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NUSHAsı-S-KURUŞTUR 

Gazinin dileği 

Da<m~·k ayırmak kolaydır. Mil· .. .,._ ' Atık an· 
cııın olan şey toplamaktll"· r . t 

• 
azı , _ ., 

BUG 
f Hl Hltlfede ; 

ı - \'ıldız .-e M•trutlyet 
2- I•• .,.. barıct bab•rter 

1 IHI aalılfede: 
ı - Tazminat tekli takırr11r 

ettirildi. 
2-- lf ıaatl nJıandau lllbaren 

rfıııılrP I P rrl.. """ ş • lrllrf ı> 

y n 

N 
detı,eck? 

1- Belediye bütçeal ııl•au dn 
şehir mccUalnde mil:r..a · 
kere edllecek. 

4- Buhran var, t•kat Mtrll· 
t•Y• mahal yo~. 

4 llacll eahll•de: 

1 
faşıldı ki büyilk işlerde muvaffaki?'~ 
l•in 1 k un· bütün Jnıvvetlerıru, • mem e e . topla 

"tün istidatlarını bır araya.. .. • 
ak lazım geliyor. Gayeye .gotur~n 
aşka bir kısa yol yoktur. Türk mıl· 
·, Gazinin siyasi v_e askeri haya

n da verdiği parlak örneklerle, bu 
akikatin canlı misallerini gördü. 
ilhalrika zaman zaman ordu kuman
anı oJanlr, başkumand.a.n olarak, 
ükOmet reiei olarak, nihayet devlet 
eisi olarak birleşmedeki kuvvetin 

a;ametini bütün düyaya göstermiş· 

''Memleketin ve inkılabın içerden ve 
tehlikelere karşı masuniyeti için 

cümhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde 

dışardan gelebilecek 
bütün milliyetçi 
toplanması lazımdır .• ,, 

Vaziyeti hangi cepheden mütalaa 
edersek edelim; Türkiye, bugün ha
yatının bir dönüm noktasında bulu· 
nuyor. Yeni bir faaliyet devresine 
girmek mecburiyetindeyiz. Bu zaru· 
ret; memleket ihtiyaçlarından, hal
kın temayüllerinden, iktısadi icaplar· 
dan, nihayet idari aebeplerden mili· 
hemdir. 

Ocaklarının Cümhuriyet 
kuvvetler 

Halk Fırkasına kalbindeki zaruret şudur : 
gaye yolunda birleşmelidirler .. müşterek 

Aynı cinsten olan 

Büyük Gazi, eon beyanatlarında 
diyor ki : "Milletlerin tarihinde bazı 
devirler vardır ki, muayyen maksat: 
lara erebilmek için maddi ve manevı 
ne kadar ı.u_..t varsa hepaini bir a· 
•an toplamak ve ayni istiJıamete 
ıevketınek IBzım ıelir.,, 

ANKARA 24 A.A. - Reisicümhu r Hazretle-
• Tu·· rk Ocakl~ı hakkında son zamanlarda alınan 

n ki 'lim 'h'' kararlara dair Türk Oca arı ı , ve san at ey etı 
azasından Afyon Karahisar mb usu Ruşen Eşref 
Beye şu beyanatta bulunmuşlardır: 

"Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki 
muayyen maksatlara erebilmek için maddi ve ma· 
nevi ne kadar kuvvet varsa hepsini biraraya t pla
mak ve ayni istikamete sevketmek lazımgelir. Ya-

1 km senelerde milletimiz böyle bir toplanma ve bir

leşme hareketinin verdiği mühim neticeleri idrak 
etmiştir. 

Memleketin ve inlalabm içerden ve dışardan ge

lebilecek tehlikelere lıiarşı masuniyeti için bütün 

milliyetçi ve Cümhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde 

toplanması lıizıınd1r. Teessüsü tarihinden beri ihni 

sahada halkçılık ve milliyetçilik akidelerini neşir 

>' 

ve tamime sadakatle ve İmanla çalışn ve bu yolda 
memnuniyeti mucip hizmetleri sepketmiş olan Türk 
Ocaklarmm ayni esaslan aiyaai ve tatbiki sahada 
tahakkuk ettiren fırkamla ve bütün manasile yek· 
vücut olar!ak çalışmalarını münasip gördüm. 

Bu karanın ise, milli müessese hakkında duy
duğum itimat ve emniyetin ifadesidir. 

Ayni cinsten olan kuvvetler müşterek gaye yo
lunda birleşmelidir." 'I'ür kocaldannınHallı: fırakasile bir 

le§ınesindeki lüzum ve zarureti ifade 
iç~ söylenen bu ıözler; Gazi H~:· 
'I'urkiyenin böyle müstesna ve mu
hiın bir devirde buJ(lnduğunu işaret 
buyuruyorlar. 

~ 1~' f' ~ ... '\ _.,:.·._.·· '.. v ' ' •• ' ' .,:it' •• 

Gerçek memleketin her idare 9ube
Blnde caaelı ıslahat yapmaia mecbu
ruz. Hele yaşadığımız günlerin mü
to:rn-diyen tazyik eden zaruretleri; 
hi!haea iktısadi cephede yeni bir fa. 
•lıyet ve kuvvet sufma icbar ediyor. 
llcr işte olduğu gibi, iktısadl işlerde 
ırıemJelı:etin mevcut unsurlarını, mun· 
lazaın teşkilat ve disiplin ile müceh· 

1 hez olan ınllJi kuvvetlerini bir araya 
10Plarnak1Szrmdır. Gazinin ; askerlik· 
te ve ııiyaaette muvaffak olan tabiye
Bindcki err ve hilı:met budur. Türk-
ocaklarını Halk fırkaoile birleştir
mekteki gaye de bundan başka bir 
tey değildir. Gazi Hazretleri, Türk· 
O<:akJariJe Cümhuriyet Halk fırkasını 
aYni gayeye miiteveccih, ayni yolun 
)lolcuau telakki ediyorlar. Şüphesiz 
bu t 10L•~• • Tü" k 

lzmir, Istanbul, Adana, Aydın, 
Konya, 

luklarında 
Trabzon meb'us
değişiklik olacak .. 

y ni meclise 316 meb'usun iştirak e 1eceği tah kkuk etti 
e meb'uslann intihap daireleri değiştirifec~k .• 

-Baıı 

Turizm 
Kongresi 

Balkan haftası proğ 
ramı ve hazırlıklanj 

ikmal edildi 
(25 - 28) Nisanda İstanbul-

da toplanacak olan Balkan Tu
rizm federasyonu kongresi ve 
Balkan haftası program ve ruz
namesi hazırlıkları ikmal olun· 
muştur. 

•«UU<lJen ~ok yerindedir. r -
O<:ağının milli kültür ve ınilli hayat 
cephesindeki mesai ve faaliyetinin ı 
feyizli neticelerini k~ inl<Sr edebilir? 

Turing klüp idare hey'eti bu
gün toplanarak bunların kıcıt'i 
şekillerini vücude getirecektir. 

Gerek İstanbul belediyesi ve 
gerek Türkiye Turing klübü bu 
hazırlıklar için Balkan Birliği 
Türk komitesine hükumet tara
fından yapılan yardımdan kıs
men istifade etmek üzere teşeb
büsatta bulunmuştur . 

Mesele çok basittir: Türkocağı 
kurulduğu , gUndenberi ilmi saha~~ 
halkçılık ve -milliyetçilik a]ridelerım 
~uhitine yaymağa çalıftı. Şimdi tat· 
bıı.., - · c· t sahaBinda ayni vaiifeyı um· 
buriyet llalk f~kasile birleşerek ya· 
Patak.. Şüphesiz, Türkocaklan mef· 
lı:~re itibarile fırlqıdan ayn bir teşek· 
~I değildi. Esasen böyle olduğu 
1Sllıdir ki, bu iki müesesenin birleş· 
lııeai daha kuvvetli bir zaruret hali· 
ile gelmiştir. Gayelcrinde, mesailerin· 
de 8Yrılık olmadığı halde; ınill! kuv· 
"•tlerin ayn ayrı teşekküller halinde 
b_uıunması; kuvvetlerin israfı deıuek· 

· tir. Bütüıı menbalarırnız gibi, maddi 
l?ıancvı bütün kuvvetlerimizde de 
tasarruf esasıni göz önünden ayıra· 
l?ıa)lız, Fazla nikbin olmağa mahal 
~0lttur: Yeni rejimin düşmanları, in-
ıap aleyhinde müteveccih tehlikeler 

daiına lrapılanmızın önünde bekle
l'or. 

1
• "Onun için memleketin ve inkı· 
•brıı İçeriden ve dıymdan ıelecek 
1:1ııikeıere karıı maauniyeti için bii· 
liin milliyetçi ve cümhuriyetçi kuv· 
••Uerin bir rere topJanmat1 lizım· 
d ... ~., 

iti İıılı:ııaPÇ! Gazinin işaret ettiği ha· 
kat ve tehlikelerden korunmak için 

~•tandaşlara gösterdiği istikamet işte 
tıdur. 

Sürt meb'usu 
MAHMUT 

'Gll=:- =:::::::ı~E!!E!~~~ 

/ Gözlerin Sırrı 

1

, Nur Tahsin 

ı: Etem İzzet Beyin "Beş 
I hasta var !,, isimli 

1 Romanı bn gün bitti. Ya-
,1. rından itibaren 
Nur Tahsin Hanımın 

·Gözlerin sırrı 

Balkan haftası için İstanbııl
da umumi münakalat şirketle
rince Balkanlardan gelecek ziya 
retçilere gösterilmesi mukarrer 
teshiHita müteallik vesikalar 

1 Balkanlardaki umum Türkiye 
konsoloslarma g<?nderilrniştir. 

Balkan haftası ziyaretçileri 
pasaportlarını konsoloshanele -
rimizden vize ettirirken bu vesi
kaları da alacaklar ve şehrimiz-

Meb'uı olıııak için Fırka umum! kltipliğ!ne ıııürıcaıt edenlerden de vesikaları ibraz eden seyyah-
0. Emin Bey Ragıp Kemal Bey H. Mehmet Bty lar bütün umumi vesaiti nakliye 

Zülfi Bey "--•-•· J 1 · bul d ki dan "ti" · 1 " ' . 
f 1 ) B. , ,_,, gibi 316 azadan mu...,....ep o aca ru ama ı arın ı raz ebnıf er- aen meccanen, sınema ve tıyat-

u •DA 24 (Tele ona - 1• ,.., ka da d" AN~ ir iki kaza müı ğı anlaşılmakt~dır .. F!r. ~asın ır. . . rolardan mühim tenzilatla istifa 
ıuınum vılay~.tlerde b araft defter· namzet göstenlmeu ıçın ınuracaat Ankarada ıntıhap oe edeceklerdir. Turing ki"' 

J ak uzere bet" t a d nl mda eshak Tahran ıe- up 
tesna 0 m h 1 nuyor Müntehibi sa e e er meTyan . t" · ANKARA 24 - Meb'uı namzet· reisi Reşit Saffet Bf seyyahlara ler asılmış u u • . l'de h 6ri Asım ayyare ceııuye ı re11 mu- li" ' . . .. ti d . . . • 
ni iıı'~nna en evvel Denızki~ . .ab~ avini Şükrü sabık Ergallİ meh'uıu ygı ~dçm m~acaa tared e1vaın edıydaor. şehnmıze çıkarken müşkilat 

. Ed" nede, es aı gı ı ' d em en muracaa en er arasın .. 'ld".. d . . 
lanabile~ektır. 1.r . . . hali ha· Kiznn Beyler var ır. fU isimler vardır: gosten ıgıne aır neşnyatm 
dört ıneh'us 5ıkabılı;:".:~~~ Maanıa- ANKARA 24 - Memleketin ber Sabık lıtanhul şehremini Emin, doğru olmadığını ve bilakis aza 
zırda ~ ;:~• ~o 

8 
eclilmemİ§ mu· sabık iskan umumi müdürü Hacı mi teshilat yapıldığmı söylemiş 

fih _ben uz bu Y ~~:'nm telafisi ınuhte Mehmet, Anlcara Gazi enıtitüıü mu- tir. 
hacır!arla 00 alliınlcrinden Mehmet Saffet, Münir 
meldir. , d di rtmayacağına göre / Hüsrev, sabık Diyarhekir meh'usu 

Mebus a e a b" Z""lfü,' Riz • eli · . . . hresinde fazla ır te u e umumı me sındeıı Ga- Divanı muhasebat 
yenı .!"'"".lıs~n !e etmemek lazım geli· lip, mütekait miralay Ragıp Kemal, 
beddüle ıntiza Ordudan Onyeli Mahmut, Fatsalı Reislik için namzet 

gösterilmesi bildirildi 
yor.

0
. muhasebat reisliğine inti· 
ıvanı . h"l'I ed"I k Fuat Beyden an ı a e

bap 1 ecb~ 1 lda beraber münhal 
decek ıne us u 

. bulmaktadır. ı 
adedi dodk~zu kiz muhalif meb'ustan 

Bu a e ~ se d ilave edilmelidir. 
kalacak yer er .. ~allerin adedi 17 yi 
Bu suretle mun h' !ar arasında 

1 Mevcut me us 
bu. ~yor• . n adedi pek cüz'i olaca· 
degışe~~klerı . Mecliste nihayet 30· 
ğına g?r~ yenı··rnıek kabil olacaktır. !nıihap d ıiresinln değişıirileceğl 
40 yenı ·~ g;

4 
(Milliyet) -Aydın bildirilen lzmir meb' usu 

ANKA b I Adana, Konya, Sam M. Esat Bty 
lzmir, lstan u ' tJeri araıunda 

Trabzon namze bedd · · · · · d ·~n, . . b'uslara nazaran te u tarafında ıntihap faalıyeti evam et-

Ahmet, Şebinkarahiaardan hakim Ta 
lat, sabık mutemet Hüsnü Beyler. 

Birinci, ikinci ve Üçüncü Millet ANKARA, 24 (Milliyet) -
Meclislerinde bulunan meb'uslardan Divanı riyaset buP-i'·'• M - "··~ ·--: 
Halık fırkasından aynlanların isimle bütçe encümen
ri fırka merkezi tarafından teshit e- !erine yazdığı 
dilmit bir liıte hazırlanmfıştır. tezkerede diva-

lzmir on bir mebus çıkarıyor nı muhasebat 
IZMIR 24 (A.A.) - Vilayet mec reisliğinin. se~~

lisi idare heyetile heyeti teftiıiye hu !erden ben m~n 
gün makamı vilayette toplanarak iz. hal bulundugu 
mir livası dahilinde on bir me)>'us çı cihetle bu dai
karılacağını teshit etmiştir. reye bir reis inş!mdıki ~e anlaşılmaktadır. Bunlara mektedir. 

·~~ :~~=yecek eski meb'uslar ~şka Bu hafta nihayetinde memleketi- ,. , • • 
g::ıerden namzet gösterecekleı:dırİz· ınizin her tarafında intihabat cetvel· Kazım Pş. ıyıleşti 

tihabı için en
cümenlerin müş 
terek içtima e-Y E .. le Mahmut Esat Beyın leri tamamen asılmış hulunaaıktır . 

. dzcuı:.ka bir mahalle ".'."""et Denizlid defterler askıdan indiril· ANKARA, 24 (Milliyet) -
mır en ' h eld" Nüfusun . . , .. d b . b • ·· sterilmes i mu tem ar. nal da ınıştir. Bır kaç gun en en ogazın-

derek iki nam- l-'ual Bey 

:.::ayüdü neticesi _üç yüz. 0 ~ :r Orada müntehibi sani intihabı 25 dan rahatsız bulunan Meclis 
isimli Romanını neşre baş• fazla nüfu• )~:c;ı;;0:!:

1~öre :azı martta başlıy~caktı.r.. . . . Reisi Kazım Paşa eyileşmiştir. 
1 f k du. fakat ge. 1 d kisine nisbet Ankara muntchihı sanı ıntıhabatı Meclisin perşembe celsesinde 

zet gösterilmesi bildirilmiştir. 
Encümenler yarın toplanıp nam 
zetlerini göstereceklerdir, gös
terilecek namzetlerden Fuat B. 
lstanbuhın intihabı miıhakkak
tır. 

ayacağız. çli bir aş ın dairei intihab:,re e;;,.:ı., bu suretle şehirde, mülhnk~t~a 8 "!san.da başla- tatil münasebetile söyliyeceai 
hikayesi olan bu romanı le noksan me us ksanlan telafi layacaktır. Şehrımızde şımdıye kadar .. " 
karilerı"mı"ze tavsiye ederiz. fazla çıkacak a~et noli . d huaiin· 27 kişi intıhap defterlerinde isimleri nutku hazırlamakla mşgulclur. 

edeceiinden yenı Mec sı e -· 

_ Ankarada en başlıca göze 
çarpan politika faaliyetleri 

Kabinede tebeddül olacak mı, 
meb'uslar çok değişecek mi?. 

ANKARA 24 (Telefonla) - Son günlerde dillerde 
dolaşan, muhite ve telakkiye göre türlü türlü ıekillere 
giren ri,.ayetlerin hakikatlerini bulisa halinde okuyucu
larımıza arzı • mühim bir vazife aaydım: Efkan umumi. 
yemiz, tabii en ziyade intihap işlerile alakadar oluyor. 
Eski Meclisin, zaten bir kaç aydan ibaret kalan müddeti
ni ikmal etmeden tecdidi intihap kararını vermeııindeki 
sebep maliimdur: 

Yeni Meclisi i,i: 

Umumi idarede ve vergi kaounlannda esaslı ıslahat 
yapılması zaruret halindedir. Bu zaruret isticali emredi
yor. Islahatın yeni- Meclis tarafından yapılmaaı fayda. 
lı olacağına göre iki üç aylık bir zaman kazanmak ta 
faydadan hali değildi. 

Bundan batka böyle bir dönüm noktasında milletin 
yeniden rey ve kararım izhar etmesine imki.n vermek te 
lazımdı. Binaenaleyh gelecek Mclis, en ziyade vergi ka· 
.nunlarının tadilatile ve umumi olarak bütçe ile m"§gul 
olacakbr. Vaziyet çok naziktir. Hem bazı ıslahatın ta· 
hakkuku icap ediyor. Hem de bazı vergilerden tenzilat .. 
Bütün bunları telif için hayli dikkat ve mesaiye ihtiyaç 
vardrr. Onun için bütçe tetkikatı ve cümhuriyet idaresi. 
nin değişmez bir §ıarı haline giren mütevazin bütçe me
selesi yeni Meclisimizi çok uğraştıracaktır. 

Meb'uslar arasında tebedülat: 
Mevcut meb'uslar arasında çok tebeddülat olacağı 

hakkındaki rivayetlere fazla bir kıymet vermemek lazım· 
dır. Fırkanın reisi umumisi henüz namzet listesile meı
gul olmamıttır. Umumi kanaate göre vasi mikyasta bir 
tebeddül olmasına ihtimal verilmeyor. 

Türk Ocakları: 
Tür~ocaklan hakkında Gazi Hazretlerinin beyanatı 

meseleyı pek açık surette tenvir etmiştir. Maksat, Ocak
taki genç unsurlara inkılap fırkası içinde daha büyük 
bir inkişaf ve faaliyet imkam vermektir. Esasen her iki 
müessesenin gayelerinde ayrılık gayrılık yoktur. Ayrı 
ayrı çalışmaları yüzünden rejim için daha ziyade müsmir 
olması mümkün olan birçok emekler zayi oluyor. Ocak 
kurultayı nisanın onunda Ankarada toplanıyor. Bir. 
le§menin şekli kurultayin kararı neticesinde anlaşılac!lk· 
tır. 

Kabinede tebeddül: 
Kabinede bir tebeddül olacagğı hakkındaki rivayetler, 

yeni Meclis içtima ettikten sonra ismet Paşa hükUmeti. 
nin istifa etmek mecburiyetinde olduğundan galatbr. 

Bu mecburiyet kanunidir. Fakat muhakkak olan şu 
ki yeni kabineyi de gene ismet Paşa teşkil edecektir. 
Kabinenin mevcut azasından bir ikisinin hariçte kalıp 
kalmayacağı bugünün meıeleai değildir. Bir buçuk ay 
aonra vuku bulacak bir tebeddül üzerine 9imdiden hü
küm yürütülemez. 

Fırkada faaliyet: 

'Ankarada frrka faaliyetinin en bariz cephesi, kati· 
biumumili.kteki faaliyettir. Gazinin seyahat intibaları, 
vekalet müfettiılerinin rapcTları, frrka kongresinin mü
zakeresine esaı olacak mevzular, alelumum intihap işle
ri bu meyandadır. Her-halde mevcut imkan ve vasıtalar 
niıbetinde halk ve memleket için en faydalı yoldan yürü. 
mek, Gazi ve onun fırkasile hükiimeti için sarsılmaz bir 
karardır. 



•' . \ 
Yıldız ve Meşrutiyet HARiCf A ERLER •• .. Tahsin Pa1anın Hatıralı 

Hindistan~a 1 Romanya mektubu 1 Fransa da 

1 
r Tefrika ""'> : 14 

Sultan her işte İngiliz 
idam edıldiler Romanya hükumeti Acı tenkit! 

iki de bir itimat 

Fırka gurupunda 
Maarif Vekilinin izahatı dinlendi 1 

J 

.... 

Biltlin tezahlirat ve istikraz yaptı 
nümayişler 

durdurulmuştur •• 
istenmesine 

mtlnl tedbirler ••• 
-· .. - • 

ANKARA, 24 (Milliyet) -Bugünkü fırka grupunda 
rif vekili izahatına devam etmiştir. Esat Bey izahatını ı 
etmiştir. 

·~, • 

parmagı arıyor .. 
Bükreş, - Romanyada epi 

zamandanberi ıbir gayri tabii
lik vardır. Fakat bu hal yalnız 

M. Gandl bir be11anname Roınanyaya münhasır değil&. 
neştwttl.. uz:nuııı:~ harbin ne~icesinde bü-

M. Chlron ag•nda uıOhl~ 
beyanatta bulundu •. lsviçre, Türkiye ile yapılan ikall1 

ı.. 

2 

A 

•: 
'l 

Bir tarafta guya müstakil bir padi
şah, öte tarafta Emirler, Şeyhler, 

Hidivler ve Şerifler .... 
Abdülhamit uzun müddet sal nizam, tkaret, illin dostuna ~a 

tanat sürmüş, her nevi mesalih resi yazılıdır. Diğer tarafında 
ile uğraşmış, Avrupa halclanda İngiliz firması vardıır. 
az 90k mallı.ınat edinmiş bir pa Fransa hükUnıeti dahi daha 
dişah idi. İşler üzerinde bir nü o zamanlarda Mehmet Ali Pa
fuzu nazara malik okluğu gö- şaya böyle bir madaly.e vermiş 
rülı.iyordu. Buna !binaen mem- ti, o madalyenin üzerinde 

LAHOR 23 (A.A.) _ Haur tlin duny,aya_ şamıl olan buh
Jarda olduğu üzere M. Gandi randkain hıç bkıır ~emle~et lmayok- mukavelesini tasdik etti 

.. d d' tur · az co muteessır o -kongre mensuplarına gon er ı- 0 · . . R d aı· 
- · b' l f 24 ...... 1 sm.. nun ıçın omanya a ır 
gı ır te gra ta, ma .... a yapı - k "'k'l't la - mak mec 

BERN, 24 A.A. - İsviçre federal meclisi Türkiye ile .J 
lan ikamet mukavelesini tasdik etmiştir. 

Pulluk imalatı 
l ço mşu ı a a ugraş 

ması kararlaştırılmış o an mu- ...... ...: ..:~d d' ş· d' . kadar .. . ·1 'h uunye,.,. e ır. ım ,ye 
azzam nwnayış 1 e ~- tan te_n Romanyada değişen kabineler. 
sonra yapılacak tezahur.ata ~~ az değildir. Fakat mevcut müş 
hazı:hklard~n vazgcçılmesını külitla uğraşmak mecburiyetin Pulluk yapan müesse-
tavsıye etmış v~ buna. sebep. o- dedir. Sitndiye kadar Roman- sefer, ÜÇ sınıftan 
l~rak ta La~ore de polıs komıs~ ya da değişen kabineler az de-
n Saunders e kar§ı yapılan ~~ ğildir. Fakat mevcut müşkülat ikiye indirildi 
kıı:8~ ~ethal~r addoluna!.1 uç şu veya ıbu 'kabinenin iktidaır ANKARA, 24 (Milliyet)-

Ocak binaları 
olacak? 

ne 

ANKARA Z4 (Telefonla) ,.,. 
1&,.et1 .. deki ocak binaları, ..,
ıekkiillerine ve mealek cerniye 
terkedilecektir. F ederaı:ron - ...ı 
merkezinin ocak merketıine yv 
mes.i mukarr•dir. 

, r leketin asri ilıtiyacatınr takdir "Memleketinin şer.efini n«abe 
.J' etmesi ve idarei hükumet aley tile müdafaa etmeği bilen doıs-

lıinde dört taraftan haberler ta!" cümlesi mahkilktu. Meh
·gelmeğ-e •başladığomı görünce met Ali Paşanın ilk devresin
kanwıu esasinin ilanmda: ı bir de İngilizler her şubei idare i
dakika tereddüt etmemesi icap çin mütehassıs müşavirler gön 

Hın~ın buF ya:zn c~lla.tla-ı mevkiine gelmesile halledile- İktısat vekaleti yerli pullukla-
ra. te~~. edılmelerıne ı~tızar cek kadar kolay olsaydı bir ec- rın himayesi hakkındaki layiha 
edıldıgı bır sırada bu kabılden nebi istikrazı lüzumundan çok üzerinde tetkikatını ikmal et-
sevince delillet edecek tezahü- bahsedildi. Lakin memle.ketin rniştir. Encümen layiha üzerin-

Ziraat bankası 1 
ANKARA 23 - Ziraat baııl" 

nın arkasında yapdan binanın tıl 
kısmı bitmiştir. Bina biter bitınl' 
raat bankası bu binaya taşıııaca~ ratta bnlunmanın muvafık ol- mali &iyasetinde düzelmesi la- de yaptığı tadiLat meyanında 

mayacağını ileri sürmü~tü. zrm olan noktalar vardır. Onun pulluk yapan müesseseler üç sı-

b ederocen ne çareki frtraten i.s- demıişle.rdi. Bu mütehassııs mü 
[ tibdada taraftar bir hükümdar şavirler İngilizlerin Mısır kıt'-
• okluihından mutlakıyeti idare.- asma matuf siyasetinin temel

yi tın- türlü elden 'bırakamzyor- !erini atmağa memur idiler. 
du. Eski, yeni bir İngiliz sistemin-

İdam mahkfilarmın affı için için mesele iktidar mevkiine ge nıftan ikiye indirilmiştir. 250 Amerlkada 
valii umumi Lord İtrwin'e vuku len herhangi bir hükümet mut- den bine kadar yapanlar birinci -·------
bulan mükerrer müracaatlarım l laka aüır br miras altında kal- M. Clı 'ron binden yukarı yapanlar ikinci Kit•:iı te almayorl~ 
mumaileyh is'af etmemiş oldu- mış ol~yor. PARİS, 23 A. A. - Ayan sınıfa ayrılmıştır. Bundan ma- VAŞİNGTON, •23 A.A. 

1 
1 
,ı 

A'..>dülhamit bütün bu hare- den bahsedeceğim. İngilizler, 
ketlerde haricin ve ezcümle İn ve onları taıkliden diğer bazı 
g"lizlerin ıJarmağı olduğuna ka hükfunetler şarktaki siyasetle
ni idi. Esasen Arabistan ahva- rini başlıca ~ki tarik ile takip ve 
!inden dolayı İngilizleri daimi idare ederler .ki bunu bilmek, 

ir tarassut altrnda bulundur- daima hatırda tutmak daima 
makta idi. Hatıratımrn bu nok hüklı.ınet zimamdaranmın fay
tasına ,gelince Sultan Hamidin dalarını mucip olur. 
Arabistan siyaseti hakkında ba Dahilde belli başlı cemaat 

ğundan bu hususun yarın açıla- Çeçen son baharda Romanya meclisinde bütçe müzakeresi es ada ziraat kongresinde alatı zi- Hazine nazırı, Fenlandiya, 
cak olan Hint ittihadı kongre- hüklı.ınetinin Fransadan bir is- nasuwa M. Cheron, 1932 sene- raiye encümeninin temenniyatı veç, Estonya İsveç, Leto 
sinin müzakeratı ve ittihaz ede tik.raz aktedeceği sözleri orta- sinde yapılacak intihabatın hü- meyanında ka!lunla temin edil- Avusturya, Felenmek ve 
ceği muharrerat üzeride büyük ya çtktı. Filha·kika o zamandan kumeti avamfirib:ıne bi;- takım mesi 13.zım gelenleri pulluk ka- tan kibritlerinin ith:ıline 
bir tesir yapması muhtemeldir. iberi devam eden müzakeratm teklifleri reddetmek i<:in ikide nun layihasma ithal etmiş ve i- yapılmış olan ve lı.ıncn 111 

LAHORE, 23 (A.A.) - Po- nihayet neticelendiği anlaşıldı. birde itimat talebine mecbur dar! kısımların ise hükumet ta- yet mevkiine girecek olan k 
lis komiseri Saunders'in üç ka- Fakat Romanya istikrazı mese kalmaktan kurtaracak müsta- rafından nazarı dikkata alınma- nameyi imzalamıştır. Bu !11 
tili asılmak suretile idam edil- lesinin şimdiye kadar gecirdiği kil bir elsseriyet temin edeceği sı için mazbatada temenniyatta leketlerden ithal edilecek · 
miştir. safhalar şu itibarla pek sayanı ümidini izhar etm;ştir. bulunulmuştur. tere vazcdilecek resim 12 d 

dikkattir ki müzakerat cereyan M cı , - r . M d k d , 
Cderıken memleketi ag-ır lbir ta- '.. :ıeroı_ı, ay~n. mec ısı.n~ a en resmi ne a ar ne basma 80 Çent olacaktır. 

den hukuıııetın ınufrıt masanfı- al k? Jsviçrede 
zı izahat vermeği faideden ha- ve aşayir ve kabailin ileri ge-

~ı li bulmayorum. Abdülhamit len reislerini okşayarak, atiye
devrinin tarihi siyasisini yaza- ler vererek icalbmda himaye e
cak olanlar bu izahatta .kendi- deceklerine inandırarak kendi
leri için pek lüzumlu malUnıat lerine celp ve imale ederler. Bu 

t 

kım şerait altına sokmamak dü . hd' M p · ,, · 926 ınaca 
M lA • t h ld ? 1 .. k nı ta ıt ve . oıncare nın . . 10 milyon dolar . a l vazıye ne a e şünülmüş, bu itibar a muza e- tarihiı de vücude getirmeğe baş ANKARA, 24 (Mıllıyet) -
BERNE 23 (AA) - İsviçre rat uzun sü:müştür. Roman.ı:a lam .. ış .ol_duğu ısla.hat eın.n.·n .. i gü.-j Ma?enle~'.1 hasılatı gay~i s~fi- ~EVYORK, ~~ A.A. -. A"' 

federasyonunun . 1Q30 senesine ~~umeti 8 .milyon do.larlrk ~ır nun bırınde tehlıkeye duşurebı- · yesınde yuzde 10 - 20 nısbetın- rıka gazetelennın tavsıf ve .., 
ait hesapları berveçhi atidir: ı~tıyk:.azd aktıdn;bteşe~~~s e:ış- lecek olan bütçe vazfyetini ıs- ~e alı~akta o~aı; resmin. tenzi- miye ettikleri veçhile "dünf 

426 milyon 370 bin İsviçre tı: uz eye 1 uçu 1 e ek ~ ~- !ah etmesini talep etmiştir. Mu lıne .. daır .olan layı~ı~ın ıktıs~t nın en zengin ve en münzevı 

, 

bulacaklardıır. işi başannak için sureti mahsu 
. . . dılen bu 'parayı verme ıçın · e de t tk k kmal ed 1 f.ı 

Hünkarm en çok uğraştığı 
iş Arabistanrn idaresi idi 

Hioaz, Yemen, Bağdat, Bas
ra, Suriye Beyrut, Cebelllüb
nıı.n, Trablusgarp ıişleri Sultan 
Haınidi çok üzen, uğraştıran 
mesaili dahiliyedendi. 

Bunlar hep haricin tesiratr 
altında hatır ve hayale gelmez 
dolaplar, entrikalar ile tezahür 
ler<le bulunurlar, gunagiin ıhile 
!er, 'ıud'alar icat ve ihtiraile 

, Sultan Hamidi üzerler, meşgul 
ederlerdi. 
Teşl)hte 'hata olmaz derler, 

lı n de bu darbımesele istina
den söyleyebilirim ki iki taraf 

, pek mahirane bir cambaz oyu
' nu oynayorlardı. 
c Bir ta afta müstakil bir hü
. ı umdar gibi yaşayan Yemen 

ima "'• Mısır Hidıvi, Necit, Za
fer Emirleri, Kürt şeyhi, Mekke 
Serifi, Lahiç Sultanr, Basra Na-

i kibüleşrafı, Cebeli Düruz Reisi 
ı Tarablusagrp Sünusi şeyhülme 

sayihi, Barzan, Maskıt şeyhle

r ri ve saire cı; ~e: tarafta hirnfet 
~ izafcsile bütün alemi İslfuna 
4 sahip görünen Osmanlı Padişa 
ı hı ıbulunuyordu. 

Bu )ki kuvvetli tarafın arası
ı na giren, her biri başka başka 
, menafii siyasiye ve iktısadiye 
t takip eden İngiliz, Fransız, t. 
1 

talyan devletleri ise çizdikleri 
program dairesinde istifadeleri 

1 ni temine say ve ihtimam eyle 
yorlardr. 

ı İngilizler bu oyunda birinci 
1 rolu oynayandır. Tarihimizin 
' acı bir sahifesinde görüldü-

ğıii üzere 1831 de Mısır valisi 
Kavalah Mehmet Ali Paşanın 
bize kar ı actığı muharebede 
yegane amili müessir İngiliz
ler idi. 60 bin kişilik bir ordu 

ı ile 1>arşı~ına g;den Sadrazam 
1 Re it P a mağlup olmuştu. 

Kut hyaya kadar gelen Mısır 
u 'l:hayet Rusların meş'
ı.ı halesile tevkif oluna-

0 anlı devleti inhi
ı-,;·;- 'ıal ıle · urtulmuş 

an F it bunu hiç u-
İngilizlerin "Man 

i , r t Oda<ıı,, marifeti 
et Al Pzsaya verdik
ma alyenin fotoğrafı 

ı '1 Hamiaın yazrhane· 
hfuz ıd·. 

Bu mad lyen;n bir tarafın
:! : 111 i.izce olarak: 

• P .~dın ::.ıra yolumı serbest 
ut~n. clü man devletlerin teba 
ısını, mallarını himaye eden, 

sada yetiştirilmiş, türlü türlü 
kryafetlere gimıiş memurlar 
gönderirler. 

frangı. masarıfe muıc:ıbıl varı- Fıransız dayinler Romanya mil maileyh, 15 Te~rınisani 1929 ta e11;cu?1 nın, .e 1 1 ~. •
1 

- dmı" olan ve 80 yaŞlllda ver 
dat mıkdarmda 6 mılyon 700 r ba kas .. ak be altına al rihinde hazinenin varidat fazla- ~~ştır. B~ layih~~a gore resım etmiş bulunan Mis Ella W 

o· memurlar lisan ve adatr 
mahalli yeye gerçekten aşina o
lurlar. Memur olduklarım hiç 
!hissetirmeksizin efilcarı safiye
yi ifsada ve hükftmeti metbua
larından tevhişe ve soğutma
ğa ~ırlar. 

bin İsviçre frangı raddesinde 1 nl m1ı murH rhaalde Roman sının 17 milyarı mütecaviz ol- hukQmetın takdınne bırakılmış d 1,. . . 
b. f lal b 1 d _ 1 1 mış o uyor ar. e B · 1 20 · b · d e ın vasıyetnamesıne t 
ır az ık u un ugu an aşı - yanın paraya r.nk muhtaç oldu- duğunu halbuki 1931 senesin- tır. u resım - nıs etın e .1 d k 

ktad ,,_ d b f ' ı 1 - ' k 17 · ty alınabilecektir kan, 100 mı yon olar ı 
ma ıır. gu-. ndan bahsedildig-i, para bul- e u aza ıgın anca nu ar · · · · 

r dan ibaret bulunduğunu beyan Ticaret ve ikamet tınde tah~. edılmekte olan 
M. Henderson Paris'te 

makta acele edilmesi <lay nle- val ve emlak tıl k e 
etmiştir. Hudutların tahkimine k l 1 • 1 sa aca v 

rin ağır şartlar ileri sürmesin· ait mesai: ile milli tcchizatın is- mu ave e ~r! liuin büyük bir lusmı 200 h 
LONDRA, 23 A.A. - Hari 

ciye nazırı M. Hcnders:n, saat 
17,35 te Parise vasıl olmuştur. 

de amil olmamış mıdır.. ti! 1 d'"' 'f bUt ANKARA, 24 (Mıllıyet) - hane ve hayır müesssesele 
Bu başka mesele .. Fakat mil zam_ eye ıgı .~~san ve - Japonya ve İsviçre ile aktedil- tevzi edilecektir. 

(Bitmedi) li bankanın miidürü istikrazın ı;e açıgı nazarı 1 are alınınca miş olan Ticaret ve ikamet mü- Al 
imzasını elinden geldiği kadar hazinenin sa.hip ola~ğı miktar ahedeleri ile İtalya ile imzala- kıt Yll ıtlık! ' 
tehir ettirmek için uğraştığı ve 1 ancak 4·5 mıly~rdan ıb~ret ol~- nan konsolosluk mukavelesinin SAN-JUAN "Porto - RicO 
bundan dolayı azledildiği anla- caktır. Bu takdırde hazıne bu- tastikına dair olan 13.yiha mecli- 23 - A.A. - Binlerce halk, 
şıldı. ' yük ~ir ernı:tikiyetı: ma~ik ~l~ı- sin perşembe celsesinde müzake deta hakiki bir konfeti ve 

Artrk istikraz olmuştur. Fa- yaca :tır. Zıra, hazıne ışlennın re edilecektir. pantin tufani içinde hük 

Zonguldakta irfacia ! 
kat vaziyeti bilenlerin fikrince yür~yebilm.esi .;e b~t~~ ah~amı konağına muvasalat eden rel 
Roman;-anm ıböyle bir istikraz nın .•cra c~ıle.bı.mesı ıçın laakal Ağazadenin if;asr cümhur M. Hoover'i şiddeti' 
aktinde isabet edip etmecliğini 4 mılyara ıhtıyac vardır. ADANA 24 (H.M.) - Dört mil- alkışlamışlardır. Maamafih, 
zaman gösterecektir. Filhakika Doat:uk tezahüratı yon lirayı mütecaviz bir ..,,.vete ma· m. i hoşamedi ifa edildiği sıra 

On dört vatandaş vapur pervanesi 
altında can verdi.. 

· · b" !' lik iken muhtelif hadioeler neticeoin 
menıleketin ha 1cı ır ma ı yar "'İJON, 23 A.A. _Cenevre halkın r.ıkardıg"ı yaşa avazel u de iflas eden ıabık milyoner Ağaza- ,.. 
d.ma ihtiyacı olduğundan bah- Darülfünunu tarafından tertip de Hulüıi Beyin davası pek mühim ne bir takım ıslıklar da ka 
sediliyorsa da istikra:ı:ın ağır edilmiş olan Fransız - Alman bir safhaya girmiıtir. nuştır . 
şartlarla aktedilmesi neşeyi art Darülfünunları konferansı bu 

ZONGULDAK - Ayın on yedinJI köyünden Ali Şaban, Ali Hasan, Ha· tıracak bir şey değildir. 'sabah açılmr~tır. 
ci geceıi, limanımızda ondört insan san HaJil. • - - _ !S -s 
ölümü ile neticelenen bir facia olmu~• Üç otel kapatıldı eski kansınii\Çlktığını görünce üze- Rapor meclise verildi 
tur. ANKARA 24 - Zabıtaca yapı- rine tüfenginl çeviriyor, ;teı ediyor. PARİS 23 A A K . 

Tüyler ürperten bu müthiş ka- lan tahkikatta gizli fuhutla İftigal .,.. Kadın vurulup yere ÜfÜyor. Si- , • • - omı• 
zanın, zifiri bir karanlıkta, korkunç den ve zahiren kibar geçinen bazı ka liıh ıeıine koşan babası, ~nu takiben ser Boyat tarafından gayet can 
bir tiddet~e ~en kasırganın '."~ığı dınlar olduğu anlaşdmııtır. de ibrazın ikinci kocası. bı~er kurtun lı bir surette kaleme almmış 
kan,tırdıgı bır sırada ve denız uze- Ankara polisi bunlar hakkında tah yiyerek ölüyorlar. Katıl fırar etmi,- b 1 s N İ A v· 

. h" d. d ki f tir. Takip edilmelttedir. ul u~anh kkı. d. ·k. . ıscosa mb' e-rinde cereyan ebnesı,. a ı~ e .e· 1 kikatageçerek bu ve bu gibilere yatak . ? se esı a n a 1 rapor me u 
caate daha korkunç bır şekıl vermıt- lık eden üç oteli muvakkaten kapat• Niçin intihar ettı. 1 .. ~ d'. dil-
i . GAZiANTEP - Müftü>ade sa. san mec ısı <tZasına tev ı e • ır. mııtır. 

Alman bandıralı ''Mekıiko,, vapu Darülbedayi Ankara' da kıp Efendinin oğlu Osman Efendi miştir. 
runa men~~ek haricinde tah~_nil.at ya ANKARA 24 _ Darülbedayi A. cuma günü ikindiye doğru atriknin Bu rapor, Çarşamba gunu 
pılmakta ıdi. Saat 7,30 da anı bır ka· 1 nadoluda bir turneye çıkacaktır. ilk içerek i~tihar etmiş~ir. Yapdan mü- mecliste müzakere mevkiine ko 
11.rııa ç~jpndan, vapur, bordasınd.a temsil vereceği yer Ankarada Türk- davat faıde .. veı:m':'."ıf ~~e ;v~·ı~ nulacaktır . 
ki kayırı bırakıp aç,kJara kaçmak ı· 1 - ti tro d 2 . d "tiba dan ıonra olmuttur. Mantelıinn ha· _ . . . 
çin, düdüğüyle işaret \'ererek liman·! ~ı..!':bul:n :..d.;111

"' ~n 't • diıeye takaddüm eden son beı gün T.elaş mı hangısı? 
dan bir .~omork?'" istemittir .. ~ıtenilen sillcrinden doku; te..:ıil ı;::.:.i ':: zarfında tamam~ s~rhoş ?ldu~ ~~ P ./\RIS 23 (A.A.) - Tan 
roınorkor gelmiı, fakat benuz kayığı karrerdir ıdmıttır. Sebebı ınt.han ıtlerının ıyı. gazetesi yazıyor. Hiç şüphe 
baflamadan "Mekıiko,, pervanesini K b:l' lenk gitmemeıi olduil'u söylenmektedir. ' kt k' A t · Alm 
. 1 tın~ ba 1 tır u ı ayın mezarına çe S t .. adeJo• · yo ur ı vus urya - an ya 
IJ eKa k 

1 amıt. . l k I IZMIR 23 (H.M.) - Altay bisik IZMI~ ~a muŞ~hrimi;4~ .. 1h iktısadi itilafı, bir gümrük itti-
yı pervanerun ıu arma apt • letçilen Menemene geldiler Şehit - . e mu a h j d b k b' d • · 

mı, ve tehlikeyi hissedenlerin bütün K bil- B b' 1• k k katında sıtma mücadeleıme dünden acın an a a ır şey egıl-
f . . u ay ey mezanna ır çe en oy . • ba d" H lb 1 · S · G eryat ve ıstimdatlarına rağmen ma- d 1 ıtıbaren şlandı. ır. a u cı aınt erınen mu-
kine durdurul"lllldığmdan kayık bir u ar. T k tt b" f . E. Fahri B. ro_sclesi ahedenamesi ve 4 teşrinievvel 
kaç kanat darbesile parçalanarak için TOKA~ a aT 

1~ daaa D" ka IZMIR - Sen Polikar rahipleri. 1922 tarihli itilafname- mucibin-
deki amele denize dökülmüştür... .. kö ünd kk-ani 

0
b.a ":.ıc ı17ur • nin ileri sürdükleri ;ddia .üzerine E.- ce Avusturyanı 1 gümrük itt"-

Bunlardan bazılRrı, romorkorun y e ~o 1 
•• •r v_ a 0 mut nis Fahri Bey hak!undakı ta}.ki•cat , . .1 

Teftiş heyeti dünde va
li riyasetinde ·toplandı mür~tteb:ltı tarafından kurtar.lmıt, !"'r·. Bu k?l'.den Abıdın oglu Mu•tafa yeni bir safhaald ı Bu cümleden ola· hadı yapması mcnedılmıştır. 

içl~rinden biri can havlile sahile ka- ~lın~e~ı~, sab~.muh'i:;,. Mİhmet rak Eniı Fahri Bey için papa•lara Bu metinleriıı elfaz ve ibaratı 
dar yüzme c muvaffak olmuısa dal lb ay., ı. e mest. ga,nmM h 1 d"brazb. 1' vasıta olt\n komisyoncu Saydel ile o kadar sariht"- 1 i bunların ha- İntihap lıcy'eti teftişi vesi dün açık bulunacagı intihaptan bı.·ı 
14 b" it · d'kl · razın &ocasr ıvaı ı e me ı ırer I Ş k ı.,,_ k l .k. , , 
d bı~rke vapubo~n 1• ınab~ırkı erıdn- kurıunla öldünnü1ıür. kan.sının •

1
.tanbu

1
1 • • . · asın- .ı ı manalarım nnekten ba - v ii ve belediye reisi Muhiddin kaç gün evvel ilan edilecekt 

en ır ıanu gu muı, ır ısmı a ibraz! d•ki 8000 ırası ıa~ze ı m t ka b' ctt t · d · 1 · M h 1 "h · h , · d pervaneni keski kanatlan altında 8 Mustafa bundan dört bet 8 . ır . 1 d i .r sur e c ır e 1 mesıne Beyin riyasetinde içtima ederek. a a le ı tıyar ey etlen 
çok feci b7,. şekilde can venniılerdir. •denlde •vv

1
el evlenmişler. Fakat ibraz ADırA~uAa ımKaı Y.•:; a 1 ~r İmkan yo ır. ~. e?kiır metin intihabatın bundan sonraki sa- I herkese 1 :ıngi sandığa rey ııt9 • 

il .. - - be 1 u ur. lk kocasından da 16 yaım· - raıs ının opçu şudur· ı b · d ı. · 
14 zava mın olumune ıe P o an da b" kızı d M f .. köyü mektep muallimi tannnadı3ı . . , fahatı için takip edilecek progra. cagını te Hg e ece .. tır. 

''M k•iko,, vapuru hiç bir ıey olma- kızı: fer. var ır. I utsta •:nıd uve! bazı e•has tarıtl dan bıçakla aı>ır "Avııstu ya herhangi bır dev t b"t t . ti ; Dün de hey'eti teftişiyeye 
=t gibi yoluna devam tmiı ve ha- tee11ir 01;: ı;::;:;:e ~ ';';"; en mu o:rr tte' yaralanın ,tır. Hadisen·n ~ - lete h ıs' b"r re im veya iktısa mı ~s 1 e mı;, r. . . . : kisi mi.racaat eder~k itir z 1ııılı 
berkal nc!ı~~ göre, .buki,,~ı!ay ~iık!• lıırak babası muht;.,. M:hm:ıa~ğ'!:'~ rasına Jama:ın vukua e:eldi-i n e· di istikmlini tehClit edecek ma- Bır zaruretle te~dıl ed~tı;nı~e; kını istimal etmiştir. Şiınaı) 
".'e "!ere. ovoı:o.aıs , .Ye gıtmır evine donmiıttür. iki a e . 1 d S". dilmrktedir. hiyette menafi bahşetmek sure cek olur a muntehıb! sanı ıntı- k dar _ı.· "t' 1 h . le" 
tır. Muddeı umumılık badıseye vazı· . , Y .. "" .c . 1 T l l . . . . , . . . . . a V.u<.l ı ıraz aruı epsı , 
yet etmiıtir. Tahkikata nazaran valslı IV!chl mde! uFmıkndebbınsile. ~ızlice URFA 2a3r a Mf re erı il tıle bu ıstık lalını ıh ·ıl ed meye habı .6 Nısakr.c1 ı bab~layac~ İve. bul edıldi~i ic'n hiç bir v t:ıJ'I 
~Meks'k · · • b' ev enmıı er ır, a at unun ıcın ka- - ezruata musa at cektir 10 Nısan a sam1 ıtecektır s- da L •• t""'t' 

ı o,,nun ıu• u-ısınc agır ır d M tal d bo , ı·· 1 1 f 1 . . ·-L- h ... - ' ' ş maı emeye muracaat e ... 
m~ı'uliyct tevecüh etm ktedir. ~~ uı .. a an ıanmaı:a uzum 0 ":n tara are erınııı •·=sına mu .. - Bir arbede tanbul 8 intihap mıntakasına : m· tır 

B ğul ı ldm'I E ·r k" 1 .. gormenııftir. telıf vasıtalarla calı,ılmakta ve mu· . . , , ış • 
ler d .fi~ ar l . ; 0 ? r~g ~ oyu Mustafa, hadiseyi haber , lmakla cadele iyi neticeler vermektedir. PARIS, 23 A.A. - Bir met- ayrılmıs olup ıntihabat esnasın-! İntihap sanc.ı'<larının haı< · 

ınD ':' r eri • kö~?" .. end fUnAar1• ırH: lil . beraber, kadın kendisine avdet eder. 200 000 lira sarfedilccek ropo!iten istasyonunda komü- da, hey' eti teftişiye a:ı:ası kur'a •da bir katip ile iki memur bulıl' 
ogancı ar yun en ı a , • ' · t.J 

E.yüp Mehmet, Hasanlı köyünden •e ge~ı~. vak'alara ıes çıkarmayacıı ZONGULDAK. - Son fırtına· nist sendikaya mensup aınele i- ıle ayrılarak bu mıntakalan tef-· nat:aktı . Sandıkların me rnıı 
Ali Abmet Emin llyaı Adem Yu- gını aoyluyor. Fakat ret cevabı alı- lar neticeıinde batan vaıwrlann dol- le umumi iş konfederasyonUlla tiş edeceklerdir . 163 olduguna göre intihabatt9 
suf, Adem' Tahıin, Abdullah lsmail, ·yor. ?'kidan~~nra da lhrazı muntaza dıırduğu limanın temi•le.,mosine mensup amele arasmda bir arbe Hangi mahallelerin hangi sehrin her tara~ ııda 489 :..atiP 
Kaoak köyünden Rıza Ahmet Gök man a P ıyor. başlandı. Vııpurlar çıkarılmaktadır. d k 3 ki . 1 d kl ki . . bil' 
b · kö .. deos lmıail Ali,' Ça ak Hadise günü, gene Mehmet Ağa- Mendirek ıe 200 bin lira sarfedi e c;ı mış ve şı yara anmış.- san ı ara rey ataca arı ve san ve memur faalıyete geçmış 

a>an yun 1 
1 nı'!._~Vİnin kapısını tarassut ederken lerek tamir oluMc~ktır trr • dıkların saat kaçtan kac;a kadar lunacakur. 



tclkarr r ettir..----_. 
Beıy"~ Bir Fran;l Ekonomi 

ol\ 1 profesörü b .. Yeni sergi 
İade edilecek emlak mıktarı tesbit 8 1 

. at y f .. Gougerot 
ediliyor ve bütün işler ~=dşıyeehı'bütç~ı~ '?._. angın var' yetişı·n ' Pro ~:°:a firengİYe k Tenzilatlı nakliye . fi b• .. r mec ısınck • f vereee t •t . b l d tam hır tas yeye ta 1 tutuluyor muzakere edilecektir dair knn erans arı esı aş a ı 

d gelmen 1 ag" h - Ankarada Milli tasarruf ve ilrtLSa 
ı • '"' • ı . B~lediye 931 bütçesini tama en • Uz itligı>J • it• / cemiyetinin tertip ettiği sanayi nu 

T. Kamil Beyin son vaziyet etrafında beyanab :~ ~~!1:ıtmiş, daim~ , encü- ' .. garı gısmı döğülür ·· h ? ::ın~a~~~;!5!~~~e!~~~ ~~~ı:~~~: 
.. .rtı;uhtelit mübadele . komisyonu' maktadır. arak b'" gelen tadilatı ya- nıu eç Devlet Demiryolları 5 mayısa k 

dorduncü büros_u dü~ bitaraf delege Göstermeyenler için de tahkikat p .. utçe ~as~mıştı~. Fakat iıeli boynu aargılı yordu: dar sergide eşya tcıhir edecek zeva 
ll. Iiolştad'ın rıyasetınde toplanınıt- yapdınaktadır. bu hutçe katı bır şey ıfade et- ~ d' . "-L.. ile teşhir edilecek eşyaya esas tarif 
tır H LL meyı"p şeh" ı· . d .. k ellilik _.or u. - <.UWUldeıı g..L.... .wı.. ı ·· . u• a 

• • • . • • , &1UU sabit olanlar tasnif edile- . . ır mec ısın e muz": ~ _ 8 • ....._havadar yerdedir, ği itmişler •. ş~~I Ae- _... uzennden yüzde 50 tenz .. t yapac 
-· B

1
u ıçtunada ıade edılecek emlak cek ve tesbiti mukarrer mı"ky .. re edıldıkten sonra kat'i şeklını eh z e~ çem de vardır den gelmen · ' .-.1' tır. 

~·-•e eai . k h ti" iiuker tı hisse asa gore ··· arar•~ .. rnuci 
1 

~o arare 1 m 8 alacaklardır. alacaktır. Bütçenin masraf krs- hani .. , Kan.allJ erim, ıece sa- Davacı Hllnım. 
ı:ti 0 ınuşt.':'r. . bhaa .. Garbi Trakyada tazminatın tevzii mı hülasatan şu rakamları arzet fa der dik~ der dikerim, - Ne denin? lootıaaı 

.._ Te '°,,~ 1 m~te~kıp ba,şınu~~ ı- l§t nisbeten kolay olacaktır mektedir. menekte der di .. llaaılı kelam, - Efendim İ...f Tütün tacirleri llrtıaat ve 111 
"errni•tvı·r'·k Kamı! Bey atıdeki ızahatı 1 Garbi Trakya haricinde ınalları Şehı'r .meclisi 24,250, dakti- dpekı·m m~I '!1Dld11 re.. Efen- laportum var. ' .._. 1""" _,,-. nezdinde yeniden bir tqebbllS' ... ," o ı 12 · ·· e aoy ey Ak R ıunmuşlardır. Çekoalavak rejili,,.. 
"ele-:· K~misyonun mübadele muka- bi::~lerd~••;ıa ka~ ~üra~a~t ede !olar, avukatlar. hade';elerte':~ üstü bahçecle"';i::.J9 "'"orum'am lacaka:.:ı;;:: b!rkaç l"'4,, ~yap o- ne •bayaa edeceği tUtünleriıl_'ı-.! 
1ı işJ~ınc göre, yapmaar icap eden esas velce verdi~ .~a~ hlidk't:C::;;; reti 7940, posta tetallg~ V:Srafı - Biraz kı .. ı...:... · görüldüğü :n.:-:~ lllii~t .,.r rl G / gi mıntakalara ait olacagğmı -

1 r şunlardır: hudutları d ı ste ~ . fon ücreti 1500, ısı ~ . bu - Kuadır ı.,.._ N flifendi Mahkem . ıliyor.tu Cugtnt fftn ougtro etmiştir. Bu listeye Artvin ve 'flllı 
da <t'bİ·İstanbulda ve Garbi Trakya- IiükQ ~e~h: e:rilecelrtirİıı:i 1500 liradır. Bu kısım b~enıı:; bh bah.ç~e iakend~y .!.ı sabah nunu 15 re •cabını clü1ij..r.ık ~ . l)ariiıfünunu Tıp Fa- zon mıntakaları tütünleri itbll .. 

2 
~ 'ıvesikalarının ikm~li tevzü. taksitte a7a:.ğıız•:ra ':2 • 5~0 °r.::lin- A faslını teşkil .etmekt :;.._ turuü:İ..'.Çll:b~u"': .Y_oı., jit. esta- _ Ha~"'g;';":taya ııı.JdıılıD etti-,,_. P~~ cı1diye profesörü memiştir. Halbuki en ziyade d/llİ' 

•tabliJerin:tanbuh ve Gar.bı Trakya dir. P yekQnu 188,240 !ıra tutma O,.le,.., öyle y:"' •çıp bitU\tim. cekıin., ' on bet lira_. ldilteSl ene Hanri Gouge- stoku b.u m~ta~larda vardır. 
t<vzii. 3ooooo İsterim tazminat Yunan mallarının iade9i - dır. .. .. . - Canım bu ::~~tı ediy.l\ı~ Kaılan hidde t(ili.: l)r. ?4. ~ug fürk emrazı cildi Tli~ tacı_rl~n 'l_eklletten lıııl• 

3 _ .. olunca (
47 500 

iııterliııllk birind tak· ViJAyet yollar ve koprulenne -Ne diyordum aılatı &ıraı.._ _ Nüınlc" .. tle çaııı.ı.. pi- t (Guıcro) . taka tütünleruun li•teye itballF° 
Paranın Tur.~ hükumetine verilecek sit etabli .:..U.rınm iade9i ikmal e- "t muamelatı tedvir eden kalem tirmit, tavukJ.u.a ha.. Kahvftni •,. men. D' _unlu ~oı., ı..,.ı.ı- ro _;yeti ıırafından vakı da- teşebbüsatta bulunmaauu talep il 

t 
tevzıı • linlik "kin · tak aı ·· hd Ti · • • Y- veri ' ıye aoy eıuy~.1 ye ceu~ d'"nk"" •- presle şeb ·.1 d" •tanb ld . . dilince (15,000) ioter ı CI !erle mühendisler, ır.ust.:? .,.n- avuıcıatım pe), cinıl" Yor Reis hatrrlat - .. u. .. rinC u u e ... s mı..-er ır. 

llıütecavizu•ta bş~mdi.l'.e kadar 44 binl sit verilecektir. . malla talı- !er fen memurları ücret, harce- murtlarlar.. '" ..w "" Y';:J - Kabul et!:,' , ..,.......ıa v~t ~c ctıııiştir. Bir itilaf •• 
tır, c, . a lı vesık~sı dağrtılmıt- İade edilecek etabll " • . I' d Gene acaba ....... ezauı ,__ rırnıze g ·1 l b"' "k b" '"h tahınin~ı ~alan vesikaların tevzlini minen 46 parçadır. Bunlar~~n m~a rah ve maaşları ıle _a at ve e ~- ye bakarken kuru_?>urtl8'."ıtlar mı '!i ~,::-"la.. ı- Beyncıııu e uyu ır s~ - . 
rneı., ın .. bır hesapla altı ayda bitir- cirlerc tefflz edilenler tanhine. gorc vat mübayaası, tarruratı ve 9111- _Yeti . •ıuna bır ses geldı: pn sıktı. - ~ d · ' ~ h Fransız ilimi 

Fira~~k~ndür. ayrılacak, mukavelenin ta~~ reden mürekkep olan B faslı ye- Size yal~': :a_~•n var... . S J •• ·· 
seıerin " 1•.rın ve hakkı olmayan kim evvel tapus.u v~~enler tan:;: cdil_e kQnu 123 428 liradır. Vilayet lım batandan ç ka 1",;'çek.. H~ "": e ma Hanımın Ölü - . tı haız ou;,, _ 

Tazmina 
r azminat nasıl verilecek ?I 

ile~ 

Tütünlerimiz ne 

Gelen malumata nazaran t 
"' , ....... .,.., u-

tetkik esık;ı almamaa . ·n ayrı ayrı cektir Henüz dort parça m vazı- ' • kil 1 ı. ki h.i ı yaz '· Ama bır çıg Gü II'k . DIU Sirkeci garınd ~t Yaı>ınak lazım' i~uyor. yeti t~obit olunabilrnittlr- Bu~ için fevkalade bütçesi umum• re - ~ılıyor ç ııonnayın.. Sanki evler yı- rak d ze 1 1 d mıiaabakaııuıa işti- cerniyeti reisi ;. ~;ırazı . cttdı~, ya ite' Df!: 
~1 iç· ınafih bu müddetin Jmaltılma iade imkinııızhfı karan verildi~e~ nu bu suretle 1,916,394 lıra 26 ·· . . ... e .. en er en Selma haıuının tibi umumis" a t ce~yet k4- . . gan.. ...... ~~2'rc; 
Yet :h:~dbir düşünüyoruz. Bu niha- sonra aalıipleri yuka':'da bahoettığı- kuruşa baliğ olmaktadtr. Bitil- = ~ kimdi? olumu etrafında validesi tarafın fakültesi rıa:w Cevat Keı:ım, Tıp :rı-:,rh~~Oınetlerf aruında ti 
verece-. ••at meseleaidir. Hükfunetin mis paralardan tumın olu':'8cakt'.~· mum ilk ve orta mektep mual- 0 tte da Iillnmı.. dan ortaya atılan iddia Müddei- san Reşat J3ey';4 trofesör Ha- B . . ttilif vuku bulmUftu~ 
~~~oo ~;,;ooooo.. liralı~ t~tı~ ~~.-~~ A:::.:ı:ı!'~:':ece~: timleri maaşları, müfettişler ma mın ı:;:, çte..::ı ~ ki, Hanı. u~u~iliğin alakasını davet et- emrazı cildiye e:;u marutah f Türk g~~!fuı eaaar İtalyanın Bvi 
gı ıçin . •mı butçe encumenı kestı- Yuıuınuuıı;o h · ahi ·· ahd Telı:mel.i enıyor. mıştir İddia ed"ldi"" "b' Turin kl'" &asıalan ve Maca.rism d 
kad ıstcdiğimiz teşkilitı pmdlye var iri adedi 2118 dir. Bunların mal- llf ve arcır an, must e- - "yen kim? da b' . ı gı gı ı orta- g up mümeasilleri p...;_ c:afı hubufMa .n~ .allı 

~r Yaı>&nıadık. tarının tiste9ini henüz almadık. Etab min ücretleri, yeniden açılacak - Şu Ef~ndi.. . ır cürüm mevcutsa tahki- sız sefareti erkanı taraf dan dine mukaı,J miktanıuıı ~ 
Çabukr:ı Trakyada etabli vesikaları Ji ~rm~ ka~ının iade edilmeye mekteplerin masarifatı, mual- b yılı~znun ıri kıyım, gür katlı. ırür !Cat yapılacaktır. çok hararetli bi111urette ka::ılan İtalyan "f. bu hükGmetıerin 

İstanttıı labilecektir. cefi
1 

de hken~ sabıt ~~~ilk lim vekilleri tahsisatı, maarif ı.:...,1 ·~=;;ınç balatlı adam bunu Arkadaşını kör eden mcştır. Ekserisi kendisinin eski cihen aı.:!radırtura Cf.YUinı te 
ha · . u ctablilerindcn İstanbul ıte orruayon en ısıne 1 1 k 1 L talebesi ol T .. k • his~c''!deki malları için tazminattan eden nisbctte bu itleri çabuk bitirme ~em~~ an m~aş an, me tep ere - iftira ediyi .. Gan gan ilan gaY hamal .. an . ur . meslekdaşla-
n . e ısteyenlerin adedi 5 bini geç- ğe uğraflD"ktadır.,. aıt mutenevvı masraflar, tamir ıa elmit. Ben.im bunda .. . rmm gosterdıklen samimi hila- T raveq İ Jf 
,:~~ır .. 2? bin küsur parça emıak üze Bitıaraf ~elegeler Türk ve Yunan bedeli, millet ve halk mekteple- hım ~e? Diıehleti döğüJ~~:~ fu";- Bır tavuk kümesini vapur- n_ü kabulden sonderece mütehas . ma 
Vesi:a~st~kak iddia ediyorlar. Tapu h~lrOmetlerıne tcv~I ~ecckleri ceva ri tahsisatı, yatı mektepleri üc- Dığer tahit, kısa boylu, zayıf~a- dan çıkarmak yüzünden arala- sıs ve müteheyyiç olan büyük f ~unan~tanın Mora fİmeadi 

A dareleri'n~~~t~~mıc?:~~~ ~~:ı~~~u: :~:'u':.':t':I.::~:;i~~:':~ir"embe reti ve tahsil çağında olup da f:~":' bir kadın bildiklerini töyle an- r~nda kav~a. çı~an h~al İbra- Fr~s~ profesörü şu sözleri söy ~r ıd~resı .. ticareti hariciye off 
e ıfl Y sokaklarda kalan kimsesiz ço- _ Desturun 

0 
• • • him, ~~?n ısı:ıındekı arkadaşe- lemışti~-: sıne ?ir m~~caatla bur maıo 

dü B h f k t cukları iaşe ve ilbas masarifin· rikmiş, bahçede ç cugun ~1":; bı- n~ gozune bır tokat vurarak - Turk meslekdaşların ara- mat ıstemıştır, İstenilen maIQ-
evi u ran var, a a den ibaret olan fasıl yekllnu Boğuk bir •ea: ÇlltnA§ır yı yor um. Kor olmasına sebep olmuştu. sında bulunduğum için çok mem mattan _anlaşıldığuıa nazaran 

1,815,875 lira 74 kuruştur. -: Ye~.ıin._can kurtarın.. Maznun haı;nal ~ün _Ağırcezada nun ~e mes\ıdum. İstanbulda Yunan şımen~ferlerinde de 501 i 

d• k Belediye bütcesinde hesap iş- Bır t"~·r~tim .-ardır, iki elim kan mu~akemesı netıcesınde aite ay ongun kadar kalarak konferans zamanlar~a bızde olduğu rib en ışe yo leri mezat müdiriyeti bir;nci fa ela ol~d1!Jri und~d~ çağırdı'."' ko,a- hapıs cezasına mahkum olmuş- lar vereceğim. Buradaki Tıp fa- traverslenn ağaçtan yapılması r 
•• • · rım. r ım, yetııtım Efendım ınad tur k'"lt · · G""lh h takarrür et · · M r 

• 
1 0 1 

• slr teşkil etmekte ve 289 368 li- de tu: · ' · • u ~~ını ~- ane astah~esini . . . ıruş~r. ora şimen • • d" d'} . , ra tutmaktadır. Zabıtai beledi- Guya, bu Hanım ıu Efendinin kö Ohanes1n muhakemesi ve dıger .m~essesatr sıhhıyenin diferlen 
1?a~esı bu traversleri 

Urra JÇJil en JŞe e ) ecek b1r Vazı- ye ücretleri yekunu ve iktrsat "'.ürlcrini sobasında yakmıt. Baktım Altı seneye mahkum olan en:ı:aze cıldiye kısımlarını geze- ~emlek~~zden aldığı taktir 

k B h 
müdiriyeti ma T 260 160 r ki tokat sille iniyor. Oh 1 . cegım. ene gıbı muameleye tabi tutı 

Yet yo tur; e çet Bey ne diyor? ra tutmaktadır~a;;u· s~retle ~ gördün~e.nek Hanımı dayalı: yerken ya:a~~:çı~ış ve Kaysende . T~rkiyeye yeni ~~ldiğim i- ~cağill.( öğrenmek istemekte-

! 
faslr 549 528 r b ı k c·· . . Oh ş çın guzel memleketınız hakkın- dir. 

Tütün buhranı şayiaları de- sı sarfediliyordu. ' ırayı u ma ta- .. - onnez mıyım? içim hün oldu anes Ankarada da bir ev da intibalarım an k .• a . . dır foyle.. d - · · d h ı ca yarın soy-
lll etmektedir Bızım mukavelemizde asgari' · . . ~ . - soy ugu ıçın ora a mu akeme leyebileceğim " 8 1 d' 

.. Tütün inhisa;e umumi müdü- sarfiyat (60,000) kilo olarak tes 1 k ~:rh~t15ış17e4n4 8f07,6_516, ~ytar ~~nkircla devam edi- edileceği Vilayete bildirilmiştir. Memleketlmizin misafiri o- e e ıyeye bina 
u B h d'" b't d'l . t d . ı ı, en , ' en ış erı maa- TTfl'A ( lan M G y . k RJcO ·~ e çet B. bu hususta un şu ~ e ı mış ve e rıcen ıoo,ooo şatc 220,272, fen müdürlü ·u ,.. , aflt?i e Memurlara . . ougerot, kendisini is- . e~ı t~. ilattan sonra bele 

k. ~atta bulunmuştur: kiloya çıkarılması şart konul- muhtelif hidematı 675,412 li;a tikbal eden zevata müteaddi1; ~.Ye şı~di~ ~inaya scğamadeğ 
- ~evzuu bahsolan. ~~~~a muştur. . - ve temizlik işleri maaşatı 528, iş saati "k . defal~_hararetle teşekkür etmiş ıçın yeru bır b~a aranmaktadır 

1111111'11":1~ S~l~sı değil, tüccara aıt ~tun Esa~en astl sar!1'Y~tın çogu- 060 lira, itfaiye masarifi 373~ 1 ramıye ~e. HıdıvyaI_ otele giderek biraz DuY_Un~ umumıye binası içiı 
~ crıdır. Bu tacirlerin ellennde nu teşkıl. eden a~gı cıga__ral:ırı- 078 lira, bahçeler 83,524 lira ı~tiraha~ e~tıkten sonra şehrimi- M'.l1ıye ıle ~u hususta muhııberı 
art beş milyon kilo kadar stok nuzı Sunyeye gondennege ım- mezarlıklar 60,812 lira tutmak- Nisandan itibaren Meclise verilen yeni zı gezmışt_ır .. M. Gougerot Fran ~lmek~edır. Vekalet ıyarın 
r. k~ ~ok~~r. • . . tada-. Bu sııretle belediye umu- kanun_ sız sefarettru de ziyaret etmiştir mılyon li~aya ve on senıede ödeı 

11 
liarici ticaret ofisinin bu hu. Çunk~ orada bu nevı cıgara- mi bütçesi 4,166,832 liraolarak dairelerde ne F~~ız .P'.ofesörü bugün Tıp ~ek şartıle Duyunu umwniye 
St~ tedabir almakla meşgul !ar P_aketı beş ~~c;u.k ku~şa sa~ tesbit edilmektedir. k•Jd d "'• k? A~KA~_A, 24 - Geçenlerde fakultesıru ziyaret.edecek ve ya- b~s~ ~tediyeye. satacağın 
ld~gunu işittik. t~ldıge halde bızım aşagı nevı Belediye bundan başka bir de şe ~ e egışece . Mec~ıste munak.aşasr neticesin- nn akşaı;n !okatlıyanda Türk bildi~tır. _Bu teklıf belediye-
nız zürradan tütün mubayaa- cıgaral~nn:ıı;z an~ak 1.5 kuruşu fevkalade bütçe tanzim etmiş- Daırelerde mesai saati Ni- d_e butçe ve maliye encümenle- emrazı cı~dıye cemiyeti tarafm- ce tetkik edilmektedir. 
~a devam ediyoruz Zürra tü- gönderılebılır: Luks cıgar~ sar- tir. Bunda intihap masarifatı san ayı başında değişecektir. rıne havale olunan vergi mek- d~ şerefıne parlak bir ziyafet 
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e~~e~ için şimdilik' endişede fil:'atı ~e yem_ mukavele ıle te- istiml~_kat! Gazi köprüsü, inkı~ Halen _memurlar sabahlan do- tuplar~dan ~en:ıurlara ikrami- venlecek~~· .. 
gıJız, mın edılecektır. lap muzcsı vesaire masarifi da- kuzda ışe başlamakta ve '.>ir sa- Y_e venlıp venlmıyeccği mesele- P:ofesorun çok ehemmiyet 
Fakat vaz· f olacağı Bu mukavele asıl maksadı- hildir ve yekQn 2,005,063 lira at öğle tatilinden sonra akşam- sı hakkında muhtelit encümen atfedil~? konferansını ne zaman 

Askere davet • 

cı· kat'! suıytet 10 nel"'m değil' _ mız Türle tütünlerine mahreç tutmaktadır. Vilayet ile beledi- iare on altı buçukta işe nihayet J kararını vermiştir. Encümen v_erecegı bugün tesbit edilecek-
ır re e ma u . .. k ·1m k d" M r · h • · tır · bulmaktır. yerun muştere masraflar bütçe ven e te ır. . ec ı_sın ey etı umumiyesinde · 
,ı_ l<araden. ah"ll . d ma- Bu mukavelenin tesirile Su- si yekunu ise 638,830 liradır. Yaz saati için bırkaç şekil dü- tezahur eden temayül aleyhi M. Gougerot Tep fakültesin-
'Gl Ycrterdeızk_ s .. 1 .. e1rın ent im "yedeki dig" er cigara fabrikaları Vilayet ve belediye esas büt- şünülınektedir. Bu cümleden o- memurların da ikramiye al nle de parlak tezahüratla karşılana 

• lı ı tutun er sa ı ış n • b 1 '! f k l'd b"' . 1 ak b hl d k d . d • ma a caktır i b,'cı.er hald .. . . di _ d t'"tünlerimizi almaga mec ur çe en e ev a a e utçelen mas ar sa a arı saat o uz a ışe mu ogru bulmuş ve bu k · 
.. ır vaziye e zı:;ra ıçıS e~ :: ~ u ki rdır raf ykUn umumisi 11,509,423 ti- başlanmase, iki saat öğle tatili layihasını teklif etmiştir anun f F~ansız profesörün cilt ve 
Utk cigar t ~o t~r: ~Y .. e 0 a~ a , buhran bittabı Tü- ra tutmaktarlır. yapılarak altrya kadar çalışılma Layihanın M J' ·.. ~engı h~stalıklan üzerinde mü-
~itığ11lıız ~~:::ı~~'f:y:mg~~~~ tün ı:~:~ idaresi üzerine de Seyrüsefer memurlu- ~ı. ~iğ~ri de skaat.~n iki_ buçukta şayı mucip olac:;ı ıst:=~~:- hım tetkik eserleri vardır, 
? reji • . . t" Bunu telafi- ... d ışe aş anara mustemıren sa makt d - B' - f ~,o00 z";111anmda Suriyede biraz tesır etm:! ır. gun a at on yediye kadar çalışılma - a ır. ır gun asıla ile .. 
~ kılo lüks Türk cigara- ye çalışıyoruz. Belediye_ seyrüsefer baş me- . Fakat henüz bu hususla~~a T vf , Dün bir gazete Ticaret 

/(, _ mu.ru ~ayrı R m~h~~~be mü- b~r karar verilmiş değil- e ık Salım Pş. borsasında muamele gören mal-
'- OciJk habt>rl~r ı Gelenler, gidenler dirıyetı baş mJrakıplıgıne nak- dır. Bu hafta içinde idare hey'- Geçenlerde muallimi'. . . Iann rekolteleri ve stok miktarı 
~ . _ . .. !edilmiştir. Se~üsefer baş me- eti toplanarak iş saatini tesbit hap edilen Tıp fakült _ı~e ıntı: malum olmadığı için tüccarla-

.. lluo .. «:afın yddönümü Şili hükUınetininefiTlraurki1;,:: murluğuna yakııda başka bir edecektir. hocalarından Te f"k eSsını· ın eskı rm büyük ziyanlara girdiklerini 
Ur .,uıı Tü k ın· M Eıenik ve r 11 t ·n edileceiı:tir K v 

1 a ım Pş yazmakt "di Y' .. llıı nı·· r ocağının yddönümli- • : .. Mar•il dan teJırimize zat ayı . ırtasiye aza)d dünkü fakülte mecli . .. . . a ı . aptığuruz tabiri 
hır e-ı unasebetle bu gece Ocak- puru.il~ du?. .. ya"lini muhtelit T k ıda k 1 . . . . ...• sı mudern- kata nazaran vaziyet bun 

: 1•lar !:nce tertip edilmi§tir. O- gelmıttır. Şili ~umetll reisi M. Rivu op ap par " Vilayetin yeni mülki teşkili sın~ ıçtımarnda sulusanı ekseri- mamen aksidir un te-
. gazeteciler davet olunmut mübadele komıtYOD~yni vapurla Belediye Topkapı suru hari- tı müfit neticeler vermeğe b - yetı ka~andığı için müderrisliğe Ticaret bo · em! k . 

Şofö . . lrart~ftır-ah ta ıelmittir· M. El"" cindeki geniş sahada bir park lamıştır. aş- terfi edılmiştir. mizin başhca ::su:rin~ etı-
. ~~orıer ce~7;e~ntıb~~~ !?ı. ş:!:,;J!de AnlraraY• gidecek· vücude l?et.irmeğt karar vermiş ~alk teşkilata alıştığı için Hakkı Nezihi Bey ziyetini, rnemaliki hariciyen~~-

. }'a ~lıııtı cumarteır~: ~a::~ hz: tir. ti~: ~ehrı~ıze. ge en sevy~larm kendı işleri için ~ensup olduk- Aldığuruz malü bütün ticari muamelatını topla-
P lacaktır. g . erhlll verilmektedir. muhım bır_kı-mı sur hancı~e_çı lan kaza ve nahıyelere müraca- caret mektebi Slisi~~kt~azaran _Ti- makta ve neşretmektedir. İstan 

.. ıı.ta . Teftit dilerek maaı~an ~ k ti içtiınaı karak tetkıkat yaptıklan ıçın at etmektedir. Bu suretle vila- tine. kooperatif iktısadiyatsa~ :"eka_~e- bul Ticaret borsasında afyon 
.liıı b arıf emini Muzaffer B Elekt_rık .şır e. he 'eti umu- burasının_ fena manzarası berta- ye~ kırtasiye işleri yüzde elli terdıği _üç namzctten vekii;e;ç;;c~;•; buğday, tiftik, yapağı, fmdık 
~. azı tllektepleri teftiş etmi~ . El~k~nk şır~etı ~!mıştır. raf edilmış olacaktır. eks!lmiş ~~ vilayet işleri hakiki ~~a~'.'!'~-care_t r_aportöril Iiak~ Nezi~i vesaire ı:-ibi bütün maddelerin 

" mıye ıçtımaı d~n yap . rnumi- B berlerin ruhsatiyesi şekılde murakabeye başlamış- - Y uderıs ıııtıhap etmlştır. rekoltesı, stok miktarları fiat 

htanbul Yiliyetindftı 
1 - Nisan 1931 celbinde lılr 

buçak ....ıik hiz &Uta tül 324 
dofumlu elrat ilıı ,..ı- judıı,.. 
- tefrik edilaıit olan 325 ılo
iumla elrat. 

2 - 318 ili 324 (dahil) do
iumlulardan yolılıuna lraçat. ,.. 
bakayaıla kalanlar ile 1741 NoJr 
~akeri al ..., tecil kanunundaa io
tifade edip ÜÇ ay zarfında deha
let edenler ve 316 ill 323 (ılalül) 
dofumlu olup ta her .,. •uretle 
olursa olau11 heııüz ailalı altnuı 
çağmlmannt olanlann anufLın. 
na balnlınakım11 lrim.ileıı sevk 
ılilec:elderdir. .,. 

3 - Celp 5 nisan 931 •--' 
hinde ~. -·-

4 - 1, 2 maddede yazılı ollln 
'!'>~ıunlu efradm 5 nisan 93 l la· 
~ııde Ye bedel verecekleri., bu 
tariht':" cv..el menoap olduldan 
aalrerlilı: ıubelerine .. 
L-L·--'a1 J' IDUr&e&ab ......_ azımdır • 

.s - 4 üncü maddede yazılı 
tarıhte müracaat etmeyenlerin 
hakkında a.•kerlik mükellefiyeti 
kanunuııun mevaddı malı 

ela
,_, susa-

·~ "' ceza tatbik edileceği 1 ;. 
iti mezkur tarihten eYVel bedel 
venneyenlerin de bedell.-i ka
bul edilmeyecektir. " Uar .. lf.. Tü 1 sirketı heyeti u er tır h . t .. . h ' ' '-'atü .. u unun emini . ne .. , ktır rlerin Cuma ruhsatiye- . ası için teşkil olunan kom· - ~me:-:vucatt, •.t alat ve ihracatı 

ı.it ~ if~~un emini Muammer yesı bugu~ toplanaca üdUrü Berble i esas itibarile halle- Tasfiye kanunu yon vazifesine devam etmekt~- b!r gun fa~ıla ıle neşir ve ilan e- iHTiYAT ZABITAN! 
"ti .: butçeye ait bazı mese- Sanayı umumi m . "'d"'rii si ınese es d" d"kk' ı . dir. Bir kısım e k - dilmektedır. latanbul ..;ıayetinden: 

gorüşmek üzere d.. k lktısat vekaleti sanıır• Pi~ u dilmiştir. Bele ıye u an an- Tasfıye kanununun bu gün- imha olunm vra yakılarak Ar ihtiyat zabitanı kanunu11u11 
.\nkaray . . . un a - umıuniliğine tayin edilmit ~ uBnan ıp açmıvanlara karışıruya- lerde teblig" i beklenmekted" uştur. pa fiatlerı' 

•• a gıtmıştır Mars·ı ti t .. ili Şerif ey nı aç '1 hsatiyey· K ı· ır. Sıhhiy k • S mu•ııldıat mııddeoinin (O) ftknı-
'1- "talullere maa . •· dün • ~a. ':""" mu~~· B ün de k acık ola•ı ar ru . ı ve- anun ge ınce iskan işleri sür'- e omısyonu on zamanlarda Av . •- tibi olanlar ibtiyııt sabitle-

. ~.;P e~:~~lerile m~!e!h~il bu!u- Anka~:,.~~~:C~=fln'• ~. ~- ~:c~k, • kapa~anlar r;~:~~~~: atle tasfiye olun~caktır. . Vilayet sıhhiye komisyonu ~a:a~~ı;:nda gere~ ye~l~~a :;: ;'.,f"!'~;e :.z:~~ebi3!'d:ı~ 
~ı: •tan, ve~ v~1:•ger ıkramıY.eı Kadastro fen müduru .... tir. Maarnafih ~psinin dükkan Kıymeth evrak nısandan evvel aylrlc içtimaıru rnekt d_IrkBarpa fıatlen yüksel- luıımıılr üzere ııevkedileceld.:. 
;~1~-r, z ramı en ma~ş sahı- Kadn•tro heyeti fenniye müduru l rin heıncn 1 D . . aktedecektir. . e ır. U tereffü bizim den lıa kabil efendilerin 25 · 
~.,. ·~iıı,, .:;ı. maaşları .?'es ul mu- Halit Ziya Bey lzmir ve havalisi ile ber e acaklarc anlaş! makta- aırelerde mevcut eskı harf- Bu içtimacl.a h pıyasasında da ilk tes. 1 ~~a 111111 931 tarihinde beb-.Juıl "" 

, l> ınJar~ı~a~at det~ege baş~amış Kon?:'" kndastrosunu teftiı etmek üze larme aç lerle yazıp kıymetli evrakın im-1 nesi mesele . k vere7 astaha- göstermiştir. Şimdilik ır en.nı. ~belerine müracaat eylemel.-i i::; ~ 
or ro arı tanzım e-j re c!un fzmire hareket etmiştir. tır. sı onusu acaktır. at beş kUl'U§tur. vasatı fı- olunur. I 
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.~!,~!!!! 
• 25 MART 1931 

Türk-Rus münasebab 
ve ticaret muahedesi. 

Bllmcceıniz AL_ENİ TEr~_KKü~ !~~~~·~~~······· .. ·•····•············•·· 1 1 1 4 5 6 7 ~ Q 1 U 11 Azızİpedcrım _E,._ı~thır meh usu tMYRNA LQY Hı, azııf ltnetc ıığrıt•cal· dtrc~rde güzel hir kadır. ~••t .ıı o: diiı;me 
liMI . - doktor _ sm:ul B~sım Paşanın vefat. V kadlr schhar ve feııaa bir kadın ... lmperat'1ri çı olm , c',,,cli•de hu! ,n 

l:>AREHANE - Ankara eadde<I 
No: 100 Teljıraf adresi: Milliyet, la. 
IAnbuL 

Telefon .. ..,,,...alanı 

96 ınor haftanın dördüncülü
ğünü İstanbul Erkek lisesin
den 219 Halit Vasıf B. kazan
mıştır. Yazısı şudur: 

A,R AN G IOIZ' _}_JAt dolayısılc cenaze merasımınde bulun Jergtizeftcu ••hayasız bir kadı". 
f 1 L 1 K •• , K Q Al R n;ıak su.retile derin elem ve tee<isürle y k . M A J ı K ı 
"IEzıA •"LUiAIK rıınızt ı~tıra~ et~ek ıu.tfiında bulu- . ' arın a şam. s NEMASINDA 

-1.!.:. -,- -ı- nan Tıp fakultcsı ve Yuksek Baytar ıra.-lne bıtlınacak ,.e kı<men «rarengir. bklrler Hindisıaıu· dı v. - 1 • j 
V ·A,R IL 1 K MAT mektebi müderris ve müdavimleri K A R A T A .ı Be .ııre• e u~ ·•\ant en 

11:11. • IA 1 R A. A- A Bey ve E~cndilere merasimde bir kıt- R 
I IS. A y - RIAIK I - aı askerıyc bulundurmak suretilc j + ••li ve şarkılı meşhur şark film'nd 

- - - - - - - - . yüksek kadirşinaslık gösteren birin- • Dahiyane icran san'aı ve muhtelit rolleri • ı ~ 1_ "b'·ı cnd.am edcccl ve ;•hn~ ftt aJaı 
24311 - 24312 - 24313 

1 Ası --
ABONE ÜCRETLER/ 

Bu haftanın en mühim habe
ri : Son zamanlarda meınnuni
yetbahş bir surette inkişaf et
mekte olan Türk - Rus müna
sebatmın a·ldığı veçhedir. 

R .!:. F - A M Al' L '• . 'i ,, ci fırka kumandanı Paşa Hazretleri· ı' . suretle ıem,il eden •n büyük •• yakışıklı sine::::· ·.~İt•:~ v CTO R MA c LA GLE 
K 1 1 4 A 1 N / N ı N A N ne, Kay~akam Bey~,, Halk fırkasına, ~ ........... OOAO•••••• ••••••O 
E .I __ T -/ F • E · R 8 gerek tahriren izharı teessür eyleyen. Btı akşa·n, .\1 E 1. ~: ){ 1 :\/ ~· \J 'ı. S 1 
--·· -.

1
- gerek bızzat merasımde bulunan ve ~ V V ..,....,....,....,. • ..,. ...,....,...,. ... ~···· 

G TürlciyelçinHariçlçhı 
1 ayltfı 40D lrunıt IOD lnı"'f 

1921 eenesinde Pariste Hxıza
lanmış olan Türk - Rus dost
luk misakının onuncu senei dev 
riyesi münasebetilc yapılan me 
rasim çok şayanı dikkat olmuş 
tur. 

1 r :_rE.•~. L 1 • 1 mer~umun rüfekayı muhteremi! Viyan~ oper~; ııın büyük tenoru e· H ft 1 k s· . d .. ( VENı~ı'ıcA..G,,.l' ... C"'~-·L"1---R"ı.AI 
il F' E 1 N • L iM Oı N ır.eb usanı kiram hazeratına, dairei HLJ:"«RICH SClll\llDT ır a a ı aa et fil .• d kdl. ·d. . ) 

. t'h b' . d k' h 'bb 1 ( COSKL"' "l'f J)" ) . . mın e ta m e ıyor. • • 750 ., 1400 ,. 
il " 1400 • 27N • 

- ın ı a ıycsın e ı zevata, e ı a ve, · ' " n ·• • r. lllmı bıhr giizel olup kitJ"lırın ter<nııüma 1 • d b d. 
akrabalara ayrı ayrı şükranlarıınızıl Venedik • k, ,. 1 - k . ı aıuın a aş c.n durUcil ---- arza ızttrabımız mini olduğundan, • •3r 1ıarı , clc\.:c ur. 

teşekkür ve minnettarlı~zın İb·. Kax.udıan - Jeanıne Guıse ve Roger T revılle 
' 2 Gelen •vıak •eri Yerlim•• 

Mi<ldeti ~ wii•lıa'· 10 1ımat 
lıll', Cuete u -tlıaa:ra alt ... 
;fia n, iidiriyete mür.-t ediliP. 

1 1 • 4 
!Ağına muhterem gazctcnızın tavas- 1 ·b· l 

1 1 - sut eyl•mesini istirham evlerim efen/ Hgı 1
. m-"A· ı'"'nl artısthCI rcfalur <l'llekıed'rlcr. llivtıen FOX '<fOVIETO. 'E halihaAtr dünya havıdlıleri 

A 
G Karadenizde tahdidi tesliha

ta dair olan itilafnamenin ve ti 
caret muahedesinin imzalanma 
ılının da bu zamana tesadüfü ı 
aynca büyük bir alaka tevlit et 
miştir. Bir kaç sene evvel müd 
deti bitmiş olan ticaret muahe
desinin yerine, yenisinin Mos
kovada imza edilmiş olması, 

,--,;-ı- elim · ımı~; ınınca<ı i rııı ekccriyet ermiş bulunan ' ( 'l'"NET YOLU ) ,.1 . . il h L. ' 
• _ _ . . . . . , ··' .ı mıııııı m ~• a ... ıına alt kopoı 

Oğlu: Bursa İ§ bankası ılrin '" .kramlytlerının lle~ı<lc'1 bu ıkı~IJI FJ.HA.l\ıR\ sinemasında icra cdılectktir. 
1 •• • • 

GI 
M 

im. 

irin 
f Cı 

itıabt 

C.zetemiıı iJinJun -'uli_yetlnl 
j.;abul <'hnez. 

,~~~~~~~~~~~~ .... 
Bugünkü hava 

Dün en faz!• harare< :20 enaz 9 
di. llugiı •uzdr kıfif kıble 

ve ha\'3 •çık 

şayanı dikkat surette inkişaf 
etmiş olan Türk - Rus ticare
tinin bir kat daha iyile~ine 
bir vesile olacağı muhakkaktır. 

l• 

ci müdürü 
Muzaffer Besim 

DarüPaceıe müdür
lilğÜnden: 

ihalen in tebliği rnl'ihinden 
itibaren bir hafta zarfında def. 
aten cc~linı edilmek iizn· elli 
ton Erer i knplc maden kö
münıııun 16 nisao IJ3 I per· 
şcmlıe gunu saat on dörtte ka· 

Mtıfihdr.i hllı •c.,nb palı zarf •ı•ulile ıı, ırnJ..a,,1'1 icra 

,. GLORYi., .. Yarın akşam Asri Sinemada 

: l 8 "" "'"" i Bir F ahiŞ;~r~· Hatıratı 
1 1 z K ~ ' ~ K y ı ı~ukcmmel filrnıDla trlC>İ münastbeıilc il( \'(']( r;ALA 11:\R\' Klü • 
I mcşhurÇ!k hey'etı mu ınnir«\ru': ~> l·EE Mı\!.TO'I tarafındın remsi) edilen bu c .r afk tarafındın ıld•-

YEGANE KONSERi • tılaıı '" cemiycıi beşerlyenin •• otilll ıabakHını kadar yuvarlanan genç 
• ve teau!ıc lı l>ır kızın kararsı& ve fccı hayatını tas~i< edi1or. Bu hı· 

200 - 250 - ıa ·ı.ırr ,. ne er cıkes ıarabnd•R bennl!ced'i mohakkııl<br. yataklı Vagon! Ankarada Reisicümhur Hz.Sov 

G "M·ıı· .. b' 1 yet sefirini ve Moskovada Sov 
eçen sene ' ıyet te ır 1 t R · · .. h b" "k 1 · . ye eısıcum uru uyu e çı-

~aber c;ıkmı . Bu haberde b~r 1 miri kabul etmislerdi.c..,S.ııf\1iw. I 
t•~hll vagon m,!;J:!lıuuımnı~1 kı.>:ı,;.,,,--... -.;,~uızı .. .-:. ·-~ · "'~'~"':· 1' 
<Ya, ~"Mn m"•'·' · -··-·· n .. «ılılı.:u ınetbualarmın hıssı
fCnebi •;olcucla:ı fazla para :ıldı- yatı samimane ve dostaneleri
ığı için hakkında tahkikat yapıl- ni hükümet reislerine iblağ ey-

Soldan sağa: l-cdilcccklir T..ı,..ı .. --•pm•-· 
I - Etin i~indeki (5). Elem( 5) an,,, ___ ', ..... .,,." · ,, "" · ~• • • 
! - .~i.a1~,~·f~"düŞ;;;aO:c4). akçeleri le Dariil'ueıcyc mura-

Flatler: 75 - 100 • 150 - ı vatı ı k ~ h ı ı b 

~~,.. ~ 1000 1'1w•en: ~fııhteşcm r•r}ete numaralan. 

L ....... -., JJ(! • - .. '····~~·····. ~ .. ~ .. ~M~M 

} dığı yazılr idi. Aradan aylar Jemislerdir. 
r '. :gectikten ~onra bu memur wga- Sa~yet sefiri Ankarada bir 

,zete aleyhıne dava açtı. Meger · k bul t rt'p tmiş ve bun 'k. . .. eli resmı a e ı e 
\ rsı ~.yetı yapa~ ~uracaat e P da ricali hükfunetimiz bulun-

ı ak :ış• ort bas eturmışler. M_emur- muşlardır. 
ı:: la_nna ka:şı ~~ .. kadar hımaye- Ayrıca Rus Hariciye Komi
. ı· rkar ol<lugu gorulen bu yataklı serlig"i bu münasebetle bir res-
.re t k t' T" k' h ti d . şır e ın • ur ıye a arın a na- mi teblig neşreylemiştir. Bu 
ols:' ~slıl ~alısl~tıgınk~ksofn Ankarka seya- tebliğde Türk - Rıu;. dos~ne 
tlfü ; ı?tımc e tet ı ırsatıfü açırma münasebatının bir tarı_?çesı ya 
ro~ ılım. . . . pılmakta ve bu dostlugun ge-

ı tliı ( Evelblal, bızıd~kkhatlarda . çalı- çirdiği istihaleler tetkik edil-
cşan ara a ara ı at etsenız mu mektedir. Aynca iki devletin 

e :~ . ,i ha~k.ak'..~~y~k .~skenderin eser: dünya siyasetinde haiz oldukla 
. lennı gorursunuz, o kad~r eskı rı mühim mevki de izah edil-1 

1 ve berbattır.Buna mukabıl tahta mcl<tediı. . 
· :;. kuruşu ile dolu olduğunu söyle- !!!!!!!!!!!!!!!i!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

memek hak naşınaslık olur. Sa- lira ı:tmcz. 558 1mrus vcrdık. 1 
bahleyin yataktan kan revan i- Diişündüm, acaba bu işleri tet-ı• 
çinde kalkarsınız, daha sonra kik eden kimse yok mu? Ve bu 

~a ~çatırdı, amım efendim o çatrrdı. karakii 1 hükme kim müsaade 

; An 

~in 

' e, 
1 

Ne •ıyku ne durak •.. Elhasıl a- ediyor? 1 1 

'la raba değil talika ... Ve bu köhne· Tükrük nıeselesi , .. u 11 
arabalar yolculara yeniletilir... 1 d ec · Belediye, yere tüküren er en 
N :ısı\ anlatayım.. Istanbuldan 

u a A 1 d ceza alacak ... Mükemmel şey ... 
·el n taraya var ık, tam cıkacağı- L. k. b 'd k k k.. 1 · d .a · k d" .. . a ın en e so a oşe erı a-

,1 1 mız zaman on uktor geldı: h 1 . . k'ld l · ı 'li 
~· Ef d' 1 a ga ız şe ı e nr etı yor .. 
, 1 - en ım, su açı ıp kapa- B d alınacak'· ! <l' · .• " .. d 1 . un an ne ceza 

1 , S "ı an ma5s5a8nıkn ustı.ın e u :am _çat Sonra. Balıkpazarı ve Yeınis 
• e amış. unış verec. ~·ınız. · ·b· k k ı , 

~e - 1· k. ki - b. d b. cıvarı gı ı vıcı vıcı yer ere 
ı st ır ara a oturan ır "k" .. ,.. ı k ? 

~:"" lı: .- d b 1 d b. . tti uru urse ceza a naca mı. 
ı u b ompartımar. a un ar an ın Ge d N . . . .. .. 
' ~ '. c' bir sey kırsa ötekin<len saklıya- ç~~ e ovotnı otelının o.~un 
: mıyacağr icin bizde de böyle bir de lagım acrmşlardı. Bu, oyle 
ıe•r · b'r ma · d' d k' t" •n §C'Y olsa yarı yarıya para öde- ~. nzara ar;-e ı~~r .u ~ .. ~-
1 1 memek icin asıl camı kıranı ta- kurmemek kabı! degıldı. Butun 
in 'k bii memıira söylerdik Yani b' bunları düsünerek. sokaklara 
ıçı · bu cam kırmJdık Be. lk' ' ıl~ sık sık "hacet def edecek yer" l . ıı ı . ı eve 1 .. k" k . . d 

. f den kınktı b iki sert se t h · _ er ve tu urme ıçın e mecra 
m • . . r ıs d r kl ' k f 1 

<: setiaimiz tampon darbalannda e ı en yapsa ena o maz. 
c; il kırıldı. n Çünkü bu olmazsa herkes tükü-

1' Tabii bu Lerimey· kt'k rür ve pisler .... Belediye de on 
tn ı ce ı ve 1 b b' . b'l' . 
1ı11 s şaştık. Çünkü evvela biz kırma para a maz, en ızı ı ınm. 

·~ '!!!'Diş (3). Alev (3). l'aatl:ırı. 
4 - Duman lekesi (2). Kalas 

( 5). 
5 - Rakı (3). 
6 - Memat (4). Kedinin dü~

manı (4). 
7 - Kizip ( 5) . Malının derece-. 

sine göre bugdaydan da ve ' 
rilir, arpadan da (5). 

8 - Dairen madar dolaşmak(3) 
isim (3). 

9 - Gümüş (3). İade (3). Fasta ı 
kabile (3). 

10 - Bağışlamak (2). Ölü elbise 
si (5). 

11 - Cilt (3). Sena (3). 
Yukardan aşağı: 

1 - Bir s~mt i"1Di (7). Kulp ( 3) 
2 - Lahim (2) . Güzel (5). 
3 - Bademin i~indelri (3). İlim 

ler (4). 
4 - Fiil (2). Yılan (3). Sonuna 

bir (M) gelirse fenalık olur 
(2). 

5 - Gümüş ( 3). Geyiği ile me'! 
bur bir nebir (3). 1 

6 - Şimendifer (5) Tek taraflı 
dümbelek (3) . 

7 - Düdük (3). Takım (3). 
8 - Yama (2). İlmin arkadaşı 

(3). lstifbam (2). 
9 - Delmekten emir (3). Gelir! 

(4). 
l O - Kelimenin sonuna gelince 

kati yet ifade eder ( 4). Bir 
semt ismi (5). 

ı 1 - Ötekinden berikinden işiti
len şey (7). Zaptetmek (3) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Y esilköydc şarkan tarik, şimalen 
Mehmet Pasa arsası, cenuben Buden 
orta sokak ~e Buden Geno; arsası, 
garbcn arsasile mahdut 736 zira mik 
darında bir kıt'a arsa il~ !kyoğlunda 

Kamerhatun mah.de Simitçi soka
ğında 1 numaralı ve 1200 lira kıy
meti mubammcneli hanenin nısıf his 
sesi rüsumu dellfiliyesi ve ihale pulu 
müşteriye ait olmak üztre açık art· f 
tırma suretilc satılacağından talip o
lanlann yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesini müsteshiben 26 - 4 • 931 
pazar giinü saat 14 tc Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesinde ha 

* .... 
'1ıic,sc. c\" bır ene zarfınd" 

yevmi elli kilodan ylız yirmi 
kiloya kad;ır ıktiz;. eden :'"rün 
16 nisan 931 pc,·~emb ıı;imı 

saat on dörtte kapalı zarf ıı-ı

lile munab<a<ı icra cdikcckt.r. 

Taliplerin teminaı akçderik 
mırc>se>eyt• miiracaaılan 

* .. * 
Bedeli kcıfi :·ltı y ıız ~ck,cn 

yt.iı lira yetmi~ kuru,tan iharct 
\'c yüz yetmiş altı lira kırım~ 

tindeki foyan. !arı :.yncn verilcrt•k 
be<lclinden tenzil coilmek ;ar
t ik Dariil·."·ct.L çncıık yu,ası 

~: t nıahalli z nıininc mıı'ayık 

çını ',. ,!ııvarfarına beyat. J..aro 

yapılııı,.-ının l o nisan 9!}1 ı r
,enıbe w · ·ı a:ıt on heş u

\:Ukta icr~ edilecektir. 'fa İpi rin 
k'llinat a ~~1rrilc 

m ı ıı: ıtla'ı, 

* 
Daf' ~,-czcy~ bir ene zar· 

fıml ı muktazi tahmınen elli bin 
yumurtanın 1 muyıs 9J 1 tari· 
hinden .ı J teşrinin\ el ııJ 1 n· J 
tcş.j.ü,aııidcn :;o ni,an 932' ıa
rihlerinl' kaıiar ınudclctler için
de ,·erilecek mıktarımn ayrı 

aı rı fi•t tdlifi kaydlle kapalı 
zarf u.ulil~ nıiinakasası 18 ni· 

:an 931 rnmartesi gıinü saat 
od dörtte icra cdikccktir. Talip 
!erin yuzde yedi hu~uk ttminat 
:ıkçelerilc mıic!•e:<e,-e müraca-
ıları. 

Zı) i: \ lti!ekafdın i ı~keriyeden 

,\ I · •tıfa , ı~hı müllz!m 1 ·kcnder 
er .... :i namına olmaktı olduğum 
10~9.i, f :-:-.ı ~ nuınrrolı ınaa~ riiz~ 
daf11ffil t.IYİ t:ttim. 

ı, 'r dık ... Saniyen kınlan cam bir FELEK 
. 'f ıi: 
·~ıs 

1~1 t. 
'u 
f'<.n 
1_~ın 

t zır bulunmaları ilan olunur . \'ckıli Z<kcrı"a 

ılj(t 
,ı ( t 
11 ,r 
t ır. 

fi·~ 

t 
1 

r 

il 1 t 
ıl 

1 
lı 

1 1 

l ı 
r 
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Mıilırtfir.. "<li ,,manı: 147 gecmiş gibi bu iskeletin üzerin --Anne sen söyle, nicin Bel 
de çırpındı, hınçkırdı, ağladı, sı kiys böyle oldu?.. • 

[~~!!;;:=~=~~~~~~ii Zlm sızım sızlandı!.. - Onu ne böyle yaptı? .. 1 Ve .. Durmadan inleyor, yınn - Hayat mı, istırap ını, ke-
ruklarını sıkıyor, kucakladığı der mi? .. 

f.t~m JZZE1' 
Gözlerim11ln tanıdım. Cahit..Ca j iıki üç çinko tabak, bir minder, 
hit .. Benim Cahidim. Belkiysia bir iki ot yastık:tı. Kenarda pen 
Cahidi !... cerenin dfuinde bir yatak serili 

Ve .. Cahit bu son cümleyi işi idi. Çarşaf yerini sararmış gaze 
tir işitmez ; yıldırıma çarpıl- te kağıtları tutuyordu. İsli, kir
mıii giıbi olduğu yerde iki tara- ~i, kokulu yorganın altında cep 
fma sallandı, düşüyor &andım, ıe ezilen bükülen oir crgara gi
eınuzlarmdan yakaladım. Ve •• bi kalabilen 1bir insan, bir haa
Ayni cümleyi ağzında tekrar- ta vardı. Mcf!Uç bir İn6an. Sağ 
lay~u: tarafı tutmayan, dili dönme-

- Belkiysin Cahidil.. yen, nefesini zor alıp veren bir 
Bu cümle ağzından bir alev hasta: Belkiys!. 

ıütunu giılıi çıktı, kendi dudak- Odada gözlerinden yaş bo-
larını, ·bizim gözlerimizi ve kir tanmayan hiç kimse yoktu! 
pikle?~!zi_ k.a~?- bir alev şe Anne ağlayordu, Belkiys ağ
raresı ~ctı. Ikıncı.so~ olarak:.. layordu, ben ağlayordıun, Ca-
-.Sız de Belkıysın annesı oy hit ağlayordıt. Cahit, zaten ka-

le mı?:.. pıdan içeriye admılarile değil, 
De<lı. Kadının boynuna sarıl rüzgara kapılmış bir ha.ı:an yap 

dı. rağı gibi titreye titreye girmiş 
Bu sarılı~ta bütün bir vücu- ti. Belkiysi, yatağının içinde cğ-

dün bırakılı~ı vardr !. ri büğrü bir iskelet gibi görün-
Korktum ! ce gözleri bosandı ve: 

"' * - Belkiys;iğim sen ya~ayor-
Bir saattir, Sülcymaniyedc dun da niçin ben bilmeyor

yıkık, çürük bir evin kücük bir dum? .. 
odasıııda~dık. · 1 Demesi ile o yaşayan kadav 

Eı!ya: Bi: talı ta ~!:emle. ?.i- ıranın üzerine kapanması bir ol 
şcsi yamı» lıiı; petrol lJmlıası, du. Bir ölii .,ibi. hir .kenllindeu 

bir yığm kemiği tartaklayor, Ve .. Zihni bir saniye muhak-
göz yaşları ile ıslatıyor; boğu- kak ki, en fena şeyleri gözleri
lan, kısılan sesile haykırıyor- nin önünden geçirerek durdu, 
du: şaşrrdı, gözlerindeki yaşı içine 

- Beni aldattılar.. çekti ... Bu heyecanla haykırdı:: 
- Beı.kiys öldü .. Dediler!.. - Söyle, kim seni böyle yap-
- Bana İstanbula dönmeyi tı? .. Kendi kendine mi yaptın?. 

haram ettiler.. - İstedin mi böyle olmayı? .. 
- Seninle beraber ölseydik.. - Vücııdünü, hayatını, etini, 
- Allahnn, bana ne zulmün sinirini, kemiğini her şeyini 

vaırdı?. Niçin beni tekrar &enin başkalarına verdin de onun için 
le karşdaştrrdı? .. Ben senin öl mi böyle oldun? .. 
düğüne inanmıştım. Seni gözle Dili tutuk, vücudünün yarısı 
rimde bıraktığun gibi -tasavvur tutuk, ma!Ul, biçare, şaşkın, de 
ediyordum .. Neden şimdiye ka- li, ölecek Belkiys en son işle
dar ölmedim de seni bu halde yebilen kolunu açtı, onu kavra 
gördüm?.. dı, topraklaşan yüzüne hafif bir 

- Yarabbim benım de canı- pembemsi renk geldi, 
mı al... - Gel, sokul, sık beni ... 

Ve ... Zorlayordu: Deyen bir eda ile Cahide bak 
- Haydi kalk.. tı, baktı; gözlerinden durma-
- Gidelim 1.. dan boşanan yaşla. llilini güç-
- Seni iyi etmeye çalışa- lükle kımıldata kımıldata, güç 

yım !... lükle işitilebilen bir sesle: 
Ve .. Gözlerini deli gibi aça - Kalbimi senden başka bi-

aça soruyordu: risine vermemek icin bu hale 
- Söyk niçin böyle oldun? .. geldim Cahit. Allaha inandı-
- Seni kim bu hale getirdi? •• ğın gibi bana inan. Yalnız seni 
- Paşa yaşayor mu?.. 1 sevdim, yalnız seni severek ö-
- O mu seni böyle yaptı?.. lüyorum .. 
- Anlat bana neden böyle- Dedi ve .. Son sö:deri: 

sin?.. Ooolı .. Mes'udum .. Kafa-
• Bir an Bclkiysi bıraktı, anne mın içinde ve gözkapaklarımın 

sinin aya.klarma kapandı: altında senden başka hiç bİf' ha 

·-Hazırlanınız 

DÜNYANIN 
SONU 

yaklaşıyor •... 
-ı--•• 

Ferah sinemada 
Hu •<ıanı '·a.iı hey kumpanyası 

Jl<rmine hanım. kcnıuki balı hey'cıl 

\•~" • Jın• ( ~'İngcneter avnca 
5int'lTII. 
---------- -

İhtira ilanı 
• Czun ve d.r parçalan mer

kezden ıab'iı suretile kalıba dökmek 
makinesi • hakkında btib<al olunan 
I~ 1': Sani 1929 tarih ve 81~ nü-
merolu ihtira beratı bu defa mıvkli 
file konmak ~zrc aherc devril lerag 
veya icar cdileccjtindrn talip olan
ln"n lio' ·•da Çinili llıhnm Hanın
da Rohcrt Fcm,e muraca .. tları ilin 
olunur. 

hastalıklannın nlniıc Kirme>ine 
veya -irayetlnt tuşı müe;~fr bir 

'urctte mücadele edebilirsiniz •. 

Fabrikatörleri· 

Hamburp;'da Sdıülke Ye 

\Iayer A. G. 
Tıirkiyc umum acentalıgı: 

"· JACOF.L 'e \lahtumtan 

•n:.,.. HAKLI BiR TEMDiT ~ 
; T•lep ve arzuyu uuıumi Ü«rine 

KADER 
filmi 28 .\farı Comarte•iyc kadar devaıD edecektir: 

Bu nk<am KRISKOVSKY (,'ek heveıl mu~•nnlvesin!n KONSl!:Rl 
~ muıo<chetile •incma gö<ıerllmcı·ecrktir. 

•r..n:11ıı-GLORYA 

ARSLANLI KIZ 
GINA MANES'in GAB i 

;:;.~.---

ile beraber çevirdiği birinci ra Sl%oa s&.lü 
filmi olup meşhur hayvan mürebbisi 

ZOUVIANO Arslanlarile iştirak edecektir. 

uzc.:rinc: Haftanın en büyt·k muva!rak.iytiti 

LO 
müme sile<! _IEA. ~:TTE \l:\C OONALD 

Bu .•kıaındıoELHAMRA •inemuında bir lrıç glln dahi 
ıtıhrcn lracsınc devanı olunacaktır. 

Hamıı: Almanca sı ibrazı ekseriyet eımif olan ( CE NET YOLU ) 
'ilminin mrı,~bakasına ılt ikramiyelerin kttldosi bı ıkfam 

f:LHA'1RA'da icra olunaeıkur. 

Dikkat: Ke~idenin kuponunu hamil olanlar bu ak~am •lnt-
maya ten-ıiltılı Hatla girmelı hakkına nall 
<ılacaklardır. 

• llıhtttrı: FOX l\IOVll':TONE lıalihazır diiny& havadiJleri 

-~İİ!!> Harik. hayat, kaza "' otomobil ~igortalannm ~-
ff!T' <;aıııadaCnvon hınında klln ONVO)ll slGORTASINA 

1 
Y aptırı ıuı. 

Türkiyede bllil fasıla icrayı muamele etmekte ola• 

ÜN YON 
btanhuL il ....._ ___ .. _ kuırıparn-:1.;ın.ı ,,ir '.ere up;ranıadan ıigorta yaporrnay\ruı.. 

~ '/defan: Beyo1:Iu - 2U02 

yal yok! .. Ciğerle~im, burnum, 1clönüş, Cahidin göz ~~şiarı, s~- be~.ins~~ mı?. Ce~iyet 
kalbim yalnız senın kokunu ala yalı ç~rş~flı kadın, Suleyman;- degil mı ... İnsanlıgın has 
rak sönüyorlar .. Seni görerek yedekı kucuk oda, gazete ka- yok mu? .. 
ölüyorum. Senin için ölüyorum. ğıtlarmdan yatak, eriye eriye Ve .. Gene bu sorgunun 

Cahit öp beni!.. bir avuç dolduracak kadar küçü bını en iyi kendisi bulup 
Oldu. Ve .. Boynu birdenbire len Belkiys, onun son sözleri, yor. Biz de onun &ÖY---·--... 

büküldii, omuzunun ilzerine onun ölümü, Cahidin haykırışı, tek kelime eksiltmeden ve 
düştü. Rengi tekrar soldu, to~ ~ir annenin ~u ce~et üzerine yı- k~~i~e bü~tm.eden tekrar 
raklaştı. Nefesi durclU. kalbı gılışı ve benım aglayışım... bilırız. Belkıyıın romanı, 
durdu, gözkapaklan yavaş ya- Bir roman olma:ı da ne olur- bayatı, bu roman odur: 
vas indi ve .. Vücüdi'ı bir yum- du?.. - Ruhlarda hastalık _. 
ruk gibi sıkıldı, biizüldü !.. Fa- Fakat, let vicdanlarda, mikropkt 
kat, Cahidi saran te kolu sım- - Beş hasta var!.. san ahlakı, onun fazileti. 
sıkı idi onu bırakmayordu, da- Bu romanı öldürdü ve .. Ken feragati, onun hüviyeti. 
ha çok' kendisiııe çekiyor, kilit di.liğinden yazılmış bulundu. seciyesi üzerinde birer ur 
oulyor ve .. Soğuyordu!. Belkiysin romanı. Onun romanı çıp büyüyorlar. Aile 

Ve ..• Bu soğuyuşundan son- benim yazacağımdan çok daha Kalpler hasta. Ve_ Hayat 
radır ki ... Odada tekrar çığlrk- üstün. tün bu hastalıklarm zehirli 
!ar koptu, tekrar gözlerdeki yaş Onların romanını ben yaza- roplanru salyalı di!ilerinin 
sel olup akmaya başladı.. caktım. Kendimden verecek- sında besleyen bir kaynak!.-

* • • tim, hayalimden verecektim, ka Hastalığa hangi taraf 
Belkivsin romanı burada bit famdan verecektim, benliğim- bakılsa bas hasta ve tek 

ti!. den verecektim. Fakat, anne- yalnı:ı o gÖzüküyor: Hayat. 
Ben Cahidi dinlerken onun nin: . na dikkat. Onu korumak, 

hikayesine: - İşte Belkiysin romanı... kurtarmak, ona yeni istika 
- Bir roman olacak.. Deyip elime tutuşturduğu vermek, onu insan ahlakına. 
Demiştim. Hatta ismi de ak- müsvedde yığını romanın ta ri ahlaka, sıkı disiplinci, 111. 

Jımdan geçivermişti: kendisi oldu. İlk söylediğim gi- batçı, cemiyetçi ahlaka çı~ 
- Onun romanı!.. bi ben o romana, asıl romana cak yolu ve hızı gösterme1' I 
Belkiysin odasına gelince: tek kelime ilave etmedim. zm'. Yoksa bütün insanlar. 

- Daha müthis!.. Tek satırına dokunmadım. kiyi yıkan, yeniyi yapaııı8r_ı 
Dedim ve .. İlave ettim: Ona yalnız bir ba.ş ve bir son insanlar gün gün, devir ıf.e.J 
- Roman tamam oldu... yaptım. O kadar. ismi de kendi benim gibi son nefesle~ 
Düs,ünülecek, ilave edilecek. sinin: hatta, kendi intikamlarını~ 

büyültülecek hiç bir §ey yoktu. - Beş hasta var!.. tarak haykırmakta devalll .,. 
Tek şey: Gördüğümü, dinlediw O, bunu bil' hüküm diye ve- cekler: 
ğimi oturup yazmak olacaktı!. riyor ve .. Soruyor: - Beş ha~ta var!. 

Uzun bir ayrılık hikayesi, - Cemiyetin bunda hiç bir 
intirikala, . macera, fstanbula suçı.ı yok mu?.. Hasta yalnr7 - Bitıi -
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Tehir 

Morun 27 ncı cuma gunll oğlo 

nımuından >Onra NişHtııı Teş•I 

kiye eımll ı•rllinde A.nklra vılll 

esbala Zlyı pqı m rbumun ruhııA& 

ltihof edilmek öıra mevlidi şerif 

kıraat edileco~inden ıkrabayı ıaal · 
lukat vo eblbbayı kiramının teşrii• 

leri TICA olıınur. 

SEYRISEF AİN 
Bey bir Mayıstan iti

mamen postaya devre
>lan paket gümrüğü iş
~şgul olacaktır. 

Çok muhterem müde~slerimiz j 
y uauf Ziya ye Tabir Beylenn refika f 
larmı bi...,,. hafta ara ile aramızdan I Merkez acent., t Gılatt kdpr~ 
kaybettiiünİ• için duyduium".z te-1 B•şı B. 2~6! Şuh! .\cent ıl: 
enür payanoızdır. Geç~ sene.ki m~- , lrkeci Mülıud ı: »de hım 1 
zunlanm,. ıerefine bucun tertip ~b- 2740 kimiz çay ziyafetini muhterrın valide •• ;;...:....;.;_ __________ _ 

ıt gümrüğünün postaya 
gümrü'dere mahsus be-

ıerimizin ruhları hürmetine tehir et-, Mersin pos tas, 
tik. Az.i:ı; davet1il~rimizin hazin m•· ı -

usu!ü de kalkmış ola.
üccar ve halk malını 

esiz doğrudan doğru
tır. 

teıniml• haoebile bizi bu zaruri te- (ANAF\RTA ) vapuru 27 
ehhürden d layı aI buyuracaklarını Mart CU'lla ro ılJ Galatı· 

ük memurlarından bir 
e pa!{et:e bulunacak fa 

anin idare~i altında calı 
dır. · 

ııtihar etmediği 

ümit ederiz. 
Darülfünun 

Hukuk fakültcai cemiyeti 

Darüıfünun talim ta

buruna davet 
Fakülte. talim, tabur, kumandan-

1 lığından 
Dariılfünun ve muadili bulunan 1 

yüksek mekteplerle tam devreli lise 
ve muadilleri ve erkek muallim mekll 
teplerindcn evvelce m•zun bulunan
lar fakülte. talim. taburuna talimat-\ 
namei mahsusası mucıbince her t;ene 1 
nisan iptidalarından nihayetnic ve 
bldnci teşrin iptidalarmdan nihayeti 

" • B f } } lm k ne kadar olmak üzere iki defalık ka- 1 

Ü!eyman ovıÇ ey, az. a ver?D a a a yıt muameleleri yapılır. Birinci dev-ı 
yüzünden zehırlendı. re kısa hizmet müddetinin tekabül e-

. · T 'h decek fakülte taburundaki çalışmaya 
Ünkü al:•am gazeteleri şehnmı- avzı . k' "dd 1 d ı ' M taf s ~-•~•- da s··ı . ti talıp olanların mez ur mu et er e 
anonmış tacirlerinden 1;11 a haon ~.,.a u~ii:.":i'~ç k ca- Bcyazıtta fakülte, talim, taburu, ku-

yG\anoviç Beyin meçhul bı~ ~e: ret nesın en •0 m " 1 1 mandanh ına bizzat veya tahriren 
çenk intihara t ıebbüı ettıtını Bugünkü akfll111 ıuetelerinde ti- müracaatın kabul şeraitini anlamaları 

nuılat'dır. carethanemiz aza•ından Mustafa Sü- ilan olunur. ! 

dan Ç~nakkal~. lzmir, Küllü~. 
Bodrum,Rado,,Fetlılye, Antalya, 

AlAiye, l\lcr~!n'ı kMlk:ıcak 
dönu~te l'u;ucu, I-• ·ı·nnr, 
Finike, Daly Jn, , hrm:ırl~. 
Çanakkale, (,cliholu\a da 
ıığra yacaktır. 

A;r:'m~ttc Çanakkale için 

yük ~ltnmaz. 

Trabzon lkinci P. 
(Citmhuriyct) vapurıı 26 

!\)art perşembe uk<:ımı c:alata· • 
dnn lneholu, Sinop, ~~nlS'.ın, 

Bu haberde yalnıtlık ,•ardır, Mu• leymanoviç Beyin vaziyeti ticariye-
' •fa $"leymanoviç Bey_ intihar e~ nin fenalığı baaebile intihara tcteb- İŞÇİ ARANIYOR • 
nı~ buzanru tevlit edebılecektuhafbır büı ettiği yazılmııtrr. Mu.lafa Bey llu kc hıanbul'da açıbc•k veni 

Ünye, Fnr.>n, Ordu. C:ire ·un, 

Trahzon, Rize, l lopa·ı·a kalk~ 
cak, donuşce pnzar, iliz'. Oi, 
Sıirmcııe Trabzon, Poi.ı•hane 

( .i.ir~ıc, Ciresun, Or , • Fatsa, 
L n) c, Sa ,,~ıı, ·ırop, hıclıolu, 

lor 'tıldag:ı u rnrııcıık_ı_ı~_. --

Yak•\ il kap!t.:al:ırın la b· 
lihdam edilm, 1. uzr, Fr:ın· 

sızca ı·c lng,ilv.ce ı ·ya Al· 

m:mc, bilir 3 Poıtiyc ile 
ı,•1ırıım ve kadın mü•talıdcmi 
ne ihtiyaç vardır. l'ııliplcriıı 

Tophanede seyrisclaiıı idar~si 

kamara ve iaşe şubesine mlı· 

racaatl:ırı. 

_a geçirmiştir. intihar tcşebbüsü-J intihara teşebbüı etmemi}tir. Evvel- bir çorap fabrikasında çalışır.ak 
bükmcdilme•inde başlıca sebep cP geçirdiği rahallızlıfrn netieeıi ola Que "KNon maşin, tabir cdikn 

ıu~na:!cyhin ticari 'Vaziyetinin son rak beş seneden beri uyku için almak 
ünlerde bir az endişe verici bir va- ta bulunduiu ilacın fazla ınikdarda ma~lncicri kull•nmJğa muktedır 

al
. • b' Türk işçilerine ihtiyaç vudır. 't'a 

tiyct almış olması hAdi.seye mutt ı alınmasından mütevelit geçicı ır ra 
olan polis efendi hu vaziyeti nazarı hatsızlık dolayısile tahtı tedaviye • lipleriıı mu,·aznh •drelil'ıile ve 
dikkQte almış, yatak başmtla buldu- lınmıttır. Ticarcthanemiz vaziyetin- (~1.~I.) rumuzile lstanbui Yenı 
iu tüpler üzerinde de zehirli bir de dahi bir fenalık mevcut değildir. Posıahıne 176 numerolu kutu ad· 
•ındde ismi okuyunc;ı biı· intihar te- Keyfiyetin muhterem ıa:ıeteni:de tav - resine tahriren mUrıc~atlorı ı 
ıebbüıüne ihtimal vermiş ve bu ihti- zihan neırini rica eyleriz efendim. - . t LOG - ı 
mnli raporunda ··so y-.lannda Muı- Keyfe mi ge'miş? l~BAKTER YO 1 1 la[:ı Sl!leymanoviç Efendi iılerinin ' Dr. IHSAN SAM . 
h-a ,,.itmesinden müteeuir olarak Davutpa!"da oturan aabıkalı ı:ü- o k · . l .. J b \ ;ı:ı======= 
b

. · · k til · b'b te- ruhundan Alaeddin evvelki gece aa- ua ten) o Ojl a oratuvarı 
ır zehn· ıcme sure e ın ara 1 · • 1 Y 
bb

.. • -., Amerikan hastahane- baha karşı üçer dakika fasıla ile tam Umum km tah ılAtı, hengl nok· eJkencİ vapurları 
ıc u cmu , · d (W · ıu ıinc hld:nlmıştır tarzında polis mü 12 el sill\h atmış, civar halkını heye- kı nıkı~n an a 1 erman_n1 tcamu ; K dürlüğü'le bildirilmiıtir. can ve helecan içinde bırakmıştır. Za an urcpatı 51l 1 mas~. tı 0 ve ısıt- aradeniz po,;ta31 

. . - , ..L'kl . brta AJaeddin hakkında takibat yap- m• hıstalıkları tcşhıs•,ıdrar, balgam Erzurum 
Akıamlnı·ı ınli~ar euen raı erı· d cerahati kazurat ve su tıhlilAtı. 

· b . if d ecl .. makta ır O " "'"" u katıyct A e en raporu ııo- · ltra mlkroıko?i, hu•uıl aşılar Is· 

npuru 2!1 
Mart 

•ünce i•tiknnbi vakaya lüıum ırörme insafsız adam ! ııhnn Kand• ilrc mıkdarının ta}1· Ç A R Ş A 1\1 B A 
ıni~lcr, hadiseyi ıütunları!'a intih~r Edirneli Mehmet iıminde bir he- nl ve kanın scdimıitatioıı süuti günU akşamı 18 dt ·';rkccl rıhtı 
~cldinde g~irmişlerdir. lıın aslı bır rif Valide haıtahane•ine tedaviye git . Dlv':"yolunda , Sulı•n :\lahmuı mındı n hor ketle ( /'.onguldak, 
ıntihar. teşe~büıündon çok uzakbr ve mekte olan 60 ya,ında Adapasarh türbesı No. 189 r .. lelon k 20~ 1 lnebolıı, Samıuıı, OrJıı, Gir.;;un, 
şu ~' Jdcdor: . Hüıeyin Efendinin önüne çıkmış, ken · Tubzun, Surmeııe ve Rize) <k •• 

Muıtafa 3üleymano~ıç B~>'. hb~r di•ini doktor olarak tanrtm•• ve a- ihtira ilanı ak .. L b imek açın ır ltlerinr 11Jmet "' avdet ı·J.c 
m r.uıatça uyuya 1 damcağızıo parasını dolandırmrştır. • \lerkezden telı'it ıdilc.ek ka 

rrı:k 1 r veronal almaktııd r. E • k b } t d" lıp bı&(ama,ı • lıokicında j, ı,h,ni cekt · 
Veronal bir nc>·i uyutma ilacı o- Vıne a U e me ı " 'fılslllt için Sirkeci 1' Yel~eıı:I 

larak kullanıldı<Tı •ibi mlikeyyil ola- Yedı'kulede İmrahorda Alı· Bey,' olunan 15·5-19.9 t rih \C 784 ı u-" p1u ı.o- merolu ihtira beratı lıu d<fa mevk ı hanında k!ln ıcenıe ine rnUr1 
tak ta iıtimzl ecli!~ckte. v.e tı sokafında oturan 28 yaşmda Kemal d cu~ Tel 1 ıan Jl ı ~ ı ~ 
ke•" morfin, He•oın rıbı zev.k ver-; Efendi amcası Slireyya Beyin kendi- file konmak üıre ahtre cvr!I fer>~ 1 ;.•••••ııı;;;=!~::llllC:Z::s!l J 

n1 .l<tc el:ın satılma" mc.,mu bır mad 1 sini evine kabul etmemesinden mütc veya icar cdilecclinden t1llp olıo- I' L M b 

d 1 ( • ı · ı ''ı ııı R h ıı iseler ü ayaat 
"' tıbbi yedi... 1 essir olarak intihar kaıtilc t nturdi- ann ,a ıııı' • V'n ı ıım anın-

rıbstofa Suleymanoviç Bey her 1 yot içmiş, fakat CerrahpO'!" hastalı• da Robcıt i'crıİ\. müracoatllrı ilin Komisyonundan: 
•lqam aldığı ııibi pazar •ünü akşa· nesine nakledilerek kurtarılmıştrr 1 olunur , f;tanbııl San t mckı 'ıııe mUaa 

ını d~ ınt:tat olan mlkdarda veronal _ 
llrnı~ ve yutmuıtur. F~kat ar:_adan L! İSTAl 'BUL V lLAYETİ 

yaa edilecek hir kt hA> J komp:oru 

5.4.931 urlhiııc nbıadif pnznr guııu 

saat 16 d• ihıle edilmek (ıure kapolı 

znrf ıısulile mUna.:asavı konulmıışıur. 

Şmn•me.!ni görmtk ve ıafsl'it 
almak lsıercn t · plcr n ı,nmisyon 

tpey bir 2am:ın geçm•ııne ragmen K • LAR Uyuyamamıt ve ıdn·a_r b!r ~ikdar al- OEFTEROARLI ILA ' 
... ,. r ihayet uyuyabılmıştır. 

r.ı-ı.to.fa Siileymanoviç Bey o ka N 1 H' dd . p 
dar derin bir uykuy• daımııın ki Satılık yalı arsası o , ısar ca csı aş-

ı.•r~esi sab'1h >•ni pdauarteai ııünü a:- makçı Şecaattin mahallesi, Rumelihisarı bir tarafı 
a ll CCÇ 'r. ktc ka r uyanmamı'i', l • b' 
• nail~yhin a•fan Macar olan zevce milli emlakten 3 No. lı Ba talımanı sarayı ır ta-

.. <! evde bulunmadığı için bu va- h" fı d • b' t fı H' • d 
ziyet kim•enin nazorı dikkatini cel- rafı dere, ır tara enız ve ır ara !Sur Ca • 
l>etın::mişı:r. desile çevrilmiş 6074 arşın arsa kapalı zarf us~ı-

r-r.kat •aat dokuz buçuk olduğu k J B d J. 8 
halde h.ıl;. 

0
c1 .. ıntlan çıkmadığı gö- lile müzayedeye çı arı mıştır. e e ı sene ve 

riiliince hane h,Jkı ali.kadar olmuı· 8 taksit~e verilmek şartile tahmin edi" en kiymeti 
1ar, arkadan SÜ!"c;ülü olan oda kapıiı L • • 931 . . kırılmış, İçeri girildiği zaman Muıta 31955 liradır. T alıplerın 28 mart h:r hıne 
;.!i•'1.":,~0;;~~;!•,;; 1~;::;~-::;; müsadif cumartesi günü saat 15 onbeşe k<ıdar 
i• ııörülmüş, bu hal endi!";Yi ~ucip 2397 liralık teminat para veya mektupJariJe tek· 
olmu1, evvela d"ktor cdbedilmıt, son • • • İ b J O f d J "- ı t kk'l 
ra do!ttorı:n tav_siy~si üzerine polise lıfnamelerını stan u e ter ar ıgınoa 1 u eşe 1 

-

25T.AKSITLE 
ill~R NI. V 1 ı·:~\ A 

VERESİYE 
:ı' ııl"d• Cır 1.dl - llak karşı· 

<ın la Cel~I il ' 1 lan 33 N.o 
Te<' !!At. 1 •ııtrş i\.1<ed 

İs ira Bonolarlle 
EL ,18E!iiZl, TUHAFIYENI-

i~~rı " ;>{iyct olur.mut. ve Mustafa satış komisyonuna vermeleri. (1\ıI-98) ı 
S:;I yr.ıano\'iÇ Bey An:enkan bastaha ---- 1 ~ • ...;..;._...,._.""'!~~-..;,;.;.;.,;. 

n'!aiJ:i::~d:;I;.ı;ı~~:~eriJ D hadise bu 1 t b ı tı•caret ve sanayı• ! uB_•__.,. _ _...~~~ 
~:~.~ı:!~!~•!:[a ç~~ıe=~~:~:~ S -an U I 
dir. md:tn S •Mt geçmi; olmasına d d • 
~~·c~ Mustafa Sül<ymanovi;_ Bey o asın ana 
hfil b r ıey söylemeye mecahız dal-
ı y11tmııktadır. Dün n gece bir az \ ı.' ~ek ticaret tnh ıli \JP .t, veya bu d,•ece ml mat sahibi 
d;ıL fena vaziyet alma•, harareti ~ok 1 · ' ıf ol~ ı'· r 'n 
nik , ,tir. , • bulunan!. rdın olup i nı ccn' mc r 1n ~ ' ·~ ~ '' ~ 

• sf fo Sdcycanoviç Beyin ya- Ad:ına ıJcar t 'e sıı g,; l'd.. . ! a\C 1 1 O lira ı c L ı w•ı ım Ilı.. 
la!"ı l: ~,ıa dört b ; tüp bnhınmu•· am rJıı.i vuılfc ne l ( . 1 il l il ınptukı \C ıl; ı,e odn 
hı ı • n bütünb u tüıılerin muh 

1 
alıp almadığı malilm değil umumi kıl.tipligif1l n ıl ur 

r . 
fa Su! ytn" Dviç Beyin iflas 
ı d şay'ala• d!l asılsız 

·n vaz:' _ ti ticnriyc:si 
e ktedir. 

n ba . s.1e de 
ise de ,.,..,;yet Mu"" 1 
· ç Be intihaı:a ? 

' ·far va im degıldır. 

•• • 
• 

• ş 

mu 
\ ı·ti nak • ,c. kulla~ıtr.Jk re 00 ll ilo b ltı 4•lfl 

k•;o ınakina '" t a en! olnrn1• ml n.ık \a v ılı ur. 1u-

1e 
llu 

5t 
t ı , o. &l:ıuıt 

nzlH\t yapıl1t 

Eınniy t • 

'iLE 

SESiNİN TEMiZL-Gİ 
sızı HAYRAN BIRAK 

YENi MODE 

TELEFUNKEN 
RADYOSU 

CAK 

-•wnı ı:amand• Salonunuı:un güzelliılnl de 

l t 
• 
) ' 
1 

Yeni Model 
fEl.2FUNICElf 1J W/1 de alll
ı:e ve oparlör a11nl maltfaza 
lclndedlr. Heıetl mecmuası 

ıa11et zarif olmalıla beraber 
lı11atı da ~nefir. 

şsı 

" 
1 

t 

Fabrika münakasası • 
ınsası 

' 
İspirto ve Jspirtol u 
Müdürlüğünden: 

İçkiler İnhisarı Umumi 

1- Diyarıbekir Dağkapısında park civarında tadilen ve il!ve 
r 
c 

suretile yaptırılacak soma ve rakı fabrikası binasının inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Zarflar 1931 senesi martının otuzuncu pazartesi gUnü saat 

tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye muha

sebesin?en (25) liraya mukabil taliplere verilecektir. 

4- - izahat almak isteyenler umumi müdürlük Fen hey' eti reisliğine 
~eeo1unwdebilirler. 

l!!'l 

Bil)tük Tayyare 
• 
ıyangosu 

3. Üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

üyü ikram·ye 
0,000 liradır. 

A' l'l('H: 
• 

Liralık bir 

40.000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık il raınİ)'P 

' nıiik,\fi1t vardır .. 

1\1 .. diirıüğünden: 
~ 

Satılık radyo 

\'edl lamlı.ılt, pek az kuLa 
nılmış bir süper balnk radyo 
makinesi, ç~rçcve anteni ve iki ı 
adet hoparloru ile, ayrıca hir d, 1 

ulak kıt'a love radyo mat-in. si ~ 
acele YC unız satılıktır. ~laiü- ~ • 
mat Alm~k isteyenlerin Sirkclde 1 
yeni han kapıcı ·ı Hakkı ağaya • 

.. 1 ( 
murac:ıat arı. _______ c:ı· 

Sultanahmeı 5 inci eulh hukuk ı ti 
bıkimliJindcn : ~ i 

MUtcveffa l\lelırııet Efrel pışa . 
mahdumu milte'°ffı Zeki bcyln 

1 
! 

L t I 
tere.eslndeıı zuhur eden yaımı ve 
m1tbu kııtUbü neli • mücıllot ukl ~ 
gazcıe kolekılyoaa ve lagilt:ı:c ve < 
~'ransızca kltıp vı perlkende gut· b 
teler 1!8·3·931 11rihlne müsadlf cu 
marte.i günü sut ondan itibaren 
aç, k arttırmı u~ulllc utılacatından 
ulip olanların vakti meı\:Ordı Ce 
dikpaf• civarında Emln.tnın m1hru· 
lesinde bubalıı ok.gında l'i•arı 
beklr kıraathane i karfl&ında ( ı ) 
numaralı ıaş konılııa memurlarına a 
miıracaıt eylemeler! liızOmu llA, 1 
olunur 1 

:Za}i: 2104 sicil numerolu ar . ı 
bacılık chliyetnımeml Z!\İ e , 1 

Digcnni alacatı'!ldan eskisinin Hı J 
yoktur. Kıiçük Çıunlıc• \' •·, Qd 
hınndı Mehmet bin (lmer. 

e 
i 
)1 

s 
a~ 

y 

fa s yman.,viç Beyin açıl 1 
intizar edilm k cdir. 

r ık martın ı!5;-~i ç .. r;:ımlıa gtlr!ı saaı on do ır, ı,r~ ' ' ı· 
ı ıaLpkr }

0 
7,5 nbhctinde temi• ıtt 11" ı ',,t '". ı. l• 0 m> 

ı t:-a mudiri\'Ctt~ m:it~ckkii komisyon! ~el iıık. ~·ı:~~ ııc) • 
ı;rrmek ıstcve'İcr ba~ miidürlıik kalemine m;ı,.c:ıat er.,,,. t~ı· er. 

''tıı ki~~ Cün1huriyet Merkez Bankası hisse senedatı 
Enınivet Sandı~ında vcıoılır 

kayıt v~l~si 
O ktorlor knfcin şırıngası ya -

•!. it lhit · tok ·iye etmislerdir. Her\ 
~~ ha•tn yanclılıtan sc;•a anlaşıl•

tu·. 

cu<lu mış-ı tur. 
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! ROLLFIX 
Bileme Makinesi 

lhtiyatklr olanlar 
t ''ROTIART-LUXUOSA 
ı "ROTBART-Sondorklass;, 
ı "ROTBART- SUP~~RFINE,. 

''BOTB!HT-LIXDl~I, Rot~artson~erklasse ''Bot~art- ~uperline,,!''M~ND-EXTRl ~~LD,, ''M~ND- El 181,,. "Mi N ~ 8 1,, 
"MOND EXTRA. 
bıçaklarını kullanmali ve 
evlerinde birer adet 
" ROILFIX " otomatik 
braş bıçağı bileme maki
nesini buluo.durmalıdır. 1 adedi 20 kuruş 1 adedi 15 kuruş 1 adedi 15 kuruş f 1 adedi 12,5 kuruş 10 adedi 75 knruş 1 adedi 5 kuruş 

- Esasen traı bıçaklan bir Amili iktısadidir. Fakat 20 kunqa aablan bır bıçaktan ne iktisat tasavvur edersiniz? 

- 20 kuruşa aldıgım " ROTBART LUXUOSA ,. ile aggari 15 azami 20 defa traş oluyorum. Bundan daba tabii bir iktisat olur mu? Bu meşhur fabrikanın "ROTBART SONDERKLASSE,, ve "ROTBAR'f i SUPERFINE ,. 15 " MOND EXTRA GOLD " 12 '/. " MOND EXTRA ,, 7 '/. ve " MINORA 5 kuruşluk bıçaklar da var ki her halde emsali fiatlarla sablan bıçaklara kat kat müreccahbr. 

• Her yerde bulabilirsiniz. Toptan satış mahalli: Galata'da Kürkçübaşı hanında Ho. 4 PiYER PIRIMYAN 

Şeker hastalıklarına ''HASAN GLUTEN 
Her gün taze istihzar olunan ' ' 

Ekmek ve gevreklerini 
her yerde arayınız. 

HASAN ECZA DEPOSU Telefon: 2071 lstan 
ve AN'{ARA büyiik bakkıliye m ıiazalarınd 1 

lzmirde : M. Margonato ve A. Dan'lon ecza depo3' 
Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkaliyef 

• 
TÜRKİYE ~ÖMHURİYETİ IEBIEZ BANIA~I 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 

Adliye V,. Istanbul levazım mil 
dürlüğünden: 

Senede 600 lira safi varidatı bulunan Akşeh1r Noter muav!~ 
ligi ir. hilAJ etmiştir. imtihansız tayin prtlannı haiz taliplerin bir • 
içinde Adliye Vekiletine müracaatları. 

-
ALFA-AVAL 
1111ıuı1111111111nıııııııımıııııııııııı111111ınııııuııuııııııııuıııııı1uım~ 

Kl1Mll 
Makineleri 
Halkalı Ziraat m•k· 

tehi Alisinde te ı·rübeel 
yapılmış ve MÜKEM· 
MEL ıablrini havi rapo
runa haiz olmuştur. 

Yedek par· 
Ecnebi Büyük Bankaların GişelerincJe Umum çalandaima 

... mevcuttur. 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifatleEdiniz. lsı::~~yeG:~~ta~h

ml =:No.61 

1.,ahlisiye µmum mü
dürlüğünden: 
Kumaşı dairede mahfuz va memhur numunesine tevfikan !da· 

renin göstereceRt fabrikadan alınmak şartile müstahdemin için 
230 Uii 260 ıakını yazlık elbise lle dairedeki mahfuz numunesine 
tevfikari imal edilmek üzre aynı miktarda potin imali aleni su
rette münakasaya konulmuştur. Elbiselerin 4 Nisan 93 l tarihine 
müsadif cumartesi günü iaat 1 ı de ve potinlerin dahi aynı gün· 
de saat 14 te ihaleleri icra kılınaca~ndan taliplerin bu baptaki 
şartnameleri görmek üzre Galatada nhom caddesindeki idarei 

merkeziyeye müracaatlan. 

Asipin - Kenan 
Sıhhiye Vekaleti Celilesinin ruhsatı resmi

yesile imal edilen bu kompirmeler 

Baş ağrısı, Grip, Nezle 
ve Soğuk algınlığının 

En birinci ilacıdır. 

Tütün inhisarı umumi müdirliğinden: 

~,~DO ~lo kösele karton 
Nümune ve şartnamesi veçhile pazarlıkla beş bin kilo kösele 

karton alınacaktır. Taliplerin 4-4-931 çarşamba günli 50 lira te
minat akçelerile Galata'da mübayaat komisyonuna m[iracatlau -Simdiye kadar emsaL piyasaJa görütm.:miş 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
" FEVKALADE 

Blll BOMONTi 
Lezzeı n ıaylhuı gıyeı nefü, terkibi 

fevkalAde saf 

Rekabet inı)canı yoktur 
tecrübe kafidir. Her yerde arayınız. -

KARON Alman Kitaphanesi 
lkvo~lu Tünel ıncydan,nda523 

scsı 

~~:;-::,~K~=r::.::~;:A. il-.-.-....... -. -.. -..... ıs-:-.t~-f!-:~-.u~l'""'.,h:-, ~-;.1-~d~.i~.Y.-~~s! ..... ""=.i~!~-!!':"'ı~·-.n-.. ---·:·--· - ..... ] === Her Nevi Eşya 
tatbik ediniz_. Vefa yangın yerınde 27 nci adadı! Şemseıtin Güranl mahallesin-

ROtnallrmı. Lumugo, Sırıtık. Ath ıDrt• 
1•"· S~uk el1n• vesairenin tıdavt.I lcln 
ın kat'1 dıvaı ofar•k tınıtm•ftlf', 

Alrt, Allcock 'a Plıster rakıııftıft t.DyOk 
kuvvet ve tesirine kat'ı mukavemet ıde· 
1ne1 . MDlly'm harareti, tedal'I, hır nnt 
ıDrıyı ıeriın izale ~· tatbik ıHIAlnlz 81\Ü 
teselll eder. Allcock'a Plaıtır yalııııı lıo• 
du6u yerde bir kaç halta dı brrıkrlablllf'. 
Ve mDllr•m teıirl •O,.nrn ıaı .. ı.ıeucı.r 
devam ıdır. 

ALL4:0(KS 
POAOUS PLASTERi 

AeentaJan ı J, BBAT 6 Ca. 

Poeta kutu•ua 2S8 Oaıata. latanbul 

Devredilecek ihtira beratı 

"Nebati mevıdı yahut uzvi ••· 
biyeıteki m•hsul&tı bi!Ama kılmağa 

mahsus muaddel ameliye., hakkında 

onbeş ıene müddetle 26 Nisan 1927 
tarih ve 567 numara tahtında Saoıyi 

müdüriyetinden bir kıt'a ihtira beratı 
istihsal kılınmıştır. 

Bu kerre mezkur ihtlra !ruhi 
veya icara verileceğinden iştirasına 
veya l sticarını talip olan zevatın 

Jsıanbul Yeni postahane arkasında 

Aşır Efendi kütüphanesi caddesinde 
Türkiye Han No. 18-22 de mukim 
vekili H W. !STOK Efendiye müra
caat etmeleri. 

Sulıanahmet 5 inci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Nelile Hamdune hanımın tereke· 
si açık arttırma usulile satılacağın

dan talip olanlınn 30-:1-931 ııribl

nc milsajlf pazartesi, gUnU saat on· 
dan itibaren Sulıanahmet civarında 
Feyruzağa mahallesinde ticarethane 
sokağında 2,88 numaralı hanede 
memurlanııa müracaaılan lüzOmu 
•lln Qlunur. 

de Çıkmaz manav sokağında 492, 490 numaralı arsalar arasında T A K s e T L E 
kAln 3,40 metro yüzünde 30, 96 metro murabba~ sahasındaki ı 
arsanın metro murabbağına 6 lira - kıymet taktir olunarak satıl mık 
için •.~ık müzayedey~ ~.o~m~ştur. 1:allplerin şannameyi görmek için 
her gun levazım mudurluğune muzayedeye girmek için 1 4 lira 
muvakkat teminat ıkçelerlle beraber ihale günü olan 26-3·93 ı 
perşembe günü saat 15 e kadar encümeni daiıniye müracaatları. 

• • • 
Fatih yangın yerinde 70 inci adada 1342, 1344,1343 harita numa 

ralı arsalar arasında 3,26 metro yüzünde 15, 88 metrv mur~bbağ:ı 
sahasındaki ar5anın metro murabbağma IO lira kıymet taktir olu
narak satılmak l~l~ açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şarn
nameyi görmek ıçın her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye 
girmek için 12 lira muvakkat teminat akçelerile beraber ihale 
günü olan 26-3-931 perşembe günü saat 15 e kadar encümeni 
daimiye müracaatları. 

• • • 
Kadıköy halinde 8 numaralı dükkAn 

rilecektir. Taliplerin 26· 3-93 l perşembe 

dıköy dairesi encümenine gelmeleri. 

* * * 

bilmüzayede kiraya ve
günü saat on beşte Ka-

lstanbul belediyesinden: Fatih yıı.ngın mahallinde atık dülger-
:ı:ade cedit sofular mahallesinin Kıztaşı caddesinde 853 harita ve 
7 emldk numaralı metruk kabristanda mevcut mezar taşları kal
dmlacağından a!Akadaranın bir haftaya kadar lstanbul Belediyesi 
mezarlıklar müdiriyetine müracaatları. 

* * * 
Sahibsiz bir keçi bulunmuştur. Sekiz ğün içinde müracaat edl· 

lip alınmazsa saolacaktır. 

* * * 
K~nlıca Körfez caddesinde kı\ln olup tevsii tarik dolayısile bil

lstlmh\k hedmedilen 20 numaralı Ahmec Beye aic ve dairede bu
lunan ahır enkazı pazarlık suretile satılacağından taliplerin 2·4· 
931 perşembe günli daireye müracaatları. 

* * • 
Dogancılarda kAin havadar ve nezareti mahsusası bulunan ve 

mukaddema nezafet ambarı ittihaz olunan bina tanzim edilmiş 

bahçesile gazino ve sinnmacılığa müsait bir vaziyette olup bir kaç 
odası tefrik edilerek diğer aksamı bazı şerait tahtında kiraya ve 
rilecektir. Talip olanların bir hafta zarfında Üsküdar belediyesi 
muhasebesine müracaatları. 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

Gemlik belediye riyasetinden: 
Hali münakasada olup talibi zuhur etmesıne binaen 22-8-931 

tarihin den itibaren on gün müddetle tt>mdidine karar verilen 
Gemlik kasabasının elektirik tenviratı için Mzım gelen plan, şart· 

namelerin tanzimine talip olanla rın şartnameyi görmek üzre Gem
lik belediyesine müracaatları ilan olunur. 

Mağazamızda takıltle her ııevl eıya fflruht olunur. 
Adres - lsıanbol Yenipostane karşısında 

Mekikci Ticarethanesi 

Fikri Tevfik 
OTOMOBiL ve M 

kinist MEKTEBİ 
Takstm'de _..,. abidesi 

Cumhuriyet .,... karşısındl 

54 Oncü yeni tedrisat dev 
sine Nisan iptidasında başlall 
caktır. Ders programı vess 
şerait hakkında mektebin mat 
programını isteyiniz, adresi11iı 
ı:;llndcrilir. 

Istanbul Belediyesinin ye 
kabul ettlgi suallere gGre terfi 
ettirilen (Şoför imtihanı) kita 
forma forma intl11ara baş11 

ııu~tır. • 
Beyo~lu • 2508 oıııll-__ ... Telefon: 

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

Adliye vekaleti İstanbul levazım me 
murluğundan: 

Bayandır Noter muavinliği münhaldir. imtihansız Noter oıo. 
vinl olmak şartlarını haiz bulunanların !!An tarihinden itibaren bl 
ay zarfında evrakı miisbitelerile birlikte Adliye Vekiletl hulctJ 
i şleri müdürl üjtüne mliracaatları ilan olunur. 

tfes'ul mudur: JJüchaneddİ 


