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BUGÜN 
, •el .. ııitcd• : 

1- l'lldız. ve metrulfyet. 
2- ••• ve llartcl ha.berter 

1 l•cU sablled ı: 

1nerak uya'1dırıyorl 
4 Çiçek ••rgislne releft lor 

nakllye 1en%llA1tndu ~1 f11tf
fade edecekler. 

4 U•cU .. blf•dı 
1- felek 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

1- Et flyauarı mezbaha reı· 
•inden mi bahaltlafr7or? 

2- S8 tahall şubeıl açıhyor. 
• -- Tf ,.r. r,.t " '"' "••'11" r ıu,,..·u 

ı- lilk&ye 
, - 11 ,.. ... ,. ... . 

Türk Ocağı 

C. Halk F. Umumi Katipliği 
lstanbul 

halkına teşekkür etmektedir 

Tayyare piyangoıunun onunca 
tertip üçüncü kqidesine dün ele mu 
tat merasimle Darülfünun konferans 
..Jonunda devam edilınit ve müteba. 
ki numaralar çckilmittir. Bu ketide
nin en büyük ikramiyesi olan 100 bin 
lira: 

3377 
numaraya çılmuttll'. Bu ikramiyenin 
talihlilerinden biri Fatihte yangın ye 
rinde bir kuh.ibede oturan Emine H. 
isminde fakir bir kadındır. 10 bin li
ra kazanmııtır. Birinci ikramiyenin 

MUntehibi sanilere bu ;::;;;-:;:·:ı!~::~:ı::;i:ı..~:: Fenerbahçe de ·ıd· 1 ' ~:J'.:!~~~~ c~:ek~=~e:ı~:..~~~tibi~ y enı 1 • 
gÜn tebligat J8plfacak C. R, 1'. amumt kAtlbl ltecep Bey liralık mükafatı da en ıon çekilen•· 

Şehrimizde reylerin tasni~i haiz olan 168,461 ~ün~hibi ev dört kazada listelerde bazı ze- !.8!~~;.ki 30 
numaraya taksim edil-- Bulgarlar, Galatasaray dan sonra 

dün öğleye kadar bitmiş ~e ~- velden (143,002) sı, ~~Jh~a~ vatın isimleri üzerindeki birkaç 30 bin liralık mükafatı ka. 2 1 l F d ı· ld 
kindiye kadar da her kaza m!ı- kazalarında 26,60~ mun~~bı silinti istisna edilirse müntehibi zanan numaralar - e en ere e ga ıp ge il er .. 
hap mazbatasını heyeti tf'.~tişı- evv~ld~ 23,212 sı reye ıı;tirak evveller müttefikan 1559 mün- 342, 355, 403, ~ 3802, 8349 Levski ismin- • 
yeye vermiştir, Alman netıce şu etınıştir. tehibi sani nanuedine rey ver- deki Bulgar ta-

m.işlerdir. lamının Cuma 
Bu İstanbulun Cümhııriyet günü Galatasa • 

Halk fırkasına karşı beslediği • ray karşısındaki 
muhabbet ve itimadın parlak oyonunu gördük 
neticesi olduğu gibi meşrutiye- ten aonra dün 
tin ilinmdan beri alelumum me- Fenerlilerin mut 
bus ve Belediye intihaplarında laka galip gele • 
ilk defa alınan bu büyük iştirak ceğini ümit et • 
nispeti de İstanbulun münevver mitti!<. Bizim g1 
ve §UUrlu halkı icin bihakkin bi bir çoklan da 
mucibi iftihar bir hMıla olmuş- güzel bir galibi-
tur. yet bekliyordu . 

.. İstan~ul halkının müttef~an Tahminleri • 
Cümhunyet halk fırkası munte Eminı Hanım kendisine blltl satan • 1 d"" kü" 
h
'bi · 1 • llll% un ne • ı sanı namzet enne rey ver- bayi ile beraber . 

diği raporunu alan fırka umumi! 9048,10561,11392 12105,14319,14686 ~ce ;ani•~ _çıkar 
katipliği İstanbul fırka vilayet 16124, 19543, 20328 ,.24617 ,26112,, · u, hızım a~ 
merkezine şu telg fı çekmiştir. 29552, 31293, 31976, 32642, 33285, darımamızdaa Sl 

1 tıtanbul C. H.efırkaaı idare 34134, 35034, 37712, 391:68, 41467 yade T&k ta • 

h 
, . . . 44080, 47112, 47628. Jomlarmm ken • 

Reg aahlplerlnln % 68 inin nge iştirak elll(fi "R 
1 

.e"l'. ::=:!ııne:.. EvvellU gün çıkan 10 bin liralık di oyunlan için-
<:'/' 'd d ti ey erını mun- ·ilaamiyenin bir parça11 ela Edimeka- d aldanın 
Y re • rey aan 1 1 tehibi sani namzetlerine veren pıda oturan Sabriye H. a isabet eyle e aaı • 

1 
j Bu vaziyete göre Belediye vililyetiniz birinci müntehiple- mittir. Dünkü keıidede ik~a_mi~e ka- dır. 

hududu dahilinde iştirak nispe- rine samimi teşekkürlerimi ar- z~nan. num_aralar aıra tertibıle ıç 08
• Her zaman 

al d 
. ,, hifemozdeclir. · ddi d · 

ti yüzde 84, mülhakat kaz arm ze enm. 1 
• e eru • Bulgar kaleci heyecanlı bir an geçirirken 

da yüzde 88 dir. Gene tasnif ne c. H. fırkası U. katibi Tu .. rk Ocagı" Dünkü oyun da gösterdi: Bulgar fut rl kain oyuncular her hususta bizim-
ticesinde anlaşılmıştır ki yalnxz Recep bolculan, oyunculuk itibarile bizden le kıya. edilemiyecek kadar acemi YL 

=================== yan derece fenadırlar. Yalnız kale- becerikııi.ıdir •. 

Arap saçı gölgede kaldı 1 Bir istifa 
Nurullah Esat Bey 
niçin istifa etti ? 

Bugün Fırka tarafından elleri bizim derecemizden iyi, aoliç- Bu cllriltUmlldl ilk oyma da itpaı 
tesellüm ediliyor !eri bizim ayıanmu:da. O kadar .. Ge- (Devamı beşinci sahifede) 

Kurultayda verilen karar mu 
cibince İstanbul Türk Ocağının 
fırkaya devri hakkında C. H. 
fırkası umumi katipliğinden 
fırkanın İstanbul merkezine e
mir verilmiştir. bu emre göre 
Türk Ocağı binasının menkul 
ve gayri menkul emval ve eşya
sı teşkil edilecek bir hey'et ma
rifetile fırkanın İstanbul mer
kezine devir ve teslim edilecek
tir. Bu muameleye bugün baş

lanacaktır. 

Fransız vı 

Belçikalı 
seyyahlar 
şehrimizde 

Fransız ve Belçikalı 
350 seyyah geldi 
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lefrlll• No: 80 

Sansürün kalkması 
Sultanı düşündürüyor 

, 

Dünyada harp tehlikesi var mı ? Çocuk haftası için 
Amerikanın sabık hariciye nazırı sulhun hazırlık başladı .. 

devamından ~mitvar g6rüniiyor.. Her tarafta bir hafta müddetle 

Dedikodu 10 sene Fransada çocuk bayramı yapılacak .. 
Halkın son derece galeyanda olan . ~~--- ANKARA, 12 A.A. - Ço- ,nüshalar neşredeceği tahmin c 

hissiyatını, matbuahn fena Alman nazırlarının Zarfında az emek Yeni . bir sür'at cuk haft2sı hazırlıklarına baş- lumryor. Memleketin bütün ııj 
Londra Seyahati

• f d l la~ıştı:. B~ ~ene de geç~n se-1 mayei Etfal teşekkülleri çoe 

ı k tın . .h . ı· d sar e i medi rekoru ne ?.dugu gıbı memleketın her haftası için balolar hazırlatna)r; 
yo a SeV e eSJ l tima ı Var ı.. LONDRA, 1 ı -İyi malfunat ~erınde bir hafta devam etmek tadır. Baloların hasılatı 0 mlll~ ti! 

O tarihe kadar gazeteler ne miiracaat eden nürnayi~iler ~ibi. -~ngili~ mahafilinde söy [ daha kırıldı.. uzere çocuk bayramı yapılacak- kalardaki Himayei Etfal teŞe)I 
sansür usulüne tabi idiler. Her Valilerden on beş zatın tebdi- lemldı~ıne g?re Alman nazırla 1 tır. Me~t~plerde ve Himayei Et küllerinin faaliyetlerini idaıuJ 
gazetede intişar edecek yaztlu lini ve yerlerine falan falıan zat rmm zıyaretı münasebetile üç ıf TULUZ, ıı A. A , _ Bahri- fal t~kıla~da çocukların eğ- ve çocukların himayesine ~ tabından evvd zahiren Dahili- lann hem~n tayinini havi bir bu veya dört ~evletin iştirakik .f 1 ye kolağası Paris, 2000 kilomet lendırılı~esı temin edilecektir. 1 sis edilecektir. ı~ 
ye Nezaretine merbut ve haki- suiıı; vermışler; Hacı Akif Paşa Lon~rada bır konferans topla //:. rettik bir mesafe dahilinde bir Cemıyet çocuk haftasında Umumi merkezin Ankara~ 
katte Yıldız sarayının emic \I~ pusulayı okuduktan sonra gö;ı;.. nac~gI?a ecnebi mahafil kanaat jf defa yüksüz ve ikinci seferinde memle~ette çocuk meselesin: .·nakucağına merbut olarak'/~ 
iradesil:: müteharrik olan mat- lüğünü kaşlarına doğru kaldı- getırmış gibi göriinüyor. Hal \\, 500, üçüncü seferinde 1000 ki- ;uh~~lıfk~ephelerden tetki~: e- '. trrdığı büyük pavyon bu haf: il., 
buat müdiri}'i:tinde görülür, ya rarak: filfenıdiler! Ben meşru- buki Alman ricali İngiliz başve- . • lo ağırlığında yük ile saatte va- en ır ıtap neşredecektir. !içinde açılacaktır. Bu pavyoıılılı 
aynen yahut tadil ve tashil: su- teyet idaresinin Dahiliye Nazı- killerinin resmi sayfiyesi olan 1 sati olarak 228 kilometre katet Ankara, İstanbul rııdyolarile anakucağı eski kadrosuna nıJ 4a 
retile tabma müsaade edildik- rryım, meşruti hükfunetleıide Chequers de misafir olacaklar- mek suretile beynelmilel siiır'at konferanslar verilecektir. Mat-1 ran bir misli büyümüş otacsl o 
ten sonra intişaT eder, bazı ya- Nazırlar, mooturlar kanwıla- dır. Konferans şayiası olsa olsa rekoı:ilannı kırmıştır. buatm çocuklar için fevl:::lad" tır. lı 
nların da tabına hiç müsaale ~ ~~anıların yazdığı şerait, ~~iliz - Fransız • İta.l!yan deniz M. Dumensil'in bava p il h · e 
edilmezdi. Kanunu esasi ilan çızdıgı hudut haricin.de hare-'. ıtılafının imzası münasebetile seyahati u ar arıçte yn ;ı 4 Ankara 24 saat .. 
01U?d1;11<-t~t' sonra sansür ~ulü ketten memnudur. Siz baııa bu Londrada hazır bulunacak olan TOMBUKTU,ll A. A. - brılmayacak · · 
tabıatıle kalkmış olmak Lizım- usul ve kaideyı' bozınagım· 1 t-'-. Fransız ve İtal H · · H · ı · M SUSUZ d A 

1 
. '· 'd . b . . "'"' yan ancıye na- . J · ava ı~ erıı ~azın : D~esnil ANKARA, 12 (Telefonla) _ .. ~ !a ı. knc~ ( .nad':'1:.'?adtı aı esıb u- lif edıyorsı.muz? LO.tfen çrkı- 1 zırlarnım bu seyyahatmdan ga-ı ın, tayyare t!e garbı Afrıkada Posta idaresinin bundan sonra ANKARA, 12 (Telefonla) •. 

mı estııc:ne ıgm en mat uat ruz! Ben vazifemi bilirim de- ıa· tol k. - kt - B' k " 
üd

. . tı' . . . ı sa gere tır. yap.maga çı ıgı seyaha.tte refa yaptıracağı po•ta pulları, ır aç günde. nberi, yag" an ya b 

ı~. ırıye u~ıvesının. mer- miş. · PARİS, 11 _ A·lman _ Avus k d b - ' ı D h ı "' ti k atm e ulunan hava fılosu Ga damga matbaası tarafından ba murlar sebebıle Mamak civ c 

cıı o an a ı ıye ı~ezare ev- Memlekette cereyan eden t . .. "k. 'l"f d 'd T b k , d "'iyeti ••lgr fl S d S ·.t ur} a gumru ıtı a ın an dolar eo • an om u tu
1
ya gelrn.. iştir. sı.lacaktır. Badema han'ce pul a .. Y .. erini değiştiren toprakl. a 

'' - a a a razam aı bu ahval ve akvalden Sultan k · · ı · ı ı F l l, Paşadan sormqştu. Dahilire H 't .. .. .. .. ço sınır enmış o an Fransız ef .ı o, yarın Seguaya donecek- sıpariş e<lilmivecektir. yuzunden Ankaraya su getırd 
.ı Na~r• M.!ı'1duh Paşa hu tP' 1aınıııdgun; gı.mune haberdar İkan umumiyesi gümrük ittiha- ~lr. l<ellog tır. B , k . d. b di borulardan biri dün gece kır 

.,.rafutda ht'~ ne kadar matbu~= ~ uyo ~ ~;eı:su/laırın- 1 dı projesinin Cemiyeti Akvama M. Doumergue'in seyahati a ı esır e ele ye mıştır. Yarın akşama kadar tı ~m kanun dairesinde sern•st an ve t ~u~\e'k· ~anha; ba-
1 
tebliğinden evvel hususi surette Amerika'nın sabık hariciye TUNUS, il A. A. - Fran- İntihabah miri muhtemeldir. d 

, olacağı kanunu esaside mus;r- zı zeva t aı;L._. 1 muahşa .a. e ve i tezeküründen faide yerine zarar nazırı Mr. Kellog geçenlerde sız fevkalilde komiseri Fransa Eskişehir kısmı 24 saat ı.1 d 
, h . 

1 
. mesmua 1 şırdlıt ve t rırı ola-

1 
hasıl ola a - 'dd' nd d B Av_rupırya geldi. Telgraf haber- Reisicümhıııru 'M. Doumergue BA. LIK. E_SİR, 11 A. A. - dar susuz kalacaktır. ı. 

ra ıs'! c e ou serbestinin dere- raok kendisine arz ve isma , etli- . . .c. gı ı ıasr a ır. u 1 B led ' cesi n~ o1::c.ağı tay'!l edı1eme-
1 

ııd Pad' h 
1 
ıtıbarla ıki Alman nazrrınm 1n- ~rı.nd~n ~nlaşıldığma göre ken ile Tunus Beyinin şereflerine e we ıntihabatına bugün ti 

1 eliğinde~. !.~r;.~~ ~~ titizana lü- ;:lt:ha~sis ola;~ ;:ııar~: 1 gi.tte:.e~i ziY_areti haberi onları disı şımdı Pariste bulunuyor. shrdl ·;bgküğşxa bgkü başla~~ıştır. c. H. Fırkası nam Tekaüde sevkedile• . 
rum 11:oın'nugunu yazıyordu. 'ht' at" tedıbi 

1 
. . P.h busbutun çıleden çıkarmıştı. Mr. Ketlog ismi unutulnuyacak M. Doumergue ile Tunus Be zetlermın ekseriyetini müstafi • ~ai~. P~şa bu telgrafa ~.~ve ~~. r erın ıttı azını) Şu:ıdi b~ seY?ahatın Hazirana kadar .~a~f bir .devlet a~amı- yi, Tunus askerlerinin yaptıkta hey'et teş~~I -~tm~kte~ir. . polisler . 

• :atı bır cevap verememıştı. Bi- Ezcümle; (l) Biır gun h _ talık edılmesınden dolayı Fran- dır. Çunku keııdı namına ızafet rı geçit resmini halkın alkışları . Halk, .b~yuk hır alaka ıle in- ~ •i 
naenaleyh idarei maslahat tet- 'karete maruz kalmamak a.. a ' sız efkarna bir az sükil.n gelmiş I~ 92~ de aktedilen beyne1milel arasında seyretmişlerdir. Mera tıha?a_ta ıştırak etmekte ve re- . ANKARA, 12 (Telefantal 
~irl~rine müracaat olı.mdu ve Şehzadeler Beyoğlu, İst~~~~ gibi görünüyor. bir mısak vardU'. Bu misak ma- sim bittikten sonra M. Dou- Y_lerını C. H. Fırkası namzetle- Htzmet müddetleri 30 sene ~ ış .. rne .saraydan soruldu. Ab- taraflarına gitmeyecekler. ~ Mülakat nasıl kararlaştınldı? ilim olduğu üzere harbi kanun mergue büytik harpte ölen Müs nne yermektedir. Belediye inti- fazla ohıp tekaüde sevkedil~ 
~u.~aımt ~~uatın kullana~- (Z) Tüfekçileııden Aııap, Ar- LONDRA, 11 - İki Alman h~ricl ilan etmektedir. Bütün lüman, Fransız, İtalyan ve Mu ~aba~ ~u~artesi günü bitecek ve kendilerine ikramiye veıril~ 
gı .lısanı duşünerek pek end~e navut taburlarından mezun ef- na~~ İngiltereye seyyahat- ~unya d~v1etleri bu misaka .iş- sevil~r~ hatırasını ebedileştir- tır. ,Vılaye!ın merkez kazası da polis memurlarının isimleri ş~ cdıyordu. Zaman pek nazık, cat şehir dahilinde d 

1 
len fıkrı en evvel geçen Martta tırak ettı. Artık bu beynelmılel mek 1çın yapılmış olan abidele- d~ıl oldugu halde 6 kazasında lardır• · ı 

ha~km efkaT ve hissiyatı son yacaklar. 0 aşaına- Henderson'un Alman sefirile ı:ahhüde g.ör~ harp maksada re birer çelenk koymuştur. Re- m~n~ehibi sani intihabatı bit- . ' 
derece galeyand~ olduğundan (3) Hususi yaver, Paşalar- yaptığı bir muhavere esnasında v:ısrl olmak ı_çin kullanılacak isicümhur, öğle yemeğini yaz - mışbr. Istanbulda 2446 Recep, 24 
ma1buatm neşrıyatı bu neza- dan ve Beylerden ve ikinci\ ortaya konmuştu. Söz arasında bır ~.ası~~ olmaktan ~ıkmıştı~. hk ~'?ars~ 5;'11'avında Tunus Halk Fırkaamın tebliği Ali, Bursaıda 23 Mehmet Sa~ 
ket ~e. g~lcy~ı fena yola sevk fırlı:a ümera ve zabitanından ve 1 ~e~derson, ~.iğer devletlerin ~n B.ugunku !1'11deru cemıy~t:e ~ıç Beyı ıle bırlikte yemiş,. o:ıdan ANKARA 12 A _ .. Muğla serkomiseri thraİJ edebılırdı. Böyle olma'klabera- sair beıı.degandan her hangisi ılen gelen hukumet ad?mlanle kımse baş.n~ına karşı şılah ıs- sonra Kartaca harabelerını gez h . Halk .A. Cum- Hakkı 1 1 ilı:' . k . . ~ 
ber m~tbuatrn hürriyetine ria- hariçte gerek hünkarın erek bunca defa görüşmüş olan Mak timaline nasıl mezun değilse miştir. ~r.'Yl'.~. Fır~~sı Umumi . ' .~e .. ıncı omısen ·ı 
Y;t edılmek noktai nazarı ter- 'kendi şahsı aleyhinde bir ghita- donald'ın l.ıir defa da Alman ka- milletler de birlbirlcrine !:arşı lnfiliik edici maddeler kat'.plıgınden teblıg olunmuş- seyın H~snu, İst~n~ul 319 S'l 

; 

ıl 

vıç olunmuştu. O aralı_k O~man ba maıruz kalırsa kat'iyyen miı- bine reisile baş başa kalmak ar- harp vasıtasm<t.m~racaat~ öy- ~ARSİL y A, ı ı A. A. tur is . . . . . bık 'kornıser muavmı Mu~~ lı matbua~ı namına atıdekı tel- kabele etmeyecek, sabrü süku-/ zusunda bulunduğunu söylemiş lece mezun degıldır. İhtılafla- Şehrın cenubu şarki ha valisin- . tanbul mun~elı.ıbı sanı ın- İstanbul 2764 Mehmet Şu 
graf geldı: netle çekilecektir. ve böyle bir temasın iki mf"mle- nn halli için vasıta silah değil de :nfi!k edici maddelerle sık t~habatu;d~ reye _ıştırak cde~le- İstanbul 427 Mustafa,İzmir 

Tesisi celili hiliifetpenahi- ( 4) Hafiyeliğin ilgası mu'kar ı k'!ti alakadar eden me~el!lerin hakeme müracaattır. sık suikastlar vukubulmasın- ~ın .ad.~dını~ ~zhgıı_ıı ve_~~ ~s- lis müdiriyeti hesap memurtl 
!eri olan Kanunu esasinin mev- rer olduğun.dan resmi polis ve hal ve tesviyesini olduk'ça kolay Kellog misakının harbi ka- dan ve balık tutmak için istima etın uçte bın teşkıl ettıgını ba- ti Rıza İstanbul ikinci şube 

:ı 

'C 

ı~ 

lı 
:~ 

1 
f, 

kii ta~bi!k ve .i:raya vazile hu- jandarma memurlarından baş- la~tracığını ilave etmiştir. Al- mın harici gayri meşru bir va- li memnu infilak edici madde- zı g:eteler yazmıştır. _ taharri' komiser muavini sad 
kuku ammenın tah.tı t_~ine .a- k_a hiç bir kimsenin ihbarname man. sefi~ t~~afından derhal sıta ~1~rak ll~.n .etrı:~sinin tatbi l~~ .ı.mll.~ıldığı bir çok defalar i i tmen he~rafta oldugu İstanbul 1843 Mustafa,İstanbl lm~ası::ı~ dot~.yı bütün ~~- sı ıkabu~ olımmayacak, zabıta Berline bıldınlen bu teklif Al- katt.:: : t ':1~~kıın'.. m.1;1nakaşa e- gorulmuş olma~ından dolayı f ~ra~t~~bul ~ntıhabatında rey~ 301 komiser muavini Muhar-~ 
!et~ hıssıyatı şttkranma ıştı- ve Adlıye, Rüsumat 'kanun ve man paytahtında hüsnü suretle decek degılız. Çunku bugün har zabıta sanayie att hususatta kul .ş . ısbetı bundan ~vvelkı İstanbul 221 Ahmet Hamdi 
rak ile matbıı_atı Osmaniye na- ni;-:a~l;ı,'.1 mucibince her nevi J karşılaruru~ ve buna hemen mu bin ' n~n _hari~I ol~uğunu ilan !anılmak üzre infilak edici mad ~nti':1art.an fazl~drr. Bu nısbet~n 
mma arzı mınnet eylerız fer- cerayırnı~ ve kaçakçılığın ta-

1 
vafakat cevabı verilmiştir. edenler ıstıkbal!n gızlediği ih- deler bulundurulması hakkında akıkatı şud~r: l~t~?ul ş~hnn Yeni ders senesi 

man. haı::n ve ı~bar ve takibi ait ot-j Seyahat Haziranm beşinde timaller karşıs~nda daima silah k~ nizamnameler ahkamını sıkı ~e 168
•
10? bırıı:cı _muntehıpt~n 

. * * * dugu .. mercı ve makamlarca .a- vukubulacak dokuzuna kadar ı~:ı~~ktan gerı kalmıyorlar. ö- hır surette. tat~ika başlaını~tır. y~~~OOO 1,1
1 re~e ıştıra~ ctmıştır. için talimat 

İstanbulda Kadıköyünde Ba lelusul yapılacaıktır. aevam edecektir. Bu tarih Al-_ numuzdeki sene topbnacak u- Mahcı!lı poı!s memurları bu u İde nısbetı. ~84). t~r. ANKARA, 12 (Telefonl~l 
krıköyun" de Ü skü?iarda bahusus (5) Meşrutı'yetı'n 

1
·1an· ·ı h'' man nazırlarının simdi bulun- _ mıımi tahdidi teslihat konfer:m nizamname ahkamı hilafına ha d stanbul vılayetının kazalar Maarif Vekaleti yeni ders se ı e u- • · · . rın a 26 600 b' · · .. h' · d Beyoğlunda sokaklarda,Tepeba kfunetin idare sistemi değiş-

1 
duklarr Schvartsvald sayfiyesile s~nın. da ne ~etıce vereceğini reket etmı5 olan bir çok kims~ t 23 20 .. ,rın~ı ~unte ı~- sııı e tatbik edilmek üzere e. şı caddesinde Tokatlıyanda sair miş olduğundan büyük kü~ük 

1

. İngiliz Hariciye nezareti ara- şımdıden kestırmek kolay de- leır hakkında zabrt varakaları ~n y·: do ~ rey~ ıştırak etınış- 1ı bazı talimatnameler haZ'I~ 
· 

1 
d ~ • .. ' . • ~ d · "'ld' t t l d tır. uz e nısbetı 89 dur m kt d n·lh k ıe gazıno ar a gunagun numayış- sefaı:-eler ve ecnebi müessesatı sın a uzun bır telgraf muhabe- gı ır. u muş ar ır. V 1 · • • a. a ır. ı assa me tep 

ter cuş vehııruşlar oluyor.İskem maliye ve patrikaneleır tarafın- resinden sonra kararlaştırılmış· Yalnız ne olursa olsun şunu İtalyan tabiiyetinde bulunan d ı:andaş an yan~ş telakkı- kabul e<lilecek leyli ve mec' 
le masa üstüne çrkan sunuf ve dan tercümanları. vekilleri va-ıtır. kabul etmek lazımdır ki umumi bir paçavracı,dükkarunda 25klo en . rta~ .ve alak:ıdar~a!" nl talebe hakkındaki kanu~ 

b 
•- h el'f · · t lh" 1 · · 'kt d · f'l"k ·-'· · tenvır etınek ıçın hakıkat ılan tatb'kat k b' k ı 

ta a<ı<atı m·ı t t eden kmıse- srtasıle Baş kitbet dairesine ' • 1111 • • ııarp en sonı-a su un ta tvıyesı mı arın a ın ı a ouıcı madde 1 ' 1, sı ı ır ontro a 
ler tarafmt'ian istrbdat ıhükilme vuku bulacak müracaatlara bit- yolunda atılan adunlar devam!ı ler bulunduğundan dolayı tev-

0 
unur. tutulacaktır. 

ti ve bizzat hünkar aleyhinde tabi 'hitam verilmiştir 
0 

kabil itimatname takdimi olmuştur. Yoksa bir çok kavga kif edilmiştir. • ................. m•••mmuu•-"-"""0••"'"""'"'""'"'"""-"'••-·-~ 
nutı.ıklar, hitabeler irat olunu- müracaatlar vUkuund; alaka- MADRİT, ıı A.A. _ İspan lı meseleler çıkmamış değildir. Toprağı kazıp işlemek için Türk Ocaklarında •• 
yordu. dar hükfunet makmlaırma ifa- ya hükumeti ne:ııdine tayin olu Bunların hep sulhen tesviyesi müsaade almaksızın, dinamit SOQ gun .. 

Bir takım kimselerin önüne desi sureti nazikanede tefhim nan yeni İtalyan sefiri itimat- cihetine gidildi. kullanmış olan bir çiftçi de zan 
düştükleri füteferriık kitleleı- olunacırktrr. namesini krala takdim etmiş- Mr. Kellog ümit var görünü- altına alınmıştır. 
canfüinden dahi Babı aliye, Ad Hünkar şekli idarei cedide- tir. yor. 
liye, Maarif ve sair- devaire nin icabatmı t-'--'ı'rd 'kme PARİS, 11 A.A. - M. Kel- Alman balonu dönüyor 

.. ti -'- b' k '1JS.U e geçı - .. . .. mura~aa ar yapar= _ır ça mişti, saray haricinde muhafa- Arnavutluk kabinesi log, matbuat muntesıplennı ka- KAHİRE, 11 A. A. - Graf 
~e~ıp d~e~an N edıyordu zai si.i'k~ içinse ikinci fırka TİRAN 11 A A H"ku bul ederek bazr beyanatta bu- Zeplin balonu Filistinden Ka

t, s mey rıln azı azı:ta".11 mensubi'nine Jberveçhi muhar- met meb'u:.an m~cli~i ile ~en~ lunduğu strada geçen 10 sene bireye dönmüş, şehrin ufukları 
ve.

1 
ara~h e ~ . ~:'-lı~cırın rer enbihat ve iradatı kati yede ı di ' d k bi 'h 'l'f zarfında devlet adamlarının bir üzerinde bir saat kadar dolaş-

azı ve ı racı ıhafiyeligın ılga- b lund - 'b' 1 arasın a çı an r 1 ti a ne- ha ıkmasının önü ·· ı -b"tiin mahbus' 'll'ku u .ugu gıı ı saray dahilinde ticesi dl.arak istifasını . _ . rp ç . . . ?u a maga mış ve yere inerek 30 dakika 
:~· . u aff 'hl. ın ~- me - de maıyyet bölüğü ve tüfengi 1 tir vermış cıhan tarıhınde şımdıye kadar kadar kaldıktan sonra Friedri-
ının _..._ıahv~ 1 asıakg 

1
1 şeyler bölüğü ve saiTe evamiri kat'iy- · görüldüğünden çok daha fazlalchashafen'e avdet etmek üzere 

mevzuuu ıs ve m a oluyor- ı ldukl . t · · ld ki .. l d 
0 

.. ye a ·mIŞ o arından bır sü- ı gayre etmış 0 u arını soy e- tekrar havalanmıştır. Kral Fu-

1 ! 
'ı' 

m
u.ay· rtal ?a ~:.erand.~enl bu İnu kiinu taın görülürdü. 1 lekettdki feveran ve galeyan ki ıniştir. at'ın bir mümessili ile İngiliz 

ış enn onwıe uşen er t- B' '"'- v hdedd' . • M Kellog sulh" b ıı· f ' tlhat ve Terakki cemiyetinin . ır ara..... a . ın gelmış zaten ıhünkarca her gün haber · .. .. • ~ en e. ı evkalade komiseri, başvekil ve 
-"-~ _ ...... 'nd 

1 
tı Vahıdeddın saır Şehzadeleı- 1 alınıp bilinen işlerdi Vahded- başlı mudafıı nazanle baktıgı nazıırlar Dr. Eckener'i setamet-

ıı:;ı,....n ve men,..,.,ını en o up ·b· lma k ... ı· ı · ' M B · d' th" · 

ı 
f 

ı 

' 

aı 

öted nberi b d gı ı o yıp sı Su•. ge ı.r gel- .din tarafından bi hadis . cıed'- . nan ı me u sena etmış !emişlerdir. 

be d
e d ~ymb. b~ e ~le dikte doğruca Çit Kasrına da- 1 de tarzında ve U:-übala"geaılı şeı ve beyanatına şu sözlerle niha-

n e za esı ve ın ır vesı e h'l lu d S Abd" - . . ile huluskar ve 10.tufdidesi olan ı ~ r .~.~ an uttar:ı · .ill- kilde tasvir olunmuş, Padişa- yeı_~ermış~r: . Italya başvekilinin 
eııhası marufede b 

1 
d hamıt kuçuk mabeym daıre- hın evham arttırılmış hatti M. Bl'land, sonsuz bır nii- h ti 

. . . n u unuyor u. sine -~~lp ve ka~ul ederdi. . ikinci fırkanın hakkınd aşüp- f~a ~ik bulunmakta~ır. !3~- seya a 
, :Venı Dahilıye Nazın H~ı Mulakat haylı devaın ederdt. heyi tevlit edecek miitaleat ile gun dunyada harp tehlıkesının ~~-MA, 11 A.A. -. M. Mus-

Ak~ ~aşa pek muht~:·m b~r ~~1?<1 ziyade akşama yakın gel- ri sürülmüştü. Vab<leıddin ade- mevcut bulunmama~ı vasi mik- solın.ı ıle M. Ba_l~o hır tayya:re
cat ı~ı. Sultan A~c.. .. ıaın:t dıgınden aynca taam eder ve ta Sultan AbdiiLhaınidi korkut- yasta on.un sarfetıruş olduğu ye bı~erek Ostıie den Gaete'ye 
H~ ı~~ ara~ı ho~ d~gıldı. Do~- sonra tiyatro dairesine almıır-1 muştu. Fakat Vahıdeddinin ö- mesainin sayesindedir." gelmi~er v~ orada Brezilya' 
ru .oz~u, dogru 50~~ .~ tabı- dı. Sult3'11 Aibdülhamit havadis · tedenberi çok şeyler arzeyledi- M. Briand'a gönderilen bir dan donen ızcilere geçit resmi 
atlı bır de~let _reculu ıdı. Neza- ~er:ıklısı .. o~duğundan Vahded- ·ı ği halde çoğunwı aslı çtlanadı- temenni telgrafı yaptırmışlar~ ... 
ret sandalı.ı;:e;ıne otuı:u; . o~- dm ıle mulakattan s!!kılrnazdı, ğına Sultan Aıbdülhamit bittıec- PARİS, 11 A.A. - Elyevm M. Mussolinı ye hava tariki-
m~, Babı alı~e ke~<l~ını gör- fakat o gLinü Vahdeddin avdetlrübe vakrf olduğundan ilk ön- Delphes'de toplanmakta olan le yaptığı bu seyahatte 16 tay
'ıı_ıeg~ .. g~len numayışçı d~~tele- eyledikten sonra hünkar düşün ce Vahdeddinin bu maruzatile radikal ve demokrat fırkaları yare ırefakat etmiştir. 
~n ta u~et ~u;uııa mudaha celi görünüyordu. Aikşamdan hasıl olan telaş ve korku bila beynelmilel itilaf teşkilatının rini bildirmiştir 
ve m::ıuı:a:d~ ~a~e~~~al: ~~ncdr~ ~ım:.~~t~_ Ş.e:'~~t1dı:'aşa8:>'.'ı hara itidale münkalip olrnu~- yedinci kongresine iştirak eden M. Briand h.araretli bir ce-

, ı~. ıgı goruş ugu ışıtı ı ı- tur M B · d' ·· d di"' b' · iıııtifaya mecbur -0lmıış ~:endisi- liibar;ı anlll3ıldığma göre ~em-i (B'tm d') azla af. nan a_g~ er gı. ır vap ıle mukabele ve teşekkür - ı e ı te gr ta en samımı temennı le- etmiştir. 



MiLLiYET PAZARTESi t.ı 1·ı~1 .. c 

~tmezbaharesmin en Ilktahsil ~'~~ Merakf 1 vuau•tt• ~· ...... 
mi pahalılanıyor? Behemehal Türk mek- "Anafor kalkh demiş Hazırlanan rapor Ç. Sergi~~ 

~ncümen bu kanaata deği~ maamafih teplerinde olacakhr '' merak ediliyor Gelenler, nakliy~~i;~ 
a b h • • ki t •• ' d Dalın- İlk tahsilin Türk mekteple- s " k b f d" İstanbul mıntakası Ticaret tenzilatındar imiş 1 

ez a a resmlDID Si e uzerın e , , rinde icrası hakkındaki "~ 1" 1 ·1 eyyar zarzavatÇI fO e e en lffi Odalan kongresi yarın saat ıs • 'f d d ı. 
!lası teklifi encümenlere havale edtldı •• nun tatbiki i- ı d" tc Ticaret Odası salonunda top ıstı a e e eceıtsası 

Sehir meclisi nisan içindeki içti· Çatalca yol ihtiyacatı çin vekalet mu- aS 1 esaSI ... ,, lf0f lanacakur. Mayısta Taksim bahçHambur 
-ıarından ikincisini dlin akdetti. fassal bir tali- Seyyar zerzevatçı imit- Polisi "i· bath güne lcaldığını öğrenince mırıl Odaların bu seneki kongre- açılacak olan meyvacıJı\, vi afyon 

E.,vela geçen içtimaa ait ııabrt hll· Mllteakıben Çatalcanın yol ihtiya matname hazır- fayi vazife halinde,, tahkir ettiği için dandıı sinde yalnız bir rapor vardır. çekcilik sergisine gerek" miktarc 
tdi'.' okundu ve ruznameye ıeçl- cı hakkında azadan Hu!Qsi B. tara·· lamağa başla· hakkında zabıt tutulmuı. Mahkeme- - Onlar da büle söyleyecek dil ve gerek gömlek üzre h. 

flndan Verilen •-'-ir üzerine nafıa en mıştır. Kanu· de bütün bunlan inkar ediyonlu.: mi?. Şu dünyada duğru insan kalma- Ticaret müdiriyeti tarafından · f' · h . . 1 ,..1!11111• "' ""'' I Y-'- .,.,_ , ah 1 h 1 1 b İ mısa ırın şe nmıze ge t\ •Af \.ö 
.:.ncümenlere havale edilen cümeninin gönderdiği mazbata o~ nun tatbikatın· - oa be efendim a•ıı eSUL ....,.. ır.ıı "" Y u .. azır attın an u rapor " stih- gi hey' etine vaki olan mca ı, 

evrak du. Bu mazbatada da fiiyle denilı- daki bu" tün nok ı' olum ol•un ben lci edeyim aı..et po Ih • • • sal ve ihraç maddelerimiz" e 
B·•- lı'•I- ~'-•a menf t d"nyası be tiyar IDUSeVlnln daı'rdir. !ardan anlaşılmıRtır.Qell}-1 ,_. 

ti 
""."'r. köy kazasına aı't taksı't mu"d· yoıılu. : A talar tasn'h ve be---;: .. uuo,E aa u . . y a atı • ı> erının tanzirnın' e da'ır Defterdar· "Takrirde İn""•• teklif edilen r· . ycegızım.. r vakıt ıelir, verırız katı'llerı· B .. . d b' bir sühulet olması için • , " ' 

k .- t ah 1 acak b' ik' okk ık lalı 0 .. u mevzu uzenn e son ı r ta f d İk k. 1 "crn::ıt ~ez eresi okundu İktısat encü· tk" • Dayakadın ve Arnavu • ız o un - ır ı ac na pıraaa.. gun k f d k ra ın an tısat ve a 'ı ,, -
enı?~ havale edildi. ~:;u. ~l:ı,ınar yollarının iki~ ~e ge tır. itler kesat gitti.. Canım da ani sıkı· el B'.'ndaıı epeyce zaman evvel Tü- açı sene zar ınkla ço rapober ha- müracııatle Seyrisefain, A'!.-"'_~_2._41. 
Bınnci reis .,ekili Sadeddin Ferit rek (Boyalık) nahiye merkezının "!· Bu mesele ile ı-ethı Hey lır üle lci te iıtıe o kadar olur .• Baka· n cıvannda Elyazar Ru.., iıminde zır anmış olm~ a bek rad'lmr bku lu, Rumeli, Aydın, kasab;nrı'ye 

m:'a kısımda. uğraşan arkadatların llyete raptı gi~.i ida.ri ~e ge~~kh~~: alakadar olmak üzere Galatasa· rım geldi ıreae bu.. ~=~: ':;'!::;. ~:ı:,:.';:d~::eri ra:;run metnı mera e 1 e • mendifer hatlarında on beş: 
lltıı P reylerınin tasnifi!e meşgul bu yeye ~erbut .koylerm ~k:sa tf eh!m- ray lisesi müdürü Fethi B. de = ~f!:~is •• ister birangı kırılmak suretile öldümıüılerdi. lh· te ır. l için avdet ve azimet ten7 
a b:Uarı ha.sebile temenniler hakkın nı inkişaf ettırınek gıbı aya iki 'nin Ankaraya davet edilmiştir. İs· zıırzavatçık.. Benim de krznut kafam tiyar Elyazar, hastanede vefat ettik- Kongrede bundan başka s- tarifenin tatbikmı is " J IOdı 
1ıııa'r _şey arzedilmek imkanı hbıl miyeti haill. y~Ua_rdır. ~e~ 12 s ~o- tanbul maarif emini Muzaffer Anafor kalktı diyivermiıiın. itte ka- ten bir müddet sonra Kadir oğlu tanbul mm. takasınd. aki.· Odal.arm zı·raat Odası da bu ten?~ l Gıı 

dıgını tebliğ etti. Bil!hare İstan de mesafesı b":'fir. Be e.rı • b 
uı umumi meclisi azalıkla.rma inti· metreden zs kilometredir" . B. yamı Ankaradan şehrimize babatim bu.. Mehmetle Süleyman isminde iki po· ~ sene~ı temennılerı tetkik e- temini için Millt lktısat •. ımb: 
~I> olunanlarm mazbatalarının tetki Ancak her iki yolun bırden ı~- avdet edecektir. Bütün maznunlann mutlaka bat liı :U~,!~';:'~kı.emelerı'ne du"n a- dılecektır. sarruf Cemiyetine mürac, Pire'y 
hakkında Dahil. V k•• tini 81 halinde kilometre bagına asgarı ~n vurduğu bu beylik müdafaa Reiı ü- m N k 

~riratı okundu ıy~ .e ... e.. ~ bin liradan zso bin liraya y'.'1nı~ bı- Kooperatifçilik zerinde menfi bir tesir yaptı: ğırcezada batlanmııtır. Dünkü celse- e onutuldu? miştir. ·riye': 
:e havaı, edild~e ~~nı:;Y~~:mPl rinin in~•• ~alinde ızs hın !ıraya - Hadi, dedi, iftira etme .. Polise de maznunların isticvabı yapılmıştır. Ticaret borsasrnda evvelki Balkan haftası • n Pı 
ııa sokağındaki bostana ait üraz mu malolabılecegı anlaşılmıgtır. Darülfünun emini Muammer lriifretmAilılsin.b'i ğl Mebmetle Süleyman Elyazar Ef. yi gün yapılan içtimada badema Balkan haftası muna" sebe,· ~ aınl 

ille! · · . d' · ti tif Tk cem' - a ı ir etmedim, eve sa ı· öldürdüklerini İnkar etmektedirler. -
. ~sının tasdikine dair hukuk işle- Şu kadar ki İstanbul. E ırnc ~ Raşit B. koopera çı ı ı· calda gitmeyim eğer kilim etmit i-. Muhakeme ıabitlerin celbi için batka buğday alım ve satımında Av- yirmi nisanda Bulgaristan ~cmb 
eı'."U~ür~üğünün müzekkeresi, aidi· kameti umumiyesini takip etmek Ü· yeti için hey'eti müesseseyi Y.a- •em! bir güne kalmıtbr. nıpa'da kabul edilen ve artık 
U 

1 ci?etıle kavanin ve mülkiye en- zere yaptırılması mutasavver ana yo· kında içtimaa davet edecektır. _ Şimdiye kadar mahküm oldun beynelmilel bir şekil alan kon- talebe ve muallim grupları g 
illenme havale edildi. ıun bu kısımdan geçecek ~a~k:,nı~ Bu hey' ete Darülfünun haricin- mu?. Kasden evi yakan kadın tratolarm kullanılması kabul e- cektir. ( A 1 

M 
Arnavutköy . Kurukava~ ıstı k ~d~ deki iktısatçılar da davet edile- - iç bir keret.. Alla bilir daa Kira•ı olarak bir odasında ikamet dilmış' ti. Vilayet misafirlerin istikt 

ezbaha bütçesi ni takip etmek üzre proıeye 90 u mahkemeden i•erı' ayak atmıt adam ettig" i evi yakmag"a teıebbu"ı etmekle !eri ile meşgul olunmasın-
" b' 1 h bu ana yolu yapı· ektir • Bug" day alun ve satımında •· ' "lÜteak be K " " -~· g·u ye ınaena ey c · dilı'm, maznun Vicdan H. ı'smı'nde bı'r kadı- 'f bild' · · M 'f ·d tı•- . ı n araagaç mues~· lık h' e merkezın' ı'n pek arı e ırmıştır aan ı • ~· .... a b ı B ya na ıy alıcının ve satıcının kabul ede- • ' " "' 

dair da•t. ~tçenı_·_n tevdi olunduğuna ıar:ninoden (S kilometre) geçeceği Bı'r mu"derrı'slı'k - Nasıl olur?. Bu mahkemede nın dün Ağırcezada muhakemesine si Iazun gelen tert'b t ,_ ım· b ku Y ba 1 t o vrak bı'leccg"ı' mevaddı ecnebı'ye mı'k- 1 a 1 a...,.~ ,dcr dıı. ı encumen maz atası o n- için nahiye, viliyet ve kaza. ın:er~ez- ben seni daba geçen ıün gördİim- v·' ;nm~ ı~İ ava ~'b' Aıhmna naEzafran tır. Bulgar talebe ve muall' .. 
'I'ak . . . . . !erine bağlanmış olacağı daıreı aıde· Fen fakültesi tecrübi firik Bu kuvvetli bi.fıza kar,ısmda ne ıc an .. · ı e ev ·~ 1 ı . . et. · a- tarını tesbit edecek ve buğday !eri leyli lise ve muallim mekı uç ~· 

'•sına. rır sahıbı Halıt Beyın müta· . den yapılan tahkikat ile anlatıl·. müderris muavıinliğineTahir B. diyeceiini tataladı: rHınyda otedenkaben _geçunıızlik var- piyasasını bugünkü kesmekeş- lerı'ne mı'safı'r edı'"--ektı'r. ı.,.nı v. : 
ti göre memleketimize hayvan sın Belkilim 1 . • iıleıne mıf. angın çı rmaga teıebbüı et·· '""' v 

taret v 'h .. 't ·-· a m"'tır intihap edilmiştir. - ge mıtırn ama, · d 1 d k' b . . ten kurtaracak olan bu kuntra- yet bunlar şerefı'ne Tepeb,ı-u-.•.e tq· e ı raca tına musaı v .... ı • ·• .h 1 .. . encu"meniniz hemen mitim bir kabahat .. Atırla-·- anai- ml'keıı•n.ek el ara ayrı!" da ı Hu bgeçımsız- -1Ye •·L· ld killi' ]' h Şu a e gore, u_.. • 'dd toJann nÜmunelerinin tanzimi-
~an ":"'1P 0 uğu ve ıyet 1 ay · · tikamet demek olan Ar sinde idi. Şadetlik için getirtmiıtiler. ı ..., . 0 '."u~. ıc. an · u ı. iayi kışlık tiyatrosunda müsame 1 •• 
fiyatY~t~ştirildiği halde lstanbul sar· heme;..,.~yn~ 1~kpınar yolunun yapıl- S, Cemil Bey Dinlenen bir 'k' tah't aznunun tamamıle ınkar ediyordu. Şahıtlerin ne borsaca başlanmıştır. verecektir. '>o' 
te ve' •çın hariçten sığır ithal ed~lmek :;,",.';: h~~kındaki teklifi bu ana pro- Tıp fakültesi emrazı mema· poliae ağız dolus~ 'küfü;!: ettiğini celbi için muhakeme kaldı. 
1iııı .~~~a dta mezbahak ';:~ aldıgı re- jenin tahakkukuna bıra~arak .Yha.ınu !iki harre müderrisliğine intihap kulaklarile işittiklerini söylediler. Adliye müsteşarı 

[) . ıye verme te ır. d h "h'ın ve daha acil hır 1 tıya- edı'len Saı't Cemı'l Beyı'n i:ı.tiha- Maznun, aleyhindeki ifade!..,.;. dit · aıını e .. b ütaleayı va· a a mu ı k" -~ Adliye müstetarı Ferit Bey, dün 
'it ~o"_ ?c~men u m ca cevap verecek olan Arnavut oy • · • · · !erini gıcırdatarak yerı"nden dinliyor· v - kö 

• .... emıştır. Dayakadın yolunun yapılmasını mak bı tasdiki aliye ıktıran etmıştır. du. n.adı "y •ulb mahkemesini teftit et· 
b 1 S · C ·ı B · dı""' kadar 70 miıtir. Ferit B. daba bir balta kadar 1• . sada daha uygun görmüş ve u. yo. aıt emı . şım , _ 

•lanbul ve taşra et fıatleri yapılacak olursa Nahiye .herkez~ bır travail yapmıştır. Mahkemenin diğer şahitler için ıebrimizde kalacaktır. 
ıı:; ~nciimenin tetkikatına göre, u'?u an evvel Vilay~t merke~ıne. ba.~lan· 
)et Ve fenni mezbahası olmayan vil.ıt mıg olacağı gibı o havalidekı k?yle
ti 1~<de de et satış fiati, İstanbll:1 fı· rin de İstanbulla rabı•asını teDn? e~· 
~~ın aynidir. Memlekette yetıgcn mek gibi esaslı faydalar e~de .edilmış 

~ ı.'•naıın tamamı İstanbuld~ sarf bulunacağınan kanaat getırmış oldu

Dünya buhranı \ BtJ/ed~yede • 

e ••tihtak edilmez. ğundaıı bütçenin müsadesi nisbetin
k·~nra. gene encümene göre me.m de yalnız bu_ yolun yap.ılması ":'uva· 
-tın muhtelif kısımlarında yetı·· frk bulundugunu heyetı umumıyeye 

Bulgar muallimleri 

Şehrimizde bulunan Bulgar 
muallimleri dün şehrimizin muh 
telif mahallerini ziyaret etmiş
ı~r ve bu meyanda Eyübe ve Fe 
nerdeki Bulgar kilisesine gitmiş 
terdir. 

lkhsatcılar dün de T ahsıl şubelerı 
--- -

toplandılat Otuz altı şube niçin 
Türk iktısatcılan cemiyeti· 1 ? 

~I~ h.ayvanatm !stanbula sevk ve na arzcyleriz.,. 
der· bir çok mesarifi mucip olmak- Nafıa sermühendisi, eld~ki .prog
ır. Buna sebebiyet veren mezba· rama bağh olduklarım, yenı hır yol 
değildir. Binaenaleyh bu fazlalı· inşası için bütçede tahsisat mevcut i •nczbaha rüsumunun tenzilile te· bulunmadığım söyledı. 

'Ye Çalrşnıak doğru değildir. 

Mazbatanın muhteviyatı 
dir:Gene mazbatada şöyle denilmekte 

da~'Gerek sığır ve gerek koyu~lar: • 
de ıtıezbaha rüsumunun rees uzerın 

C:: değil ayaktan ve siklet üzerin-
0) alınmasının daha sabit bir esas 
~••nda ., dolayı muamelenir. s_ela· 
•tın ve ashabının menfeati noktaı .. na, 

l\Ut dan daha muvafık olacağı duşu 
tdi~ek bu. usulün tatbik, şekli tetk!.k 
Şel\in ektcdır. İşbu tafsilattan ve but 
~ae . esbabı mucibe liyihasile mües
li ~idare heyetinin encümende verdi 
~ •hattan teklif bütçeioinin ihtiyaç 

•arur ti .. · .. e l'l.i . e ere mustenıt ve muess • 
tde n •nkişaf ve tekamülüne hizmet 
~~l\Cek bir mahiyette görüldüğünden 
~.~n kabulü lüzumuna encümence 

/\ aı hasıl olmuştur. 
ıleQ ~"'.'k şimdiye kadar rees üzerin· 
•i~ı ıstıfa olun•n mezbaha resıninin et .. 
ıle l\ı Uzrrinden alınması daha ziya 
•ağ, azbutiyeti muameleyi mucip ola 
lıı11:;a •ncümenre kanaat hasıl oldu
de11 ~n tı>rzı cibJyetin siklet üzerin· 
lariJııi'but~ rs.s itibarile 15-11-~30 
tek b encumen kararile kabul edile· 
b~ı ~ esos umumi meclisçe de ka
•er~~•ldiği t~kdirde şimdiki rees Ü 
dir1i en alınmakta olın resmin had· 
tlj,,, tP.cavüz etmr-mrk ve müessese-

" Va . ~i z rıdatına halel gelmemek ve ay· 
L •nıand h d ·· ''~letb a ayvan sahiplerine . e su 
'irıc ahş olmak üzere mezbaha ıdare 
~ .. y: ~~zı ihsai tetkikat icrasile mu· 
lj tsbe 1 bir c•tv•l halinde bildirilme 

e r· re lı 1~ olunmuştu. Mezbaha ida-
lıeaa~etı bu esasa göre tetkikat ve 
de b· •tını yapmakta olup bugünler
la111~r . teklif halinde bildirileceği an: 
llıe U •gından teklifi vakiin umumı 
h~lıc 3 heyeti muhteremesince tasvip 
l\ıa~y~ hini dühulünde ayaktan tart 
~a Uzere otomatik iki basküle ibti
~ç~ Olduğundan mücsscae bütçesinin 
~. n~ii inşaat faslına 8. b~n li~a ka- • 
c~ b1r tahsisatın il3vesını Daımi en
tt~•n teklif etmeyi lazım addetmek· 

lt.,, 
llıe ~•ticede mazbatanın iktıııa~ encü 
"ıi 111ne havalesi bilahare hey~tı u'."u 
~;'ve, sonra da biltçc e~c~me.nıne 

•lesi zaruri ve elzem gorüldü. 

Azaların mütaleaları 
Bütçe encümeni reisi: "Ma~em ki 

Ograma bag" it olmak meselesı mev· F .. 
zuubahistir ve para yoktur, encum~-

havalesine ne lüzum vardır? dedi. 
~ealip Bahtiyar B. de '."üştelü bir va-
ziyette şunları söyledı: .. 

_ Şehir meclisi tarafından !uzum 
.. "len bir yolun yapılmasına karar 

gor~ı· lüzumu iktisadisi ve haya-
verı ıyor, f d 

.. . ••t hassıs encümen tara ın an 
tısı mu e 
takdir olunuyor,. Buna karşı prog~~

ıza bağlıyız, para yoktur, denıl~
mım İl de yol hakkındakı temcnnı· yor. er , . 

. . i in bu bir işarettır.,, 
lerıınız ç .. u" Saliihaddin B. söyle

En son soz 

di'.._ Anlaşılıyor ki yol lazı~dır .• ~i.m 
. . a mak iktidarım haız degılız: 

dilik Y P . yapılacak mesaı 
Hiç olmazsa yenı il 

d Yapılacak yeni yo arın 
programın a 

b bunu koyalım.,. 
en aşına bahis yolun mu 

Neticede, mevzuu • . 
program bittikten sonra yenı 

ayyen amda ehemmiyetle na 
yapılacak progr karar altına a· 
zan itibara alrnro~sı 
lınmıştır. 

Marif müdürüne ihtarata 
bulunulacak 

d kika istirahatten sonra Onbes a .. · · . . ı· d maarif encumenının, 
ikıncı ce se e kt ihti 

"!"yet dahilindeki ilk mc ep . 
vı a hakkındaki mazbatası okuna
yaçları 'f müdürü izahat vere-· 
cak ve maarı 
cekti ·· k 

Ruznamede mazbatan.ın ~ud~.a .. e-
. . bildi. i halde. maarıf mu uru--

resını g · bazı aza tara-
nün içtimaa gelmemesı .. 

. fial' mucip oldu. Keodisıne 
fından ın 1 d'ldi 
'htaratta bulunulması talep ~ ı İıa 
ı . de maarif encümenı maz: : 

Nctıce .. kü i timaa tehı 
tasının perşe~bl eref~elıe ~ati! edildi. 
rine karar verı e 

Emir gelmedi 

Ankaradan kim 

q-etirecek? 

Cuma tatili 
Muvaffakıyetsizlik 

tahakkuk etti 

Berberler cemiyeti idare he
yeti dün Ticaret müdiriyetine 
evvelce yaptıkları istifalarını 
geri aldıklarını resmen bildir
mişlerdir. Bu karara yedek aza 
da dahil olduğu halde bütün i
dare hey' eti azası iştirak etmek 

tedir. 
Bu suretle cuma tatili mese

lesi de ortadan kalkmış ve bu 
meselenin son safhası da kapan
mış olacaktır. 
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! Son Hafta 
= = 
ii Kupamızı hangi 1 mektep alacak? 1' 

~ iki senedenheri her hafta bili-~ 
~ fasda devam eden Mektepliler ~ 
~ müMtbakasının önümüzdeki haf· E 
~ ta ıon haftasıdır. Şimdiye kadar ~ 
~ muhtelif mekteplere devam. eden ~ 
~ gençlerimizi.n müsa~ka~a kartı g 
li >tÖsterdiklerı hararetlı alaka, her ~ 
~ türlü ürn.it ve tahminlerin fevkİ-"İ 
~ ne çıkmıt bulunuyor. · ~ 
f§ Bizim böyle bir müsabaka a- fi 
§ çarken mektepliler!mizin ciha~ ~ 
§ ve memleket ahvalı hakkındaki 1 
~ görıü ve bilgilerini çoğal~~ 
E kendilerini günlük havadıslen 
~ tetkik ve takibe alıttırmak gibi ~ 
~bir maksadımız vardı. ' 
ıİ Yüz haftalık muvaffakıyetli~ 

1 
netice, bu maksadımızın hi.ııl ol· ~ 
duğunu ispat edecek kadar fe- : 

yizlidir. .. . 1 Şimdiye kadar muıabakaya •t· 
tirak eden mekteplilerimizi haf. 

E tanın en mühim ha vadisini tayin -
~ ve telrikinde gösterdikleri kabi- ı 

1-liyetten dolayı tebrik ederiz. = 
Müsabakalara ittirak eden ta· § 

=!ebeden en ziyade muvaffak o- E 

~ tanların mensup olduğu mekte-

nin ikinci içtimaı dün Ticaret açı ıyor 
Odası salonunda yapılquştır. Belediyeye ait varidatı tah-

Bu toplantıda İstanbul Da- sil etmek üzere şehrin muhtelif 
rülfünunu coğrafya müderrisi yerlerinde 36 tahsil şubesi açıl
Dr. H. Sadi Bey "Türkiye tica- ması tekarrür etmiştir. Bu su
ret tarikinin devrelere taksimi- retle halkın kaza merkezlerine 
ne dair bir tecrübc ... " mevzulu gelip gitmesi bertaraf edilmiş 
bir konferans vermiştir. olacaktır. Bu tahsil şubeleri 

Sadi Bey konferansında Tür Maliye tahsil şubeleri gibi ola
kiye iktısat tarihinde ticaret ve cak yalnız kadrosu daha küçük 
nakliyeciliğin rolünden, eski ve tutulacaktır. 
orta zamanlarda Akdeniz Tica- 36 şubeden 1 O u kaza merkez 
ret aıemile memleketimizin baş leri binasmda olacaktır. Diğer 
Jıca ticari devrelerinden bahset- 26 şubenin yerleri tesbit edil
t;kten sonra Süveyş kanalının miştir. Bu şubeler için yeniden 
cihan ve Türkiye tarihi üzerin- memur alınmıyacak mevcutlar. 
de oynadığı rolü tahlil etmiştir. dan_ istifade edilecektir. Be~~di-

Sadi Beyden sonra Ticaret y.enın beş aylık mu.vakkat but~e 
mektebi alisi iktısat müderrisi sınden de bazı vandat henuz 
Dr. Nizameddin Ati Bey "cihan tahsil edilememiştir. Bu kısım 
buhranının tahlili" mevzulu bir da sür'atle tahsil edilmek üzere 
konferans vermiştir. Nizamed- şubelerin yakında tesisi karar. 
din Bey konferansında muasır Iaştınlmıştır.. • 
buhran nazariyeleri, cihan buh- Şehrın ımarı 
ranının seciyesi, ~h~. buhranı- Şehrin imar programını tet-
nın neş'et ve tekamulu hakkın- kik eden muhtelit encümen bu
da bir tahlil yaptık_ta~ sonr~ gün tekrar içtima edecektir. 
cihan buhr~ının, !u:kıyeye ı· Şehir için celbedilecek 3 müte
nikasmı tetkık et'?ıştı.r. hassıs için şehir meclisine bir 

Bundan sonra ıdarı bazı hu- teklif yapılacaktır. 
sat görüşülmüştür. Ekmek narhı 

1 Küçük !!_abf'rler 

Harbiyeye talebe 

1 Belediye ekmek narh komis-
yonu dün toplanmış ve ekmeğe 
on para noksanı ile 8 kuruş narh 
tesbit edilmiştir. Francalaya 12 
kuruş narh konmuştur. 

Harbiye mektebine bu sene 
hariçten de imtihanla talebe a
lınacaktır. İmtihanlar 18 nisan
da başlayacaktır. 

Behçet Bey 
Tütün inhisan umum müdürü 

Behçet B. iyiletmit ve dün makamı
na gelıniıtir. 

Gülcemal postada 
Seyriselain fabrika11nda bir çok 

aksamı tamir edilen Gülcema.l vapuru 
havuzdan çıknnt ve dün 1 zmir po•
tasmı yapmıı.k üzre hareket etmittir. 

Y alovadaki intaat 
Seyriıefain umum müdürü Sadul

lah B. bugün Yalovadalri intaatı tet
kik etmek üzre Y alovaya hareket e· 
decektir. 

Romen telgrafçıları 
Şehrimizde bulunan Romen 

telgrafçılan şerefine dün Posta 
ve telgraf başmüdürlüğü tara
fından bir öğle ziyafeti verilmiş 
tir. 

Romen telgrafçtlan dün bazı 
telgraf merkezlerini ve şehrin 
şayanı temaşa mahallerini gez
mişlerdir. 

Gümrük komisyoncuları 
Gümrük komisyoncuları bir

liği idare hey'eti dün fevkallide 
bir içtima yapmıştır. 

Rus tütünleri Alman 

piyasasını doldurdu! 

Almanyada Türk Ticaret 

Hilaliahmer kongresi 

Hilaliahmer senelik konı,. tı 
sini 24 Nisan cuma günü J:ı)an 
fünun konferans salonunda. a' 

d kt. ·ırc· Odasından Harici ticaret, ofisi
ne Alma:ı.yada tütün resminin 
tezyidinden sonraki vaziyet hak 
kında dün bir rapor gelmiştir. 

te ece ır. 

Polis 
bin • • 

re vırı r' k 

Rapora nazaran Almanyada 
tütün resminin tezyidinden son 
ra bu tedbirin istihlakat üzerin
deki tesiri henüz anlaşılama
mıştır. 

İstanbul polis müdüı li.rett lııı 
ôe 10 yataklı bir revir tesi t '" 1 • 

savvur edildiğini yazmıştı! , ;r:cc' 
vir için elyevm daktilos a 

Yalnız Türk tütünlerinden 
ucuz neviler fazla rağbet gör
mektedir. Fakat diğer taraftan 
Rus tütünleri piyasayı istila et
miştir. Geçen ay Hamburga 
87300 balya Rus tütünü gelmiş 
tir. 

dairesinin işgal ettiği kısın~' · '.';n 
vafık görülmüştür. t. :.r 

Daktiloskopi dairesi ı ıfsll~ ı 
Şura:yi Devlet binasında üç·nra r .. t 
şubenin tahliye ettiği k 26 ncı 
nakledilecektir. c kadar 

Emniyeti umumiye müd>ımisvo· 
ğü tasvip ettiği takdirde lcr 
tesis edilecektir. --ıc 

L\it IO O 11# lf~~'"" 
ıpur 

\ri n 

iki kadın, bir erkek 1~" 'p! 
Bu 

· ha 

kola" ı:u"' pirincin taşı pek 
ayıklana bilir mi 

? J un~3 ı 
• rnur.ı '"!J., 

Unkapanmda Haydar polis kara-! Polis müdürlüiündea yal'bi:::::: 
koluna müracat eden Şöhret isminde tahkikata göre bunlar müdei""':::::: 
bir kadın; boğazından akan kanları liie tealim edilmiıtir. r 
göster~~~~. kocam Osmanla orta· Niçin tentürdiyot iç 
ğım Cevahir dövüp yaraladılar, de- Sirkecide ikbal otelinde otu 
mit ve olduiu yere yıkılmııtı. 24 yatlannda Filorineli Ali Sliley 

1 
I Bunun üzerine pofüler Şöhret H.ı nm müptela oldu. 

bir taraftan tedavi altına almıılar,' iu hastalıktan kur. 
diğer taraftan da Osmanla karısı Ce-

1 
tulamıyacağını an. 

vahiri yakahyarak tahtı isticvaba al- ladıiı cihetle mü· 
mış1ardır. ı leeaair olarak ten-

"' i 
Osman Ef. ile ilk karı11 Cevahir 

1 
türdiyot içerek in. 

Şöhretin bu iddiuını kat'iyyen kabul tihara teıebbüs et
etmemi;ler, ve bu kadını yarahyan· ı tiği yazılmııtı. 
!arın kendileri olmadıklarını söyle- Bu huıu•ta ya~ 
mitlerdir. ı tığ:"'11Z tahkikata 

Haydar caddesinde 50 numarada göre Ali Süleyman 
otur:-~ bu iki kanlı Osman Ef. Ce- I ı::f._ Bur~ vi~~l'.~· 
vahir umnideki kadınla 30 seneden- tinin Sıgn koyun-
beri beraber otunnııktadır. 1 den olup kendisi • 

Bunun üzerine gelen Şöhret Ha· a~i basta~a. müpt~la olması 
nonla benüz üç oenedir beraber bu· Y••ile teda.vı ıçın 4 ıu? eJ;;;'' 'f 

i 
! 

lunmaktadırlar. 1 bula gelmıı, burada bır 
Şöhret mütemdaiyen Osman Ef. kendisini tedavi ettirmek" devamı IS 

nin niki.hı altına gimıeğe çahtmakta torlar ~r~ınd~ teda~iııliğinden yevm 
falcat Cevahir buna muarız bulun-· olmadııı soylerunce mute+nl rica olunu 
maktadır. Esasen kanunu medeninin j tur. Evvelki aktam saat : 
de buna imkin vermiyeceiini söyle- rinde otelin odaıınA çekilu-. 
mektedir. 1 yot içmittir. Bilahare day>Jraatl. 

Evvelki giin bir bahis üzerinde a- · ginniı ve Süleymanın be mu\'akkat fık 
çdan bir münakaıadan Şöhret H. ya.

1 
çırpm~~lda olduğunu !lö!vvel fıkranın 

ralı olarak çılmıııtır. Osman Ef. nin ve pol111 haberdar etmıştı · · 
aıd karısı Cevahir: ı müdavat neticesinde Al.; 

B E 
. . . 1 kurtarılarak Cerrahpaşa , ••••• ,. 

- en rmenı ıdım. Sırf koca- ki d'I . ti 
mın batın için Müslüman oldum. 9 na e 1 mıt r. 

't evfik Saim Pf. nın fikri" ll .. 

Tütüncülerin elinde stok ola 
rak kalan tütünlerin inhisar ida 
resi tarafından mubaya~sı ~ak· 
kındaki karar henüz in?ı~ar ıda
resine tebliğ olunmamıştır. A.n· 

§ be "Milliyet., namına zıırif bir 5 
~ kupa hediye edeceğimizi Yadey- 5 
§ lemittik. Bu hediye, bütün ce- ~ 
~ vaplann tetkik n d~eceler!n § 
§l tasnifinden ıonı:a. .-erılecekti~· ı 
5 Cevaplann tasnıfıne devam edi! yoruz. Netice taayyÜn eder et· 

1 Gelenler, gidenıe;ı Bu içtimada senelik kongre
nin yapılmasına lüzum hissedil
miş ve Mayısın onuncu Pazar 
günü senelik kongrenin yapıl
masına karar verilmiştir. 

çocuğumuz oldu. ~ç senedir de bu Dilenciler çalı tf 
karının kahrını çekiyorum,, demek-· Ş • 
tedir. Balatta oturan Drama 'M 'lı mo· •aı•<!~ esnada Tevfik Salı~. Paşa soz 

ıııu, . Ve meselenin encumenlerde 
<tı~•resi sırasında, eti ucuzla~mak 
~ e1ı 1nın mevcut olup olm~dıgını? 
\\ ı,.'.ftmiyetle tetkikini rıca eti~. 
l\ıie\~'hass, ~elediy~ hududu dahı-

k da bulunan idare hukuk ış· 
ara B . b 

1 · ··du"ru" Hamit eyın u en mu • 
mesele ile meşgul oldu~u ve_. 

. • in etırecegı 

~ mez ilan edeceğiz. 
g Bakahm, mektepliler müsaba· İ 
~ kasında rekono banıi mektep kı· i!i 
~ racak? .ı --

lrakta petrol men'ıbaları hak 
kında tetkikatta bulunan İngi
liz tabakat mütehassıslerından 
M. Wilson dün Toros ekspresi
le Londraya azimet etmek üze-

sehrimizc ge'bele ederi<\ re_ 

Casus maznunlar 
Y oraiyof ve Kortof isimlerinde j .. 

Dünkü ict'mada kongrede O· ki Bulgarm casus zannile zabıtaca 
kunacak bir senelik f·-",--··..mrm,...:·. -.ı.;ı ~döl..-eıP.ıe •ı.<, _ "kat ic 
poru okunmust1•... t.f 1 ..; ...,.4

.,., ••~ 

namında bir dilenci ç!lışrğa c faz. 
dir olduğu halde dilencil ya~ 1 

dan zabıtaca derdest cdi ,iş \S areket 
müddetle bo~az tokluğu• beledi teklif 
nin yaptırmakta oldukl~ı yolla. ır. 
çalı•"" 1Yı "' .... c 1i6): c 
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i ··~ NiSAN 1931 

lstınbol dördiincü icra memurin· 
gunuan: 

Tamamın" (300) lira kıymet tak· 
dir edılen K•rtılda Rahmanlar mn· 
kiinde 1123 numaralı dokuı d<inüm 
tarlanın tamamı. 18·5·931 ta•ihinc 
müoadi[ paz•rtesl günü saat ondôrt· 
ten onolmı kadar açık arıtırmno;ı 

ı·ıpılıcağıDdın takdiri kıymeti bulduı-o 
halde en ziyade arıurar.ın llıerinde 
bırakıla<:ıkur. Satış şartnamesi 4·5-
931 tarihinde divanhaneye talik olu
nacaktır. Arurmaya iştirak için yüzde 
yedi ıeminıt lbımdır. Haklan tapu 
!dcilile oabir olmıyın ipotek alacık· 
lılarile dlger al~kadaranıft ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu harlınnı ve 
hususile faiz ve m•Jorilı dair olın 
iddlalannı ilıln tarihinden itibaren 
yirmi gün lçindı evrakı mnsblıelcrl 
il• bildirmeleri IAzımdır. Aksi halde 
holı:lan tapu slcililr •ahit olmıyanlar 
satış bedelinin paylışrna•md•ıı bnrlç 
kalırlar. A ~1kadarlarm lcr> ve lflAs 
kanununun l f 9 un•:u ıııaddesine göre 
tevfiki hareket eımeleri lüzumu ve 
müterakim ,·ergi vokıl icare>i müş

teriye aittir. Daha fazla ma!Omat 
almak lstiycnlerln 9J l • 1 O dosya nu
mırıısile meınuri\·etimizc mürıcaatlan 
il!n olunur. 

~~~·~~~~~-

1 m n hu I 4 üncü lcrı Mcmuılu· 
guııdan: 

Tamamına d"kuı; :iı lira kıymet 
ıok<lir edilen Burgoz ad:ı,ında Çarşı 
cadde>inde 23 numar.ıh ıhi•P bakkal 
dükkAnının ıamamı açıl artırmaya 
konulmui olup 25 Nisan 931 de 
şartnamesi talik 9 Mayıı 931 cumar
tesi günü saat 13,30 dan 1 fi ya kadar 
artırma suretile 4 üncü icra memur· 
tuğunda ~aıılacaktır.Arınrma ikincidir 
Birinci arttırmada Uçyüz liraya talip 
çıkmış olup bu kere en son arttıranın 

üstünde l'ırakılıcaktır. Arttırmayı 
lşıirak için yüıde yedi teminat la
zımdır. Haklan topu sicili ile sıblt 

olına;an ıpotekll ılacaKhlırlı di11er 
aJ;ikadarann, ve irtifak hakkı sahip 
terinin bu htılklarını \'C hu~u~Jle faiz 
ve muarili lcrai~eyc dair ulan i<ldi· 
alanm ilin tarihinden itibaren \'İrmı 

gün içinde enıkı milsbltelerile hil 
dirmelerl llzımdır. \ksi halde bit· 
lan tapu oicilile sabit olmıyanlar 

satı; bedelinin p:ı\'laşaıa51nd'n horiç 
kalırlar. Alakadarların yeni icra ve 
lfl4s kanununun 119 uncu mıddcsine 
gört! hareket ettnc:Jcri Hiıuınu ve 
müterakim •ergi, beledlve ve vakıf 

iı.:~rcsinin nıüşteriyt iilt olduıu ,,e 
d.ıha fa1.l.1 nıalıl.nat nlın•k hıejtn

lerin 930-"'IJ5 doıya numara<ile me 
n.uriycıi•niıe ınüracaııtlırı ilftn olunur. 
••••••••••••••••••••••••••• 
kanuııoın:" 11'} uncu maJJ<.si hlik· 
müne ıe\'fil.ın hareket etmeleri \C 

doha fa1,la n>alümıt ılmık i>tiyen
leriıı iib7-930 dooyı numarasıyle 

Jsı. -t lincü ;cra mimtırluğana müra
caat etmeleri i!An olu ""· 

... 

Sa• ı.'ı tt: 
o su ........ ........ su •• ........ 

u 
HENRY <>ARAT 

BLANCHE MONTEL 
WILL Y FRITSCH ve 
LiLiAN HARVEY 

tarafından Fransızca tarafından Almanca 
grant Delit) ( EINBRECHER) 

Her iki oincmadak.i ilk lrae • 
geceleri için yerl~rinizl 

evelden temin edini1.. 

·-~"l!rşambı ak~amından itibaren 

O P E R A sinemasında 
llARHY LJETKE · ~tı\RIA PALJDLER - BRITZ KAMPER~ 

Pek aıikteli ve milteaddlt şarkılar ile IAtit musikiyi mlıhtevi 

AŞK KAPTANI 
(Der Korvenen Kapitaa ) 

Almanco sözlü ,.c şarkılı bir komedide •izlere hnş ilci ~aaı 
geçirıcceklerdir. 

• • ·- ,.. • y • . -~ . ·"-· -- -·.,,. 

•. ~-!!!!!!~~~~~~~i!!!!!!~~ 
AŞKevŞAMPANYA. 

•\ynı adamı ıeven bir valide ile kızının iııirabarı maneviyeleri•I 
ıu•lr ediyor. 

1 Y A N ,.ETROYITCH 
Bu büyük !lt:rır;Ll•t1tin kahr•manıdır. 

A Ş K ve Ş A M P A N Y A 
1 hç bir xoman unutamıyaca~ınıı film olacalııır. "Quartier Latin,, 

-Kıraliçanın ,·averi. "Orlol!. "T .. reviıcb, ~bi muazzam filmlerin 
fevkindedir. 

Pek yakında AR11SliK Sinemasında 
ı• --. 

Buhofıa ~ 

HUDADAT ŞAKIR ~l~~~~ • 

Milletler Şarkı]ı 
filminde 

Türk~e ıagınni ediyor. 
._ GLORYA'da 

Lisan dersleri 
Türk kodın birliginden: Türk tııdıi 

birliğinde ,·erilecek olan meecd 
lisan dersleri lngiliıce. ltalyanc! 
Almancadır. Kayıt muamelesi hafi• 
mıtıır cumadan maada ber giın .;aı 
(14) den (17) ye kadar Kıdın Birlil 
Uıiplgin< ıııüracaaı edilmesi. 

7.ad makpıız ----· 
Galata ~umrü~Qnd-n almı~ oldu- Zayi şahadetname 

Golt Şimit mektebinden J~ 
guınuz 27011 nomero ve l · 12·9'!9 aeııe.indc •ldığım Millet mekte~ 
tarihlı depoıito makpuzu z•yi ctıık. şahıdtmame-ini lı:avbetılm hUkıııı 
Yen isini al:1c3gıınııdan hükmü yoktur. , oktur. • 

Turan Mıdeni yılar FabrikN · :\lu•evt lise~inde Üjeni Atlyı~ 

•
111111111111111111111111111111111111 l.. ............. 111111111111111111111111 ı•j 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııtl"' ....................................... , 

!! ANADOLU ı ------------------·------------------------

SiGORTA ŞiRKETi 
Türkiye lt Banka!lı tarafından teşkil edllmişllr 

Yangın • Hayat • Naklly• • Kaza - Otomobil • mH'ıılly•ıl 
maliye Slgortalftrını kabal eder. • 
Adreı: f ııncll Yakıl haa lstaıı'J ıt 

:: Ttleloaı lıtaııbal - 531 Teııral: lmtıyaı 
:".i 1111111111ı11111111111111111111111ı111ıııı.. ..ıııı(l l l 1111111111111111111111111111111 ~! 
r-.111111111111111111111111111111111111,. ""'11111111111111111111111111111111111• ---------- - ........ .,, 
J ··--· --~~anbul belediyesi ilanları ........ .) 

Fntih, Beya~ıt tevakkuf mahallerile Kadıköy upur iskelesin~ 
'iultanahnıet pnrkının cadd.: köşesine mii>adif mahalde ve Unk' 
panı köpcu>iinüıı lsranlıul cihetindeki meydanda bulunan afiş' 
lıaraknl:ırı bir •encden ih; seneye kadar kiraya verilmek için ıY' 

a} rı açıl. müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görme, 
için her ı;iin Jeyazını müdiırlü~ne müzayedeye girme• için !bal 
u;iinii .. ı..n ~ -5-QJ r per~emhc günıi s;ıat on lıeşc kadar ~'!lcümen, 

dR'mıve ıniiracaatları. .... 
ToplıJnede kılin ıabırııi lıelcdiye mcvkıi enkazı paurlıklı ııaV 

INcakıır. Taliplerin ~artnaıneyi görmek için her gun pazarlık içi~ 
de 5 Jiru teminat :ıkçelerfle beraber 18-4-031 cumarreoi güP1 

saat on be,.: kadar levazıTD müdürlüi!'üne ıııiiracaııtlırı. 
-~·- --~· 

jçin bir ziyan gele"Ceğini düşün' sedildiğini duydum. Avrupaya decekti. Yusuf Paşa sarayuı 
nünde ara;badan inerek köl~ 
nin gözünden kaybolur o1ı1I 
Fettah Sadrazamın araba-crSJll 
dedi ki: 

müştü. 
- B.! adam hakkında her şe 

yi öğrenmelisiniz . . . Bakınız, 
onun 'Paralarmr bizim hazine
ye naıkletmenin yolunu bu1ahi
lir misiniz? . . Yalnız diıld<.aıt: e
dilecek cihet hükfirnet tara.fm
dan ne gibi bir vaziyet alınaca
ğını Jayılule anlamadan bu a
damın şahsına hiç bir ziyan 
yapılmamalıdır. Çünkü İstan
bulun önünde iki İngiliz gemi
si duruyor. Allll!h hepsinin be
lasını versin! .. 

Padişah sustu, sonra kendi 
sözüne devamla dedi ki: 

- Hiç bir hayvan çekmeden 
yürüyen yeni icad edilmiş bir 
takrm arabalar varmış .. İşte bu 
adam ilk def.a olarak bizim 
memleketimize böyle bir araba 
getiıımiş. Kendisi ona biniyor
muş. Bu şeytan icadı arabayı 
kendi kulLanıyormuş .. 

giderken oradan gelmiş olan za 
bitlerd~ birinden işittiğime gö 
re bir kıra! da böyle bir araba
ya binerek kendi i<laı-e etmek 
suretile sokııntlarda halkın ara
sından geçermiş .. 

- Olamaz. Hiç bir hüküm
dar böyle bir şey yapamaz. Na
sıl olur? . . . Bir araba"Cı gibi 
kendi arabasını kendisi sür
sön? ... Hiç bu olur mu? ... 
Böyle delice sözlerin halk ara
sına yayrlmasına mani olmalı
sınız. Karşınızda ne söylendi
ğini iyi dinleyiniz. Sizin kula· 
ğıruz da, gözünüz de benim biz 
metime tahsis edilmiştir. 

Padi~ah artık Sadrazama 
gitmek müsaadesini vermiş o
luyordu. 

Fakat efendisi sarayında, pa· 
dişahın huzurunda iken Sadra· 
zamın kölesi Fetah da bu fır
'>attan i3tif:ıde etmeği düşün--. - _.... __ 

- Her halde pa~ cfer:ıduıı1 
bir saatten evvel buradan ç~ 
cak değildir. Benim ise göıil~ 
cek pe kacele bir işim Varıl 
Ben gider gelirim fakat seni~ 
rakuğımı sakın söyleme. .. 1 rabacı, siyah arkadaşınm bÖ~ 
acele bir işi olabil«eğine ıı~;, 
ret etmekten kedini aJ.amasll' 
u. Nasıl olurdu?.. Efendiıf 
beklerken köle bir yere ;r/r 
biHr miydi? ... Mamafih af 
cı: muvafQkat etti: 

- Peki .. dedi, .. , 

Araba~ı Fettahtan k< 
yordu. Çünkü daha evvel ı 
yumruğıuıu yemiş olduğu 
şimdi kendisini kızdıımağı 
\'afık bıılmııyordu . 
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Tayyare piyango~u Biri Ci Sahifeden geçen yazılar M•aıleketle Tevkifat ye\: .. 
K t "J( k J d Oleye beriye lo.nünist b••'D 111 a 1 er ya a an ı mcsi dağıtanla, h3kk:n~a roli; b 

Dünkü keşide de kazanan nu
maralar hangileri? 

Arap saçı gölgede Fenerbahçe de Fransır ve Belçı"kalı IZMIR, 12 - Dört aiin en-el Ka. ci §Ube müdürlüğünce y;ı.;;.Jmakl saba kazuına bir oaat m...Eede baıı lan tahkikat iki ırüne kad..ı· ik n; 

"ld" ! h} kesik bir ceset bulunmuıtu. Yapılan dilecektir. . . 
kaldı! yeni 1 Seyya ar tahkikat neticesinde cesedin Gökşen Evvelce.~a~esı alır.an altı kit 

' köyünden Mahmut Ef. ye ait olduiu m~da 5 kı!ı.ru~ d_aha maıı:ı,,. 
f ) (B h. · d ) ve Arnavut lımail ile fırmcı Recep muracaat cdilmiıtır. 

Dünkü '-"idede ikramiye ka- l'lo. L No. L. No. L. \ (Başı birin sahi ede aşı birin sa ıte e (Başı birin sahifede) tarahndan öldürüldüfü anlaJddı ve Bunlar da polisin eline bazı i~ 
~~~ 'bil 925 50 258 50 606 50 , etti. Ku~retimiz, _kuvve~, takımı- Şükrü Naili, Fakülte emini, mü her iki katil yakalandL lan "~~t bulunmaktadırlar. 

zanan numaralar sıra tertı e 
9

J
8 50 346 50 740 2000 te m.!clis'-de asabiyet ic:'.nde mız yennde oldugu vakitler,onlardan derrisle r "d'" .. B 1 di • iki ıı;une kadar bu iıi idare"' 

.:anlardır. 
291

6
7 

100 418 ıoo 827 50 .
1 

· · U l her zaman iyi idik. Koşular, top sü- r'. ~ ıs m~ uru'.. e. e - Yagmur durdu !erin kat'i hüviyetleri tcsbit edi 
'"No. L. No. L. No. L 

346 
50 

419 
50 840 100 müzal<c.r.·e ed_ı.dmış~~· 'bsu yandi-I rü•leri oyundevamettikre yavaşyavşa ye muavını Hamıt, Turlıiye 

1 
- b raç e • • akı lZMlR,, 11 - Yağmur durdu, ha <>!•cak ?eticc ~üddeiu.mumiliğe 1 

26 50 418 50 \!0008 50 
406 50 447 

50 909 100 lrş ıg: ır mu emsın ~ . tavsadı, derecemiz indi, hakimiyeti- maşr azamı M. Kemal Bey- va kapalıdır, gene yağmur bekleniyor rıleccktir. Henuz te>kıf edilmiş ı 
30 50 453 50 27 ~ 

478 100 518 JOOO .\4070 50 mesi ic;in fakülte meclısı tarafın mi~ ~zaldı. Bu tedenni oyun ka~ili· lere bir ziyafet verilmiştir. Sey- soğuk baıladı. ıe yoktur. 
Q4 50 460 50 \!37 

200 
529 50 547 ıoo 80 1000 dan teklif yapılması noktasında yetının onlarda arttığından gelmıyor yahlar yarın sabah Sultan Ah- Bağlarda ooiukt.an, bazı mmtaka· Afyon niyasası 

J4Q 50 561 l<Xfo ;~~ JOOO 543
9 

50 804 100 87 100 dır. Dün bu cihet tashih edilmi~ du. Bizim lrnfamız içindeki şeyleri met meydanını, ve camiini Aya !arda da tütünlerde ve diier mahsul· So .. l •d 
~~g ıC: ~~~ 50 332 1000 57853- 1000100 99~95 110000 ~i:i ~ ve fakülte ır.eclisi ihraç kd~rarm ~:~~-cak takımmuz kalmıyordu da on sofyayı, Yerebatan samı~ını, !erde yağmurdan çok zarar vardır. .. n gun e: e ~ambur 

" ~ · d k k •vana y d'k ı · B • 1 Çiftçiler müteessir bir haldedir. yuzde 12 morfın havı afyon 
355 1000 873 50 4:39 

50
50 856 50 37019 1000 238 100 "" ısr~ e c~c te r?.r •. . Şu iki oyun bize ders olmalıdır. • e ı u. eyı! . e};'og un, ve Tak-

J88 100 11097 50 472 30046 200 92 50 304 50 gö:ıderılmesı tekarrur etmıştır: Avrupalı gibi spor yapmağı öğren-· sım abıdesını zııyaret edecekler <Vliyetin talebi kabul ~ piya~~ mühim miktarc 
40.1 1000 159 100 509 50 51 50 229 50 :ı90 50 Diğe_: taraftan Tıp talehesı meliyiz. Yalnız sahadaki futh?l ile ve abideye bir çelenk vazettik- edilmedi yukselmıştır. 
439 50 \!82 ıoo 562 IOO 296 50 342 ~O 40' 100 Rasını' Ali Bcyın son defa.n.eş-. futbo.ı oynana_mıyaca_g·ı_nı herkesın an ten sonra Nı'şantaşı tarı'kı'le va- IZMIR, 12 _ Vı'la"yet m"k·-· 1 !11~111•••.!!lll•••lliJl!J-
i.07 100 391 1000 575 50 514 lüO 6'5 2lı0 547 5C J w· b d d b ula M ~·- SEYRi. 'EL'Afl\.İ ~39 00 485 50 604 50 •n 

070 5
o 714· 50 rettiği "Cevap ve izah" ısımlı " ~'. u evır e. ızım .0Y~nc kan: pura avdet edeceklerdir. Öğle- nfaanda neırettikleri puvaoondavril- • 1. • .'f 

:..
93 

""" 
500 50 6

9
5 

50 518 "" 
00 

. al . d h ) h k mız hal.i antrenmanın laıdesıne nı d . !erde d 1 H' y . 
" wv 

755 50 
539 50 707 50 859 1 r~s .esı~. e, oca a~a ~ are- değillerdir. Salon idmanının, terbiyei _en sonr:ı:da s~ kemerlen, K:ı- n o ayı ızmet ve enıasır ııa- ~lerkeı nı:cntt sı Galatı küp: 

614 50 6()9 50 
790 100 

550 ~O 712 1000 852 50 tamız soıler sarfedılmesınden bedeniye harekatının faidclerini her rıye camu, Edirne kapr, Fatih zeteleri aleyhine takibat icrasını iste 
889 50 7'i!I 100 9 50 8~4 100 mit ise de müddeiumumilik bu talebi 

905 100 757 50 800 50 
618 ~g ~:3 • \ 

50 
bahisle gazct~lerde beyaıu tee~- ~cnebi_ takımda görüyoruz. Onlar ~a- camii, Çarşıyı gezeceklerdir. reddetmiıtir. 

941 
ıoo 

7
90 50 800 50 ~~~ ~~ 45~2~ 50 sür etmişlerdı. Bu da ayrı bır ım~ _bızden daha dayanıklı,çevı~lık· Salı sabahı seyyahlar serbest 

1009 50 731 50 944 100 854 l~ ~~ JOO 174 50 mesele olarak Darülfünun err''l ;erını sonuna k»far muhafaza edıyor- gezecekler ve öğleden sonra va ;er;h sinemasında yangın 
89 50 898 100 948 50 982 1000 146 50 J9.l 100 neti tarafından tetkik edilmiş- ar. pur avdet edecktir. ZM R~ 11 

- Bnııü• K.arı~Y~-
262 50 921 50 21046 50 oc 50 2~3 50 2S4 50 · T l b · b h ı t' b o S . . da Ferah 11nemasında opera daıresın-
27• 50 926 100 49 50 3ıo9""ıs 50 "~0 50 491 50 tır. a e enın u areıtel~ ve u yun nasıl od!u?. .,arnpolyon vapuru Mesa1en de yanPın çılcn••ltr. Filmlerle maki· 

u "' 1 k ışınalarr ta ımatna Kalabalık bir seyirci kitlesi önün- M · · k ~ 

Rı~ı B. 2.J(,l Şuh• Aecn~ıl 

Sirke~j .lühür lı: ZJJ;: lı.sn: 22:"4 

rire -ls~eu~eriJe 
( lznıir) n· S 1 ıodı 

ıuru l .ı Nisan a l r.a 348 2()() 954 50 \!3~ 1000 
138 

50 303 200 697 .'iO mese eye ar de iki takım alkışlar içinde sahaya arıtım · umpanyasmın en ye- ne daire&i ynndı. Sinema binaıı 5000 1 
552 50 985 50 270 50 ıs7 50 400 50 749 100 meye muhalif görüldüğünden çıktı. Hakem Bcşiktaşm sabık antre- ni vapurlarından olup 25,000 liraya aiııortalıdır. Hadisede kast id· 
612 50 991 50 406 50 \!16 50 4.q7 50 918 50 bu talebelerin meclisi inzibata nöril Zinger'di. ton hacmmde fevkalade müzeyi dia ediliyor. ı ı~ra'dan kalkar.ı~ ça• ımb. 
691 200 f201 r 50 521 100 293 1000 705 50 -ıfi(Htı ı0000 verilmesi 11.ztm gelme:~tedir. Hakemin düdü""' ile Fener mil· yen bir vapu;dur. Seyyahlar Kapıcı lamıül Hakkı zan altına •· ·•hahı lzmir'c pcr;embe Pire·y 
701 50 105 1000 680 2000 417 50 758 100 159 2 A h l' · al f' · 6

w • • •• p l .. . lınmıftır. Yanı;ının na"I çıJ;tıg"ı he-' · 1 1 ) •· . • 

976 50 220 50 746 
50 .~7 50 39189 1000 199 

100 rap saçı a ını an ıd~?;'o- hacim hattmuı Bulgar kalesı <inune aska ya munasebetıle kumpan nüz m-buldür. rnmartc.;ı >:t ı:ı ıı s~cnderıye ! 
50 

..., 5o 1 .. k' b d çıl an ıger inmesi bir oldu. Kendine emin beş ır f d · d'I b' _, ı.. 1 981 50 235 50 897 
747 50 

21 ı 50 258 OJI ıta ı ve on an ' _ . . G ya tara ın an tertıp e ı en ır M h!.U ld 'araca m. skcntl~rive'den Pı 
2144 200 403 50 874 50 807 ıoo 246 50 ~~b 1~ mesel~ler yakında t~planacak kt::.':~':ı.aa~~J~i~a ~tı:~~~ t~:ıu k:: Akdeniz cevelanı yapmaktadır- lZMIR, ; 2 _ ~.~onl:rde lıtan· zartesi 15te kalk.tc~k Çaı~aml 
:~~ ~ ;~ ;g ;~ :gg ~~~ 

1
: ~~ 1~ 

8
J
7 

50 olan. dıv~da tek.rar ve son defa leye giremi}'ordu. Fcnerlikr telaş_sı~, lar. buldan Gülcemalle lzrnire ııelirken Pire'ye,!c u~ayar:ı~· Pcr,cmhı 
243 50 594 50 22045 1000 32005 50 537 50 841 100 tı:tlrik e?ıle17k bır karara rapt~~ 1 tam enıin bir vaziyet beklı~or gı~ı. -• c!cktor Rüstem B. in 6 yaımdaki kızı lstanbul'n gelet:~kıi•. 
449 50 648 ıoo 87 50 

162 100 477 
50 47015 50 dılecektır. Dıvanm perşembe gu · eralarında arz.mi pasları. bıraz mu-- Se h taşt Mcsnırenin ırzına geçen kamarot 

461 50 665 5(J 481 100 511 100 510 50 34 50 nü toplanması mtıhtemeldir. 1 beJiiğa il• kullanarak Bulgar rus_ıf sa- y an ı Fahri 16 aya mahkum old1L AYVALIK SÜR' A 1 
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270 50 177 50 2tı013 100 Sıvas~ rzurum ) s penaltı verildi. Penaltıyı Zeki ch•arı at hayatın intizamı ile, atletik idman müzakeresi. .. 
372 100 426 50 155 50 ANKARA, 12 (Telefonla -E~ • k f" h attı. Belli ki talihsizlik Galataaa:ay lara devamla kazarulabilir. • ••••••••••••••••••••••• 
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641 50 541 1000 31 li :;o da ray ferıiyatı 276 ncı kilometreye sı çok hararetlenmiştir. Bunun ti. Bulgarlar daha rahat oynamağa luğumuz~ tatbik edemedik. 
648 50 558 50 ~ (ı ~ vannıfbr. Bu hattın Ankara · S1V•S ı b lıca sebebı' İngiltere ile Hin- başlaıruslardı. Aralarına girecek, pas lzmırde de yapacaklar. • Şi k ti izi B 1 1 d 

50 568 
50 ı 

1 
'""' . u aş F t t .... r e m n a at atö yrsin e karada bulunan doı<an mh. 

706 • · • hattına kavuşacağı Yıldız ıstasyon -ı . d ki 'btil"fın hal- larına takılacak enerliler azaldığın· ZM R, 12 - Leviski Bul- - b ~ 
776 500 518 200 ~8hl~ 50 na 

98 
kilometre kalmıtbr· Ulukııla· dıstan arasın a 1 a dan geniş ve koşuya istinat eden bir gar futbol takrmı Altayla iki toru satılacağından taliplerin motöril görmeleri ve daha faz· 

872 50 tı39 50 v 50 Kayseri hllttında Kayseriye 7~ kil~ !edilmiş olmas~dı~. .. oyun sistemi ıle Fener blesini teh- · l'f · la malOmat almak üzre Yağkapanındakl vesait ve hareket 
959 50 778 50 546 50 metre yer kalmıfbr. Bu hat ?'.san •· 1 Fabrikalar ıbtıyaçlarma go- dit ediyorl..ırdı. Oyunun son dakika- m?.ç ..Yapın~~ tek 

1
• , ettı; Altay şubesine müracatları ve ı mayıs 931 tarihine kadar teklı'f 

984 50 831 100 549 50 inde bitecektir. Filyootan ·~~ re mubayaatta bulunmakla bera larında Fcn•r nefessizlikten biraz klubu şeraıtı esas ıttbarile ka- k 1 "bet müdafaa hissi veren bir tarzda Bul- bul ederek mukabil şeraitini bil me tup arının umumi m!ldürlüğe itası lüzumu ilin olunur. 
• Umumi müdiriyet .. 
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TÜRKİIE CÜMB~RiYETİ MERKEZ BANKA~! 
~1~Z% ... A iRALiS 

~ .. m,, ( ııı ve BlBlT llllKlBI ) "m''"' 

1De\1letimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZİN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

Ve 15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. lstifadeEdiniz. 

-rıl 
Tasarruf· ve iktisadı seven 
vatandaşların nazarı dikkatine 

lng !iz mamulatı 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: "Nl~J~Nit,, M~T~R~ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası his~e senedab 

Emniyet Sandığında yapılır. 
kayıt muamelesi 

Mazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fiatı her türlü rekabetten 
aridir, Tcdiyatta teshilat. Her za
man teslime amadedir. Tafsi!At 

için Galatı.da perşembe pazarında 
Arslan llanında 1-5 numaralarda 

-
TURIUAZ'da 

Bu akşam 

N. KOSTRUKOFF 
idaresindeki 

D~N KlZlKtlRI 
hey' eti muganniyesinin 

veda müsameresi 
1 LAN 

E.!bak Bahriye Nazın merhum 
Haaan Hüsnü pıfA vufındın Büyük 
Derede Büyük Dere caddcıinde 294 
•e 29ll numaralı Parls Oıell n lo
tantaaı maabalıçe 1931 senesi ma
Jısırun 81 inci günü teslim edilmek 
bere Uç ıene mUddedı kirayı ye
rlleceğlnden talip olanlınn pey at
çelcrinl hamilen Beyoğlundı Konu· 
lnf caddesinde Saffeti pafa apam
muını n3 numaralı dairesinde mukim 
Huan Htıınli paşa vakfı mütevelllsl 
Rllştil paşayı müracaat eylemeleri 
n hitamı müzayede olan nisanı• 

28 inci salı günü ihale! kat~yesl 

icra edilmek Uzcre btanbul mUlhak 
vakıflar müdUrlyetlae müracaat olun
ması iltn olunur. 

Dl~lN 
Kolonyası 

TOrlı: n Ec
DCllll eergile
rlode dalma 
llllrlocllltl ve 

' \ C11 bOyOlı: 
mOlı:lfatı 

lıazaomıştır. 

Emlak ve eytam bankasından: 
Sablık emlak ve çiflik 

Mevldlerlle evsah aşağıda yazılı iki parça em!Ak peşin para 
ile kap&lı zarfla satılıktır. 

ihale 4 Mayıs 193 l pazartesi günü Ankarada Banka idare mec
lisi huzurlle yapılacaktır. Bu hususta tafsilAt almak isteyenler lstan
bul ve lzmlr şubelerimize ve yahut umum müdürlük emlılk ida
resine müracaat edebilirler. 

262: lstanbuldı Küçiikçekmecede Isparta kule cıvarında Turan 
çifliği namile maruf 3199 dönüm araziyi ve 600 metre murab
baı mebaniyi havi çlflik. TeıniJıatı 2000 liradır. 

263: lstan bulda Küçükçekmecede Isparta kule cıvarında Tahta 
kale çifliği namlle maruf 5394 dönüm araziyi havı çiflik. Tcml
naı 1 i50 lira. 

llat ve ecza11 tinıJeviye nıünatasası 
Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 

187 kalem eczayi kimyeviye ve elli k~lem kimya a!Au 7-5-931 
tarihine müsadif perşembe günü saat on üçte ihaleleri icra edil

m~k üzre münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Tali?lerin şartna

meleri görmek için Ortaköy caddesinde kAin mektep mü<lürHı
ğllne ve münakasaya iştirak edeceklerin mektepten verilecek tah
silat müzekkcresile lstanbul lktısadt müesseseler muhasebeciliğine 
"Defterdarlık binası dahilindt,, tevdi edecekleri teminatı muvak

kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevmvesaati mez
kOrda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları 
vt komisyonca nakit te:ninat kabul edilmiyeceği iJAn olunur. 

Tnt~n in~isarı unıunıi ınn~nrın~nn~en: 
ldaremız için - nümulerine tevfikan - pazarlıkla külli miktarda 

levazımı kırtasiye alınacaktır. Taliplerin 200 lira teminat akçeleri
ni hamilen l 8·4-031 cumartesi günü saat 11 de Galata'da müba
yaat komisyonuna miiracaatlarL 

Limon çiçeklerinden müs
tahzar 90 derece bir ha-
rikai san' attır. Markasına 

dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız. . \.,. 

'ı~· ~· ~'-- Fransa'nm JAN MARf farinası, 
' lngiltere'nin ANKİTSON'u, Al· 
~~ 

, _,.;~manya'nın 4711, i ne ise Hasan 
·~ .• '.:"-tkolanyası da Tnrkiy~'nin layemut 
;~ ~bir hsrikai ııan'atidir. Hasan ko
l;";;,i lonyasının bu nefis ve cazibi ruh 
~:!'''i koku•u içinde mestillal ve bay
. .··• ran kalmamak m6mkllıı değildir. 

Hastalara ıifa ve Iİnirlere atıkü
net verir. Baıağrıaı, bayğuılık, 

çarpınb zamanlannda bir hıyıt 
· arkadqıdır. MaAj ve tuvalet 
için yeginedir, Hasan ecza de
posu. Bllyük ltriyat mağaza.la-

' nndı bulunur. Memleketimizin 
ve ecnebilerin bOyllk ricali, a11ri 
kadınlar, ihtiyar valideler Huan 
kolonyası iatiınal etmekte olup 

' müatalwruu tebrik etmektedir
ler. 

IZAKINO ARDITTı 
müessesesine müracaat olunması . 

w~ BAKTERiYOLOG ~1! 
Dr. IHSAN SAMI ~ 

Bakteriyoloji laboratuvarı~ 
Umum tan tahliJAtı, Frengi nok· ~ 

ıal nazınndan(Wıssermann teamülü~ 
kan kUrcyvatı aayılması. tifo ve ısıt- ı!ı. 
mı bastahklan teşlılıl,ldrar, hılgam~ 
cerahati, kazurat ve su tablilltı, ~ı!ı. 
Olıra mikroskop!, hususi ışılar ls
tibzan. Kanın üre mıkdannın ıayl- !i:ı 
ni ve kanın sedlmaitatlon ıilrati ~ 

Dlvanyolunda Sulta• Mahmur ~ 
türbesi No. 189 Telefon Is. 20981!jl 
im"hV..W~I .• _.Al .. 'il ·~ 

Dr. A. Kutiel 
Cllt, Frengi, Belaoğııklutu ve 

ademi iktidar muayene ve elektrik 
tedıvthuesL Karaköy Börekçi fırnn 

sırasında No. 34 

Operatilr Dol!tor 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi Elektrikle 
Ve cerrahi hastalıktan mütehassısı 
Divan yolu Doktor Eminpaşa sokak. 
No O. l! 

1

1
1 • ısT ANsuL viLA YETİ -Vr. PEKVl~yT•keTr iH'l .. N 
.... n_EııiiıFaiTlıiiEiiiiiRiiııliiiiiD_.A_.RL .... IKİııİİııııııİİtLAİİİİİıııİİİNııİİLiiiiilıııAmRıİİI.__. idrar, k~n. k~zurat ~es!enln 
Cinsi Mevkıi Do··nu··m M h kı u ammen ymeti tahlillerini yapar. Divan Yolu 

1 

Tar!• Köyaltı Safran karıes.ı 8 20 Biçki Yurdu altında TeL 3334 
Dağyolu elmalı)I' 8 7 

" ~;~~men üstü : ~~ Dr.-T-aşçiya_n_ ,, 
,. 
.. Saray sırtı 4, 5 Belsoğukluğo Frengi ve elektrik 

" 
Kirazlı yolu 4 8 tedıvlhanesi. Eminönll Mlnasyın 

., Kumlu yaylt 4 l O eczaneal karfı ıokatında No. 4 

Yalova mal müdürlüğünden: 
Yukarıda yazılan yedi parça tarlanın satışı 

müzayedeye kunulmuştur. 18 nisan 931 tarihin
de ihalesi mukarrerdir. İsteklilerin mezkur ta
rihte saat 16 da müracaatları. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Gaz yağlan baklanda. onbeş 

ıeae müddetle 34 numara ve 10 
Nisan 1923 tarih tahtında Sanayi 
müdüriyetinden istihsal edilmlf olan 
bir tıt'ı ihtira berı tı bu kere fruhr 
nya icarı nrllecetınden iftirasını 
vcva lstlcannı calip olan zevatın 

( 

•• lstanbul Yeni postahane arkasında 
Devlet Demiryolları İdaresi 1Ianları Aşır Efendi kUrUphanesi caddesinde 

• -------------------·· Türkiye Han 18-l!l!de mukim veklll - HENRY WALTER !STOK Efendl.\e 
Devlet dcmiryollan ve limanları umumi idaresinden: 
Bilecik • Karaköy arasındaki Beydemlr köprüsünün tamiri dola

yısile 14-4-931 tarihine miisadif salı güntt 4 ve S No. lu katar
Iarımız Haydarpaşa - Arlfiye - Haydarpaşa arasında seyrüsefer ede

cekleri ve Ari!iye - Eskişehir - Arlfiye arasında ıeyrüsefer etmeye
cekleri muhterem ahaliye ilAn olunur. 

* * * 
3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 4-5-93 l pazartesi günü saat 15 de Ankarada devlet 

deınlryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalı:· 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komis
yonu kAtipllğine vermeleri lılzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 beş lira nıukabilinde Anka-
1 ada ve HaydQrpasada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

·- ~-

mliracaat etmeleri. 

Pertevniyal Vakhndan: 
Şişlide izzet paşa tolı:almda Val

de ıpammırurun 7 No daireslle 
Köprü başında Valde hanı derunun• 
da Valdc tırathanul açık artırma 
ıoretile müzayedeye koaulmuşrur. 

Mezk~r emltkten apamman dairesi 
1 bir ve Jaraıhane işe 3 llç ıene 
mUddede kiraya verileceııtnden talip
lerin yevmi müzayede olan 5 Ma
yıs 93 ı tulhlne müaadll aab ırünü 
ıaat 15 e kadar lııanbul Evktf Mü
dirlyetinde Penevnlyal vath idare
sine ve idare Encilmenlne müracaat 
eylemeleri. 

~ J\leıkür magazayı ziyaret eden mii~tcrılcr gerek t"Jn , ı.;erck>c 
.... fiat itibarile daima memnun kalırlar. He~ ogltı istiklal 

Halkalı Tohom ıslilb istasyonu müdürlıiğünden: 
8 Nisan 931 tarihinde kapalı ıarf usulile ihale cdilecejti evvelce 

ilAn olunduğu halde yevmi mezkfirda talipler tarehndan teklif M 
olunan flatların gali ıtörülmesi basebilc ihalesi icra- edilemiyen mO- ~· 
essesemize ait bir adet maa motör rohom tathir makincsile bi • ı •• 
adet maa teferrüat elektrik fırını 15 Ni'<ın 931 tarihine müsadi 1

• 

çarşamba güüü saat 14 te pa1.arlıkla mühayaa edilecektir. Şartna· ~.f• 
mesini gö~mek istiyenler bergün ve münakasaya i~tirak için de 
tayin çlunan glinde mücssesatı iktısadiyc " Defterdarlık bina'"i~ın 
dah:Jinde,, miib.ıvaat komisyonuna müracaacları. 

Et, Ekmek, yaş sebze 
mübayaası 

Nafıa Fen Mektebi 
komisyonundan : 

\Jektebin Mayıs 931 p;ayc,;inc kadar olan iaşeslnc ait ET, EK 
MEK YAŞ Sebzenin kapalı zarf usulile ihaleleri 16·4-931 perşcm 

be gıimi saat 4 de icra olunacaj(ından tallplerin yüzde yedi buçu 
teminatı muvakkatclcrini iktbat muhasipliği 

musaddak ticaret vcsaikile Gümiişsuyundaki mektep 
kom!svonuna mü racaat eylemeleri i!An olunur 

Ankaraya yoğurt sevk eden esnafın 
nazarı dikkatine 

Ankara Belediye Re 
isliğinden: 

15 nisan 93 ı tarihinden itibaren An karada Yoğurtlar, kAse, t 
neke ve kaplarının üzerlerne pa•şömen Uğat yı.pıştırılmış olara 
aatılabilccek ve bu şekilde olmayan yoğurtlar şehre ithal edil 
meyeeektir. • 

Yeni cıkan ala 

ecrübe ediniz. Emsali Arasında bu nefasette hiç bir rakı yokt 

Kilosu 200 Kuroşturn ~ 
tl50, 250, 300, l500, tOOO gramlık ,ı,eıerde ha.r 
30 l50 60 tOO 200 kuru•• ••tılıyor tln. 

~~~Her yerde arayınız .. ~lta.t 
~ (;: 
Istanbul gümrükleri mu.,~~ 
haf aza müdiriyetinden: ~: 

J - Gümrük muhafaza merakibi için J 5 ton makine ya 
kapalı zarfla münakasa ya konul muştur. 

• 

2 - Umumi ve fenni tasdikli şartnameler, mlıdiriyet kalemi 

den alınacaktır. 

3 - Münakasa 27 nisan 93 l pazartesi günü saat 1 1 de m 
bafaza Müdlriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin, şartnamesini alarak % 7,5 muvakkat güve f 
me teminatları ile belli gün ve saatta hazır bulunmaları. s 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:b 

Bedeli muhammeni mikdarı 
Lira Adet d 
500 1 
150 1 
150 i 

Büyük Toma te-.tgahı 
Küçük torna lezglhı 
Delgi tezgAhı 

60 1 

240 580 

Beş Beygir kuvvetinde gaz motörU 
Muhtelif cins a!At ve edavat - -1100 585 Yek :-

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümeninde 
VilAyet idare! Hususiyesine ait demir tamirhanesinin bıı!A. 

muharrer makina ve sair alAt ve edevatı satılmak üzre alent rrı 

zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ve makinaları görme 

lsteyeyenlerin vl!Ayet daimi encümen kalemine müracaatları 

yevmi ihale olan 22-4-931 çarşamba günü saat on dörtte dai 

encümende hazır bulunmaları JAzımdır. 

Fatih sulh 3 Unctl hukuk htldmll
ııtndeıc Y edllrulede imrahor M. istas
yon caddesinde 41 No. lu hanede 
makim iken l 9·9·930tuihinde vefat 
eden kahveci Pcıro efendiden ılıcak 
ve borçlu olanların bir ay zarfında 
mahkemeye müracııda ılıcak 

n barçlannı kayıt etdrmelerl ve 
lddlai veruet edenlerin dahi üç ay 
urfındı mahkemeye mliracaaılın ve 
aksi balde kABunun wifl veçhlle 
muamele olunacığı alAkadarawn 
mah'ım• olmak lzere ilin olunur. 

MAMA 
Dr.H. Ş I NAS 

Yavrunnzun en sıhhi gıılasıdıt· 

Zayi otomobil plakası 
Seyrüsefer baş memurluğun 

almış oldutum 3112 numerolu o 
mobil pllkasını zayi ettim. Ye 
alacagımdan eskisinin hükmü ol 
dıtı illn olunur. 

Sahibi: Hüse~ 

Mes'ul müdür Bürhane'11
1 


