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İntihap · 1 • •-uni ve nor-

ırka ve Program 1 irtişa maznunları yakında muhakeme edilecek! 
1 

ışerı ........ 
a .cereyanını takip edıyor: 
cnı Meclise yenid~ . h:uıgı 

lar girecek? Fikrı.ınızce 
SUal üzerinde okaılar durul
ğa değmez. Muh~ olan 
ur ki: yeni Meclıs Cümhu

Yet Halk Frrkası.ndan terek
.. edecek .... Onun için mem
ketin her idaıre şubesindeki 
raatin mes'uliyeti frrkanm ü
inde toplanıyor. Umumi: te

• budur. Bu itibarla fırka, 
r şeyden evvel realitelere 

tinat eden vaziyeti düşünmek 
vezife ve ınes'liyetin hudu

iyi bilmek mecburiyetin
cdir. Cümhuriyet Halk Frrka-
~ askerlik ve siyaset cephele
ındeki vazifelerini parlak mu
~fakiyetlerle başardı. Filha-

1'... a bu cephelerde kazandan 
".'utnlupinr, Lausanne zaferle>
rı, ~eketin başka sahalar
akı mesai ve faaliyetine, imar 
~e ıslah teşebbüsatına en sağ
altn bir temel teşkil ediyor. Bu 
~~laın temeller olmadıkça; 
•kri, içtimai ve iktısadi hayat 
}'~hında çok geri kalmış ve bu
~n elindeki mahdut vesait ve 
:kan i!e asgari bir zaman i~in-

irtişa! 
-----

Yeni Millet Meclisi 5 r -

Mayısta toplanacak .. Maznunların muha
kemesi mevkufen 

cereyan edeeck Bazı vilayetler meb'usl~rı ~rasında 
değişiklik olacağı soylenı~or . 

Meb'usluk isteyen zevahn hstesı 
ANKARA 11 Telefonla) -

Yeni Meclisin 4 veya 5 mayısta 
toplanabileceği anlaşılmaktad~ 

İlan edilecek yeni namzet lı~ 
tesinden amele meb'us namzetı 
İmalatı harbiye usta başrların
dan Şeref Beyin bulunacağı kuv 
vede söy !eniyor. 

ESki meb'uslardan ancak 40 

50 kadanrun değişeceği tahmin 
edilmektedir. Bu meyanda Kon 
ya, Adana, Antaly~ !11eb'~:ıJa;.ın 
dan bazrlannın degışecegı soy-
lenınektedir. 

Maamafih asıl vaziyet liste 
nin neşrinden sonra belli olacak 
tır. 

ANKARA 11 (Telefonla) -
irtişa dosya11 üzerinde Ankara 
müstantikliği tetkikabnı ikmal 
ehnittir. Mazelyab Efendinin öl· 
düğüne dair vaki istili.ma gele-
cek müzekkere bclılenmekteclir. 
Bundan maada Avrupada olduğu 
anlaıılan maznunlardan biri bak- , 
landa.ki takibata aynca devam 
edileceği için müstantıldilı kan
mu bu gÜnlerdo verecektir. Ba 
kararın lü:ı:amu mahalııeıne kara· 
rı olacağı anlaıılınaktadır. Bu 
takdirde kanuna ınahıua 
mucibince meale ile alilı•
clar görülenlerin mubalıemelerİ 
mevlıufen cereyan edecektir. 

Dosyada kendisine bia küıur 
lira verildiği ııöaterilerek ismi 

Reylerin tasnifine dün başlandr; 
netice bugün anlaşılacak .. 

Rev sandıkları pek parlak tezahüratla kaza merkez
lerine nakil ve hey' eti teftişiyeye teslim edildi .• 

.e l?Ok ışi görmek mecburiye
~e olan bir memleketi, hiç 
~ ıtı.Ucize ileri götüremezdi. 

temeller ıkurulmuştur. 

ANKARA 11 Telefonla) -
Meb'us namzetliği için Halk 
fıırkasma müracaat ve listenin 
son kısmına tesadüf edenlerden 
bir kısmmm isimlerini bildiriyo 
rum: 

1 geçen profesör Tevfik B. rıaınm
claki zatın kim olduğu tesbit edile
memittir. Maznunlardan biri 
Tevfik Beyin l ıtanbııl defterdar• 
bğı maliye müfettiıi olduğunu 
söylemiş iıe de tahkikat orada 
bu namda bir müfettit olmadığı- 1 

nı meydana çıkarmıştır. Merak- 1 

1ı safahat arzede<:eği anla§ılan 
muhakemenin mayısta baflama• . il 
11 mubbneldir. 

1 . 

DoRuzuncu ilk mektep lJnUnden intihap undıdı geçirilirken laleb•11• demolırall 
ve onun en kuvvetli meın•dl olan l11tlhB/I hakkında lıa11at bllglll takrir edlll11or 

İstanbul intihap sandıkları ' it Şİlndi Cümhuriyet Halık Fıt'
deaıı: Daha ziyade iktısa<li cep
ılt ~ uğraşmak mecburiyetin-

Mülga iskan umum müdür 
muavini Necip, İstanbulda Sa
nca zade Rağrp Paşa oğlu Şa
kir esbak İstanbul meb'usu Nu 
m;n usta, mülga Ayan reisi Me 
nemenli zade Rifat, Ali ticaret 
ve iktrsat mektepleri cemiyeti 
reisi Rasiın,Galata gümrüğübaş 

dün fevkalade merasimle kaldı- f 
nlarak kaza merkezlerine götü

un Jı /'At Vi JıA/ ti rülmüş ve tasnifine başlanmrş
ırı' na a « e " 6 trr. Tasnifin neticesi ancak bu-

Nafta Vekaleti 
dır. Vakıa· bu cephede yen

llıeğe mecıbU:: okluğu müş:kilit 
Çoktur. Ancak vaziyeti lüzu
lllıuıdan fazla da izam etmeye 
~al Yoktur. Ortada i.ktısaıdi 
v.ıuıtan ile ifade olunan bir va
~Yet Vaırdn. Buhr~ın ?usu
~de fırkanın mes'uliyetı va
rıt değildir Cihan buhranının 
t~tatnıda~ memleketimizin 
~aSUn kalması elbette tasav-

r edilemez. Şerait ve esbabı, 
~c olursa olsun, bugiin mevzuu 
ahsoıan mevcut rztrraplara 

Çare bulmaktıır. Ancak bunda 
da llliiba!igaLr ümit ve hayalle
re kapılmak çok tehlikeli bir 
~~~eket olur. Islahat işlerinde 
ı~ınci derecede hakim olan 

~~essir basit hüsn~niyetle~ 
"'ıtl'U temennilerden ıbaret 01 
~az. _Bu gibi işlecde her şey-

(Devamr 6 ncı sahifede} 

ıs , 'isnnda mcb'u inıihıbaıının 

icrasını \lllytılere 11mlm eden 

ŞOkriJ Kaya Beg 

e~ Ziyade zaman imkan vası
~ ami!Jeri tesirlerini ihsas eder 
7r. Memleketin ve halkın ih-
~Yaçlan meyanıruiadrr. Devle- Kı d bir//ifnin dünkü içtımaında bu/unM hanımlardan bir grup 

~n bütçesi göz önündedir. Her a ın d b • 1 • ..,, • d d •• 
b~n~i bi~ teşkiJat.a ne ~dar Ka ın ır ıgın e un 
11~ bır kudret ızafe edı!ıırse 

edılsin, nihayet kendisinden • ld 
faYti mümkünün tahakk~U merasım yapı 1 
tkleneınez. İçinde bulundugu-
~Uz Vaziyette Halık Fı:rkasm- • • k 
~an Ve ondan doğacak meclis K d nlıgv a belediye intihabatına ıştıra 
e hükfunetten beklenecek a ı , . ı d'' .. .. •t d'ld" 
e~; hayal ile hakikat arasında hakkının verildiğı yı onum~ tes~ e ı ı 
1 hattı fasrlı bulmaktır. Fırka- .. rıl b. r ği kadın Si köylere gıderek ırşadatta bu 
ıı~ Önümüzdeki ay içinde ~~ Turk ı<:adı in~f ha~ı ı h~kmın Junacaktrr. Bundan sonra Ruh-
tı\iiııinı. ve kıymetli mesaısı !ar~ b~!~d.ıye . d . esi mü saır Nazmi Nuri Hanını da Ka
P!ograrnının iktrsadi safhasına verıldıg_ın1~. se~~~k ~=~da sa dınlar birliğinin müfit mesaisin 
llit esaslan tesbit etrniş olacak- nasebetıled~bır 1 lrnıştrr den bahsetti, nutuklar alkrşlan 
tlf, mimi bir içtıma yapı. mum·· 'taz dı Bu kısa merasimden sonra 

İ · d ehrımızın · l{anaatimizce buglin ~mle- ç~ma a ş h 1 rı ile gaze hususi hasbihaller yaprlmrş ve 
ketin bünyesine halkın ~htiyaç ve ?1unevver an1ımdıa r ihzar olunan büfeden davetliler 

• tecıler bulunmuş ar · · ikr dil · 1 dir 
Ve temayüllerine en ziyade uy- B. lik heyeti idaresi başta re ızaz ve am e mış er • 

ismini alacak • gün anlaşılabilecektir. Son da
Hllşlm IJ),, Dev/el Demir kikaya kadar alınan neticeler 

müntehiplerin yüzde yetıniı be-
110/ları uıüdür/üğllnden şinin reyini istimal ~ttiği anla· 

istifa etti.. şılmrştrr. 
ANKARA 11 Telefonla) - Sandıklar ~er~simle 
1 D . l'· liınan nakledıldı 

Dev et emıryo ... ırr ve - o·· b'. ·· t anb 1 kak ··d·· ·· H"~im Be un utun st u ıo -
!arı umum mu uru a. • 1 d kl ·· lükam. 
yin Sanayi ve Maadin bankası an san ı ~n taşıya_rı sus 

1. · ·d re azalrgm-a tayini yorılar, muzıkalar, bırılerce halk 
mec ısı ı a ·ı b. al 'di · 
heyeti vekilece takarrür etmis- , ı c muazzıım ır ay geçı nı 
tir. Haşim Bey umum müdür- andır:ıyordu. _ 
ilikten istifa etmiş, fakat, istifa Bı!hassa Bey~glu kazasına 
namesi henüz muameleye kon- sandıkla~n naahk~~ muhkli~e~ealmım ve 
mamıştrr. Diğer taraftan öğren parlak bır tez ur şe nı ş 
diğime göre Devlet Demiryolla trr. . . 

1
. ı umum müdür Sabahleym saat sekizden 1'2 

rr ve ıman arı - k d b.. ·· h' ı · 
lük teşkilatında bazı tadilat ya- ye a ar utun na ıy~ enn sa~ 

1 k ·· dı·r İnşaat işleri dıklannr kazalara teslim etınesı 
pr ma uzere · • d B -ı k ilk 
tefrik edilerek müdüriyeti umu lazıın r. eyog u . az~sma 
miye ilga edilecek ve bu idare olarak .Galata nahıyesı sandıkla 
b

. · letnı müdiriyeti halinde rı geldı. Sandıklar bayraklar ve 
ır ış e defnelerle süslü bir kamyona 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Tayyare Piyanj:{osu 

100000 lira 
ikramiye bugiin 
keşide edilecek 

Tayyare piyangosunun son 
tertip üçüncü kcşideki dün Da
rülfünun konferans salonunda 
mutat merasimle ve her zaman 
ki gibi kesif bir halk huzunınd.:ı 
çekilmeğe başlamrştrr. Bu keşi 
denin en büyük ikramiyesi 100 
bin liradır. 

l:un esasları bulınak iınkanr . L:rt.fe Bekir Hanım, olduğu Bu esnada hanrınlar bi!has-
lı ıs a ı . . .

1 
'k d. 1 Devleı Dcmiıyolları mudürltiğündcn 

asrı olmuştur. HükUınetin se- halde davetlileri bil.yük bır n_ıı- sa gazetecı ere ~ ~ e ıyor ar ısıila cd•n 

Fakat diin çıkmamış, bugü
ne kalmıştır. Maamafih dün çe
kilen numaralar arasında bü
yük ikramiye kazanan numara 
lar şunlardır: 

neJerdenberi yaptığı esaslı tet- safirperver!ikle istıkbal etınış- ve geçen senekı. m~tıng dolayr- Ha,ım Bey 
it"k . . .. h . sile o zamanlar ıntışar eden ba- B . 

~ ler, en sonra Reısı Cum ur lerdır. . . .k. .. a 1 d b hsediyorlardr idare olunacaktır. u yenı şek-
liağretlerinin tetkiık seyahat- Dünkü .~çtımada .ı .ı 1~ze ~ zr yazr ar an ~ . · !in tesbitıine kadar Haşim 
lerinde edindikleri intibalar kın çok munevver fıkır ı anı Muhterem bır Hanrm dıyor- Beyin yerine kimse tayin edil
fırka 

0 
ramına en sağlam bir bulunmuştur.. b·r nu du: meyecektir. Bundan başka Na

t pr gbT Gerek f k Azadan ~aı.me Haruın ı kt - Görüyorsunuz, .çok kalaba fia vekaletinin vazifelerinin da 
emel ola 1 ır. h ~· ~ ve tuk söy!eınıştır. Bu n~tu. :1 Jrğrz. Gene azdrlar dıye yazma- ha geniş bir çerçeve dahiline if-

l:erek hükUınet me a ılınde um·· huriyet hükUıne:ımızın yınrz. rag-ı ve bu vekalete Münakalat 
h · b 1 c - ·· vatan . . . . aftalardant>erı . ~ esas arın Türk kadınlrgınr 1?1usayı tihabr Gazetecilerden evvel bır Ha vekaleti namı verılmesı tasav-

40,000 lira 
4016 

15,000 lira 
22477 

10,000 lira 
30400 

8,000 lira 
21532 

Ka•ımp•f• intihap .. ncııtı Beyotıuna çıkarkH 

Çatalca büyük bir 
tehlike atlattı 

23 dükkan, 2 otel,l fırın, lev, Hilali 
ahmer binası ve telgrafhane yandı.. ı 

Evvelki gece, Çatalcada bir 
yangın çrktrğını ve mühim tah
ribat yaptığını dünkü nüshamr:ı 
da yazmıştık. 

Gerek yangının sureti zı:ıhu
ru ve tevessüü, gerek yaptığı 
tahribatın derecei ehemmiyeti 
hakkında alakadar makamlar 
nezdindeki tahkikatrmrzla edin 
diğimiz malilmat şudur: 

Yangın, akşamdan bir u 
sonra, Çatalca çarşısının bir ta
rafındaki Osman Ef. ye ait bir 
dükkandan çıkmıştır. O esnada Çaıılca'yı yangın '·""'~ıodı ıahklkaı 

yıpmıJ!ı giden Vali mnvlnl 
dükkanda benzin boşaltılıyor- Fazlı Bey 
muş. Teneke birdenbire döşe- 1 fak t al · ·tt'k 

d 
· · h Is ar a, evıngı ı ceteves-meye evnlınış ve er nasr a .. . - . . .. d'. . 

!' b d d .. k .. l benzinlerin su ettıgını ve son urmek ımki-
am a a, 0 u en artık kaim d - " d 0 'k ·· · d.. k · ti 1 be 1 nrnın a ıgmr gor u uzenne uşere ış a e se P o 1 . d .. kk' da f 1 muştur. Dükkanda bulunanlar en :ıaman u an n ır aya-1hzarile iştigal ~ı~ıyor. :8u me- daş görerek ~el~,?:1J.'.e ı~en be- nrın mütebessimane: vuru mevcuttu;; Bu tasavvur et 

!lainin üınit verıcı netıcelerle hakkının verıldıgını, ha d - _ Artrk yazmazlar. Tatlı ko rafında bazı etutler yaprlmakta 
hezeneceği kanaati umumidir. Jediyede kadm aza ~ulu~f ~~u- nuştuk tatlı yedik. dır. Bu takdirde halen Nafia ve 
t1ernı k f yükseltmek, halkı nu, bununla kadrrılrgın ı tı a~ Be; olsam artrk tatlı yaza- kaletine merbut Elektrik, Hava 
ref e e 1 rrna!k hususun- ettiğini ve Türk kad~r~ ~·~ rrın Dedi. gazi, Su işleri idareleri gibi mü 

bu vaziyet karşrsmda büyük bir rak feEryf ad.ı bda.~kmık~larddrr. ol S• 

telaş ve şaşkınlık içinde parla- man . nın u anın an a ev-
Bu dört ikramiyeyi kazanan yan alevi söndünneğe çalışmış- (Devamı altinci sahifede) 

dört numaranın 100 numara aşa ;.,. __ ..,......, __ ... .._~_;;.._.-,.....,~..:...:...~;.;~;;;;,;...;.;~;,;;..;.;;;;.;;;.:,;;~ ... 

aha kavuştu. . . eti ha- kında Büyük Mill~t.Meclıs~ .. ~~ Hep gülüşüldü. esseseler İktısat vekfiletine rap 

l~a fırka şeflerının nıy d süsünde görülınesının de bu.~! Du··nku·· samimi irtimada Türk tedilecek ve Münakalat vekale 
ı · ·· ·· vatan aş- - nı soy e "" · Stır. Onlar butun. iftihar ile karşıl~acagı da bü kadınlrğına verilen intihap hak tinin Devlet ~emı~yollarr ve li-

lara gösterecekler kı: M~cut miş ve bu teceddut yolun ld k ndan dolayı Reisicümhu<r Ga- marılarr, Seyrısefaın, Posta tel 
~rluklaırr enınek için i.Ktidar- yük Gazinin açtrğr nur~u '?'0 a ~Hazretlerine M. Meclisi reisi graf ve telefon gibi üç mühim 
ları d h T yd 1 bütün iın- yürüyeceğini ilave etınıştı~. ~- rın Baş\ıekil İsmet Paşala . ubesi bulunacaktır. Ancak bu 
~an a ı ın e 0 an .. aat e- Kadın birliği bu sene .Be grat a: ·:Oat ve tesekkür telgraf- son tasavvur yeni meclisin içti 
dil ~e .vasıtalara rnurac ta toplanacak beyne~rn~lel ka- ~arı az;kilmesine ·alkışlar ile ka maından sonra mevkii file kona 

ll'lıştır. dınlar kongresine de ıştırak ede a ç .1 iştir bilecektir 
Siirt meb'usu . Bundan başka birlik aza rar verı m • 

H UT cektır. · 

ğrsında ve yüz numara yukarı- biletler, 30400 numaraya 10 bin ralık ikramiyeyi kazanacak o
sında bulunan biletler de kırkar liıra isabet ettiğine göre 30300 lan numaranın 100 aşağr ve 100 
lira amorti alacaklardıır. Yani, den 30500 numaraya kadar olan yukarısındaki biletler de aynı 
4016 numaraya 40 bin lira isa- biletler ve 21532 numaraya da amortiden istifade edeceklerdir 
bet eylediğine göre 3916 numa- 8000 lira isabet eylediğine göre Keşideye bugün öğleden sonrıı 
radan 4116 numaraya kadar bi- 21432 den 21632 numaraya ka- devam olunacaktır. 
!etler, 22477 numaraya 15 bin dar olan biletler 40 ar lira amor Dünkü keşidede kazanan mı 
lira isabet ettiğine göre 22377 ti kazanmışlardır. maralar sıra tertibile iç sahife-
den 22577 numaraya kadar olan Bunlardan başka 100 bin li- mizdedir. 
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şrutiyetin ilal)~ 
için irade! 

t '. anunu esasi meğerse tesisrcelili 

HARiCi. HABERLER •• 
Avrupa diplomatları 

arasında ... 
ispanyada 
Şimdi de kral 
taraftarları •.. 

Kendi kuvvetinden emin görünen M. R! MAD T, 10 A.A. - Kra-

Briand'ın, mücadeleyi nasıl liyet taraftarlarının yapmış oı
dukıarı propaganda mitingi ni-

idare edeceği çok meraklı olacaktır. hayetinde nümayişçilere aleyh-
Avı.ısturya _Almanya iktısa-ı tar olanlar, kraliyet '.:araftarla-

di itilafı etrafındaki dedikodu- rım taşa tutmuşlardır. Vak'a 
}ar devam ederkenİtalya _ Fıran mahalline koşan polis kuvvetle-

Kanunu esasinin ilam hakkın 1 ta:tili ilcaatı hali ye '\re muktezi.- sa deniz itilafının kat'i şeklini ri, sivil muhafızların muavene-
da ~~i Meclisi vükela mazbatası yatı meınlekıetten .almasile bir tesbit meselesi de uzadı. Şimdi tini istemeğe ve ateş açmağa 

hilaf etpenahi imiş ..• 

üzerin sadır olan iradei seniye- müddettenberi davet olunma- de Almanya Başvekil ve Hari- mecbur olmuştur. Nihayet nü-
yi Sadrazam Paşaya gönderip ıruş ise de beynelfilıali s~i di- ciye nazırının Londrayı ziyaret mayişçilerin ve muarızlarının 
makbuz ilmühaberini aldığmu marıın vulruunu men.etmek ve leri lakırdısı çıktı. Londra hü- dağıtılmasına muvaffakiyet ha-
yukarda yazmışttm. Meclisi vü düveli ~cnobiyeninmüdahalitı- kfuneti Almanya naZl'I'lamu da- sıl olmuştur. Bir çok kimselerin 

M 1. · be · B · d yaralanmış ve bir takım eşha-

Yeni namzetler ... 
Fırkanın meb'us namzetleri 

arasında kimler var? 
ANKARA 11 (Telefonla) - Beyle mefsuh Türkoca 

Ha!k fırkasının göstereceği ye sark müfettişi Hasan Ref 
. kolordu kumandanlarından 

nı namzetler meyanında Seyri- Hikmet Paşanın bulunacağı 
sefain umumi müdürü Sadnllal1 !eniyor. 

Bir babnda üç çocuk 
Başvekil ismet Paşa, çocukla 
babasına muavenette bulund 

A 

keladan ayni zamanda ec ısı na seı biyıet verilmemelk vaci- vet etti. u zıyaret esnasın al sın tevkif edilmiş olduğu haber ANKARA 11 Telefonla) -' çocuğu gelmiştir. Birisi kıl. 
Meb'usanın içtimaa daveti hak- batı ı.w:nurdan bulunduğundan konuşulacak şey malfun- Avus veriliyor Karasu kasabasında Kabasakal si erkektir. Başvekil İsmel lan 
kında takdim olunan mazbata- mC2Jkar meclisin küşadı zaruri turya - Almanya iktısadi itilafı M~drit'te arbedeler oğul~r~dan Hamdi oğlu Meh şa kendisine 200 lira nakdi 
dahi tasd~ke iktiran etmişti. olmakla keyfiyetin meyanei u- Fransa - İtalya ve İngiltere ara ' · MADRİT, 10 A.A. _ İşsiz medın bır batında dünyaya üç avcnette bulunmuştur. 
Şimdi meselenin gazetelerle ila beydanemizde bitt.ezeldciir ka- sında aktedilen ve hala kat'i 
nı geliyorodu. Bunun için de a- 1'arJllm arzı Şf!l!1efyabı telakki ol şekli tesbit edilemeyen deniz lerle amele, "halk evine" gide-
tidelri mazbata takdim ohm- duğmnuz iradci seniyei cenaıbı itilafı ve önümüzdeki sene top- rek taşlamışlar, lejyonlara ait 
muştu. mülQkine icabı alisinden .olup !anacak olan umum? tahdidi tes binanın camlanru kırmışlardır. 

filva:ki meınldtetio. istikrarı a- lihat konferansına hazırlık.. 1 Lejyonerler, aşağı inerek soka-
sayişi ndktasma matuf olan mü Ne olursa olsun A1man nazır ğa çıkmışlar, bunun üzerine iki 
taleatı ~eniyei hazreti ş~yarl larmm mayısın ilk günlerinde M. JJriand taraf arasında şiddetli bir arbe-
~~ı mabet buiundugundan Londraya gideceği haberini a- de başlamıştır. İki taraf ta yek-
ntıhap hırk!k~ zaten -~t lan Fransız matbuatı son dere- ve bunların ne gı'bi bir manaya diğerine ateş etmiştir. Polis, 
lan l tevfikan rf"tı la h · kavgacıları dağıtmış ve lejyo-

Iran tekzip ediyor 
İran ,büyük elçiliği şark vakayiine ' 

bir tebliğ neşretti 
Tesisi celili cenabı hılafetpe

nahi .olan kanunu esaside sure
ti te:ıkili beyan olunan Meclisi 
Me-b'usanın içtimaa da~ olun 
ması ha.lcl<mda bilistizan şet"ef
sudur buyurulan iradei seniyei 
hazreti Padişahı hükmü celili 
bilcümle v.ilayatı şahane ve el
v yei gayri mülhakaya ba tel
g· af tebliğ kılınmış ve keyfiye
th Dersaadet ·evrakı havadisi 
ile dahi resmen ilam iktizayı 
m a51ahattan göriinmüş olmak
la muvafıkı emrii fermanı hü
mayunu hazreti Padişahi buyu
nılduğu Jıalde iiayı muktezası
ıı.,1 Dahiliye Nezareti celilesi
n e havale kılınacağı ve Rume
li a hvaline mütefer.ri olup tevdi 
buyurulan evrakın takımile tak 
d im ve iade kılındığı muhatı 
ilmi ati ·buyuruldukta ol.bapta. 

o . ~~ e . .s a. zı- ce · ass.~sıyet gö~tet"erek M. Bri delalet eylemekte bulunmuş ol- nerlerden 4 kişiyi tevkif etmiş-
meyı haı~ azanın mtihabile pey anda hucum edıyorlar. Fakat duğunun anlaşılacağı ümidini 
d&pey,_ ış'an hususunun t~ı-. son haberle!' Londra siyasetinin izhar eylemektedir. tir. Bunlar, kendilerinin meşru 

., o~h 1 müdafaa halinde mu~:abeleye 

ANKARA, 11 A.A. - İran ği geçen Ağndağı hareka 
Büyük elçiliğinden aşağıdaki filen ve kavlen Türkiye 
tebliği aldık: devletince sabit olmuş bir 

"İstanbulda intişar eden ga- fıyettir. Ezhanı teşviŞi ın 
zetelerin bazılarında İran Azer ve iki komşu ve dost millet 
baycanında asi Kürtler ve Er- sında bilhassa Türkiye mil 
meniler1n Türkiye devleti aley- ne karşı samimi dostluk ve 
hine birlikte çalıştıkları ve İran habbet besliyen İran efkarı 
memurlarının bunları teşvik ile mumiyesi muvacihesinde hel' 
faaliyetlerine müsaade göster- ki tarafı rencide edecek, asJı 
dikleri kemali teessüfle görül- esası olmayan bu gibi habe 
mektedir. İranm Türkiye hak- nn intişarmı İran Büyük 
kında siyaset ve komşuluk nok- ği teessür ve teessüfle karşı! 
tayı nazarından hüsnü niyeti ve rak tekzip lüzumunu teın 
hertürlü müsaadet ve yeganeli- eyler. 

ııid 

lyY 

Ayni imzalar 
'+ Cemaziyel'ahır 1326 ve 10 

Te:mnuz 324 

lradei seniyeyi mübelliğ 
lıamiş sureti 

Meclisi vükelanın manzunı 
ali buyrulan işbu maı!batası ü
zerine mucibince iradei seniyci 
cenabı hilafetpenahi şerefsudur 
buyrulmakla olbapta. 

Serkatibi hazreti şehriyarl 
TAHSlN 

İlan için yazılan işbu mazba
tayı takdim ettiğimde Hünkar 
tabii değil midir diyerek gü
lümsemiştir. 

Diger mazbata sureti 

Manastır ve Kosova ve Sela
nik vilayetleri ahatii umumiye
sinin ve orduyu hümayunları
nın bazı mmta:kalarmda bulu
nan asakiri şahane efrat ve za
bitanının şu son günlerde itti
haz ettikleri hareıkatm mahiye
tine dair vilayat ve manatıkı 
me2lkfire vülat ve kumandanla
rından 'll'C müfettişi umumilik
ten 8, 9, 10 Temmuz 324 tarih
leırinde varit olan 77 adet tel
gı-aflar ile muharrerat beııtnan
tuku iradei seniyei cenabı padi 
şaht meyaııei bendeganemizde 
yegan yegan mütalea olundu. 

Evrakı varideye nazaran ek
seri mahallerde bulunan ahali
nin kıyamı ve mevakii kesiıre
de zabitan '\re efradı askeriye
nin anlara iştiraki ile bazı as
keri depolarının kapılan şikest 

dilerek bir ccık esliha ve cep
hane ve tabu;. sandııklaru:ıdan 

eıbaliği mevcude alınarak ve 
kendilerine muhalefet edenle
ri cseddi ukuubat ve itilaf ile 
tehdit YC nihayet toplar endah
tile ve nutuklar iradile ilanı 

ürriyet sadedinde bir takım 
iimayişlerde .bulundukları 'll'C 

ün gece Manastrrda bazı ku
andanlarm ve hatta Müşir 
sınan Paşanın ikamet ettiği 
evkii abloka edere'k Osman 
aşayı ahzü tevkif eyledikle

i ve işbu harekatın 'kanunu esa 
inin meriyeti ahkamile Mecli
i Meb'usanm içtimaa davet et
. rilm~si esasına müstenit oldu 
u ve bubapta herglına nasayi
i isga etmeyip gittikçe tevsii 
airei iğtişaş edecekleri anla
ılmış ve eğerçi kanunu mez
i'ır mer'i olup meclisi mezk.i'ı
n bir müddeti muvakkate iı;in 

men .vıar.atı 'l"".ane ".~ e vıyeı haziran başında vuku bulması MezkUr gazeteye nazaran, 
gayn mülhakaya teıblıg ve bu kararlaştırıldığı bildiriliyordu. bu sözler yeni Almanyanın ne mecbur kalmış olduklarını söy-
,~~ eşhıı:u ~~eye_ tef- Bu suretle Londra mülakatı Ce tahakküm ve hegemonya hülya lemişlerdir. 
hımı ıle cemıyetlıerının.dagıtıl- miyeti akvam meclisinin içtima !arından ve ne de milletlerin va MADRİT, 10 A.A. ·-Dahi
ması telzbekklli' vkeltens~p klılm- ından sonraya kalmış oluyor. si mikyasta ve samimi bir suret !iye nezareti, rakipsiz olarak in-
mıs ve o apt a em 0 a ınan tihap edilmiş olan belediye mec 

· a ' . 
1 

f.(__ · Bu hususta Paris ile Londra te uzlaşmaları şeraitile kabili te 
telgı:afname suretı e ~'C'lı arz ve arasında geçen müzakerelerin lif olmayan eski Alman impara !isleri azalarının intihaplarına 
takdım .?ıunfmtış olmha~la olbap tesiri olduğuna şüphe yoktur. torluğunun usullerinden vazgeç müteallik netayiç hakkında bir 
ta emru ermanı umayunu Bu hal A b 1 •1 1 . l<l • k 'h b' tebliğ neşretmiştir. Bu netice-

hri • h h'l f vrupa eyne mı e memıs o ugunu pe vazı ır ler henüz tam deg"ildir. Şimdiye 
ssud, e yarbuı er 

1
ne ~eç. ı ebetşerıe - siyasetinin basında bulunan dev surett~ isbat eden bir hadise mü ur yuru ur ıse ısa an kadar 4 72 kraliyet taraftarı ile 

d 1 
-"-la k _.__. h ld - let adamları arasında bir maha vacehesinde ihtiyat ve tedbirle a o m..,. · at..,..ı a va e enı- .. b k 391 kraliyet aleyhtarının azalık 

.. E h . r ille- ret musa a ası vardrr. Avustur hareket etmeğe ve müteyakkız lan ilan edilmiştir. 
:i~ :~=i~: ve ıyy ya dile ~r: g~~ ittih~t vü- davra;mağa tC§Vİk eder mahi- lıpanya'da bir gazeteci Halk Fırkasının Sofya ve Prag 

24 Cemaziyel'ahır 1326 ve 10 ~u ~ ge ~rm~ ısteyen m~ yette ır. . . MADRİT, 10 A.A. - Diva- tebli v • El ·ı·kl • • 
T uz 1324 ev et a am arının maharetlen Almanya - Avusturya ıhlif, nı harp, Cüınhuriyet taraftan · gı.. ÇI 1 erimiz 

emm karşısında Fransanın harici si- BRÜKSEL 10 (A.A.) - Bey .... ANKARA, 11 A.A. - Cüm ANKARA, 11 A. A. -"Ayni imzalar., gazeteci Angeel Galaza fi 6 se-
yasetini senelerden beri idare e nelmilel maden sanayii komite- ne hapse mahkfun etmiştir. huriyet Halk Fırkası umumi tanbul meb'usu Tevfik • 

Bu mazbata üzerine iradei 
seniyei mübelliğ yazılan 

hamiş 

Meclisi vükelanın manzuru 
fili buyurulan işbu ma:ıJbatası 
üzerine mucibince iradei seni
yei hazroeti hilafetıpenahi şeref
sudoc buyuruhnuş olmakla ol
bapta anrü ıferman hazreti 
veliyyü1emrindir. 

Serkatibi Hazreti Şehriyaıi 
TAHSlN 

den M. Briand arasında bu mü- si toplanmıştır. Almanya, A- katipliğinden tebliğ olunmuş- Beyin Sofya elçiliği için Bu . 
sabakanın nasıl neticeleneceği- vusturya, İngiltere Belçika F- M. Venizelosun oğlu tur: .. hükumetinezdinde yapılan if' 
ni görmek az meraklı olmaya- raıısa, Felemı:nk, Lüksenb~rg, bugün gelmeyor Son 2 gun zarfında İstanbul da timzaca muvafakat cevabı fi 
caktır. Bilhassa İngiltere de bu İsviçre, Çekoslovakya, Norveç dahil olmak üzere isimleri aşa- mistir. 

.. ~-•- · k ttktan M ATİNA 11 (Apo.) - Yunan - d l k , gun aıUI<. ışe arış son- ve acaristan bıı toplanmaya gı. a Y.az. ı ı. 45 azanın. müntehi Haber aldıg"unıza göre 
ra · · k · . K . b' başvekili M Venizelosun oğlu b h b .... ıştıra etmıştır. omıte ır ka- ı sa.nı. ın.tı a .. atı h. ıtam bulm.us .. talya meb'usu Süleyman 
PARİS 10 (A.A ) M B · · k b 1 · · B M. Kiryakos Venizelos, ailesi- b hi · - · n- rar suretı a u emıştır. u ka- ve ınncı munte pler reylerını ket Beyin de Prağ sefirlig"i 
d İ ·1· f' · M F ·ı ·1 le beraber lstanbula hareketini f an , ngı ız se ın . yreı ı e rar suretinde, Almanya - Avus- . . . . ırkamız namzetlerine vermeğe koslovak hükfuneti nezdinde 

göriişerek Chekuers'te İngiliz turya itilafı, ücretlerin tenzilin l8 nısana tehır etrnıştır. devam etmişlerdir. İntihabı bi- timzaç edilmistir. 
başvekilinin sayfiyesinde yapı- den daha müessir bir surette iş- a••••11•••••••••••••13 ten kazaların adedi 244 il bul· l k Ça, k h uı 
l~n içti.m~a müteallik ilk İngi- terin yo~una girmesini temine- =Mektepliler : muştur. rma - n ın aı." 
liz proıesınde yapılmış olan ta decek hır çare olan umumi Av = : Kazalar: ANKARA ıı Telefonla) 
dilattan malu~at veril~iş.tir. rupa birliğine doğru atılmış ilk• mÜSabahBSl• Ahlat, Saray, Ceyhan, Amas İrmak - Çankırı hattının k" 

Fransız Cümhur reııının adım olarak selamlanmakta- 1 ____ 1 ya (merkez) Gümüş, Hacıköy, resmi 23 nisanda yapıla~ 
Bunıuı üzerine ertesi sabah nutku dır. • T l b . k : Adana (merkez), Cebelibereket Maliye vekili hükUmeti teııı' 

çıkan gazetelerle keyfiyet ilan PARtS 10 (A.A.) - M. Dou İşsizlik, ücretler ve mesai sa 1 a e esı en ço mu-• (merkez, İslahiye, Sürt (mer- len merasimde bulımacaktır • 
.olundu. O günün sürur ve şadi- ı;tergue'in Nis.te irat etmiş oldu atleri hakkında komite, 1930 a- • vaffak olan mektebe: kez), Gaziaymtap (merkez), Ç b k t b 
manisi hatırlardadır. Halık fevç gu .nutku .tahlıl _ed~n !a~ gaze- ğ.ustosunda Kopenha~g ~ongre : kupa veriyoruz.. • Manisa (merkez?,. Gördes .• Kır u u çayı aş 
fevç saraya geliyor, hissiyatı tesı, bu hıtabeyı husnu nıyet sa sı tarafından kabul edılmış olan • --- 1 kağaç, Kula, Azızıye, Nıksar, ANKARA, 11 (Telefon) "" 
teşekıküriyesini padişaha arzet- h~bi. bütün ~nl~yacakları . yeni k.arara m_üzah~reti kab?l etmiş 1 99 UNCU HAFTA • Bor~ka, Reşadiye, Y~suf~li,Bur Dün sabahtan beri şiddetle dl' 
mek istiyor, padişahı bizzat bır ıhtar telakki etmektedır. tıır. Konnte, sıyasl vazıyetteki 1 1 hanıye, Sındırgı, İspıroltı, Ke- vam eden yağmurlar nd 
görmek için talep ve ricalar vu- Bilhassa, Almanya ve Avus buhran dolayısile fevkalade mü • 99 ncu hafta birincilikle- • malpaşa, Bor, Ulukışla, Akdağ- sinde dün gece çubuk çayı tlf' 
ku buluyordu. tury~n~.ani .teşebbüs.lerine mü teessir olan Lehistan, Macaris- ; .rini sll'asi~e yazıyoru~: . : madeni, Rize (merkez), Hopa, ıruş ve bah~ler civarındaki ff' 

(Bitmedi) teallik sozlen ehemmıyetle kay tan ve Lüksenburg federasyon • 1-Daruşşcfaka lıs~sın- • Ankara (merkez), Ayaş, Bala ler. su altında kalmak telılikııİ' 
• •• 00 •' deden Tan gazetesi, bu sözlerin larma manen ve malen müzahe 1 den 134 Naci Emın B. ; Beypazarı, Haymana, Kalecik, ne maruz bnlunduklanndan ; 

Kadastroda ücretli ne gibi bir zihniyetle söylenmiş rete karar vermiştir. • 2 - Erenköy kız lisesin- • Nallıhan, Polatlı, Kuruçay, Ke çinde bulunanlar evleri tahlif' 1 den 102 Nilüfer Muh- 1 mah, Samsun (merkez) Boğaz- etınİftir. Şehrin diğer tarafll' 
memurlar Bug"" day}ar Emin Ali Bey dün : sin H. ; Iıyaıı, Sorgun, Zonguldak, İs- rmda da ufak tefek kazalar tdf 

Haber aldığımıza göre kadas A k d ıd· • 3 -Darüşşcfakadau 235 • +-Mhttl (rnp..t•n) nolttnmnııtur. 
tro idaresinde ücretle müstah- n ara an ge 1 • M. lbrahim B. • ••'!!!!!!!!!~!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!J!!!!1!1!1!!!!!!1_!!1!1 ________ _.~ I 
dem bulunanbilfunum memurlar Muhtelit hakem mahkeme- 1

: 4- Darüşşefaka Iisesin- : iki Fransız profesö- Emin Zeki B. Vekalet 
barem kanunundan istifada ede Alım sabmda yeni lerine ait bazı hususat hakkında : den 821 Asım B. : •• d" • ·ı emri e al d 
ceklerdir. Ayni zamanda ücret- d Ankaraya gitmiş olan umumi • S - Pertevııiyal lisesin- il fU UD gıttı er n ın 1 

le müstahdem olarak geçirdik- te birler ajau. Emin Ali Bey Ankaradan ; den 334 Reşat B. 1 Bir müddetten beri şehri- ANKARA, 11 (Telefon) ""' 
leri miiddetleırde bir defaya Buğday alım ve satımının avdet etmiş ve rahatsız bulun- • Müsabakayı kazananlar, • mizde bulunan Paris Darülfünu Emniyeti umumiye şube müdil' 
mahsus olmak üzere tekaüde son zamanda ehemmiyet kesbet duğu cihetle vazifesi başına ge- ; mevut mükafatlarını idare- 1 1111 müderrilerinden doktor !erinden Emin Zeki B. vekilll 
hesap edilecektir. mesi üzeııine buğday ticaretinin lememiştir.- • mizden aldırabi!Srlcr. : Goıırgerot ve Guitro Lamartine Brine alınmıştır. fJ 

lzmir evkaf tütün tanzdaimbii' i~n .dün ticalınışret borsa- Frpans1ız edibi M. 5 100 üncü hafta : vapurite dün şehrimizden mu- abıalinin tarihi kapı 
deposu sın r ıçtıma yapı tır. au Morand • Artık müıabak~nın son haf. 

11
a farakat etmişlerdir. Profesörle- Eski hariciye binasına naklr. 

Bu içtimada bilhassa buğday Evvelki gün şehrimize gelen : taıma giriyoruz. n ri Türk doktorları ve bazı Fran den polis müdürlüğünün "s-' 
Evkaf müdüriyeti umumiye

si tarafından lzmirde inşa edi
len büyük tütün deposunun ka
bulü kat"isini yapmak üzere İz
mire giden evkaf müdiriyeti u
mumiyesi müfettişlerinden Sa
lim Beyle heyeti Fenniye mü
dür muavini Fikri B. Konyada
ki camileri teftiş etmek üzere 
Konyaya hareket etmiştir. 

Romen telgrafçıları 
şerefine ziyafet 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Romen telgrafcıları dün şehri
mizin şayanı temaşa mahalleri
ni gezmişlerdir.Dün akşam Ro
menler şerefine posta idaresi ta 
rafından bir çay ziyafeti veril
miştir. 

Bugün Romenler telgraf mer 
kezinde tetkikatta bulunacaklar 
ve şereflerine telgraf müdürlü
ğü bir öğle ziyafeti vt'.:;ecektir. 

alım ve satımında çok müessir Fransız edibi M. Pıaul Morand • .. ı~ senede':' ~i her hafta ~~ : sızlar teşyi etmişlerdir. bıali" denilen tarihi büyük ka• 
olan kuntrato meselesi üzerinde fik d.. h' d . · • mühım hav:ıdıaı bulup. bu?u. 1?°1 

• p f G b d pıyı açtıracağnu yazmıştık. ~ .. .. .. .. .. . ve re ası un şe ır e gezmış.- • tar.ı:da yazan m<kteplilerımızın • ro esör ourgerot ura a . ti 
goruşulmuştur. ~_çbmada bade- !erdir. Bu meyanda Topkapı ve : yazılarını dercediyorduk Bu ya· • bulunduğu esnada yapmış oldu pmm ıç tarafı senelerden be• 
ma Avrupa usulu kuntratoların Evkaf müzelerile çarşıyı da zi- • zılar yetiımekte olnn talebenin • gu tetkikattan cok memnun ol- n:ıett;ık bir vaziyette kaldığı; 
kullanılması esas itibarile tekar yaret etmislerdir. •. gerek muhak~me ve tahlil kuv- .• - .. 1 ; T .. k çın çople dolmuştur. Burası t c..ugunu soy em.ş ve ur mes- . 1 · 'im k d' 
rür etmiştir. Ayni zamanda huğ C 1 · l . . a vetine ve gerek iyi yazmak hu- • 1 , 1 d b" "k b' k mız ettın e te ır. 
d 

1 
d f .. . uma arı ame esını • sosundaki kabiliyeti itibarile t•· • d~ı<.taşbaarhın an . u.yu M ır .t

1
a h- ! Kapı da harici bir tamire jlY 

ay satış arın a ıat uzerıne en 1 t f brik l • yanı dikkat olduğu kadar bizce • 1r,e s ctmıstır. umaı ey , . .. k dir T 'hl ·" 
Çok tesir yapan mevaddı ecne- ça ış ıran a a ar • . . . ı . d • b d .. d" • . : baz k' tıyaç gosterme te . arı ,.. 

. . . • ıftıharı mucıp o uyor u. • ura a gor ugu ı va alarm 
bıye meselesı de sıkı bir surette Bazı Hususi fabrika ve tica- • Şimdiye kadar müaab:ıkamı· • , .. . . mimari kıymeti olduğu için ki° 
zaptu rabıt altına alınacaktır. rethanelerin cuma tatili kanunu • za iıtirak husuounda mektepliler : araz ve tezahuratına aıt resım- pının müzeler idaresi. tarafııt· 
Türk buğdayı dünyanın en iyi na riayet etmiyerek gizlice : ta~ın~n b~~~.b~r arzu ve te- • teri istemiş ve bu arzusu is'af dan tamiri rica edilecektir. 
bug· daylarmdan biri oldug-u hal müstahdemini çalıştırdıkları .ı:a • h:Juk gosterildıgın.• d~ memnu· • edilmiştir. Profesör eski talebe Kapı tamir edildikten sont! 

. . . . . • nıyetle kııydetmemız lazundır. • · d b T" k ~ 
de mevaddı ecnebıyenın mevcu bıtanın nazarı dıkkatını celp et- • Yüz haftadan beri en zi ade • sın en azı ur doktorlarının burada usulen geceli gündüzltJ 1 
diyeti kıymetini düşürmekte- miştir. : muvaffak ol~n talebenin me~ıup : mesaisınden büyük takdirlerle iki polis nokta memuru btılıırıl' 
dir. Polis merkezlerine yapılan • olduğu mektebe "Milliyet" bir • bahs etmiştir. caktır. 

Buğday ticaretinde mevaddı bir tamimde fabrika ve ticaret- ; kupa hedi~e cd~ce~. 1 Profesör Guitrot ise şahidi Romen ve Yunanlı 
ecnebiyenin sıkı şeraite tabi tu- hanelerden cuma günü müstah • Bu hedıyemız bütün cevapla- • olduğu bazı ameliyatların fev-

d akı d • nn tetkiki ve dere<:elerin taanifi • A ' W seyyahlar 
tulması buğday istihsalatı şerai em çalıştıranlar ? cın ~ za- • işi bittikten sonra verilecektir. • kalade muvaffakıyetlı oldugu-
ti üzerine de tesir yapacaktır. bıt varakası ta:ıı<ım . e~ıl~r~k : ıoo üncü hafta zarfında ga- : nu söylemiş ve mide hastalık- Şehrimizde bulunan Yuııal" 

Bilhassa önümüz büğday ih mahkemeye verılmelen bıldınl- • zetemizde çıkan haberlerden en • ları hakkında Türk doktorları- lı ve Romanyalı seyyahlar djİI) 
racat mevsimi olduğundan bu mıştır. : mühimini seçi~ cumarteıi akta- : m tetkikatmdan bahsederken de muhtelif gruplar haliı:ı~ 
nokta çok mühim görülmekte- Bunlar para ve hapis cezala- Bm!na ka~r ~usıı~d ~urlu- • bu tetkikatın çok ehemmiyetli şehri aezmişler ve bazı camiletl 

• 1 · 1 ki d • ırumuz ıuareame gon ennız. • 1 • " • • 
<lir. n e teczıye o unaca ar ır. fll••••••••••••••••••• olduğunu soylemiştir zıyaret etrnışlerdır. 

;. 1 > • 

la 



jı 

t 

.. 
el 

ıı· 
vt 

Mll..UH· --~ 

1 

l 
-
i -
ı] 

r 
l l 

it 

' 
ıa 

u 

ı; 

ıt 

r 

e 

) 

l 



• • • b .. .... ...... ...... • rt 

Fikir, ~i:za.h, Edebiyat, 
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Scı.• ı'a.t 
• 

Asrın u mdeıl "JUll/get" tlJo 

1 

•iBi~t 1 Metıeplilır mosabataiı 1 HAMDI BEY ı~=;:?.!,EI 
Türkiyenin ihracatı ve ta misli ıgörülııneyen ve 11ıatta 

Mu .. ZEMl·z o zaman için tehlikeli bile oıan 
lbir metanet ibraz etti, llı:lıdi 12 NiSAN 1931 

1 l:')AREHANE - Anbra cadde11 
~o: 100 Telpaf adreaiı Milliyet. ı .. 
f.anbul. Teleloo mmıanılarıı 

99 uncu hafta birinciliğini göstermedi, ve nihayet bu muaz 
Dariişşafakadan 134 Naci Emin (Makalenin devamı) tını oğluna tevdi eyledi ki bu da zam eseri ikinci defa o1araık 
B. kazanmıştır. Yazısı şudur: eski Eolia'nm(Biga ile İzmir a kurtaııdı. Filhaıkika onu bidaye 

İnsanları birleştiren toprak 
· -Fransrzçadan

Harpten, su1'htan hana uzun başka milletler·e mensup olıuı· 
uzadıya bahsseden a•ı1kadaşım lar geldi. Çeıhreler değişik, dil-

1 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç içiı 

3 ayiığı 400 kurut 800 kul'l'f 
6 • 750 H 1400 H 

.2 " 1400 .. 2711;) .. 
--...---

Gelen evrak geri verilme• 
Müddeti eeçen nüıhalar 10 kurut 

[ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
çin rı. iidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz i1inlann mu'uliyetini 
; .. bul etmez. 
' .-~~~~~~~~~...., 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 6 enaz 

4 idi. Bugün ruzglr fimalden 
esecek Ye hava kapalı. 

.... mı? Desem 1 

İhracat emtianuzm dünya MıaarnaHh bu yeni nizamları rasındaki krt'anm) yer altı kab ten toprağın içinden dışarı çı-
piyasasındaki mevkiini tahkim Hamdi Bey itidfil ve nasafet i- ristanlarından bazılarım hafret- kaımak suretile nisyan ve tah-

. · f ali ·ı le, ve bütün ilmi menafii vika- mesine müsait oldu. ripten vikaye ettikten sonra bu 
~~ tarsm 1çın .. a. ?'e~.geçı. e~- ye eylemek hususunda büyük 
gı hakkında Mılliyet te ıntı- bir itina ve dikat ile tatbik ey- Bu teşebüs ise cür'etkarane defa da müstebitlerin en zalimi 
şar eden haber, bu hafta haber- le . f F·ıh k.ka b hk. olmaktan hali değildi. Fakat nin armı ve meramına, ve en 
!erinin şüphesiz en mühimmi- mıbş . 1~·1 . ıl 3: kı d·~ .a anıl, ilk netayiç pek mahdut olmak- kurnaz ricacının da hareket ve 
dir B h · l ecne 1 a ım erı en 1 enne ya - la beraber, o kadar memnuniye teşebbüsatına rağmen bu tıari

. . u .• ususta yenı ve . esas ı niz şeref broakacak olan pek mü 
bır teşkılat yapılması ve ıhraca- him ve çok masraflı hafriyat ic ti mucip idi ki veznesini gayret kayı memleketine saklamağa 
~ ~u suretle id~re edilmesi dü rasına pekte teşvik edecek ma- li müdürün lehine açmağa ne muvaffak olmuştu. 
şun~~~te ol.dugunu maalmem hiyette deg"ildi. Hamdi Bey zareti sevk ve imale eylemişti. İşte elde ettiğini m üdafaa 
nuru - H Ik f k İşte bu veçhiledir ki asilın a- etmek ve daha iyisini istihsal 

ye ogren'.yoruz. a ır a çok defa bunları dirayet ile tat ·k h 1 aı·k h eylemek irin Hamdi Bey he-
smın ~ayısta ~planaca~ olan bik ederek şiddetini tahfif ede- tı aya araret e a a usu- ,. 
umumı kongresınde bı'. esasa bildi. Zaten ince ve nefis bir sunda yüksek mahafile hüsnü men daima hu şerait dahilinde 
rabtı karar altına alınan ıhracat . .. . • . misal olarak 1883 senesinde Ur- çırpınmak mecburiyetinde bu-

t . zevk ıle yuksek hır fatanetı nef fa'nın cenubunda kain Nemrud lunuyor idi! .. 
işlerimiz Türkiye ktısadiyatı- sın· de mezç ve telfı·k etmı·ş olan - , 

d 1884 t B a a 1885 Lakin kendisi 1891 senesin-nm muhakkak ki en mühim bir bi dah" ..... bekl ruı· agma, e ergam Y • r zattan ı uu e ır kad. E ı dahil" d k.. d e k. K · k t' L · inkişaf anahtarıdır. Türkiyede "d" H . !bmd b.. ..k te ım o ya ın e aın e s ı ana · ı asının agına 
iktısadl hakimiyet ve milll refa ~· ı. em ~.caı . a 

1 
uy~ bazı mevakia bizzat gitmekte te ismindeki mahallinde (yani Mi 

hm teminini kendisine gaye e- ;r ::et:~ ~os:er~\ 1em e reddüt etmedi. las şehrinin şimali şarklsinde 
dinmiş olan Cümhuriyet Halk 

1 
erde\9 h 

1 
m a

1
.ut 1 e muamirf e Nihayet bu mesai ve himc- bulunan ve l I eyne denilen köy 

e e er, e e ma U11,1at ve anı • f le ·· · ş·· de) Hekat nam nd k" 1·ı·ı1eye fırkası bu mühim meseleyi şüp- .. ... 1 . 1. d matı za er tetevvuç ettı. oy- ı a ı a 
. . na muracaat cuen en e ın en 1 ki. ittihaf kılınmış bir mabedin bü-

hesız memlekete en nafı olacak geldiği kadar teşçi ve terğib e • . tün "f · · · · 
bir şekilde halledecektir·ve biz l rd. Ş h b .. bT 1887 ve 1888 senelerınde Say rız., ını, yanı perv~ını, 
·ktı di t · k" r' ' ey e ı. a san ugun ne 1 ı- da'da icra etmiş olduğu hafri- ve muahhaıııen 1892 senesınde 
1 bsa yakuunızın ın ışa ı. namı- yorsam hep ona medyunum! yat bu gu··n şo··hretleri pek bii- gene İzmir dahilinde kadimen 
na unu vvtle temennı ede- Ot "ki · "nd d" k. · · eşvı erı sa!esı e 11r ı san yük olan ve misil ve nazideri Menderes Manısasr demlen Ba 
nz. at haldı:~ ~ır k.aıç ~r tere~- ıbulunmayan mezarlar silsile- latçrk kö~d.e .P!ana Lö~?f~i-

Gazeteler, guya kendi dili- İhracatumzm müspet bir me ~ege cur'e.~ etmış, ve mu- sini meydana çrkardı. Fakat na mabedı frız ının en buyük 
'nize ait tanzimat bitmiş gibi şekilde tanzımı ve iktısadiyatı- zemızln hem turkçe ve hem bu ıhari.kalan teşhir için biır bi kısmını da'hi keşfetmiş idi. Ke 
•ngilizce bir kelimenin nasıl o- mızm inkişafı netice itibarile frans~zça olaıra'k .. avama mah- na lazmı idi. Çinili köşkte ise zaliık eski Troa, Niller, Tello, 
:unaca.ğım .~tkik . ile .. me~gul. milli paranın kıymetinin yüksel sus b~_rer rehb~rıı:ıı de yazsnağa hiç boş yer ka1mamış idi, ıve Ninua v. s. gibi yerlerden de 
~u. kelı~e Dumı:ııng kelime- mesi demektir ki bu hususun teşebus. eylemıştim. Sonralan zaten kaıptı;ı da dar ıolduğu i- tarihi bir ço'k bekaya müzeye 

1 ıdır. Manası pıyasaya ucuz temini için atılan en büyük. a muhtelif tarihlerde tadil etmiş · k f 1 ı.. ab.d ı · vürut etmekte idi Pek ziyade 
ı l ık f. l · k akm - • .. , çın eş o unan uu ı e erın · 
na ç arıp ıat en ırm ış.. dım Devlet Bankasmm teşkili bulundugum ve dordüncü tabı · · · l · ·· ·:t d • ·1 ehemmiyeti haiz olan bütün bu 

Pi d · b -d - • ıçerı gırme enne musat egı 
. yasa a _çımento, ~g ay, dir. Filhakika senelerden beri nm buJ?Ün tükenmış olduğuna idi. Lahitler müzenin avlusun- e~ler l:ıiriıbiri at1kasmdan geli 
:ındık ve manıfatura da Dum- vücuduna ihtiyaç arzedilen Dev da şahıt olduğum bu rehberin d b. b ka dahil. k- yor ve la.kin bahçenin ortasın-

. u ld • ·· ı · T" . b'l'h . d a ır araı ıne muva • 
·ın~ o . ugu soy enıyor. ıca- let Bankası nihayet bu sene zar yerıne ı a are aynı tarz a ol- katen 1oonuldular ve burada da ve sandEklan içinde kahna-

;e: ale~ı ~u .~~m nasıl ref fmda "Cümhuriyet Merkez ma.k üezere, müzenin sab~ mu- kendi sandıklan derununda ğa malhk&n bulunuyor idiler, 
dılecegını duşunup dururken Bankası" namı altında olarak hafızlarından Esat Nasuhi Be- ınrhl ld kl ,._ 1d uzun çünkü yeni bina dalhi dıolmuş 

l lm l 1. k ı· · . . A • . • ı o u an na e 
1
azete ~ra .. ış.~r ~ ın~ e,!meyı teşekkül ve çok kuvvetli bire- Y~ kadım. sur ve Babı! asarı müddet kaldılar.Nihayet Ham ve boş kalan yerlere ise kıy-
?u~pıng mı. dıy~,lim, 1?0~ sas ve sermayeye istinat etmek a:ınasına aı! muhtasar rehbe- di Bey talebini teeviç ettirme- metle.ri pek büyü~ olan atik 

· -ı~?g . mı, !.oksa Daı:npıng tedir. Ecnebi bankalarının hisse nnden mada (o~ yalnı;z fran- ğe muvaffak oldu: yeni bir kıs- meskuk~t. kolleksıyonlan ko-
11· dıy~ mun~~şa .. e~~yorlar. senedatı almak hususunda gös- sr~d.~?· .ba~'ka .hır eserın neş- mm inşasına müsaade isfhsal nulmuş ıdı. 
a asıl ışe ellennı surmuyorlar. terdikleri tehalük memleketimi redıldıgını bılmıyorum. Zaten etti Şu halde gene yeni salonlar 

1 
ank! kelın:'.e dürüst .söy~eı:ıirse ze karşı olan itimatlarnun en b?gün İs~a~ sa~·a~ asarını ha- Çinili köşkün karşısında ve inşa etmek ~zını.geliyor idi .... 

· ıaslahat duzelecekmiş gı~>ı.. . mükemmel bir delilidir. Cümhu vı olan Çımlı Ko.şk~ de av~ma aynı set üzerinde az zaman Gene .Harn?ı Beyın s1?b~t ~e sı
. ~:'. r;ıanzara b~a, hepınızın riyet Merkez Bankası Türkiıye- ~~hsus ve amele hır (ehben ~.e sonra yeni bir büıa yükselme- ! y:ısetı faal~yete ~elmış ıdı. Pa
ıldıgın ız Nasrettın hocanın şu nin iktısadiyatmda çok mühim nu~ :ı;apılma~ıştı~. ~vkaf !"f~- ğe ba!<ladı: cephe üzerinde ıs 1 ~ışah tahsısat.m. ıtasma. muh~
krasını hat•rlattı: ve lehimize bir tahavvül husule zesı ıçı~ dahı aynı hal vakıd~r. şer metre yu~ekliginde sütun ' lıf bulun~yor ıd~: H~dı .Beyın 

diyordu ıki: ler ayrıydı. 
- Toprak kadar sulhu seven Faıkat bil.sen dostum bu de· 

bir şey yoktur. Sana hiç unuta- ğiş~kHk şu uf.ak !köye n:e bil· 
mıracağrm bi'. ;ak'a?'ı . <:?-1ata- yük şeyler öğretti!. . . Dil ay
cagrm. Harp ılan edıldıgı za- nlığından dolayı biribirlerini 
man •eli. silah tutaJiı e~~el_cler anlamayanlar ha!kı:şlariyle, elLe 
davete ıcahtele şaı:ıkı soyhy·e- 1 rile meramlarını ıa.nlatrrken bu 
rek giderken köyde hnraiktıikla- küçiJlc ıköyün ha1kı öğrendi ki 
rı, kanlarına,_ ~ocu.klarına: . 1 dünyada daha başka insanlar 

- ~o~ .'.1egıl, dıyorlar~ı, nı-
1 
da vardır. Onların dilleri, çeh

hayet ıkı uç ay sonra doneoe- ı releri, adet1eri ayn olması, in
gız. san olmalarına mani değildi. 

. Bu bir ümitti. Sonra dıa~a , Kadınlar bu değişik iıısanlan 
bır ço~. şey aınlatry~'.laırdı. B~r 

1 
il'k gördükleri .zaman hayret et 

k.ere d':1ş1:1anlar kat ıyen mag- . mişlerdi. Bu hayret geçti. Son
lup edılsın, ondan sonrası ko-

1

1 ra yukarıda dediğim gibi bım
laıydı. · larm esir edilen düşman olduk-

Faka.t günler, haftalar ~e ay ~ larmı düşünmeğe bile lüzum 
ı:ır geçtı. Aylar ayları takıp e~- ı görmediler. Tarlalarının işi, top 
tı. Aylardan sonra sene geldı. 

1 
rağm mahırul "ermesi, gideın 

Tarlada aırtnk kadınlar. çalışı- ! erkeklerin ıköydeıı ayrılması yü 
yo~u. H~ de eı1kekl~ı~ yıoık- 1 zünden iyi bakılamayan topra
lu~u.:bellı etım~ ıçın ~ 1 ğm •kendilerini aç bırakmama
lar ıbutun .gaıyl'Ctlerını ~ı- ' sı lazımdı. Ozaman çok iyi anla 
yorlar~ı. Falkıat ne yazık iki er- ı' dım ıki açlık kof1kusu, toprağa 
keklı;rı~ bul~m~ı, o kıadar 

1 
iyi bakmak zarureti bütün hu

kenıdını bellı .e~ı ıkı haıı:P u:ıa- 1 sumetkıri ıınutturmuştu ! . . Ni 
dıkıça b1:' e'ksvkh~ ~. gı~ giıde , haoyet haııp bitti. Köye dönen
arttı. Nihayet g~_rduk kı .. tarla- ler döndü. Dönemiıyenler için 
la:<la ~ı~ . uzere duşına.n 1 ağlandı. Şimdi lakırdımı bitir
eısı.rlen. getırıldı. Bunlar ~- j mele için sana şunu da söyliye
t~lif mılletl~re men~u~ esırler- 1 yim: ~ten dönen erkdkler
dı. Falkat diık!kat e~ım: Kooa- ı den hın karısı arasında o sene 
ları muhaıııebeye gıt_1:11ış olan 

1 
tarlada nasıl çahşılıaıcağma da

~dmı.lar tarlalarını suııerek, e- 1 ir bir münakaşada kadın kocas 
kıp bıç.eoek olan bu adamların na şöyle demiş: 
harpte ya'kalanmış düşmanlac 1 . 
olduğunu hiç düşünmek bile is-1 .-. Sen çalışkıan bır erkek de
tememişlerdi. Esirlere gelince ğılsın · · ·. ~uhar~be ~anı hu
.onlar da toprağın kendilerin- j raya getırı!en ~~rt~;ın ne kıa-
d bel 1 d. - · · · .... k d.. dar çalrştrgmı ~rdiik .. en c e ıgı ışı gorur en uş . 
man bir meınleı~ette çalıştırıl- ! Kadm !kıocasını tenkit edi
dıiklanmn ıstıraıp ve teessürünü yor! . .. Bu köydeki erkeklerin 
du}"maz gibi görünüyorlardı. j gururunu lkmmağa kaf~ydi. De· 
Toprak işi i!ki düşman taırafa mek ki toprak kadar ınsanları 
da nefret ve husumetlerini u-1 biribirine bağlayan ve tanışma· 
nutturmuştu. Sonra bir krsım larmı temin eden şey yok dos
esirler gitti. Onların yerine 

1 
twn . . 

bir lbiiyük ıbaba g~bi siyaneti al- , için hiç lbir fırsat ve vesileyi ka 
tında ıbu1unduran, 137 metre u- çınnadım. O sebeple bu.gün ge 
zunluğundaki o güzel cqıheyi ne bu hususu derhatıı:: ettirmek 
vücude getirdi. benim için en tatlı bir vazife· 

"Hocaya birisi gelmiş ve şu getirecektir. Halk fırkasının Halb~kı bu ~arzda reh~erl~nn ve pilastrolar, sade ve zarif biır ısrar ve ıbramı uzer~ne nihay~t 
ırzda bir ruya anlatıp tabirini yüksek mefkuresi bu vasıta ile pe~ zıy~d~ !uzum ve. fa.ıdesı ol- alınlığ a müstenit dört buna muvafakat ettı, anc.ak bır 
ıtemiş: gayeye varmak için pek büyük duJ?u aşıkar.d~r. Vak.ıa. ~lk e~~r- büyük sütunu taşıyan geniş bir ı ş~r:t k.oydu: ~apılacak bınanm 
- Şöyle geniş bir yerdi .. Ova bir adını daha atmış olacaktır. lerımden hırıne ~ınılı Koşk dış merdivenden müteşekkil h~rıncı kattakı 5:1!?'.1l~rından 

ııı desem, tarla mı desem, ça- Nihayet Büyük halaskarıınızın hak~ı~d~ bazı mal~at de~c~y muazzam bir methalin iki tara hır krsrm pek se~d.~gı ıçı san.an 
hr mı desem. İlerde karartılar bu hususta da millete en dog"ru lemış ıdtse1!1 d~ bunu ikmal ıçın fında ve 66 metre tulünde di- la do1. durulmuş o.lu kuşlar ko!-

d h b ılın ı k h ı k ı~ Görülüyor ya, Hamdi Beyin örünüyordu .. İnsan mı desem, yolu göstermiş oldug"unu bil- sonra. an. ıç ır şey yaz a- zilmiş hulunmaktadırlaır. Bu i- e sıyonuna t.a. sıs o urun.a ..... -
d F k b k 1 1 k d t H d B mücadele etmekte olduğu müş-

dir. 

Bu bapta daha doğru bir fi
kir verebilmek için işte, bir 
çok emsali meyanında, kendi 
ağzından işittiğim iki hikaye ... 

1 ayvan mı desem, her halde pek mekle bu teşebbüsün derecei su '.· ı ~ı1!1ce u no .san a;n:ı va se eski renesans üslilıbudur. Bu z~ ı:.e ece 1 ı ··:· am 1 
• ey külatm en ıbüyüğü saraydan ge 

:çemedim ... Bunlar hareket e- butu hakkında da en kat'! neti- kıt geçırılmeyerek ikmalı ıcap güzel binanın küşat resmi 13 hunkarm hu ganp hevesınden . . . . . . . . 
· l rd y·· .. 1 d ceyı· elde eden·z. eder, çünkü her şeyden evvel haziran 1892 tarihinde icra o- istifade ederek yeni salonlarını liy~r ıdı .. ~endı daıreı samımı-
ııyor a ı.. uruyor ar mı e- b" . , "lh . 1 . . . d. yetı daıhilınde pek uzun zaman 
. :m, koşuyorlar mı desem... ızım san atınıız ve onun ı am lundu. İşte Hamdi Beyin saye- sevınç e ınşa ve tanzını ettir ı. Ld • . . ür'etle 

lan mevzuu bahistir Filhaki- · ded' k" Sa d ı~,ı..·ıı · A Fakat içi saman dolu bu ı ..... •lar yaşamış 0 ugum ıçın c Hoca adamın sözünü kesmiş: radyo makineleridir. Bir ara- · sın ır ı, Y a '4'111 en, v ~~ · · 1d • b ··11ı.· ·· 
ka Türk san'atı pek ziyade ih- rupanm her tarafına dag"tlmış kendilerine bir yer ıgösterilme- ıçıne a~ı ıgbı u .~u ebış lmu~-

. - Yeter yeter anladıın! Se- lık bu nerden geldiği belirsiz şe 1 d.ld. d k .. ib. ah · d hT d delelerı ve u munas ete gos 

. b b. 1 k ye merak ettik .. Bize lO-lS li- ma e ı ı, onu mey ana çı ar- veyahut sakatlanarak ve parça sını ı ır m zenın a ı ın e d'"" d. . ed . 
. n aşma ır ge ece var am- mak ve alelhusus tanıtmak za- !anarak ışatılmış ola=k yerde bekliyıor idiler. Bir çok aylar ter .ıgı kn~ ~rbcilc;s:ıretLı . makaenı-

' a devlet mi desem, kavuk mu raya bir makine sattılar .. Akü- . k ld. B h. , .. • . Niıh d" ah yeyı pe ıyı ı ırım. ıy t ve 
::semı dert mı desem! .. Ara- mülatör doldurmak için peke- man.ı ~seç~ ta!1 ge .ı. ·~·· ı~- zaman ve ınsanların tah.nbın- ~~~···ku 

1 
ayet ·:ı ış 

1
:f ~r- •ktidarlan haiı:ile takdir edebil 

m bir üç görüyorum, gün mü konomik bir şey dediler. Aldık. ~e~,be~:::enın yenı mu urun d.::_~_,ma~unb. bu01aı:~ ~:_ındaılcnin :a ıc:naa: !:~i= H~i Tey- mek için Türkiyenin otuz sene-
d · A d ·· d"rt · bi · eıı..uı gı ı gun ., ... a a top- " d fazl b. üdd t km' ol :sem, ay mı esem, sene mı ra an uç o ay geçtı r Şu küçük istitrattan sonra 1 bul aktad 1 bunları bir çuvala tıktırdı çu- en a ır m e çe ış 

:sem... lambası bozuldu aradık 360 ku- sadedimize gelelim. uD ~d.k k. ırlaah~~:tler valm ag· zını diktirdi ve ~eh- duğıu l:ıu şiddetli ve sürekli zu-
d d ·ı Eh b • ha · emış ı ı ı • , yavaş • 1.. . ·1x1 dı k 1• 

' Allah aşkına bütün dünya ruş e 1 er... • agrımıza s Yeni nizamnamenin ahkamı ··k 1mekte olan tapsız bir geceden istifade ede- um ve ıstı a unutmama a-
°>yle azim iktısadl meseleleri tık ve aldık. Geçende lamb~ yi- sayesinde müze artık tevesü et .k::~~lerfn1e :ahsus bulunan~~ rek Marmaraya attırıverdi!.. z.~rrl O de':'i~de deıvleti!1 bü
anca elıemmiyetile karşılayıp n~ bozuldu tek~ar almak ıste- meğe başlamıştı. Lakin, adet- naya yerleştirilmelerine intiza- Bir kaç hafta sonra Hamdi ~n kuvvetlen ~d~~ kend.~ ne'.
utalea erlerken bizim kelime- dık .... ~u se~er ~ıat 660 kuruş. !eri ne kadar çok olsa dahi, te- ren ıkendi sandıklan dahilinde Bey sükfuı ve itidalini hiç boz- sınde.~~ou.t hilcuml~ mustaıt 
n imla.sile uğraşmamız bu rü- Ve ?grend~k ~.ı radyo. yapa~ sadüfen keşfedilen tarihi hatı- yatryor idiler. Bu esnada zu- mayarak yeni salonlarım biz- avamılı ı~lfil ve tahrıbe, ~e az 
ı maşalını andırmıyor mu? fabnkalar ılk once hafıf ve kar- ralar Hamdi Beyin İstanbul- ıhur eden bir vak'a Hamdi Be- zat kendi kolleksiyonlarile mü çok terakki taraftan ol~ugu an 

Fenni kazık 1 lı şartlarla makineleri satıyor da tesisini emel edindiği müze yin epeyce telaşını mucip oldu. celllıez oldukları lhalde umuma !aşılan her şahsı da ımh~:>'.a 
ve bu makineleri yerleş~irdikten yi teşkile kafi değildi. o sebep Ecnebi bir devletin sarayda açtr. hasr ve sarfolurun:ıltta ıdı. 

Evveli, - pe iyi hatırlarım sonra lamba fiatlerini yükselti- le yeni idarenin bizzat munta- pek nüfuzlu olan siyasi mümes İşte bu suretle yeni müze ev- Tec~düt huSU?,daki. he_: .. t~-

Bir gün Hamdi Bey meclisi 
vükelaya davet olunur. Babı 
aliye geldiğinde hemen Nazır
ların müçterni bulunrnaıkta ol
dukları salona ithal edilir. Mec 
lise riyaset etmekte bulunan 
Sadrazam kendisini hünnetlt 
kabul eder, yanında bir y« gös 
terir, ve ıbir casl16 tarafmda11 
kaleme alınan bir jumah uzata 
rak buna vereceği ceıvabı Hün
kara arzetmeğe emir almı~ 
.olduğunu !beyan eder. ]um.alda 
Hamdi Beyin bir bina yaptır 

makta ve içini de bir takın. 
putlarla doldurmakta olduğL 
ve bunun ise Kur'anın ahkamı· 
na mugayir bulunduğu zikredi· 
liyordu. Hamdi Bey ıbu kağıd . 

soğuk kanla okudu ve cevabın 
aynen arzedip etmeyeceğin 

Sadrazamdan sordu. 

- fenni sünnetçiler vardi. Ben yor .. Siz ister istemez parayı ve zam hafriyat icrasına ibt idar et sili "İskender lahdi., nin kendi vela 1902 senesinde şimale, son şebbus zan ve şupheyı daı ıdı, 
rlesine düşmediğim için me- rip alıyorsunuz .. Çünkü adi am ınesi lazınıgeliyordu. Fakat pa hükümdarına hediye edilmesi ra da 1908'de cenuba doğru tem ve Müzemiz de bu tehlikeden 
yeti nedir bilmiyorum. Yalnız pul değil ki "mum yakarım" di- rayı nezaretten nasıl koparma- hakkında bir "irade,. istihsal dit edildi ve bu da, .bugün tak- kurtulmayacak idi. Fakat Ham
:nni kazık nedir onu anlamak yip alm~mazlık edesiniz ... İşte lı? . .. İşte o zaman Ethem Pş. etmeyi zihnine koymuş ve hat- dirile göriilen ve Çinili köşkü di Beyin zekaveti, mahareti 
:vkınden mahrum değilim. E- feruıJ kazık budur. Tatmış olan müdahale eyledi. İlk defa ola- ta Hamdi Bey bu şaheseri o za- sanki iki kanadı ile kucaklaya- ve azim ve himmeti sayesinde 
:ndim bu fenni kazık meşhur lar bilirler!.. FELEK rak bir iane açtı ve onun hasıla ta göstermek için emir bile al- ra'k onu muhterem ve şefkatli kurtuldu. Bunları hatırlatmak (Devam edecek) VAHİT 

• Jı illiuet'in tefrikası : 2 yaftada padişahın artık idaresi- O l-.adar ki her tarafta bunu caık sebopleri hazırlamağa ça- lunan; ileri gelen bir çok ecne- di ! ... O ~aman Yusuf Paşanın 
· ~ ne bir nihayet vermek zamanı gö:-üyordu. Fakat düşündügü !ışıyor, kimsenin şüphesini da- bilerle tanışmasından da Yusuf hayatı sonuna eımiş olmıy~ 'I ~·~,, ... :·: !Ko...._ ...- llemd · geldiği yazılmıştı. Yusuf Paşa bir nokta vardı: l vet etmeden emniyet ettiği a- Paşa kendi emellerine vasıl oak mıydı! ... 

~ bm"t dfü;ünüyo ~. hakikaten Pa- Eğer bir oğlu olsaydı paşa damlar arasında bulunmak is- o1mak için ümitlere kapılmış- Bu kol'ku paşaya kendini c 
dişahm idaresi artık bir nihaye- daha cür'et ve cesaretle hare- ti yordu. tı. kadar hissettirmişti ki şimdi s< 
te ermek zamanı gelince bun- ket edeoeikti. j Fakat Yusuf Paşa için pek Paşa bu düşüncelerıe dala- raydan girenken, padişahın ken 

: - Sana bu söylediğim şey- i sma binme'k üzere idi. Paşa: 
en kimseye bir şey açma .. Be - Yıldız sarayına! .. 
'.eıfendinin istediğin şeyi sana Emrini verıdi. Fettah knrruızı 
, Çeteceğinden emin değiilm. fesli arabacının yanma sıçrı?'~
. ;tanbulda bulunan bütün beye raiı: oraya otururken efendısı
, :ndilerin en akıllısı odur. Hiç nin verdiği emri azametl.i bir ta
.r şey ondan gizlenmez. İste- vur takınaralk tekrar ettı: 
iği eve, yexıe girebilir. Padi- - Yıldıız sarayına! .. 
ıh namına her yeri araştırahi- Arabanın önünde iki de ya-
r. Hamallar arasında söyle- sakçı gidiyordu. Bunlar Sadra
en, çarşıda, pazarda olan şey- zamın arabası önünde giderek 
·ri bilir. Bir çok gizli şeyleri yolu açıyorlar, paşa makamına 
ıeydana ÇEkanr. gideııken onlar da arabanın ö
Kamer manalı manalı başını nünde gidiyorlardı. 

1 ılladı. Sonra zenici de ondan Yusuf Paşa mükellef araba-
ıyduğu şeylerin manasını dü- sının içinde arkaya dayandı. 
inmeğe daldı. Düşünüyordu. Uzun parmakla
. Pa::_a da bu sırada seiamlrk rile sakalını karıştrra~ak düşün 
ıpısından geçere!{, konağın ö- ı· ceye dalmıştı. 
inde k~ndisini be!diyen araba Bir dm ara yapıştırılmış bir 

dan kendisinin edeceği isti- Sarayda da Padişahın ıfena büyük lbir mahrumiyet biır eı-- rak düşünüııken nihayet araba disini çağırtmış olmasında aca
fadeyi hesap ediyordu. Paşanın idreısinden bııkmış olan ıbir çok kek evladı olmaması idi. Bu da Yıldız sarayının kapısı önü- ba başka, tehlikeli bir maksat 
ihtirasatı vardı. Mevcudiyeti- kimseler vardı. Fakat Padişa-

1 
maksadına vasıl olmakta ken- ne ge1miş, Sadrazam paşa her olup olmadığını düşünmeikten 

nin en ince damarını bu ihtira- hın hoşuna gitmemek ne !büyük disine mühim bir yardımcı ola- taraftan seiamlana selamlana l<iendini alamıyordu. 
satı teşkil ediyordu. Her haıre- bir tehlike olduğunu düşün- rak böyle bir evlada malik ol- aralbadan inerek padişahın ken Fakat etrafmda!ki saray a· 
keti bir hedefe vasıl olmak için· dükleri için bunlar da son dere- ma!k ne büyük şeydi!. Fakat disini kabul edeceği daireye g\)- damlarına ibaktrğı zaman onlar 
di. En yüksek bir hüküm ve nü ce ihtiyatlı davranryorlardı. Pa bundan mahrumdu. Kendisinin • türülmüştü. da bir fevıkaladelik göremedi 
fuz mevıkiine çıkmaık istiyordu. dişahın değişmesi için yapıla- bi.r lkız evladı va'l"dı. Bu kızı 1 Yusuf Paşa bir taraftan böy- Her şey eskisi gibi, tabii. bir su 
Abdü1hamidin saltanatı zama- cak her hangi ıhi'l" tasavvur da- ' malksadma muvafık ve lbu uğur 1 le ihtiraıslar lbesleııken şimdi rette cereyan edip gidiyordu 
nında uzun seneler lhüküm ve ima tehlilkell 1:ıir teşebbüs olabi- 1 da çalışacaık birine vermek su- saraydan içeri girexıken başka Paşaya emniyet geldi. 
nüfuz sahibi olan Yusuf Paşa lirdi. Sadrazam Yusuf Paşanın retile erılcek evlattan mahrumi- bir düşünce daha zihninde yer Yusuf Paşa, padişahın irade 
diğer ricalin, nazırların hareka I azil ve tayin işlerinde büyük ' yetini telaıfi edemez miydi? ... tutuyordu. Bu düşünce koıilru- sine intizar için girdiği salan· 
tını dikkatle takip diyordu. ,bir salahiyeti olduğu için etıra- 1 Kendisine damat olarak genç dan başka bir şey değildi. Sad- da beklerken mabeyinci Davul 
Bunların zaif damarları ne oldu fına tayin edeceği adamların Kadri Beyi muvafık buluyor- razam paşa pek iyi biliyordu Bey gelerek zati hazret padi· 
ğunu öğrenmek ister, bu suretle intihabında son derece ihtiyat- du. Kadri Bey, Fransa ve İn- ki kendisinin hu ihtirası ve e- şahinin kendilerini çağıııtmL' 
~e?di en:ellerine g~r~ onlardal'l I l~. bulunur, bunla.rı lay~kıle. tec- 'gilter~e .b~~uı:muş, .gen~ b.ir 1 mell~ri .gib~ hayatına da burada o~duğunu ve p.aşa hazretle_ri 
ıstıfadeyı ve mevkını kuvvet-

1 

rube etımden tayın etmezdı. Yu suvan zalbıtı ıdı. Kadrı Beyın ebedı hır mha}"et vermek pek mn huzura kabul buyrulacagı 
lendirmeği düşünürdü. suf Paşa bir taraftan Arnavut- (Yegane) Hanım isminde bir mümkündü!.. m haber verdi . 

Yusuf Paşanın ihtiras ve e-ı luk taç ve tahtını elde etmek de hemşiresi vardı. Yegane Ha Eğer Padişah Sadrazamın Yusuf Paşa kafi dereced< 
rrıeli şu idi: fırsatını beklel'ken, diğer taraf- . mm paşanın !kızı Kerime Hanı- neler düşündüğünü, ne emel-\ metanet ve cesaretle yerinder 

Arnavutluk tacı!.. tan kPndisini buna kavustura- 1 Kadri Beyin İstanbulda bu- ! !er beslediğini biraz hissets~y- (Bitmedi) 



HAi! 

lstanbulda geçen haftaki intihabat sahneler~nden 
t 

· . . F kas ·kin · milntehip nam- mehter takımı, alakayı celbet-
kınci müntehip mtıhabatı rr . ı 1 c~ mi tir 

geçen cuma ünü akşamı hitam zetlenne verdıler. . . • ş · . . . 
buld H lk g mdan birçok Sultan Ahmetteki Fıruzaga Şehrin ıntıhabat sahnelenn-

. u. a aras .. . l - . · 
kunseler bayraklarla süslenen camımın avlusuna konu an san den birini tespıt etmış olmak 
· · ' k dık b bilhassa kalabalıktı. tntihap sandıkları başına oşa- _aşı da üm eden için bir resmini koyuyoruz. 
rak reylerini Cüınhuriyet Halk Camı avlusun terenn 

Dilencilerden bfr tüTIÜ 
kurtulamayoruz 

Bir kariimiz yazıyor : 

Sultan Ahmet, Ayasofya 
meydanında ve Tapu dai
resi önünde bir çok dilenci ço
cukları gelene geçene musallat 
oluyorlar, gerek daireye girip 
çıkanlar, gerek camileri gezme 
ğe gelen seyyahları izaç ediyor 
!ar. Bu dilenciler yabancılar ü
zerinde fena tesir bırakmakta
drrlar. 

Tünel kapıları 
Tünel arabalar istasiyona 

geldikleri zaman müşteriler ta
mamile çıkmadan kapılar açıla
<ak halk tünele hücum etmekte 
ortalık biribirine karışmakta
dır. 

Acaba şirket halk taınamile 
çıktıktan sonra kapıları açsa ol 
maz mı? 

Bürhan 

inilir, çıkılır 
Köprünün, vapur iskelelerine 

çıkan merdivenlerine inilir ve çı 
!clır diye levhalar asılmıştı. Bu 

SNAF 

Baharın müjdecisi var amma, kendisi yok! 
Nisan ortalarında kara kış 

günleri yaşayoruz. Soğuk, rüz
gar, yağmur, ara sıra sulu sep
ken hala devam ediyor. Maama
fih, orta da bir hakikat varsa, 
o da baharın bize her gün biraz 
daha yaklaştığıdır, 

Son günlerde, Yeni cami ci-

varındaki çiçek pazarr,bahar çi
çeklerinin envaile donatılmakta 
dır. Karanfil, sümbül, menekşe 
gibi başlıca bahar çiçekleri, el
den ele geziyor. Kırlarda, papat 
yalar öbek öbek açtı. Bütün bu 
zuhurat, baharın müjdecileri ol-

duğuna şüphe yok. Fakat, biı 

bu mevsimde baharın müjdeci
lerini değil, kendisini görmeğe ' 
alışkın olduğumuz için soğuk
tan çivi keserken çiçek kokla

mak doğrusuya, pek te hatırx· 

mızdan geçmiyor! 

!levhalar, bir müddet evvel !ı:al
dınldığı için halk, istediği mer --======================================= 

Pa acı ile prasacı arasında .. 
Ç Ortalarında bir mangal.. Isı- Kalkandelenden, ya Debreden 

Hacı, hacıyı Arafatta bulur, 
1 

Maamafih ısınmak ya Elbasandan kalkıp ı;kmek 
d ı · · .. r nıyor ar. ' k k · · 1 b 1 er e:. Bunun bir misalını _go - için mangala da pek hacet yo parası çıkarma -~çın stan u 
llıek ısterseniz şu yukardakı res biribirlerine o kadar ısınmışlar kaldırımlarına duşen bu çalış
ltıe bakınız: İki Arnavut, biri 0 kadar kaynamı~lar ki, ?avanın kan adamlar, bir çoklarımıza ib 

- - fark bıle etrruyorlar. 

divenden inip çıkıyor. 
Acaba intizamı muhafaza 

için merdivenlerin başına bu lev 
haları tekrar asmak mümkün 

Katip 

Sobalar yüzünden 
Galata gümrü D-ü binası soba-

., d" 

değil mi? 

lar yüzünden pis bir halde ır. 
Bunu bir gören yok mu? 

Ziya 

Bağırıp çağırma 
yasak ! 

Geçen günkü sahifemizde 
sokaklaırda bağırıp çağırarak 
mallar satan bazı küçük ayak 
esnafından bahseylemiştik. 

Belediye, şehrin kalabalık 
caddelerinde, gelip geçenleri 
rahatsız edecek şekilde bağrran 
esnaf hakkındaki neşriyatrmızı 
nazarı dikkate alarak bunların 
men'i için icap edenlere emir 
vermiştir. 

Halkın huzur ve istirahati de 
esasen bunu icap ettiriyordu. 

Neşriyatımızı dikkatle takip 
eden belediyeye teşekkür ede
rız. Prrasacı, öteki paçacı, yan yana sogKu~unub"l" ya İştipten ya ret olmalıdırr. 

otu- 1 ım ı ır, ===~=·~~=====================':"'=::===== •uıuş ar. : 

Izgara maşa satmak bahanesile falcılık 

ı~~ 
• 

\ 

işinden memnun görünen bir tenekeci 
İlk nazarda, çok yorucu, ve dir. tikleri duyulmaz. 

basit olduğu kadar manasız gö- Bir eskiler alıcı günde ne ka- Şu resimdeki tenekeci ya-
rtinen bazı işler hemen de Mu· zanabilir? Bir tenekeci, akşama hudiye bir bakınız: Zenbilini ö
sevi vatandaşlarımıza inhisar kadar dolaştığ, ne kazanç temin nüne yaymış, tenekelerini çıkar 
etmiş gibidir. Eskiler alıcılık eder? Buraları bir sıdır. Bunun- rnrş, işine başlamak üzeredir. 
tenekecilik, kabak çekirdekçili- la beraber, bunlar dört elle sa- Nekadar da memnun görünüyor 
ği, edenle~ diyebiliriz ki yüz- nlmağa layık işler olacak ki, ya ... Her halde kazançlar yolun 
de yetmişınden fazlası yahudi- müntesiplerinin hiç şikayet et- da gidiyor olmalı! 

Ankara caddesinde horoz d_öğüştürenler 
dan bahisler başlar: 

- Benden çilli ye iki lira!... 
- Benden üç.;. 
- Benden dört ... 
- Beyaza üç liram var.. ı 
Talipler çoğaldıl~ça, bahse l 

girişilen paranın miktarı ar- İ 
tar. : 

1 
ı 

Yukarıya koyduğumuz re- İ 
im, iki döğüş horozunun biribi- i 
ıile kapışmak üzere bulunduğu 1 
urada hususi fotoğraçımız tara- 1 
Imdan çeki lmiştir. ı 

Bu horozlar nerede döğüşü
yorlar biliyor musunuz? Anka-

Son zamanlarda rağbetten dü 
§en bir zanaat ta tesbihçiliktir. 
liarbi umumiden sonra bir ara
lık her kesin elinden düşmeme
!e başlayan bu eğ lence bir kaç 

~eneden beri, adeta metruk gi-
ııid· k . ır. T espih kullananla.r pe a-

tal 

. . d ·· din kolyeleri 
dı daha zıya e oa . 
rozetler, ağızlık sigara nargıle
si gibi şeyler yapıp satıyorlar. 

Fal bakar, niyete b:ı~:ar, fal. .. j Kulak:anmız çcl:tan beri bu 

Tesbihe karşı gösterilen bu 

alakasızlık, kimsenin tesbih. çe: ' 
kecek vaktı olmamasından ılerı 
geldiği bir dereceye kadar talı-

min edilebilir. 

. 
111 

feı yadı i;: tn:ez oid:::. rakat zan 
cı. 

İnsanlar, yaradılış itibarile 
kavgacıdırlar. Kavgadan haz e
derler. Hele kavga edenleri sey 
rctmek en büyük zevkleridir. İs 

1 

panyada boğalar ile döğüşenleri 
binlerce kişilik seyirci kafilele
rinin merak ve heyecanla tema
şa ettiklerini hep biliriz, bazıları 
da koç döğüştürmeğe horoz dö-

' 

ra caddesinin ortasında! .. 
ğüştürmeğe merak sararlar .. 

Sureti mahsusada döğüş için Beyoğlu dördüncü Sulh 1 lukuk 
yetiştirilmiş horozlar ma11alle Mahk emesinden: 
mahalle gezdirilerek, meraklı- Mütevelfiyc madam Hanrıyete 
lar huzurunda döğüştürülür. alt olornk Be yoğlunda Mektep soka· 

j!;tnda 8 numaralı sağ apartımanının 
Horoz döğüşlerinde müşterek 

bahiste tutulmak adettir. Mese 
l numaralı dairesinde mevcut eşyayı 
metruke açık arılırma surcıile satıla-

la biri çilli, öteki beyaz iki hoi. cağından talip olanların satış günü 
roz, ortaya çıkınca sağdan sol- olan 13 Nisa•ı 93J pozartesi saat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!'!!!!!!!!! 1 7 de m ah .ı li n de h • m hu lL n malan 
itdn olunur. 

nc<lilmesin ki falcıhk ed~n kıptı 1 İşte bir tan~"i şu kıptı kızı. 
kadı,.ları bu eski zanaatlarınr Haspa ne :le fıkırdak şey değil 
terket: ilcr. Hayıd Ne münase- mi? Bir elinde bakla torb:ıst, ö- ğundan: 

O 1 1 · · d b · l" d Mnhcoı ' c furuhm mukarrer bir bet! n ar gene a rş venşın e iır e ın e iskara, maşası sokak . 
berdevam. Yalnız bir fark var: k k d 1 b f 1 1 . . d adet cevıı<lcn mamul kebir avnalı büfe 

so a .. ~aşan u acı ar ıçın e H -4-931 tarihine müsadlf ;.ıı günü 
Artrk, sokaklard:ı bağırm ıyor- badzı kotu huylular da bulunmak ~••t ı 2 de Taks: mde S ı ra ervilerde 
!ar. Çağıran olursa iskara maşa ta ır ı · layat ap :ır tı m;ı n ı derununda bilm(i· 
Yahut hir.c!iba, Ebeg l:meci sat- Bunlar çag' ıı·ıldıkları evlerd,. • ~ za ye<le '"t ıl aca f(tn dan ıuliplarin ye nıl 
mak behar.csilc evlere gi.rip is- ne bult1rlarsa aş ı rırlar. Dikk:ıt m,zk~rda ır, 1 .ı a :li nde ha zır bul "n· 

lstanbul Beşi n ci 1 :ra Memurlıı · 

teklilcrin fallarına bakıvorh'lr. etmeli) mJlan iL\11 ulıll ıır. 



~~.w1o-oı-ı1-ıfril Bil-inCi sahifed-;.n geçen yazılar 
~~ ~~ Çatalca büyük bir Yeni Meclis 5 nıayısta toplanacak 
~; ~ vli bir kadını güpe- tehlike .. atl~ttı (Başı birinci sahifede) gazetesi sahibi imtiyazı Refik, 

d k ı ' 
(B~şı bır_ın sahifede) muayene memuru Rusuhi, Mil- Fikri, Lüleburgaz, Turgut Bey 

A]I .gu•• fl u•• Z açırmış ar e ler fışkırdıgmı gorer: ve feryadı let meclisi daire müdürü Cemil çiftliği sah.ibi .~?me~ ~olatlıda 
, duyan halk neye ugradıklannı: İzmir Ticaret odası umumi ka- Salmanlı çıftlıgı sahıbı Saff~t, 

,.ı 1 şaşırarak kahve~.er~~n ~lamış- tibi Turgut, Edime belediye re Kalecikte, Çorum se?'y~r t.abı~ 
- '.İvayete gÖre bu kaçırma hadisesi !ar ~e ~angını sondurmege çalış isi Halit, İktısat vekaleti Bay- bi A~~t,SKdonydad~stısk~?ı c;ıftlı-

mış ar ır. tar um müdürü Ali Rıza Ma ği sahibı a re ın, ıırt mec-

iKi SUAL 
lkl CEVAP 

Polli V alker kimdir? 

Jak Oaki ile oynıyan 
Güzel sesli yıldız. 

fak Oaki nerede oynuyor? 

~- '1k defa Vaki değil Fak~t sarfedi~en büt:la~-larifu:üfettişlerinden Ali C~nip !isi umumi azasın.danB ve sabık 
~l rete ragmen yangının e a sı- Pariste Semih Rüştü İstanbul- meb'uslardan Salıh, eypru:arı 
e i K dık" .. de Rızapaşa ma 1 da Ağop oğlu Nobar dün Tak- rayetıÇ'~e ma:e~~unay:amışgın U~ da müderris Nizam~ddin A~i z~.r~atdodBa~bı .reidsi :.~· ~- ........ r ...... r-···-'"·•1"'"''"''··· .. ·ı I' .. - ...... iliii!iüiiii~:::::m:.-::::::ıı:ı:: 
"" a oyun . : . .. . o geç n .. .. . . - Kocaeli Alikahya çiftliği sahı- tuvın e 1 ıza e useyın, • il!!!!ii:iifü!iıifüfüiiiiiiiiiiiiiii!ll!i!:i: ıugun ii!füffii • ·::::::::::::::::111::::"! 
,. ilesinde oturan Mınas Serki~lsıın Cümhunyet meydanında halline belediye arazozu getınl- b' R uf ç rum meb'usu sabıkı rıkkalede hat boyunda Osman ili! MRA ffij 

Artistik'!!" h~l!.~.nfi~m~ .. KOprüsü 1 
...:. 11dinin 17 yaşındaki z~v~esı tramvaya asılmak isterken düş- miştir. ~ rsa n'tst~nbul kambiyo borsa Sami, Çorum mektupçusu Mit- ım MELEK ve ELHA mi 
~ti rpik hanım k~ası ile lı!-1"lık- müş sağ ayağı kesilmiştir. Halkın ve alakadar memur- usa~xk acentası Celiil Muhsin hat, Ankara ziraat mücadele ~fü '. ~~ 
ı•lı kaynanasını zıy~rete gıtmek 1ann mütemadi faaliyeti semere ~rifiye memurlarından Ethem müdürü Bedri Dündar. Suşehri fü! !"ıneıaalmnd• İfü 
~ ... :re Kun:ı:kapı. Nışancasından Polisçe adliyeye teslim vermemiş, şiddetle esen rüzga- Latif evkaf avukatlarından Rı- avans müdürü Etlıem, Tor~lı mı Dünyanın Sonu füi 
acı ;erken o~enn Hayık Agop, d'l l rm önünde savrulan alev ve kı- fat Ahmet Kıklarelinde avukat C. H. F. azasından avukat Emın ifü .fü 
ııa la_nt. Se~kis, . Ar?p ~.aydar, e 

1 
en er vılcınmı yağmuru, altında, za- Alaedin, ü sküdarda 23 üncü Arslan, Ma latyada askeri hesap 1 füi Şimdiye kodar Rörülen filmlerin en ınuızzımıdır. fijj 

,_ ,kıp ~mınde~ d~rt kışı çık- Galatada Badem sokağında ten ahşap bulunan çarşryı baş- mektep başmuallimi Yılmaz sa mem~ru ~dı!'a~a.nlı _Şevket, ili! BADEMA: PAZAR ve CUMA GÜNLERi ır. ~ 'ş, Mması dovmuşler ve karı- . Cemal tan başa ateş kaplamıştır. Tel- bık Muş meb'usu Ahmet Ham- Fethıyedc ıstıklal ımalathane- !!i! 
Sürpiği alıp kaçırmışlardır. o~ran Nun ge~e ya~~ı grafhane memuru, şehrin büyük di sabık Siirt meb'usu Necmed si sahibi Şeyhzade Kamil, Er- fü! Saat 10,45 ve 11 de tenzilatlı matineler. :·:ı 

" nas polise mür.a~at~a kan~ silih atarak halkı_ tedhıs ettıgın bir tehlike karşısında bulundu- d~, Ticaret mektebi müderris- zurumda tüccarda_? Omer ~ vni l!li:::::::- •:::::.-::::: .. . . . 
1 

d ı::::::m::::::ımı:::i~ mı ı bulu?up ke~di~me ıade edıl den, Galatada dogru yolda o:ıı- ğunu görünce yakın merkezlere !erinden Sadık Beyler. İnoz kaymakamlıgından mute- :::::::::::itti::::::::::::'! Hu gun ılk maune saat e :::::::::::::ım:::::::: • 
:sini nca eı:ıııştır. ran 16 yaşında Şaban İbrahim maliimat vermiştir. Karahisar Sisorta nahiyesi kait Ahmet Hilmi, Tosya bele-
P~lis Mınasın karısını, esrar içtiğınden, sabıkalı gürü- Ateş, saat ona doğru, çarşı- müdürü Mehmet Canip, İstan- diye encümeni daimi azasın~an 

ndıiz ortasında kaçıran hov:ır hundan çamur Ahmetle arkada ~ ortasında bu~un~n telgraf- bul Sultanhamam Eminbcy han Ş~ri.f za?e Sı:tkı Uşak be.Iı;,dıy~, 
aı: ~ra~kt~dır. Maamafih şı İsmail sokakta nara atıp her haneyi abluka edıp bınayı tutuş da Bulgurlu zade Tevfik. Kas- reısı ~laeddın: Yozgat vılayetı 
~adıse Surpı~ han~ı:ın:ı başı- kesi rahatsız ettiklerinden ya- turunca, _mahalli kaymaka~ tamooi Bailik zade Muhsin, Ga umumı meclısı Azasından Ah_:-

'ı ılk defa gelmış deg!)ldır; ık. 1 1 Adi' t ı·m emri ile, Istanbul zabıtasına mu zi terbiye enistitüsü içtimaiyat met Cevdet, Yozgatta Kavas og 
1 S w w ke mış a anmış ar, ıyeye es ı o- . . . . l S ı· Ad d d" b'b· R' ag ayagı Sl racaat edilerek ımdat ıs~emlnuş muallimi Mehmet SaffetÇorum u a ım, a~a a ı.ş ta ı ı ı 

~ Kumkapıda oturan 13 yaşın lunmuşlardır. tir. Çatalca telgrafhanesı bu son C. Halk fırkası idare reisi Hil- fat, ~astamonıde Saım Ef. ~a-
K d k ": k- istimdadı müteakip susmuş ve mi, İsanbulda mütekait askeri de tıiccardan, .M!-1zffered~ın, ~~ .:ula

0
ar muallimleri onya a e meg.n o buradan Çatalca ile muhabe~ kaymakamı Hilmi, lstanbulda Çerkeş ceza bakımı Yaşar, Zon 

r kası 6 kuruşa etmek, vaziyet hakkında m~- miraHiylıktan mütekait Latif, gu!dak .. İş b8:11~ası Dereb~ca o-
1 ~ •Edirneden lstanbula Konya belediyesi ekmeğin ki- ternmim malumat almak kabil ziraat müderrisi Tevfik Dündar cagı muhendısı Ccmaleddin Ha ı 

a dün geldiler !osuna altı kuruş narh koymuş- olamamıştır. Bünyan C. Halk fırkası idare re san Beyler. . ı 
la · tur. Bir okka et seksen kuruşa İtfaiye müdürlüğü, derhal. isi Hayri, İzmir Dikilihanım Memduh Şe~ket ~.ın beyana~ 
t< ; İlk ve orta mektep muallim- satılmaktadır. şehrin muhtelif itfaiye grupla- çiftliği sahibi Vasfi, Bolu vila- z.ongulda~a gıde:ek .t~mır 1 

iı: \nden mürekkep 30 kişili~ bir Kon yada ~on günler ~m- nndan devşir_ıne .suretile .. ~ir yeti idare h~yeti .r~isi Tahir, meb usu Celal Bey ıle bı~lıkt~ 

1 
t• · Jgar hey' eti dün şehrimıze da feyizli yagmurlar yagmış- müfreze teşkıl etmış ve buttin Geyve beledıye reısı sabıkı Ra Halit fırkasınca ~amzet gosten 

'.'miştir. Misafirler istasyonda tı:r. Zirai vaziyet iyidir. Yalnız vesaitile birlikte, tam saat 11 sim, Lüleliburgaz Hüseyinbey lecek ~le mel>uslaırı ha~ 
iı: .'arif emaneti tarafından res- meyve ağaçlan biraz hasara uğ de ihzar edilen hususi bir trenle mahallesinde çiftçi Fikret, Kil- da ~etkıkatta bulundu~u 
aı 'n karşılanmışlar ve erkek ramıştır. Çatalcaya sevketmiştir. tahya C. H. F. kaza reisi Nuri, ya~dı~ırnız sabık Tahran buyuk 
a 'allim mektebine misafir edil Tapu müdür muavinliği Yangına bilmecburiye geç sab1k Siirt meb'usu Kadıri, Sür- elçımız Memduh Şev~~ B. Zon 

11lerdir. . . . . . . yetişen itfaiye müfrezesi, çarşı- mene ~celisi umumi a~a~ından guldaktan avdet e~ı~tır .. ~em 
1 VE Bulgar muallımler şehnmız Tapu kuyudu umurnıyesının yı kavuran alev yağmurunun Sadeddın, Konya meclısı umu: duh Şevket B. demıştır k.ı · 

-Şehrin Dört köşesinden 
koşuşan sinema meraklıları 

Majik Sinemasında 

HERKES KENDi BABTINI 
filmini kemali takdirle temaşa ediyor. 

Tamamen Fransı:ı:ca sözlü ve şarkılı olan bu 
opereti pek şen pek ince ve pek nüktelidir. 

:\laurıce Chcualıer'nin mukııllitl ile sinema yıldızları 

RENE HERIBEL, GABY BASSET
RENE Urban ve Jean Gabın 

tarafındae meşhur şarkılar taganni edilmektedir. . ( 

· ·bir hafta kalacaklar ve tetki- Ankara ya kamilen nakledildiği şehri istila ederek bir faciaya mi azasında Cevdet, Sirkecı -,:- Zo~gul~ak. s~yahatım hu 
k yaptıktan sonra memleket- cihetle, İstanbulda ifayi vazife meydan vermemesi için elden Krrzade han tüccardan Salih, susı. bazı ışlen~ ~çın yapılmış.tı ~ ; :ı-~~1=:5;:;=,..~,..g ::: g;;;ı:_ır,J-FT~!~-....:,;~ı 
, ı ne avdet edeceklerdir. etmekte bulunan tapu müdür gelen bütün tedbirleri ittihaz Mersin Halk gazetesi sahibi Gaz.ı Haz.retler)nı~ refakatlerın ifıll{A J .l:\'A ve WILI!ELM TJIETERLE ıarahndan temsil edilen ve se- · 1 
. • EDİRNE, 10 A.A. - Üç muavini Lfitfi Beyle baş mü- etmiştir. Mehmet Rasim, Ankara avukat ~ekı ~e~kık heyetınde bulundu- li fıhıt yerlerinin hıyaı.nı, bütün ıgrenç safahınnı ılılAhıs · 
tli ',fesör, ve 24 Ü jirnnaz mual- meyyiz Mazhar B. dün Ankara Yüzlerce müşkilat karşısın- !arından Avni, Uş~ boya fahri gum ~ç~n bu h~yet. ~zasından ii' kadınlnnnı gosteren ~ .. 
ni i olmak üzere dün akşam şeh ya hareket etmişlerdir. Müdür da yangınla mücadele bir kaç katörü Ahmet ~amı, mahkerI?e her. bıı_-ıne o~dugu gıbı bana. da ifR K 1 B A R A P A llJ il 
· üe gelmiş olan Bulgar ~ual muavinliğinin tahliye eylediği saat daha sürmüş ve sabahın i temyiz müddeı umumi mtıavm venlmış vazıf~ler. v_e hu. mey a~ ii' nımındılti muou•m film A S R 1 S 1 N E M A D A · 

sİ' !eri hey'eti bugün şehn ve daireye Cağaloğlunda icarla o- üçünde söndürülebilmiştir. ~erinden Ahmet Bürhaneddin, da amele ve çıftçı ışler~ de v~ı li~ fevlrnl4Je muvafııkh-eıler k~za"'!?~ flu~iın ':e yınıı saat ICı,1/2 ına · ı ··~ 
di lttepleri dola~mışlar gece kız turan kadastro heyeti fenniye- Yangına giden itfaiye müfre Üskıidar Kepçedede azasından dı. Ancak bunl~rın tetkık ve ın til tin~fmle su;·arcl~rındc M~HTf.:;;EM VAR'iETF: Numer<ılan: MA· 1 

• all'm mektebjnde verilen ak- · haz' anda nakledecektir · d" a·· ·· t.. İsmail Hakkr Arapkir meclisi tacı zamana mutevakkıftır. !!X. Rl~T 1 YC ZO!SGO lırı.rnıın ~arkı ve d~nsları, AL JOLSON'un sıt ı sı ır . zesı un onmuş ur. ' B. 1 h b . 1 h .. Z ·co f kl·d · A J h c;·· 1 . hafı ' l '" ziyafetinden sonra mekte- Or n ıla cemı"yeti' . . . F 1. B d d'" umumf azasmdan t!caret odası ınaena ey u ış er enuz ıı;; .O. • tara ından ta· ı ı <so ve ana meş ur ını-cne crın on ı.ı , 
a . ma c r Valı muavını azı . e un .k 1 a·ı · d "'ld' k'k ~--~- -;.c-~·~:..::::=o 111 ..:~.:: :: = e : = r:: c:ı ı:ı 11 c~ ( 

konferans salcnunda Türk • Ç 1 'trn' t' Yangın ı reisi Asrın Sarki Karaaö-aç be- ı ına e 1 mış egı ır, tet ı a ~:::;::c;,.wıı :x:ı-;-rı::::i.--:: ıu 111 =--=---- o ı>@ s konırresı ata caya gı ış ır. 1 ' - b t d d' M b' 1 k · ı ''lekta~larile sam'mi musaba 6 . d k d' v Jediye ve hükumet tabibi E·at a cvam e ıyoınım. e usu . 
ı~rde bulunmuşlardır. Bulgar . . Cemil Adana belediye ıreis mu ta kı atı a m a ma umatırn -,... arı11., ayat, azı ve otomo ı ~o arınızı ~ . . 1 ,, , • tahkıkatı evam etme ·te ır. e · ~ h "k h kk d !' -ııı... H ·ı. h k bil · rtal ~--~ 

o · T'' k' ı · · nlen ızahata nazaran yanan • k , ONYO" SIGORTASI" .. ·1: <ıllimler aördükleri hüsnü ka ur ıye ormancı ar cemıyetı .. , "h' b' 1• . avini Sakir Bozdoö-an İstanbul yo tur. Calatod~ l'nYon haoıııda ktin " ,," ı , " k ban ba .. .. ·· .. dukkanların mu ım ır ,ısını .. • b -------- · Yaptırınız. 1 . ~ tlen çok memnun olarak ~u ~r .. ydr'afm3ı0~ uçuncu gu- ahsaptir. Cümhuriyet orta mektep müdü R l • 'f• 1 
, am İstanbula hareket etmış nun~. ıı_ı:usa 1 nıs~ per~m- - .. rü Kemal Emin, Konservatuvar ey erın ta Slll ıne Türkl)ede blhi fas.ıla icrayı muamele etmekte olan ' 

ır :lir. Kız muallim mektebin- be. gunu saat 1.oda Turbe?eki ce Oradan g.~ıe~ .~aıuı:=t:ı gı; ve tiyatro mektebi muallimlerin d b J d 
•· ,:i müsamerede Vali Maarif mıyet meırkezınde senelik umu re Çatalca muftul~ daıresı,.Hı- den Musa Süreyya Polatlı Ala- Ün aş an ı.. u N v ON ' 
1 . . Bulgar konsolo~u hükfi mi kongrelerini aktedecekler- laliahmer merkezı tamannle .. K d h S • utlu ve Ma- (Başı birin sahifede) , . nı, , d" B d"" d"" .. .. .. t goz an a or, am 1 
d c: erkanı ve Edirne Türk mu- dır ... kayrkamın or unkctub'g~nu yanBmıı,ıdır. b ka 23 dükkan 2 liköy çiftliğinin sahiplerinden vazedilmiş arkadan yüzlerce I j kuınpanyasıııı bir kere uğramadan ıigorıa yaptırmıvınıı. 
e ·nleri hazır bulunmuşlar ve e yu. se orman me e ı zı;:.a un an aş .. .. Türk oğlu Ali, Kadıköy Kala- halk takip ediyordu. Heyecanlı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!~• 1elefon: Beyofflhu~-~20~0~2~~~~~~~~· 
' .· t m"'du"ru·· Rifat Necdet ret edılecek ve mektepte mu- otel, 1 fırın yangının buyume- F dd . .. taf' tezahu"ratla kaymakamlık önü- 8 _ : 

• : t ep u d . 1 d T f'k Aı· B . . . . . . . f . ta mış ener ca esı mus ı er- " M 
ıs :ı bir nutuk irat etmiştir. Bu~ errıs er en ev ı ı e~ ;a- mesuun temım ıçın ıt aıye ra kanıharp Nebil Şakir, F. 11 ne gelindiği zaman sandıklar 1 r •--• B•ı : . n - F - \, U R N A U .... 

Is .. muallimlerinden M. Ylorgı ~!:~a: üzoe~na;:ı: k:~f~ı;::s fından yıktırı~ştırl.li b" r askeri adli hakimi Kazım, Eski birer birer indirilerek orada ha- . ETU:>_oAntLIJ sdci·ı"ı eımtlbaarseııında ıiı ŞEHiR. Vl7T .. i e ·ıfano bu nutka mukabe e e- . . Zarar ve zıyan ~ ın ıra ehir Sivrihisaır kazasında Ca- zır bulunan hey'eti teftişiyeye . ~ 
~k Türk - Bulgar dostluğu- verıldıkten ~nra Be~~at or- tahmin edilmektedır. Maama- fş p d 'ftçi İsmet Ak- teslim edildi. Halk kaza merkez 

ni .' ehemmiyetinden ~e ~uda!. ~~~~:nda hır tenezzüh yapı- fih Çatal:anın~ü~~~ ~r tehli- s:~aya~=l=~iyee ~n işleri fe~ me- !eri önünde kesif bir halka teş- ı 1111_' ftl j 1 r 1 ~ 1 • n ı ı ıeıKıadııkuö•y •SFulilbmlicnrdıe daleerıeaiııudıeenı: il .ııı .,ik mesleğinin ~u~sıyetın en ,., .• · " • ke atlattıgı m a t ~· • muru Kemal, Konya Ereğli kay kil ediyordu. Bu sırada dwullar R 1 J• ff R ff IJ R ı aretle bahsetmıştır. ,.ıulhane musamerelerı Yanan telgrafhanenın yen- .. .. M E . t ve zurnalarla halk tarafından 
b .. ·· · İ b ld makamı Şukru, araş mmye 

ne, utun tesısatı stan u an . h'b" L'tf' F th' milli oyunlar oynanmaö-a baş- Yunan UJX!f;"ı tenoru 
Türk iktisatçılar 12 Nisan pazar günü inikat gönderilen bir telgrafhane vü- eczahanesı .sa ı ı uA;! ~ ~~ landı. "' PIERRE EPJTIHJl'\lil~ Göztekede Mehmet Efendi ma· 

cemiyeti edeceği ilan edilen Gülhane mü cude vetıri)m:s ve muhaberenin ı yede Dr. Cısko zade ı, f~vrı K d _ ,,e 
1 

hallcsinde Gözıcpe c.oedeillıde 2/4 

n . sameresi Belc;ika doktorlarına uzun ~müddet 
0

inl:itaa uğraması ide Çorbacı zade O~an, an_a .. a~ımpa§• san ıgı . Ml~J llYlNN~~ j numeroln iki bap köfk mıbabçı nı Türk iktisatçıları cemiyeti verilecek çay ziyafeti dolayısile nm önüne geçilmiştir. da Dr. İbra~~m Halil, Edremıt . Ik.ıncı ol:rak K~s=pasa na- ve ıeferruıunın izaldşuyuu "''!'oında 
r • ci ic;timamı saat l6 da Tica- 19 Nisan pazar günü saat dört Vali Muhiddin B. Çatalça C. H. F. reısı sabık~ Dr. Namık hıyesı sandıgı geldı. Kası~paşa saııfma•ile esmanının blucdırı bey· 
is Odasında yapacaktır. buçuğa tehir eQjlmiştir. yartgını hakkında bize şıı be- Aksa rayda Sultanıy~ kayma- san~ıklaı:ı en muazzam bir .. al~y; •--• ıarulınd•·ı ninde icrayı taksimi 15-1().930 ıarıh 

Bu içtimada Dr. Sadi Bey ve Asker: iğe davet yanatta bulunmuştur: kamlığmdan mütek~ıt av?ka~ teşkıl e?ıyorl:ır?ı· Alayın onun il 1-ımı•--------IMI~ n 
9
30-4

18 
•umerolu ilim llrdza· 

, Nizameddin Ali Bey birer _ "Yangın bir benzin tene- Bekir Sıtkı, Halganı nahıy.esı de b:ıhnyc m~ı~ası çalıyor, ar- Ş E H ı R <•ndan olup 14_s,93 ı per~mbc günll 
ferans \Cre<:eklerdir. Aksaray askerlik şubesin- kesi üzerine lambanın devrilme belediye r~isi sabı_!ı:ı .. Rasıı;ı, kada gayet_ sus!~ rkarnyonl~rdaj 

1 

icra k:ılınacatından iştıruını talip 

' Kurultayın kararı den·. · d kmıstır İstanbul itfa- Van beledıye baş katıbı İsmaıl. sandıklar agır agı. takip edıyor IŞIKLARI olaulann laymed mubıınmlnesl ola• ıın en çı • · ~ · d A kad d lr · ·· · ~ec ""u""rk Ocaklarının feshi ve İstanbul Aksaray askerlik iyesi, yangının sonlarına yetiş- Aksaray vilayeti Halk eczaha- u. r . a ~. e 'Y.1 ~ute~av:ız 8:J70 lira üzerinden yüzde oa pey 
• oto b Jd ntel b sanı nam ~·ilmini • ücud.ı ~ctlrchil.nek için hlbcn ; 1 :~ilatın Halk fırkasına ilhakı şubesine mensup 316 ila 320 da- mekle beraber yangının teves- nesi sahibi Raif, Beşiktaşta bin 1m~ ıh e m

11
u d11 1B akçesini müsıas ve mİİfll mezk"m 

' ') hi D f da b · ··k ı ~ k' zct en ve a c var ı u muaz- 3 ı ü•erindeki !ııklar,nı evrokı müsbi •· , kında Korultayda verı en 1 . ıkrasına tabi e.~endilerin s~ etmemesi hususun . . uyu. başı mütekaidi Ha~ut .u '!ev _ ı 
2 

·n rikile 1 
lar Ocaklılar arasında mem- 18-4-931 de şubeye muracaatla- bır yardımı sebkat etmıştır. Vı- Sinop mahkeme reısı Fıkri, Vı- Bam ~11ayCToHzkoFıparak ta k , Sene . !erile yirmi gün içinde nırıhrma fart 

1 

K d b 1 • al" +-- H ı · eyog u r ası mer ezı , ! namesini ~rmek lsı-yenlcrlnde da-r : iyetle karıııhnınışur. ara- rı ve taşra a u unanlar, bulun !ayete gelen resmt m urnata ranşehir hakimi ...,.met, a gatı .. .. · · k C"' h . tızım ıı:dmi ,ıir!' ircyi mızkOreye mUracuılın illn 
gelmesi hcklcniyor. dukları şubeye müracaatla hali göre 23 dükkan, iki otel, bir ev, sulh hakimi Avni, Konya askeri 0 ?un?en geçe~e um un yet a- -~·------- --· 
Stanbul Ocag"ında halen 550 hazır adreslerini hemen aksa- bir fırın, Posta ve telgıraf, Hila hastahanesinde Dr. binbaşı Ke- bidesme geldı. Pelc yalr.ıoı.la oluuur. • b 

T k b'd • d A R T 1 S T 1 1\ ve O P ~; R ,\ fazla aza vardır. Mütareke ra:>'. ask.erlik şubesine bildirme- liahmer ~i~ala~ yanmıştır. H~- mal, Ünye .belediye reisi tt;~~~ ~ ·~ • 1 esı önün. e Siır•ııalınnda 
, e\-vel ise 4500 azası vardı. len ve ıcabet etmeyenler hak- sarat elli bın lıra kadar tahmm askeri fabrıkalar ışletrne mudu· Abıdenın etrafında hır tur -

k 'i, liç şirketinin yol kında muktezi muamelei kanu- edilmektedir." rü mühendis Macit Bürhan, hu yapıldıktan sonra Beyoğlu İs- _ 
ı' d..... l niye tatbik edileceği, Hililiabmerin alakası kuk Doktoru Şinasi Zihni, Kars tiklaI caddesini takiben kayma- da toplar..ınıştr. Bütün nahiye-

ı :
1 

ver ıgı memur ar Çatalca askerlik şubesinden: Hilaliahmer yangın ile ala- C. H. F. azasmdan avukatÖmer l•amlığa gelindi. Kaza önünde !erden gelen sandıklar toplan-
fi Haliç şiıketinin son zaman- Çatalca askerlik şubesine kadar olmaktadır. Hilaliahmer Kazım, Kayseri Ticaret odası kaymakam Sedat B., hey'eti tef dıktan sonra tam saat 11 de oto 
V ıla çıkardığı memurlar Tica- mensup 316 ila 320 doğumlu da yardım için yangının vüs'ati reisi Osman, Kastamoni mecli tişiye azası karşılayarak merasi- mobiller Sultan Ahmetten önle 

:mtidiriyetine müracaatla hil D. fıkrasına tabi efendilerin h,.1,ı.,,.,,h m~hım~t i<.t~mi~ti • si umumi ve belediye azasından mi mahsusa ile sandıkları tesel- rinde şehir bandosu olduğu hali 
, ctm kendilerini muhik ve 18-4-931 de şu bey~ müracatları f çiftçi M. Reşit, Çanakkale orta lüm ettiler. de hareket ettiler. Her sandığm 

KuzRuncukıa Der~ içinde 95 
numcrolo hanede mnkim ikm elyevm 
ikameıı;th< meçbal bnlunın Mişon 
Eskenazi Efendiye: 

lstanbul Dördüncü icra Daire· 
sinden: 

\ı edici bir sebep. . tahtın~a ve taşrada bulunanların bulun- ı I as iye halinde l:S«hri mektep muallimlerinden Feyzi, Müteakiben Şişli, Beşiktaş, bulunduğu otomobili ait olduğu d 1 ~ t tm M l • t T k A • mesinde ikame ve istih<ıl eyledip;; ım1;ımasın an şt caye e ış dukları şubeye müracaatla hali uame a ür nonım Konya ziraat odası reisi Mah- Hasköy, Pangaltı nahiyeleri mahallelerin arabaları takip edi 
a lir. hazır adreslerini Çatalca asker ş· k t' d mut zade Hüseyı'n Vehbi, Mer- sandıkları getirildi. Bunlar da yordu. 

Jozef Danon Efe.dinin 
nlzc Jst nbul 2 inci hukuk 

aleyhi· 
mahke-

15 Teşrini vvel 92;' ıarih Ye ~· 
1 • w. • k . ır e 10 en· numerolu i!:lmile 58.3 lira 30 kuru" rı JI ıliı; !:omiserlıgı şı.r etın lik şubesine bildirmeleri icabet • sinde çiftçi ve nak liyatçı Kara dört. kamyon içinde zarif bir şe- Rey sandıkları ve otomobil-

H r fi 1 b 1 bah · dcrnini2i vermediğinizden ve ika· uı n iil1 memurların yenne ye.- etmeyenler hakkında muktazi 8 1 tas ye, e u unın rı mu· Ali og-ıu Veysel, Kastamoni C. kilde süslenmişlerdi. Kamyon- !er f1:vkalide denilebilecek hir 
ıd h kk daki llt Türk \nonim Şirketini metgAhını7.ın meçhuliyetine binarn s r enıurlar a ığı a ~ . muamelei kanuniye tatbik edi- ıme ' n Halk fırkası idare reisi Hacı A lan diğer otomobiller takip edi şekilde süslenmişti. Bilhassa E- b·.·rı·n·" ı"hbımıme tcbl!"' edil•mc•-'t l J 'k etrn kt d Bun l - · ırsfiyesi hitamı ermiş oldaıundıın •• , < "" 

• ayı ta 1 ;ı e e ır. ecegı. ., li oğlu tüccardan Baki, Eskişe- yordu. yı'pte cezrikasırn ve Abdülvcdut old-·n,....nd•n ıan·hı· lllndan '"""ırcn 1 ı. ) 1 ~~ k"'d hluedarenın 27 ,;51n 1931 pıızırtesi • .ou nıu 
n ·• aaı a <;:'r.arı an memur ara vs u ar askerlik şubesin- hir ticaret ve sanayi odası reisi Kadıköyde tezahürat mahallelerinin hazırladığı kam- üç ..;;n ·n-,ilJl· da borcıınuzıı t•oviy" b k · '! · d' h günü sau 14 tc Llmıo Hanında .. -· • ~ • r;ımıye ~en mcsı e e em- den: • M. Kamil. Ankara sulh ceza ha Kadıköy kazası sandıkları da yondaki tak ve sporcu timsalile ,·•yl bı·r lıı•L• irir>;:aızın b··'•ndu~u J 4 ilncil lraıta 4~ •umcrolu yızıhı- v• "" ~ 
n 'd'c nazarı dikkate a mmış- Şehit tayyareci yüzbaşı İb- nede volen bulacılr. içi ııaı umumi- kimi Em~n Bülent, Celal Hur- çok parlak tezahüratla kayma- Fatih merkez nahiyesinin sandı ıakdirdc ,ıermqaa eylemcııi2, ık>i 
• . . . . _. . ı·ahim ~f._ııamına şubemize ge- Jcyi teşrifleri rica olunur. şit, Artvin sıhhat müdürü Fuat kamlığa nakledildi. ğı nazarı dikkati celbediyordu. takdirde ınıumclei hnıınhenm if• 

a Şırket komrnerlıgı yemden len İstıklal madalyasını almak Ru1.oıme: Adana biırinci noteri Rahmi Ni- Fatih kazasının sandıklan Sandıklar meras'mle kayma- kılımac•K na dair ti~ giinlııı. lkiR<1! 
~a ~n~uı; çıkarılmaması i- ~.ere varisleri~in müsbet veııa- 'r:ısfıf<nln bi: .. ıı lhat, Trabzon sThhat müdürü Sa saat ondan itibaren otomobiller kamlık binasında teslim edildik lhbarııamo n•ııkoaını lulıa olm•'· 
teG::bır a.mı~tır. ıkıle şııbcye muracaatlan. T. ,fiyc m<nııırlarının lbr~~· racoi!lu Cevdet Boluda Gamlı içinde Sultan Ahmet meydanın ten sonra alay dağılmısttr. 11>.ere ;ı.·:ıa o'uıur. 



Tayyare piyango~~ 
Dün çekilmeğe başlan?ı, bug~nde. 

keşideye devam edılecektır. 1 

1 

, ....... --.;;;--;;. ....... --~--~~--
Cihanşümul ve 8eynelnıiJe1 

PANAYIRI PAR 1 S 
9 dan \!,i mavıs 19JI tarihin< kıdar """" edecdcıir. 

93 d 
. 24 millete men > ~.500 kı, ·ıı • t.$'ir a .., iti mily011d.ın foıl• kişi ziyaret cuııi,ı r 

SATICILAR• Or.ıd.1 dunyanın htr taralıı,<l.aıı gdm!ş l•r 
I! • çok müşt<rilerle te no.ıa hulunıcaksımz. 

vok 
.; 

nku: Galıııa'Ja Kııralwy'de hördçi fırını irtı,ıılindokf huftit 
rrııfı:ıJlc1 ın 

• 
1 ~. L. No. L. 1'10. L. 

54 100 692 50 ~>()()7 1 50 
ı.i<ı 50 60J 1 oo l JO 200 
21.0 100 726 100 ı ;ll 55(0) 
ti19 100 808 50 142 
~72 oO 864 50 Hb :;o 
<9-ı 1000 ım~ so ı 62 :ro 
815 100 896 59 184 100 
92~ 100 10430 50 lBlt 50 
9,;9 100 <O 50 2M 500 

l 13~ 50 8.'i 50 .105 50 
21111 ıoo rı8 ıoo 535 50 
>94 :SO 18S 50 565 50 
2b9 50 318 50 764 500 
57 J 50 422 50 867 so 
:'i87 ıoo 42h 50 896 200 
1)()5 ıoo 51b 1000 963 50 
fıl 1 50 53~ 100 983 50 
r,33 50 567 ıoo 21022 uıo 

l648 10 610 50 64 100 
657 100 758 100 137 50 
742 so 791 50 271 200 
c8:J :so 859 50 3 ıı 200 
788 50 995 100 407 50 
815 50 11018 50 46~ 50 
838 50 191 50 472 50 
865 200 S72 100 529 50 
935 so 389 50 m 8000 
967 50 408 50 702 50 

to15 50 433 50 731 100 
8S 100 462 200 757 so 

ıııs so 497 so 788 ıoo 
1 :ıs ı ooo 6n soo 89lJ 50 
tt9 100 800 t 00 994 50 
3a6 200 741 100 ttllS 50 
457 100 852 3UOO 117 so 
572 il}() 871 50 123 50 
Sttı so 873 100 tt5 200 
588 50 l 20ol9 50 295 100 
703 50 247 50 i94 100 
803 50 320 50 296 1 ()() 
825 50 489 50 307 ıoo 
842 50 603 50 4ı7 50 
1164 50 83J 50 445 50 
880 ı 00 908 50 589 so 
~998 50 951 100 723 50 
0{6 50 977 50 ısı; 100 
107 ıoo ısı ro 50 980 so 
226 50 t 29 50 997 50 
~R8 50 146 50 23009 50 
~4 50 152 100 ı8 50 
435 200 199 50 112 50 
501 50 200 50 135 '° 
~ 50 290 50 195 100 
783 ıoo 47 ı soo 212 so 
957 50 553 ıoo sos 100 

49ı;5 50 583 50 305 \!00 
008 50 654 ı oo 339 ı 00 
~ 50 697 100 409 50 
90 50 70 ı 50 453 50 

1 IS lOO 765 200 566 50 
139 50 902 50 676 50 
198 ıoo 936 50 6s2 ıoo 
137 100 14075 50 9ı8 50 
866 10 78 ıoo 1164 50 
sıo 50 390 50 2400S 100 
641 il() 467 500 72 50 
&34 10 513 50 83 IOO 
7 47 50 545 200 246 50 
84-0 50 594 50 888 gg 
362 200 763 50 '48 
899 50 786 50 636 50 

Sog5 50 947 100 808 \!00 
ııı 50 980 50 820 50 
167 iO 15003 50 930 ~ 
aa:ı 50 26 50 935 
399 :soo ı 90 50 25048 100 
430 :ıo 201 50 338 5050 
432 50 t09 50 ı6tO 
504 50 241 50 2539& 50 
678 ıoo 261 50 4St 50 
70s :ıoo 308 ıoo 464 500 
894 50 428 50 m ıoo 

ll06o 1000 447 so 503 ıooo 
ıaı 1000 682 50 643 500 
141 50 764 50 680 "' 
1'8 1000 119 IGO 71!7 IO 
l~ 50 885 50 747 IO 
332 50 16020 50 886 50 
368 50 82 50 866 50 
417 50 258 10 i600l 50 
463 50 lMO 5G 171 100 
481 200 395 50 906 50 
486 100 43t 50 317 50 
sıe • • 18 11• ıGO 
Cll 1 50 479 90 398 50 
~ llO 4M !00 ..,., 50 

71119 50 41)6 so ... '° 
4S !00 m "'° 4M !00 

103 50 680 50 643 50 
125 50 820 2000 1~ ıoe 
166 50 826 50 lliO 50 
t2G 50 859 50 193 ., 
333 50 932 50 970 90 
486 50 963 50 1!7(76 50 
570 50 1704\! 50 ı 84 50 
564 50 94 ıoo 247 100 
648 1000 ı93 50 255 il> 
67( 50 1!17 50 276 ,., 
986 50 257 50 38 ı 100 
704 200 297 50 468 :il) 
740 50 869 1000 505 :ıooo 
737 50 486 ıoo 52ı 50 
753 200 387 50 600 50 
939 200 869 50 607 50 
952 50 918 500 626 50 

8029 ı 00 966 50 705 50 
239 50 ı8143 50 716 200 
\?87 100 507 50 900 100 
294 50 S' 1 Q 100 908 50 
405 50 ö29 50 914 500 
572 50 l06 50 28010 100 
5Q4 100 73! 100 40 100 
675 50 741 100 68 500 
681 1000 788 100 72 50 
lı9(ı 50 939 50 194 500 
7ı4 50 19084 50 = :g 
824 50 ı 49 ~ 276 50 
917 00 223 . 335 100 
992 500 321 :~ j78 50 

!1Qo4 ıoo 363 50 381 200 
79 50 390 50 395 50 
92 100 446 50 
16ı 50 516 200 441 -
199 50 539 500 4S4 ~g 
245 50 551 so ;: 50 

~~~ ~ !~~ 2:: S!kı 100 
370 200 733 50 67.l :~ 
462 50 953 50 8()(j 50 

!00 ~ 

l'lo. L. No. '- No. L. ICILAR• OraJı. her nevi mu:undl•a ait en son !ndu 
974 500 421 200 9fö :'iO AL • \"e tekemmüllt ile on>0ınCmııntl •ri hulac•t ınıı. 

29,lN 100 498 100 t•Q3 50' --M ,. l · sok·'· 41 • s· .. 111" 1 O - , Her türlu ı f~JIAt için Beyuı;•U. n.llmtan ·~, . " 
:ı<ı: 50 567 SOO .f..10,18 50 . · ı ol 
40 :;I) •·o•ır.rı~ ı RA. SEZ • (',eır.i ttme murıca1 uııur. 

l 50 ııl' .50 '..?0.1 • l~"~·;.:·"';.".;.;;;.;.;.;;~;..;.~~~---~:-----.. --41(1 100 h'\4 100 .!'.!7 2001 

:~~ ~g ~;~ 1~ ~ı: ~ı 'aınsun •~·,·de 'omisyonun~an: 
44'1 :'iO 76fı .50 '29~ Sll O jl U u 1\ 
551ı 50 81:? 50 423 50 G · •ı k li · •· ·d · · · Nafıa 75J 50 IHS ıooo 456 :;o Sııııuund:ı nkzolunac~k ,azı ı ey ·e nın ..:aı C!lllın ın~a.'ı • . 

79 ı 50 <ı5<ı :;o 5~2 :;o i;leri ve miınab . ..a :ıerait! umumiyes'.ne tcdi!·nn La~:ılı zoırf U>~lıle 
.ıoooı:ı 50 J704~ 100 663 ~00501 mt•.nak.asava konm~tur. tkc'clı kcşfı 8J72 lmıılır. Zarflar mayısı~ 

34 so 94 50 un ' bd Ji 
80 50 176 200 70:'i beşinci salı ı:ünii !Ut onbc~ı.: Sıımsu~da a ! e komisyonuna cev 

135 50 l9tı ıoo 731 50 edil-"' hulunm;ılıdır. Talipler bc<lelı ke;:lırı _-uzde yedi buçul(~ 
ı6<l 200 075 50 760 2(/() "u.;' l I._ L l "( h( • • 50 nislıetinJe di,no7.İCO akçe [ tevdlini veya ~"" mt.-uı •u ı e e t· 
186 50 ~>94 50 816 ol lıd rla :;o 947 50 yeri knn iye vesikasını haiz ma ı r. 
~~ : ~~ 200 948 50 Projeleri ve $&rtnameleri gömıelt ve Ca~la raf,.~llt. :ıJma'\ istefen· 
47 ı 50 544 100 44024 :; ler N.nhul Nalıa d ire:ine , m;<U11da !\bıdl' ~omıs. o.-ıun.ı :niirs· 
505 1000 55r, 50

6 
61 so a.ır etmeleri il~n o'u-ınr. 

S88 50 :SS9 100 9 
12 r oo 594 200 79 59 
12:1 200 604 ıoo 101 ;?1 IST ANBUL VILA YETi 

00 591 50 202 "' - h· A 
7
1
00
11 1

.,. 161 500 21:1 50, DEFTERDARLIK ll.J-\NLARI 
792 50 768 50 300 

1~1·---~~:.;.;;;;;;;~~~ıi.lıi.i~~ııAııiı:Siiliiiı~İill .... 
860 50 772 50 696 
960 50 880 50 7tı2 50 

:11049 50 992 500 8.'18 50 
51 900 381n'll :ıo 850 50 

135 ıoo 224 50 982 '° 
21!9 50 236 50 4200\! so 
400 50 246 iOO 25 50 
402 100 247 50 95 so 
436 ıoo 2ıs ıoo 217 ıoo 
432 100 446 50 345 50 
840 100 460 100 718 50 
851 100 4i4 50 4(ı()33 50 
858 50 811 100 78 50 
tr17 50 852 50 196 200 
973 50 998 50 197 100 

32027 50 39009 ı 00 204 50 

159 50 19 so s<4 ıoo 

258 50 168 200 409 50 
320 50 220 500 489 ı 00 
418 50 243 50 575 100 
•o.. 50 294 50 624 100 
'llOU 50 6.ll ıoo 534 50 450 
558 50 545 ıoo 701 !IO 
659 200 571 50 s:ı 50 
718 50 623 50 835 50 
766 200 679 50 920 50 
833 100 783 50 943 50 
869 100 907 ıooo 87049 so 
959 100 951 200 162 200 
983 50 40128 100 460 50 

33035 50 231 tOO li<IO 50 
77 50 \!92 50 549 ı~ 
92 50 3ı ı 100 574 100 1 

126 5IOO ::J91 100 S76 
305 200 505 iO 6a9 100 1 
425 50 579 100 7 ı ı 50 ı::..ı:::::~.:..:.~~.:.-~.:.=..;.;..;.ı. 
43() 50 653 :;o 736 50 
595 50 6."5 50 766 50 
730 1000 741 50 888 30 
760 50 8tiO 50 958 500 

flllİi 
ıt••!ll!719 

1 ...,.,.....,.-'lı 

~:!i-+-ı· 
795 50 !l60 50 48100 200 
856 50 979 50 ı 4i 200 
932 50 41076 50 114 200() 
958 50 121 200 435 50 

34100 !JO 142 50 550 50 
!IS ıoo 162 200 56!1 50 
222 50 178 ıooo 582 50 
~5 3000 194 100 655 50 
501 50 i06 50 66ıS :;o 
526 50 820 50 769 60 --
622 50 4ı8 50 793 50 , ---1 
770 50 422 50 817 50 ~ 
957 50 439 50 9:15 200 

50 4>79 - 954 50 ":1J 50 619 50 49031 ~ il - ~ t 

24$ 50 723 500 :: -50 M•ftl.lill•l•tJi•ZC•llf•l 

35: ~ :! ~ 2" 500 Soldan sağa: 
~ 100 '" '° 229 50 ı - Ekmek (3). 
5i0 50 930 50 :: ~ z- Beyaz (2). Söz (S) No 
569 200 952 ı: Ş(7 50 ta (2). 
fM fOO 4-:: 48 ~ :ro 3 _ Renk (3). 
7ff ~:: gı 50 449 50 4 _ Kansızlık (S). Kendlni = 50 ıot UIOO ~~~ 1~ beğenen (5). 
929 50 136 : 576 50 5 - Temas (5). Yağ (5). 
9fl IO :': 50 608 50 6 - Gümüş (3). Meyve 

36()!7 500 291 100 645 50 (3) 

~: :! "° 50 f1'il :; 7·-Mecaz (5) ERi .<s> .. 
ııocı ıoo 4!lJ ~ ~ 200 8 _Amirler (5). Bır ruz-

1!40 50 : 50 767 50 "' (5). 
111 IO 668 toO Mı :;o 9 _ Bir nevi toprak (3). 
t6t : 736 200 914 rooo 10 _Nota (2). Anbar (5). = _, 786 50 1111 50 Nota (2). 

.- d ıı - 1sim (3). 
Fer ah sınema a Yukardan aşağı: 

Bu giia gündüz ve- ıecıc sine- ı _ Hikaye (5). Bir mina 
• tiyatro varyete AS!O-Jano ifade eden kelimelerin yan ya 

=-~bur çJııgenelcı:. siııemaia 2 na gelişi (5) . • . . 

IJmanımrza mm· s:ııaıı iıclı.Ienea 
Vapurlar 

\'E.ST\ \apurıı 12 nisan pa· 
zar (ltalp ve Yununistlll) d.ın 
,'TELL A ntr A ı.' A vapuru 1 il 
nis.ın 1 azar (hal a veYunanis-

tan) dan • 

Yakında linıanımızdın hareket 
edecek ' apurlar 

V~TA Hpuru ıs nisan pa· 
zart~ (Burgu, Varna, Kösten· 

~ ve Odefa) ya 
STt:LLı\. Dl'fAl,VA vııpu.m 

ı6 nisan per\t!mtıe sabahı tam 

ıo da l.loyd ~res) olarak 
(piTc, Brendlzl, V eııedllc ve Tri
esr) c ye 

ASIRIA vapuru ıs nisan aı

martesi ( Dedeagaç, Kavala S.. 
14nilı;, Pire. Kandia, Kalamara, 
Katakolo, Fiumc, Venedlk ve 
Triest) e ye 

[COSULICH Une] lwmpe
yanın ltlb vııparlanna ılaanııa 
edilerek ŞiımB -n Cenubi Ame
lb llnıanlımıa gitmek için ıcıı 
ziWı doğra blleı ve ri.lk 

Her il& il Wsll1ı lçlu Galata<.!& 
m-ıı- ( Uoyd Trlcsdno ') 
1er acantaınıı. Teldoıı Bcyoğl11 
2127 uyı Galata •rayında 
sabık &ltnıt bonm•'f&SI bina· 
smdalr:ı yazıhanelerine. Telefon 

Bcyo&Iıt 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırude hawndaki J•uhanesin 1 

miiracaat tdilmcsi. Telcloo 
&unbul: 2J5. 

-

TIHl~lZ 
N. Kosmıkoff idarcslndetl 

DUN llZIKtABI 
lıeycti mıır;aıınlyeai•IR pdiilü 
fe..talAde rıtbet •e m11vaffaktyct 

üzerin~ . c barimor (der- 2 - Bir musevı ısmı (5). 
fil bırden on · · (5) B ·· t 6 11 d m ) ayrıca koşu şam· 3 - Bir kadın !8lil1 • ugun saa ve e 
yalar canavarı hafız Bürba.n 4 _Bina yapan (5). .. .. iki defa daha dinlctecekkrdir. 
piyonu yarı~ ~ 5 _Pek güzel (5). Gurul- ~iliiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii ... iiiiiil 
Bey saz hey eti. ıtüsüz ( 5). Gülhane bevliye muallimi 

Acele Satılık Hane . (3~ - İyi (l}. Yükseltmek Dr. Fuat Kamil 
Betiktaş'ta Oct• bahçe:;';!: 7° - Irz (5). Hame (5). Seyaıı.ımı Hdet eımit ve mıı· 

yaıli tokakla 7 n-: bir 
11111

tfd; 8 _Olgunluk (5). ayeoeslııi Bıılıo&llde Türk. Oca&ı 
bal yanm Ugir bet ~ .· havidir. g _ Şakuli (5). sırasında Süren• Bey aparrıman 
kuyu ve sarnıç •e ba çOeıı b•bçe 10 _ Lezretli (5). 4 numaralı dalre.<lne nakil ederek 

B ·ıc ş'ta rıa • Şe hast•lannı kabule ba$Lıııuştır. Taliplerin eşı ta olo dükkandı 11 _ Layık (5). ytanın 
caddesinde 74 numer mca- aksi (5) 

e··yo Eibi e Fahri ası 
Erkek ve çocuklara m hsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak in1al edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
Münıı!ıafı çqitlennl emriııize mıade hu' ndurmalı:tadır. Hmııaı.n malısu 

-n olar. pudtsüler •e ırençtotl..,o zarif çeşiılcr! dalıi nrdır. 

MeşhurCHARLES SE:MON L TD.fabrikasının 

20000 ~der 
şık ve her rcnl..te gabordın 

PARDESÜLERI 
19, ı I~ liraya saıılm g. l:ıalbmı1ftL 

Tf.:Ilf\.'A.1TA B \'ÜK TP'.SHIL~T 

- -
!llcrir.ez --=• Calaıı lılJıtti 

Ilı..• R 2 !62 Şube Accn~•I : 
, rteci ırfi'.ıarJ.: :ude ba:u 27." m 

tm -lı,eı~ınıe 
( lzmir) va· Salı ıoda 

punı 14 'is.an Gıı · 
lua·dan kalkarak çarşamb~ 

bahı fzmir"e peqıembe Pire'ye 
rnmartest satı.hı l~endcriye'ye 

varacakm. lskenderiye'den Pa· 
z:ırtesi ı Ste kalkacak Çarşamba 
Pire' ·ede u~:ıyarak Perşembe 
l<tan bura gelecektir. 

AYVALIK SÜ.-R-, A-T 
POSTASI 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
Hl UJI' 1931 ıarlblne ıııüadit puanHI güou ._ ond. Şirket merkezi 

olan Şeker r lırltasmda •llda yazılıı defadc lçrim alt nwıamrdckl nıad· 
deleri mllakere ederek brar -t iare Şirlccıinı 7. u.umr heyeti topla
oacatıııda OAS mııtu leaamaıı. 21 inal maddeti •ıocihiıı<:e :ı.saleten , eya 
velr.lleıaı aluyılx \OJI daha liyade lı.iaseye sahip obn al: i oııerlerfrı içıl· 
madu on pıa ene! Uşakta ·ıtı;ec merltezlne, lsaıobul n Anbrada Tur· 
lclj e Sanayi ve l\ludln Baııkasuıa. lmıırde Blrind Kordonda t:mln .Zade 
Neşet lky~ eüracaatı. aahlı> oldutlan hWc .&eııederiıı.t tevdi \"e muhhl. 
Unde duhııli e nrakuı ılmalan lilnıına iUn olıııııır. 

Ruznam : 
l · ld•rc mccli;I rııporanım okım-
2· \\lürakıplar raporlman okun-
3- lli!Anço ve ttr ve arar lıesaplanruıı ıetkik ve ıa diki ile idare 

meclisinin ibrası 

4 Esas mukavelename ıaucibiııce Skodad.ın itirdat cdılcn (170.87.?) 
lrrahk lmdyıızlı l:ıWelcriıı aıllzııyede ile wılması 

5- F.su mnkavelaıament. oaPDCU -ddcsl maciblnco çıkacak idare 
mecllsl tzuı yerine yeniden ha intihabı 

6- 9.11 eeııesi için iti mörıılnp lıltllıabt ve iu:retım.lıl tavlni 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: l 

(Menin) Ymparu 14 Nisan 
salı ~iı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kurıı, r'.drellllt, Burhaniye, 
Ayvah~'a ~calkaca~ , dönüşte 

.Altınoluğa da uğrayacaktır. 

Gidiş ve geli:jte Gelibolu 
için yiik alınmaz. 

18 Marn 931 tarthiRe müııadlf paurtesl günü saat onbeşte ~rk~ ıııer
k.eıl olan Şeker fabrikasında qagıda yuah fevblade lçti•aa alt ruzname· 
deki maddeleri müzakere ederek Uıar vermek ııın şirketimiz l'muıııl 
heyeti toplaoacatmdan hl cdalana lçrimedın Oll gün evvel Uşakta Şrket • 
merkezine. lstmbul ve Ankanda Tliddye Suııyt ve Mudln Ballbsına, . 
lznıirde lliriod Kordonda Emin F.ade Nctcı flcytı • ın"'a nhlp .ıldııklan 

iii:iiiiiii 1 lıllıe seııcc!.rtal endi ft egbb!(!nde .... ,. ...... .ım.ıarı ••• ....... 

-Yelkenci vapurJan 
Karadeniz po~ta:ıt 

S npar~ lS 
affiSUD Nlsm 

ÇARŞAMBA 
günU attamı 18 da Sirkeci nhıı· 
mındao hareketle ( Zonguldat. 
lnebolıı, Samaun, Ordu, Gkesaıt. 
Tnbııoıı, Sürmene v< Rize) lalte
ldedne azı- n avdet ede 
colcıir. 

Tafslllı için Slrkecldı Y ıllroncıı 
baruııct. ktia acenıeslnı müra· 

caa~ Tel lstanbul 151 S 

-DlNTIN 
Nasuhi 

Di1 macununu 
ve sefa sürmesi 
ile kıl poılrasını 
her yerde arayı· 

.......... 
ı- SerrııaJe nzlJllll w• ılı .._ ...._ 
2- Şirket esu mııtneln• d 17 lııd mm.Cw'lıl'elllll llll blılmbın 
3- Şirtec ua mıabYd ··aıf il illd mııdh'ırt• ıadlll 
Kaldınlıııaa tetııf oluna l 7 !ad •• 

11 'n meart fDCfur. 
Madde 17 - Meclisi ld.are -.1'1lllda • ıra ve bfr mlldıkli -,yene 

için haiz olcluga ıttıdan lı:wıı vcya ı meıı Uuıadaa bir veya bir kav 
uta bavekalcd m•b'Usa lNle eclebileall clıi- ~ c:utyenin ruyet ve 
ıaYiyell için dahlldttı ftJ& lıarlçlaı dıılıl. bir nya bir kaç utı ıevkil ede· 
blllna & ııı..salll fennlyeye vc fabdb9 IHllDCÜIJ d&Wllyetl balada me~ 
t6r icra heyeti ıarafıadm ı- ohıı.• 41d.- lıa mevn da'ıU!adelr.1 ııalthl· 
,.tıeı:i len beyedadca gayri bir eahla "fi lıeJda -.ll •de-:dct .. ifbiı 
lı:n lıeyldniıl aWılyeti ahı •• , .......... _ ....... 

Tııdlll tclıllf ol.- ft lllCI ••" h •eaııl 
M8dde n - u--lcr,...... ': 1 1 lbbl lılr ......... ıetml 

.,. pyrf ..... buı p_.ı.. .. ......ıd lllıe u. il .. blm "ıw, 
T8111l teklif .._ fdil 

Madda 22 - Uııuuııt Heye• içtimaı en u ..... P. enci mlnaslf 
pacıeleda lltn olııaur. 

Not - Bıı içtimada bir biueye mallt olHlaı dahi reye ifdrıık •dcbilir. 
, .. il •• il • ·ı;;· ---·· ,, .. il •• ··~ 
L .. .. .. .. .. , ,tanbul belediyesi ilinlan 

lstanbtıl f 6 ııa mektep taıntrıımıdtın çtkf(l en kaz lurlin de bu 1 
lunın tu!tla ile 25 ncl mekte;>een Çllı.an hurda çinko aleni muza· j 
yede ile -ballhıde atıla.aktır: Almak iateyenlesia 14-4-9il uh 
günii orada buiıın.:ak nıe mura müracaat! an. 

• •• 
Belediye kanonını oıı beşinci ınıddeliınin !idr.izinci fıkr• •ll·ı 

cibince :ırabacıların her scue şoförlerin iki ı;cneıle bir stbhi mu 
ayenelerini yaptırarak ~nıe ruhsatnamesi almaları ve yine IJtll 
maddenin dokuzuncu fılrr&Sl mucibince bilumum otomObil, otöbü 
oraolbüs,kamyon,k.amyooet Yemotosıkletlerln fenal muayeneleri y 

ttrılarak ruhsata bağlanmaları muktezi bulunduğUmiuı gerek şofiSı 

ve anbactların gerekst zikrolunan nakil vmsırruarının bu sene 
muayene&ine başlanılmış oluuğundm muayencıısini yaptırmayan eş 
hasın çalışması.na ve bu Ve$1itln çalışurılmasına m~ edUmi·1 
yeceğinden hemen aeyrüscfcr merkczıne m!iracııac edilmesi luzu.ı 
mu ilAn olun ur. • • • 

San'atlar mektebinin marangoz \C tesviye ateleyesiode yapalı 
cak taınirabn keşif bedeli 2 ı 200 lirııdan ibaret olup bpah zarfb 

münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keŞf cnakını görmd: içir 
her gün levazım müdürlüğüne gelmelm münakasaya girmek içirl 
de teklif mekruplannı 7 mayıs perşembe günü sut on bqe kadaıı 
daim! encümene vermeleri l~ımdır. 1690 liralık teminat akçesinc1 
alt makbuz veya kefalet mektu hu, ehliyeti h!nniye varakası ve ti
caret oduı. ftlikalı teklff mdnubun• leffedilmrk icap edar. kaıll"lcci l.\iJelı-* Efeııdlye •u ~~~!.:.·~--::---;---

aıba. _ Yeni neşriyat: 
~=--~~~--'= 

l.levtedilecet lhtln berab 
Zayi mGhür: Tııhik mührllmll "Gaz yağları baklanda. ombef 

zayi ettim. Yenisini yapbracağımdan • ıenc müddeıle 24 numara ve 10 
• • • 

Cerrahpaşa, Haseki ve lley~lu hastanelerine bir sene zarfındJ" 

yardım Yurdu Küçük Hikayeler 
Em1Ak. ıımav1ıa-. .... c1ııdw Koleksiyoou 

-kabilinde PARA ftri!lr. Eınltk Üç renkli bir kıpık deruııuoda 
alınır ve satılır. Tapu'da feraf n Mah .. ut Vtsari, .\lı Rıza Seyf~ 
intilı:ll ıauamele$l yapılır. lıl•alff• aııbabll, l\lcluatt Nu~ 

Par .. !11 emltt rehin almak .... Sadri F.aem,OIS!a Ceıml. C,eltlctttn 
tile l~lermeı< arzıı ede•lere yurda- Ekrem, Cemil Cahlt Beylerin hikt: 
muz de!Met eder. Galatı, Adı Han eleti ile lbnerrcflk. Alımet Nun 
"'-·• ..... Nı>. 16-16 Ttl BeJoi&. krııı Naku plJabıl ilıllva eda> ba 
.. .,.... .... mcr.moı'll 11mre odert• 

eskilinin hükmi yoktur. NiYn 1923 taıila talıbada Saayl 
Scyrisefala idaresinde Mdmut mUdiirlyetindıen iltillMI cdllııı.lf ola 

Şevket pata 'Vlpunında ueşçl Emin bir kıt'a ihtira berab bu kere fınbr 

.Zayi: Müteaamrı bulunduğum 
Kntin otomobiUmlıı seyrüsefer mer· 
kcziılde8 aJdıtı.ıa 477 DHlerol u 
tecrübe p!Aka.ı zayi olmuşıur. Yeni
sini .ı..coğırudan 1.a,iiıı uül;ınii )ok• 

tur Se~ı:uroki 

• 

veya icara verileceğinden lfdr
veft i~ticarına ıa1ip olan ze
lsıanbtıl Yeni petta'1aae lrkuıMa 
,O.şır Elendi kütüphanesi caddesı.de 
Türki.- ifan 18·22 de mukim vaıll 
llF.NR' WALTER ISTOIC F.faıclyc 
mütıcuc , truc:TerL. 

.. 

IÜZlllDu olan ıill kapalı 7.arfla münalı:a..<ııı :ı korımuşrur. T:ıliplerıı1 

şartname almak için her ıı;iin levazım miiuiirlügün<; miıracaadat 

l li:l8 liralık teminat makhuzile . şarmame ve lel:lif meluııbun 
miihiırlü zarlı koyarak ilıale güniı olan 7 mayıs 931 per cmbl 
gilniı saat on ~ kadar enctimeni daim\ye Yetmeleri. 

* * • 
Bayburt beledıyeı;lnden; ~hrin nirengi ıı:;ulilc harira:.uun alın 

ması iki ay müddetle münaka;ııya konmu~tur. Talipl.cd11 ~rai 
anl .. msk iizrc belediye riyu6Cine mür~cudarı. 
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BlN S Z 
BiR RESlM 

Ankarada açılan lktlead ve tasarruf cemiyetinin ikinci 
yerll malı sergisi pavyonu. 

t .• 
,. 
. "' .'f .... 

bu resimlerde, Kayseri asarı atlka mUzaslnde asarın 
bazılarım görUyoruz• Yukarıdaki resim, Roma masnu
atından bir kısımdır. Ortadaki rasımlerdan saijdakl ta, 
kabartma bir Hitit muharibin! tasvir etmektedir. Soldakl 
resim, mar mer oyma ı,ıerlnden iki numuneyi, a,ada· 
ki realm da, Etnografya •ubeslnden bazı ı,ıemelerıe 

sırma ı,ıarlnl gösteriyor. 
------•••HııuıAH-•tıııııHHıHıHıııııı-Huıııı•••Nı .. ıuıııııı-•••-

Ur. H o RH OR o Ni~;~ııuya!ı~~:t· 
mektep sokak 35 

Belsotuklulıı. fr•ngi, idrar darlığı, ademi iktidar, cilt ve her nevi kadın 
~ hısıılıklan tedavibınesi. Her gün sabahtan ı'.cşamı kadar. = 

Midenizdeki 
ıkleriya hızimsizlikten ileri gelir. 

Mazon Meyva Tozu 
Hazmı teshil, harsaklan ağnsız temizler, 
kanı tasfiye eder. 

Hafif müleeyln, şekersiz fakat içilmesi 
gayet lfttif feverani bir tozdur. 

MAZON ismine dikkat ve b•şka marka

lın reddediniz. OepoJu: iş bankası arka

sında 12 N MAZON ve BOTTON ecza 

deposu, 

/ Pazarllklt iskarpin ınünakasası 
Nafıa fen mektebi mübayaa ko

misyonundan: 
Mektep talebesi için yapdırılacak li7 çift iSKARPiN pazarlıkla 

mübayaa edileceginden Taliplerin teminatı muvakkatelerini iktısa
dt müesseseler muha8ebeciliği veznesine(Defterdarlık blnasında)tev
di ederek alacakları makbuz ile birlikte 19 nisan 93 l pazar günü 
saat l Sde Gtimiişsuytında m ii tt>Şekkil komisyonumuza miiracaatları. 

PAZAR 
12 NiSAN 1931 

.. ~ 

1 Ahmet Halit Kitaphane 
lstanbul - Ankar? Caddesi - N. 83 - Telefon 23922 

D Kı• Dünyanın en meşhur eseri olan bu e~i· on ışot celi kitap giizel resimlerle süslü o)al 
çıktı. 50 kuruştur. 

Medreselerin, softaların iç yüZ1· 
Mol'a •ıehmet hikaye eden eski eşkıyalık, 

Lı JVl 1 kaçırma, sahte doktorluk ınaı:<r 
rını anlatan bir kitaptır. 50kurlli: 

'T' b • U•k .... I • Hayvanlar ve nebatları 
.ı a ıat rıl ageıerı en tatlı hikayelerdir. 5 

tap ı 25 kuruştur. 

V • '/16. kl ll h [ı Açık lisanla yazı 
.ı enz lVl zzra l ma a herkese lazım g ıı 

eserdir. 15 kuruşt 

Sineması herkesi ağla 
V l d • f bu me•hur eser çı~ nQmÇl l me enzge Herkes ' okumalıdır. 

kuruştur. 

lnegölde hUkUmet konalı önUnde mUntehlblaanl intihabatı faallyetl 

a 

A k Ah 
l "'k .Bu kitap Halk için, düşünenler için ab: r 

Ş ıa l ve düşünce kitabıdır. Felsefe hocası Hil B 
Ziya Beyindir. 100 kı.ıruştur. ti 

'"6 . .. . ' 

Erzurumda """' bir merasim intibaı. 

PERTEV 
PUDRALARI 

En pahalı pudralardan, daha 
glizel, en güzel pudralardan da
ha ucuzdur. Müntahap kokularda 
ve muhtelif renklerde. 

Her yerde arayınız 

l~,~!!1m!~~.~ ZL~~~e!!~i::sji!J~~~!!~ 
yegane zemberek ve kapsol fabrikası Avrupa mallarına tama
mile rekabet eden yalnız iyi cins mal imal eden ve en mil· 
sait fiatla satıı.n bu Türk müessesesini yerli ve mlllt sanayiin 

yüksekliğini seven ve lstiyen gramofon zembereği ve 
kapsal müşterilerine tavsiye ederiz. 

'i~e Japsolu • ~raınolon Zenı~ere~i ... 
(Devle; Demiryolları idaresi Hanları ) 

60 ton karpit kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12-5-931 salı günü saat 15 te Ankarada devlet de

miryolları idaresinde yapılacaknr. 
.\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 

kat teminatlarını aynı günde saat -14,30 kadar komisyon k4tlpll
gine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lirli mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Kı• • Ç k Herkese,çocuklata, ailelere b' 
ımsesız ocu dan daha güzel ve hi~i bir k~ 

olamaz. 50 kııruş. 
Bu kitabı bilfllİ y 

iki Sene mektep Tatili yen yoktur. 0.; h 
mayan kalmamı 
dır. 50 kuruştur 

Garp Cephesinde Yeni Bir Şe§ 
Yok füitün dünyada milyonlarca satılan bir eserdir. Cih· 

harbine aittir. 150 kuruş. 

1726 Numerolu 27 Eylt111930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
9 Nisan 1931 tarihindeki vaziyet 

1° .- Döviz Giriş ve Çıkışlan 
! - Nilin 1931 tarihinde mevcut evelkl bakıyı !. · 476.61)(1 

TıbıU edllen yahut balta zarfında ıabıll ıdllecek olın 

DöTlzler 2/4 - 9/4 tarihine kadar !. 2,000 
Hıhı zarfında çıkan Döviı:ler 2/4 -
V/4 tarihine kadar " 83.500 

Fırk 

9 Nisan 1931 tarihinde 0111ıanh bınkısı yedindeki 
Dövizler J•kOnu 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş 
ÇıkH Evrakı Natdyaıılıı !I Nisan 1931 
ıarihlndekl bılnyeıl T. ı. 
Hafta zarfında çıkan Evrakı Nalr.tlye 
2/4 - 9/4 tarihine kadar T.L i0.600 

l- 445,ııt. ' 

ve Çıkışları 

Haha zarlındı giren Evrakı Nakdy• 
2(4 • 9/4 tarihine kadar • 345.200,n 

Fark " 
Çıkan ihtiyat Evrakı Naktiyınln 9 Nisaıı 824.594,75 

4.581.8~7, 8 1931 tarihindeki yekOııu T. l. 

Osmanlı Bankası 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Emvali gayrı menkule ipoteği mekablllndekJ ikrazatımızr· 

evvelce yüzde on üçe baliğ olan faiz ve komisyonu ıııikdarı idırt 

meclisimizin 2384 numaralı karannda münderiç şeraite tevlikıı n 
l 6-3·93 I tarihinden itibaren yüzde bir tenzil ile yüzde onik1 

olarak tesbit edildiği lU.n olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanmda 523 

Mes'ul müdür: Bürhan1.1ddiI1 
, ' . ,,..... . '. 

TÜRKİIE CÜMHDRİIETİ MERKEZ BANKA~I 
Devletimizin 

Mali 
En: Büyük Milli 
Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KlRLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
' \... Cfl'1t::'·ll "':I~ • : ..- ."'!·· ... _"~ 

Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. istifa.de Ediniz. 

-

1 


