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2 HIUye . 
3- Roman . 

dün fesih ve Fırkaya iltihak kararını verdi 

Bulgar ve GalalBl9Br11y lahınıları bir arada 

Bulgarlar Galatasa-
rayı 2-1 yendiler 

Bugünden itibaren yeni 
tefrikamıza başlıyoruz .. 

Yeni tefrikamız bugünden iti- rasında bulunan bir zencinin uğ 
haren intişara başlıyor. Okuyu- radığı hakaret ve istihfafm in-
culanmız dördüncü sahifede . -
"M'll' t · . tıkamını nasıl aldıgını göstere-' ıye ,, ın yenı romanını o- . 
kuyacaklardır. cektır. Fakat ona acımak mı, 

"Köle,, her türlü tabii hakla-l yoksa onun fenalıklarından do
rından mahrum edilmiş olduğu ı layı kendisine karşı nefret mi 
halde genç ve güzel kadınlar a- duymak lazım? .. 
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1t!frika No: 28 

.OTemmuzihtilali baş
ladığı sıralarda .• 

Şemsi Paşanın katli Sultanı fena 
halde tedhiş etmişti .. 

HARiCi HABERLER •• 
Her ihtimale karşı .• 

• tOı • 

Fransa cümhur reisi söylediği bir nutukta 
vaziyeti hulasa etmiş oldu .. 

Fransa lümhuır reisinin bir 
nutuk irat ettıiği dün gelen bir 
telgraf haberinden anlaşılıyor. 
Tunusa müteveccihen seyahate 
çıkan M. Doumergue Fransa
nın umumi siyasetini hulasa et
mek için beyanatta bulunmak 

lngiltere intihap 25 Nisanda 
Hariciye nazırının 20 Nisana kadar her tarafta ikinci 

beyanatı müntahip intihabatı bitecek 
LONDRA 9 (A.A.) - Hari 

ciye nazırı M. Hcnderson dün ı ANKARA 10 (Telefonla) - tı ikmal edileceğinden 25 ni 
Plomstead'da söylemiş olduğu Dahiliye vekaletinden vekalet- da her tarafta ayni günde in 
bir nutukta hükumetin bilhas- !ere yapılan bir tamimde biliı- habatın yapılması takarrür 
sa harici siyaset sahasındaki mum vila}retlerde nihayet 20 ni miş olduğu için ona göre h 
faaliyet ve elde etmiş olduğu sand:ı müntchibi sa i intihaba- lık yapılması bildirilmiştir. 
neticeleri müdafaa etmiştir. Mu 
!l'aileyh Amele fırkası hüki'ime 
tinin sulh ün tasfiye si emrinde 
Cemiyeti akvama yapmış oldu
ğu yardrmdan da ehemmiyetle 
bahseylemiştir. 

Ankara caddesinde 
bir dayak hadisesi 

ı vesilesini bulmuştur. Fransa 
, . Rıımeliden gelen haberler a-ı Bu (İsa Politin) denilen •- cümhur reisinin ge~ yaz ge-

1 ;asında Sultan Hamitli pek zi- dam saraydan gördüğü ıhima- ne bk seyahat esnasında Fran-
1 ade telaşa düşürenlerden bi- ye ve sahabet üzerine baiı:iıka- sanın umumi siyasetine dair bir 
ri de Şemsi Pa~nm bir İttihat ten, aşırı dcırecc ımıa.muş ve nutuk irat edilmişti. O zaman-

l ve tcıraık.ki gönüllüsü tarafın- nev ama dere bey ta-rzmda ~a- ki nutuk İtalya - Fransa deniz LONDRA 9 (A.A.) - Bah- Nı·zameddı"n Nazı"f ve Cevat Rifa 
dan katli olmuştu. Metroviçe rekete koyuhnµştu. Vaktile ihtilafını hatırlatan Alman riye birinci Lordu M. Alexader 
kumandanlığmda bulunan Fc- memle~eti~e nüfuz sahi~ ?1

u.p intihabatm<la müfri~ fırkala- Hull'ede b'.r nutuk söyleyerek Beyler. Yarın mu""du''ru·· 
ı rik Şemsi Paşa Sultan Hamit- Sırp ~l~t~. ~.up ~ns!~ rın kazanması dolayısile his- Fransız - İtalyan deniz itilafı- ' 

ten aldığı .emirleri sür'at ve gay ~~ ~~ylulerı ';Zaç ve~ . sedilen endişeler karşısında mn katı surette akdini temin mes'uıu·· ile arkadaşını dövdil.ler 
retle ifa ettiği için Hünkarm tıgı ıçın Sırbıstan tıük~t.ı, Fransanın kendi kuvvetine gü- için hiç bir surette gayret sar-

' kendisine teveocüh ve itimadt ondan sonra Belgrat kabınesı- . l" ld" - · ı- f o· B b ~ 1.,, A k d 1 . .. . .. . R venmesı .. zım ge ıga esas Q.ı- ından hali kalmayacağını be- ıin a ıa ıue n ara ca -
fazla idi. Müşir Osman Paşa- mn muracaatı uzenne usya ·ı . SÜ b" utukt F . . d · d b" k' l b" 

hük. • t" tarafmd (İ p 1 nı ı erı ren ır n u. ran •yan etm:.ştır. esın e ır va a o muş, ır 
nın Manastırda bir zabitan hey ume ı an sa o a- d 1 · · · d" b" ı - --- h" ı · y . hind ~ . sa ev et reısı şun ı gene ır ı mecmuanın sa ıp erı arın ga-

' eti tarafından kumanda mevlki- tın) aley e Babraliye sık, utuk . t etın" 1 Bu u- ., Doum~rnu • d" B"" h d 
inden alınarak dağa kaldırtlma k iki eti vukubulma" n ıra ış 0 uyoc. n "· " Mısırda mücadele 1 z~tesi ~es ~l f?,Ü ~:ü U: ane 

bsı 1 şd Ry er sef t" hüık" 5,~ tuktan İtalya hakkında takdir mayacağmı ve Cemiyeti akvam . .. , . dın Alı Beyı dovınuşlerdır. Vak 
1 sı üzerine Abdülhamit, Şemsi aşt~ ~us!~ ~re \ b u(İ ve sitayJşle dolu olduğu anlaşı- mukarreratını zotıla kabul etti- Kahıre 8 - Hukumetın mem hakkında alınan malumat su-
Paşaya maiyetindeki Arnavut mePınl'~ . v)e_ı ed"t:ınye ı e. ~ hyor ırecek askeri kuvvete malik ol- nuiyeti hilafına şiddetli bir in- ~ur· · , 
efrat ile bir tedip hareketi yap- sha hoaladtın ı td tp etınes'k ın1 ı vke F~kat M. Doumergue ne 0 • madıkça Fransanın bizzat ken- tihap mücadelesi açmak üzere Cevat Rifat B. bir aralık Ya-
trrmağı düşünmüş ve kendisine er e ora an çr an ara 1 1 C . . akv d" . .. . l' l Benı Suheyfe gelen ve araların 

ali halkın . t rahatı te- ursa o sun emıyetı amın ısıne guvenmesı azım. ge ece- . - nn gazetesinde çalışmış ve bu bu hususta manremane t mat emnıye ve d brk B k 11 d N h · ol tal ed" ordu askeri bir teyit kuvveti olma- g-ini ve bilhassa ne halı hazırda a sa aşve ı er en u as gazete namına! ecnebiden para 
baöndermişti. Filha·kika bu efra mın unmasını ep ıy M h t p l d~ bulunan 

- B b , 1 . ._ taleb b" ~-"' · dıkça Fransanın bizzat kendi ki emniyetini ne de müstakbel ve a mu aşa ar a aldıg· ı iddiasıle vazifesine niha-
dın Manastır tarikile ihtiLal a ıa ı uu e ınaen ucua ·ır · J"b l f k ·· 

k 1 · · - b" · l' t ··ı etti ise de- kuvvetine güvenmesi lazım gel neticelerinin şumulünü inkar et mı :cı .~ ı era _ır a ıues~~ı yet verilmekle beraber gazete 
mer ez en üzerınde yapacagı ırı azımeye evessu d".. . .. 1 . . F k .. k.. 1m b6kl trenın vusul unda hır zabıta muf f d 1 h" d . 

"k d" ı· · b" ff k 1 dı (İ·sa Pola'- ıgını soy emıştır. ransanın me mu un o ayan son • e . . . . tara m an a ey ın e neşrıyat-tazyı ve te ıp ame ıyesı . ır muva a o ama · f d t k f d 1m 
ff t . ) k 

1 
• ek"l. k ,_ devlet Teisi beyanatında umumi nilmeyen vakalar müvacehesin rezesı tara ın an ev ·ı e 1 ış ta da bulunulmuştu. muva akıyete varacak olursa ın u esme ç ı ere mu ... a- · b" k t ı 

l · h "h · h ed" rd. G · b k 1 tarzda hadisatı hulasa etmekte de bunun adeta bir zaruret oldu ve ıstasyon ınasL,a apa r.mış Ce\•at Rifat Bey bu sekilde 
nese enın ve amet c~ etı ay- vemet ıyo u. erçı u u e- ··nı . • el • . , 1 . . M D !ardır Müfreze '·umandanı rü- . . . •· 
Ji hafiflemis olurdu. Sarayda · km k (İ Polatin) iten veya bu mu m sıyası mes e- gunu ılave ey emıştır. · u- · . " · teshır edıhnesınden mugber ol-

y~ yt a ve sa nin ismini koymamaktadır. Fa merg bu hadiselerin vukua gel esaya halk ıle temasa gelmeme- mus Karadavut mecmuasını be 
· • bazı kimseler ve bilhassa Hün- kıl etmek arzu olununca eırgeç • · · · le · · b"h · k dil · 

karın etrafındaki yüksek rütbe- buna vasıl olmi!!k mümkündü. kat nutuktan pek ala anlaşılr- miş olduğu .rı:emleke1ıler tarıhı . r'.nı te_m \ .. etı •;~ ~e ~1 e: raher çıkardığı Nizamedd_in Na 
il Sı·ıa·hşorlar bu fı"k~-cl'. bulunu- A k s 1 H · A t yor k; M Doumergue son haf- nin Fransa ıçın ımutulması teh rını gen go urc~e · 0 an ususı zif Eeyle beraber evvell:ı gece 

3 ı • nca u tan amıt rna vu - · .. . . . • . . . . d t · ·· d kad h r f" . . 
1 

vorlardı. Hünkar her ne .kadar unsurunu bu suretle kırmak cİ· tatarın en muhım ıkı hadısesıne likeli olacak olan bır takım_ ers _re~ vuru 11'.1~ ar. c ur- yarın gazetesine gıtmış, gazete 
k "d •· · · d H temas etmiş oluyo~· !eri ihtiva etmekte olduaunu lu ıstırahatlerının tcmm oluna- nin idare müdürü Sıdkı Beyi d ... BeU 

1 suyuna ıntrsına gı ecegını söy hetınepek yanaşmıyor u. em . - · . . . b c - b"ldi · t; Ntzame di11 , .. /az., 
lerıiş ise de bu akıntının istika- siyasi bir mesele çıkarnıamak • 1 - ltalya - ~ran~a de:ı~z ıtı- söyle~ikten son~a. F:ansanı_n agın_ı 1 

• r::ıış .r. tehdit e~erek, _mezkur yaranın 
metinı d~ğiştirmek imkanı mev hem de (İsa Polatin)gibi lede!- lafının son şeklı tesbıt edılirken maddı ~vvetlerını s~glam bır Reısler · Burada bulunuyo- gazetenın eınrıle alındıgma da- şile beraber dövülmüştür. 

1
' cııt oldukça bundan istifade fır hace kullanılabilecek bir kuveti müzakereleııin uzaması ve ne beynelmılel kuvvet vucude ge- ı_:u~, buradan kı~!ldaı~ıyaca- ir bir kağıt ile kasa defterini al- Bu ikinci hadise de po 

satını fevtetmek istemiyeceği dilgir etmemek istiyordu.Bunun vakit neticeleneceğinin de ş.iın tirilinceye kadar gerek ~a.tanm gız., cevabını vermışlerdır. dıktan sonra çıkıp gitmişlerdir. aksetmiş ve tahkikata baş! 
el,. aşikar idi. üzerine do<>-rudan do«ruya (İ- diden bilinmemesi; - • ~·e ~ek nıii~emlekelerının em Amerikada Buğday Sıtkı Bey bunun üzerine po- mıştır. 
Şemsi Paşanın sadakat ve sa Polatin) le muhab7'reye gi- .. 2 -.. A~u~~~rya ve:_ A•lınan};'l n~ ~elamet~~~ ".e temamiyet_l- mahsulü lise müra~a.at.la v~_ziyeti a_nlat- Polis istihbarat kalemi ~ 

mutavaatı, Hünkarın türiü tür- risildi vaziyetin nezaketi .ken- gı:ı..ırük bırlıgıne dogru Berlın nın ıcap ettıgı mıkdardan aşagı mış, kendısının muessese ıdarr ki Türk gazeteciliğinin ruh ~ , 
jii ihsan ve müsaadelerine maz- disine' anlatıldı ve tar fı şaha- ve Vıiyana arasında atılan adım ya indiırilmekten istinkaf etme . VAŞİNGT?N 9 (~. A.) - sini yeni deruhte ettiğini, bu pa .ıadesi haricinde kalan bU 
Jıar olmuş olan Arnavutların neden teıminat veı;;~ İstan- Fakat devlet reisinin tavsiye si iktıta edeceğini beyan etmiş Zıraat neza.retı,_Ame:ık.anın ~ış ranın kendisi müesseseye inti- kin hadise hakkında şura 

y Yıldızdan gelecek emirlere in- bula gelmesi tebliğ olundu. (İ- si şudur: tir. esnasmd~kı bugday ıstıhs_alatr- sap etmeden çok evvelalındığı- vermiştir. 
~ıyatları dahili hesap edilerek sa Potatin) mı teminata i1ıimat Her ihtimale karşı Fransa ha Fnllıiır Reisicümhuru, mil- nı 644 ~ılyon buşel tahmın et- nı, tehdit ile verdiği kağıdın "Bugün (dün) saat 15,30 ~ 

c :;;emsı Paşanın zahiTen bir nü- edcrelc t 5 taubula geldi, hayli ur bulunmalıdır. Fransız vatan letıler arasıında sulhü tesis için mek;e?tr; Geı:en son .b~~ sen~- hiç bir kıymeti olmamakla be- Yarın gazetesi idare müdiiP 
mayiş hardı:eti ve haıki!katte bir müddet Yıldızda kaldr, ıbir ço1c laşları da ayrılıktan çekinmeli- illt şartın Fransızlar arasında ye. aıt ıstıhs_atat v~satısı ıse 6< raber kasa defterinin istirdadı Sıtkı Hamit ve muhasebeci ı 
tedip ameliyesi yapmak üzere iltifatlara nail .oldu, mesele bu dirler. kalp, fikit- ve menfaat birliği ol rr_ıılyondan ıbarett~. 1930 sen~- lazım geldiğini polise bildirmiş- ya Beyler bulunduğu sıradıı 
şayanı itimat bir kuvvet ile ih- suretle yatıştı ve nihayet· v~ NİS 9 (A.A.) - Buraya mu duğunu beyanla sözüne hitam sınden 193! ,;~esme na~ledı- tir. leyhlerine vaki neşriyat 
tiliilin karşısına çıkması müna- len müsaade üzerine tekrac vasai&;. etmi- olıın Rei~icüm- vernıiştir. len mahsu_ı _ mıkdan 275 mılyon Polis bir taraftan bu şikayet muğber olan Karadavut rn 

1
' srp görülmüştü. Şemsi Paşa al- memLeketine döndü. Balada hur M. Doumergue, şerefine ve buşele batlig bulunmak~dır. A- üzerinde lazım gelen muamele- muası sahibi Nizameddin rJ 

f dıgı emir üzerine maiyeti efra- zikri geçen tel!!rafnarne, ıki ıhi- rilcn ziyafette bir nutuk irat e- NİS 9 (A.A.) - M. Doumer merika, Kanad?., ATJantin ve yi yapmağa başlamışken dün de zif ve Cevat Rifat Beyler gel 
dile Manastıra geldi, telgrafa- lafı sadakat bi; hal mevcut. ol- derek İtalya milleti hakkında gue'i ve Adliye ve Bahriye na- Avustralyanın fazla buğday Ankara caddesinde ikinci bir rek Ziya ve Sıtkı Beyleri tt 
neye gitti, Yıldıızla muhabere madrğma dair teminatı muhte- sitayişkar sö:ııler ~~~lemiş, Fır~ zırlarile maiyetlerini ha_miı b~- ~ahsulü mi~daırı 1 te~uz tari vak'a olmuş, Yarın gazetesi dit eylemişler,matbaa haric" 

t etti, iradei Seniye dairesinde i- vi idi, bu avdeti müteaıkııp gel- sanın sulhperverlıgınden, kendı luanan Colbert zırhlısı ıle Reı- hınde 762 mılyona balıg olacak mes'ul müdürü Bürhaneddin Ankara caddesinde Bürhan 
c şe başlamak için hareket et- mişti; ancak gene balada be- isteğile askerinin ın.ikdarınr as- sicümhurun bahri menkibine re- tır. Ali B. bir arkadaşı ile Ankara din Ali ve Sabih Beyleri tok' 

mek üzere bulunduğunu beyan yan '?tundu~ :veçhile . Sultan keri. lıizme~ müddetini te.nkis fakat eden . sair, gem~~CT sa~t Çinde yeni bir vak'a c~dd~indcn ~eçerk~n rastgeldi la darbe cür'et ettiklerind 
cderelc bi.r çok iltifatı şahaneye Harnıt ~3!1Y~tın. mahıyet ve etmış oldugunu.bey_an ~ş v_e 17,20 ~e Bızerte e m~eveccı- ş hay 9 (A. A.) _ Müsel- ğı Nızameddın Nazıf ve Cevat haklannda takibata başlanr11 
mazhar okluktan sonra telgra- vehaıneti.nı layııkıle !kavramış hudutların emnıyetı temın edıl hen Vıllefanch-sur-mer den ha- l"h ~ d tlard .. kk b" Rifat Beyler tarafından arkada- tır. 
fancden çııktı; tam o esnada İt- olduğundan (İsa Polatin) in mcdikçe devamlı sulh kabil ol- reket etmiştir. at ~y u . sah~ mı ~ed ep .ır1 • 
tihat ve terakki gönüllülerin- 1 fn . 4..:~ bi . .. çe enın arazı ıp enn en mı - F h• N • B l K • • bit 
den Atıf Bey tarafından atılan te gra . aınesı :"""' r tesır ?OS- s h h ı k G af z ı· h yonlarca servete malik Li - Chi- et l ve urı ey er onservatuar ıçın 

termcdı. Hatta bunun ittıhat a te mü ür ere arşı.. r ep ın seya atine M ·• · oto b"ll · namzetlı'klerı·nı· t h ti" .,. 
bir kurşımla kalbinden vurula- ve terakki -cemiyeti tarafından Ki" .. h .. l . li . .. d d' andg - deırkyı da~okaı lde e~ mu a assıs ge nııy 
rak derhal vefat etti. Manastır .. ecn b" h"l . . . ışe ve ~u u.r e~. ge şı gu evam e ıyor av ete e en ga ırmaga t k . d" l . . . . 
valisi Hıfzı Paşa bu haberi şif- muracaat ı en ır ı et sıya- zel ımal ~ılmesı yuzunden ba- PARtS 9 (A.A.)- Graf zep teşebbüs etmesi beynelmilel im e zıp e ıyor ar.. Vıyana musıki akademesı 
reli telgrafla saraya bildirdi. siY'C. o~duğu yolı~a bir zehap zı sah~ekarlıklarm vukuunu na- lıin saat 9 50 de Valence ve sa- tiyazlı mıntakada büyük bir he- ANKARA 10 - Mefsuh Ser fesörlerinden Marks! İstan 
felgrafna:11eyi okuduğum za- ta zıhınlere geldı. zarr dikkate alan zabrta, bu şe- • Or .. . yecan uyandırmıştır. Milyoner best fırka lideri Fethi ve katibi! konserva~u.arını teşkil ve t . 

kildeki sahtekarlıkların önünej at 10,45 te ange uzennd~n arabasının bütün sür'atile kaçan umumı' Nurı· Beyler meb'uslug" a eylemek ıçın mutah. ass.ıs.sıfa 
yetini kawamakta tereddüt et- geçme ıçın yenı ır ır a - .irtifadan seyrediyor ve Marsil Rus şoförünün soğuk kanlılığı müstakillen namzetliklerini ko- st~ u a a~t e ı ştır. 
,nan meselenin bütün ehemmi- ( Bitmedil k . . . b" tedb" 1 uçmuştur. Balon, pek alçak bır t b 1 d d lmi 8 
mediın. mıştır. yaya qoğru gidiyocdu. Hava ı.ayesinde haydutların elinden yacakları hakkındaki şayialar lediye, ~rofesor Marksla bu p fi • • Badema, mühür imal edilen güzel, sakin ve berırak idi. yakasını kurtarmıştır. Maama- hakkında kendilerine sorulan susta bır mukavele yapm~tıl 

" mi~e:ı_i ::;~n ~'7ı:!~ ~~~ erag se rımız yerlerde, bu gibi şeyler imal et- Bir kalpazanlık fi~ şoföre bir kurııun isabet et- bir suale: "Böyle bir şeyden ha- ~rofesör senede beş b~ lira 
ANKARA 10 (Telefonla) _ tirmek istiıyenlerden, yaptıra- mış ve hastaneye kaldırılmış- berimiz yoktur . ., cevabını ver- sısat alacaktır. Profesor M 

vut efrattan mürekkep bir lkuv- Prag" sefaretine Antalya meb'- caklan mühürün ait olduğu mü cemiyeti tır. Ümitsiz bir haldedir. Diğer mişlerdk. senenin muayyen zamanlarll'~ 
ı • vet arasında bila perva katlo- rı 

kın.ınası ve kurşunun bir miili- usu Süleyman Şevket Beyin ta- essese veya ticaretane sahibin- RİETİ (İtalya) 9 (A.A,.)- bir şahıs daha yaralarımrştır. M r B 1 d. .. e buraya gelecek, istenilen prO 
zim tarafından atılmış bulun- yini takarrür etiştir. den bir vesika talep olunacaktır. Polis, bir kalpazanlar cemiyeti Milyoneri dağa kaldırmak i- a ıye, .e-e ıye mu. s- ve programlan yapacak. k~ 
ması ordunun azim ve karar.ını F h Aks~ şe~lde ha~eKet ederek meydana çıkarmış, 6 kişiyi tev- çin yapılan bu teşebbüs şu bir seselennden vergı vatuarın teşkili esaslarile ı:ıı 
gösteren bir delil olduğu gibi eci bir in ti ar sahtekarlıga sebebıyet verecek kif ve sahte paralarla kalpazan k~ ~ .z~rf~a. yap_rlan teşeb- isteyor gul olacaktır. 
bütün muhaberatın esrarı Itti- İzmir 8 (Hususi) - Burada mühürcüler de mes'ul tutulacak lık malzeme ve aletlerini müsa busle_r~ ıkincısıdir. B~enaleyh . , · - Tesisi düşünülen müsuJı' 
hat Ve terakki. cemı"yetın' e aç•k 1 ·ı· bah . . k f lardır. dere etmı"şu·r. k~ndısı_ yarın meçhu~ ~ır semte Malıye. Veka~~tı, Kar~agaç; opera ve operete de bu zatın~ 

• ngı ız çesının ar a tara ın- gıtmege karar vermıştır mezbahasıle dıger beledıyeye . ed -· 1 d . s,;.I}. 
bulundugu· na bı"r ala'met idi da ot e ah H , H ı·ı ı !:. -tt'k kk b l 1 k t 1 • . · . , .. zım ecegı esas ar aıre "".J · uran c rr a~an a ı ~ aya a ııar ra ayyare erı Şanghayda fitneı necat ko- aıt emlak ve muessesattan zabı- .. t ·ı ktı" p feso··rİJ'! 
Sultan Hamidin bütün Rumeli- Efendinin 17 yaşında sarışın ve · · b l d" k r·b l · vucu verı ece r. ro ı 

· 1 •• ı kı Hariçten gelen keten ayak- LONDRA 9 (A.A.) - İra- parmak için yapılan bu gıbi te- taı e e ıye .~ u e enne varı_n~ daimi surette İstanbulda 14:• 
de yegane istinat kuvvetini teş guze zı Leman Hanım, şair bb .. ı k d k ı b l k d kk f t e s ..:'1' 
kil eden Arnavutlar da sarsıl- ruhlu ve hassa bir kızdır. Bir kaplardan fazla gümrük alın- km birinci tayyaıre filosunu teş şe us er 0 . a. ar. sı v~ cu ~ - ~ıya a ar musa a .a. v. rgı. 1 ması fazla külfetli olacağı ior, 

masmı temin için Ankaraya gi- kil edecek olan İngil1z ve İrak- m:ıktadır kı, Çinli zengınler cıd ıstemekte ve bu v~rgının şımdı- dir ki bu şekilde bir anla~ 
mıştı. Onlardan da nahoş ha- müddettenberi bir mektep tale- di ihtiy_at tedbirleri almak mec- yde kada_r m. ü_terak

1 
ıın olaknlannd. ın yapıl~ştı. 

herler geliyordu. Bilhassa fire- besile tanışıyormuş. . Gencin den ayakkabıcılar heyeti dön- lı pilotlar ta.rafından idare edil buriyet.nde kalıruşlardır. a tesvıysını ta ep etme te ır. T"" k" B l • t O 
"k k" · · rk ,_ d · b ·· 1 k 1 müştür. Yeni meclise bu husus- mekte bulunan 6 tayyarenin ur ıye u gans a zovı te ı ıçtıma aç tan açığa ma •. sa ı ıse u guze ız a gö- Almanyada parlamento Belediye, bu talebe itiraz ~t- - • 

bir tehdit ifade etmekte idi.Va- nül eğlendirmektir. Fakat Le- ta bir tefsir layih~~ı Averil~ceği dün Bağdata gitmek üzere İn- . . mis, mesele Şurayı Devlete gıt- muahedesı 
kıa (İsa Polatin) denilen ve man Hanını sevdiği genci ken- anlaşılmaktadır. Hukumetın bu giltereden hareket etmeleri üze Be_r~ın?. (A. A.) -. ~eıchstag miŞtir. jJIJ 
nev'ama dere bey tarzında ya- disile evlenmeğe razı etmiştir. v~di piy~s~da .r::d: tesirini rine Londraya ayrıca 15 Irak meclısı ruasası meclisın, aktet- Belediye itiraznamesinde CENEVRE 9 (A.A.) -:tıil' 
şayan zattan gelen telgırafta Diğer taraftan mütaassıp olan gostermış enı e e r. zabiti gelmişti'!". Bu zabitler, ke miş olduğu fevkaLade bir celse- h"dematı ammeye ait buluruu: gaı::istan 3 haziran 1929 taı-t 
hilafı sadakat bir şey olmadığı babası bu izdivaca razı olmadı- Nüfusta teftişat za İngiltere ü1şa edilmiş olan ?e. parlament?~u_n ~ü~tacelen b~ledi tesisattan vergi almamı- de ~ara~a Türkiye ile · 
yazılı idise de Hünkar buna hiç ğı için zavallı kız tabanca ile İrakın ikinci hava filosunu te- ıçtımaa davetı ıçın nullıyetper- yacağı esasını müdafaa etmek- etmış oldugu uzlaşma, ha. 
ehemmiyet vermemişti; çünkü beynini parçalamış, derhal öl- .~ehı:iı~izd~ bulunan Mülkiye sellüm edeceklerdir. İngiltere, ver sosyalistler, milliyetperver- t d"r muahedesinin metnin tescıl 
İsa Politinin teminatı bir kavli miiştür. mufettışı Alı Server Bey Anka- !rakın askeri hava işlerini ten- ter ve komünis~ler tarafından e 

1 
• • h b l"h d~lmek üzere Cemiyeti a · 

mücerretten ibaret idi. Hatta raya ~~det etmiştir. Mumaileyh sika yardnn etmek üzere üç se- yapılmış olan teklifi reddet- Devaır, es a l mesa 1 katibi umumlliğine gönderil 
daha ileri gidilerek denilebilirdi Dün 280 seyyah geldi s_on günlerde t~_tanb~lun m~te I ne müddetle bu memlekete İn- miştir. İstanbul vilayetinde polis tir. 
ki (İs.a Pol:ıtin)in sarayda haizi Dün Romanya vapuru ile şeh lıf kazal~rı _nufus ıdarelerınde giliz tayyarecileri gönderecek- kısmı siyasl ve hafi tahkikat ic- Cemiyeti akvam katibi ıJtll 
itimat oldug-unu bilen İttihat rimize 280 Romen ve Macar bazı teftışat ıle meşgul olmuş- · Nişantaşı fırını rası vazifeleri meyanında buln- misi, Cemiyete dahil devtetl 

-~ -~ 
ve terakki cemiyeti bir hilei si- seyyah gelmiştir. Seyyahlar bir tur. Bu teftişin etabli işleri ve Norveçte buhran Belehiyece Nişantaşı fırını- nan şubelerden maada eshabı 15 temmuzdan evvel beş ,.....j 
yıısiye olmak üzere (İsa pola- kaç gün şehrimizde kalacak ve bazı mahallat muhtarlarının bu nm tamirine karar verilmiş ve mesalihin temas mecburiyetin- den beri akdolunan ve bu de\'· 
tin) e öyle bir telgraf yazdır- bir kısmı memleketlerine avdet- işlerde methaldar bulunmalari- Oslo 9 (A. A.) - Maden sa- bunun için bir keşifname tanzi- de oldukları bütün devair ve şu- ler tarafından henüz imza edi 
mıştır. Her ne ele olsa (İsa Po- ten evvel Bursaya kadar gide- le alakadar oldıığu, Vit.ayete nayii, kömür madenleri, mensu- mine başlanmıştır. Belediye bu- abııtta herkesin serbestçe alil.- memiş bulunan mukavelen 
!atin) in temin:ıtına Hünkar e- ceklt::dir. Seyyahların ekserisi tahkik neticelerinin tebliğ edil- cat ve bahri inşaat amelesinden rasını tamir ettirdikten sonra kadar mercilerle temas etmleri ler hakkındaki noktai nazar 
hcrnmiyet atfctmemişti. tclebe ve telgraf!dır. cı:.'ri h:ıbt>r alın"lıştır 43 bin ki;;iy" yol vedmiştir. tekrar kiraya verecektir. temin edilecektir. 111 teşrihe c1avet etmiştiır . 
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Evlerin kontratolarz ·Belediye tarafzndan kontı~oz e 
Fransız edibi M. Paul 

Moran şehrimizde 
Fareler 

İstanbul Vilayeti 

[ Beledig~de J lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Kontratlar Eski takvimin bir yalanı daha ! 

!l 

nd 
ıT 
~rk 

tın 

.ye 

"Yüz elli yaz belli .. ,, gel de bu yalana inan bak~lım.eı 
dahilinde Noterlere tasdik 

Mumaileyh, asri Türkiyeyi tasvir allnan tedbirler . l . ..d .. .. Tah ettirmeyenlerden • • yeDJ e Vilayet Zıraat mu uru -IÇln ser er r sin Bey İstanbul vilayeti hudu- ceza alınacak .. 
-.,azmak Jazıındır dı·yor.. du dahilinde tarla f~rel~~ıe mü~ İoor ve ıisticar mukavelele-
J ' cadele hakkında atıdekı ızahatı rinden belediye bir resim al-

Son Fransız edebi' neslinin vermiştir: . maktadır. Resmin tediyesini te-
en kıymetlı muhanrirlerindeı 1 - Evet, tarla farelen maale- min için de mukavelelerin no-
M:. Poul Morand "e refikası düı • sef mülhakatta da tahribat ya- terlerde tast~ki mecburidir. Bu-
Toros ekspresile Halepte•L şeh 1 pıyorlar. Bunlarla ~üca?ele i- na rağmen bir çok kimseler 
rimize gelmişlerdir. M. ve Ma- çin memurlarnnız şımdıye. ka- muıkaveleleini noterlikte tastik 
dam Poul Moranrl şehrimizde dar 150 kilo arsenik sarfettıler. ettirmemkte bu suretle de lbe-
hir kaç gün kaldıktan sonra ıtay 150 kilo arsenikle bir şehir hal- lediyıe resmW veımeımektıedir. 
yare ile Fransaya avdet edecek kı itlaf edilebir. Binaenaleyh Belediye kontratlarından be-
lerdir. müessir demektir. lediye harcının temini için ye-
M~maileyh kendisile görü- l ı Diğer taraftan hükfunet tar- ni bir tedbir almrştıır. Bu ted-

şen bır muharririmize İstanbul la farelerile mücadele hakkın- bir şudur: 
•.e yeni Türkiye hakkındaki ih· da bir talimatname yaparak, vi- 15 nisandan itibaren beledi-
tısasatını şöyle anlatmıştır: laye~ Ziraat müdüriye~i~e gön- ye memurları kiraya verilen 

- Halepten geliyoruz, İsıtan ( derdı. Buna nazaran vılayetler- yerleri dolaşacaklar, kon~ratlan 
bul yağmurlu havalarda epey de valiler, kazalarda kaymakam tetkik edeceklerdir. 
soğuk oluyor. ! lar, nahiyelerde müdürler fare Kontratları olmayanlar ile 

Fakat Istanbul her hali, kışı 1 itlafı işi ile bizzat ve filen meş- noterlikten tascHk edilınemit 

On üç avlı sene - Aylıklar daralmasın da ... - Kendi kendimizi 
edeceğiz .. - Paranın sonu l - Bir 

benzetme ... - B( leşten cıgara yakanlara pek tutulurum ... 

1 
1raş 

giQi yazı da güzeldir . ., ' gul olacaklardır. olanlardan belediye memurları E k' . 1 . 
M P ed ı 1 Vilayetlerde valinin riyaseti tarafındaın ceza aı-~aktıır. A- s ı tavım erın bir yalanı- dükkanlarının hemen hepsi a-ı nımayonun. Halbuki o beni ta• 

. oul Morand Türk e- t 1 ... -- nı daha tuttum · ık 
biyatına nakli kelam ile dedi ki: _ aı~aa, ~iraat ~üdürü bulunma lınacalı: ceza verilmesi. ~ ~ · ç ··· nıyor: 

T
.. baş başa M. Pau/ Moran · dıgr takdirde, Zıraat memur ve- ~ ı'kıontrat ıharcmın ikı mı51ı ... !3ftY~ kasımın .150 si geçince .. Arada bir saçlarımı kestirdi - Canım, Arifciğim, bu kau 

- urk hayatı tan . 'ya Mücadele müdür ve memur olacaktır ~~zelhb, yazfbeldl~,, oluBrdu:. Ne gım beS~bere uğrayarak sordum: dar da unutkanlık olur mu ya •. 
değişmiş, derin.t~bedd~li~ u~ meklerin ru~iyat üzerin~~ki. te ile Baytar, Orman, polis müdür Ce.za~ı vennekte tıeeeddüt munase ete en ım .. _ugım ru - ız de açmışsınız?.. Hi ... Mesele anlaşıldı: 0 taınıştır. Onun ıçın yem Turkı- siri,, isimli kitabımızda Tuckito terinden ve jandarma kumanda- edenler mahk tvdi oluna zu k~sımın 159 u oldugu halde Esneyerek cevap verdi: _ Yanlışınız var, dedim, bf 
Ye hakk~aki yeni eserler ya- ye ait biır fasıl bul~cakt~. ıı- nmdan mürekkep bir komisyo- caklaroır. emeye ate~ başından aynlam~yoruz. - Evet a~tık .. ~çtık .amma, nim ismim Arif değil.. 
zılın~sı lazımdır. tanbulda buhındugum ~uddet nun tenııip ettiği yerlerde mü- B l d" . af R~zg~, f.ı~tma, _y~g1?~r ... sabah~n ben on muşterı ttaş e Ne dese beğenirsiniz: 

Pıerre Loti ~. O~ut~ 1'.'aırir zarfında ~u hususta tetkikatta cadele mıntakaıına muakkip ta e e ıy~nın !Dasr V :"ttHe bir ~r~n dedığı gıbı: demedı~. _ Korkma, korkma ... Elma 
19 uncu asır Turkıyesını :!'.az- bulunacagım. yin edeceklerdir. butçesı Bılemem halımız neye varacak? - ~ıçİ? böyle? zi layüzker .. Eski hesaplan ist.1 
rnışlardır . E~erleri o asnn bıcer - Bu defa m"alesef Ankara Muakkip tayin oluıunamış Belediyenin 931 senesi bütçe- Bu sene kasımdan bana o Derın bır tevekkülle başı göğ meyeceğim. Biz onların üstiin · 
ta.?lo~ud~r. :ı;:,~ka.t 20 i':1ci .~s~ ya gi~em~yece~jm, m~kün de yerlerde okur yazar ve müca- .ı maaraf kısmının dl tetkikatı kadM. ~ıl~ı~!ık geleli !ti, Kasım süne düştü: .. .. bir bardak terk~s suyu içtik.. 

1

1 

Turkıyesı degıldır. Y enı Turki ğil. Şımdı tetkıkten zıyade gez dele malzemesini kullanabilir iknW edilerek tabolunrnuş ve atlı bı_mnı goı;ıem bogazına sa- - Zanaat oluyor... . - Hangi hesapların? e · 
Y_e ga~be.nis~tl~ fev!:alide se- -me~ ~steyen bir seyyah. ~ratı kimselerden tchri 30 lirayı reç- azayı tevzi edilmiştir. Şehir nlacagım gelıy~. _ Son~~ il.iv~ etti: . - İki buçuk liralık bir tak!W 
rı te~a,.,;kı etmışt1c· .. Garp artık t~ geçırıyonım: ~~ka~ yenı. huk~- memek üzere muakkip tayin e- meclisinin yarınki içtima_ Kasım Efendı, Kasım Aga.. . - B~yl.e .gıderse galı~ ken- tın vardı ya... 1• 

takkıde yavaş gidıyor. Bu ser~ met merkezınızı gormeyı hakı- dilir. mda, masraf ve varidat kısnnla- Kasım Bey.... . . . . dı kendımızı.tı~aş edeceğız! Hoppala .. 'üstelik borçlu dı 
t~rakki tetkika değer kıymetlı katen çok arzu ediyorum. Za- Muakiplerin mükellef ahaliyi rile Darülicezc ve Karaağaç Berek versın kı i>':'; ısımle- • çıkıyoruz! İşin hele bu safhaı 
bir mevzudur. . ten lstanbulda da ne k~dar kala mücadeleye ııevki11IM1Sında görü bütçeleri de dahil olmak üzere r~ aramızda pek _te~duf ~~- Beyoğlunda bir sinema diin- nın latifeye tahammülü yoktıı e 

- Türkiye hakkında bır eser cağım belli değil. Pa~~sten be~ lecek lüzum üzerine kendilerine kül halinde müzakal'eye bqla- yız. Sonra, Hızır ıs~ı de ~ugun ya~ın sonu isminde bk film gös - Beyfendi, dedim, msanlı-
Yazmak arzusunda mısınız. lediğim haberlere tabıım, _Belkı jandarma tefrik edilir. nacaktır. lerde pe~ hoşuma gı:tmege baş terıyor. Bu gün bir aralık ben hali bu ... Beni tanıdıklarmızda 

_Henüz öyle bir fikrim yok. bir iki g~ sonra tayyare ıdle dav Tarla sahipleri mü~Jl!l1u:·niı:- , -···-s .... 1 vvaı~~W~ ansr: 'c!.:: ... ~~,h~r, Hızrellezı hatıra ge d~. se>:_rettim. Film hakkında birin.~ be~ettiniz !.. ~ 
Yalnız bı'r gaze'""~i Sevem ile det edenm. Bu kısa zam .. an a a l .. t ro · u ar mua.u uın. ye . tirdig" i ı·çi...a _ _kl<'~_ak... mutalaa .beya. n .. ed.ecek de.,.ltim. Şoyle hır du~aladı. Tepede" 

.~... f 1 . . mur armın ,g~~..'ı:"rWıı:leri şerait İ t b l bel di 1 ü ~ - - y ln k s - ~ J 
~irlikte yazmakta olduğumuz Topkapı ve Ev~a m.uze enru d · · · - .. ~ m1: u .e y~ su ar~ - • • ~2kı. •• _ .a ız ışenın .onıinde işittiğim ~aga, .. ta~ manasile alıcı gı 
Milletlerin yernt:klori ve bu ye ve biraz da şehrı gezerım. ,.. . · aı..,.o•mJe mücadeleyi kabul et- du~yetıne tayın edılon Beyoglu . . ,., .. ., ?~.muhaverey.ı kaydedeceğim. zu ıle suzdu. - ' 

_ ~ mek mecburiyetindedirler. Tali daıresi fen işleri müdürü İhsan Hanı bir "çıkmaz ayın son ~- '. ' lkiylifmiifethŞı·ser~e"t'"&-- _ Nih~,,- •" çarşamba ••babı 
,...__ , , matnamenin diğer maddeleri Zi Bey yeni vazifesine başlamıştır. ~a~bası,, vardır. Senenin on- İkı tek ... su aııudp oıcıuKı::~u;: ı l gele~}lgi·aradığı adam be~ 

-
j-:.-~ o,,.· • )lllllif 1 raat veya Mücadele müdürleri- Mumaileyh sulara ait inpat i- uçuncu a!ı da bun~ benzedi. !aşılıyordu. Birisi resimlere ba- madığımı görünce yüzü kıp kr 

'l_ lillV .. 11~ ~ nin, muakkiplerirı, vazifelerini çin bir progı;am hazırJıyacak in- . K~ç gund~ b~ı, kiminle iki karak ~.ırıldandı: ~ızı olarak, hatta özür dilem 
göetennektedir. ~at ve ta'!1!1"atı muntazam bir çıft laf ets~ız, sıze hemen bun .. -: Dunyanın sonu!.. Haydi gl bile unutarak çekildi gitti.• 

T d k ı ,- J!lj nomi l sıstem dahılinde devam oluna- dan bahsedıyor. Va~ıa, maaşla ıkı bılet. al da girelim... O gittikten sonra, baıru_ 

O Pane e armanyo a ~ - cakt!~· • • ra d_okunmamak şa~le ~,s:niıı .,,./)tek: ?~uzl~ı silkti: y~de iri bir baston .. Meğer, 8, · B • ı•htila" f -Mustabdemın ıdaresi on uça~~ fırl~L'lla;;ı aşımıze gel- - Azızım ıyı söylüyorsun le ıle bastonunu unutmuş.. . Jr Belediye müstcahdemin Şu- m~z d~gıl! .. BıT.kere aylar yfr- amma bende de paranın sonu! .. Bu dalgınlık onda iken L . 
Mm Sara T opaneden geçerken bir besi müdüriyeti mesaisine de- mı sek~z g~.ne ıner .... Sonra da Bugün gene sinemalara ne g~n kendini de bu baston gr 

B d vam etmektedir. Müstahd ·- ~enele.~ın böyıle çek1p uzatıldı- dehşetli rağbet varya' H l hır yerde unutur! .. • • h •• a ugr"" adJ U apeşteseraisine emı gmı goren borçlular "d k h"l" ... ava a S .. l 
Şerırın ucumun o· nin tesçili için yeni tanzim edi- . . . . .'. 0

• eme r~ a a yağışlı gitmesi kömür- on ~un erde ga1letenin k 
d ·1 . ve gönderilecek eşya len talimatnamenin tasdike ik- ıdçın ~e~fendın onkadördkı uncü aym- culc:rd~~ çok faııla sinemacıları yıplar sutwıunu dikkatle ok 

Tophanede Necatbey cadde d~kto~a. s~ralım em mış tiran etmesine intizar oluıunak- an ı~~ a eye 1 11ırlar. Ala- sevındırıyor. Bir kömürcü .. malı ... 
sinde oturan Rus tebeasından mısafır ıntızar odasına yalnız Gümrük idaresi ile Budapeş- tadır. caklı ıtıraz etse cevap hazır: de kaç yüz okka k" .. gun • • • 
M. Aleksandn zevcesi 53 ya- bırakılarak üstkata telefon edil te sergisi komiserliği arasında S bil' H omur sarfede Cuma günl ·ben" 
Ş n - ktlmış doktordan tele- hır' ı't1''"f ç·ı......·~tır. - ene, on üç ay oluyor da ır. aydi, yüz, haydi befyüz . 1 d' en 1 en çok i 
rnda Madam Sara karmanyola mege çı . ' . "' -·""9 B b •• on dört ay niçin olmasın? okka!.. n~r en ıren şeylerden biri i 

edilmek suretile soyulmuştur. fo. nl.a. rande~ alınıp • ~ı~fire Budapeşte sergisine gidecek Orsa Utçelen• Okk b cıgaralaruu belen akın · 
Madam Sara kiliseden çıka· bıldırılme.k ~~re .a~gı ınıldiği eşyadan satıp çıkarılıp ta satı- Bundan sevinmeyecek olan- olsa ~k. aş;a kazancı da olsa isteyenlerin eiimd;: y ~ 

rak mekt b" . "nünden zaman mısafırın ıntızar odasın lamıyan eşya sergiden sonra M tt te k"h t lar da var: Evhamlılar .. Düşü- Halbı ~: n~ayet üç kuruştur .... sık sık taarruz etm l C:1..7Y 
e ı sanayı o d k" h l 1 savu,.tug"u gö- tekrar buraya getı'n"lec--'...,r. aaşa a n ı a yapı- niin bir kere: Senenin on üçiin- u ı . sinemaya bir tek B e en :·. 

geÇerken yanındaki •okaktan a ı a ıyı a ıp " """u 1 d seansta b d f u taamızu yapanların 
birden bire bı'r adam fırlamış, riilmüş, ikin.ci bir. te~e.fmı!-8 .dok Gümrük idaresi kaır:s;.ı mu- acağı oğru değil ~~ayının on .. üçiincü giinü ! .. Hiç lan ın en azla seyirci top de parmaklan im . ~~1 
"" b bild 1 t "b" B d ık.i tane on uç rakamının el ele ıyor. ri k . s . ıııyah, goz 
• .,adamın sol koluna bir biçak tora u vazıyet ıın '?ışır. cı ınce u apeşte sergisine gi- Son zam~larda Ticaret bor- verdiği günde sokağa ıkılır Fiyattan da ateıı pahası hal. ba ç~pa. lı, üstlen başlan be 
~.P~~ınış ve kadıncağızı yen; . Haber a~dığımıza :o~e Tak aecek eşyayı ayrı ayn kurşun sasının vandatınm azalması yü mı? Mesela, bu gün de a~si i- Sık~şmadan, rahatça oyun sey- bı t . erıfler de var .. Nezaketi• 
duşurüp kolundaki altın saati sım merkezı akşama ogru ha- mühürle damgalamak istemek- zünden memur_ maaşlarında ten bi cumaya yahut pazara r f - redılecek yerler, 75 ile 100 ku- . ' cıgarayı uzat~. amma, 
söküp alınış, içinde bir halyi pa lıyı ça~an adamı. bulmuş ve ha- tedir. ıtihat yapılacagı, yazılmakta- mıı... ast a . r~ş arasındı !.. Rağbet arttık a ç~mden neler geçt1fıni ben ~ 
ıra bulunan çantayı da kapıp kaç lıyı istırda~ c:tmış, hırsızı Adli- Halbuki sergiye gidecek eş- dır. C fiyatlar artıyor galiba ç ırıın. 
nuştır. Cadde ortasında vuku yeye. vem_ııştır. • • yadan ekserisi ipek mendile- Yaptığımız tahkikata göre addelerde . ~mseleri bula- Ne çare .. Katlana~~ğr s·. Akşam matbaaya dönerkı 
b~Ian bu haydutluğu hiç kimse Cıbalıde bır cın~yet §,8111• sigara ağızlığı olduğun- meselenin aslı şudur: mayorsunuz. Nıka.h !ala~ kıyı- nema, ekmek değil ki, bel:di :. tr~vayda gene böyle biri eli j 
gormeıniş ve Madamın feryadı Evvelki akcam c. ıbalide aan sergi komiserliği buna iti- Vakıa son zamanlarda T' lamıyor. Hayırlı hır ış, ugursuz den narh ko . .Y dekı cıgaraya: ,....... . 1 .. k k ıca- dur d' d k 1 ynıasmı ısteyelım A . 
nı duyan olmamıştır. Madam çok feci bir cerh vakası olmuş raz etmış, mese e yu se maka ret borsası mali' cihetten sıkıntı • ıye yan a a ıyor .. Bun- Caddede dolaşırken kolum~ ~ z müsaade!.. 
Sara tedavi altına almmıştır. 18 yaşında bir kız sokak orta' mata aksetmiştir. dadır. Borsada muamele gören ~a~ 8?.nra çocuklar senenın on dan birisi yakaladı D" ·· bak • Dıye yıhşınca işitmemeztl 
Ada1J11 çign" ememek sında ölüm derecesinde biçak- Neticede sergi komiserliği- emtianın fiatlerinin düşmüş ol- üçuncu ~ymm ~ üçüncü giinü tım. _Hiç tanımadıiım,oÔ';:rüm- ge gelerek hemen tramvayd/ l 
• • " A lanmıştır. Kantarcılarda Bekır nin noktai nazan muvafık gö- ması ve borsa harcının satış fi- saat on .uçte dogan çocuklann d~ hır kere bile tesadüf tm d' atladım. - l 
ıçın dukkana çarpmış Beyin tütün deposunda çalışan rülmüş ve böyle mühür vurul- aetleri üzerinden alınması bor- vay ~aline!.. . ğ~.m ' bi:i ... Bütün dikkat~mi e .~- B~ zıkkımı içenle!', cepleri~ , 
Şoför Ziya idaresindeki 1749 Nazime H. dün gece sekiz rad- mayacak eşyanın sadece bir lis- sa varidatını mühim mıldarda Dun tramvayda, bırkaç yol- zume toplayarak b" d h g~ de yuz paralık bir kibrit buluı j 

numaralı otomobille İstiklAI delerinde Cibali Salihpap ma- teııinin tanzimi takarrür etmiş- azaltmıştır cu arasında bn on üç aylık sene daha baktım H ,ırK a. a, bır dursalar olmaz mı? 1 
· ti · nin lifı geçti: · ayır· atı yen ta · 

caddesinden geçerken otomobı hallesinden geçmekte iken Ma r. Fakat memurlar arasında ten f M. S. r 
lin önüne birden bire bir adam cit isminde bir phıs tarafından Zeytin istihsalab hak- kihat ~apmak veya meclisi ida- Birisi dedi ki: ş Bankasının esna-1 Sel" t 
Çıkmış, Ziya Efendi bİı adamr yaralanmıştır. Yaptığımız tah- kında malumat re tahsısatmı azaltmak yolunda . - F~namı 1şte ... Seneleri- f anik sergisi , 
Çiğnememek için direksiyonu kikata göre Nazime H. iki se~ İsveç sefiri bu seneki zeytin şimdilik verilmiş bir karar yok- mız0ge~şleyor.. a kredisi Yakmda Selinikte beynehn• 
kırmış fakat Jorj Antuvan E- neden beri Macide münuebetı istihaal!tunız hakkında Ticaret tur. tekı atıldı: lel bir ~ergi açılacaktır. İktı1a : 
fendinin düWnından içeri gir varken bundan üç ıy evvel ay odasından malilmat istemiştir. Diğer taraftan Ticaret borsa- - Buna mukabil de aylan. İş. bankasmm küçük esnafa = ~ sergiaiııe iş~ 
ıniıtir. Dükk4nda 300 lirahk za nlmış ve kendi el emecile çe İsveçte bulunan bir kaç ticaret- sında varidatm beşte biri bun- mız daralıyor... kredi açacağını yazmı§tık. . . etnız lÇlll Ticaret müdü 
r.ar husule gelmiştir. Şofön bir hşmağa bqlllllI§tır. hane memleketimizden zeytin dan sonra sarfedilnUıyerek ihti- 'Oçiincüsü araya ginli, Küçük esnafm ihtiyıcı için nyetıne emir ve!Jllİ§tir. 
ley olmaınıftır. Nazime müteaddit yerind~ •'•cıklardır. yat. olarak tefriki İktisat Veki- -Aylarımız dıral · d İzmir şubesine yüz bin linlık Belflk.,ı 111e1t•uau11 
rı. "h 1 1 -" IÖ l - - 1 d b"ld" "imi · masın 1 · k fe rolis doktorunun evin- aldığı cen a ere . ...,, Y eyemı Balkan ticaret odası c.tın en ı ın ştır. Nıareddin hocaya sonnu~~ tahsısat _veri~tir. İhtiyaç hi- on re11eı 

de garip bir sirkat YCC:.~-~hedı.:._~.;_ld buta S.tkın haftası zarfında Ati- Bu ilk zamanlar için biraz sı- lar: sıl oldugu takdırde daha fazla Ayın 12 inci Pazar rünii, saat 1 
...,.,.... .,..... "h na4k toplanacak olan konferıuıs kmtıyı ~~cip olsa bile, gelecek - Aylar, eskiyince ne yapar ~~~- veril~~. de. umumi ISd~ Ünion Fransız 11lonundı 1 

Diin Beyoflund• tuhaf bir hmesine kaldmlmıt ve can ta S.lkan milletleri miimeıısil- seneler ıçın çok faydalı olacak- !ar? mudürlukten bildınlmiştir. Belçıka ınec!isi meb'usınındı 
hırsızWı: vakası ohnut. Beyoğ- yüallıımıftJr. leri S.lkan iktisadiyatile meş- tır. . Cevabı malum: İş bankası İzmir şubesi mü- Mons ıneb'usu M. Louls Plerad 
lu zabıı. tabibi evveli Hamdi Silah atan bahçıvan gu1 oW:ak bir Balkan ticaret o- . Şim.dıye kada~ borsa bütçele- l - Kıı:ıııp lnrpıp yıldız yapar dürlüğü bir k11ım memurlarını tarafından san'ırktrlarlı sanıyı 
Beyin evfoden bir hah çelm- DarWAce• civarınck oaına duının tesisinin muvafık olup nnde 1~~ masanfe teakabül et- ar ~e~ş. . . bu ite tefrik ederek İ . erba~>ını~ mütrerek mesaisi ınev. 
lltştır. . bahçivan Arnavut Zakir dört el olmadıfı noktası üzerinde mü- mekte ıdi. Bu sebepaten iradm . Şi?1~ı C~ıyeta akvam bu va mevcut bilQm ~ zuu uzerıne ıiyıdar projeksiyon- -

Hamdi Bey dün nöbetçi oı. ıilih aıar.k ıı.ııu heyecw dü talealaruu ııerdedeceklerdlr. a_zaltıldığı senelerde borsalar sı z~~ey1 uz~e alrıu§ gabi görü- le . . . um esnafın ısım- lu bir konferans TtTtfecetdıl 
tak tababet dairesinde bulunur tiirdllfünden rkılınmıftJr. Bu hususta Türk noktai na- kıntı ve vazifelerini daraltmak nuyor. Eık1 aylan kırpıp kırpıp nru tesbıte başlamıştır. Me- Duhdl serbeoıtir. 
lı:~n ~eyo~lunda Tart.~tmda· iki çırak arasında zarmı ııerdedecek olan Nemliza- ~ecburiyetinde kalıyorlardı. Ye yıldız yapacaklar.. murlar bazı esnaf cemiyetlerine B:lçikı Ticnet odası tarafın . 
lı:ı evıne hır adam ıelmi, de Mlthatt Bey huırlanmakta- dn~. tekilde bu vaziyetler tahad- C • • • ~.de1re~ cemiyet defterlerinde dan tertip edilen bu konferan 
. - Dr. Beye Adapuanndlft Div~yol~ tekerci çırafı d u~ etmevecektir. uma günleri bir aralık top ısım en bulunan esnafın isimle- sın pek şayanı dikkat olıcatı 

bır hasta getı'recef=·, y·~" kaç Halllft ıle Vezırhıınd. kun.dura ır. yekQn dük'-~-1 k ' nnı· alın 1 söylenilmektedlr. Zira M. Pı· d 
~ ...... nl Bu hususta bizim noktai na- bir büro tarafından idaresı· bı'l- ~· •~rıı .. apayan . 1!i ar ve kendi defterle- y 1 "fu .ra tıt getirelim dı"ye sonnuıztur. cı çırafı Art1n kavga etmı.,.er. , berberler bir '-- ı ,__ nne ka d 1 · 1 nız nu zlu slyast bir .. hslyet " bi f zamnız tıımamen müsbet ve hassa umumi Balkan "h ' 11•Y ı muna,..şa- Y ey eınışlerdir. d .,.. Misafiır intizar odasma alın Art.in kumlf, kundur.cı ça 1 ftardı ı racat"' dan ııonra tatilden · "f d K e~I ayni zırnında mühim bir 

lllış, ile Huanı bba etinden yar.ı&- böyle bir teşekküle tara r. noktai nazanndan çok faydalı memeğe kar . ıstı a e .et ü~ük esnafa ikrazat mua- san ıt sahih~ bir muharrir ve 
Bir da'~ S.lkao ticaretinin müşterek olaca(ı kanaati unumidir. bakıyorum Sa;kv:ı;~ke~. Bugün meleaıne defterlerin tanzimin- bir konferansçıdır. 

" e edYJ, mqur. · ır euıue ı berber den aonı-. ı...aı."-caktır. 
_..... "Cbadertl.ı,tır. 
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reıbano,i 13 'isın paıuttsi ıündn· 
den itibarın \·eni modelltrinl ıethlre 
ba~lıyacağım mubtu•m müşterileri
nin enıan ittlliına arz e~ler. 
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va/ı molubillnde 255 kuru~ ve mu
essis hiısc ~eııcdatına dahi 10 ııu -
mııılı kuponun kıt'ı muk•bilinılc 
5ö2 kuru~ \Crilcetği ve işbu ıncb~
llgin 1 ~ :'\isııı 1931 taıihindcn ltı
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Birinci' sahifeden geçen yazılarMe-·b'u-s.lu. k- oi~~obit.~ih·n·<l~-
• kalan kız 

Altundağ civarındaki Is~=:~i~!c~!h~~d~~hap ~?u~hi~~~:'!e~~~~- Bulgarlar G.~a· İ~tiy~~le~ 
h 1 A devam edı·yorl ~l~ruruşur'. :ı:ı~gün saat sekizden tihabında_esas olan zükfır nüfu- rayı 2-1 yendıler Mutebakı ısımlerı 

Galatada Zürafa sokağınd 
turan Matmazel Kla<ra dün T 
çular caddesinden "eçcrk 
1386 numaralı otomilıı::' altın 
kalmış, yaralanmış, muaye 
altına a1rnrn1'<" '-eye an . ıtıbaren on ~kıye kadar muhafa- sun - yeru doğmuş çocuklar da .. " d. 

za altında bulundukları yerler- dahil olduğu halde - heyeti umu Dun Galatasaraylılar hakim neşre tyoruz. 

A 
,.. b • •• •• B" k"J den alınarak merasimi mahsusa miyesindir. Fakat rey sahibi o- 0.~nayıp ta mağlUp olmanın bü ANKARA ıo (Telefonla) -

Srı ka rtstaD yoruyor. ır 1 0- ile kaza merkezlerine götürüle- lanlar on sekiz yaşından yukarı t~~ sırlarını göstermek için b;ı· Meb'usluğa talip olanların ma-

t t ıu" nde bı"r k Jd cek ve reylerin tasnifine başla- b_ul~nanlardır. Binaenaleyh şeh bırıle yarış ~diyor gibi oynuyor · badini veriyorum: 

Cilt için 
en mükemmel 
tarzı tedavi me re U yarı 0 U nacaktır. rıınızde erkek nüfus mıktan 312 lardı. Becenksız sıtatının kul- Konya mülkiye müfettişi A-

Burnava nahiyesinin Altın- Katil firar etmiş ise de az Tasnif bu akşam bitecek ve bin, lakin müntehibi evvel mık- l~nılat:ı~yacağı oyuncuların i- bidin, Çorum orta mektep mu-
ıag diğer namı Kokluca köyün sonra tutulmuştur. müntehibisaniler anlaşılacaktır. tarı 168 bindir. sımleırını şöyle tesbit edebiliriz: allimlerinden Behram, Milas 

ae ~ühim bir heyelan vak'ası ol D' . . . Dünkü gazetelerden biri in- Dün akşam geç vakte kadar Mehmet Sali'TI, Rehii K<!-Jfırka reisi Cemil Salim, Samsun Kadınların yüz-
mus ve neticede köy civarında ıyarıbe~~rde frengı ıle tihaba temas ederek İstanbulda yapılan hesaplara ·nazaran mün-, m~! Faruki, Nihat ve Mithat; belediye reisi vekili Dr. Faik, 
metruk bir ev yıkılmıştı. D. ~ucadele . 312 bin müntehibi evvel bulun- tehiplerden 130 binden fazlası: Dıger oyuncular kendilerinden Tütün inhisarı umum müdürlü- lerlade tıu·avct ,.e 

Son aldığrnuz malumata gö- • ıyru:beki~?e fren~ı ve be~- duğu halde ancak 124 bin kişi- reyini vermiştir. Maaınafih bu 1 beklenen oyunun yarısını oyna ğü fen şubesinden Hamdi, An-ı 
re bu mrntakada heyelan bati sofıklugu ~uca~lesı s~ bır nin rey vereceği tahmin edildi- günkü tasnif neticesinde daha yam~d.ıla~. karada Salhane caddesinde 
bir şekilde hiila devam etmek- ş~ ılde tatbık edılmektedır. Bu ğini ve bu hesaba nazaran mün- }'Üksek bir rakam elde edilmesi ~ırıncı haftaymın otuzuncu 

1 
Hamdi, Beşiktaş ta Beyşehirli 

tedir.Hattii görenlerin söyledik c~~ed~n olarak umumhaneler tehiplerin ancak üçte biri nisbe- muhakkak görülmektedir. De- ?akıka.smda Bulgarlar soldan, .. '1.imar Numan, Çorum sulh hal 
erine göre Altındağ civarındaki cıddı bır kontrol altında b!'1lu~- tinde iştirak ettiğini iddia etli- nebilir ki, halk, bu seferki inti- ılerlediler. Galatasaray müdata kimi Hüseyin Avni, Ankaırada 1 

i
v l 

gençl gl tespit 

eden s•-- kre• 1 
•I, pudruı 't'tı sa• 

As~i. kab~stan bile heyelanın durulmaktadır. Her hang:ı hır yordu. haha, diğer intihaplara nisbet~ıas:_ııın el1; aksaıdı~x taraf. olan inşaat müteahhidi Remzi, An- buuuoun mütte-
tesınne tabi bulunmaktadır. sebeple ~urnhane?en çı_karr- İntihabattan bahseden bu le daha büyük ve yüksek bir a- sagı t7rcıh e_t.ler~ı akıllı bır. ~- kara Belediye azasından Hasan ı reli.en lstlmalldla•, 
. Asri kabristanın bazı erle- lanlara .hır daha vesika verılıne- gazete İstanbulda ne kadar liika göstermiştir. re~ettı. Sol ıçleı~ı . ~ene bızım Muslahaddin, Kocaeli tütün in E 

nnde cüz'i yanklar görülm.. mektedır. müntehibi evvel bulunduğunu Bugünden sonra arUk meb'- sag h~fmuzı teb~ıl_ı havaya c;ı- hisarı muhasebat mü.dürü Ha: ~n MI 
tür. Heyelan mıntakasrnda ': Aydın belediye heyeti ite bilmediği için yanlış hesaplar ü- us intihaba tına ait hazrrlıklaıın k~1: __ bır seyyah g:bı atla~tı. Sür dar Melih, Mersin Iş bankası '-A 
'11Ühim vaziyet, bir kilometre u- başladı zerine mütalea yürütmekte ve noksanı ikmal edilecektir . Bu d~gu topu sol a~ıga verdı. Ken- müdürü Hamdi Osman, Soma-
ıunluğunda açılan derin yarık- Aydmda yeni intihap olunan halkın 13.keydisinden bahset- meyanda müntehibisanilere ait dı de kaleye.<logru sok~?u. S~l da yüzbaşı Halil, Bordurda Ka s ı M o 11 
crr. Altındağ köyüne bir kilo- belediye heyeti işe başladı. İlk mektedir. mazbatalar sür'atle hazırlana- a~ıkta;ı a~dıgı topu da guzel bır zancı oğullarından Ziyaeddin J ~ 
.netre mesafede bulunan kireç içtimada daimi encumen azala- Evvel e~de şunu haber ve- cak ve kendilerine tevzi oluna- ~u.tıle. ıçe~. ~~ı. Bu Bulgarların Mersin sıhhiye müdürü İbra- \. 
ocaklarından köy civarına k.a- rı seçildi. ~u az_a ücret alrruya- relim ki, Ist~buldr tesbit e~i- caktır. Meb'us intiha~~a ne :-a- ıkıncı golu ıdı. . . . hiın Sırrı Balıkesir is~ me- i ~ (KREM 81M0l't) 
dar açılmış olan bu yarığın za- caklar, vazıfelen fahri olarak len .zukllr, nüfusun mıktarı, fıl- man başlanacağı henuz malum Galatasaraym ~ırıncı ve murlaruıdan Kamil, Istanbul 1 -. , .-4f" 
cnan geçtikçe genişlemekte oldu göreceklerdir. hakika 312 bindir. Fakat bura- değildir. İntihap gününü Da- son !l~lu. Beyoğlu sulh hukuk mahkeme SEYRfSEf AIN , 
ğu buradan gelip g,.,..enlerin dik Yeni heyetin fazla olan me- kam müntehibi evvel mıktarnu hiliye Vekfileti tesbit edecek ve kGalatas~y _ıkıncı haftayma ı si zabrt katibi Muhsin, emniye- - ----~---
k -,.. · ·f d tın b .. f° ·ı" etl ·ldi k · ta ımmı degıştırerek cıktı Mer · · .. f · · M h. Makez acenta:sı Galatı küpru 
1 at .ı:ıazanna çarpmıştır. Şu ha: mur kadrosunda ve diğer ~ır ta- ı a e e_ez. u un vı ay ere bı reca ·tır. kez muhacim yerine E~cüdıencli ~--u:;1um~ye mu ~tış_ı u ıp, Başı 11 2J6J Şu'>o Acenteıi: 
e gore toprak kayması çok batı kım masraflarda yapacagı ta- K J d •• t "h"' . . - -b sag" açıg" a Celiili sol iç K" 1 ur oca arı mer ezı azasm- ı Sirkeci Mühüdu 7 ,1de hanı 22740 

bir ~ekilde devam etmektedir. samıflarla belediyenin 40 bin UrU fay UD afJ J ıçtımaını ya İl F k. . l 1 • d Kel :-1m~ dan Mazhar, Adapazarında avu 
B k d . d aru ıyı a mış ar I. a ecı en- kat Şevki Krrşehirde Nafia mül p· 1 k m· 

unun ne a ar zaman evam .. -ka 'd t k . . . h.f d ) . d R . l d - . . . 1 ı· , ıre s en IUO ed •. _ k d k .tUJ ra ı man mm a ası (Başı bırıncı sa ı e e vam edecektir nı <' asım e egıştırmı5 err ı. hendisi Osman Şükrü Zilede .. 
Ya ec:gı vektoır:.g~n ~e : ar a- ~ongresi zuhur eden bazı vekayi bütün ANKARA .10 (A.A.) - Tür İlk dakikalarda sıkıştıran Ga ceza hakimi Ömer Lil.tfi Kırşe . IJ 6° 
dachagı, l~r a a_ ı _ag .... ı~~ı~~ Ankara Idman mıntakasının vatanpen>erlerin kalbi üzerinde kocaklarr kurultayı saat 17 bu- latasaray merkez muhacımuıı birde Ahmet o<rlu çı·ftçı· s' eı·dar ( iz ) S 

eye an netıcesı yuruyup yu- İ ·1 H kkı B . s n içti . . l' ·ı 1 b . k . Bulg 1 a·· .. d .. Hak " ' .mır va· al 1 Od rü . •. 
1 

kk d . d'd sınaı a eyın o - tesın e an zaı o mamış um- çu ta aktettiği ikincı celsede ar ar uşur u. em pen Van gölii işletme müdürü Rıza pur~ı 14 Nisan l Ga ~ 
b·;'1?ec~gıl ta 1.n a. şk~ ı ~~ maında teşkilatın bazı noksanla narı kuvvetli izler bırakarak çok.raporla•.> tetkik encüeninin maz, altı cezası verdi. Bürhan bu ce- Adana Dibag"zade Ragıp lstan !atadan kalkarak çara ,, 

ı ş~y soy enmesıne ım an go- ·kın 1. · · k gr · 20 . . f .. 1 . h f k' 1 kl . . · ı a ı h ·ı · • Ş mu• 
ru .. 1 k d. c·· ,_ .. b h rmın ı a ı ıçm on erun ılerı ıkır en mu a aza arı a hatasını müzakere etınış. tır. Vı z vuruşunu go e ta vı ettı. bulda emrazı zu··hrevı·ye mu··te- sabahı iz · · ~ 

eıneme te ır un·•U u u- N' . .. ·· f k l"d . . . B • l 1 . .. .. . .m. ıre perşembe Pire', 
su t bi 

1 
· · d b' .1 ısan pazartesı gunu ev a a e tanınmıı; bır muhıtte ıyerleştıre- lyctlerden gelen murahhaslar- ıı•gar <a esı onunde mekık hasısı İzzet Kamil Köycegizde cıımartesı sabahı lskenct . } 

ın'~fa ned r ıeyet,f ned e ırk~ - olarak içtimaa daveti ve merkez bilmek için bütün inkılap kuv- dan bir kaçı Büyük Rehberin dokuyan Galatasaraylıların bir çiftçi Cemil Alm~nvada Dres- erıye' 
u en a amı tara ın an tet ı- .ki . . N sit Hakkı . . . h. dil . . !·üc 11 d d B l . ' J ' varacaktır. lskenderiye'd ) kat 

1 1 
.. 1 namına ı ncı reıs a. vctlennın tanzım ve tev ıt e - {lavetıne icabetle mazbatanın ' umunu e e ur uran u - ten darülfünunu kültür tarihi en Pa 

c d yapı ~amıştır. mese e oy e Beyin açması tekarrür etmiştir. mesi lüzumu Büyük Reisimi- kabulü lehinde beyanatta bulun gar~ar. aleyhine ikinci penaltı müde:risi Nermi Beyler. zartesi 1 Ste kalkacak Ç· . 
e unnaktadır. Atina müsabakalarında milli zin ve inkıtaıJ ricalinin zihinle- u•lardır. M::zbata şudur· verıldı. Bu golü de birinciyi va 1 b 'd s . ba ka 

1 
Pire'yede uğrayarak p arşaın\ D " . . . . . .. .. · B·; h k d · S<an u. a anayı n sr memura- I erşemb 

ın 
1 

ahili ye vekaleti; vilayet şerefı muhı! hareketlerde bulu- rınde gıtgıde buyuyordu . Bu- Merke;: heye6nin raporunu pa~ ~ r an açırG1 • 1 rından Ali Suat, Orman birinci smıf stanbul'a gelecektır. 
aıcamma tetkikat icrası ve ına nan İzmir Altay klübü azası~- nun içindir ki, Gaz~ Hazretleri tetkik için ayrılan cncücniniz .... 11 an sonra_ a atasarayın ~üdür_u Mehmet. Balıkesirde İb~a-ı İzmir sür'at _____ .J 

'uınat verilmesini bildirmiştir. dan Hüseyin ve Adnan Beylenn son zamanlarda tesıs buyurduk toplanarak bu vazifesini yap- b1:1tun gay~etle;.ı ~-~ere verm_e- hım, E~lıyede_ avukat Ahmet Hasrp. . l>ostası 
Kadife kalesinde ve kalenin iki sene boykot cezasile tecziye lan fırkanın kadrolarrıu milli- ınış ve raporun- . crruı.ıtaıı.bahse dı. Hakemın dudugu sonu bıl- Kayse_rı lıeledıye reısr Ahmet, tatan- ( Gulceınaı) • 

ard d 11 d · d b . İ · .. · · 1 - 4\l'iT° k.t h'k. r bul Zıraat odası azasından mulıen- N. vapuru 12 ın a Kızılçu u . e;esın e U edildiklerine daır znur mrnta- yetperver halkçı ve Cumhurıye a.:n kısımı arı üzerinde bir müta U:· ı,,ı va_ 1 a ı ve ga ıp va- dis Şevket Turgut, tem iz azasından 1 ısan pazar 14 30 d 
lunaıı su kemerlerınm de ve kasının kararının klüplere tami çi genç zümrelerle .büyütmcği ba kayclına lüzum görmemiştir. zıy~t~e oynayın takım sahadan Salah Cimcoz, Ziraat .Jüfettişi Hay- rıhtımından k' a Galata 
~ançeşme mev~iinin "de he?:'e- mine, imalatı Harbiye ile Genç :;ır7" buyefdıılar . Bu hareketin yalnız mim reis tarafından ge- ı:ıaglup _olarak Ç~~ı:ycr(lıı. Bu ne d~r, ~arki .~ar~a~aç hakimi Ahsen, gidecek ve ça~~:!°~~ lzın\r'e 
andan müt.eessır old~guna i!o~ ler Birliği klüplerinin Bayram- ısa oı ifadesi inkıiap fırk3sı- len ve kurultayın fevka15.de ola tıceye dıyecek soz yot:tur. Ga a •. ~ı!kıye m~ettışı S~rvet, Sa_msu:ıda gelecektir. 

bu mesele ıle ehemmıyetle ıştı- da Vefa klübü ile yapmak iste- nın safları içinde milliyetperver rak toplanmasına esasi sebep tasaraya behemahal bır merkez tucc~ı ,evki, ~uallım Necıp, fışek Vap d "k 1 b' ~.7. 
"al dil · . h · l' d Ak · kd' fabnkasr şefler•nden Eşref Konya ur a mu emme ır ~-
~ e ecektır. dikleri spor teması içın, Galata- ve Cümhuriyetçi gençliğe bir olan devlete şükrarı ile hitap e- mu ~cım azım ır. ·sı __ ta ır Ereğlisinde çil;çi Muhiddi ' Ad _ 1 bant mevcuttu 

.. Çünkü heyelan mıntakası saray'm mmtaka ile yap?ca~r vazife ve mes'uliyet vermekte- dilmesini heyeti tı~~miyemize de ~yle oyunlar tekerrur ede- zarı baro reisi Arif, Ankar~da mı::;:_ r 
kuçücük bir yer değildir. bir ge temasa dair muhabere netıcesı- dir. Reisimizin matbuatta neşro teklife karar vcrmıştır. Büyük cektır. . kait Hü•nl.i; Edirne belediye reisi Ek-
~ede ani bir heyelan neticesin- ne talikine karar verilmiştir. lunan bey3lr.ı.tları bu emeli sa- Reisin bu arzula. rmın vücut bul ~~lg~ _fut~lc~~rı _atletık r_c;ıı:>. !",;,ayscri sıhb!y• müdürü M~z-ı pı-••••••l!!!!•••i!I 
de y lt d . ·t· 1 gu··ru .. ltü . . . d dol h t rahaten bize göstermiştir. Bu ması için can atmag" a biz yasa- kabiliyet ıtıbarıle bızımkile.&n ha•:· İstanbul naklıyatı umumıyc şır- SADlKZADE BİRADERLER 

er a m an ışı ıa ve Mısı~ eıvarm a u asara ı · · .. ·· ·· F k t f tb 1 ketinde Cemal Nusret Çamlıcada sa 
l 1 , la K it m f k"" ··, · · d·-· ıyı gorunuyor a a u o cu- • - VAPURLARI ~re beraber tOFJak kaymış ve Per eınbe akşamı Adanaya ma:ura~ız uru al'. ev- ~ızın .. agıt _uz_erın~ çız ıgı de- . ' - brk Londra konsolosu Ferit Halit, 
~reç ocaklarından Altındağ kö ağmı.şş olan ce·.riz büyüklüğün- kaliide __ ıçtıınamm" banıp emel- gıl, 1;.ttırk. gonullenne yaz~ğı ~~~laırı bızden mutlaka aşagı- A~acı~ fırka reisi Halit, Bafra ecza · KARADENiZ MUNTAZAM 
Yüne kadar bir kilometre mesa- ~ k. d 1 bag"lara düşmediği i- den mulhem oldugunu ızah et- mefkurenın tahakkukuna dogru • .. .. . reısı Saını, İatanbulda Beyazıtta A· VF. LÜKS POSTASI 
fe dah'li d b' t ~ geıu·şlik e ı o u tu miş oluyoruz. atılmış en kuvvetli adımlardan Pazar gunu. Fenerbahçe ıle zim ve Sebat ticarethanesi sahibi Meh Dumlu Pınar 

ı n e ır me r-. - çin hasar yapmamış · · . . . o na ac k B lgarl a·· Gal t İh ı t b ı 1ar ka tı: ·· · · 1- Ra rda merkez heyetı ıle ~- bıri sayarız. Y Y a u ar un a- me san, • an u sucu ve sa -
ın· ~uhun hır yarık husule ge Dolunun ayni şekilde Misise 1 po rı'at heyetinin son se- .. . . k tasaraya oynadıkları gibi oynar !ar cemiyeti reisi Ata, esbak Ayintap vsruru p gilnU 

ıstır. de düştügu" .. ve hatta Misiste bir ım arfve sadı ki , Encumenınız urultaym bu larsa gollerin fasılalarını hesap meb'usu Ragrp, Erzurum maarif Emi 12 Nisan azar alı:şallll 
S 

ne z ın a mesaı ve muame- yolda bir ka-ar alması ı·cı·n a ' ni M t f R ·t b k E · ı· · u altında kalan köyler k.. mahsulatını temarnen mah- A . clilm k ürn1 .'. .. . . - Y sa lamak güç olacaktır. . us a ~ aşı •es a rganı va ısı saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 
S .. d ti- oy . • , , 1 !atı ızah e e te ve ş~ c e- ve kanun hukumlerını de tama Rifat, Erzıncan askeri mektep mual-

rekl?n g~lerde devam~!~~ !n vetmış oldugu vıliiyete ge en lerle rapora nihayet venlmekte- mile müsait buluyor. Merkez he F. K. !imlerinden Ahmet Hlmi, Ankarada dan hareketle doğru Zonruı-
il ı _Yagmurlardan ve ıs malllmattan anlaşılmıştır. dir: yetinin daveti ile topların y } •dd, Avukat M. Sait, Haymana müddei dak, lnebolu, Ayancık, Sam-

e Goksun dag"larmda mevcut ah ili d uş ve an iŞ 1 Ja umumisi Ar Ra o·· ·· b d eun Ordu Giresun Trabzon 
olan ka la . . d dola- Hasar nuktarmı m a n e Bundan 40-50 sene evvel pek Türkocaklarınm intihabile gel- a kat C ı·ı'Ra ~p, A umk uşd ane _ _e ' ' ' • 

r mı enınesın en . b' tm k u .. zre vila . b. .k. .. llif. kit 1 . b·' .. k h . b 20 k d b. vu e a mız, n ara a sut ve Rlıe azimet ve aynı lske-
Yl Ce h h . . k barınakta taym ve tes ıt e e - nadir ır ı ı mue ın ap a- mış en uyu eyetı olan ve bu aşına para a ar ır resim •irketi reisi Nuri Çarşamba fırka re 

Y an ne rının a . TalaAt Bey ·ık . tl · tes~du··f t . . 1 ·f d . al d M.. k 1 . ~ . . • lelere atrayarak avdet ede· Oldu"· k S alfi- yet zıraat memuru rında ı ışare erme ~ c - cemıyetın mnun ı a esıle en bü rr ı. utare e sene erınde iti- ısı Selim Sırrı. İstanbul Nişantaşında cektlr. 
gunu yazmıştı . on m . . .. d ·ı . tir . o• • d nra yavaş .. k ... t k·ı d 1 '-f d l l . hli . .d tnata .. ..k lm. olan nehir Mısıse gon en mış · tıgıru ve on an so . .. ya- yu mercıını eş ı e en kurul- r..<ı ev et en ta sıye ı aresıini Dr. Rıza, Samsun - Srvas battı müte 

suı g~re yu se ış De in ilmühaberleri vaş mektep kürsilerıne, şıır mec tayımız kanun mucibince bir ce ele almışlar tahlisiye resmını ahbitlerinden Hilmi, Hakimiyeti Mil- Yllk, yolcu içi• llrkeclda 
kıııa~1.. th? .fa~11!' artın'._§ ~e ~a- İktıs:ı vekaletinden Adana ınualanna, matbuata ve cemiyet miyet kendisini feshe her za- 100 paraya çıkarmışlardL Şim- iye baş mubaı:i~ Cel~ Davut, Cem Meymenet ba.ıııodakl aceata• 

oy en ıstı a etmege aş a- . .. d ·ı . lan bir h tıruı intikal eden Tiirk mil- man kaırar verebileceği iç· T.. diki resim ton başına 5 kuruştur mecmuasr sabıbı Cemil, Kırklareli ga baoetlne ma.racaat. 
ltıtştrr. vilayetine gon en ı_ruş 0 . .aya · .•. .. .. 

11 
. . . . ın . ur . , . zetesi mürettibi İbrahim, Zonguldak T. lat: 2134 

N . . . t . de şöyle denilmektedır. lıyetperverligı, butun eme en- kocaklarıcenuyetınınde feshıne 1919 senesınde vasati olarak hır gazetel<i sahibi Karaoğu.z Pendikt i;;;;!ii!lmiillii!•ii!!l!l!!!!!ıiiİİiitı!9;.;;;iıl 
re ehnn her ı~ tarafında ne~- aı;:ım mali senesine ait olup le beraber harbi uı;ıumide u_ğra~ karar verebilir. Ve gene salahi- lng,iliz lirası 375 kuruştu. 931 se binbaşı Halim, Kayscride 'tüccar o: 
ltl~.ın olan koyler hemen ka- 9_29 ca kabul edilıni- dığrmız bü~k fel~~~~ ne~ce.~ı yetli ~ı.~n bu kuı:ıltayın kabul nesindeyse 1030 kuruş olmuş- rnan Zek!, G~r~l Ana~olu mlahı bay
R:a en su .. ':1tr~da kalmış olu~>, ga~ aJa':1t~~:~ kalan muafir,eti çok kat'!. şe~ılde gorunen bır o- edecegı bu karar ıle bütün Türk t~r. Bu p~ra farkına göre tahli- van~t müfet~~ ~ul~sı, Meraş Çeltik 

~ılı ko:y len daha fazla bır yeı ek çıfc 
1 

ht .. tı lüm tehlikesıne maruz kalmıştı. ocaklarrve merkezheyetininhük sıye resmı 1919 senesine naza- fabnkası muduru Nihat, Ankara or. 
tel:ılılı:e içindedir. ziraiye mazbata aı: mu! evıy~- Bugün kurtulan Türk vatanı mi sahsiyetinde toplanan b" ran daha ucuzdur !a m_ek.tep Fransızca muallm! m~tek_a 

,,. 'b az edenlere tedıye o unaca ·ı!i 1. _. .. - .b u- . ıt mırlıva Servet Paşa, Eskişehir §1-
<>.arataş, Eyriağaç ve Kızıl- ı r üstünde Türk mı yetperver ıgı tun haklar ve vecı eler C. H. Bu ıtibarla tahlisiye resmi- mendiler fabrikasında Adil ustabaıp 

tahta köyleri kısmen su içinde tır. 929 tarih ve 1750 ilim ve edebiyat s~~as~ ı;eçmiş f~kasmın h~~ şahsiyetine na nin yüksek olduğunu iddia et- İsmail, Kayseride mütekait eczacı 
olup, Kesik ile Alızız köyleri de 16 Şubat la lınmıs olan 'milli bir fırka, mıllı bır sıyaset, kıl ve deırcedılmış olur. Encüme mek doğru değildıir. ~ub Naci, Şarkışla kaymakamı Rem
tehlikeye maruz bir halde bulun numaralı k~n~l :ahsisatından milli bir devlet şeklini almıştır. niniz, biitün ocaklı kardeşlerini Tahlisiye idaresinin aldığı i'• Sabık Ankara ~~-b'usu Şemseddin 
lllakladır. Daha evvel suların mevaddı mhuştealıee gönderilmek Bu eserin sahibi olan Büyük Re zi bu yeni çalışma zemininde paraya mukabil az hizmet etti- ~~:ı~~aldRaeEf_rkenkKoyul~'~edMorHalı zatde 
arta • icap eden av · h 1kç ·1r etçi T .. k "-~ t f d d h "· ı· b ·d · ' • ızr ..... e e acı 1-d ca~ı Göksun ve Elbistan- .. vvel emirde bu hususta isimı~". a ı ve mı ıy . . ur ~e ~eurnre. e ra '.n a a a ateş- gıne g~ '.:1ce u ı d.ı.a:ı:-ı rakam- yas zade Sami, Erzurum Tütün inhi 
an _alakadar makamata telgraf uzer~ e . k d in ilmüha- gençlıgıne muhabbet. ve ı~adı lı hır şevk ıle daıı~a. beraber ve !arla çurutmek kalıiıd11r. sarı mürakrbı Ziya, Tütün inhisan 

la bildirilmiş olduğu için tehli- tanzııı:ı ~dile~let ~uhasebe mü m ifade ederek oı_ıu ınkılap fır- çalışma_lar:~ı feyı.zlı ı:ıeticeleri- Kanunu~aniden 26 marta ka me'?urin müdür? Emin, ~kdağ .'."a
~eye maruz bulunan köyler key b~rl~.r~ın ".:·· derilmesi bildiril- kşası ile beraber b!r cephe~e ye~ le kendılen11;ı_~e.~lletı bahtiyar dar muhtelıf yerlerde 22 vapur denınde tatlı. o~lu Bab~, Mila_a~ 
fıyetten haberdar edilmişlerdir. durlug~ne .,on pare bir heyet halinde yenı vazı- görmk istedıgını ıfad ederek Ku ve ınotör kazası olmuştur. Ka- mef:ctMep.

1
m
1
• uallimi Şe'.""eddın, ~a~~ 

t mektedır d d. İ tim un 1 · 1 T" k kl - 1 yetı ı ıye gazetesı ser murettıbı 
zrnirde ana katili tevkif ezkOr seneye ait mazbata- felere avet e ıyor. ç a ~z, 1:1 ~ayın ~ ur oca arı cemiye- zay~ !lg".lfan vapur ardan üç ta Ahmet, İstanbulda Ahmet İhsan mat 

ed·ıd· M .f .1 'mizin icap bu davete cevabını verecektır. tının feshıne, 2 - Bu cemiyetin nesı Ingıliz bandıralıdır. Bu ge baaSr sahibi Ahmet İhsan, Zonguldak 
I. · 1 1 1 rı bulunan cı cı en · h" · ld " b.. ·· h k · 1 ·· b " · · zmır ıo (Hususi) -T kat- a a' müracaat etmele- Miiessesemız~ ~e onun mensu~ .~ız o _ugu _utü": .a larm, bü- mı er murette a~ı kamilen kur ma~encrlerındeı;. ~aksut, -~~liye ~-

ta annesini balta .
1 

.. •. 0 • e?e~ mak~ !arına kalplerını senelerdenbrı tun vecızelerile bırlilde c. H. tanlmıştır. Tahlisiye idaresi ne lemı mahsus _mud~rü ~u.nır, Bo~ı>-
daın mahkfimu Rı e oldubrendı- rı lazım ge!if·d H Ik Evi çarptıran milli murat yolunda fırkasına devrine karar venne- tice itibaııile üç ay içinde 286 in yNuihk onnTakn. şdırkğeti .mUduru .. Tabbbs~n: 

ecep ura a Manısa a a , r 1 . k . . klif d - k at, e ır a , mşaat mutea ıdı 
Yakalandı. . Halk fırkası, vilayet- vazife ve mes ~ ~yet e? a~ en sını arz ve te . . er. Kurultay, san ur~a:zru~tır. . Kazım Beyler. 

lzmirde beraet Manısa . H lk Evi inşa dün olduğu gıbı, yarın da inkı- bu mazbatayı ıttıfakla kabul e- Tahlısıye ıdaresı kurtarma ___ _...,__ __ 
F . Be İ . . o• te !11ua.zz~m :ır. 1 arinin ilızan- lap fırkasmdaki kardeşlerile be- derek mesaisine nihayet venniş vası~alarmr eskisine nazaran da Bug" day 5 kuruş r 

eth.~ ~ zmır_e gel~gı ~a- ettırecektır. ro1e; rası Ba. cı- raber daima muvaffak olmaları- tir. ha zıyade mükemmelleştin:niş-;ran numayış tertıp. ettıklenn- na başlanmıştır. a d v1ıa- nı temenni ederiz.,. Raporlar o- Kw-ultay dağılmadan evvel tir. 

TAVILZAJJE VAPURLARI 
Ayvalık-lzmlr postası 

g.. "Ja~!~ 
akşamı saat l 

de Sirk.eciden hareketle Gel 
bolu, Çanak.kale. Ayvalık v 
lzmire azimet ve Çanaklcaley 
uğrayarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verili 
Adres: Yemişte Tıvllzıd 

biraderler telefon lstanbul 2! J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TURKUAZ 
lılıtlııelcrdc ve yalnız taam 

esnasında 

Cumartesi 
Meşhur 

D~N llZIKt!H 
fen ınahkeme~e venlen . Halk 1ar banka~~da h~zrr a~;· Salihli- kunduktan sonra, beşer azalı i- birisi ilim v san' at heyeti tarafın Ha~pten evvel mütehassıs 
blrkası sa~ıi0 ıdare heyetı azası yet hususı ıdaresıne 

1 
t . k. encümen tefrik olundu. Ra- dan diğeri Kurultay azasından ecnebiletıin kullandığı raketler 

eraet ettıler d ki kurşunlu kaplıca arı arnır ı .. · R · · · · · t ·ı d "· · ilm' · 

Piyasamızda buğday fiatleri 
5 kuruşa kadar düşmüştür. Bu 
vaziyet karşısında köylülerimi- ao lcişillk heyeti muganııhcsi 
· 'f il · · · d.. N. KOSTRUKOFF id-.resi.ndc 

· . . .. .. .. , e . . . atın esas orlan tetkik encumenıne eşıt verılen ıkı taknr okunmuştur amaını e egıştır ıştır. 
Beş kuruş ıçın. oldurmuı ettirilecektır .. Tamır k üzere ~alip "Aydın,, Hakkı ~ar~ "Gi Bu takrirlerde, senelerderiberl ~~n bir iki sene içinde yeni 

Muşun Malazgırt kazası hal- hatlarını tayın eyleme S rhr Necip Ali "Deıuzlı,, Mü Türkocaklarının millet uğru d venı ıstasvonlar vaoılmı~tır. 
~dan 16 yaşında Ka~balık na v?li Fua! Bey yakında a 1 ıye ~e=~ "Isparta,, Fuat "Kırklar saçlarını ağart~n Hamdu~a~ ·· ·ıı- t fk · 1 d . 

ıllııie maruf Nusret ismınde ku- gıdecektır. . .. ~ . hesa lan tetkik en- Su hi Be e ve mesai ru nu ıye ı .rı yo u!1 a vakfı 
lııarbaz ve esrarkeş biP' serseri Vilayet ziraat barıkası ıle mu eh,. B~ylerK," ~'Gireson R. 1 P t Ykkü. 1 arkadaş- nefsedenlere aıt oldugunu söy-
\r - _ k re e iri erek 500,000 lira- cümeıune azım " •;: 1 arma eşe r 0 u~uyordu. lemiş ve bu meyanda kendisine 
ltı~nlı ~ehmet o~I~ Haço na : ~tik!· Jııne ait ilk esasa- fat "Zonguldak,;,' Kazım Ak- -~amdullah ~~.P~ Bey,i Türk de küçük bir pay düştüğünü be
h. tıdakı hemşehnsıle kumar oy b. tt' Müdüriyeti umu- saray Reşat Emlak banka- mılhyetperverlıgının teessüs ve yan ile teşekkür etmış· f B ka 
. ..,,lllış N H beş ku- tı tes ıt e ı. " ' R fk "ff anr muha · ki h d ·· f kki ır. u tu · usret, açaya . · eden emir gelmek üzeredir. sından,,, e ı :v. . - ~n şa n a !11ute e r, edip, şa rar ile Türkocakları tamamen 
t( ş borçlanmış, kavga: etmışler. ~y li "· borcunu ödemesi sebattan,, ' Beyler ıntıhap edıl- ır :-'': ı;-enç bır çok unsurların me C. H. fırkasına intikal etmi bu 
b~Sret kamasile Hacol}un kar- !ıraya ba g d. diler. Kurultay saat 16 da de- saısını hatırlatarak bu teşekkü- lunuyor ş 
--..ı.ı: · . • - \ beklerunekte ır. · 

zı, çı tç enmızı uşünmek ve '--------_:..::::.:.:.:.::.:::_ı 
esaslı tedbirler almak zamanı: BAZAR dü LEVAN 
gelmiş ve hatta geçmek üzere 
bulunmuştur , Hükfunetin bu 
mesele hakkında ne düşündüğü 
ne g.ibi tedbirler alacağı belli 
değil. Bir nisanda yumuşak buğ 
day: (7-6, 36) idi. 7 nisanda ise 
yumuşak buğday: (5,35) e ka
dar düşmüştür. Sert buğdayla
ra gelince n.isanl931piyasası bu 
nun ( 5) kuruşa kadar düstü~ü-

Anonim Şirketinden: 
1 LAN 

l 930 senesi temettü olarak 
Mayıs 1931 tarihinden itibaren G 
lata'dı Doyçe Oryantbank ~işeleri 
den 8 numerolu k1ıpon mubbilind 
10 kuruş tediye olunacağı ı c bu 
dan hnunu mahsusu mucibin 
ole!Osul hzs.nç vergisi tevkif edil 
ce&i ilAn olunur. Meclisi iJare 



t, 

Y rli ma su 
20 senedenberi memleketimizin 

en iyi mimarları ve inşa 
at sahipleri daima 

ASLAN 
sıın'f Porlland Çimentosrı 

kııllanmak ve memnıın 
kalmaktadırlar. 

ASLAN 
Çimentosu 

Dr..nca, Zeytinburnu ve Ealdhiaaı 
fabrik•lan memulAbndaadır. 

Deniz Levazım Sabnalma komis
on undan: 
890 Ton Rekompoze kömür 25 Nisan 931 

Cumartesi günü saat 11 de ihale edilecektir. 
Denı;ı. Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı sekiz yüz doksan 

ton Rekompoze kömür münakanya konmııştar. Münakasa günü 
olrnak üzre tayin edilen 931 senesi Nisan ayının 25 inci cumar
tl~ı günü sabahleyin saat l l de kapalı zarf uııullle teklif edile
cek fiatlar muvahk görüldüjtü takdirde ihale edileceğinden şarma

mcsini almak iııeyenlerln her gün ve vermek uıeyenlerin ihale 
ıun vesaadnde teminatlarile birlikte ıı:asımpaşada Deniz Müzesi 
ıiııasının umum kapusu üstündeki Deniz lcnzım ııatınalmı komi· 
yonuna müracaatları. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyukikramiye 
100,000 liradır. 
Avrıca. 

.J 
40,000, 15,000. 

10,000, 8,000,. 
Liralık ikramiy~ 

ve 30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Evkaf Müdürlüğünde 
vakıf akarlar vemahluller 
müdürlüğünden: 

Taksitle müzayedeye vazolunan nısıf hisse 
sahilhane ve müştemilab 

Arnavut köyünde çifte saray- buz ilmühaberi veya Banka ke
m nilmile maruf ve halen Fey- faletnamesi ile diğer mühürlü 
ziati lisesi ittihaz edilen atik bir zarfa vaz ve mazrufun üze
( 2) ve (4) defa (2) mükerrer rine teklifnamenin bu mahallin 
cedit 2,2 - 1, 2 - 2, 2 - 3, 2 - 1 tefevvüziine ait olduğunu işa
numaralarla mürakkam maa- ~ ve iha.J.e saatinden akde:m 
müştemiJat ve sokak aşın ahır ~cümeni ia~e riyasetine tev
kargir sahil hanenin vakfa ait di edeceklerdır. 
nısıf hissesi bervechi zir taksit- İstanbulun en cesim mebani 
le satılığa çıkarılmıştir. sinden madut ve lebideryada 

1 -Mezkur hissenin kıymeti ve Tramvay güzergfilımda ol
muhammenesi (86,500) liradır. ması ile mektep, depo, otel giıbi 
satış bedelinin rub'u peşin ve tesisatı cesimeye pek müsait ve 
mütebakisinin beş sene ve tamamı tasarruf senedi muci
be, 'müsavi taksittıe tediyesi bince ( 41000) ziraı mü1ıccaviz 
m~ruttur. • ve etrafı yüksek duvarlarla 

2 - Müzayedesi kapalı zarf muıhat ve Boğaza nezareti ka
usulile icra edilecektir. Müdde- mileyi haiz ve maamüştemilat 
ti müzayedesi (21mart931) ta- (90) oda ve · salon müteaddit 
rihin<'. -n (25 nisan 931) tarihne hela ve hamamları muhtevi 
kadaıdır. İhalesi bu tarihe mü- olan işbu nısıf hisse maa müşte 
sadif cumartesi günü saat on miliit ve ahır sahilhanenin ta
dört buçuktadır. sarruf senedini ve bu baptaki 

3 - Ta:lipleı- müzayede ve satış ve ipotek şartnamesini ve 
n;-iİ!1akasa v~ ihalat k~unu ~~ izahatı kafiyeyi havi dosyası
cıbınce teklıfnamelennı ve zın nı görüp okumak ve mahallin
imza ve tasdik ile taraflarından de g . t'C .. r t ı 
aynen kabul edilecek şartna- ' kezıp ~!~,,~a ınna ey : 

· b' arf d me ve memı.= şartnaınenın 
meyı ır z erununa vaz ve . .. . 
tıemh . ·· . . . 1 · .1 bır nushasmı almak ısteyenle-

ır ve uzerıne ısım en ı e . 
şöhretlerini yazarak mezkur ':n İstanbul EvkQf müdüriye-
mührlü zarfı bedeli muhamme- tınde Vakıf Akadar ve Mah
ne göre (6487 .. 50) lira miktarın luller müdiriyetine lüzumu mü
daki teminatı muvakkat~ miik- .• racaatl:ırt iliin olunur. 

il .. il ,, ' 

TUBKI E CUMHDRIJETI MERKEZ BANKASI 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
• 

Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. ~stiiadeEdiniz. 

,. 
Simdiye kadar emsali piyasada görUlmemiş 1 

İki Defa Anasonla fubikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

Blll BOMONTi 
Lezzet n r&)'ihı51 gayet nefis, ıerldbl 

fevkolMe sıf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kfüdir. Her yerde arayınız. 

(Devlet Demiryolları İdaresi Hanları 
Ank.ua deposuna birsene ~rı_ı,nda .geleı;ek..r..&iç )nbin ton maden 
kömıirünun tahll'~~ .etahliye ameliyesi kapalı zatlla mUnakasya kon 

mu~tur.nıünakasa 27Nisan93 ı pazartesi günü -a:ıt l 5tc An karada devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. \llina . :ısay · iştirak edeceklerin 
teklif mektupların• ve muvakkat teminatlarını aynı glinde saat 
J 4,;30 a kadar mtinakasa komisyonu kAdpliğin~ vermeleri lat.ımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki Jıra mukabilinde Ank•rada 
v~ Haydarpaşada idare veznelerinden tedarık' edebilirler. 

~~~ADEMi iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATiN 
Meşhur profeıôr Steinach ve Brown - Scc ard'ın mühim ketlidir. 

Sauş mahalli: Zıman tCZI deposu. Bahçelı:npı 37, lstanbul 

--·••••• Kutusu 200 kuruştur. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut bulunan leyll lise ve bunlara mülhak 

pansiyonlarla Orta ve Muallim mekteplerinin 1-6·931 tarihinden 
1-6-932 tarihine kada bir senelik Erzak, Sebze, Mahrukaı ve sair 
ihtiyacau kapalı zarf usulilc miinakaıaya konulmuştur. 

Fiaf}er mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze 10-5-93 ı 
Sadeyağ, Et, Ekmek, Zeytinyağı, 7.eytiııtanesi Makarna ve Kuıkus, 
Un, irmik. Şehriye, Süt ve Yoğurt - 17·5·931). (Patates, Şeker, 
Pirinç. Kaşar ve beyaz peynir, Salça, Soğan Yumurta, Hayvan 
yemleri - 24-5·931). ( Nuhut, Mercimek, Börülce, Bezelye, Kuru 
fasulye, Kuru mcyva - 31-5-931), ( Odun, Mangal, Kok ve Ma· 
den köıniirleri, Gız, Benzin, Vakum, Mazot· 7-6-931) tarihlerine 
müsadif pazar gunleri saat on altıda ihale edilecektir. Şeraiti an
lamak ve tafsilat almak isteyenataliplerin mübayaaı komiyonu 
kitabeıine müracaatları. 

lstan~ul limanı sa~il sı~biJe ıııertezi ~af 
ta~ipli~in~en: -

Kavak tahaffuzhanesinin binalarınd~n bazılan alenl münakasa 
suretile tamir ettirileceğinden Mayıs 931 gayesine kadar tamiratın 
ikmali şartile münakasai aleniye 20 Nisan 931 tarihine müsadif 
pazartesi giıniı saat ı 4 te icra kılınacakur. Bu baptn lazımgclen 
maJQmatın ahzı için Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mer
kezimiz levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak için de mer
kezimizde müteş~kkil komisyona müracaatları ilAn olunur. 

Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurları için mübayaası mukarrer elbise· 
llk kumaşın kapalı zarf usulile münakasaya k:unulduğu ve yevmi 
münakasanın 25-4-931 cumartesi gtinüdür. 

Taliplerin bu baptaki şarınamelerle kumaş nümunesini başmü
dürlükteki mUbayaat komisyonuna müracaatla görebilecekleri ve 
münaka1& günü saat l 4 te evrakı lılzimeyi müstashiben mezkCır 
komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lst111bul'dı Çlkmıkçılar'da kuotüyli flbrlkuınd• yüzile şilte J 2 liraya, 

yUzile yorgan 15 lirayı, yağlıboyı yastık 5 liraya, kuştüyOnün kll.,.u l 25 
lr• "lifi' .. başlar l(ııstttyU'>e mahsus lrumatlar çok ucuz ııatılır, Tel lst. 3027 

KURBAN BAYRAMI ::.1:i:ız ti:ub!·: 
yaat lçia 

lstanbulda "ETABLISMAN OROZDI. BAK,, ın 
halihazırdaki tenzilitll sabşından istifade 

etmek fırsatını kaçırmayınız. 

Vc§l0filo~ 15 Nö~c§llfil 
tarihine kadar miiatesna olarak 

Yüzde on iskonto yapılacakbr 

ika? 7 rrd Claalnktm " .. ''• ..... -.... ... 

Tarla far~lerinin 
ölümü 

MahsulünilzU kurtarmıil 

BAYER 
hbrlllsının 

ZELlO 
tanelerini kullanınız. Büyük eczone
Jude ve ecza depolannda bulunur. 

C Fröbllch, Sultan Hımam·Ken
dros Han 6 lsıınbul 

Dr. Taşçiyan 
Belsoğuklutu Frengi ve elektrik 

tedavihanesi Eminönü Mlnasyan 
eczanesi karşı 10kağında No. 4 

Dr. A. Kutiel 

• Beyoğlu'nda 

GALERi dö PERA 
mağazasında bazı dairelerin ilgası mü

nasebetile yapılan büyük ve hakiki 

Tenzilatlı ~ahstan 
• 

Divanı Muhasebat Riya
setinden: 

Divanı muhasebat binasının kalorifer ile elektrik tel!isatı ayrı 
ayrı olmak iizere ve kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Aşağıdaki 
hususat talipterin nazarı dikkı.tine vazolunur. 

1 - İhale 3 Mayıs 931 tarihine müsadıf pazar günü 1aat o~ 
beşte Btiyük Mllleı meclisi idare heyetine aiı salonda yapılacaktı' 

2 - Teklif ve teminat mektupları ayn zarflar içinde olın•~ 
üzere bir zarfa konulacaktır. 

8 - Talipler fenni ve mıU ehliye! ve ikddarlannı göstere~ 
vesaiki ihzar ederek ihale komisvonuna ibraz edecekler ve komil' 
yonca iktidarları kUi görülmeyenler münakasaya iştirak edeme' 
yeceklerdir. 

Cilt, Frengi, Belsoğuklu&u ve 4 - Şartname ve pltn ve projeler · 1 O - lira mukabilinde DivaJll 
ademi iktidar muayene ve elektrik muhasebat Başkitabetinden tedarik edilebilir. 

~:!:~~~:o~~ ~r•kô:.:::::~ ş::~. Pazarlıkla tohom tathfı 
yerli~~~!:::;. makinesi ve elektrik fır111ı 
tırmık m3ksadile 
mamulltımızdan 

bir şapka alan
lann 2 eski şap· 

kısı parasız tamir edılir. Fiatler: 
250, 300, 350, 450, 550, 650 Türkiye 
ilk şapka fabrikası. Galata Karaköy 
(Zulfaros) Havra sokak 1 O. 

T~BK~lZ 
Her akşam 

Beynelmilel piyanist 

FOFA SUPONlTZKAYA 
n em11lıis Amerikan muklllltlerl 

LORRİSON 
CODY 

ve 

Songa, Dıns, Ukalele, komedi 
.~ 

Halkalı Tohom ıslah istasyonu müdurlıiğünden: 

8 Nisan 931 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edileceği evve1•1 

i!An olunduğu halde yevmi mezkiirda talipler tarefından teki~ 
olunan fiatların gali görülmesi hasebile ihalesi icra edilemiyen ıtıil' 
essesemize ait bir adet maa motör ıohom tathir makinesile bil 
adet maa teferrüat elektrik fırını 15 Nisan 93 l tarihine mü~aJJ 
çarşamba güüü saat 14 tc pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şarıııl 
mesini görmek lstiyenler hergün ve münakasaya iştirak için dl 
tayin olunan günde m!iessesatı iktısadiye " Defterdarlık binP 
dahilinde,, mübayaat koml§yonuna müracaatları. 

Darül'aceze müdUrlütünden; 
Müesseseye bir sene için ik

tiza eden yevmi beş yüz elli 
kiloya !;adar birinci nevi ekme
ğin kapalı zarf usulile milnaka
sası 2 7 nisan 93 1 pazartesi 
günü saat on dörne icra edile
cektir. Taliplerin teminat akçe• 
!erile müeşscseye müracaatları. 

';-• inşaat için ~:· 1 Tazyikle ıun 'I 11ş imali~' 
il' mıhıuı ALLUR ve ZANDtJl· 
: f li VAN markalı makinelu uctl 
:: sablacıktır. 

!I Galata, Mumhane No. 59 
!ı:aıı:mmı:ıııııua-•• 
Mes'ul müdür: -


