünvanile tanılmıştır. Bun bulunmasındandır. Serumda ko 

ı t ay' 750 ,, 1400 .. rib .. ir ... ,..,;ne r 2 r"""t· Bir de ne olduk. lan. n.ı anı. ayordum. Ben smdakinin gözlerine dikkatle ı h · · - • ı-- F"""r- k dil d nl k akın arın ad, müzmın yanı taze, }esterin miktarı da artmıştır. 

75-100. 150. 200. t.5-0 
Local~r 800 · ı 000 .. ............... .... 

112 " 1400 • 1700 " ıöraün: Koc:<t salon bomlıot... en ernu · 1 eme mer baktı Beriki asıl düsündüğü se eski ve ikisi ortası olarak tah- Kanda Ürenin mikdan tabiidir. 

MAJ K Sinemasında 
EAN MAX · COLETIE DARFE· 

UIL ve HENRY KRAUS 
tarafından 1 r. 1 Ge_riain geriye dönecek de~~ya... da değildim. Faıkat işitti~~ in k~•ısındalı:i tar.dından k~ş B 

ister ıstemez otunnu§. Ve tabii can sözleri daha iyi duymak ıçm Y • • ~ clı: 1 telhat şekilleri vard11r. u son· Böbrekler iyi işler ... İdrarda 
; ~ ~ Gelen evr•lr geri verilmea aılnntıaı ile bir de elgara tellendir- kulaklarımı meraktan meneden f~ılmış olmasına canı s 1 mış rakilerin içinde terallübi deni- ziyade mikdar albümin ve yağ Müddei Umumi 

M .. d'-" .. ı..ı- 10 ı-.• ınİf· Derken oyunu belqten eeyret- -·-'' .... _ 1 . ld - bır halde. len böbr .. ek iltih.aplarım .. ay·ırm· a da. mlası bulunur. Dikkate şayan HAJ J E RS i hı l u ..... ceçea nuı -... 1 • la •• b" . lıa ..ıan urou<m. u.<ese enın şu o ugu an H h -'--" b eu. Cuete ,. _ .... ,.. alt '·'- meyege en memur r .... n ın P la ıl ..ı... y· · ·k· d - ayır, · ayır; u=ı, en sa lıdır. Bobreklenn bu tuxlu bos dıg· er bir nokta şudur: Kanın • • • 
1,. , .- göriinmüt: ;11 ıyoru..,: ınnı ı ı ~aşrn a· . . bi _ _ 
lfUI ır.iidiriyete müracaat edila. - Efendim lli&ara içmek yasak- ki genç artık evlenmege karar na edeceğim hızmetı r an ev zukluklannda damarların b0s Serümünde albümin yahut pr0s L= . .. ı 

Cazetemi:t illnlann ınu'uli,..W tırl vermişti.Hem de bir an evvel .• ve! yapmak isterim. Fakat dü· zuklukları göze çarpar ve umu teinler azalmıştır. famamen FranA&ca sözlu fi.• 
~il ıluıbul etmez. - N~?n ~? Çünki alacağı bir kızla son bir 'şün ki ortalrkta çok sıkıntı var.. miyetle idrarda itidal üzere al- Müelliflerin bazılaın böbrek devsm ediyor. 

~ . - Jılüştmler rahatıuı olmaun i.ki seneden beri seviştig" ini bü- Geçen sene her tarafı su bastr. bi.imin bulunması, böbreklerin 1 ıerin bozuklukları cismi dereki l>tınbul ı:n•lık:mcı ı;liye o ncı 
l 

i-- ~ 

1 

1 • J -
B .. k •• h d Sen" bab~·ı da cok zı"yan gör ·r · d k "kl"k ı ta . f . . • hulı.ud dalresındea. ugun U 8V8 ıye.. .. k.. halk bT d Kı ın ~ , - vazı esın e e sı 1 oması, n•nın ena ışlemesıne l>aglıdır, Mliııevver Haııım tarafından Atı.· 

Arkada§ bot sandalyaiara bakıp tün oy ı 1 ıyor. ll. . ZI? dü. Ben şimdiye kadar alacak- · ""k } · ·ı kand d" 
D n en fazla hararet ı 5 enaz O • L-'--:sı yoktu Annesı fa kırdı sıyanın yu se mesı 1 .e a ıyorlar. uray'da Kürkçllbap mıbı:leı;ın · 

giilUınsemış: ua"UCL • • Iarnnı almakta müşkilat çek· ü · ü A 
di. IJu,;Un nızglr ınUıehnviil _ Mlişteriler mi dedin ... Te§ek Evlenmek için az çok bir mas- me:ı:ken bu sene kimseden bir renın artması, remıye ve • Tedavisi: Bu hastalar et yen Çeşme ıokagılda 3:; nuroerolu ha· 
ba'3 klsmen açı:. kısmen bulutlu kür ederim, ben rahatsız olmuy~rum ~ raf etmek lazım değil mi .. ? İşte . zotemiye temayül ile ittisaf e· meğe tahammül ediyorlar. Et nede. sakin ımıil Hıkkı efen 

Kulalı Misafiri bu masrafı delikanlının görme· şey alamıyorum. Para yenne der. yerlerse iyilik görüyorlar. Ya- ılcyhıne lkamc .olunan b);anmı da 
----- - - şu cevabı alıyorum· D" • bö"b k -1 ·h b k' n.ında mumaileyh lsmıll Haklı.ı il ' t ] ı b k si lazım geliyordu ister istemez. · · ıger . r~. J tı a. 1 va a- kın vakte kadar bu h~stalara efendiye ikamctgAhının meçlıuliyetl rnB! ep iier ınüsa a ası Delikanlının babası vardı. Fa· - Bekle .. Biz kazanalnnda ları vardır ki böbreklerın bo:ruk az et veriliyordu. Cismı dereki baseblle m;d'ı <ur<d tebliğ edilme· 

1 

kat çifliği su basmıştı. Adamca· senin alacağını da veririz. Hiç lukları bilhassa içlerindeki in- tedavisi iyi netice vereceğe ben dil!l mub•şi.rl?. ıahıiyesinden ınl~ 
Yüzünü eksitme .. Ne yapalun. ce zat:a münhasırdır. Bu türlü ziyor. Fakat bundan sonr ihti tılmıkla ıınlti ıl!ndan !~"barca on~un 

~r..EL ·~ 
ğız mahvolmak derecesine gel- • 1 b.. . "h b 1 1 a zarfında cevap •eromJig, ve vev 

• • Bö" 1 b" d •1 Koca nehirler taştr. Toprak a- obrek iltı a ına tutu an arın yatlı davranmalıdır. Çünkü bu h'··k l "O .• 931 · . 
mıc:.tı y e ır sıra a og unun ld 1 "d 1 d . d ., d d . . ta "' at o an ' -~- pızırteoı 

96 ncı haftanın ikinciliğini i 
1
., • • . b lk" d f. nmız su altında harap o u .... · ı ra.r. an. n a zıya e .. mıı< ar _a hususta f. ı.kıırler arasında. aırn .. • gu··nii ,~11 14 ıe mahkemede hszıı 

b. . . "K 1 ev enmesını e ı e muva ~t d Alb bul 1 

t Ankara seyahati Tasfiye kanunu 

Ar!ı.adaşlardan ınnın U· Galatasaray<lan 30 Natık Muh I bulmuyordu. Lakin artık bir 
1 

Nasıl .. ? Hakkı~ yok ~u .. e umın unur, vucut arı şı- lık, gayrılık var. Her vakit mu· oulunmadığı takdirde hakkındı givı· 
u 1 ıak misafiri" ismi altında tann tar B. kazanmıştır, yazısı şu- tel: oğlunun bu arzusuna muha· 1 !ikanlı.? Para verırken <lu~un· şer. tuzlar birikir, kalır. essir olacağı temin olunamaz. hen tahkikat icra edi!CL#.1 illn 

, • misafirliği etmesine rağmen ~a- dur: lef et etmeği de doğru bulma- lme!tte hakkım yok mu? . İcmalen arzettiğim şu tasnif olunur. 
il ı rilerim beni yerinde gönneyın- Haftanın en mühim haberini ed böbrekhastı:ılıkları hakkında sar Bu akşam Pangalti sinema- ••••••••••••mf 

' erd" yordu. Delikanlı bir şey söylem 1
• f d bü" .. k ·· Kafk Yannlıl salı akşamı ~ut 21,:ıo ıe 

ı ı .e her halde merak etmişi ır. Mübadele tasfiye kanununun ş· d" .. k" . d 0 .zamana kadar hep söylenen olunan mesainin çokluğunu ve sAzın ~ ~kimhu~ere f das FRAN!'IZ TIYATROSllNDA 
• u Merak hatta dikkat etmemiş Meclisçe kabulü ve bu münase tm 1 uç ışı arasın a evve- 1 . d' 1 d ·ı ·tarafı ehemmiyetini bir dereceye ka- en musı ey etı tara ın an Meşhur ıenor 

1 bana b .. I d ek v kT ş··krü· Bf la samimi bir lakırdı mevzuu ha daşey ~~ ın1 . eyenk a ~t ımned.ıg·ı·n dar gösterir 12 kişilik büyük konser Kafkas TITIA RUFFA il• e ı cılsaJ.ar bi e oy e em betle Dahiliye e ı ı u gucenc ırme ıs e - · V . . 
1 

Ç • 
1 il ı tlüşer. Eğer böyle düşünmesek nin nutukları teşkil ediyor. linde başlayan ve git gide mü· d b' 1 .. 1 d" Fakat Böbreklerin kabiliyeti nüfu- aryetesı sınemac a ann son . hımezcl D'ARLE ve M•allim 

d . · d.. B' kerre na:kaşa şekline gı"ren meselenin denli:k ırl şey ~'. .sd<?'Y ek ı.ılmıştr ziyesini ölcmek öan serümünde günleri, komik Şeski B. tarafm· ı SIROTA ltdrakil~ 1 ronra kre ımız uşer. ır Vekil B. kürsüye çrkarak: e · an mm umı ı ır · Ü • ' d "T' 1 . ev6ne bir kon•er Hrileeektiı· 
, i l tlin diline düstük mü, o zaman "Tetkikinize arzolunan bu esası bundan ibaretti. Yaşı otu Oturduğu yerden kalkarken: reyi takdir etmek; hasta böb an gu ,.u~n~ç~u~p;ıy~es;c. =c:.CDC~~,!! 
• ·;ı 1 tasalanmak bize düşer. Hele iş kanun uzun ve hazin bir desta- zu geçkin olanlardan biri susu- N 1 ded" be de zor reğin ne derecelere kadar vazife ••O• ~ 

1 ıe ayaaa düserse var ya! e .Yapa rm . ~· nk d •· sini göreceğini ve bundan has· P<k }&kınJ•· 
ı. • e " • nın teşrii ıha tim esidir ... ,, Cüm· yor, düşünür görünüyordu. Fa- la senın paranı ıstıyece egı- O. b. . k h . bb · · 

E ·~: : ~;1l~;~ ı;~~:n!1?~:~?!~ ~~:a:~:~~E~si b~~~ı::; :~:e~;;:~:;;::~::~e ~:: ~~~~!:~~i=~~\~~: r0;:7=~~~e~:~~~~n ~~Er~:~ z~ilunyvaınıınNe~n vüyeil ARaSyvLan mLilrleBllSl 
J ,; ı f\nkaraya gittiğimi işidenlere mes' ul ıhükümetin vazifelerini, lı konuşuyordu: İnsan para biriktirmeli .. ~nsıce ı~fınde btoplanıp kaldı· 

,. ~ iİmdi rasgeldiğim ıaman bana devamla Hiliiliahmerin hizmet Sen evlenmek istiyorsun .. Fa Se e · k gını keşı ve unu tuzsuz ye- 111 
•" ı b" ı baktıklarını n g ncsın. on azanıyorsan kle le ted · tm k hep 
in 1 

~arıp ır nazba; ~l k ve muavenetlerini, son harpte kat borçlanmağa mecbur olacak besini a•;,r, .. Artık bu adamdan me . r .. 
1 

.avdı e
1
. c 0 

-··•••••••-••••••• 
l .,.ezdiııı. Haru ın c umar oy- · · 1 .. kl . 0 _,, J.. . mesaı cum esm enrır. wwwvwww•wwwcv 

ı ıı t .. s· karşılaşılan manıa ve giıç u e sın .. Bana müracaat ettın.. rta para a ıımıyacagını anlayan de 
r, )• ,'!.ar, parasıru yutarsınız. ız 0 tasrih etmişler; izahatlarına lıkta sıkıntı var. Bu zamanda likatılırfazia bir şey söylemeğe 

• c .,,uttuğunuz parayı bol bol sar - "Anadolu,, da yapılan tahriba- ıuzı·· ım ı..orm·· edi. Çekildi. O git-,. s "- t - kimseden ödünç almak kabil -
1 ' 

1 
ederken

1 
p~r:sını :ut ~gu~u: tı, taktiri kıymet usulü mecbu- değil Fakat sana bir hizmet et tikten sonra beriki: 

t r1~tle naslı aB arsa akna ba ~y e riyetini zikretmişler ve tasfiye mek isterim. İstedigin on bin - İste dedi simıliki gençler 
lakıyor ar u çarpı a şın ıkanununuıı kabufündeki fevaidi 

1 ı tıı b' · b 1 k · · k t frangı vereceğim.. hep böyle .. Doğru söze darılı· • •be mı u ma ıçın erame anlatarak nutuklarına nihayet 
, ~ ~ , 1azım değil. Zaten size ~rar: vermişlerdir. Deliıkanlının yüzü gülüyor- yorlar. 

- Ey, Ne zaman tebrık ede- B M M nutku müteakip du. Bu istenen zaman zarfında Hep susmakta olan beriki 
j, 

1 1 
L 1 

· B b'" ı 1 · • · ödeyecekti. Yalınız babasının adam en doğru sözü nihayet , . ı 
1 

,1 egız.... ana oy e soran ara Mübadele tasfiye kanununu ka 
; 'el 

11 
ıQn anlamaın:ız!ıktan gelerek bul etmiştir. bundan haberdalt' olmasını iste- söyledi. 

1 1 \ ,,u cevabı verdun . • • 
1 

McıınJ.eketimi:ı:e gelen vatan meyordıı. Parayı verecek adam Sen de para veremiyeceğini 
.- ır' 

3 1 
-. Ben evlenmemege .{arar da~lar gerek istihsal sahasında buna muvafakat ediyordu: niçin baştan söylemedin de !a-

r , 1 t erdım ! . . . gerek terakki yollarında bizim Ben sana bir hizmet etmek •kırdıyı böyle uzattın .. ? Çocuk 
- Hayır evlenmek ıçın soyle ı. beraber· bu memleketin yük" istiyorum. İstediğin gibi ol· ümide düştü. Şimdide gücen-

' ;ı :~~yor:ım:. Meb'us namzetliğiniz :ımcsind~ büyük bir amil ola- sun.. di. 
, ıt çın soyluyorum... C1lıklardır. Esasen gaye de bu· Sonra izdiv~ merasiminin Fakat beriki arsız arsız güle 
, ı, ?' - Ha! Teveccühünüze teşek dur. ne vakit yapılacağı bahsi açıldı. rek ceıvap verdi: 
•11 ·~ r~ c~r e~eri~ . Ankaraya baska iş Delikanlı bu hususta sabırsız· - Ah senin de paran olsay· 

çın gıtmıştım... sonra karısırun adını sormus. dı. Mümkün olduğu kadar ça· dı bunun zevkini o zaman anlar 

f 
1 ~ dV ~kıa ohnuknkbuk ce~~?.~ in_a

1
n- Hoca şu cevabı vermiş: buk olmasını istiyordu. Öbürle· dm .. ! 

·~ J iri na ıgı mu a a ··· ı.a><ın a e- _ Geçinmeye gönlüm yok ki ri tuhaf tuhaf şakalar ederek -------------
1 11 ( nin yanlış zannını muttasıl dü- adım bileyim! sabırsız gencebakrp gülüyorlar- lsıaııbul ~eklzincl icra \lemur· 
lı ,ı {!.'itecek te ben <leğilim Y~ ! Galiba sıhhiye'nin de dişçi- dı. Bir müddet bu şakalar de- luğundan: 
, •· ı~ Bir şey dikkat ettim.· Istan· !erle geçinmeye gönlü yok ki, vam etti. Fakat sonra parayı Bir borcun ôdenmc;ı l~ın tıhn 

ı: c >:ılda, İstanbul gazetelerinde bir türlü onlara bir isim bula- verecek adamın neşesi kesildi. lıacze slıdtıı "numara ı.~02 So,yeıa 
1, 1 

l ~ •n çok üstünde görüşülen mcv- Şimd: zilini bir düsünceye sap· lt.ı ana Voli di rootl!r agaz,. markalı 
1 Ü m neb'ıısluk olduğu halde An- madı. larımıstı: bir adu gaıle müteharrik ıu ınotör 

a ! • d b 1 b 1 d"ld".. . Bu sefer de bu isim yetımı mık.inesi maa ttfrr,uat 'il> .J.931 
,1 f <ara a um an a ıse ı ıgını b" 1 ''D kto .. d · Sen acele edivor"un ... Hal. 

_ ~ la '!uymadım. Belki benim yanım ıçare ere 0 r enmıye· J ~ taribmdc ve >llat 14· Hi arasında 
•;; 

1 
ı la lafı olmamıştır . cek, ''Diş tabibi" denecek miş ... buki bende şu sırada on bin fr- \'edikulc lııricinde f)emirhant cad-

, ıı 1 O k d k ! Tababetle tam bir alakası o· ank nerede.? Ben de bu parayı, desinde sabık '':Vlodiano ~e füsın,, 
~ Iİ 1 f o tor enrneyece lan dişçilere doktor denemiye· başkalarından bulacağım. Ala· deri lahrik•·· içinde ikinci defa açık 

. Nasrettin Hoca evlenmiş.. cekse ya İktisat, Hukuk, Felse- caklarım. topladıktan sonra. ımırm• ,urctll< 'A!llal'lfı !lan 
ı, 

it . 
~ r.rkadaşlanndan biri bunu i§it· fe doktorlarına ne denecek?! Evlenecek delikanlınııı çeh- olunur. 

* * * Bir çok sene var. 
-ış ı \arı Çar,amha &kşamı 

MELEK SiNEMASI 
Viyana operasına men&up meşhur 

tenor S C H 1 M 1 D T'i 

iltihapları arasın<la bir tanesi 
ayrıldı, böbreklerin iltihabın· 
dan "'iyacle istihalesile temayüz 
eden bu arızaya Nefroz denildi . 
Yakın zamanlarda bu Nefrozla MAXL'DlAN • ROGER TREVlLLE ve JEı\~l. 1E GUJSE ile brraher 

rın içinde bir tanesi belli başlı BiR HAFf ALIK SAADET 
tir arıza olarak meydana çıka- , VENEDIK GECELERi) 
rıldı; buna Nefroz lipoidik adı fllnıindr t•kdlm edecektir. Bat döndürücü lıılvan muılkislni ve gon· 
takıldı. Bu hususi mahiyette dokulanıı tarkılannı dinleyeceğiniz bu ~she<cr, Veııedik't• çemlmlt 
bir böbrek hastalığıdır. Böbrek • ve tamamen frınsızca ı;özlü olup mev•imin en güzel eserlerinden biridir, 
lerin bozukluğu ile beraber ka
nın su kısmında lipoid yahut li· • .,,11111 , 111111 , 111111111 , 1,,11 , 1111.._ ~,,11111111111111111111111111111 , 11 , 
pit denilen maddeJe.r daha ziya -- " 111111111111111111111111111111

""" "'1111111111111111111111111111111 • 1111~ 
de kole~teri~ birikiyor. . ~s INı.. N A il »on u i 

Nefntlerı Fransız mektebı :: ~ ~ 16 = 
tasnif etti nefrozları da son za :: 5 
manlarda Alman mektebi orta E~ SiGORTA ŞJRKETI ~ 
ya koydtı. :: : 

Nefroz lipoidike ekseriyetle :: ! 
çocuklarla gençler . tutuluyor. :: Türkiye it Banka91 tarafından teşkil edllmı,tır : 
Tutulanların yüzleri, elleri, a· :: Vınıtm • Hayat • N'\kllya • Ku• • Otomobil - mH'uliyıt: 
yakları şişiyor: İdrarla'r tabii- ~~ ııılllyt sııortalımnı lıab11I eder. 
dir ve lakin litrede sekizden :: l.dru: • ııacil Vakıf ilan !atanı. Al 
30 gırama kadar albümin var· 55 Telefon: lataobll - 1131 Teıcralı lmttyu ,. 
d H st ••t h" . k 1111111111111111111ıtııııııı1111111111ıı.. ~···································· ır. a a su pcr ızıne onur, 11111111111111111111111111111111111,r ~11111111111111111111111111111111111• 

~ ........ O•tt•••• Pek yııkında .............. .. f Majik Sinemasında 
'"•• .. KARA TABUR••• f is ve Hocayı tebrik ettikten FELEK resinde biraz evvelki tebessümü 

ı' Jl,fillıı tfırı , lfli "monı: 14.> ldığı istikamet üzerindeki fik.ir- ı --=-Niçin? Orada ne yapı:yor·ışey bilmiyordum. · - - ·· ·-jiediğime emindim. -·- jcaktım. Fakat bir kaç gün -
y 

1 
,C - terini izah ediyordu. 

1
sunuz? Belkiys ve Cahit .... Bunların Meğer Cahit İstanbuldan sür ra Belkiys'm bana bir defa: 

:ı f' . Bir aralık sordum: . - E ... ben on beş sene var ki ikisini de unutmuştum. Onları gün gitmişmiş? Üç dört sene - Ulviye •.. 
g r- 1 ı -Kuzum. .• Her halde senin İtalyada oturuyorum ve mimar çocukluğunda sevgimi verdiğim Mısır' da hapsedilmişmiş ! Sonra Diye tanış verehıldiği ko 

ı mimarlığın hiç hesapta olma- lık yapıyorum. Hayatımın on iki şefkatlı, iyi insan .... birini: nezan:t altında ltalya'ya gönde hizmetçilerinden birinden u 
rr • c:: , yan bir şeydi. Nerden mimar ol- senesi de şöyle böyle geçti... - Belkiya ablam... rilmis. mış! Belkiys'e senelerce bir mektup aldım. Onda da 

ıi dun? !.ok~a .sonradan mı mes -
1
Ben artık İ~lyalı sayılırım. Q. Öbürü?ü: . her gün.?ir tan~, be~ tanen~~· aevdiğim Belk~:,:s'iıı öldüğünd 

'r !ek degıştırdin?- ırada evlendım. Çocuklaıım var. - Cahıt ağabeyım... tup gondemuş mış!... Butun acı acı bahsedılıyor: 
•7 , Ei~m JZZET Bu suali sormakta haklı idim.! Fakat bir türlü vatan hasretini Diye hatırlayordum. O ka- bunları ben nereden bileyim?... "Paşa artık sizi tamamen 's Ben onu Emirgan'da bırakıp yenemedim. Memleketimi öyle dar. Babam bizi Nişantaşına Ve Belkiys'in ölümünden deh- best bıraktığmı Hüseyin 

~ 't 1 -Beıı lıao;ta varL çok işlerim var. Matbaaya da Nişantaşına naklettiğimiz za-\ özledim, öyle burnumda tüttür- naklettikten sonra ne ben bir şet duyarak bahsediyordu. bildirdi.." 

1 1 ·• * • daha ıığramadun. Bırakacak man kendisi Mülkiye mektebin· ı dilin ki. Belki her gü":ümün bir daha Emirgana gitmis, ne de -Tam onuncu sene Paşa her Deniyordu. Hakikaten 
n ı Müellifin son sözleri.. yazılarım var... de idi. Ondan sonra bir defa da- kaç :;aate yalnız ve daıma İstan Cahitle Belkiys'i görmüş ve bu gün "Belkiys ... Belkiys ... " diye bekçilik eden Hüseyin Bey 

c. u 1 Dedim. Şen laübali kolum- ha görmedim. Bugün de Çarşı- !bulu, memleketimi düsünmekle iki gönül ve aşk ort;ığının ne ol- uzun uzun yazdığım mektupla- kaç gün içinde bu cmıi almı:?' 
c , ıl 1 . Güneş~~ ~ir günün 5?nu idi. dan çekti: . . kapı'da birbiri~zi .. rastladığı-. gecti... . d~kl~rı hakkında hiç bir şey işitir~ kısa hiı· mektupla cevap ver- -: O~l~m. artık ,ı~te.dıgin. 

1 ı'Vliıruye yı.ıruye Beyazıt e kadar - Uzatma. Yırmı beş sene mı.zanda gene ılk once o beru Ve ... muhataı>Jın bundan mıştım! dı: re gıdebılırsın. Ctktıgın kalı 
r ~ı geldik. Kalabalık vardı. Uzun mi ne oldu seni görmedim. E- tanıdı ... ve bana kcndi!'ini tanit· sonra coşmaya ba'lladı. Yinni Bunun içindir ki Cahid'in an- " O öldü, ve tamamile sizi böyle dolacakmış ... 
1 

l !bir kı~tan bunalan ve kurtulan ğer bugünkü tesadüf ~lmasa~dı, tı. be~ senenin vak"a.larını büyük !attığı bu macerayı kelimesi ke- unutarak öldü. Genç.siniz. Ken- Dedi, Belkiys'in heni nnu" 
u ~ lk sokaklarda ve bu meydan- seni belki gene göremıyecektıın. --0 maşaallah nerden böyle, bir heyecanla anlatmaya hasla- limeı;ine hayretle dinledım, hen dinizi üzmeyiniz. Kadınlara İ· rak öldüğüne inanamıyordulfl. 

er· giinesiıı son ıı;ıklarını büzü- Yazılarını bir az geçte gönde- nerdesiniz, ne yapıyorsunuz?.. dı. • yecanla dinledim, ve . özlerim nannıamak hayatın birinci tartı Ona: t lı ı ciğerlerine derin, doyumsuz rırsın... Dediğim zaman da: Ve ... o :ı:annedıyordu 'ti ben bitirip te: •lidi. Fakat siz bunu nihayet o - Unut ... 
11cfeslerle çekiyorlardı. Arka· Dedi, kendisile beraber beni - İstanbula geleli daha bir her şeyi biliyonım, Avrupaya - Nasıl tam bir roman degil toprak olduktan sonra öğren- Diyen bendim. Fa!,l)t ben .J' 
\laşım: de yürüttü, ve anlatıyordu: ay bile olmadı. Çok özledim. niçin gittiğinden haberim var, mi?... mit oluyoraunu2. O yatasaydr tamamıştım ki o unutabilııl"'' 
V - Beyazıt'a kadar gelmitı- - Bu eserlere bayılıyorum. On beş gün daha oturup döne-I Belkiys'ten nasıl ayırt edildiği- Dediğ.i zaman: belki ümidiniz ele y&fayacaktı. -O unutamadı~ " 

3i ıiıen haydi seninle Siileymaniye Süleymaniye Sinan'ın şah ettri- ceğim... 1 nin farkındayım. Ve .... gene on· - Hakikaten Roman. Bıın- Hiç açmadan 'bir tarafa attığı Kahrından öldü... l 
, ye 1 a<lar giı1eliın.. dir monser... Dedi, ve ondan sonra konuş-

1 

da macerasını bütün Tiirk hal· dan daha müheyy~ mev.ııu ol· ve hiriktirdifi mektuplarını size öldü .. 
el Dc<li . Diyerek, Türk mimarisi, Bi- tuk: kı biliyormuş gibi içten gelen mu... ıö!Hleriyorum. Allah hepimi:ıin Diyorrlunı, ve ~r. 
t. - Vaz ;.,• ç caıımı. Beni ora- zans mimarisi, Selı;uk eserleri - Nereye dönüyorsunuz?.. macerai ve destani bir adam j Dedim.. ve bunu ııöy~diğinı lr\Murlar1D1 affetaiıı .. " tim: 

fa k:ııl·; •.iirı'lk~nı . t)ah:ı lıir · v~ rliinya mima:rlıi(ınııt şimdi :ıl - İtalva'~ra,_ 1hali ~·ardı! Halbuki ben 'h;r.biY ;,aman hic noksansız olarak 9&y Belki bu mektuM iaannnya- (1 • 

• 
Tr , , ' ~ ı l ~ ..... ı"- .... 

••rtı:.t•• .:.ı.~j )U1UI .l J)C 'ı.r :ı io :-.. .. ., •• -• -r-
.... ··•'"f 2 Ö tctınkapısmulllıı•:l- \Aeeermzua uu• 
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şk yüzünden intihara 
teşebbüs etti ... 

tüntehir sabık Urfa yatı mektebi 
mÜdürü Sım Beydir 

MIUJYl':T 

1 

l\f;\lfl' 

Muhabir mektupları.. 1 

Giresun, bir boyun noktasında 
kurulmuş güzel bir şehirdir 

Jş başında 
Hakimigetlmlllige
nln bir makalesi 
ANKARA, 22 (Tel~fo_n) :

Zeki Mes'ut Bey Hakimtyeu Ah 1 k f ld" h" d k "' 
Milliyetle (İş başına) serlevha- a isi, çok çalış an ve aa ır, şe ır e as en 
.1 azdıgı· bir makalede ez- mahfil ve sivil kulüpleri vardır 

sı ey . 
cümle demektedir ki: Türkiyede en mühim fındık is j tındaki yemekhanesi vasi ve 

B "kta•ta Dikilita§ta otıuan aa-
e,ı • .. dürü diln oevda 

"Bir ınkılap fırkasının en e~- tihsal merkezi olan Giresonu muntazam ve takımları da meb 
vel temin edeceği ş~y~erdenh~~ dünyada tanımayan kimse yok zuldür. Müessese bir hey'et ta
ri de Devlet faaliyeunın 1:11~ .. tur! Garp memleketlerine ka- rafından idare olunmakta ve 
lif cephelerinde bir iş dısıplını dar şöhreti yayılan Gireson ha- kadın erkek 700 aza mukayyet 
temin etmektir." . kikaten başka bir hususiyeti ha bulunmaktadır. Gireson tüccar-

gün gönderilecek ve fethi meyyit a- "Bizde devlet maka~ınas_ı izdir. Bu vilayetin yegane malı !arının eseri şefkati olarak ida-
meliyeai yapılacaktır. b' nevi Iakayıtlıktan muteessır sulü fındığa münhasır olduğun me edilmekte olan bu mücsse-ir mektep mu .. . . 

8 yaşında bir çocuk :r. Bu lakaydi hem ~~kir! hem dan başka mahsul hemen he- senin emsalini bir yerde görme 

iPLiK 
BEZ 

Avrupa malından daha 
SAGLAM daha UCUZ 

Bü~üsilz (Vııer) 
Kı Hak (Ekıstra) 

Katlı (Ret0r) 
ipliklen 

Dil~ çizıill rankl~ ince kalın 

Bezler Perdeler yaza ıoah 

JUS Elblselilı: .,e •ıir beıler 

lmıl olnnur. 

Her turlu çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT FABRiKASI Unden intihara .tetebbu• etnuş uıe 

afif bir yara ile kurtulm';'-ftu_r. 
at Urfa şehir yatı mektebı mil-

IUtünden nıaztll. Sır~ B~ydir. ~o 
!ta oturan Asıye ısmınde bır 
rn1a bir seneden beri sevişmekte 
Fakat kıskançlık yüzünden ara 

da ufak tefek kavgalar ebilı: ol-

d d k de icra sahasında enerJılen uyut men yok gibidir. Arazisi sulak diın. Azimkar vali Rami Beyle 
mey an a yo tunnakta ve işlerin tabii seyrini ve ratıp olduğu için bir mikdar sıhhiye müdürü ve Himayei Et Posta kutusu (67) Adana 

Sirkecide _Silivri otcllnd• otura! n güçleştirmektedir. Memurin ka- f · · H · B · O A ,,.._,.._......,""V""'_....,.....,...,...,..,_~ 

; Bundan on gUn kadar evvel 
e ayni sebeple aralarında bir mü 

olmuş ve dargınlıkla netice
niştir. Fakat bu defa Asiye Ha
l artık Srm Beyle barışmayacağı 
ıat'iyetle söylemistir. Bu afttlığa 
,mmuı edemeyen Sırrı Bey de 

ra karar vererek dün odasında 
ıse bulunmadığı bir sırada taban 
mı çekerek- sol tarafına atet et 
ftir. Fakat eli titrediği cihetle kur 
ı sol koluna tesadüf eylediği d
~c kı;ılundan yaralanmıt ve etraf
ı yetişenler tarafından hastahano
kaldırılmıştır. 

eker çuvalları altında 
kalan 4 hamal 

Balatta Korsi ve şürekasına ait 
ker fabrikasında dün şeker çuval· 
rı istif edilirken dört hamal çuval
rın alımda kalmı~tır. Bunlardan 

çü kendilerini kurtarmışlaraa da ha 
al Niko a <>ır surette yaralanmış, 
astahaneyc 

0

kaldırtlınıştır. 

Dir losanın şüpheli 
ölümü 

kamarot Şadiye Hanımın ~ybboulan . unun teminatına dayanan a- mısır zeriyatı yapılmakta ise al reısı aşım eyın bu güzel v 
8 yaşındaki oğlu Necip henu.ı un nun . . A de mahalli ihtiyacatına kafi gel yuvaya karşı gösterdikleri ala fil Et t G B • • • t s 
mamqtır. Zabıtaca her tarafta aran- taletler, ınkılap 1«ı:nu!1~un mediğinden hariçten rnübayaat ka ve himmet şayanı takdirdir. , me J g'IJ enzın ve sgıre mung gsg J 
maktadır hamlelerini toprak telı gıbı ses- yapılmaktadır. Askeri mahfil U/J U U U U 
Gedikpaşada yangın sizce toprağa g!im~e~:dirler. Vilayet iki kaza 7 nahiye ve Giresonda en mutena bir ma 

Dün saat birde Qcdikpaşada !u- Halbu~ı b~/tadlle~lelir:ı• .~;ge~ ta- 350 köyden mürekkep ve166000 halde çok mükemmel bir aske-
kağmda Çürükıulu Ahmet a- raftan ınkı ... p sıp nı 1 e ara- nüfusu havidir, Merkezi vilayet ri mahfil açılmıştır. Mahfilde-

cu so •···rrıf ve Mm. Arasyaıun ketlere tahvil etmek güç değil- ı 800 ha k' "ba '"k b 1 d pnın mu~ d yangın . te 1, nllfus ve 2,700 ne ı tcrtı t mu emme! u un u-
milsıecir b~un~ta;.;':0 yandık- dir: Elv~rir ki iş ~ın-~aki ş~~· mevcuttur. Vali Rami Bey u- ğundan icabmda tiyatro ve si
çıkınıı,;: .:ndilrülmüttür. Yangm fikir, se~ıfye ve oto?~~ e :~ 1~ zun müddetten beri vilayeti nema ve müsamereler verilme
::'n;'aldan sıçrayan bir Jı:ıvılcun yil- tine. vaz~ e v: ;es u ;.~ sı::ı:ı hüsnü suretle idare eylemekte ~e de müsaittir. Alay zabita-
.cllnden zuhur etmiştir. telkin e ec; ~vvet 1 ır şa ı- ve iktısadi cereyanların mihve nmdan maada hariçten de her 

Bir esrar kaçakçısı yfet.olsun .. n~k'~l~bzınşahsm~vaf- rinden inhirafına meydan ver- kesin dühulüne acık bu!undurıı-
k 1 dı akiyet ve ısu ..,. 1 u ıyet- memektedir lan bu şirin ve gÜzel mahfilde 

ya a an . . .. lerin yetiştirilmesine ve iş başı- G" · . . . 
1 Hüseyin namında bin, u- eçirilm . bağl d F"ki ıreson şehrı, ıkı tepe arasın her türlü esbabı istirahat mü-

İstanbul Ziraat mektebi 
den: 

müdürlüğün-

1931 senesi gay~lne kııdar mekteb~ muktıızt 12 kalemden 
ibaret ekmek. cc ve muhtelif erzakla p:az, benzin ve saire 25 
l\lart 931 tarihine mll!iadii çarşamba günü saac 14 te ibateleri 
icra kıl nrııık iızrc kapalı zari usulilc ayrı ayrı münakasaya 
konulınu~tur, Taliplerin eraiti münaka:;ayı anlamak için her gun 
Ye münakasaya 4tirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık bina
sında mücsscsatı iktıs:ıdiye mlibayaat komisyonuna miiracaatlan. 

~ony~ ı ck..'-a a yalan esrar ve af na g esme 1 ır. ı . r <iaki boyun noktasında ln- kemmel olduğu giibi tavan ve 
zerınde bkarl nu~tır. Hüseyin dUn. ler kadar, fikirleri hayata tatbık şa olunmuş . eteklere duvarları da pek cazip bir su- ı•-•••••nı••••mı•••••••••••••' yonla ya an , . , k d .. h. di ve 

ve afyon ıorbalarile beraber· etme e mu ım r. dog· rıı dag-dm ldug" undan i- rette boyanmış ve rengarenk Devlet Demir yolları ı· daresi ilan' --~ 
esrar · r· il . tir Hak -- - ış o --;ı:ı:aııuı:ımW!mmc:Zs;:.İııiiiım•ma 
ikinci müs_ıbaantık ıgeı ve~':;~ · - Belçika da bir arbede nişli, yokuşlu bir memlekettir. elektrik ampullerilet ezyin o- İİİll--llZ--"' 
kında taki t yapı ına a · G" kl ı (un t ı \1uhtclif bo, n ve boyn ya,.lan: 
Evli bir kadın aşıkile BRÜKSEL 21 (A.A.) - Lou ıresona ya a~an vapur yo ~ muş ur· " 

. vain darülfünun talebesi büyük c~ları ta ~~~~<larda!1 en evvel~ Merkezi vilayette biri Hilal Kapalı z:ırHa l\liinakasaya konmu~tur. l\lünnkua lil-4-9Sl pa 
yakalandı h. .. b t"l d"" b. bır kale gorurler kı bu :kale Hı- ve diğeri de Spor ıı mile iki zarteoi günü sRnt 15 te Ankara'da devlet demıryolları idaresinde 

.. C 1 per ız munase e ı e un ır a- . S 1 ı l"" d h 'k" 
Saınatyada oturan şofor cma 1 t f tın k . t . f B tıt asarındandır. Bu kale e çu- Kup var ır ve er ı ısi de genç yapılacaktır. :'llünaka.-aya i~tirak edeceklerin teklif mcktuplımnı 

Efendinin otomobiline bir. ha~ımla,. ay er ıp e eb_kıs emış __ ır. du kiler Tavaifi melükiinden Ak !erle lebalep doludur. HilaI kiti ve muvakkat temlnatlannı aynı günde saat 14,:lo a kadar müna-
b. enç binmi•ler bir saatlık bır tur tasavvurun tat ı -ma musaa e K k I .. k.. d b"" ·- b. d .k. ır g --. • . d"l . .. . 

1 
b ve ara oyunlular ıu um arı unun ayrıca ır e musı ı te§- k• 1 1 Yaptıktan sonra Davutpaşa denız ke e ı memesı uzerıne ta e e so- H . d k"l' d k" kasa komisyonu ııtip iCine verme eri !Azımdır. Talipler münakasa 

narına l·nmı'•ti"r. Bu rı"_fı.ı _o_ ı_o_mobilin. kaklarda gu··ru··ıtu··1u·· nu··mayı'şler uzun asan zaman. ında bır e_- -ı atı var ır ı genç amatörler k l d ' " • f d b şartnamelerini beş 'ıra mu ·a 1ilin e Ankara d:ı ve Haydarp&Ş3'da 
Perdelerini indirınelerı şoforun naza· yapmak suretı"le protestoda bu- receye kadar tamır o_ lunınus- tara ın an u sayede bir orkes-

G Y T b t ·· d · ·ı · · idare vcznderin<lcn tedarik cdelılllrler. rı dikkatini celbetmiş, Hanımın az- 1 1 b 1 d • tur. avuz Sultan Selım ra - ra vucıı e getırı mıştır. Spor 
. f"k ld g"u unmuş ar, azı yer er e yagma . . . • kl""b"" k' 

Jıda oturan bır :atın re ı ası o u . 1 . nk' 1 ki 1 zon valısı ıken bu kaleye Lar- U u mev ı ve manzara itiba-
Eyi;ıte Kur~laivak ~ddesinde o- nu tanıyan şoför doğru ko~sma gı- ar ve zıya . ar .1 ar Y.apmış ar çin oüıılJarı d H n Ağayı rile emsali bulunmaz bir bina 

turan Siliihtaraga e~ektrık f~b~ik~a derek vaziyeti haber vennış .. Hanı- dır. Talebe ıle ıandarmalar ara (D" d" ) 11 _an asaf . · d k'f d d Edirne Vilayeti Encüme
ni Daimisinden: 

ateşçisi Ahmet Faık. Efendmın il~ mm kocası iki şoförle ve aynı araba sında olan müsademede dariil- ız ~r . ya!"11 muha ı_z tayın ıse e a ı erece e vasi değil-
gün evvel vaz'ı hamı! eden zec~sı il Davutpa""ya gitmiş, deniz kena- f'" 1 1 d .. k .. h f'f eylemıştır kı Hasan Aganm ah dir, Bir akşam mezkur klübe gi-
" . lkt U Birdenbıre e .,... "k il • unun u ar an uç ışı a ı su- f d LA . • 'l h' d k t f "h d 9erıfe Hanım evve g n . rında başbaşa konuşan rcfı as e aşı- . . . . a ı arc;ın ogulları namı e a- ere e ra ımı ı ata e en genç-
fenaıa,arak ölmilştür. Şerıfe Hanı- k ı k tomobile koymu• rette yaralanmıştır. Yırını kişı •~ Gi d ktad ı !erle adabı muaşeret ve !•ayatı . Ef di lise lanı ya a ayara o " t kif d"l . . ıa reson a yaşama ır ar. -
mın zevci Ahmet Faık en po d • ca Aksaray merkezine götür- ev e 1 mıştır • M''t k d • d O içtimaiyeye ait müsahabeler müracaat ederek bundan bir müddet ~gru u are e evresın e sınan 
evvel karısının komıulardao Nazilr mUştürS. k d f t BJJ f Ağa Puntos Rumlaruıa karşı yaptım ve sporun kıymeti hak-
Hanım tarafından dövilldüğilnü ve e te en Ve a m e C Cm Z bu kalede bir hafta uğraşmış kında hayli sözler söyledim. 
bunun neticesi olarak ".'efat eylediği Gireson tüccarlarından Ferit ı t 1 4 1 6 1 il 9 1 O 11 badehu Sayı tasına geçmiş ve Bir kaç defa beni sureti mah 
ni söybteınışı. tir. Bunfuenthi~,!:11'y1~ tahyap~: Efendi isminde bir zat dün öğ- tı.K Al L E M K Al,._ t Ti bilahare de onl~rdan malllırı o- susada Hilal klübüne davet ey-
kata aş anmış ve • dd . d . ' ıU . ' , l d·kı . 'h l 'd" k 1 b 
mak için ceset Morga nakledilmiş- le üzeri Ba~ıalı c~ es~ en ~ • ,, Kit y 11 J. R O 1. lan şekılde Gireson~ ıntikam~ e ı . en cı ~t e. ~ı ıp a a a-

San'atlar mektebine elektrik dairesinde idari'! hu~ııslyeye aıt 

bir adet elli bey~lr kuvvetinde 368 numaralı DiZEL motörü 
satılmak iizre kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılm~nr. Müzn- i 
yedeye i~tlrak edeceklerin n.otörU görmek üzre sr.n'atlar mektebine . 
müracaat etmeleri ve tekliflerinin usulü dairesinde 7 ·4-93 l salı · 
günli saat on ~e kadar Vilılyet daiınl encümenine tevdi etme- • 
!eri ilan olunur. 

tir karken iizerıne bırdenbıre hır 1 R A M iii A \;" A L'~F m almıştır! Karadenızin ıevahı !ık ?ır gençlık ıçınde saatlerce 
Beşiktaş ilk mektebin- fenalık gelerek ye.re d_ilFÜ§· _,!(!! T ı-·· ı' R -=· M 1 li şimaliyesi, Sinoptaki İnce bu ~akıt geçirdi~. Bu gençler Mil 

• 
-

•• • tu··r. Derhal etraftan yetıs.ılerek 4 A. NA!!!._ A -. -- - rundan Batuma kadar olan kıa- lıyet uazetecı hakkında bazı te- / 
d k 1 hk k b K 111 f '*iz "' Taksim Sırı ıervllerde lsıandul l e.1 o.um ta 1 a Afı'yetyurdunagötürülmüşise N.Gıl~IA_I_ --rD mrRumlartanıfındanbcnimse- men_niyattahulundular_venaza S1'nema - T1'yatro 

• l :;:ı S L ı A lklucl ter• ınenıurlııfuudan: 
Besikta•ta Serencebey ilk me~t~p de biraz sonra ölmüştür. Muma L I~ _ I<. J..1 T ~ı A --~ nilmiş idil Bunlar, •bakırcılık, n dıkkate alınmasını rıca eyle- 1ıı--------..;.. __ _ 

- • Ef d . · d · .. 1 1 bo ıl k d'I Ga)·ri menkulun evsafı: Sek11! İ B D lb d takbesindcn Nureddin en mm ileyhin muayenesi netıcesın e 1 l_R K_·~ ~ -•- _ K _A N demircilik, ve ,Y.ac ı la meş- ı er. . . s. . aril e ayi 
Ölil · hakkında l _.. k ,, 1 G h kk d G yüz kırk arşın ıerbiinde olup bun· 

şüpheli bir sureıı~ mu . • kalp sektesinden öldüğü ana- K/A m ,\ Nı•iL At l/ gul olurlar ve h•lie erde siya- azete. m_ ız. a_ ın a. ıre- temelllerl 
ki tahkikat devam etmektedir. Ceset • -- -- - - - -- -- • k"J' 1 1 rd I M 1 ğ g · t ld dan 159 arşını asıl lıaıte ye 292 

tC 

ıine 

üı 
Alp 
Jll 

an 

k 
ki 
ıka 

~a 

ıs 

ki 

ile 

tın 

ıle 

Ü 
o?c 

ç 
rne 

rı 

•"tlı henüz Morga gönderilmemiJtlr. Bu sılmıştrr. t ili Mı_ İ 8 T E~· N EIV_ sı teş ı at ar yapar a ı ega son genç ı ının os ermış o u arşını gar•i mütelıakl kılan 394 ar· ISTlftBfil IEl.flllnsJ Salı günU 
---- · d . 1 ,\ -,ÖN E "f/'t Sil• A • !o idea siyasetini takip eden bu ğu alakadan ~?layı ke_ndilerine şındır. 1 l nenin bodrum kıondı iki • ~ ~~ ~ akşam saat 

Diş tabiplerinin çay "Alaturka,,ya aır .. u G 0-RıE ş- . A SIA 'N ~umlar artık zamanı gelm! tir bey~nı teşekkur eyledım. gör. kiımtirlutc zemini çini ve kıım n ij y_J~;~nıdu~l-
N ddl 

... • ı _ dıyerek mütareke devresmde Gıresonun manzarası uzak-
Ja 

• l 

. f ti - Miloir ure n .. o. .. P .. • . k h A f' tup;ladır. Çım•şır hane kazandı, mut· hm vı tıle-
zıya e seri munasebeıile - h 11 dl/ musellehan untos hukumetı- tan pe oştur. n 1 teatr şek- bak zemini mermer ve ıumakl laf· beyo m h o Türk diş tabipleri cemil'.eti . d' ki 4 ll•ı•c•pıfzln • • •lı ni itan eylemişlerdi !Hatta Sam !indeki beyaz binaları ve hüku lıktır. Şömln 11 bir salon bir adcı 
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Rsus 
tarafından diin akşam Maksım Ne .kada:r ıster ım graı;t: ı•ldl sun ağniyasından Andaval oğ- met konağı1U1I kartal yuvası gi oda ve bir hala usı katta merdiven S pcr..ıe V<! 

de bir "danslı çay ziyafeti" ter fon plaklarıle ta~ bı~ mu~a ~ lu, muhayyel Puntos hükümda bi yüksek kayalıklar üzerinde başı ilzcrinde bir musluk üç od>1, 1/11 
tip olunmuştur. kiye~ kazanan .s~~ımlı 5~ a~ t 1 ! 1 4 9 6 l' 11 t 10 1 niçin bir hükumet konağı yap- duruşu, ve şehrin boyun nokta- bir merdiven altı cameUn aydınlık Yızan: Vedat 

C . t azasından olan diş Münır Nure~din 1• Fransı~ t~l tırdığı gibi Giresonda şimdi ef- sından iki tarafa sarkışı ve ka- vardır, Blnı yanııı klrglr ve ıamire 11111111 edim B. 
tabıof:ıiee aileleri, Etibba Oda- rosun~ gen~~ salonun~.a .. 1:gı. rat jandanna mektebi ittihaz e- lenin siyah ve yıkık bürçleri ve muhıaç ve dörı kiracı tarafından Te 
S[ reisi Tevfik Salim Paşa ve de sesı;.lel~ut~nası~~;u·iti~~~ dilmis olan muhteşem bina da bu cihetteki ev_Ieri cidden pek tamir edilmektedir. Oaıilnde bagçe· Rlr komedi 

ap 
1 ıbı 
ıd 

matbuat mümessilleri davetliler odada ın ıyeyım... . . bu maksat ile yapılmıştı! Fa- nazarübadır! Gıresonun çarşı- den çıkılır ıhşap yekpare bir odı Gişe her gUn auı 13ıen ltibıren ' 
meyanında bulunuyorlardı. etmeli ki genç hanenderun sesı kat, felek yar olmadı bahtı si- sr bir T şeklindedir! Bu çarşı- alı kat boru bütiln demir parmaklık açıktır. 

Samimi bir hava içinde geç bir tiyatro ~a.Ionun~ dolduramı- yaha ! !.. nm en mühim kısmı Yeni yol- ve pancor bsı kat yarım demir par- yıtr~~: ~:~·~1d~~ıı~:!' çocuklu tl-
vakte kadar devam eden bu top- yor. Or.un ıç•.-ı sesıne susamrş Himayei Et/al da ve taınamile yokuş bir cad- maklık. pancor, üst kat yalnız pan· 
!anma münasebetile mesleld olan takdırkarl~~· ~~hv_~ ~şığ~ Yetim yavruları sinesinde ba dededir! Benim gibi göğsün- cordur. Bağçe iki kısımdır. Ara ında 
hasbihaller yapılınıştır . il.: ayran içer gıbıd, "lır tBu~ ruka rındırmakta olan Himayei Et- den ve nefesinden zoru olanlar çimento vardır. l'ağçenin garaj ta· 

· let~e ı er ır • · · b 1 d d ı ınak rafındon bir sarnıç ve bir lkl zemin tarını serın ~... · . . fal binası (6,500) liraya mu''ba- ıçın u çarşı ar a o aş çok 
• li J'k"" ·· kocaman bıc bira hın tl' b" d' 1 çimento vı lkt :!net ajtacı ve iki 

Yunan tütünlen deh 'k 1 orul k her halde ıc yaa olunmuş ve 3 - 4 bin lira za e 1 ır şey ır tarafında demir parmaklık ve umu• 
bardağından çme .. . sarfile de mükemmelen tamı·r R · K. 

ATİNA, 21 A.A. - HUkQ- pek zevkli olınıyor. Munır N~- ve telvin edilmiştir. Bu bı'na ha nıunun elektrikıerkos suylle ıenlban, 
ınet, müsmir surette i.lanlar yap ddin Bey alaturkanın klasik ... Wlillkri bllt!IWC•Ml:I kapular pencereler, yığlı hoyılıdır. 
tnak ve ecnebi piyasalarının va• ~:nendelerinden olmak iddiasın rlc:ngil~e t;.h~l~d ço~ cazip ve lnı:?ilterede maden Gayri ınenkulun hududa ve mı· 
ziyetini dikkatle takip etmek su da değildir. Konserine bir g-azel Soldan aafa: ç~ ze ır · eta .. ~~ara~a CARDİFF, 21 - (A.A.)-Kö halll: Ferlkbyünde Katolıt gürcü 
retile Yunan tütünlerinin satı- Uave etmemesi, şarkılarını • ırp kı çoc?~ sar~yının kuçuk bır mür ocaklarında çalışan amele kilisesi cedit Ermeni kiltsı ve turun 
§l!U artırmak için hususi .bir ~- mugannileri gibi ayakta ~e ~rak 1 - Otmek üzere bulunan (7) modehd~r. İçı dışı ve av!us~ tarafından tertip edilen bir içti- sokagında aılk 42 cedit l ~-16 nu· 
tün teşkilatı vücude getınnege la söylemesi de buna delildir. Kaldırmak (3). çok temız ve her malzemesı mu mada grev ilan edilmesine 747 merolu bir tarafı halt arsa ve garaj 
karar vermi«tir. Hükilrnet, bu · 2 - Beyu <2>· On iki ay C4>· kenunel ve mev~uttur. Çocukla muhalif reye karşı 787 reyle ka bir ıarafı ltalcan mektebi tkl taraftı 
teşkiHitı ınahsusaya her sene 20 Fakat, doğnuıunu isterser;::ı:, 3 - Namizaç (5). Nota (2). rın yatakanelenle karyola ve rar verilmiştir. yol ile ınahd~ııur, ve lfi-9·930 ta· 

k til alaturka şarkı söylerken aya ta Çiğne C
2>· takımları analı babalı çocukla- ---•••••••ltllıııı. 

milyon drahmı verme sure e d k frak gı'ymek fazla 4 - Kırmızı(2). Bağışlamalı:(2) ra bile nasip olmayan bı.r' zı"net ~ 1 •. ' rihinden itibaren bir sene mUddeıle 
nakd' d d bulunacaktır urma ve S - Trabzonlu (3). Ağırlamak • ~•k.or d 33 ıı ·ı u ı · G ı 

• yar !m a • • • bir külfet oluyor. İlerde frakla (4). ve -ihtişamdadır! Bunlara ba- ı ı •ı a rı ı e ver aı lttr. ıra 
lrlanda da hır cınaye~ sahneye çıkıp konser ve~en. 6 _ Bir renk ismi (7). kan bir şehit zabitin·" zevcesi Hafız Cemal boştur. 
BERLİN, 21 - (A.A) Pliı; Türk tenorları v.s. görec;eğillllZ 7 - Bir renk (2). sacla (3). Zeynep Hanım çocukları öz ev Dahil! hastalıklar t<d4'1hanesi Taktir olunan klymel doku bu• 

mlifettiş_~e~inden M. Cu~, b_u muhakkak. . . . 8 - Bir şeyin vücudünü cizle- ladı gibi sevmekte ve çocuklar nımadan maadı her g~n oğlcd. n yüa dok. an liradır. 
aabah huvıyetl ' ·· .n-..n.Jmemıo. alat k musıki"" ala mek ( S). Zaman <2>· d .. ··ıd • wnra san 2 den 4 de ka"•r er Artırmanın )·apılaca., yer: 1 tan en ob·-- ., Fakat ur a ,. · 9 _ Ağacın kolu (J). Uzüm(4) a ona can ve gonu en 'ana,, uo &' 

bir kaç şa_hıs -~ar~fında.':1 ~banca frangalaştırmak hususunda ~- Nota (2). demektedirler! Müessesenın ktk, kadın ve ~-ocukların d.:ıhili e lıul iklnd icra momurlu~unda 19· 
k~rşun1;1 ı!e ?!durulmuştur. Bu ılan teşebbüslerin -~ırıt~ğını 10 _ Yükselmek (l). Birleg- mutfağrnı gördüm, bu kadar te hasıalıkl:ınnı J,ivan}olıınd• ı ıs 4-931 tarihine mu;adif pazartoal ıtl· 
eınayetın ıntıkam almak maksa P .. leyen _ çok şükkur ki - yal- mek (7). miz ve derli toplu mutfak hiç numaralı busu•! kablnrsiııde tc· nü sut 14 den 16 Y• kldor bil· 

dile yapıldığı zannedil?1ektedir. soy ben değilim. Asri Türk mu- bir evde bulunamaz! Zemin ka- ;:;""~';i~r~ddrrJ. ~ı~···:k:'':"'~'~'~'~"·~"='ı~· :2:10~~= ır.ıizayede lklnd arıııma olma:ıı hı· Sotı günlerde M. _Curtın, kanun nikız .. o-arp tekniği ve garp eti- YukArdan •şair: sebil· son nııi, ıerlşl üzerinde lhılel 
l k k l S ısı b .. 1.. kac"iyesi icra kılınıcıkıır. 

ve !1izama mu~~yır ~ara d~ er keti içinde, mazi ile her :urb. u a- ı - Yok etmek (4). Minarede M • ı - işbu gayri nıenkuluft artır-
talımler yaptı arın .a~. o ayı lakasını kesmiş, yepyenı ırşey ışık veren şey (6). ı L ı• y E T 
ta'-'b · an 4 kısının muha 2 _ Kadrnlann yanak boyaaı(S) mı şartnamesi ikinci icra kaleminde 

"' ata ugray ': . olarak doğacaktır. 939-1048 doıyı numara ındı her· 
kemcsine riyaset ctmışti. Maz- Devrini yapan alaturka mu- Kırmızı (2). 

d b t ka · b'' 3 - Kfıse (3). Hicap (2). Afiş M A T B A A s 1 kesin görebilmeal için ıçık oldup;u 
nunların dördü e eraa rarı sikinin eceli geldi. Mevtı ta 11 ( 4). ilAndı yazılı olan ve fazlı malı'ımat 
alrnrşlardı. ile ölecek·. Bura da, onu sevenle- 4 - Ödemek (6). almak isteyenler dosyı numerosiyle 

re düşen bir vazife var: bu ihti- S - Aciz (4). Oturan (4). Avrupadan getirdiği Tahta Hurufaıta BUyUk duvar dairemize nıOracaat eyi mcleri. 
Senfonik ko~şer yara son deminde _tebd'.~ kıl:'3- 6 Beyaz (2) Avrupada Afişleri yapar. Her müesseseye elverlşlldlr. 2- Arurmlya lıtlrak için yukındı 

Tayyare cemıyeti menfaatine Jet ettinnek hevesıne duşmesu~- ada ismi (6)- Veni senenin Kazanç Defterleri ncfl:ı sureııe basılmıştır. yazılı kiymeıl muhammenenln 7 1-2 
3 4 9

?
1 

.... saat 18 de !er Biçareue hem beyhude .ezı- 7 ·-Bir içki (4)- Zari<' <3>· l\1 •ı, veya ••yanı kabul ıemlnac ..n5 • - " cuma gunu · . ' d .. 8 _ Şart ccLıti (l). İhtiyar (3). ecınua. g,ı7.ctc, cvrnlu matbua., •ura, mektupluk kAt,a ~·· 
Tepebaşı !aslık tiyatrosunda yet edıyorlar, hem e onu gu- 9 - Nota (2). <ftri vermek (4) 1 kıırt,·izlt tab'ını 'crulıte eder. tercccklerdir. 8 - Hakları t.>pu ıl· 
Deniz orke trıı hey'eti tarafın- lünç yapıyo~lar. _B_ırakalım da ıo - Ben (3). Ses (4) 1 lst 3911 - 2-3 !{itap kısmı cilinut abiı olmayın ıpotckli alı· 
dan senfoni!· bir kon<ıer verile- zavallı oldugu gı?ı, rahat r:ı.ııat ıı - Boşluk (4) Musiki vazısı ı caklılarla dıgcr ıllkıdarların veirıl 
tektir. iilsün ı Karnra11 Şerıf 1 lak bale sahiplerini• bu hıklarını ve 

• 

hu,usıte fılz ve muartfc dair olın 
lddlalannı Slbf gUnUııden evvel ev· 
rakı müsblteleri,le memorlyeıimixo ı i~ 
bildirmeleri ıksl takdirde haklın 

tapu slcilllndı sabit olaııyanlar satış 

bcdellnlo paylaşılmuından lıarlç kı· 

lırlar. 4 - Gösıcrllen gllnde artır· 
maya lşdtak edenler artırma şartnı· 

mesinl okum af ve lüzumlu ıııılt\ ma · 

• ıe 
~ nı 

tı almıı ve bunlın ıamıınen kahul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstün· 
de bırakılan gayri menkulün bedeU 
müddetinde verllmu,;e gayri menkul 
ikinci bir arttırma ile 1aıılıt ve lıe· 

del fıd:ı n mahrum kalınan yüzde 
beı fala vı diğer zararlar ayrıca 

bükme haccı kalmanızın meıııuıiye. t 

tlııılzce alıcıdaıı talı!!! olunur. Beş 1 
numerola hkradaki fart tahakkuk 
etmek kaydile üç defa bı~ınldıktan 

ıonrı gayri menkul en çok ırtırmıo 
Usıünde bırakılır. Şart tahakkuk et· 
mezse artırma geri bırakılır ılıcı tı· 

ıhhildilnden kurtulur ve teminatta 
kalkar. !! - Birinci ırıırmı 9-J-931 
tarihinde lcrı •dilmiş ve alacaklı 
üzerinde iki bin beş yüz lirada k•I· 
mışbr. Bin•enaleyh 19-4-931 ta:i· 
hinde ikinci artırma lcrı kılınacağı 

ır 

;if 

ve gıyri menkule taalluk edea kı· 
nunl hakka ve satışın tarzını göre 
diğer şartlar mılteraklm v<rfiler ve 
saire mıişterive aittir. (1 - Yukanda 
mahılll zikredilen mcıkOr hane 
yukanda ır;ihtorilen tarihle 1. tınbul 
ikinci icra memurluğunda bllmüzı· 
yede saıılacatı Utn olunur . 
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lıkmekteplerin blltün sınıflarına resim örnekleri vazifesini de 

görecek olan ve bayat bilgisi derslerini resimle öğreten: 

Hayat Bilgisinin Resimle Tedrisi 
isimli eserin ( fllrbahar) kısmı çıktı. 

Talebe kısmı (30) muallim kısmı (40) kuruştur. 

-... Muallim Ahmet Halit Kitaph~:ıesi ~ 

İSTANBUL VİLAYETİ 

DEFTERDARLIK iLANLAR1 
Tamirat münakasası: Galatasaray binası albnda 

il .. il - -

1
1 

U H K 1 J E C U M H U 8 1 Y E T 1 M E 8 K E Z 8 A N K A S l 

e 1letimizin n illi e 
7 No. h dükkanın keşifnamesi mucibince 348 lira 
42 kuruşluk tamirab münakasaya konulmuştur. • 
Keşif ve şartnameyi görmek isteyenler Defter
darlık hey' eti fenniyesine ve münakasaya iştirak 
edeceklerinde 15 Nisan 931 çarşamba günü saat 

Mali 
.Büyük 

Müessesesi 
IZIN·YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YE 

on beşte Defterdarlıktaki münakasa ve ihale ko-
misyonuna müracaatları. (M-418) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 

ve 

40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikramiyP 

30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Tütün 
ğünden: 

5,000 kilo kola nişasta 
Nümunesi veçhile pazarlıkla :;,ooo. kilo yerli kola nişasta ıılı- . ·. 

nacııktır. Taliplerin 100 lira teminatlarile berAber 31-3-931 1alİ 
günü Galata' da mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Kadıköyünd~S~~v:t~lh::;:~:~~~~d~ i!~t·~·:-~-.e·:n·· a-...... -.; ... am .... ~i;-;u ... J l 
'Tlciıemadiye garaj ve ambarı olarak istimal edilmekte olan metruk 1

1

. 

>arakanın ahşap aksamı ihaleden itibaren bir haita zarfında ma· 
·ı:ıllinden re! ve nakledilmek şartile satılacakur. Taliplerin 24 ' 
,\Jart 1931 salı günü saat 15 de Daire Encümenine gelmeleri 

• • • 
Arnavutköyünde Lt~tliye mahallrsinde Küçük ayazma mevki-

'ndc kMıı 16-43 numaralı 4 od11dan ibaret hane kiraya verilmek 
çin açık müzayedeye konmu~tur. Taliplerin· şartnameyi görmek 
çiıı her gün L<!vazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 5 

a muvakkat teminat akçelerile beraber ihale günü olan 12-4·931 
'"zar günü saat on beşe kadar Encumeni daimi ye ınürncaa tlan. 

• • • 
lkyoğlu Belediye dairesinden: Yiiksekkaldırımın parke tamir ve 

tn.~ası bedeli keşfi olan 3109 lira 95 kuruş üzerinden paz:ırlık 

'uretile ihale edileceğinden yevmi ihale olan 25-3·931 çarşamba 

sl.mi saat 15 te ınezkıir bedeli keşfin % 7,50 teminat a'(çcsini 
reslımi vezne ettikten sonra tam vaktinde encümtnde bulunma· 
lan ve şeraiti anlamak iizre her glin öğleden sonra Daire He'yetl 
fenııiyesine müracaatlan ilAn olunur. 

\'1atbu kitap münakasası 
T ahlilatı ticariye laboratuvarı mübayaat 

komisyonundan: 
Laboratuvarımız için takriben 190 ciltten ibaret Almnn'ca ve 

l'ransız'ca olmak üzere matbu kitapların 23 - S • 931 tari
'ıiııc müsadif pazartesi günü saat 14 te ihalesi yapılmak 

ızere münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamesini gör
·nek üzre her glin ve münakasaya iştirak için de Deftt>rdarlık 
ıinasında müessesatı iktısadiye muhasebeciliği veznesine yauracak· 
l:ırı teminatı muvakkata makbuzu ile birlikte Sultanahmet'te tica
-et mektebi :ilisinde müteşekkil komisyonumuza müracaatları ilAn 
·>lunur. 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli v 
Ecnebi Büyük Bankaların 

Çocuğunu Seven .Anne, Onun 
istikbalini Düşünen Annedir! 

Bir 

• 

~Ilı ~~ 
Kumbara alarak 

Cocuğunuzu 

[Türkiye 
Sevindiriniz 

Bankası 1 iş 

Gişelerinde Umu 

Vakıf Akarlar 
1 dürlüğünden : 
1 ' Bir sene müddetle ıccu ıçın 

Müzayedeye vazolunan eınlak 

1 Çarşıda Püskıülciiler sokağında 17 - 19 No lı Wlclı:' 
2 ,, Tacirler sokağında 21 No lı dükkan 
3 ,, Kuyulu sokağında 8 No lı dük~an 
4 ,. Kahvehane sokağında 2- 4 No lı diilclcan 
5 ,, Zenneciler sokağında 36 No lı dijkkan 

Çadırcılar sokağında 121 -123 No Jı dükkan 
,, Ağa sokağında 11 - 53- No h di®kan 
,, Sahaflar bedeırt:en kapısında 22 No Iı dükka 
,, Çadırcılar sokağında 59 - 57 No lı düıkkan 

10 ,, Yağlııkçilar sokağında 97 No lı dükkan 
11 ,, Kavtl'kçular sokağında 13 No lı dükkan 
12 ,, Fes~iler sokağında 1 - 3 No h dükkan 
13 ,, Hacımer"iş sokağında 22 No lı dükkan 
14 ,, Çadırcılar ookağında 123 - 53 No 1ı düktk" 
15 ,, Lutfullah Ağa sokağında 6 No lı dükkan 
16 ,, Çadırcılar soıkağında 141 No lı dükkan 
17 ,, Kazazlar orta sokağında 52 -· 54 N o lı dill 
18 ,, Perdahçılhan dağında 20 No lı diikıkan 
19 ,. Çadırcılar sokağmda 70 - 66 No lı dükkan 

20 ,, Kazazlar sokağında 2 7 No. lı dükkan 
21 ,, Püskülcüler sokağında 13 No lı dükkan 
22 ,. Lfttfullah sokağında 7 No h d~an 
23 ,, Hazırcılar sokağında 6 No lı düıkıkan 
24 ,, Püskülciiler sakağında 4 No lı diikkfuı 
25 ,, Hacmıemiş sokağında ı 1 - 9 No lı dükkan 
26 .. Hacımemiş sdkağında 24 No h dükkan 
27 ,, Reisoğlu sokağında 44 No lı dükkan 
28 ,, Kazazlar orta sokağında 29 No lı diiıkkan 

29 ,, Kazazlarorta sokağında 25 No lı dükkan 
30 ,, Perdahçrhan sokağında 54 No lı dükkan 

Müddeti icar: 1 - 6 - 931 tarihinden ı - 6 - 932 tarihine 
bo.r senedir . 

Mebdei icar~ E6ki müstecir için akdi sabıkın hitamı y 
tec;ir için 1:eslim tarihidir. • 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po:;ta31 

1 SEYRISEFAfN 1 
Müddeti müzayede: 23 Mart 931den14 Nisan 931 Salı 
Balada muharrer emlil.k kiraya verileceğinden müzay 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün s 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak veteminatı muv 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evk 
dürlüğiinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları il' 
nur. 

lngiliz mamulatı 

"Nl~l~NlL,, M~T~R~ 
Mazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiatı her tlirlli rekabenen 
aridir. Tediyatta teshilat Her za
man teslime amadedir. TafsilAt 

için Galatada perşembe pazannda 
Arslan ilanında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITI 
müessesesine müracaat olunması. 

Üsküdar ikinci s·Jlh hukuk mah
kemesinden: 

ÇengelköyUnde yeni mıballede 
Çeşme ( Maslak ) sokağında 9 No· 
lu hanede sakin iken 27- 1 J-930 ta
rihinde •·efat eden ve terekesine 
mahkememize vaz'ıyet edilmiş bu
lunan mliteveffa kalyoncu Yorgi 
efendinin mahkemece tahrir ve tes· 
bit edilen emvali menkulesi 27·3-
931 cumı günüsaat !Oda açık art· 
ıırma sureti\e satılacağındaı talip 
olanl3rın satı, günü mezkOr hanede 
hazır bolunmalan ve mfiteveffadan 
alacaklı olanlarla borçluların bir malı 
ve veratet iddiasında bulunanlann 
üç malı zarlında vesaik ve scncJatı 

kanuniyclerlle birlikte mahkememi
ze mürıc•at eyleıncleri ve aksi tak· 
dirde kanono medeninin ıncvoıd1 

mahstısası :thkAmı tatLik olunnc,1j';l 
i!An olunur. 

Erzurum v'ifı:%' 25 

ÇARŞAMBA 
günii nk~aını 18 de s;rkeci rıhtı
mındın har ketb ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sür.nene ve Rize) isk<· 
lelerine ozimet ve avdet ede 

cektir. 
Tafsil :lt için Sirkeclla Yelkenci 

bınınJa klin acentesine mdr .. 
c01~ Tel. J5unb·ıl 1515 

Operatör Do:ııtor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi Elektrikle 
Ve cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak. 
No 0,2 

3 yıldız marka J 44 lü kutusu 

YERLİ TEBEŞİR 
30 kuruştur. Deposu · Isıanbul 
Necati Memduh Ticarethanesi 

~ ·s~ŞiktaŞ --

DiKiŞ YURDU 
Biçki öğrenmek veya biçki muıl· 
limi olmak isteyenlere ız bir 
zamanda en asri Fransız metotla· 
rile p.tron çizdlrilmeksizln biçld 

öğretilir. Kayıt olunuz. 

ım--•Akaretler 62---•I ---- - ------
Z1yi: lstanbul, lş Bankasından 

aldııım lcumbaranın ( 21137 ) nu
merolu cüzdanını zayi ettiğimden 
ve venisini al:ıcap;ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
(~:ılıtta; Bahtiy.ıtr 1 J ın. Zingıl ornıa·ı 

tirkctı: .\hihürdar zııciP l lur3ir 

~ -· 
l\lerkez acenta:sı Galata ktiprU 

Başı il 2362 Sub• Acenteıl : 
Sirkeci YühUrJ" nde hanı 1 
2740 

Pire -lsten~eriJe 
(Ankara) va· SaJ l loda 

puru 24 Mart Ga· 
lata'dan kalkarak çarşamba 

babı lzmir'e perşembe Pire'ye 
cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
varacaktır. lskenderiye'den Pa
zartesi 15te kalkacak Çarşamha 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 
fstanbul'a gelecektir. 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

( Mersin ) npuru 24 Mart 
salı günü 1? de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu , Edremit , Burhani yı , 
Aynlığ'a kalkacak , dönüşte 

Altınolujta da utrayacaktır. 

Azimctte Gelibolu için yük 
alınmaz 

• Meşhur " BALL Y ., İsviçre 

Ayakkaplanndan bir 
parti 

Beyoğlunda istiklal caddesinde 
351 numcrolu 

H. PATSlKAKIS ve MAHTUM
LARJkıındurJ ına~azrnndJ yüzde 
4-0 ild 5J noksanına bulıcaksınız. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyen 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
raııorlannı görebilirler. 

Alat ve eczayıkimye 
ye ve sebze munakas 

Yüksek Deniz Ticaret mek. ceklerin İstanbul İktısadi 
tebi Müdürlüğünden: seseler muhasebeciliğine 

187 kalem eczayı kimyevi~ edecekleri teminatı muv 
ve 54 kalem kimya aliitı ve mek . 

b
. 

931 
. k d makbuzunu hanulen ye te ın mayıs g~esıne a ar 

ihtiyacı olan 18 kalem yaş seb- saatı. mezkft~da mektepte 
ze 2-4-931 tarihine müsadif şekkil komısyonu mahS 
Perşembe günü saat 13 te ihale- müraca~tlan. 
leri icra edilmek üzere ayn ayn Tashih: 9 mart 93 ı 
münakasaı aleniyeye vazolun- nüshamızda intişar eden 
muştur. Taliplerin şartnameleri dairi il~ ihale tarihi 2· 
gönnek üzere Ortaköy cadde- olacak iken sehven 2-S-93 
sinde kain mektep Müdürlüğü- rak tertip edilmiş olduğ 
ne ve münakasaya iştirak ede- tashih olunur. 

BiLECİK RAKISI 
Türkiyenin en meşhur 

meraup raınsı • ır 

.,Mes'ul müdür: 

ve 

ye kau •. 


