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1 Yddr~ ve me ro11yeı. 
:? - S.u •• lt•rlcf haberler 

S l•cQ sabilcde, 
E~ı;;ı;uk• satıf 1a1ı: ~ 
tltlerl naııl alınacak. 

J t:ı rı: rnl nıeıbnh'ada kl:o 
baıtınd .. n ılınal!ak. 

4 A~nıa altındaki ıça nıar 
Uld iirülüyor 

4 ilncıı salılfd• 
ı Fe••• 

NUSHASI 5 KURUŞTIJR ıv n a ,.mun n un r:ıan n ZU'1 u......,..n. u iL m ,., w bD 
'l Attmıt rnaznwnlu milhJm 

,,,,. ''"" 
2 Hfkly o 
1 D0"'91 1' 

-~.Mecliste müstakiller hizbi bulunacak .• 
Yeni Mecliste 20-30 müs
takil meb'us bulunacak •• 

Son dakika -
Fethi Beyin 
eviııde içtima 

ANKARA 14 (Gece ııeç vakit te
lefonla) - Mefsuh Serbest fırka er
kirundan Nuri ve Tahsin Beyler, bu 
gün öğleden sonra Fethi Beyin Yeni 
telıirdeki evinde bir İçtima aktetmit 
lerclir. 

Bu içtimaın müstakillen namzetlik
ltrinin varı ile alakadar oldu ğu tab· 
min ediliyor. 

Ocaklar 
Tesellüm Hey' eti 

• • • 
ışını 

bitirmek üzeredir 

Falih Rıfkı Bey 
ANKARA 14 (Telefon) - Bolu 

ıneb'usu Falih Rıfkı Bey ekııpreslc 
latanbula harcelrt etti. Mumaileyh 
Balkan hafta11nda bulunmak i~in Ar
navutluğa gidecektir. 

Kambiyo mürakabe 
hey' eti riyaseti 

ANKARA 14 (Telefon) - Kam 
blyo milraakbe heyeti ve konsorai
yom icra komitesi riyaseti borsa ko
miseri Adil Bey tarafından idare e
dilecektir. 

Irak tayyareleri 
yann gelecekler 
İstanbula gelmeleri bekle-

nen Irak tayyarecilerinin, dün 

Ticaret od1tları kongn.91nde bulunan mur•hha$/ar 

Ticaret odalan kon
gresi dün açıldı 

İki encümen teşkil edildi, İş Banka
sından Çanakkalede 

bir şube açması rica edilecek. 

J(öprüden tramvaylar diln 
bir saat geçemedi! 

havanın muhalefetinden dolayı KIJpr/J ortasınd•, d~mlrll kapağa takılan tramı•ay 
Belgrattan hareket edemedikle- •rabası v• biriken halk •• 
ri anlaşılmıştır. Bugü~ (çarşam Dün öğleden sonra saat 16 derhal durdurulmuşsa da yolcı 
ba) Sofyaya harketler~ ve yarın raddelerinde köprü üstünde bir lar büyük bir telaş ve korku g< 
de İ~tanbula gelmelen muhte- tramvayın geçirdiği kaza neti- çirmişlerdir. 
meldır. cesinde seyrüsefer bir saat ka- Tramvayın seferini temin et· 

F enerbahçenin bütün 
kupalan çalınmış 
Evvelki gece Fenerbahçe 

klübüne hırsız girmiş, klübün 
şimdiye kadar kazandığı bütün 
kupaları çalmıştır. Kupalardan 
ikisi gümüstür. 

dar muattal kalmıştır. rnek ancak bir saate yakın bir 
Bir Beşiktaş • Fatih arabası zamanda kabil olduğundan bu 

köprünün üstünden geçerken müddet zarfında Beyoğlu Beşi~ 
tam üzeri kapaklı aralığa gelin- taş ve Bebeğe giden arabalaı 
ce fren birden bire demir kapa- Karaköyde ve İstanbul cihetine 
ğa takılmasile araba ani olarak giden arabalar da Bahçe kapıda 
sarsılmış ve arş da yukarıdaki manavra yapmağa mecbur ol
yaylı tele takılmıştır. Tramvay muşlardır. 
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yıldı~ -ve Meşrutiyet H 

lngiliz LRomanya mektubu 1 Bir misak ispanyada cümhuriye 
k b. . Kabinenin istifasın- - " • • 

a ınesı dan sonra.. Hicaz- Necit v~ ~rak ilan edıJdı 
BOKREŞTEN yadry«: Mirones- arasındaaktedılıyor , , 

· 7 ~frilt• No : !J2 

lngilterenin Mısır siya
seti ve Kamil Paşa •• 

Bu defa da itimat ko kabinesinin iıtifaıı herkesi hayre- LONDRA 13 AA - Reu- B BAlR s~dLON, 14 (A.d''Ad.~' - ld~mıştkır.dKrakl pbu :ııcşahm Mk~ 
te düşürınüttür. Çiinkü, Rmnanya- A. . '. . · · .. arse on a saat on or u on ı ter e ere arıse are •·.,.. 
nın Londra orta elçisi M. Titulesko te~ Jans~ ıstihbarın_~ go~ üç geçe cüınhuriyet ilan miştir. ' . ( reyi alacak 
nun vazifesi ba,ma . gitmek üzre Hı~z, Necıt ve. İ.rak mııınes~ı\- edilmiş ve belediye dairesinde Madritte ahali cümhuriyetı 

1 Bükret'den müfarakaünden oonra lerı bu ayın sekizınde Mekke de cümh' un'yet ba"""g" ı çekilmı'ş- 'I' .. · · d JL.·-1 " 
~ irim bö 1 b' 'atif ku b' d 1 k , . k 1 k J•- 1 anını surur ıçm e a ""T ., n· 

B b "'}" k d • • biç ıe ye ır. •. anın Y\I - ır ost u , ıyı omşu u mua- tir l <1 a la 1 0 zamana a ar ntCe ntCe unıı !Kklemcmekte ıdı. . hederuım~si ile bir hala:m proto ' , . MADR T 14 (A.A.) - " E 
Romanya matbuatı, M. Tıtulesko k 1 · lam 1 d A · j Madrıt, 14 - (A .. A) - Şayı Iın tahtından feragat etmeSI 

fırsatlar kaçırmışh.. r.ua günün loirinde milli bir temer-
0 udımza h 11~far ır,l lynı zbil~- olan bazı haberlere göre kral Madritten müfarakate k .tın 

'-"- b'"-- ti' t kil' ihtimaline meb man a mu te ı mese e er ve .. -ı d M d · . Y 
~.... ur<ume eş ' , __ ._ h .. ıiik' l l . il b og e en sonra a ntten oto- vermesi üzerine posta tel ıu· 

Memldctimizin tarihi siyasi- dızda bulunduğum tarihte Sult. ni ön safta bulunan 11yaset adanua- assa gum mcse e en e a- mobille çıkıp gitmiştir Yine bu 
1 

f b' ·ı '. eıe 
S im' te"'-ilı: •tmiş olanlan:a ma Abdülhamidin muttali oldugum" tile istiprelerinde uğradığı güçlük- zı sahalarda teşriki mesai •edil- · , v~ te e on.. ına~ı e sııır r; .n 

""' ~ ı · 'zah d makalelerinde Miro· • h ı hakkında .. şayıalara nazaran parlamento- bınalara cumhurıyet bayrağ" e lıim bulundug' u üzere eskiden duşun" " celerini yukarda yazar- en ' · e en. . .. k mesı usus an muza- yu ict' d t · · "ınh · . , . f 
nesko kabinesının mevküne çok ltV k • d , , ·ı•f , ımaa ave IÇtn CU Urt- ktlnuştır r · hükOmetler meoı ken ziftin tcbad'" eden mez . kmak h erat ıcrasma aır ıtı a name ·ı 1. 1 k al · rıış 

ge ıp g~ , . . . ' • e ur - vet bulmuı nazanle ha ta e- imza! yetçı er, sosya ıste er ve r - Sokaklarda biriken kesif !ılıirai 
k ett~ ~l~ bır ıdar~ testsı ve kUr ~~vel~e ~a . men hem:n. ~ü~~efik bulu~uştu. anm~. . . , lı_k t~aftarlarındaıı mürekkep t,abakalarr elleı.-indeki cümh&ü m 

Tuı1klugu l~y:k oldugu mert«: ~reddut teşkıl ede~ bic m~- Ger':"; mıllı koylu fırkuı ,..... "!-.. M d 'd • t l;ıır hukfimet teşekkül etmiştir. yet ba ıaklarını sallamak ecl 
bei kcımale ısa! edecek ve harı- lfilıazanm arzı munasebets1z Manin nun ve gerek, hatk fırkası teı a ere e vazı ye Barselon Saragos Cordovc Sa tile b:n .. alkışlanuşlardır 1Un 
· 1 1 · · b .ı. kt l b' ,,,,_, • zan ıi Maretal Overeıconun son zaman. k k k . • • • .. . ll cın_ a ey :_ımıze. ~,..eme . e o_- u- şey auuwz~:ınmıyaıcaı::~ - !arda bir temerküz kabineoi teJCl<kii pe arIŞI ınt - SebastienHuvelva, Almeri Hükumet erkanı ile iktİı u ı 
du~ ~~l ve ıhtırasatı sıyası- n~a bulund~ğumdan ~ulaha-, lünün imkanuzlığı ~kkındaki bu LO 

0 
A AA _ C a'. Vigo, Loen şehirlerile daha mevkiine gelecek olan cüm~•la 

yeyı. k~~en kesoccık esaslı zaı mezkfıreyı ar~eyledun. Mı- . müşahedesini teyit etmi' oluyer~u. . N R ı 13 , ', · • ap ~ır çok mahallerde cüınhuriyet yet İhtilakileri rüesası arasıl 1~ tedbırler ıttıhazma çalışmamış sır eczayı memalikı devletten Binaenaley.h, Mironeako kabinesı dan gelen ve Madere a ugrayan ilan edildiği haber alınmıştır ki . . '· b d 
1 Ye bu uğurda çok kıymetli gün olup bu esaıs ile beraber devlet ' çekilnH!yi aıta hatırına getinneyor Edinburgt Castle namındaki İn: MADRİT 

14 
(A A) k · 

1 
ıçtıma, guneş aun~ an an 

f d ak ·ı M ··--'' ' lek f r ., iktıaadi saha gil' • · bu .. 70 1 ·ı ' - .. - rı vel olacak ve kral aılesı he ler ve ele geçmez fırsatlar t:N- tara[m an v tı e ısıra ""-'ll l vem~. e ın ~~ ~ v
1
.. .. d .... : ız gemısı gun yo cu ı e tahtından feragat edere!· s

3
lahi M d 'tt ·-ı~ kt ınaı, 

tedilm1' tir. Reşit Paşa. Fuat miş olan rfermanlar ahkamının 1 lard_a yudkb~~~~esalı ıçı~ "::.::.yu!r~ Southamton'a gelmiştir. Bu 70 yetlerini Aznar hükfune~ine tev a ... ;nde'nttca.rf· ·~ kc~' dır,b' h değ' 
. p ,.;t-,· rih' , hfu , . İ 'l be yeru te ır""' maga 1 İ 'liz k l ta •na rı ev a a e ır to Paşa, li aşa s•uı ta ımı.-· ma zıyetı ngı terece ı ya- d 1 te •--bu •ırada ve geçen Çar- yo cu, ngı , onso osunun v d' t . A h"'-"- t' d · h"k" . k d ' A . Pc 

· ·· · ah h · 1 ·ı · ı u. ı .._.. · · ·- · M d" 'd ı e mış ve znar u ... wııe ı e can u um sunne te ır. ıle de bırer şohretı m susayı a- natı resnııye ene teyıt o un-ı ıamba günü sanayi ve ticaret nazırr sıyesı uzenne a ere en va- b salfilt' tle , z . k ki d dola k dı 
iz bulunan ve müteaddit defa- muş olduğu daima söylenirdi ı .. g/llz Baıveklll Mac Donald M, Manoileaco ile meclis araamda pura binmişlerdir. u. d ıye ~ d ananın ~~a- 50 ~ ~ a 

1 
.. s~a t~ ~· zt.iı, 

lar sadaret meW<ıini işgal eden ı ve Mxsıra. dair indelicap bir ira LONDRA, 13 A.A. - Pas- bir hicliae ~ , _ LONDRA, 13 A.A. Bahriye ~ e ~şe . .~ ;n muv at . · z~ar ı~ -~meh . da~ 
zevat, ellerinde namü~i de tebliğ •o1undukta bu keyfi- kalya tatillerini Lossie Mouth'- Kral Ca~ un samımı abbaple ~elen- nezaretinde beyan edildiğine gö Cüınhunyetçı hukfımete devrey raya tevdı etmıştır. de 

~ • o. lund - 'd' "dd d d' . . . dan ve kabinede mutemet nn C l d ki İ T kudret ve ısalfiltıyet ıuu ugu yet teyı ı mu ea sa e ın- ta geçırmış olan Başvekıl M. b 
1 

M Ma il meh'ıuaıı re ur ew namın a ngı ız zır 
halde lbi1e ecnebi devlet~erin -de tekrar ediliyordu. Zaten Mı Mac Donald Avam kamarasının m':.d:J:de ~detano~e uğradı ve hlısmın Cebelittank'a gelmesi
topraklaromız ve istlklalimız ii- sır lngiltere tarafından zapto- yarınki içtimaında hazır bulu:ı- iıtifaımı veonek lüzumuna kail oldu. ne. intizar edilmektedir. Bu zırh 
zerindeki emellerine set çekil-' lwınıamış hukuku müllciyeti mak üzere Londraya avdet et- M. Manoilesco, bu fikrinde ve niye- lr icabında İngiliz tebJsuun me
memişti. O vakitler rnüdahala- deylet baki olup Hidivi Mısır miştir. Kabinenin vaziyeti per- tinde ısrar göıterdi~n~n .. M,. ~- nafiini muhafaza etmek ü.zere 
tı ecnebiye bir aralık <> derece- da tarafı devletten nasp ve ta- şembe günü muhafazakarlar ta- r~":'k~f cfa C~kesalı cunerclu ~bin-- Lizbon'a vesair mahallere gide-

Yerli mal sergisi · 1 Sıtma mücadelesi••• 
ANKARA 14 (Telefon) - Meclis lar 

reiaile Dahiliye vekili bugün yerli ANKARA 14 (A.A.) - Sı ltıı 
mallar sergisini ziyaret ve takdir ey- hat, İçtimai muavenet vekale it 
ı · ı nr enıış e ır. ce yapılmakta olan sıtma 

, b im ,_. B b ·r al' . _,,., -•~ b l 'd' Ş run utı ·-- r a Y ı. . y~ ·. u uştu "'~ a ~a. ı v •. ı:ı- yın ""'ı.~m., .. -.e · ,u .tı.?ID~ ı ı_ . u rafından işsizlik hakkında veril M. Titulesc:o, Bükret~e gelecek cekttr. Ar t h ·ı ff " 

yınınde bile hır s~f~n . k~ırın ııı:ue ~or~. ~a:b1;'llını~ d_evletın miş olan tevbih takririnin reye ve kralın bir temerküz kabinesi kf: Londra içtimaından 1 a Si gormuş 
cadelesinin marta nihayet 
lan senesi mesaisi hulasateıı 
dur: rey ve muvafakatını ıstLhsale lbrr mulkü uzerıne hıç bır a!hde konulması neticesinde anlaşıla- kil edildiğini gönnek hususundaki defterdarlar 

mecbur -0J.ınak derekesine düşü ve. hakka müstenit olmıyarak caktır. Maamafih liberallerin, arzuıu','u ~en~erine bil~ m:re evvel ANKARA 14 (Telefon) _ Mali- 930 senesinde mevcut 11 
rülmüşcıü. Gerek ecnebilerin bu ahar bir devlet tarafından çı- nazırlan dinledikten sonra hü- muhtelif hyıuı !ırkalann. ~slerile FARİS, 13 A.A. - Hariciye ye vekileti all tahsil gönnli~ defter- ma mücadele mıntakasına 
k b·ı iid' ah 1 1 · k •- l 1 ık • · ı· hemen teınaı halme geçmiftir. 

a \ m vı:/;wa: ~rıne ~ gerf "''."fi ::ış o an rt ay~~şga ıye- kUmetin mağ!Ubiyete uğrama- Siyasi -1Wilin fikir ve mütalea- nezaretinin bir hukuk müşaviri darlar yetiştirmek ınaksadile hukuk şube ilave edilmiş ve müca 
dahı en · u an ~r yet e- nın , ı sene sonra ta! ye et- ması için kafi miktarda rey ve- lanna göre M. Tituleıco'nun yeni müstesna olmak üzere deniz iti- ~~k~~~~Y:.;:~~:'e'::t::.1. müdür- altında bulunan köy adedi 

içi 
ta 
la 
ı. 
la 

re karşı o .zamanın hiikfunetle- mesı., yolunda<> devletle mu- rerck ona muzaheret etmeğe ka kabineyi tepw hu•u&unda deruhte lafmın tanzimine m•mur komis bin üç yüz yetmiş beşe balig 
ri idarei ma.sbh,at t~irl~rile kavel~name tanzim ve_ taati ey rar vermeleri bekleniyor. Hükfı et!iği ".~zi~e için b~r hat tayin edil- yonun mesaisine iştirak edecek Mugw lada belediye mus,tur. Heyeti umumiyesi iti ın 
ve manevra nev inden bir sıya- lemesı tJıı ahar devletın orada metı' n mag" lubiyete ug" raması 1 "."' ~gıldır. ~ Tıtul~_co, 9aye~ va: olan Fransız mutahassıslan azi- ,,, 

· M mik uta b t rk kabınesı • •h b rile 930 senesi yaz ve j,-,c rıı«; setle vaıkit gıeçirmişlerdL eı:11 haizi hukuk olduğuna kail ol- kabinenin istifası ve ·yeniden u- " kili Y "ff emk el uz ku ı· metlerini tehir etmişlerdir. Bu ınti a atı _,., 
lek · · .ı.~.,.. • ıb' a:k • rl f · ed'l • teı ne ınuvn • o maz.a vvet ı simlerinde bir buçuk milyoı' ehatım~z ~·1a_,n ~hgıldırdser- ~ manasm Ba tbe"'sl~r. 1 

e1ce- mum! intihabat icrası demektir ve nüfuzlu siyuet aclamlanrua ittira- mutahassıslar, itilafa müteallik MUGLA, 14 A.A. - Beledi- kişi muayene edilmiş ve 
344 

b 
ve~ zı~ o.uugu · a e ev- g~ne -~zar~n a l<ı mm ~ v~~ kini temin suretile bir bükUmet t~ hukuki müşküller halledildikten ye intihabatına ait reylerin tas- sıtmalı tıedavi altına alınmıŞtıl s 
letın hazınesı >Sıkıntıdan ve ıkıt boyle bır mııkavele akd1 mu kiline çalıp.caldır. Bundan batka, sonra bu akşam hukuk müşavi- nifi bugün yapılmıştır İntihabı 

20324 
ı..;..; koruma tedavisine il n 

borçtan ılırurtulamıyor, toprak- taleasmda bulunması fahiş ıbir Merkezi Amerikada bir temerküz kahineıi vücude ıetir- rine iltihak edeceklerdir. Cümh . t H Ik F kas _ ~ _,., n 
larunızm layuat ve Iayuhsa hatayı ·siyasi teskil ettiği .şüp- mek için sarfedile<:ek gayretler bota V la .1 • ... .unye a rr ı nam bi tutulmuş ve 4496 kilo ııı~ 

abi'nden b' tü 1ü · tif d I "zd' S 1 . H 'd' , '--· kanlı mu·· cadefefe' r çıkacak oluraa parlamentonıın der- enezu ası en mag- zetlen kazanmıştır. nen kinin dağıtı!mı§tır. SıtıP"' men ı · it' r , ıs a e 1esı ır. u tan amı ı.n ·uu hal daiı it ta tahmin olunmakta- l A ed ·ıd· k rd · ..C 
ol~yordu, E~ devlet- mııkavelıenameyi kabul ve tas- NEVYORK, 13 A.A. - Son dır. up l 1 ikinci Milli sanayi ser- mmta ala a arazı ıslahatı -~ 
!erin bize karşı tatbrk edegel- vip etmemesi cayi nazardır. gelen mufassal hab:rlere naza- Sabık ~vekillerden M. Maniu, BOGOTA, 13 A.A. - Vene • • f k !Ad ... b bataklıkların kurutulması j;,ı 
diklerıi siyaset gün gibi aşikar ran Puerto _ Cabezaz hadisesi kendisine •önderilen telgrafı otoıno-ı zula isyanı bilkuvve hitam bul- gısı ev a a e mg et 142 kilometre tulünde kan tfC 
idi: Maa.ınafih harbi umumi bu esnasında 3 Amerikalı zabit ile bille Ceo~......,·~ g.'.derken,.rolcla al-J muş ve asiler hükfimet kuvvetle gördü a'çılmış ve yüz binlerce ıne " 
M~~~~izin.1!er cihet~- mese_leyi _ıkö1cün~7n ~lletımiş yerlilerden mürekkep bir muha :!:"ı.:!:;:fr~ donmek uzı·e derhallri tarafından Oropita'da müt- murabbaı arazi kurutulmuştuC· 

~~ ~ıı;.= ~ta~ ve~=- oldugu cıhetle ışın munakaşa 1 üz bölüğü asilerle vu!m bulan Siyasi müki.lemeler devam et-1 hiş bir mağlfibiyete uğramıştır. ANKARA, l4 A.A. - İkin Adanadaki sıtma enstitiis\i( 
at c yeyı ra at - cdilecek ciheti kalmadı ise de 1 mücacele eSl'asında temamen mektedir. M. Mironeoee, M. Mieha-1 İhtilalcilerden bir ceneral yara- ci milli Sanayi sergisinin gördü de 19 doktor kurs görmüşler 

mamak, b~ ıka~gaşalıkl~. ara- tarihi siyasi noktasından zap- telef olmuştur. Asiler evvela lake, M. ~-.. ~are.!8' .. Avereoco ve lanmış ve esir edilmiştir. Esir- ğü rağbet fevkaladedir. Gerek dir. 
sında ıkc~ ~ v~ a:n:3li ıha- ta geo .. mesi faı·d- ·'en halı' <leg" ı'l- mahalli seyrisdain idaresi bina Dr. Lupu '.1". ~şmuıtur. . 1 ler arasında bir çok zabit ve as- teşhir edilen yerli malların ne- Halen sıtma mücadele m111 
risanelerını. ta1!biıka imkan bul- cu Kral, bınbrn ardı ııra M. Miro- B' 

1 
faset ve ucuzluğu, gerek halkı- _,, 

aık B · nl b' d' sına taarruz etmeg' e başlamış- nA•co M Manoilesco ile M Ceor ker de vardır. ır cenera 250 takaları 24 vilayete samı, ·ı bul"' m u sıyaset o arca ır um ır. · - • · · - . . · , k h" mızın milli mahsulat ve mamu-
de. ~iye idi Memleketin hiç (Bitmedi) lar ve birçok yerlileri telef et- ı ges Bratiano'yu kabul etmiıtir. asken ıle ne at ~ te ve u- lata karşı gösterdiği alaka sa- maktadır. Bu Vilayetler Ani<' 

. ı • , . · , , . . · mişlerdir. Muhtelif fırkaların vuiyetleri kfimet kuvvetlen tarafından ta- ra, Eskişehir, Çangm, Kırşehiı 
blır ~li _,1 ~~lds~ya.setmls bulresdın~: İhracat kooperatı·f- İşte Amerika zabitlerile yer- meseleai hakkında yavaş yavat bir kip olunmaktadır. yesinde satış çok olmuş, sergiye 
( en.'~ .... egı ı. tan a .,.. . .. .. • • .. , takım malumat tereşfuh etmeğe baş- • • iştirak eden firmalardan bir ço- Yozgat, Konya, Samson, Ar!l$ 
siya'set\,ari, uzak vi.liyetleri- li b_oluk efradı bu m.s~le uzen- lamııtır. Liberal frrkası reisi M. Du- Tamırat komısyonunun ğu yeniden mal getirmek mec- ya, Kocaeli, İstanbul, Batıkesİ' 
mizde gene bu siyasetin tesiri }eri teşkili ne ımdada ko!!tukları sırada t~- ca fırka .. nın bütün siyasi kuvvetler- a ·fesı· bı•ttı" buriyetinde kalmıştır. İzmı'r, Manısa' • Gazı'ayın' tap, O 
h'"-' 'd' H ı A b' tand ki lef olmuslardır. •den mürekkep bir temerküz kabinesi V ZI 

"'"'m 
1 1

• e e ra ıs a ANKARA thr . AA İki kili 'b . a1· . d . bn - ha 1 T . ' ı· M "l A 1 M·---•~ tahrikat göz ile görülecek dere , 14 - acat ko PANAMA, 13 . , - teş ı tim ını .'."P't ~ , ege - PAR S, 13 A.A. - amırat S .k k b I d• nız ı, ug a, nta ya, """'. 
Cede ,,.,.,,_,,_ idı' Ger\oralarda- operatifleri tesisi düşünülmekte 1 Amerika kruvazörü 300 bahri- zır Mbulhualn~uiu1 .benuaı"'ı ylfemıkttir. . . komisyonuna tevdi edilmiş o- en azası e e ıye Adana, Cebelibereket, Afyonlıl 

-ya.ıw:u:- • • • .. ,., • .. u ıf ı r er ır ası reııı M.. • • • • • dul 'tıl 
·ki memurlarımızın eydet1pey dır.. .. .. . ... ye sılah~ndazmı hamı! oldugu Georges Bratiano, bir temerküz ka- lan vazıfe hıtam bulmuştur. reısını vur ar rahisar, Aksaray, Biledkten ı 
vukubulan iş'aratı, gereik: sure- İle~-~ur~hlen notktakı nazar~af~ ~o halde asıler1 tarafın1dankmuhas1a- bineaile bir _aradabeçalıtmak .ar~sun- ~ıuı.--.ılllltlllllll1llRllll' , ANTALYA, 14 _ (A.A.) _ rettir. Sıhluye Vekilinin riyas~ 
ti mahsusa ve hususiyed-e yap- re ııcı .ı raca . , ~~atı ı_ı:un ra altına a u:m·ş o ~ uvvet e- . da bulundugunu yan .. ehniıtir,, ~····· ·· Serik kazası belediye reisi Dur- tinde her.sene. ~op.lanan srtman1~ 
tırılan tetkikat ve tahkikat cc- yalnız bı veya bırıbıone muşa- re muavenet eunek uzre Puerto ı ~"_'al A:r~resco, dun halya dan ~ Son Hafta muş gece saat 24 et belediy da- cadele reıs~e~ ıçt:mamm buseı1t 

b, tahrik•t d · · bih madeler üzerinde muamele Cabezas'a hareket etmiştir gelmıftir. Rem bulunduğu fırkanın = ıresın' • den çıkıp evine giderken mayısa. yı ıçınde yapilinası ıııu ne. ı .. a mm e:~esını ap , . İ " . , · geoit bir temerküz kabinesile ..,.,. § 
aşıkar gostennekte ıdt. yapma_sı 1t:aP ~yor. hra~at ko Avuaturalya. fakırlerı kabul sere tcıriki meııai edeceği fakat mab ii K pusuda bulunan iki meçhul şa- temeldır. 

Sultan Hıamidin Aral>~ operatıfle_rın~~ ıhraç e~~lece~ etmiyor dut bir temer~ hükiiınetin~ muza. i upamızı hangi h.ıs tarafından kurşunla katıledil 
hakkında ve bazı devletlenn A maddelenn tüccardan degıl tali WELLİGTON 13 AA _ ! heret göıtermegt ko.bul etıruye<:efi = mektep alacak? miştir. Katiller kaçmıştır. Za- Zaro ağa Londrada 
rabistan siyaseti bahsindeki derecedeki miitabhitler koopera Başve!dl bugün fal~ir ve ~ar~ız ı' zannolumnakı_adır. U:"umiyı;tfe ~- ~ iki ed nbe · b · hafta bili-"E brta ve adliyece tahkikat yepıl-
düşncelerim bundan evvelki ya tiflcrinden alınması liizun gel- kimselerin Yenizelanda girmesi' zdetebl~,tM. Tkı!"lesk~~·ınn~~. t~~~ ğf-·-•- ,~~meed.:: ~ektepliler § lmaktadır c· eti hs' LONDRA 14 (A.A.) - J{eı 

1 d •-..:ı.. cd-A- v~ mekted'r ı e ır emer uz ..., ~- ...-auıu = _.,. """" , ~-'-'-' L-• i!i pı • ınay n şa ı ga . . . - vı 
zı _arını a. ~ u•,, • en.en ~- ı · ni. meneden bir kanun 11iyihası ihtimalini memnuniyetle karp•·-k- ~ müsabaka•ımn ön~~.,... ...,. 1 razla ika edildiği anlağtlmakta- disının 157 yaş.ında oldugunu 
mıl Paşa de mula.ka1ırnda ona Müstahsiller mahsullerini bu tevdi etmiştir. tadır. §ta son haftuıdır. Şiındıye kadar E dır. dünyanın en yaşlı adamı bulıll 
neler eöy lediğini ve Kamil Pa- istihsil kooperatiflerine tevdi . .. , • ~ muht~ '?e,kt~ devam eden ,- J 'd h k d ğunu · dd · cd z Ağ: 

H"-"-~--'an ald - • Nıkaragoada mucadeleler Çınde harıc ezmem!e- ii gençlerıtnlZID muaabııkaya kart• aponya a Ü umet u 1 ıa en aro . ~an~ ii""~ ~ emır cdeceklerdir. Bu vaziyette ihra PANAMA, ı 3 A.A. - He- k . • .
1 

E; gösterdikleri hararetli &lika, her Nevyorktan Londraya geırnif 
uzenne ır arıza Y. ~- cat kooperatiflerinden evvel nüz teeyyüt etmt:mis haberlere et ımtıvazının 1 gası ~türlü ümit ve tahminlerin fevki· ı buhranı tir. İ•tanbula gitmek üzere bll 
ruettf~~ .Sultaıbnu anH'.1"'1zaiddaıe·-~:' mustabsiller kooperatiflerini gör Purto Cabezas'ta asilerle NANKlNN, 13 A.A. - Ha- ~ne çB~t~~ıun ubiror·., L-•-- TOKİO -14 (A . .A) - Yeni lunan mumaileyh Nevyor~ 

ıgını ve ·~ - teşkil etmek tazım geliyor. .. 1 d . l k · t" ·ı = ızım -7 e r masa-• . ş 
bete uğramadığından mündere- vuku bulan mue<!de e esnas~ a 1 ncezmeme e ·et. ım . .'yazmın ı - ~ çarken mekteplilerimizin cihan Başvekil M. Wakatsuki, dün im gayet latif bir hayat geçirtJll 

tından malfunatmı olmadığı- Müstahsiller füzuli mütavas Amerika ve Nikaragoa bahrıye gası hakkındakı muzak~reler ~ve memleket ahvali haldunclaki 1 perator tarafından kabul edilm:ş olduğunu, orada cazbantlar' 
::::- beyan etmi tim. İngilizlerin sıtların kazanc;ları ve hileleri yü sitahendazlanndan bir çoğu te-ı mü~it bir s?rette .terakki e_tmek ~gör~ v~ ~il~le~ni çoğal~ = tir. M. Wakatsuki, yeni kabi- müsamerelere gittiğini söylt 

tik~ . · _,, lan zünden kaybetmekte oldukları lef olmustur. tedır. Ay nıhayetınde İngıltere iE kendilerını günluk havaclislen 1 nem te"kil eden nazırların isim mış· , hayatında asla içki ve sig' eczayı mema ımıLA.len o f · · : tetkik takibe alı tmnak gibi - J • ., ·-• 

M m hoL,__ .... _t ış' gal ......... le- men eatleri ihracat kooperatif- ,. ile bir iti18.fname ımzası muhte- f . ve dı.t i terini imperatora bildirmiştir. ra içmemiş olduğunu ve daiw; ıs uu.::ııw ıv1.ı.1n. l , , d h f d k • ' b- ••k - be d'lm k dir = bır maksadımız var - . -
rindeki haksızlık aşücaıdır. en sayesın e mu a aza e ece Amerıka da uyu o:r- mel ol?~gu yan e ı e te . · i Yüz haftalık muvaffalayetlij Başvekil eski kabineye dahil nebati gıdalarla. t~ayyüş ettıf,' 

Bahıfili ile İngiltere hükOme iri ileri siiriilryor. Bu menfeati 1 ı Hancıye nazırı ~· Wang, hır f netice bu maksadımızın hiıd oı. lj nazırlardan bir çoğunu mevki- nı beyan eylenııştır. 
ti arasında olvakit bu mesele müstahsiller hesabma yüzde man yangın arı nutuk ira~ ederek Çın ~ille:tin- i d';'~.;.. ispat ede<:elı kadar fe- -.- !erinde bırakmağa karar verdiği Z~~ Ağa demiştir ki: ::seı 
iciıı bir çok muhaberat cereyan yüz farkla tahmin ve tcsbit eden NEVYORK, 13 A.A.- Ruz İden harıce7.memleket ımtıya- f fW!dir: ,, . öğrenilmiştir. Sabık nazırlardan kendımı 157 yaşında degıl ~ı 
etm- , is ve Kam· il Paşanın 0 za- ler vardır. Halk fırkası kongere gar dolayısile şiddeti artan bir ı zından fer.:gat eden ecnebilere i , Şımdidye kadaek~eplm~.~r•hııfıt- i yalnız M. Ugaki M. Tawara M gilya 57 yaşında imişim gibi tıı~ 
manb.'..j sadaretinde İngiltere sinde bu mesele ciddi surette omıan yangını Nord - Wiscon- karşı adilane ve müsavat daire- ~ ~ e en ii'::im ıha ucnmuad' .. ta . • ı Matsuda ve M. Suzaki deği~ti- sediyorum . ., 

k · . . , h . l _ "9-UID en m va uını ym • -ı: • ıı· murahhası Sir "Dromond tetkik edilece tır. s~n ve Haut - M:c~ııga;ı {la ta - sıı;d_e .muamele Y~P~ masının te- ~ ve tefrikinde gösterdikleri kabi· rileceklerdir. Bunların yerine ce , z:u-o Ağa on bir defa evle 
W-0tf,. il ıbilmüzakere İngiltıe- -~ rıbat yapmıştır. Bır çok kasaba mımnı talep eunıştır. [ liyetten dolayı tebrik ederiz. = neral Minami, M. Hara, M. Sa mışttr. 36 çocuğu olmuştur. 
renin iki sene sonra Mısın as- Kastamonu'da bı·r !arla çiftlikler mahvolmuştur. M Doumergue'in Tun us ~ Müsaba~lara ittirak eden ta-! kuraunchi ve M. Kawasaki ta-
kerinden tahliye irin 'bir mu- Binlerce köylü çalışa cabalaya • h ti• ~ lebedea en zıyadeoldmiuvaffakekto-1 yın' olunacaklardır. Yeni Harbi- A 

~ b ·h .. d.. - seya a = ıan1arm mensup u a m .... Almanya - vusturya kavelename tanzimi tahtı .kara tecru" e m ayet yangını son urınege =be ''Mill' ... ·ı b' - ye nazın ceneral Minami vakti-
{ .:: ıy~"' nanıına zarı ır e • • 

ra alınmı.ş olduğu işitilmişti. muvaf ak olmuşlardır, Hasarat, SEFAX, 13 A.A. - Fransa ~kupa hediye ede<:eğimizi ndey. fi le Korada bulunan askere baş ıttıhadı 
Vakıa olvakit başkitabete ta- KASTAMONU 14 .AA. 1 ~lyon daları tecavüz etmek- R~isicümhuru M: _Doumergue, ~lemittik. Bu ~ediye, bütün~~ kuınandllnlılı: etmiştir. tıı· 
yin olunmamrş olduğum cihet- Hindistanda yetişen çuval ima- tedır, mılyonlarca zeytınlikle muhat iE vapların tetkik ve derecelenn ~ CENEVRE, 13 A.A. - . 
le mesele ıbaşkitabette gördü-. !atma fazla müsait ve Kendire Harault havzası grevi olan şehri ziyaret etmiştir. Mü- ~ tunifinden soru:-. veril~. ~ B .. d l k tif ! giltere Cemiyeti Akvama bıf 
güm ve hatırladığım şeylerden rakip olan Jut namındaki neba- • : şarünileyh, memleketin eski sa- § Cevaplann_taınifine .. devam edi- !!! ug aycı ar oopera 1 nota vermiştir. İngiliz hükurııe 

h "b · · h ' bıttı = yonız. Netice taayyun eder et- ı S h · · d ki b "d tı' ·1 · bu d A ' ""il' olmamasına ·binaeR o cümle tem to umu tecru e ıçın şe n adet ve refahını bulması için § mez ilin edeceğiz. • _e rımız e ug ay can.e ti, notasrn a .. vus.u •. " ti 
meyanında olarak bu hatıratta mize getirilmiştir. , MONTPELLİER, 13 A.A.- Fransızlar'la Tunus'luların teş- ~ Bakalım, mektepliler müııaba- i nn~en ba_zıları. aralarm~a bır Almanya me~~ıe_sı~n .~e~ıyel<İ 
ona mahallib~yn olmadığı der- Bu sene gelecekir. Herault maden havzalarındaki riki mesai etmiş olmalarından ~ kaaıncla rekon. hangi mektep ı..- ı bugday tıcaretı kooperatıf teş- Akvam meclıııının onumuzde. 
kar ise de Arabistan ve mine!- Bir ~aç gündür karlı ve yağmur bütün grevciler tekrar ise b;ş-ı dolayı mcınmınivetini i~har et- ? racak? . kili _için teşebbüsata girişmiş- içtimamda m~akere edilmesı0 
c!Jnle Mısır isleri hakkında Yıl- lu gıden havalar açılm·stzr. lanuşlardır m:stir la 1ıun:ıuıııııuıuıııııınıııııııııuumıuıııuııuı._. lerd• talep etmektedti 
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Emvali metruke satış taksitleri nasıl alınacak? 
Bt!ledlyede 

Et resmi Emvali metrukeden 
taksitle mal alanlar Mezbahada kilo 

aksitlerin sureti tediyesi talimat- başından alınacak 
Belediye mezbahadan hay-

namesİ Vekaletten teblig" edildi van bqma almakta oıdutu rü-
sumun daha idiline bir şekilde 

Eın.,.ll metrukeden takaitle mal iıtifaııı için a)elfunum kilo ba-
bn alanlamı tabltlerinln sureti te- __.. ·- . 
Yesi hakkında Maliye vekiletince pndın almmaıı tekarrür etmıt-
nıUıı edilip vilayetlere teblll edi- tir Bunun için et!A!:rin sühuletle 
n talimatnameyi ehemmiyeti hase- ,,. ııür'ıtle tartılabilmesi için 
le aynen neşrediyoruz: ilci otomatik ve asri kantar ge-

Hazineden taksitle mal Ntın al- tirti.lecektir. Bunların beheri i-
ış olanlardan ziraat veya aanayil · f 'k 

~ 
Altmış Dıaznunlu mü-

him bir dava! 
iki mahalle halkını biribirine düşüren 

hadisenin kahramanlan bir arada ... 

Bir kadın bafırıyor: '' Bütün bu ifler Tavus 
Meleğin başı alhndan çıkb 1 ,, 

raiye erbabile aldığı gayri menku. çin 10 bin lira tahsısat te n e-
. mesken ittihaz edenler baklanda diJmittir. Bu mesele kambiyo i- Maanunlar bir iki değil, halli on - Öyle ise anan anlatsın.. Sen 
eclisi alice kabul edilmiş olan lıa- şi olduğu için lazmı gelen maka yirmi de oleiil ... tamun altmıt t• ıuı! 
un sureti yukarıya dercedilmiftlr. mattan müsaade istihsal edile- kadar kiıi ... içlerinde ıençi var, 1at- Hatice H. dayaktan öldüğünü id-
u kanununun hükümlerine cöre ktir lı11 var, kadıDJ var, erkeği var. Ka- dia ettiği anasından bahsederken öte 

1 - Her türlü zirute muhaaııu ce • dınlardan ppkal111 var, yeldirmelisi den bir kadm bağırdı: 
Qn tarla, bahçe, bağ, zeytinlik fon- ş• d •• f var, feraceliıi var, Ç&rfaflı11 yar. Er· - Yalan söyleme, veremden öldü .. 
lık gibi hazineden taksitle satıllDif tmen U er kelderden luravatlısı var, çepkenlisi - Neden veı·emden ölıün, aslan 

lan arazi var. Haıılı bütün kıyafetlerden birer cibi kadındı .. 
2 M' h t' · şı"rketlen" niimune bulmak müınku'·n.- - Znti sizin sülaJeniz verem .. - a su atı zıraiyeyi ihzar i-

al, tasfiye eden fabrika imallth.:.ıe Sonra, konuıma tarz!arr da biri- - Suıun canım gürültü etmeyin .. 
•ğirmen, tastirhane gibi faaliyeti •• • birine benzemiyor. Kimi Kürt lehçe- Kalın siyah çartafları içinde sun-

i~Pra~tan istihsal olunan ınahaulit Otobus rekabetinden ıile kimi lupti tiveıile, kimi muhacir sıla oturmaktan terliyen Deremahal-
alakadar mebani V k A 1 t 'k A t ttil atzlle, konuıu,.or içleri de dili ara- leli J kadınlar araaında hafif baygınlık 

İka 3 - Ayni kaza dahilinde bqkııca e a e e ŞI aye e er ha, botnaia, çerkeıe n lanlar bile geçi~enle.r oldu. Bunlar reiıin miioa· 
d rnetgahı olmayan kimseler tarafın AbdDlhalllı &11 Şimendüfer şirketileri müdür var. ça adesıle dış~rı çıkarıldılar. 
d •n ınesken ittihazı zımnında haı:ine 101 edip te tahall edilmemif taksit ~a Ieri tarafından Nafıa vekaletine itte size bir kaç isiıa: Atla• Ha- . Ma".ı ç~ba ıapkalı'. ~rta yaılı, 
•n satın alınmış olan gayri menkul, kiyeleri varsa bunların yukarıda gos Kısa f I d tob .. s v ka- nnn, Cüce Hüoeyin, Menekte Hanım, bır kadın ılen atılacak g~bı_ oldu: 

• 4 - Şehir, kasaba ve köylerde terildiği şekilde bulunacak ve herse . mesa e ~r e 
0 

.. f u e San ıakal Ali, Pat.ı..,.ık Joımil, El- - Ne v~ Ha~'?.' ne ı~tiyoroun? 
lavv~ı. ve ahar irat getirmeyen arsa- ne tahsili llzım gelecek müeccel tak- mıyonlann şımendu erlere ya~- maı Hanını, Zöhre Ha......, Elif Ha- --~fendım, bütün bu ııler Tavus 
it r ıçınazınam ihalelerine göre tabak sitlere başkaca ve faizlerile birlikte tıkları rekabet etrafında bazı §1- nım •.• Kara Ali, Şeyb Hüseyin, Cam- Melegın başı altından. koptu .. 
ituı.: e~esi lazım gelen her s~neye ~- zam ve tevzii tabi!dir. kayetlerde bulunulmuş ve aym bu Ali.-. veııaire... - Tavus Melek kim? . • 

11,.tak~ıt borçları, müddetlerıne hır Kanunun hedefi daha ziyade m!l" sonunda Ankarada bu mesele- Yalnız iıiınlerinin okunması ya· - Allahları ... ibadet ettilderı ho-
ıst; ılil.vesile tecil olunabilecektir. taç halkın mUtkül rariyetini tahvın- nin müzakeresi için vekalet er- rnn oaatten fazla ıiirdü. içlerinde rozun :et: ibad edi 
Şu h 1 al den ibaret olduğuna göre esasen ser • . . k "d" l · b' · · epey tatkmlar var. Kendi adı oku- - 1 ' et yor. 

oı a de, sekiz taksitle mal mıt vet ve kudreti müsait olup ta taksit- kanıle şır et mu ~ en ır ıçtı- nurken yerinden bile kımıldamıyor. - ıte bunlar.. Eier benim ko-
l>ıiup dört taksidini zamanında ver- terini müddetleri zarfında tediye et- ma aktedeceklerdır. Alınan ha- Sonra bir batkaoının iımi pçerekn cam..... _. . _ 
!;.., ~ olanların, mütebaki dört taksit mek veya iskonto. dan da istifade sure be. rlere nazar.an bu rekabetten bainJ'or .. : . . .L,, Tayuı Melegın bu •tle alika11 
l.,_rcu kaldıg"ına göre bunun her sene y-. 
,ın :y .. d tile evvelce tedıye zamanı muayyen bılhassa İzmır - Kasaba hattı - Huıeyın be ... seılen- e! senı N d _._ _, nd' B . . 

ta'- . Uz e beş faizile nihayet sekiz ._. 1 . d f zu edenle , "--' 1 - aı yua .,.e ım. unlar ıızlı 
~sıııe d 1 1 taaoıt erı e aten vermen ar pek zı"yade mu'teesır olmakta- çı,.ou.ar .. • . _ _, eh d k .d. 

4nı ve ört taksitle ma a mı§ o- ikam atı ___ ,..ı ayın yapıyvnar a ocam gı ıp ha-
1.;ık ~r~a.n muayyen zamanlarda iki rin borçları istifa olunur. dır etı adresleri ,......-aııur• ber verdi 
lar Sıdını vermiş olanların bakiye borç Kezalik başka meskeni olduğu hal ' ken aynı ıemte her biri ı..ıb iıim Gü .. 1; .. bü .. d 
~.'ı.da .. dört takside irca ve tecil edil de emlaki milliyede::ı satın alınmış 0 Tütün depolarında veriyor: ;.",.:,. J~Yt~ ~: el · 
"' nı lan evler ile.herhan~i ~uretle irat ge- - Dere içi -ı..Jle.ıi... --ilah.. e m ıtmına g ın-
~er U~kün olacaktır. Yani evvelce tiren veya. tıcarette ıstımal olunan ar 21,000 kadın amele var - Sakızaiacı dere11... ,.. Bah 1 d" L-h .. 
llıeb:~~~ıt için verilmesi lazım gelen salar ve mutlak surette dükkan, ma Şeh . . d ki kadın işcilerin -· Te ıu Perapalu ütelinin alt .. t;:- e e gen ı ga ... atim nasıl 
retil ıgın nıs'.ı bersabık alınmak su- ğaza, han apartıman gibi rnebaninni . r;~ız e "Ih yanı... or uyor... .. - • 
naca~ı~~fı diğeri tecil edilmiş bulu- taksitleri bersabık muayyen zamanlar adedı gıttıkçe artı1or. Bı assa _ Tozkoparan... - ~~en on_I~, '°'"? onlar. Bir 

da talep ve istifa olunur. tütün depoların da erkek ame- - Paıalı Haoan.... çokları b':" ~duk,, dire ~r~dan 
••kBu esasa göre dört sene evvel Bittabi. satılaıı emvali g.ayri ~~n leden daha çok kadın amele var Reiı, hepsine ayn ayn oorıı1or: ~~lmak ıotiyorlardı. Reıa manı ol-
n1. '~.taksitle mal alıp ta bundan yal kulenin tekasit borçları tedıı;e. e~ilın dır Yapılan bir hesaba göre şeh - Senin tikiyetin? -:._O 1 k H .. 
ni-t 

1 ~ taksidini vermiş ve iki taksidi ceye k~dar ha.zine namına bırınc~ de rimizdeki tütün de olarında 32 Şikayetleri, öyle .aYma'la tüke- Ye ıey yo " epıruz maznun 
ıııuı:~•ye. etmemiş olanların h~kikatt~ recede ıpoteklı kalmaları zarureti de . d BP kii nir gibi değil ki.... sunTzb' nl 1 K 
r< 0 akı taksıtleri dört olduguna go vam edeceğine göre, müeccel taksit- hın ~~el_e var ır. ~ ye nun içlerinde sopa yemiyen; camı çer 8 ıi a aşı mıştır: asımpaşanın 
tak u vaziyettekilerin l;ıorçları sekiz terin de tediyesinden evvel mevcut 21 bınını kadın teşkıl etmekte- çeveoi indirilmiyen kinıse'.Yiılı... Dereiçi ve Pir Hüaameddin mahalle-
ku~'tte alınması ve tediyesi tabak- ipotekin ref'i mevzuu bahsolmayaca- dir. Yalnız biri ba,larken ö elıi liıfa leri halkını birbirine düıürerek kafa 

edı~ t t d" d'l · ı ·· h·ı· d · k göz yardıran vak'arun muhakeme sa-Çiln .. • e e ıye e ı memış o an u- g"ı gibi tebligatı sabıka da ı ın e sı- Kadın amele, erkek ameleye arıııyor: 
cu v d .. d"" k · ı · d kk f h ı ~ fahatından babıediyoruz. Dündenbe· tah .1 e or uncü ta sıt erın e gorta ettirilecek olan müsa a atm nı'sbetlc daha ucuz u··cret alıyor - Rei• Bey azret erı anamın aya 
sı ed'l k d ı·k k ld k - '-d ri 3 Üncü ceza mahkemesine intikal r.ın rn-- ı ece nısıflarından ma a~ı· hazineye borcu ve a a ası a ı ça, . d gmı &1r dar .... 

ca, !' Utcbaki sekiz takside zam ve ıı- hazine namına sigorta ettirilmelerin- !ar, kadın amlenın artmasın a- - Sen ıuı ordan... etınit olan bu davanın çok gülünç 
azım gelir. de devam olunması lazım gelecek- ki sebep yalnız budur. Erkek a- Kız kardeıimin gözunü çılulrıyo•- safhalar arzedeceği daha ilk ccloeıin 

l> · 1 · · d k"" ··ı ki d d ı den anlaıılmaktadır. Dünkü celse 
··"• aız.l.•rin hesabına gelince, seki.• tir. me e ıçın e uçu c çocu ar a un. 
• ~, "J" d" k" b ka d k' b Kah · but ı Ma • k maznunların iıticvabile geçmİftİr. 'atı. mu~det ve taksitle yapılmı~ b~r Şurası da şayanı ı ave ır ı u nu vardır. Bunların a ye unu fŞ - vemı ı ar. sa " em Maznunlardan bazıları gelmedilderin 
oJııı §ta dort taksidin evvelce verilrnış nun şümul ve hükü'.'.'ler~ · ~vvelce v~ bini gecmektedir. Yeni çıkacak le kalmadı. ·· den kendilerine tebligat yapılmak ii-
deceası halin. de bakiye tahakkk.uk e- bu kanununun mer ıyetın en evve olan iş kanununda küçük çocuk - 'r alan söylüyor, Reiı Bey haz- zere muhakeme 6 hazirana kalmıı-

k tak ti d" 1 k se satılmış olanlara maksurdur. . . retleri .... Bunlar hep birden yükle-n... sı er ort o up ta se ız - İ bu kanuı1unun mer'ı"yete vaz'ın !arın çalışması menedılecekt.ır. . b ak -'-t'I bana br. o/• tevzi ve tecil olunduğu surette Ş nıp ıç ç .... 1 er ···· 
&e~:lce m~ayyen her taksidin nı~fı dan sonra, muayyen şerait dahi.tinde Bir papas gazeteci yor~eis, ıık 11k, ihtara mecbur kalı- Bir Arjantinlinin gazete 
hor senesı zarfında alınacağına gore ve taksitle satılac.ak olan bem~ali gay şehrimizde - Sıra11 gelmeden kimıe '"a ka· ler aleyhı·ne davası 
ho .••ne taksitlerinin ancak yarısı ri menkuleye şamıl olayıp un arın va ,... 
lerJınci, altıncı, yedinci, sekizinci sene ziyetleri mezl'.t kaimelerinde t~s~it Alsas Lorenir: Fransadan iftir~k~· rıımaıın! 

vııa11etttt I[ 
Ekononıi f 

Fare mücadelesij -=8~------.ı Asma altındaki sıçan· Uğda Y 
lar öldürülüyor 

Asmaaltmdaki dükkanları fa
relerin istiHi ettiğini ve mağaza 
larda mühim miktarda hasarata 
sebebiyet verdiklerini yazın 
tık. Sıhhiye müdiriyeti, bu 
susta lazım gelen tertibatı 

ış-

hu-
al-

nuştır. 

ara 

·---
15-20 para noksa
nına alivre satışlan 

yapılıyor 
Buğday fiyatları aon cU.nlerde cc 

ne tenezzüle baılamııtır. Fiyatlar çok 
dütüktür. 

ıtıl-
Asmaaltındaki mağaı:al 

fare zehirleri meccanen dağ 
mıştır. Mağaza sahiplerine 
mecralardakc deliklerin kapa 
ması için tembihat yapılmış 

Bu&iJıı elde mevcut buğday stoku 
her türlü tahminin fevkindedir. Yapr 
lan uvvetli tahminlere göre yeni mah 
sulün çıkmasile bu seneden gelecek 
seneye liakal iki aylık bir buğday 
stoku ile girilecektir. Tabii bu vaziyet 
tt fiyatlar gelecek sene daha fa<la 
tenezzül edecektir. 

de 
trl-
tır . .. Adliye tebliğat müdü ru 
d-İşten el çektirilmiş olan A 

!iye tebligat müdürünün evra 
vilayete gelmiştir. Vilayet id 
re hey'eti bu hafta toplana 
mumaileyh hakkında lüzum 
ya men'i muhakeme karan 

kı 

a-
rak 
ve-
ve-

recektir. 

• Mülkiye müfettişlen 
Balıkesire gitmiş olan m 

kiye müfetişleri kaza ve nahi 
lere kadar teftişlerine devam 
mektedirler. Teftişatın bu 
sonunda bitmesi muhtemeldir 

ül-. 
ye 
et-
ay 

iskan işlerinin teftiş • 1 

e-
el-

İskan tas fi ye talimatnam 
sinin bugünlerde vilayete g 
mesi bekleniyor. Talimatna 
geldikten sonra Maliye ve D 
hiliye vekaletinden gelecek m 
murların iştiraki ile tasfiye k 
misyonu tşkil edilecektir. 

me 
a-
e-

o-

Şimendüfer mektebin -
de imtihan 

Devlet Demiryolları hareki 
ve münakalat mektebinde im 
hanlara devam edilmektedir. 
hadetname ve tevzii mi.ika 
merasimi bu ayın yirmi beşin 

't 

ti-
Şa 
fat 
de 

yapılacaktır. 

Sütçülük konferansı 
ün Bu cuma günü Ramis köy 

de Ziraat Odası azasından R 
şit Bey tarafından sütçülük 
koyunculuk hakkında bir ko 

a-
ve 
n-

ferans verilecektir. 

Damızlık aySlJrlar 
sa-Vilayet baytar müdiriyetince 

fat ameliyesine dünden itibaren b 
lanmıştır. Aygır deposunda mev 
18 aygırın safat istasyonlarına 
günden itibaren sevkine başlanaca 
tır. Bunlardan dördü Çatalcaya. d 
dü Silivriye, ikisi Halkalı mektebi 
biri Üsküdara. biri Bcykoza, biri Ş 
ye, ikisi Y alovaya aevkedilecek 
Bunlardan üçü de merkezde aytır 
posunda bırakılacaktn . 

aş-

cut 
bu 
k-

ör-
ne, 
ile 

tir. 
de 

Ankarada kar 

Dün buğday il&erinde kWliyetli 
ıllvre satılar olmuştur. Söylendiği
ne göre günlük piyasadan 10 - ıs pa 
ra noksanına yapılan bir alivredo 
bundan 20 gün sonra piyaoaya gele
cek mallar bile aatılmıştır. 

Bu fiyatların daha fazla düıeceğı 
hakkında piyasadaki kanaatin bir de 
lili addedilmektedir. 

Borsa mübayaacıları 
Ticaret borsası mübayaacılan bu 

gün birlik binaaında bir içtima yapa
caklardır. 

Bu içtimada simsarlar ve mübaya· 
acılar mcseeıinin halli içi takip e 
dilecek hattı hareket tayin edilecek 
tir. Mübayaacılar cumartesi günü bıı 
mcıelenin halli için yeniden tetebbu 
aata başlayacaklardır. 

Et fiab ne zaman 
düşecek 

Et fiyatlannda son pnlerde cörü. 
len yülı:ııeldik daha bir müddet de
vam edecektir. Hattl kurban bayramı 
araya girdili için fiyatların biraz da
ha yükııelmeııi de muhtemeldir. 

Fakat kurban bayramından sonr 
et fiyatlarında aeri bir tenezzül vuk~ 
bulacatı kuVYetle ümit edilmektedir. 
Çünkü yakında İstanbul piyaaasıruı 
Haymana ovasından kesimlik hayvan 
gelmeğe başlayacağından fiyatlar di; 
ecektir. ' 

Fındık 102 kuruşa 
fırladı 

v 
t 

Fındık fiyatları hakkında ihracat 
ofisinin tetkikatı doğru netice vermiş 
e fındık fiyatları dehtelli yükselmış 
ır. 

Memleketimizde 1930 senesinde 
3 

t 

00 bin çuval iç fındık istihsal edil
miştir. Ayni senede hpanyanın fın
dık mahsulü bin tonu bulmustur. t
ayanın mahsulü pek azdır. · 

e 
le 
ç 

ç 

Memleketimizden geçen sene zar
fında 240,000 çuval iç fındık iıtilısal 
dilmiştir. Bütün fındık istihaal mem 
ketlerinin umumi ihracatları267SOO 
uvaldır. 1931 senesi bidayetindı: 

memleketimizde atok yekunu 80000 
uval idi. 

ti! e talik edilmiş olacağmdan bu te- olunacak müddet ve şartlara tabıdır. nı arzu eden lftırakçı frrkanın ekabı- Erkekler, kadınları, kadınlar, bi
de; olunan her nısıf için yüzde beşten Yukarda gösterildiği üzere mua- rinden ve bu fırka tarafından neşre· ribirlerini çekiştiriyorlar. Maıımalib, 
du ~t senelik faiz tahakkuk ve ait ol- mele if•sının memurini maliyeye teb dilen La libre Lorraine gazetesinin ortada bir hakikRt varo Da)'Ü: ye
Cttgı'ruı·ı.,,t•ci.l l~enesindeki mikdara zam !iği ve mucibi tereddüt olunacak no~ müdurü Rahi!' Vaen~n şeh.rlmize yenBleı_rriı.nbı'rçı'om~o aeg~:kd~~ kapıyorlar·. 

- taların hazineden sorulması temennı gelmiştir. Rahıp Valrntın Rahıp V.e-
b esı azımdzr. K l k • 'I Ati tan d 
Q h olunur. terle ile brrabf"r Alsas Loren ato ı - Afe ı e aı avacıyım. 

u meyanda tediyesi zamanı u- · ı · ı · d Ekmek bır•"- ı'le u"'ıtü"'me yu""ru""dül" er. fırkasının en ilerı ge en reıs erın en~ r-•• 

V --.. 1 l b J t"h azbataJarl dir - Beni Sanoakalın kızı döğdü .. 

Arjantinli Mehmet Zeki iıminde 
bir zat, bayoi1etine taarruz YUku bul 
duğu iddiaıile lıtanbul gazeteleri a
leyhinde miitterek bir dava- açmıı
tır. Davaya dün ikinci cezada baılan 
mıı ve muhakeme bazı tetkikat için 
diicr bir güne bıralulmıttır. 

Mahkum edilen polisler 

ANKARA 14 - Yağan son ya 
murların tesirile Ankara meşhur T 
bakhane köprüsü yıkıldı. Bu köp 
bazı evrakı nakdiyemizin arkasın 

ğ-

a-
rü 
da 

9 
Fiyatlar kanunuevvel biclayetindt 

O kuruş idi. Fakat Hamburgta bir 
üeıısesenin Türkiyede fındığın faz. 
olduğu haldanda.ki propagandalan 

m 
la 
Ü zerine harici ticaret ofisi de derhal 

ukabil propagandaya geçmiıtir. (). 
ı ayni zamanda alikaclar müe
re de fiyatların yiikseleceğini bil 
rmiş ve o müeııseseler de ellerinde& 
alı tutmU§lardır. 

1Unan1 ta e e n 1 ap m c' . t• t d. . . ·sıA -BeniPalabıyığrnkarıaıdöğdü .. Q emıye I e rısıyeı I a- Hele tükür 11.bdülfariı kızı 75 lik 

.ugün gelecekler ve Kaymakamlar tara- miye kongresi Atlaı Hanım gibi "ne gÖnnüıüm, ne 

istikbal edı.lecekler fından tevzi edilecek Cemiyeti tedrisiyei islamiye her de bilirim,!. d~y~.~~r iki kiti çıktı ~ma 
sene nisanm ilk cumasında akteyle- ~~nların ıukutiligı derhal umumı bir 

Bu ·· S d ·ı Sehrin 10 kazasına ait intihap mekte oldug"u senelik kongresini büt ı ıtıraz kopardı: .. ... lı gun ar enya vapun e • , . f · . K •-- lar d 
""' riınize Yunan Darülfünun mazbatalarının hey ~ı te ~ş~y~ çenin t•sdik edilmemesinden dolayı - or,..r a onun ıçın söylc-
~ltbe . ·m ve kaydedılmesı ıkı mayısın ilk cumasına t•lik etmiş ise mezler. Mahallede gene birbirlerini 
1 b sı gelecektir. Yunanlı ta- ~e tanzı . 1 dil k de 0 gün de bayrama müsadif oldu- yey~~e~.. . . . . _ 
e e bu seyahati Türk Darülfü üç güne kadar ıkma e ece - ğu cihetle mayısın sekizinci cuma gü Huıeyın ısırunde bın ayaga kalk-
~11? talebesinin Atina'yı ziyaret tir. Her ~azanın_ mazbatası ya- nü kongreyi aktetmeğe karar veril- tı: 
'rtni iade etmek maksadile yap pıldıkça ~ıt ol~ugu kaymakam - miştir. Haber aldığımıza göre cemi- - Reiı Bey Hazretleri .. Bunların 
tııaktadırlar Misafir talebe rıh Irklara göndenlecek. ve ka~- yet kongreye arzedilmek üzere mu- hepsi tavuk hırsızıdır .. Mafettiler bi-
tıın. da Tu··rk.talebe tarafından is Kanılar dam. üntehibı sanılere vakkat bir bütçe tanzim edecek ve ka :u .. 

Liğımcı Melımet Aia iıminde bi
rine iıkence yaptıktan için ağır ceza 
mahkemeıince iiçer •1 hapiı ve altı
!'ll' ay memuriyette mahrum kal
mak cezaıına nuııhlnim olan Aksaray 
poliı merkezi memurlarından Alı. 
met Muharrem ve Mahir Efendilerin 
mahkllıniyet kararı temyizce tasdik 
edilmiıtir. 

Mahkllmlar bu günlerde bapiıha
neye sevkedilecelderdir. 

Bir komünistin muha
kemesi 

resmi bulunan köprüdür. 
Anakrada dün sabah hava gay 

güzel bir ilkbahar havası iken öğ 
den sonra fa11lalarla kar yağmıştır 
Bu sabah hava gene dünkü gibi aç 

et 
le-

ık 
ve güzeldir. 

Romen telgrafçılan 
Tetkikatta bulunmak üzer 

şehrimize gelmiş olan Rome 
telgraf memurları dün meml 
ketle~ine avdet etmişlerdir. 

M. Pierast gitti 

e 
n 
e-

a 
t b d"ld"kt b .. t e · Girizgalı.ile uzun bir nutuk irat e· 
tkb~• ed"ılecek ve Daru"lfu"'nunlu vereceklerdır. . . ul e ı ı en oonra esas u ç nın 1 "" d h • t tetkik ve tasdikı için basını ikinci decek oltlu iıe de reiı ıuıturdu: Komüniıtlilde maznun Reıat Fuat 
arıınızn misafiri olacaklar ve Vilayet fırka ı are. ~y ~ 1 

bir içtimaa davet edecektir. - Şimdi tavuk bıroızlığıru bırak. Efendinin muhakemeoine diin de a-

Belçika sanayii hakkınd 
propaganda seyahati yapmakt 
olan Belçika meb'usu M. Pi 
rard dün memleketine avdet e 
miştir. M. Pierard'i istasiyond 
Belçika sefareti erkanı ve şeh 
mizdeki Belçıkalı tacirler ve b 
meyanda elektrik şirketi müdiı 
rü ve şehrimiz Belçika Ticaret 
Odası reisi M. Hansens tarafı 

a 
e-

~kteplerde ikamet edecekler-. dün akşam Cevdet Kerım .. e~'.n • J Ne sorarsam ona cevap ver. Dayak ğır cezadR devam edilmiıtir. Muha-
dır. Cum .. .. Darülfünun 1 riyasetinde toplanmış gunluk T ecennünle netice enen yedin mi, yemedin mi?.. keme, malum olduğu veçhile hafi ce-
,,. a gunu 1 k'k .. k re et •h bb.. •• - Anam yedi Reis Bey... tın kted" 
"-onferans salonunda Yunanlı ev_r~ı tet 1 ve muza e - bir intı ar teşe USU -------r-ey;.a_n_e_e __ ır_. ___ _ 

rıazetecilerden M. Psalty tara- mıştır. İZMİR, 13 - Karşıyakalı 
ndan Yunanlı ve Türk talebe- Arif feyzi B. naınzet.lik- Abdili usta Bulevar şirketinde-

l'c " ·ıı · ed' I mı etlerın münevver sınıf- ten feragat etm ı ki işinden çıkarılmasından ve 
arının tanışmasındaki faideler" 0 .. kü akşam gazetelerinden aile geçimsizliğinden dolayı ba
llı.evzulu fransızca bir konfe- .. un 1 takillen meb'us şmı keser darbelerile parçalayıp 
._ns verilecek ve konferansd hın evve ce mş 1 an • li • · · koyan mua - intihar etmek ıistemiştir. 
llonra talebelere türkce ve rum- 1?ga n~zet ~ in naınztlik- Ağır surette yaralanan Abdül 
ca birer hitabe irad edilecektir. Jım Anf FeX.~1 

• ey du Dün ustada başına indirdig" i darbele 
ten vazgeçtıgını yazıyor ' . 

~ •f • • d t tti Arif B bize bu hususta demış- rin şiddetinden dolayı delirme 
aarı emını av e e . ki · -"'metleri görüldü 

tır : ..... 

Marif emini Muzaffer B. mın "- Namzetliğimden vazgeç Seyrisefainde teftişat 
ta~sı dahilinde yapmış oldu~u mii değilim. Ancak fırka~~ ye- Maliye teftiş heyeti reisi A
:~fti~ten şehrimize avdet e~ış- niden müracaat ederek musta- dil Bey mali teftişler hakkında 
ır. Önümüzdeki ders senıesınde killen namzetliğimi koymamla demiştir ki: 
~inlik mıntakası dahilinde ye- beraber muhalif olmadığımı ve "- Teftiş faaliyeti her taraf 

~1den _Yapılacak mekt~ple~n ma I Cüm~uriye.t umdeleri?,e sadık ta devam etmektedir. Son defa 
lı aııerı tesbit edilmiştır.B!ında.n oldugumu ızah ettım.. İstanbul'da Seyrisefain idaresin 
aşka Yeni yıl için alınacak bır · • • • de de mali teftişata başlanmış-

Cok tedbirler hakkında mahalli lzmir belediye reıslıgı tır. Seyrisefainin idaresini tef-

rıı~ari f iclzırelerine izahat veril- 1ZMİR. 13 _Belediye reisi tiş için iki memur çalış~ak•~-

Açıkta kalan. köprü 
memurları 

Köprü müruriyesi kalktıktan 
sonra elliye yakın memur açık
ta kalmıştı. Belediye bu memur 
!arın diğer bir vazifeye tayinle
rine kadar bütçeye maaşlarının 
verilmesi için tahsisat koymuş
tu. Fakat vekalet beş aylık mu
vakkat bütçeyi tetkik ve asdik 
ederken bu faslı çıkartrmş!ır. 
Şimdi açıkta kalan bu memur
lar belediyenin yeni teşkil ede
ceği 36 tahsil şubesine tayin e
dilecektir. 

Harp malulleri sergisi 

Bir arnavut hudut 
haricine çıkarıldı 
İZMİR, 13 - Tikveşli Ar

navut Hüseyin memleketimiz i
çin muzır bir adam olduğu an
laşılmış ve polis marifetile hu
dut haricine atılmıştır. 

Darüşşaf aka rozetleri 
Darüşşcfaka mektebi tarafından 

her sene olduğu gibi bu sene de kur 
ban bayramında rozet tevzi ediJecek
t.ir. 

Vebayı bakari ile 
mücadele 

t-
a 
n 
u 
-

n 
dan teşyi edilmiştir. 

Belçikalı ve fransız 
seyyahları 

Bir kaç günden beri şehrimiz 
de bulunan Fransız ve Belçika! 
350 seyyah geldikleri Champol 
lion vapurile diin avdet etmişler 
dir. Champollion vapuru evvela 
Karadenize kadar çıkmış ve Ka 
vaktan dönerek Pire'ye gitmiş 
tir. 

1 

-

-
150 Alman seyyahı 

geliyor 

m 
fi 
le 
di 
m 

ol 
d" 
gi 
til 

Martta 7 7 kuruJll kadar dlifm~ 
an fiyatlar yükselmeğe başlamıı vr 

ün borsada fındık ofiıinin tahmim 
bi 102 kuruşa muamele görülmiit
r. 

Budapeşte sergisine 
gönderilecek eşya 

T" 
Budapeşte sergisine gönderilece~ 

ürk eşyası bugün hususi vagonlarla 
eşteye sevkedilecektir. p 
Budapeşte sergisinde Türk pavyo 

n 
ra 

u komiıeri Daniş Bey de üç gün soı 
Peşteye gidecek ve orada eşyanı" 
rleştirilmeaine nezaret edecektir. 
Peşte sergisine hükOmetimiz rea.. 

ye 

m 
ra 

en iştirak etmektedir. Umumi ih
ç ve istihsal maddelerimiz sergiye 
kilmetirniz namına gönderilmiştir. 
kat bundan m•da bazı müesseseler 
münfrrit olarak sergiye iştirak et
ktedir. Sergide bunar için de birere 
hal ayrılmıştır. 

hü 
Fa 
de 
me 
ma 

rü 
Budapeşteye gidecek eşyanın gür11 

k rnuamrlesi dün yapılıruştır. 

n 

o o lor 

F rani: 12 06,50 Msr• 

~ı rcı 9 00,01 Ley 

o rıh mi IMl.40 Dloar 

l'r •ok 2 44 Koroo 

~ıştir. htanbul eminlik mrnta- 1 · dır. İdarede bu yeni teftış ~b.•r 
·'-as Sezaı' Bey meb'us o ursa .yen ne. d - 1 

İstanlıula gelecek scyyahine mah· 
. us olmak üzere Harp nlalü.Uc.:ri ce
miyeti tarafından bir yerli mallar ser 
gisinin küşaduıa müsaade edilmesi 
hakkında vilayete müracaat dildiğini 
yazmıştık. H•ber aldığımıza göre vi
layetçe polis beşinci ~ubesine havai•. 
edilmistir. 

Haber aldıgımıza göre şarki Ana• 
doluda vebayı bak•riye karşı hayva
nata yakında tatbik edilecek formül· 
tü aşı için tazım gelen aıat ve ede
vatı fenniycnin İstanbuld~n tedariki 
ve bunların mübayaası için İktısat 
vekaletinden şehrimiz baytar müdi
ı iyetine emir geldiği cihetle mübaya
ata baslannııstır 

Bugün Siyera Kordova va
purile ·ehrimize 150 Alman sey 

yahı gelecektir. Seyyahlar seh

rimizde iki gün kalacaklar ve 
cuma günü avdet edeceklerdir. 

Mm. Klark geldi 
İngiltere sefiri M. Klark'ir, 
kasi dün ekspresle şehrimize 
miştir. Sefir de ayin 22 sin
şehrimize dönecektir. 

re fi 
. 1nda mcktc !erin umumi va ıu··zum u .. zerirıe başlanmış egı -. Salih Beyın getı . " 
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Scıı: ı_'cı.t , 

A .~rm ıı 111de.~t "Milli11ettir" 

15 NISAN 1931 1 
l:>AREH NE - Ankara cadcle<i' 

llôo : 100 Tclııraf aclreıi: MilliyeL I•· 
lanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

A!JnNE ÜCRETLER/ 
(; Türkiye için Hariç için 

3 ayiıi• 400 lcuruş 800 kuruş 
6 :-ro ,, 1400 .. 

12 u 1400 ,. 270~ " 
- ... . ·-

Gelen evrak geri verilme• 
Muddtti geçen nüıhalar JO kurq 

tuı Ga.~tP •e matbaaya ait iıl .. 
ıtfıı ır.iıdiriyet .. mürac•at e:dilil'. 

\.a.zettmiz il~niarın -.'uliyeti .. 
lubu! ctme-z. 

Bugünkü Hava 

Fena gözle bakan misafir ... 

Neşriyat Hayatı _J 
F ransada neşredi
len mühim eserler 

Umumi harp biteli beri ge
çen zaman az degitdir. Harbin 
tahribatı tamir edilmiş olmak-

- Fram.ıznd:.ı:ı - tan çok uzaktır, fakat gene in
kar edilmez ki artık milletler 

Nas:! oldu bilme;n, bir yaz l Devrisi sabah kalktıgım :ta- arasında silah mücadelesi bite
kırda gcurkcn uzaklastrkça u- man buradan ayrılacağıma mü- li on seneden fazla bir zaman 
zaklaşmış, büsbiitün tenha lıiı- teessir olmuyc~ değildim. Dr- geçti. Hülasa bu kanlr ve ac.ı: 
yere gelmistim. Gece dönerim şan çıktım. De~irmenin etra- vekayiden u..:aklaşıyonı.ı: La
deye bu gezintiye devam eder- fmda dolasmak ısteyordum. kin su var ki bu acı ve kanlı ve 
ken artrk bacaklarımın yorul- Bir ~.arga gel.di, !;rir~e~~·bire ba- kayÜn hauralarmı taze! emek 
dt .unu duymağa başlad«·:. Et- na hu:um ettı. Go7.l'.mu oyacak ı ten hususi bir zevk alınmıyor 
rafımda oturacak karnımı do- tı. Fakat ben daha çahu.k dav- denemez. Mev:mwm haırpten a
yuracak bir yer araştırdLm. Fa- randım. Bu kara, s:vimsiz ~ •lan nice esrler çıktı. Hala da 
k: ~ he}'lıude .. Bir değirmen- ş~ ~.akala~ım ve bogd.~. Ölu- çıkıyor. Ööyle ki muhtelif dil
den başka bir şıcy yoktu. Şim- sun~ ~C: .guzel ·kıza gosterer~ !erde neşretlilen harp eserleri
diye kadar sehirde geçer> haya- geçırdıg'im kazayı. anlatmaga nin sayısını tavin etmek imkan 
tnnın intizamınadn bıkmıştım: hazırlanırken kız bır feryat ko- ı;u denebilir. 

- Ne olur, cleyordum. bu ge- pardı: •. . Harp mevzuu üzerindf' ya-
ce şu degırmende yatsam ... Şu - Ah, ham adam, ah:. k~~ıl zılan ve simdiye kadar :ıi)hret 
değirmencinin vercegi ekmeği adam. Benim kuşmnu oldur- kazanan, c.ok satrlan, çok oku-

' eı·ıaı1a har .. ret 10 ttı.'it. d" h ı yesem.. un a ·· nan kitapların en mühim kıs-
·' dı. llul!;u: ruz••~ mütcbınil D A b b d d ~ Yiirüdum. eğirmene gir- nasr, a ası a son erece mmr bu yolda yazılan roman-
\ c r. '•a lh>1;fi~·,~th.~ .u;ik. ''t · d' M - l k dim. Değirnıenci, karısı ve hil- mu eessır ı. · eger JU arga lar te~kil ediyor. Fa;;.at harbi 

[F iifil hassa kızı ne kadar misafirper- her kese aşık bir hayvarunış .. yakından gören, dalıa doğnı
ver insanlarrnıs... Gelir, insanın omuzlarına ko su onu idare etmis olan mühim ı IC L lı Beni çok iyi 'karşıladılar. Kız nar, oyun -yaparmış .. Ben yan- adamların yazdıkları, bıraktık- r 

F tb 1 k • f on sekiz yaşlarında vardı. Son lış anlamışım. Yoksa hayvanca !arı hatrrat <la az derin bir ala-
U O omısyonu. ı derece güzeldi. Açık havada, ğız bana hic bir fenahk etme- ka ile okunmuş değildir. Bun
Gazetelercle okudum: Bulga- bol güneşte yetişmiş bir kız ki, yecekmiş.. !ar ciddi malfımata, vesika ve 

ri"tanın Leviski takımına bizimi daha ilk bakışımda bende derin - Ben ne bilirdim?. Fakat rakama istinat eden eserlerdir. 
!llemleketin en kuvvetli iki ta-ı' bir intiba hasıl etti. Anasının, kız ağlayarak: Belıki de her okuyucu bunlarr 
mm yenilince hemen bir müta- babasının yanında ona dikkatli - Bu adam buradan gıtsın Iazııngeldiği kadar sabır ve se-
assislar encümeni teşkil edil- bakamayordum. Fakaf onun Şimdi gitsin, diye bağırıyordu, batla okuyama:?. Fakat bunla

:ni.·. Temenni edelim ki bu en- güzel yüzüne, güzel gözlerine zaten bana gü;'Z_!~bakıyordu! . .:.. rın kıymeti azalmış olur mn? 

:ünıeni teskil eden arkU(1 ·~lar bakmak için hiç bir fırsatı ka- Mekteplı'ler muusah'~'SI Bitta·bi hayrr .. Diğer taraftan 
>U işe 1;are bulsunlar, futbolu çırnıadığmıı kendisi farketme- UU~U şayani dikkat ve kaydedilıneğe 
rükseltsinler de her menfi ne- di değil. değer bir nokta da şudur ki har 
'ı;:e veren mac;tan sonra: E."ter;i gün şiddetli bi:· yağ- Amele meb'uslar bi tasvir eden bu kalemler esa-

Bilmecemiz 

•ıı.,•r••riztn i11Hl•flil•lı 
1'11/i 

f!l411i:" 

r 

~ICl~~Cil~~~~~~Bua·~l~ ..,.;:)~~~~; 
MELFK ve ELHAMRA sinemaları 

1 l E '\ 1' \ l: .• ;,• A ·ı· !f \ 1 L L \ F it l T S C fl 
··' ' ·~·· \"l'. 

~:\nı.fından l:r:ınsız~a 

\C 

LILIA"\ il \llVI·'.\ 
uraf;nd:ın ,\\ınan ... a 

ili A ';('I !J:: :VIO'\Tf.I, lıt 

l fl. \l.;H.AN'l Dl:l.11' ı .. ( Elt\RRFCilı·:H • 
\1 E 1. J, K. ıc '.f E 1. 11 A !\J il .ı.• d• 

C' i' R ~I (~ :\ı I·: ~ il L' T 
mnaz.;ıı;ıım opereu r11kctim edivor~ır 

llamiş lltı film. :\is•n ap lı~}ük filmler scıl;inıa ikinci•idir. 
Avrupa münl'i<kit1crl ı}U 0ıhe<e< lıı ~ CF."\Nf.1' YOLU , ~ 
filminin fevkinde olduı:ıınd• iıüi'a\.. ediyorlar. 

••••••••••••••••••••••• • 111111111•1111111111111~ --============ :ııııııııııııııııııııııır '111111 

Gıı.cı nıu:ıki ı t melodi şarkılar 
\H:RAKLIL.\lll: B" •kşamd~n itih•ren 

OPERA Sinemasına 
xidip sevimli llARRI UEJ)Tı.:1·:\1 

en ~iL-.el rolü olan 

AŞK KAPTANI 
lJer 1'101 etten Kap!taa ) 

hlınınd~ frı~alAdc piraoo ~aldıgıııı 

ıuıup dinleyiniz. 
MAIHA i>AllOl.EH ve t'IO'I ;ı.: 

.iii KA\IPRE~ hu ho~ komedi - Vo· 
il! d;;, Ein diger mümcs<iHertdir, 

_ r_ lil><ıen' 11..\Hf-ARIN IZDIVı\CJ eğlenceli Tobi~ filmı 

lı e:ı::::::::::ı::::::ı::::> •ı:::::::::ın:: ..... , .. • 
l ~'"""""'""' ............. """ ....... ""'"'-' CXX) '-" ........ _ ....... "'"'_....,.. __ "'";( 

..._-=--=--~~=--'--:-...: Rıı akşan: A.RTISTIK S l N E ~I A S 1 N D A 

Soldan ıağa: AŞK ve ŞAMPANYA 
ı - Merm<r temizleyen ilaç ( 6) lllmının mılmt»ill 

- Eh canım! Bulgarlara da mur beni oradan çıkıp gitmek- 99 uncu haftanın dördüncü- sen edip ve muharriri olma-
ıenilmeli mivdik ... Eh canım, ten menetmiş oldu. Ah bu yağ- lüğünii Darüşş.faka lisesinden dıklarr halde ya:tdrklan yazı
~omanyalılara da yenilmeli mi- mur ... Gideceği yoldan beni a- Ja.rda az muvaMak olmuş değil
ı<lik .... Suallere muttasıl ma- hkoyduğu için ben bu yağmura 827 numrolu Asım Bey k=- !erdir. Askerlerin anlatmak is-

Farenin arkada!jı ( 4). 

IVAN Pt.TROVITCH 
mıştır. Yazısı şudur: 

uz kalmıyalım. Güya sair bil- hiddet eder gibiydim. Fakat Bu haftanın en mühim ha- tedikleri şeyi ifade ve tasvir 
ün sahalar ela hep birinciyiz ... benim şu gü:tel değinnenci kı- berini meclise amele meb'us ne kadar iyi muvaffak oldukla-
3eri kalan yalnız şu kalp spor- zı ile daha iyi görüşmem ic;in rını hu eserler ispat eder. 

alınması kararı teşkil etmekte-

2 - İyi (3). Mektup (4). 
3 - Kaldırmak (3). Müıtecir (6) 
4 - Ayni yaşta ( 5). Hükumet a-

demları (5). 
5 - Kederler (4). Köpek (2). 
6 - Beddua (5). Elbise dikeni 5) 
7 - Şişe kapağı (9). 

şerefine olarak gala müsameresi 
1 lemi;: \ il T 1 '- I' 1 1\ 'incm•s• miidürlycıi i~bu !llnıia, lı11 

san·aıkar"• " ' IVI lılmi oldıııtunu lıtı•ıhııl halkına bar:ır<t.o uv.ı ~ 

ot.,«v. hir v.,. ·e oddcdiyor. 
hır!: bundan büyük fırsat mı olur- Bu bahsi daha ziyade uzat-

Ben bu nı .. ğliibiyet akabinde du.? Yağmura sevinmem lazım dir. mağa maflal'yok. Son zaman- 8 - Kı ın donmu~ yagmuru <3 >· c;x:x:)..._,..._,..._,.....,.....,.....,._,.._,.._,...,....,....., 
opianan mütahassıshır komis- geliyordu. Hakikaten hem yağ üze~e~~-m~~~e~e:~::ı~~ ~::l:~ la-ad Fr q.._ie~riyat aleminin Vag9o~(~~·amct (ı). İstikbal (3) .••••••••••••••••••••••••••• 
•onunu eskiden her yangından'· munı sevryor. hem de genç kı- miihim k ~ 'rını gene bir ta- Nefi <d"tı (2). ~~ ş E H ı R ,\JLJR, AU'nun tekmıl Jeh••• ı namzetlik irin vu!rnbulaıı mü- ..ı • •ı•ı y l)l} '('' "' k ·ı 'b 
onra toplaı;an lıarik komisyo-1 zı: . . . .. racaatlar 1500 ü bubıustur. Ta kım harp atı aları te~kil edi- ıo - Çift degil (3) Bı.r ölçü (5) "n , ~ •'·'.'" ~.• mı. e•ll C<t , 
ıuna tıenzettyorı.:m. O zaman· - Bcnım talılııme hava boy- • . . . . yor 11 :.lerhab:; (5). Bir gôT. rt'1gı K I Z ) CHARU~ 1 \RRl~LLın t •mı! mchami un. 

1 !el d d ·biı bunların ıcınden muktedır B. nla <l b' . 1 G !'bol (J.) • .ık.ılran_.• 
1 

-\vrnponın her •u•fnıda ta~dir edilcıı 
ır. her yaııt.ından sonra yan-/ e 0 u .. cyor. u'.11: . olabilenler ve bilhassa ziraat. f ~ı r_ a~ı., Mırı Ac elb e ı 11 

Yukardan a~ağı: . + hır fı ınu• .. 

k d ve sanayıın ınıusa ına < ım . ı - Zulm<.t (8). Uzak nidası (2) ••••••••••••• + ................. . :ınların sehri harap etmemesi, - Sızın talıhını;:.: m'.? De- .. . . - f ha 1. l se erme aıttıı<. . ert tara- I 
·in :ılınmaı;ı azmı gelen tedbir 1. me bura a canınız sıkılıyor.. 1 b'l ki "ı 1 k fmdan ybılan bu eserın adı: 2 K lb (4) ...., •Y 

o a ı ece er tercı 1 o unaca - - a ur · B k GLORYA'd er bu ';omisyoııl~nıa !!:o--rüşiilu"r, - Hayır .. Bilakis pek mem- , .. .. "Nous progeressons vers Ga- u a şam a .. ----
İ " ~ I F k . l . tır. Bundan bask.a rıutun vatan-! 11. 

1
. a· Ç kk l h 3 - Zcrdeyc konan şey .-.-.-.~~ 

·e nıe~lıur tfaiye komandanı l nun o uyorum. a at ıs erım d 1 huk k. . · · I ıpo ı, ır ana · a e mu are- Dans (4). Hl DAD \T )AKIR Ilı\. '1;\J '•h;en hazı Türk '~ , d as ann u unu temın ıçın b 1 . '. ·. d .. L • 
:icni Paşa tarafından bir rapor ı varcıı a... · · 1. 1 b' ·d e erını tas vır e en muıııarrır 4 - i1leyen ~ey ( 4 ). Garb• ~it ~arkıl•r tag•nni edecektir 

1 B l b. k' yenı rnec ıse ame e me us a . .. f'kl · · ale•J"• alınarak makama taktim un ar ır takım sözlerdi ı 1 kt M ht l'f T tl bu lıarbın .mutte ı er ıçın ne 5 - Zaman (2). Hamamcı (3). Per<l•d<: lll DADA'i ;;>AKlR HA. '1\1 
ılunurdu. Şimd; de futbol icin hiç bir manası yoktu. Fakat ad ıkn.aca ır. 

1 
du e ı ;'1 alyel er in •r eziyetli olduğunu anlatı- 6 - Temiz (3). İyi (3). M 1 L L E T L E R Ş A R K 1 6 1 

· b .. 1 . G e ı ame c en, ar.,.dc as arı- . - . d 7 Ef d' (J) v k (6 ) 
•İr Ziçni Ps. bulunup raporlar ence oy emıydi .. ? enç kızın h" .. ..h.. .. k ," yor. Sıperler ıçı.n e gecen gece - en 1 

• erme · fransızca so1lil büyük filminde görıinecektir. 

• +--+-• •• • ·• +--+-• azırlanacağı anlaşılıyor.. Te- benim1 .ı::adanc;hı~ıkp gid~enı1i is- ~~. i~~~raı~::~~~. ~:,~maa~~~~ i ler, mü~h~. bir sıcak,. ~arkıl!k ( 3)~ - Kız çocuk (
6

). Ona mahsus 9 
nenni edelim k[ bu raporlar es- temec ıgıne u me ıyon um. b'l 1 d b' k. . b' hastalıgı, sınek ve sıvnsıne . . 9 -Tok değil (2). iade (3) No- A S R 1· S f N E M A D A ~_,. 
'i yangm raporlarının akibetine Nihayet yağmur dindi. Fakat o 1 ma 

1
1 c~ er en 

1 
ıre_r ~şı ın~ İşte ordu müttefiklerin şark ta (2). ......_ 

g-ramasın ! gece de orada kalmağı karar us otlara a)l'ekrı acag'ınl .a1~·tl k~ ordusunu bekleyen şeyler., Fa ıı - Enin (6) Nota (2). Yarın ıktım fevbltdı GAL.\ obrak 
1 1 , M ff k' sure e mem et aa ıı ın e ı . · .. İ İ lir adama ne lazım imiş ~?tırmı.şko cıuın. 1 uva a 1.~e - amelemizin her türlü hukuku k~t dahası var top a~.eşı ve o- R E S N K A R J S J 
tun arttı ca artıyordu. Guzel . h f d'l k l:üm. Fransız muharrın btı şark _ 

A 'k 1 · J"k , teının ve mu a aza e ı ece - G ı· D T • ınerı a gazete erıne naza- kızın bana a ayt olnıac!ıgmı ordusuna katılarak e ıboıuya r. aşçıyan y ( F 1· R A R i L E R ) 
an cidden şık bir erkeğe şun-· görüyordum. Fakat nasıl ı:esa- tir.s· d'd 

1 1 
k' . gelmis eski bi·r askerdir. Son ahut 

ar ı:..zını imiş: 30 kat esbap, 40 ret edipte kendisine söylemek .kkım .. 1ı edıı ankaşBı ıyMor 1 ye1 .n~ zamaıİlarda Fransada harbe da llelrngııHu~u Frengi ıe elektrik Rütua lmrıb11l hll~ını memnun tdec .. cazip hır eserdir. :\it hur 
ift kundura, 20 s.aı1':a, 12 pal- . . b 1 k , K teşe u e ece . . mec ısı . d'I b' l ı· ,_. ted•vihın°'i ~:ıainönU .\o11n •~y•n ••n'•tkilr Jl!:.\i\ D\. 'e sehbar \Ildız 'vlVIA;'ll <..l!SON .ru•tt ~saretını n aca ·tını.... ızı . . . ır nesre ı en ır ıay 1 ... ıtap . . . . .•· 
o, 50 gömlek, 100 cift çorap... 'dd tl m ö ba ·la daha zıyade memlekette zııaat d · B 1 dog· I ! "'·zaııe.l h•r .. ~ ~ııı Lı \n. l ıolleıınde gorccok olanları. ıeıhlr eaccckltrdlr. )lllAZZAM fAB 

tşnnı eF ek tsev e.,,be, a ı'§tarma~ışn- ve sanaviin sür'atle terakki ve! vdaı:_ ır. hun art yah ıt dan~c .an 
1 

h .
1 

ih h b' I LOL\R FF.\ KAL.\DL :VllZ.\'\i~I·'.'\ - l'ERm. •\RALARINDA Rufekadaıı biri ben bun lan . a a anası ao s ! . k. f ·. . f r , 1 1 : ognıya atıra , ya t ıc;ın- o an atırat ı e son c an ar ı - . , • . .. . . , F." OL •R 
azarken okuclu ve dedi ki: <lan fena tefsir edilecek her ın ışa 1 ı~ın aa t) ette m una~ 'de vaşanmrs olan harp vekayi- nin mulıtelif ~a.fhalarına ait ha- _.,... \il HTEŞE\I \AR 'r E rı-. · l !\l ,R '' 1 

Se aal'b lebl m 1 h . b' 1 k b 1 caktır. Bınacnaleyh bıı medı- ı. . - . ki' k b' 'b' . h' ben l 1 - n "' · a < ıoy cvcu- engı ır ıare ette u unaca- b' k 'f . 1 b' 1 ının az cok .roman se ıne on- trrat ırı ınne ıç zemez. _.._ Harik., hav .. at. kaı;a ve otonıo ıi •iııortalarıınıı 
ı ' - 1 . 1 F k se ırco cı (ı ve ame e mE us - B · :ıJ . . • • • "!""fi' .. u }azıvorsun. ! grm <eye Korkuyorcum. a ·at 1 k : 1 h k muş olanlarırlır. m arın ıçın- Eskı hatıratı okurken bızden Ga1oıadı i nvrnı hnıOıla Uin ÜNVO'i SiGORTA INA 

FELEK [güzel kızın bakışları, sözleri ba a ınmahsı-ft aıar aşnıı~.hv~ uh -a- de Fransıı münekkitlerince tak pek uzak brr zamana ait olan \ :ıııtırmı• 
----------- . 1 'ld' rann a ıının en mu ım abe d' ·ı b h --'il l d d b elk .. k d" .. .. 

.i ınL"i len \l,murbi!;undan: 1 na Icle~ar.et ve~ıdyordc :~ı ı. l ri ok!ıı<Yu asika;dır Şır ı e a sscu. ehn er e v~r,_~r. ul v aHyııluza. tan4-u18ışunhmub~ Türkiyedc bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 
\h .. , ,c ,,,.,JmJ<ıo• '""' '< . ".ncı geceyı e. e •. gırmenc e - - - " · - : - ---- u satırlara nı ayet. verır,,..::n o uruz. ~ ~uk..i 91 ar. ı •• 

m saf 1 ak <,'ar~aınb:ı ~l.nundcn iıihart:rı h t _,redılen lbtı sı bö 1 d ğ ld B muht 1 f u N y o N rilmı ~"' ıe ı,'"noli mas. "'" o ı ır o ar · gec;ıruı:n: a·r.p en f;oı1ra n....,. · ye e ı ır. unun · e ı 

A .. k 'd' ı 1 ~ndıJ..•ır . urc.n.·a siııcm~,•ııda f ı h kk d b' ı fh ı b' .. d"k ııı- ı , ı ı tJrilı>. , mu<actif c"Unw ıe>: , - r" ·. gı ıyon .ım , ıen nı eser er a · ın a ır mu ıar- sa a annı ızzat gor u . ya ·a 
~ur" oJ 12 c' iıinuen ToziC 'i''- muhtelif ''esileler bulu,-, bu~a- Mavi Melek ririn söylediği mutalaa hatıra dık. Onun için bu sonuncu eser 
!ll!lıl1 '0J "" :•olu •nL 1<1 dük- ya gelirim. Her halde bu kıza ı: nıı \ • '~'''" ,~<!i, ,<ııiu. ~ ır geliyor. Bu muhal'rir aş.ağı yu- ler harbin dehşeti hakkında 
k~nı , tinde h. ııı "-'"•de •aıılac•~• kendisini sevdiğimi söyleye- krlı 'oıı karı şöyle diy«du: müstakbel nesillere bir ihtar ve 

l<ump•nya;ıo• lı:r kere uğmnadıın lligorıa yapmm•yımz. -=-=-... 1 e!efon: Beyoglu - 2002 .. --!İ!!lll-iİ!!!lll!lllıır!._iıiiır 
ı~, ı'rı· r cek fırsat cıkacaktır. ı - Eski muharebelere dair tenbih olaaı.k:tır. 

içinde .bÖyle birdenbiie meyda-ı isÜyöiüz. . - ı mişti. Onun içillşimdiye1ı:a<lar 1 beş haftalık . müsaaik vardır.-jnıkolmanız i:ktiza eder.-Bunla 
ııa çıkıverince <luvardaki hü- - Kulunuz daima sadık ola- göİ-üştiiğü adamların ya kendi- Bu müddet za1'f!'1da 5~Iışıı;:ı;. ı rın ne yaptrklarını anlamak ı;,_ 
yük bir perdenin aııkasmrla giz cak ve efendimizin uğrunda ha- sine hiç bir şey söylcmemeğe bayram nrhayetinde bızun og- 1 znndrr. Bizim zabitlerden ba.1.1-
li bir kapı bulunduğunu İb;a- yatını feda etmeğe hazır bulu- karar vermiş olduklarına, ya- rerunek istediğimizi ar:redecek- lannm böyle bir taknn eçnebi
him Bey anlamıştı. Davut Bey nacaktır. • hut ta hakikatte hiç bir şey bil ainiıı:. lerel do.st oldukları söyleniyor. 
kendisini takip etmesini işaret Katibinin bu cevabr karşısın- mcdiklerine hükmettni§ti. - Fcımı.an efe·ndianizindir. Bunların hepsine dikkat ede-

! 
etti. Perdenin arkasındaki açık da padişahın ne hissettiğini an İıbrahim Bey müş.kül bir ınev Hayatım efendimizin oğruna ceksiniz! .. 

brahim Bey padişahın katibi mediyordru. Burada bO'iu boş.u- · Cünk' Ö ı 
lmak mevki ini ihraz edeli beri na oturmaktan bıkmış, yorul- kapıdan içeri geçtikleri zaman larnak kabil değildı. _ lİ pa- kide kalmıştı. nüne bakıyor, kurban o sun... . . . hbrahim Bey aldrıj:ı emri ifa 
k defa olarak sarayın bu ser j muştu. İbrahim Bey kendisini Osman- . dişah zihninde geçen şeyleri bir şey söylemiyordu. Onun bu - İradei şahanem~ı sıze edeceğini anlatmak için ıbaşm; 

lı .f nparatorluğtı padişahınn11 gizliyebildiği için çehresinden halini göraı. padişah hiç •belli tebliğ ettik. Bu irademız saye- önüne eğdi. Hiç bir şey söyle· 
afiye clairesine ginniş oluyor- Hiç bir tarafta bir ses yok- karşısında buldu!.. l bir şey anlaşıalınıyordu. Dedi etmeden katibi:ni göz ucuile tet sinde herşeyi yapnağa hak.ka. -

1 

meg·e c··-et ed~ı·"ordu. Sö'y· 
u. Pac!i~ah bir bahane ile adam tu. Fakat mı derin sükut ve sü- 1 t ~- ~· .. J 

ımı.n aylıgını "'enneden ken- kiinun arasında pek hafif bir Davut Bey efendisinin y~z~i- ki: . . .. , ~~ediyor, onun bu perişan ha- ~nmış ol~yc~uz., st~~ğ~- liyeceği bir söz ıbelıki padişa-
ilenne yo'. verebilırdı. Fakat ses, sanki sonbaharda kunı- ne bak~ağa c~aret etıne!<'5ızın - ~ı~ı bugun çag:rtman;ız.~ lını seyre~ekten zevık duyu: mz yere gıd~sınız. lst.~1~~ız, bı:n hoşuna gitmiyebiliml. Ba-

brahim Bey katipliğe tayine- muş bir yaprağın ağacından l. :'d.ee~ochınY~e~f:~~t~i :~~~~~~ /
1 

~::C::; bıl1!~~d~:an::~~l,:~rd~~~~br.ınızı f;;';~ud;:~~ş:~;i~ l>~oı~r~ı:~~=~~ t~:1u::;;a~~. ~-~.ıl~~~~[; şg_ını1. muö~~-ek ebgul.edreuk. sükut etme-
1.lı'rken kendı'sı'ne tevdı edilen du'smesı'ndeı1 ~rl•aı1 ses~ be~ı' •"" , . " ' ~ " .. ıstı yor . . arş ar a, pazar a a ır ta tı: kadar pa:ra venneııı :ıçın enıre- . .. _ . .. .. 
ozifeyi iyi ifa edip etıniyeceği yen bır ses duydu. Etrafına ba İbrahim Beye gelince; Padi- km1 fena lakırdılar döndüğii - Öğrendiğime göre bir ta dilmistir. Siz sarf ettiğiniz para .. Padffıah zahıren. ısaki!ı goru-
la~ılrncıya .kadar hiikı1ınet- kındı. Bir §ey farkedemiyordu.

1 

fiahın huzurunda yere kapanır- benim kulağrma >!-:adar geldi. kım e!)has türlü türlü tiilcnci yı bir·ıkağıda yazaI18D'lrz. kendi- nuy~u. Fakat l·~rah~ Bey 
en p:ı.ra verilmiyeceği söylen- Fakat arkasındaki ipekli, uzun ken korkusundan dizlerinin Bunları duymryacak kadar sa- kıyafetlerine girerek bir takım sine hesap ~rinıiniz. çok 1~ ~~uıtı ~1 padı•a:hm 
ıitti. İbr:ılı:ru Bey simdi bu perdelerden birinin sanki kı- titrediğini hissediyordu. ğır mıydınız? .. Bunları arzetınt! fesat ve tertibat çevinnekte. o- · Tekrar ediyorum! Uyanık bu z'?~n. süldineune rağmen 
i~ede güıdüğü halılara, di- nııldar gibi olduğuna ihtimal' Ortalığı derin bir sükut kap- yecek kadar dilı;iz miydiniz? .. radarı oraya gitmektedirler. olunuz. Her tarafı, her şeyi dik ~nı?ısı bir takım !:~cçhul ve 

er iislii esyaya bakıyor, bun- verdi. Gayri ihtiyari olarak 'i- lamıştı. Bu sükutu padişahın İbrahim Bey gayri ilıtiyari Şimdi size söyliyecek.lerimizi katle arayınız. Avruıpadan bi- '. gızlı '~uvvetlerle mucadele e
rı IJegeniyordu. yağa kalktı. Bakındı. Sonra sesi ihlal etti. İbrahim Beye di yerinden sıçrar gibi bir hare- dikkatle dinleyiniz. Sür'atle ha zim aleyhimizde bir takım ıa-

1 
den bır adamın ~yduğu korku 

Vaht geçiyor, fal,at kimse tekrar oturdu. İbrahim Bey :ır- yordu ki: kette bulundu. Çünkü padişahın reket etmelisiniz. Ramazan kırddar geliyoc. Bunlara maru ı ve heyecanı betıhyordu. 
örü• "niiyordu. Patl:'}ııhın ira-ıtık hükmetmi§ti: Burada ken- - Sizin zeki bir adam oldu- söylediği gibi bir takım şayia- yaklaştı. Bu ayda kendini bilen olmak llzımdır. B4c de Yusuf Böyle bir adam 'kendi enı-
si ':r.ndisi•ıe ne v:ı':it tebliğ, <Esini gözetliyorlardı. ğunuzu söylediler. Bilhassa sü- !ar <lönüyorclÜ. İbrahim Bey hiç kimae yola çrkmaz! .. Onun Paşaya ~yfiyeti söylersiniz. niyeti için hiç kimseyi ve ıiç 
·:•eceı,:iı:i ~ıilnıiyordu. Vakit ı Cok gcçı:ııeden Davut Bey kut etmesini bilen bir adam di- şimdiye kadar bir takım kim- için oradan oraıya gidenler hak O size llzım gelen yardımı gös bir şeyi feda etmeıkten cel<ir>:ni 
~~i';cc frahi.n B?y de lceı:~!i- ı içe:i gird~. Jbrahim Beye do~.-, ye r~ıetetti~eı: .. ?n~n için sizin selerin ustal.ıkla ağızl.~rını ara- kında uyanık bulunm~ Hizı.ı:n- erctcerkir. Bir taknn ecnebiler yecek bir adamdı. 
ı•ıı .l•tık •.:ıııtc'!Gu:,:una lıı;.:-, ru ılerledı. Davı.ıt Bey odanııı mezıyetlennızı ımtıhan etmek mıs. fakat bır şeyler oe-rencnıe dn". 'Bayıraıııa kadar sııre dort vaı·ıhr. Bunlara kaı-sı co.'-' uva- (Hiımı:dı) 

--.--



M ıiiOl.-il "ffi 
Bir mürettip tabanca 

ile intihar etti 
lbrahim Ef .yi jntihara sevkeden sebep 

kendine iş bulamamasıdır 
A r da kimsesizle< yurdun- fakat her nedense Muatafayı terke

ya.o ya · · Ba • dip kaemn, Muatafadan bundan muğ da oturan ve mürettıplik yapan t g- >-• 
<iatlı 17 yaşında Hamza oğlu bra- ber olarak mezbureyi yaralaml§tır. 

him cvvdlri akşam kalbine kurşun Karısını cadde ortasın
"karak intihar etmiştir. 

tbrahimin iş bulamama~_müte- da döven sarhoş 
Velı.,t bir yeis ile intihar ettiği anla- C h velki emil isminde bir sar ot ev 
~ılmıttır. İbrahim mürettip olmakla gece y;ınında zevcesi Hayriye ~·
beraber hiç bir matbaada esaslı ola- mm olduğu halde İstiklal caddesın-
rak çal<~madığı anlaşılıru§tır. d il k ya ve 

Otomobl·ı kazalan en geçerken karısı e avga halle 
kadıncağızı dövmeye başlamış, 

ı - Halil isminde bir hamal Fe- cadde ortasına toplanaııı, polisler ye 
. . · · nde kalan kadını 

ıı e r caddesinde şoför Mehmedin ida- tişmıj, kan revan ıçı r den kurtar 
ı esindeld 2109 numaralı otomobilin a~lı sarhoş kocasının • ın 
altında kalımş , başından ağır surette mıflardı~ •• l 
yaralanmış. Cerrahpaşa hastahnesine Dunku yangın ar 
kaldırılmıştır. E Jki gece Galatada Rıhtım cad 

Ticaret odaları 
kongresi 

(Başı birinci sahifede} 
ror. Murabakacdar artık yüzde 
20 faizi bile az görüyorlar. B~n 
lar etrafında malQmat ve netıce 
olmadan yerlerimize hangi yüz 

le döneceğiz dedi. 
Bu hususta Züthü ve Kema

lettin Beyler de söz söylediler. 
Kemalettin Bey meselenin Ti~ 
ret müdüriyeti tarafından tet~ 
kinin münasip olacağını söyledı 
Neticede Çanakkale mıntakasın 
da bir şube tesisi iç.in İş Banka
sı nezdinde teşebbüsatta bulu
nulmasına karar verildi. 

Teşebbüsatta bulunacak he
yete Zühtü, Hamdi ve Cemal 
Beyler seçilerek içtimaa nihayet 

vrildi. . 
Gelecek içtima perşembe gü 

nü yapılacaktır. 
1 •••••• t- -

Spor 
Istanbul muhtelitine 
beyanı teşekkür 

• 2 - Üsküdarda İmrahor caddesin 
1 
desin~~· Ovakimyan bamnda, dün 

ue oynamakta olan terzi Anastasın d Tophanede Macar tebeasından 
kızı 7 yaşında Katina 1880 numaralı ı:emardm marangoz fabrikasından 
otomobilin altında kalmış, ağır suret- yangın çıkmış, fabrika kısmen yan- İstanbul Futbol Heyetliıden: 
tc yaralanmış~r . . dığı halde, han~.k~. ya~gı':' da başlan İstanbul - İzmir temsili mü-

3 - Taksımde Valide çeşmeaın; gıç halinde söndurulmuştür. sabakasrnda mmtakamıza iki ~e 
de oturan şoför Karakın idaresindeki iki kondüktör biribirini refli galibiyet kazandıran aşada 
1~39 numaralı " mobil ile Kasımpa- f ı 1 

d Sarf Ef l dı esamisi yazılı utbo cu ara seya 
§a an geçerker müeuin er · yara a hatın' imtidadı müddetince gös-
yi çiğnemiı;, ehemmiyetli surette ya- Ra . · minde iki tram 
raJanmı tır Rıza ve sım ıs . • . terdikleri intizam ve spor ruhu-

4 -
§Dü.n Bc·ık"sta ortaköy cad- vay kondöktörü arasında aılevı b~r k tl . d do, ~, kmlf R Rası na muvafık hare e enn en ı 

<lc~inde bir otomobil kazası olmuş, m~seleden kavg~ çı. • ıza b : layı alenen beyanı teşekkür olu 1 
t,ır otomobi puçalanmış, bir çocuk mı sustalı ~kı ile agır ~ure~t~·ı ağ:" 
ı •rala"m ·tı ğından. Rasım de Rızayı so ı e ın- nur. 

Beşi~~ta • Ortaköy istikameti- den yaralamış, her ikisi de hastahane Fenerbahçeden: Zeki, Fik-
nc sür~tlr gitmekte olan 1352 n.uma· l" kaldırılmıştır. • ret, Sadi, Reşat, Muzaffer. 
•.ılı otom ·~il Feriye sarayları önün- Zorlu hır kadın Galatasaray: Burhan, Meh· 
den geçerken Yasef ismınde bir ~ ~- B ğl da Kalyoncuda oturan met Celal, Avni, Rebii. 
hudi çocug'u birdenbire otomobılın eyo un . kak~ oturan B'eşı·ı~~~.tan.· Hu"snil, F~'· ., .. .. 1 Er d · Seher Hanım aynı so •4 a.ı.ao:> 
Gnune çıkmış, şofor Cema e~ 1 ço y u! Efendinin evini taşlamış, cam Vefadan •• Saım' , Husamettın. 
cuğu çiğncmemet iç·n direksıyonu us 

. . ğ ··ne J;.rını kırmıstır. İ b l dan· Hasan \cvırmış. fakat hem çocu u çıg • • •• • h t kala- . stan u spor • · 
>niş, hem de duvara çarparak otomo- C.ırmu meş u ya Anadoludan: Halil Beyler, 
bili kırmıştır. Yasef tedavi altına a- nan hırsız.lar Cuma maçları 
lınm:~tr~: • Hüseyin ve Hamdi isminde iki h.ır İstanbul Futbol Heyeti~en: 
Kuçuk hır yaramazın .ız evvelki gece tslimbey ~ahallesı~ı 17 Nisan 931 cuma günü ıcra 

· f ti de Nedim• H~mmm cvınm kapısın edilecek lik maçları: 
mar. e kırıp i~eri girmiııler ve. evı soyarlar- İkinci küme Kadıköyünde: 

Küçük Mustafa Pa13da otoran Ce ken cürmü meşhut halınde yakalan- E · 
6 

at 12 45 
nil ve Hamdi isminde iki çocuk top mr.ılardır, Kaşımııa:şa · yıp a • 
>yııarlarken bir aralık kavgaya tu- A • t H · t• n Hakem Anf Bey. 
t G .. , rtıs . anrtye 1• Bı'n'ncı· kii'me Taksım' de U•:nuşlar, Hamdinin annesi u ce-
ıtıaı H. ilci yaramazı ayırmak iç~ •- ölümiı meselesı Beşiktaş • Anadolu saat 11 
ralarına girmiş, fakat Cemil damıa Dünkü akşam gazetelerinden ba- Hakem Niyazi Bey. 
Yanında •u•dıg": eaı...-.•ı ~ıkarmış, ka- H · · "!um" ü · ._. • ~, • "ıs· . .rtist Madam anrıyetın ° G •-tasaray sın· eymamye ılıncag·' ba•mın sekiz yerinden yam. ~ 1 a.... • • etrafında Morg ile zabıta doktor arı- k S · T ut B 
lamıs, kaçmıstır. Güktmal H. tedavı h' . as nda tezat olduğunu 12,45 Ha em aım urg · 
1 · ' ·1· t nın teş ı•n ar 1 B k 14 45 Hakem ı tına alınmış, yaramaz Ccmı ın a- t B" le bir ~y yoktur. zabı- Vefa • ey oz • ha . . ba 1 yazmış ı. oy •· . B 
rrısıne ş anmıştır 1 ta doktorlan tefbis koymarmş~r, ço- Niyazı ye. 
Metresini yaralamış cuk düşürme~. gibi bir ib~alı I:."~ Fenerbahçe • İstanbul spor 
D" ı..... F t'ht. Yeşiltulumba görerek ceset uzerıne otopııı ya~ı .. a 16,15 Hakem Salfilıattin B. 

----- - -
Nişan merasimi 

llursada munt~ir Hakkın Sesi 
ıazetesi &ilci tahrirlyesinden ve 
matbuat aleminin genç arkadq
lanııdan Saim Beyin 17·4·931 
Cuma ı;ıinii Bandırma dıı Süncü 
mektep muallimlerinden Şahsi
ne hanımla ni.şanlanı:caldarını 
Bursa muhabirimizden haber aldık: 

Çiftlere saadctkr temenni ederiz. 

SEYRISEF Af N 
~--....-·-----~---------·-Merkeı acenta:sı G•l•ıı kilıl<ii 
Başı n. 2362 Şuh: Accııte•I : 
Sirkeci Mühür.it? ıade hm '..!2740 

Trabzon ikinci P. 
( A.lliKARA ) vapuru 16 

:-;'han per~cmhe ak~aıııı C.abta· 
dan lnebolu, Sinop, Samsan, 
Ünve, Fat•ıı. Ordu, Giresun, 

Trabzon, Riıe, 1 lopa'ya kalka
cak, dönti~te paznr, Ri1.e, Of, 
Sıirm~ııe Tnıbzon, l'olathane 

Tir0bolıı Gire5un, i)r.:u. l'at>a, 
Ünye, Sam an, lncbolu, 

Zoııguldağa uı;rayac:ı ·ur. 

Mersin postas1 
(l\fahmuc~~'ketpa~:ı vapuru 

17 Ni~an cuma ı o da Galata

dan Çanııkkale, lzmir, Küllii'» 
Bodrıım, Rııdo:;, Fethiye, .-'. ntalya 

AJUy~. l\lersin'e kalbcak 

döniı't~ Ta<tl"ıt lı.ııamor, ' ' ... ' 
Finıke, .\ntlifli, Kalkan, Kuşadası 
Gelibolıı'}a da uğnıyııcakttr. 
Bu sefer gidişte Gelibolu'ya 
ul!;rayal-almr. 

Gelibolu ve Çana~kııle için 

yük alınmv. 

NAl.\I VAPURLARI 

lzmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at ham 

ADNAN vapuru 
16 Nisan 

P b ı:ıınii saat 18 de 
erşem e Galata nhumından 

hareketi' doğru lzmir'e v< pazar 
günü lzmlr'doa 1 tanbul'ı hard;.et 
eder. Talslltı için Galatı ı:ümrillı: 
lı:arş11ında Site Franseı hanında No. 
12 Acıntası: Şarl Sumayı müracaat 

Tel ll. l:.1.~0·4,;.I ---~--· 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz p03ta:ıı 

•ıpıar• 15 
.. 'i.Jm Samsun 

ÇARŞAMBA 
un a~m a ı M f smı lüzumlu görmüşler ve eescdı mor 

?• bir cerh vak'ası olmuş, . u~tada .. d rmiolerdi. Morg yaptığı o
ıa . d b' da ""k em ısmın e ı::a gon c • 1 .rnın e ır a m ınu err topside ölümün havagazi ile vaki o -
hır kadını yaralamıştır. be . d lhınu tesbit etmi•tir Meselenin ye 

guaü ıkııaıı ıs do Sirkeci nhtt· 

F eyziatide konferans mıad•n hareket" < Zoncuıdak.. 
lnebolu, Samsun. Ordu, GJresuıı, 

Nisanm 15 inci çarşamba gii. Trabzon. Sürmene ye Rize) lake
nü akşamı saat 20,30 da Bcrlin / !derine azimec ve avdec e& 
Dariilfünun felsefe profesör 1 cclctir. 

M"k be· günden rı ub- • · u c<rem on Ş · 1 · bl safhası yoktur. 
1.ıustafa ile birlikte oturuyormwı. nı uç r 

Mühim bir istatistik 
Türkiyede kaç mektep, talebe 
var. Ziraatımız hali inkişaftadır 

Bernhard Ştrager tarafından 1 Tı!siltı tçla Sirkecide Yıllı:ıaoı 
"Alkol ve Gençlik" mevzu et-ı urunda kl.l• acentesl111 milra· 
rafında Feyziati lisesinde ~u- _ caa~ Tel lsıanbul 1515 

mahsus bir konrerans venle - _ . . 
ma A d t teşrif Oörduncü icra Memurlufuodaıı. 
cektİ;1': rzu e en zeva Tamamın• 19909 lira lı:ıymıt 
edebilır. F. . S . Be t ı•kdlr edllen Şehzadebqıoda Firuz· 

Konferans ~mın aıt .
1
. Y ka a&a mahallesinde atik 1 mfllı:errer 

· ik um· mı.şur. Bunların müdavimi 58 Basvekalet istatıst um 1 d f d T .. kccye çevn ıece - & 
ra ın an ur - 1 ,. 1 mükerrer '" 1 mükerrer ve 

.ınüdürİügyü, istatistik yıl .. lığ~~ bin 314 kişi olmuştur. Bu a e-
. ld oin 33,95 7 sini çiftçi smrfı teş-

tir. , ı mUkerrer cedit 3 llt 7 ve 3 Ilt 

1930 senesine a!t üçı.incu cı ı-
. . . kil etmektedir. . . 

n1 neşretmıştır. . Sıhhi müesseselerin faahyetı 
İstatistikin şayanı dtkkat Sıhhat ve içtimai muavenet Galatasaray klllbllnden dok· 

gördüğümüz bazı kısnnlan hak • müdürlüğüne ınerbut tor Naınık Adil Beyin pederi 

İRTİHAL 

kında karilerim:ze malfunat ver umuyU:ne ve tedavi evlerinin .f~- Avukat Adil Bey ınDptela ol-
•. f 'd 1' ld 'k mua h t l 1r dan vefat ınegı at e ı ac ettı . !'yetine gelince: 1929 senesı ı- duğU kalp as a ı.,ıo 
Memleketin umumi maarif ~~de, ve vekaletin 750 müsscse etmiştir. Cenazesi öğleden evvel 

vaziyeti sinde gerek yatarak gerek ayak Aksaraydu l'orhor Hamamı 
'f · dil n1 · mecmuu sokağındaki evinden kaldtrıta-

Memleketin umumi maan ta tedavı e e enn rak Edirne kapısındaki aile 
~aziyeti şudur: 1578,502 kişidir. .. . kabristanına defnedilecektir. 

1924 _ 1925 senelerinde 5,952 Vekaletin sıtma mucadelesı-
17 d 1929 Allah rahmet eylesin 

ilk mektep, 164 orta mektep, ne ait mesaisi de şu ur: se ---------
Yüksek mektep ve mecmuu nesinde 955,803 s~tmah mua~ 
16,249 muallim vardL 1928 -~9 ne 191,061 i teda~ı, 2~7,~6~ kı.-
senesinde ilk mektep adedı şiye de kinin tevzı edılınıştır. 
6,836, orta mektep 155, yüks.ek Zirai aletler ve zeriyat . • 
mektep 20 olmuş ve mu~llım 1927 senesinde. y~pılan zıraı 
adedi 13,635 i erkek, 4,848 ı ka· tahrirde memleketımızde 1,187, 
drn olmak üzere 18,483 e çık- 004 karasapanı. 21.0,7~4 pulluk, 
mıştır. 15 711 ziraat makmesı bulundu 

ı 924 • 925 senelerinde 3~4 v; anlaşılmıştır. . 
bin 315 i ilk, 28,00 ı i orta, 4 bin g Zeriyata gelince: aynı sene 
313 ü yüksel; mekteplerde ol- •. de zercdilcn hububat 39,093 
mak üzere 416,629 talebe mev· ~ç~ dönümdür. Bakliyat yek.u
cuttu. Bu miktar 1928-29 sene--

1 740 403 nebatatı smaıye 
sinde tercffü etmiş, ilk mektep- nuka' 2' 804 104 dönümdür. 

k 31 b
. ye nu , • 

~e 484,74S.orta me tepte ın Nafıaya gelince: 
484,yüksek mektepte 4,349, ya- . lan ollar ve 

iRTiHAL 

Mcrhıınt Eczacıba~ı Bekir Be
yin gelini Dr. Ekrem Nuliz Be
yin valdesi, l\hilkl \'C .\skerl 

liseler l•'r:ınsızca muallimi maz· . 

bar Beyle Dr. Bürhım Fehim 
Beyin kayın valdeleri salihattan 
Saniye Uanımefendi dütt irti

hal eylemiştir. Rugiin saat oıı 
birde Be~ikuş'ta \"ıldıı cadde
sinde 32 numaradan kaldırılarak 
Sinanpaşa camisinde namazı 
badelcda Yahya efendi dergA
hındaki aile ınak.berisine tevdi 

ni tahsilde bulun~n talebenin -.ı Ye01 Y~-rül!, 
mecmuu 520,581 ı buhnuştur. "':' 

1
_ olunacakur. 

· ı 928 nesınde 'Yapılan yo ~~ll'!!!'!!!"!!!!!!!!'"'"'llllllOl!!!!!!!!!!!""!!"'!'!'!'!!!I 
Millet ınekteplenndedn me- lar ve ko"speru··1er. Ykltıiden inşa 'ktarı şu ur: · lü 916 kilometre olmuştur. 

zun olanların mı . d 427 979 veya temdit edilen yolların tu lstanbuldaki yangm vakaları 
.. 1928. 929 sen~sın e Bdnlar 488,344 929 da 335,210.metre· Yıllığın nihayetlerine doğru 

kışı mezun ~~~:ıtur. d'r 174 dir. Tamir veya ıslah edilen yol İstanbuldaki yangın vak'alarma 
arap haraennı bı~enl~r \: da !ar 1~28 de 467,036, 929 d.a ait şu istatistik mevcuttur: 
bin 948 kişi de hı~ bır ısa~. 573 333 metredir. 928 d~ Yenı· 

1923 
te 72, 1924 te 260, 

okuyup yazma bılme:ı-:enler :k den' inşa edilen köprülenn .. ade-
1925 

te 223, l926 da 444, 1927 
1929 -930 senesind:: Mill.e~ nı. d' 466 1929 da da 2,333 dur. de 

405
, 1928 de 385, 1929 da 

tepl:riııi 488,0C:l kişi bıtırrnış- 1 

192
•4 te şun' endüfer hatları-

k d 527 yangın olmustıır. 
tir. 1928 de ve on üç mınta a a 

1
• 4 086 iken 1929 da 4_, 

olm::.k üzere 2,683 c1crsane a~l- nın tu u • 

7 ve S !it 7 ve 3 lll 7•3 ve S lll 
7.4 ve ;ı ill 7·5 numaralarla murak
kaın beş bap dükklnı müştemil bir 
bıp aparnınanın nı<ı[ hlsseal 21-5-
931 ıarıhlnc müıadif perşeıııhe giinil 

sa•r ı J buçuktan l 6 ya lcıdar dal
reınl7.dc açık :trtırml.!I icra ktlını 
c;ığı \C şartn•m• i '\- 5·<ı3 l tarihinde 
divanhaneye talik olunduğu ll!n 
olıı;ıur. Artırmayı işıirak için yüzde 
7 teminat akçası alınır, hakları tapu 
•icilltri Ue sabit olmıyan lpotelı:ll 
alacaklılar ile difer al1kadarlann 
irtifak hakkı >ıhiplerinin bıı hakla
rını ve husuaiyle faiz ve ınasarife 
dair ol•n ıddlılannı iltn tarihinden 
itibaren :ıO gün içinde evrakı müı
bitcleriyle bildirmeler! lbımdır. Aksi 
halde h>klan ıapu siclfleriı·le ;abli 
olmıva11Iar satış bedelinin paylaş· 
ması~dan hariç kalırlar. 

ıııtcürole müterakim verglkrie 
belediye resimleri vakı! lcıresi müş
terlv.: altlir. AIAkıdarlann yeni icra 
ve Jilh kanununun 119 uncu mad
desi hükmüne göre le\'llki hareket 
etmeleri ve !ttzla malumaı almalı: 
ısıeycnlerl• 9JO·S91 dosye numı
rulvle lscanbul dö:·dUncU icra me
mu;ıuıuna ınuracaat!ırı llAn olnnur. 

l)evredilecek ihıtr& beratı 
• Yün ıarzındı nebati bir madde 

imalı • hakkındaki icıt için Sina! 
mtidüriyetl umumi\'"lndcn i•ıihsal 
edılm~ olan 1 l ııi••n 929 tarih ve 
S8fı nıımeroiu ihtira beratı bu kere 
ba,kas;nı fera~ ,·eı ıhut isılcu ~tmok 
arzu:"undJ bulunan zcvaun f:-:tanbuJ 
\'ClH po:ıtıbant arL::ı~ın<lı1 A~ır l~fe11-
dl kutdpkenc>i cadlle>inde Türkiye 
Han l 8· 22 de mukim vekili H. W. 
!STOK efendiye müracaat •tmılorl. 

Fer ah sinemasında 
l:lu gece Naşit 1'eyin Bursa

dı.ın avdeti münasebetile büyük 
gala Naşit Bey ve yeni hey'etl 

Hcrmlnc hanım hııhz Bürhın 

Bey Asso- Jano meşhur çinge
neler \'&ryete sinemada öldü

ren çiçek 

Ilaı1 
Anadolu Ajansı !\lü<liirlycti 

Umuıni}esi için Ankarada çaltıj· 
mak iizrc iyi Fransızca hilen 
bir Daktilo hanıma ihtiyaç var
dır. l\1aa~ı l ,IO lirııd:ın :ışaıtı 

ol nuyacakttr. ~emici hm~ olan 
namv:tlerin cııınart~-sinden iti
baren bir haha miiddetlc her 
sabah y·ın 'la kadar A :ıkarn ca<l· 
desindt lktbnı \ urdunda A.ııa

dolu :\jan.;mn ıııııraca:ıtları. ---
İpranos komandit esbamlı 

vapar şir:<eli tas!iye hey'r
tio<len: 

Bu ~c•re ~:ıttlıms hılunan 

Tıu·an ı ;ıpunı lıdclin,dcn şirketi 
rnezkfırc lıchcr hisse scnc,lltına 

rnukalıil nlclhe,Jp sure tile ( f 25) 
kuru~ tevzi olım<lı.::ıj!;ııalnn hisse 
senedi s;ılıiplcrinin lıb,c >!net
lerini lıııııibı ı:l. 14, 15 Ni 
san glinlcri ve yine Nisan 931 
gaye!'inc kuti:ır Cuın:ırtc•d, pa· 
7.ırtesi giinlcri sıut 1 ı -14 de 
k~dar lstanlıul'da 4 uncu rnkıl 
hanında 4 unciı katında 2.l.25 
nıımarııda şirketi mc~ı..ıırc tııs-

Bayram geliyor 
Sizde 

tocu~unuzu Sevin~iriniz. 

::ru~ı~~~y·ccine miiracaatl:ır1 ilı\n ~-~ 
·----------- """"' . -= 

Şile Asliye H•klmllğinden: ~ ilk baharın letafeti, tabiatın güzel kokuları ~ 
Şllenın füli l\. m&lıallcsinden ~ s hh İ •f 1 k v l ~ 

Mustafa k111 Z !ıra llınııwn avııı 1 l a 1 Şl a, neş e aynagı 0 an ~ 
~:~~;;;,'.::";,~"'~:.~:!::'. I Zümru·· t Yalova ~ 
sının carı mııhakcınc,inde muma ı ~ 

:::~~·~:::.::;::::~~; 1 kaplıcaları il 
yetin iltnına karar 'erilmiş olmakla ı 
ildn olunur. . ~ ~ Her yerden daha fazla görülür ve duyulur 1 
A~~~~~~u~~sı ı ~~,SIH!!E ---
Kedi;iftiği Ankara istasyon Büfesi 

Armudu • • 

Ba:e; kiraya verılıyor 
1 KlJlKıfDEBE 'IHJBJ Devlet Demiryolları umumi ida-

v.ıaad•ş! bir tar ve her yerde arat resinden: . 
Per~~~'!:h~•~;~ .~~·::~:..~~ü•· Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs 
Toptan Saıış: Galatadı Öm•r 931 •h• d • •b •k• . d Ablı ilanı zemin katta 12 nu· tarı ln en IİI aren 1 l Sene miı 

merolu depomuzda d } k l'} k' 
Mcmkkcdmizin \.'eg!ue Asrt ıca- et e Ve açJ arttırma USU 1 e Iraya 
valdıdere Türk Şarap Fabrik.lsı ·1 k ş • A k d 
enıp Serçetmebeyler Oğlu Ankara Veri ece tir. artnameSl n ara a 

l LAN 
Marq. Sıhhat n L lıl'. Müdür

lüğünden: 
Eczacı Mubııtın Bey 920 sene

sinde Kınının Akmesçit şehrınde 
Troyıiılı:l caddesinde latanbul Tıp 
fakültesl e':ıacı mektebinden alm~ 
oldulu 1919 tarihli diplomasını zayi 
eyledlğlnden yeniden nushal saniye 
diploma verllmesı ıçiıı müracaat 
eylemiştir. Zayiinden diploma veri
leceğinden hüknıu olmayın melkt\r 
diplomayı bulanların en yal::ın Vllt· 
yııt Sıhhat ve içdmai muannet mü· 
dıirliiğlne te•lim eylc.,,,,lerl lür.uınu 

illn olunur 

Dordüncll icra Memurlu1tandan. 
Tamamına (30230) lira kıymet 

takdir olunan Galaıada Y enlcaml 
mahallesinde \'C caddesinde Billllr 
sokağın4'a atik 28,30,34 cedit 18,20, 
24 numaralarla murakkaın ü:I b.tp 
mag-azayı ınü~temil hlr bap honın 

om( hi'!Seıl 21-5·9,ll tarihine mil.sa• 
dif perşembe günü saat 13 buçulı:tan 
ıo ya kadar dairemizde açık artır

ması icra ve şa.rtnamesi 7-5·981 
tarihinde divanhaneye talllı: olunduğu 
ilAn olunur. Amrmava lştiralı: için 
yüzde 7 teminat akçaıı alınır. Hak• 
lan tıpo slcllleriyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diger alllcı. 

dar. ıruı lrrlfak hakkı sahlplerlain 
bu h:ıklınnı husuolyle faiz ve masa· 
rife ıt.ir olaa iddlalannı illn ta.rlbin
dcn itibaren \irmi gôn içinde evrakı 

mil•bitrleriylt bildirmeleri ltıımdır. 

Aksi h•lde haklan tapo slcillerlyle 
sabit olmı;ınlaı satış bcdellaln pay
laşmasından hariç kolırlar. 

llilcdmlc milteraklm \·crgtler ile 
belediye resimleri 'akıf icacesi milı· 
terire aiıtıı" AIAkıdarlann yeni icra 
ve iflAs k•nununun 11'.I unru mad· 
deıi hükınune göre horcket etmeleri 
ve !azla malümıt almak istiyenl,.in 
9,lll ~fJ ı numaruiyle lmnbul dör
düncü icra Memurluğun• müracaat· 
lan illn olunur. 

idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
seri işletme müfettişJikleri veznele
rinde birer lira fiatla satılmaktadır. 
Talip olanların ihale günü olan 27 
Nisan 931 pazartesi günü saat on 
beşte Ankarada umumi idarede mü
zayede ve münakasa komisyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Aksaray yangın yerinde Balabanağa mahallesinin Yeni sokağında 
ve 7 inci adada 9, 1 O metro murabbaı yüzsüz arsanın metro mu

rabbaına üç lira kıymet takdlr olunarak satılmak için al!kacLır· 

ları arasında aı;ık muza) edeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi 

görmek için her gün levazım müdürlüğüne miı;ı:ayedeye girmek 
için 3 lira muvakkat teminat akçelı:rile beraber ihale günü olan 
ı 6-4-93 ı per~embe guniı ıaaı on bc~e kadar enciımcni daimlyt-

müracaatları. 
••• 

lscanbul belediyesinden: lcra edilmekte olan kr.nalizasyon ame
liyau dolavıslle 15 Nisan 931 tarihinden itibaren Uzunçarşı cad

desinin Tahtakııle ile Rıüpaşa yok.uşu arasına müsadif kısmının 
bılcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilAn olunur. 

• • • 
Tekmil malı:emesi verilmek ll;r.re itfaiye efradı için 230 me~ln 

c~ket pazarlıklıı diktirllecektir. Taliplerin 18-4-931 cumıırteıi günü 
saac on beşe kadar levazım mudürlıiğüne müracaatları. 

BİLECiK RAKISI 
Türkiyenin en methur ve 

meraup ra~•sıttır 



• 
1 

' 1 

•' 

• 1 

' ' 

j 1 

1 
1 

J 

., 

' 
: 
1 

• 

ı 

( 

l 

( ' 1 :i 
ıl 1 

a 
e 

1 1 

1 
,. 
') 

~ 
t 1 
I i \ .l 

t ı' ~ 
) 

" 

,~1-: ,, 
~t Demiryolları idaresi İlanları 1 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi idaresinden : 

Irmak-Ereğli hattının Kalecik, Alibey, Tü
ney, Germece ve Çankırı istasyonlarını havi 
104 kilometrelik kısmı 23 nisan 931 tarihinden 
itibaren yolcu ve eşya nakliyatına açılacaktır. 
Bu kısım üzerinde şimdilik haftada iki defa 
atideki tarife mucibince muhtelit katarların 
seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan 
olunur. 

( Çankınya azimet) 
_ Muvasalat Hareket 

Ankaradan (cumartesi çarşamba)........ 8,30 
lnnağa (cumartesi çarşamba) 10,55 

Sıvastan 1. cuma salı ı- .... 
Kayseriden cuma salı .... -
Irmağa cumartesi çarşamba 8,37 ·--- ........ . 
Irmak Cumartesi Çarşamba • .... .... 
ıl{alecik . • • • • ., • • • . • • • • • . • 
Aiibey •••••.•.•.•.••••. 
Tüney ••...••...••..•. , 
(iermece ••.•.•••••••••••• 
Çan kın • • • • • • • • • • • • • • • • • 

11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15,54 

(Çankırı dan avdet) 
Çankırı Pazartesi Perşembe . , ...... 
Germece •....•..••.....•. 
Tüney 
ı\libey 
Kalecik 
lrmak 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

12,30 
13,36 
14,27 
15,20 
16,00 

14,55 
23,44 

11,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

11,26 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 
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Irmak 
~nkara 

Irmak 
Kayser 
Sıvas 

(pazartesi perşembe) ~ .... 16,25 
(pazartesi perşembe) 18,50 ........ 

(pazartesi perşembe/ .... ... 19,37 
( salı cuma 4,31 .... ... 
( sah cuma 13,20 ..... .. 

UMUMİ iDARE 
* * • 

Devlet demlryo!lan urnuml idaresinden: 
Malatya'nın işletmeye açılma tarihi olan 23 Nisancan itibaren 

8 Mayıs 931 tarihine kadar on gün müddetle bilumum mülteıik 
Devlet demiryolları istasyonlarırdan Malatya'ya ve bilmukabele 
Malatya'dan ber bangi bir iltasyona gidip dönecek yolculara gi
dip gelme ücreti peşinen tesviye edilmek üzre % 50 tenzilat ya
pılacaktır, 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

• • • 
Devlet demiryolları ve limanları umum! idaresinden: 

l ( 
16-4-931 tarihinde yerine çekileceği ilAn edilen Beydeınlr köp

nı rüsünün çekilme ameliyesi tehir edilmiş olduğundan mezkOr ta
t .• 'İ 
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rihte seyrüsefer etmiyeceklerl bildirilen 4 ve 3 No. ıu katarları-

mız kemafissabık seyrüsefer edeceklerdir. Keyfiyet muhterem aha-
liye ilAıı olunur. Umumf idare 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

Fevzipaşa - Diyanbekir hattının SUÇATJ, 
AKÇADAu ve mALATY A istasyonlarını ha
vi 56 kilonıetroluk kısmı 23 Nisan 1931 tarihin
den itibaren işletmeye açılacak ve Fevzipaşa
~an malatyaya Cuma PAZARTESİ ÇARŞAN 
BA malatyadan Fevzipaşaya Cuma Pazar, 
Çarşanba günleri birer mnht~lit;yolcu katarı 
lııhrik edilecektir. Saat 

Fevzipaşadan hareket 6 oo 
malatyaya muvasalat 17 50 

rnalatyadan ha.ıeket 8 20 
Fevzipaşaya muvasalat 20 to 

Umumi idare 
• • • 

3000 ton yerli çimento kapalı zarlla münakasaya kon muştur. 
Münakasa 4-5-931 pazartesi günü saat 15 de Ankaradı devlet 

demlryolları ldueslnde yapılacakor. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komis
yonu kdtipllğine vermeleri IAzımchr. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 beş lira mukabilinde Anka
rada ve Rıydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

f ütün in~isarı umumi ın~~ürioıon~en: 
İdaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo boblnli parşömen kAR:ıdı 

alınacaktır. Taliplerin SOO lira teminat akçelerini hamilen 2·5-93 ı 
Cumartesi günü saat 1 ı de Galatada Mübayaat komisyonuna mü

racaatl arı ve o vakte kadar her giil\ gelip komisyondan şartna
meyi almaları. 

T~RKİIE CÜMH~RİIETİ MERKEZ BINKASI 

Devletimizin Büyük 
Mali · Müessesesil 

En • Milli 

/ 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
'%.•·! ') .. 

Ecnebi Büyük : Bankaların Giselerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. istifade Ediniz. 

1. 
Liseler mübayaat komisyonundan: P . . . . . .. 

Komisyonumuza merbut bulunan leyll. ~se ve bunlara ?1~lbak 1 Artık Elbıselerınızı terzıye ısmarlamaya luzum yok 
------- . -~--. --~ 

- ---

pansiyonlarla Orta ve Muallim mekteplennın l-6-93I tarıhınden 1 Çünkü: Galata'da -Karaköy'de börekçi fırını ittlsaliodeki· büyük 
1- 6-932 tarihine kada bir senelik Erzak, Sebze, Mahrukat ve sair mahallebicinln üstünde ktin r-ı 
ihtiyacau kapalı zarf mulile münakasaya konulmuştur. a..ıı 

Fiatler mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze 10-5-9'5 I • 
Sadeyağ, Et, Ekmek, Zeytinyağı, Zeytintanesi, Makarna ve Kuskus, 1 
Un, irmik. Şehriye, Süt ve Yoğurt - 17-5-931). (Patates, Şeker, 
Pirinç. Kaşar ve beyaz peynir, Salça, Soğan Yumurta. Hayvan 
yemleri - 24-5·931). ( Nuhut, Mercimek. Börülce, Bezelye, Kuru 
asulye, Kuru meyva - 31-5-931), ( Odun, Mangal, Kok ve Ma· 
den kömürleri, Gaz, Benzin, Vakum, Mazot· 7-6-931) tarihlerine 
mlisadif pazar gunlerl saat on aloda ihale edilecektir. Şeraiti an
lamak ve talsl!At almak lsteyenatalipleiin mübayaat komiyonu 
kitabetine müracaatları. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

KaJseri Bele~iJe Riıasettn~en: 
Şehrimiz kudreti elektrlkiyesiul bundan böyle bünyan teslsa• 

tından temin etmekle bugüne kadar faaliyette bulunan belediye 
elektrik tesisatına lüzum kalmarnışor. 

160 S. H. K. sisteminde 120 beygirlik bir mtlceddet Yonge~ 
Di:ıel motoru ve yine aynı büyüklükte bir A. E. G. jeneratoru 
ve tablom ve b;!cümle teferruan ve bundan başka takriben 150 
kilometroluk bir şehir şebekesine kUi gelecek bakır tel, izolator, 
sokak lambaları ve 300 adet elektrik saao e;lhasıl prta büyüklükte 
bir şehrin elektrik ihtiyacını mükemmelen seıtelerce tatmine kıl.fi 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
Mün~ıbap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlan mahsus 

I mantolar, pardesüler ve trenç~otların zarif çeşitleri dahi vardır. 

1 MeshurCHARLES SEMON LTD.fabrikasının 
~ 20000 adet 

şık ve her renkte gabardin 

ve montajı mütaakip derbal faaliyete getirilmeğe amade ba!Ma 1 

mezkOr bilcümle malzeme saolacakcır. Talip olanların bizzAt veya 
tahriren Kayseri . belediye riyasetine müracaatları illn olunur . 

PA RDESÜLERI 
gelmiş ve 19,1 /2 lirayı satılmağa ba,lımışıır. 

TEDlYATTA BÜYÜK TESHlLAT 

Iin~ul ıonırOkleri nıu~alaza ıno~orıo~on~en: 
1 - Bahri muhafaza vesaiti için 20 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile ışletme levazımı alınacaktır. , 
t - Levazımann cins, nevi ve mabiy~tini gösteren musaddak 

liste şartnamesi Ankara'da gümrükler levazım müdürlüğünden ve 
1stanbul'da muhafaza müdürlüğünden istenecektir. 

3 - ihale, 1slanbul'da gümrükler rriuhafazı müdirlyetindeki 
komisyonda yapılacakor. . 

4 - isteklilerin X 7,5 muvakkat guvenmelerile birlikte !'/' 
nisan 931 pazartesi günü saat 14 te mjidiriyette bulunmaları 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Sahlık . çiftl'k 

lstanbuldı Kükükçekmecede 4319 dön lim araziyi ve bazı ha· 
rap çiftlik ebniyesinl Şamil Ali Bey çiftli~ peşin para ile sao
Jıkor. ihale 20 nisan ı 93 l ·pazartesi günü Ankarada Banka idare 
meclisi huzurile icra kılınacakor. 

Teminat (2500) liradlr. Bu hususta talimat almak lstiyenler ls
tanbul ve İzmir şubelerimize veya umum müdürlük emlAk idare
sine miiraat edebilirler. 

ım•ıaı ımı 
il Büyük Tayyare§!; 
~ Piyangoşu 1 

4. üncü Keşide 11 Mayı~ .1931 dedir • 

Büyük ikr.amiye 
45,000 liradır. 
Avrıca: 15,000, 12,000, I! 

10,000, 8,000, . 

1- Dr. İHSAN SAMI -ı 
Gonokok Aşısı 

1 
Belsoğukluğu ve lhtllitlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdırJ 
Dlvanyolu Sultan Mahmut 

• türbesi No 189 

Darül'aı:flze miidilrlüğünderı: 

Şartnamesi veçhile müessese
ye iktiza eden bin beş yüz adet 
bakır tabağın 28 nisan 93 ı salı 
günü saat on -Oörtte kapalı zarf 

usulile münakasası icra • edile· 
cektir. Taliplerin teminat ıkçe
lerlle müracaatları. 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Belıoğuklufo ve 

ademi iktidar muayene ve elektrik 
ıedavlhanesL Karaköy Börekçi fımıı 

sırasında No. 34 

lstanbul 4 Uncü icra memurlu
tund•o: 

Tamamına ( 16000) lira kıymet 

takdir edilen Beyol;lu'nda Pıngalb'da 
bekçl sokağında eski mükerrer li 
yeni 5,5· 1 numaralarla muralı:k•m 
kıyden kArglr dükkln mıo oda kö-

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferansının Se!Anikte içtima eden üçüncü konsey mu· 

karreran cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin iktı· 
sadt münasebetleri ile bu münasebetlerin inkişafına ılt en uygurı 

tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılması içirı 
bir müsabaka ıçılmışnrr 

Altı Balkan memleKetlerinde, yani Türkiye, A.rnavuduk, Bulga· 
ristan, Romanya, YugoslAvyı ve Yunanisran'da ıçıh:nış olan bu roü· 
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Bıılkım konferansı lı:Atibi 11mumili~ııe 

1932 yılinın Mayısı !onuna ıkadar yedi nü~ha alaralı 
verilecektir. 

il - Eser, Fransızca yazılmış olacakur. 
S - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarhndan ııeçilıniŞ 

ılu mütehassıstan mürekkep bir jliri heyetinin tetkikine 
arzedilecktir. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400,) ikinciye(200), üçilncüy• 
(100) dolar mükafat verilecektir, 

Bu mükAfıt Karneji müesseseılnin Balkan lı:onferlllsı emrine 
teberru etmiş oldutu paradan verilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Sablık Emlak 

mür deposu elyevm natamam apar- Mevkilerile evsah aşağıda yazılı 3 parça emlAk selli ıene"l 
bmının n11ıf blsıesl 4-5·931 tulhln· taksitle satılıkOi. llıııle 20 -4- 193 ı Pazarreli günü Ankarada 
de tannamesl divanhaneye ulllı: edl• 
lerelı: 21-5-931 ıarlhlne mU•adifper- Banka idare meclisi huzurile yapılacaktır. 
tembe gUnil saat 13 ıen 16 ya ki- Bu hususta tafsilAt almak isteyenler lstanbul ve lzmir şııbele· 
dar açık attırma suretile t.ıanbul riınize ve yahut Umum Müdürlük Emltk idaresine müracaat ede· 
4 Uncu icra dairesinde sııı!acaktır. bilirler. 
Arurmıya !~drolı: için yüzde yed! 1 - lstanbulda Galatada Karamustafa paşa maballesinde Halil 
ıemioıı akçesi ılınır. Müterakim paşa sokağında Bahriye lokantası müştemi!Anndan 16· 18-1!0 nu· 
vergiler ile beledlye resimleri Tiıkıl maralı fevkani odaları müştemil iki bap dükkan teminatı 600 liradır. 
icaresl milıteriye aittir. Haklan ııpu ! - lstan bulda Gala tada Kramustafapaşa mahalle ve sokağında 
ılclller!le ıabit olmıyan ipotekli ala- Jlahrlye lokantası müştemilAtından 17-19 numarlı mar odalar bir 
cakblar ile diğer ıllkadaranın Ye bap. dükkAn (teminao 625 liradır.) 
irtifak haklıı Hhlpler!ııln ha hıkla- 8 - lstanbulda Hocapaşada HüdavendigAr sokaıtmda Kalın· 
nnı Ye busuılle falı: ve mısarife " 
dair olan iddialarını ilin wlhlnden mustafa ağa medresesi namile maruf 650 metre murabbaı sahadı 
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Liralık ikramiyeler itibaren yirmi gün içinde evrakı Urgir medreııe ve müştemilAtı teminatı 2000 liradır. 

müsbltelerlyle blidlrme!eri lazımdır. E J,., k E B k d _...., 
Aksi baldı bık!arı tap• ılclllerilc ffi a Ve ytam an asın an: 
sıblı olmayanlar Hbf bedelinin pay· 
!aşılmasından hariç kalırlar. Al!ka· Emvali gayrı menkule ipoteği mukabilindeki ikrazatımızın e"' 
dır!arın yeni icra ve lflh bnunu- Yelce yüzde on üçe baliğ olan faiz ve komisyonu mikdarı idare 
nun 119 uncu maddesine göre ıev- meclisimizin 2384 numarilı kararında münderiç şerıı.ite tevfikall 

ve 3·5,000 
filo barelı:et ıımolerl ve daha 16-8·981 tarihinden itibaren yüzde bir tenzil ile yüzde on i lı: 

l 
:ı ('S 

!c :dil KARON 
cc 

Alman Kitaphanesi 
B1;.1·oitlu . Tünel JIIQ'.lkıı.nda 52:1 

~ Liralık bir mükafat vardır.. -
••ı.ıııı~ııı,1-ııı11-ı1 

fazlı mı!Omat almak isteyenlerin olarak tesbit edildiği ildn olunur. 
931 ·32 dosya ııumuıslle dliremizı l ·------ı!!l!!B!l!!!!!!!Bl!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 
mUrıc11tlan ll&ıa olınıur. - Mes'ul müdür: J1ürnaneddİIJ 

' ,ı.~ i ·1 


