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Deniz itilafının müzakeresi 

1efrllta No: 39 

ltalyanlar pek sinsi Bu mesele ile Al~any~ -Avustur~a itil;fı arasında 
hareket ediyorlardı başka hır ınunasebet mı var_. __ _ 
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f : 
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23 nisanda Çankırı 
ilk tren giriyor 

Çankırı istasyonu o gün bü: 
merasimle küşat edilecekti lngilizler,Fransızlargibi memaliki- lngilterede Lispa~ya .me~tuhu 1 Londrada 

mizeaçıksurettetasalliitetmeyordu Mühim münakaşa- Beledıyeınt{habatı T k .. ak ~KARA,ı5 (A.A.)-Ç<ln nutukira~.ed~ekvebur. f k e rar muz ereye kırı ıstasyonu açılma resmı 23 akıp Abdülhalik Bey kr 
lara hazırlık yapı ır en... başlanıyor nisan perşembe günü yapdacak keserek istasyonu küş,ırt 

Başta İngiltere olduğu halde .kıdemli Başağa olarak irade ile LONDRA ı 4 _ Bu ün ~D!U!, Nisan: - ı~p":'ya~ txr. Davetlileri Çankırıya götü- tir. Hususi trenin lokom 
Fransa ve İtalya devletlerinin ınansup bulunuyordu. Hacı Ali . '. . • g be .. 1edi .. ye ınt~lıaba_ı:ı ~yı~ 12 

IDCl gu- r ı k 1
-- h • k" d"'- • k k ı A b. ih l ind be led'k B "b 

1
. ih . ~ . Paskalya tatilı bıten parlamen- nu ıçm teıbıt edılmışb. Bu mektup rece O«Uı ususı tren uşat sa u .. çzaıara ta ın atın• 

r~ ıs~ c et er e s . •. - . ~y tec~ e ı, tıyatkar ~r zat to tekrar toplanacaktır. İlk vasıl olup intişar etmeden evvel be· bahı S. 8,20de Ankaradan hare çecek ve bu suretle Ça 
len amalı ve. S~ltan ~~~m ıdı. Kulogullan an ası'! Türle ev mühim müna~a perşembe tediye intilıabııt.ırun neticeaini daha ket ve ıs buçukta Çankırıya mu ilk tren geçmiş bulunaca 
b~ara ~ ıttihaz ettıgı .sıy~ la~dan olup çok za~lar~ günü hükilmetin işsiı.lilı: mesele evvel tel~ .~!>erleri vcnnİf o~- vasalat edecektir. İstasyon cİ· Saat 20 de belediyed< 
setı yukarı.da ~tun. Şimdı ben ora~rd~ y~rleşmış ve yerlı sindeki siyasetini tenı,:t eden ~r. Onun ıçm bu me.ktupta ~~- J varında kurulan zafer takının şam ziyafeti verilecek, g 
ltaly~dan bir nebze bahset- k~d.mtar ıle ızdıvaç. eder~k tesel muhafazakarların karar sureti ~~:Un ıu v~"!: buakolac:~":.';m k~tığ': önünde Maliye vekili ve Çankı at 2 :Yi beş geçe davetli! 
mek ısterım: sut ve tenasül etımş cen cesur · ........ anette vwumn m e - cı mebusu Mustafa Abdülhalik mil o1an tren Çankrndar 

İ l anlar k . . k .. d' b' f h lk old .! d etrafında cereyan edecekt•r. Bu dir. Belediye intihabatmm her taraf-
. ta y pe ~sı ve peİ cun ı. r s~ı • a . ugım an ka.rar sureti muhafazakarlar rei ta tam bir serbesti ile yapılma11 ve Bey'le halk namına bir zat birer rakat edecektir. 

h~~ımane hareket ed.ı>:orlar. n- ekse~ya h~kfun~tın postacılı~ı si Baldwin tarafından teklif ve ileride bir takmı ,Myetlere mahal , • • •• •• • • 
gılızler F~l~ gı?i_ açık su- ~sıl~~lıp. ve Jan~rma zabıt Nevill Chamberlain tarafından kalmamaıııu tornin için hüln1metçe j Son ıkı gun zarfında muntehıbu 
rette memalikimıze fili tasallut lıgı gıbı hıdematını ıfa edenler, .. dafaa edil kti lazm gelen tedbirler alındı. Doğru- f 1 
ve tecaviizlerde bulunmuyorlar j her ~iri hayvan bes~emek şartile 1 mu Başvekil ::c ~ald bu mü ı~nu •~yl~ek lazım seline heın ~ intihabatı biten kazalar hangil e 
clı. · vergıce bazı muafiyete mazhar . .. .. eumhunyetçiler hem de krallık taraf , 

Hiinkirm h .. h l lard p k k etl' . 1i nasebetle bir nutuk soyluyecek tarlart uticeain kendi lehlerine çJu.. t 
b da pladı"er gıın Um er m~ 0 't: . ı. . e ıym 1 nca ve yeni Nazırlardan Jhonston iş cağına emin görünüyorlar. Herkes ANKARA ı5 (AA) C" K ı ç· Akh' 

a bunn lto gı: ~ aktadanta go- as enyehmtzden .olan Recep Pa- sizliği hiç olmazsa azaltmak i-· iotediği ııibi ümit edebilir. Yalnız bi- h . Halk "'-ka. . - • ~~ ''hli azaE ar- Bıne, ıEs 
re ar başlıca uç no şa mer umun himmet ve gayre . h"k' t 1 d" .. .. taraf olarak buradaki hidi!eleri tet- unyet ne sı umumı "" .rı , şme, eyazrt, 
hukuk ve ~ududU?1uza fena e- ~l~ "~uı~.ğul:armdan,.'. 1200 ki- r: t~:Cr;ed:u,ın:~~t uş=~ kik eden ecnebilerin ~dığı fıı olu- tipliğin~~n ~ebliğ ol~~ştur:. Tutak, J?iyadin, ~~kös 
meller besliyorlarilr: şilik bır suvan alayı vucude gel ktir H .. , ,, __ . k dd yor ki ı_,.a büyük bir buhran ce- Son ıki gıın zarfında 1sımierı luca, Sıverek Suruç, 1 

1 T bı B
. . . . ı ce . u.:wm::tın mu a era- . ek·-~'- p . de Ri , - d ılı 4S k .. Mardin ( rk ) C-"· - ra usgarp, ınguı, mıştı. . d k lan l'berall çırm .-ıu. ram.o vera.nın aşagı a yaz azanın mun- me ez Çluu.J\ 

2 - Masu, Zıl, Sevakin seva- Kezalik Kuloğullanndan ve ı t~ı ~ay~n ~a:: .0 ~ Jll e- d!ktatör i~ _Y~ -!e :Jalma tehibi sani intihabatı hitam bul Liçe, Osmaniye, Silvan. F 
hili, yerli ahaliden mürekkep olmak 1 ~ın, at k ~ an be~ns- ~ır dln •~uıtü: 8": ';'u~ Z: M. Aıtxandtr · muş ve birinci müntehipler rey Beşiri, Şırnak, Şirvan, Eı 

3 - Akdenizin İzmir, İsken üzere beheri 1000 er nefer gö- la<>nakmtırnuNt un . ~oli~ rtadano- b~tta•b. •faapanliyatmnt ~~~-ır ... _,_ İtalya_ Fransa bahri ihtilafı lerini fırkamıza vermekte de- taziz (merkez), Baskil, Çe 
d nAtal 

_.,__ üll' .. • .. .. • c . azır ışsız gı o ı ı ye ea ın«annn .._.......- tmi il dir ş· d' k d k E . d . H 
eron, ya ta .. u ..... ı. n uden ve beşer bölükten ıba kaldı k · · h"kilm t ta afı !ardır. 0 011., için timdi bu fırblar hali kat'! bir neticeye bağlana- vam e Şer' · ım ıye a ar ze , rganı ma enı, oz, 

Trablusgarp ve Bingaziye ret SOOO kişilik bir de piyade d =~ ıı;;::, ·İu e f ~ t tekrar faaliyet uhasma geçince lıen mamıştxr.İngiliz hariciye ve hah müntehibi sani intihabatı biten zımiye, Keban, Mazgirt, ( 
ait olarak pek çok evrak gelir- livası teşkil olunmuş ve yerli a- :ıı n. an ril Y e_ ?1uzC:· ~ dilerinde pek büyiik eksiklikler ı..- riye nazırlan geçenlerde Roma- kazaların adedi 4S9 u bulmuş- Pa1u, Pentek, Saimbeyli, 
di. Resmt, hususi vürud eden haliden vesaiti mahsusa ile uyan a ıyebaht gost te. ecegıne ır 

1 
luyOl'lar. Bittabi bu !M)ı..anıa,... yü. ya kadar gı'ttiler Fransa _ ltal- tur. Mucur, Refahiye, Bandın 1 fl tahrira 1ar İ l 1 d l haf . at ş emınat vermezse a ey- zündeo buıriin ha. fırblar memlelı:e- • _______________ .......;;..._ __ _ 

te gra ar, t ta yana- rn an mu azaı vatan ve an'a hine rey vermesi muhtemeld'r t' . . ha bnd keadil . d ya ve İngiltere arasında bir iti-
rm Trablus, Bing~. ü~elerine rı_e ~-~e fi~nin netayici filiye Aksi takdirde bu kısmın tenklt .:;ki::• ı.:ı':yeti a ııöatet-em::ı: lif hastl olduğu haber verildi. Mümtaz misafirler H. Suphi B. Kal 
taalluk eden teşebbus:'tıle, .hu- sı görülmege başl~ış~. . kararını reddetmesi hemen mu gibi bugün memleketi ıu buhrandan Fakat esas itibarile tekarrür e- • • • • • • • • 
nıı.ı~ taraf taraf S~ti tatbikat İtalyanlarm nagıhanı bır ta-ı hakkak gibilir. Jhonston'uı büs da kurtaramıyorlar. Memlekette sü- den bu itilafın yazılması, ileri- lngılız kralıçesının hıra- Elçısı olmayac. 
ve ıcraatnu musavvır bulunur- sallut ve tecavüzleri vukuunda b"t" · · 1 1 d•d'ınd künu tesis ederek inlibabatı yaptır- de her hangi ihtilafa mini ola- d • Ank li d Osmanl ku . . . . u un ışsız o an arın a - e mak • . kk" . en araya ge yor ANKARA u. r vveı askenyesı yetı- haftala f da ukua ge- . ·~ teşe ol elmif olan Aznar cak surette kağıtüzerine konma , 15 {Telefo 

Meseli son zamanlarda mcr şinceye kadar mahallen müdafa lson .. r
1 
~r ~ d v h . ~abm..sı her halde pek çok müşki- sı tazım gelince mesele de<n«ti. ANKARA, 15, {Telefon) - Hamdullah .Suphi B. in 

h Mü 
. R Pa dan . en tenezzu uzerın e e emmı- !atla karıalacaktır Is d .. h b"" İn ·1 k r · · b' d · l 'li"' .. um şır ecep şa va- aya ımkin hazırlanmıştı. ti •k tı'l h"'-" . il · panya a c~ u Haftalardan beri oğraşıldığı gı tere ra ıçesının ıra en re e çı gıne tayınınden sa 

. 1 h -• dr sli b' . Akşam . . . ye e ısrar etın. sure e uı<u nyetç er var. Fakat tekrar dikta- Lo d Adi f'k İngilte di' . . G 1. . " 
nt o an usuou ~ .~ ır arıze- .. . geç vakit ı.dı, Sultan meti halen bulunduğu güç mev törlüğü teaiı etmek isteyenler de çolı halde bir türlü itilafın kat'l bir r on v~ re. ı ası, . - zar ~ 1mıştı.r. a ıp b~ ıı 
d~ Tr~lusgarbm Oclecalo,, de Abdulhamit sabahleyın Bankt kid kurtarma" a çalışması bek tur. Ne oluna olsun lıa- lt.alde 1 şeklini vücude getirip yazmak re kralının ye~ Pı;e~s ,;Alis le gore Kahıreye ya Vıya 
~len bır kazasın~ yakalanan O~ direktörünün celb~ ve leni';or. g ya iç.i .. tenı~°! edilen P1' taı.ii": kabil olmadı. Araya paskalya v~ kızı b~ ~~ Yı_rnu. ~ordunde ~~z Hamdi, veya Belgra 
bır İtalyalıdan bahsıle merkum geldıgmde herhalde bu ay ıçin- l il' kab' . d" k ., ıW"ette vazıyetin iokifafıdır. Şimdi yortusu girince bu işle oğraşan hukiiınettmızın mısaf~ olarak çımız Haydar Beylerde 
hakkında olunacak muamele is- de Trablusgarp vilayetinde Ban ~:DR:C:~ uf;e mı be yapılacak olan belediye intihabatın- mütehassısların içtimalan da Ankaraya gelecekierdir. Lord tayin edrtecek, ve Ham 
tizan olunuyordu. kı: Osınani için bir şube açılına- .. ü ıam ' tod- ~şe: dan ,90nra. decefc aylard., yazın da tehir edildi. Şimdi öğreniyoruz cenap~ Suriye tariki~ gel- B. de bu merkezlerden b 

Bu İtalyalı adeta Arap lisa- sını, masarife tekabül edecek ha guned'l pak r la· en haaf °,'.,_~ ~arınşa P4rli_:'."'!" ~~_,~ Yardır. ~uli- ki Londrada içtimalara yeniden mektedir. Lord şerefine zıyafet- hül.dlmetimizi vmsil ederı 
a . b' . 'di S" lat lmadı di d h • ı ece o ,1 mu az<ll'<lr sa ...... yı mcnı.ıuı bir safha takip e- l r . kabull r ptlacak •••••••••-• ~ ~ ır mı~yoner ı . u sı . o ğr tak r e ükilmet hükfunete itimatsızlık hakkında ,ı;., ,..;.ı;...,.._ başlanacaktır. Bahri itilifm tes er ve esmı e ya -

nust şeyhı kıyafetınde "Ocleca- çe ıcabı hale bakılacağını emrü ki tekliflerinin reye korunası sı-. piti meselesi henüz bir neticeye ur. iz · d b • b 
1o., da yakalanmıştır. "Ocleca- irade eyledL 1 d hük' ti d . k. . le hakkında yapılması düşünü- bağlanmadan başka bir mesele Misafirler Ankara.da iki gün mır e za ıtaı ele 
l~., Trablusgarp vilayet merke- Ertesi günü Bankı Osmani ras~t ak~~ ~=er;~ın len müzakerelerde takip etmek çıkmıştı: Almanya - Awstwya ka~caklar, 26 ~~.İstaııbu- İZMİR, 14 - Zabıtai 
zınden "yaya,, ile otuz bet gün- direktörünü davet ve tebliği key ~ur az ~ dair orta- niyetinde bulundu.klan umıımi' gümrük itilifı ... Bu meselede la gıde~k orada bır muddet otu diye vazifesinin polise de 
fük ~~:. Me~k~ ltal: fiyet ettim, şube de a~ddı. . ~ 1c;i~k· dönmektedir. Bu şa ha~n gös~rmektedir. İngilte- Fransa'nm aldığı vaziyet Al- racaklar~. ~ ~ye ka- çin belediye ve polis erklrı 
yan mısyonen Sunusı zavıyelen (Bıtmedı) · . futıa.n bahsed amel f!l'ka re hufQlmeti bu husus hakkında manya ile Awsturya'nm her ne dar Cenubı A~ ".aliı umumt- zakereye başlamışlardır. 
eshabma mahsus kıyafete gire- K B hl yıa etesi na':y Her~d ya- alınacak tedbirlerin ne gibi ICY suretle olursa olsun birleşmesi- si başkumandanı ıdı. Polis müdürlüğü 126 n 
rek ve ~ye.rek "Oc.lec~l~a!, ODt et en ;:1°bi~~ine buhranı haklı:m- !erden ibaret ~~cağını tayin et- ne mani olacak tedbirleri almak Çiçek hastalığı İle ra tahsisat istedi. Beledi~ 
~dar ge~tir. Asıl ~ı Si- .. • • • daki dedikoduların gülünç oldu ıı:eden e~l diger alikadar hü- tır. İta}ya'nın alacağı hatu ha- .. d } sarnıf.Yl':parak bu~~ t~ın 
~yor Boneti Salvad.?1:3 .. oldu- Başvekalet mesaısının ğunu yazarak Lloyd Georges ta kumetl.enn. de cevaplannı bekle reket ne olacaktır? Roma hükil muca e e temayıldir. ı931 bütçestnd 
g~, halde~ . Haşımülurca- onuncu yıldönümü raftan liberallerle hükfunet ara mek ruyetı.nd~ bulunmakta~. meti neticeye intizar etıneği da- ANKARA ıs (A.A.) - Geçen pılacak tasarruf çoktur. 
vı namı musteanle seyahat ey- . . sındaki münasebetlerin hiç bir M. Grahamdan soıı:ra maadın ha muvafık buldu. Fak.at elbet- sene Suriyeden memleketimize , • 
lediği anlaşılmıştır. ,"f_lf.acar başve~. Ko?-t B~: ı zaman şimdiki kadar samimi ol n~ söz alarak ~~disine soru te düşündüğü noktalar, hesap sirayet eden çiçek hastalığı ile Meb uslar 25 nısan 

Üzerinde zuhur eden cep def ~n ~t ~eketırun ıdaresını madrğınr söylemektedir. lan bır suale verdıgı cevapta, ettiği cihetleri vardır. mücadele için Sihhat vekiletin- intihap edilecek 
terinde keştü güzar ettiği yolla- . eru e e er li tık münakaıalar k~mür ?1adenlerinde . çalışma Her iki mesele, yani bahri i- ce tertip edileln mücadeel hey'- . 
nn, vahaların, tilalin, su bulu- ~ ~şına geçel LONDRA 14 A.A. _ M. mıiddetı hakkında Ber~ın'de ve tilafm teshiri işinin uzaması He eteri tarafından Mardin, Gazi- ~R~ ıs ~·ı-~ntit-. 
nan yerlerin küçük mikyasta bir en on sene 0 - Grahaın Av:UU kamarasında daha başka yerlerde .. nım resmi Almaııya - Avusturya iktısadi aymtap, Urfa, Diyarbekir, Ce- t~ 25 

. ısan a ~:--~sı t 
krokisi görüldüğü if ~. olunu: ~uşt~. ~a~ , sorulan bir suale verdiği bir ce- s~ette yapılan . ~unakaşa. ve itilafını~ muht~~i.f m~mleketle- beli bereket, Maraş, Adana ve ~ ~ v~ dahili>'.e ve~l 
yordu. Bu Şeyh Haşımülurcavı rı.ı;t~; 

1 
u · vapta, İngiltere hükUmetinin muzaker~ler netıcesınde Lehıs- re göre ıcra etbgı t'esı.r ı;ok şa- eMrsin vilayetlerinde 862 bin .en vı yet ere ~~ e 

namı müstearını taşıyan sinyor met ev et ~ Avusturya ve Almanyanm İn- tan, Be1fı~a, 1'.ransa ~~ Alman- yanı dikkat olmuştur. Her iki kişiye kontrollü çiçek aşısı tat- tır. Nam~etler li.stesı b~ t. 
misyoner gibi dört beş İtal~ damı '.1111umı giltere ile ticaret muahedeleri Y,a ~le ~h~er .~ırço_k huk~metle- meselenin varacağı ne~~e az m~ bik edilmiştir. Halen hastalık ten evet ılaıt edılecek:tir. • 
se~hmm Trablusgarp vye B~~ =eti~a aktetmek için bu yakınlarda gi- nn ılerı surduklerı noktaı nazar him olmıyacaktır. İngılız b~- tamamen za~ olmuş ise ~ umu ihracat ıneselesı 
gaz~ taranaı:mda dolaştıgı. Su- lamak sulh ,,: rişmiş oldukları müzakereleri taı::n. ma~C!ller~e çalışma saat-. ye nazı::. A~exender . geçen gun mi aşı tatbikine de':"am.edilm~k- İZMİR, ı4 _Ticaret O 
nusı şeyhlerıne so~ ifsa: mesai• olunda bitirmek niyetinde bulundukla- lenru tayıne d_aır ~tan beynelmı ırat ettıgt hır. nutukta . 1t.a!ya - tedir. Aşı kolları şımdı Mresın, idare hey'eti toplandı. Mut 
datta bulunduğu Cebelıgarbı . . Y . . rma dair mezk:Qr hükilmetler ta- tel mukavelenın yakında kabul Fransa - lngıltere deruz ıtilafı- Adana ve Konya vilayetlerin- ihr t · ketl · d 

mf A Ş vki Paş ilenlemesuu te- d'I y• . . d'd de · . •. . . . ver aca şır erın en ı: 
mutasa ı rnavut e a . . . rafından henüz bir tebliğe mut- e ı ecegmı şun 1 en rpış et- nm mutlaka netıcelenecegını de faaliyetlenne devam etmekte llit · t' ·· .. tü ı: 
tarafmdan haber alınarak Dahi rnın etmek ıçın tali olmadığını söylemiştir meğe müsait bir surette telif e- söylemişti. dirler. ~t vazı~ goru! ve ' 
liye nezaroti vaıırtasile arzoıun- çok çalışmq ve 1 M GTaham Avusturya. hü dilmiş olduğunu memnuniyetle LONDRA 14 A.A. - Fran V b b k • mOdasoki 'bi ma '::~ Tver 

hata da çalış- . • - be d k iyett but d İ ' İ 'li b hri e ayı a arı tı umurrusı u: 
muBştu.1 d İ al anla "'--.b makta bulun- Kont Bethlen ldlmetinin Macar ve Yugoslav- - yan~. elce . vti~z e un u sız - talyan ve ngı zbah a . .. d 1 • Beyle görüştüm. Bana~ "V, 

un ar an ~ y . ~ ...... . K Bethl ,. ~..ı..-:_ ya hiikUmetlerile kendisi ara- gunu s~y emış r. . mütahassı~lan yamı :ıa. yenı muca e esi yetteki müphemi etin zaraı 
ıus garp ve Bingazı cihetlen m~tur. ~ en 111 .-r-- smda alrtedilmiş olan ticaret Lehiı;tanm bazı yerlerinde den Haricıye nezaretı bınasmda kakte lt"ldi y - iz'' d 
nakkındaki niyatı anlaşıldığm- yeti Ma.cans~ ?a oldu~~ ka- mııahedelerinin mefsuhi etini i kadınlarla genç kızların maruz toplanacaklardır. MA~tN. ıs (A.A.? - İk- nı ve . ~ receg ~ 
dan ebliğ olunan iradaı seniye dar hariçte de ıtibar ve hönnet; · J . A bırakıldıkları muamele hakkın- tısat vekiletınce tesıs otunan . Oda meclisı ya~da topl, 
.nucibince mec1.isi mahsus vük:e telkin e~i~ ~ir devlet ad~!~ tan e:f t~~=ti ~rin~ da İngiltere hükfunetinin Cemi Cenubi Amerikada laburatuvarlar vebayı bakari U:U-.ac:atımızm tan_z~ ~e tak 

J• •----'l . 'h edil 'hi ıı· dır. Kendisımn deruhte ettıgı rupa • ng. . · Ak ezdinde t bb" . mücadelesinde ku1larulacak se- sı ıçın nasıl teşkilit lazım ! 
a ,,..... .... , e i.ttı az en ı ya · k ı d -·ıd· F ka K de yaptıgı: akis ve tesırler hak- yeti vam n eşe u- NEVYORK 14 A.A. - Nı- . . . digını-· · g··"'""cektir 

db:..a hail . k:ii' ış o ay egt ı. a t ont . _. tt b ı p bulunmadrğ . . '. . . . rum ıstihsalıne b~tır. 0
• -r · te u:ıer ma ennce mev Be hl b · · d be . kında sorulan suale vercligı ce- sa a u unu ma karagua asilerının reısı Sandıno - İda hey'eti b sallhi 

fiil ve tatbike konulmuştu. t .en u fıfşakiı ~n aenele ·ren n vapta, yeni muahedeler akdi i- dair hüklimetten izahat isten- nun 350 ldşi ile birlikte Puerto Mardınde tara farele- h .. red "rd" ~kşu ü 
E üml T hl f kai azamı muva yet ı a etmek . ti B .. erin h • . •1 .. d l ancın e go u. am 
~ . ~ ra . us~ ır tedir. çin elyevm müzakerat cereyan ~~ r. un~n uz e ancıye cabezas şehrine doğru ilerlemek n e muca e e ihracat teşekküllerinin inh 

askenyesının ye~d~ ıki.batar- Kont Bethlen geçen son ba- etmekte olduğundan Avusturya m~te.şan soz alarak ~Irevm Ce te olduğu söylenmektedir. MARDİN ı5 (A.A.) - Vila şeklinde olmayacağı hakkın 
~~ ve :'pç~e b~r suv~yı harda memleketimizi ziyaret et hükUmetinin mevcut ticaret mu ~~ ~ .t~~~ arzı:; İsyan sahasından kaçıp kur- yet dahilinde tarla fareleri.le ki haber gelince ihracatçılar 
1 ~~e.s e ta yesı ~e .es. . ve miş biz de kıymetli dostluk in- ahedelerini feshetmiş olmasınrn ~an ~s ın!mıa a tulmağa muvaffak olan bir A- mücadele devam ediyor. Dirik vindiler. 
~~~ tezyıdi gıbı teda tibaİan bır:okmu:tır. İngiliz ticareti üzerinde yapaca yo~ ';>ir ta~ ıtt .. r. ~r- merikalı dükkan ve mağazalara ve Koçhisar kazalarında görü- İlk t t•k t 1 
bır ıttı~ kı1.ınmış ve Trabl?S- ----:? • • ğı tesirleri şimdiden kestirmek dedilmiş oldugunu soylemış~-_ yapılan hücumlar esnasında si- ten çekll'ge sürülerile mücadele O Oma l e t 
garpte - Kul~~larm~ ~~u Almanyada azılı bır mümkün o'lamıyacağmı beyan . ~ele fırkası aza~mdan hın vil ehaliden altı kişinin asiler ta tedbirleri alınmıştır. fonlar konuldu 
mahalli teşlıilatı askenye ıçın k ·r h k • etmiş ve bu meselenin pek ya- Hi.ndlııtanda bazı tarıkatler er- rafından öldürülmüş otduğunu F h • t 
irade çıkmış ve işin dağdağasız ati 10 mu a emesı kında tetkikine devam olunaca- babının kadınların ve genç kız- söylemiştir rat ne rı aşıyor Telefon şirketinin İstan 
tatbik edilmesi hakkında tali- BERLİN, 14 - Dusseldorf ğmı sözlerine ilave etmiştir. l.ann bazı uzuvlarıru sakatladık F · .. h • • MALATYA 15 (A.A) - De ciheti telefonlarmı otomatik i 
mat ve~lmişti. . c~nayet mah~emesi pek meraklı M. Graham, kendisine irat e- tan hakkında ortaya çrkan dedj ransa cum ur retsı vamlı yağmurlardan Frat neh- le ko~k için ~~~ me 

Eski salnamrJerde mıinderiç hır davayı gonneye başlamıştır. dilen diğer suallere de cevap kodularm ne derceye kadar dog DJERBA, 14 A.A. - Fran- ri sekiz metro yükselmiş., etra- faal bır aaflıaya gırmiştir. 
olduğu üzere "Kuloğlu baş ağa Mezun Peter Kuertin isminde vererek güınri!k tarifeleri mese ru olduğunu sormuştur. sa reisicümhuru M. Douınergue fmdaki araziyi sular basmıştır. Şirket dün ilk otomatikte 
lığı,, mühim bir makam olup 48 yaşında bir ameledir. İki se- lesi hakkında İngiltere hükfune Hariciye müsteşarı, bu suale buraya gelmiştir. Kendisini hi- Sabaha karşı kar yağnuştxr. fonları Dördüncü vakıf hant 
kaymakamlık derecesinde addo ne evvel Duseldrof hava~.~al- tinin muhtelif Avrupa hükfunet de cevap ~rer~k; hariciye ~ı- mil olan motörün etrafında bini Keskin kış eoğuğu hüküm sür- ~etıni§tir. H:ızi~ kadar b 
!unmuş ve mezkur baş ağalığa kaıı ~eyecan ve dehşet~ ~~uren terine yapmış olduğu g:ın teklif rmın Cemıyetı Akvam komıte- !erce kayık dolaşmakta ve hava mektedir. tun İstanb~l cıhetının telefon· 
Trablusgarp vilayet merkezi- 9 katil vak'asından sekızının fa- lcre Belçika, Almanya Leh ve !erinden birinin reisi bulunmak da bir tayyare filosu uçmakta Ik• k .. • lan otomatık hale konulacak ve 
ııin Menşin, Sahil, Refiat, Aliv ili o~duğun~ itiraf etmektedir. İsviçre hükQmetlerinin' gönder sıfatile yukarda zikri geçen is- idi. M. Duomergue, Djcrba ada- 1 omunıst Haziranda otomatik telefon !li 
ne, _civ~ namlarmda lr.ş nahi- Kutın on b.':1' _ay mevkuf k~ dikleri cevaplarm alınmış oldu- ti~larda serdedile~ iddiaların smın. merkezi olan Houmdsouk' İZMİR, ı4 - Mahkümiyet- leY'Ccektir. Şirket .~tiki~ 
yesı tahsıs ktlllUiliŞtı. Bu beş na tı.~· D~va bütün Almanyada bu- ğunu aöyledilı:ten sonra demiş- dogru olup olmadıgı:nı anlamak ya gıderek halkın alkışları ara- lerini bitiren iki komünist bura- nurna.:-a ~ısmmı _şımdiEk muhil1 

hiycden müteşekkil ınmtakada yuk hır merakla karşılanmakta tir ki: Bu cevaplar, yukarda is- için tahkikat yaptırmak üzere sında panayir ve sergiyi ziyaret ya geldiler. İkametgahlarının lemektedir. Hazırandan sonra 
opçu lca\'makamı Hacı Ali Bey dır. mi geçen hül.dlmetlerin bu mese bulunduğunu söylemiştir. P.tmiştir. ta~in!_n?~n sonra salıverildiler. bu mühürler acılacaktır. 
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Eytam ve-Tekaüt maaşları, derhal tahsis edi ecek .. 
l\{tıooııı m 
Bir günde dört intihar 

vak' ası oldu! 
üntehirlerden üçü ölmüş, birinin - . 

hayah kurtanlmışhr 

Dün Anadolu kavağında şayanı 

d~kat bir kaza olmuf, bir sürücünü_n 
dilı:katsizliği yüzünden bir kadın bır 
ltız muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

Debreli Hüsnü isminde bir adam 
Çalı yüklü bcycirile Anadolu kavağı 
~Uıtemağa sokağından geçerken Eş 
rcf isminde bir sandalcıya ait evin dı· 
krı çıkarılmıt olan aoba borularına 
~~rpmıf, bu aademenin teıirile içeride 
•ı soba devrilmi§, ve ateşler sobanın 
başında oturmakta olan Eşrefin anne 
Ri. 50 yatında İrfan Hanımla, ~refi~ 
bır yatındaki kızı Müberranın uzerı· 
ne dökU!miif, her ikisi de ye~işilince 
Ye kadar vticutlerinin muhtelıf yerle 
•inden tehlikeli surette yanmışlardır. 
llebreli Hüsnü yakalanmıştır. 

Bir kayık parçalandı 
DUn limanda birkaç kaza olmuı, 

l<aradeniz vapurundan eıya yükleye 
~ek götürmekte olan Hüseyin reisin 
ayığına kllprilde manevra yapmakta 

Olan Kınalıada vapuru çarpmış, ka· 

Türk futbolü niçin 
tedenni ediyor? 

Dün Rana 8.in riyasetinde mühim 
hır içtima aktedildi 

Vllagette 

Maaşlar 
Tahsis muamelesi 
süratle yapılacak 

Seyhan • • 
ınıyor Teftişat 

Liman tarifesinde yeniden 
bazı tadilat yapılmıştır. Tadilat 
bilhassa mevaddı müşteile kıs
mındadır. Bunun için yeni mu
addel talimatname tabedilerek 
alftkadarlara tevzi edilecektir. 

Ziraat Bankasında 
imtihan 

Ziraat bankası tarafından mü 
fettiş muavinliği için açılan im 
tihan dün bitmi tir. 

İmtihan evrakı tetkik edil
mek üzere merkezi umumiye 
gönderilecektir. 

Tütünler borsada mı 
muamele görecek? 
Ticaret borsasına yeniden 

bazı mevat ithal edilecektir. Bu 
meyanda tütünün de borsa da 
muamele göreceği söylenmekte 
dir. 

Fakat tütün inhasara tabi bir 
madde olduğu için buna ihtimal 
verilmemektedir. 

Sigorta şirketlerinin 
teftişi 

Sigorta şirketleri komiserle
ri bir müddetten beri §irketlerin 
de tetkikat :yapmakta idiler. 

Belediyede 

Gıdalar 
Belediye 15 günlük 

fiati tesbit ediyor 
Belediye iktısat müdürlüğü 

her on beş günde bir olmak üze
re şehrimizdeki havayici zaruri
ye fiatlerinin bir istatistiğini 
yapmağa başlamıştır. 

Bunun için mahalle aralarm
da perakende satı.ş yapan bak
kallar nazarı itibara almacaktır. 

İstanbul, Beyoğlu ve Üskü
dar gibi şehrin üç muhtelif sem 
tine nazaran bu istatistik vücu
de getirilecektir. 

Tesbit edilen havayici zaru
riye 22 kalem tutmaktadır. Bun • 
!ar et, ekmek yağ, kömür, un, 
zeytin, peynir, pirine; gihi bir 
ailenin geçinebilece<; i maddeler 
d

. b 
ır. 

Şehir meclisi 1 
Şehir meclisi bugün saat 14 

de içtima edere~.<: encümenlerden 
gelen evrakı müzakere edecek- 1 

tir. 1 

Encümen odası 
Belediyede encümenlerin sa· 

lim bir şekilde çalışabilmeleri İ· 
çin bir encümen Odası tefriş e
dilmesi tekarrür etmiştir. Salo 
nun mefruşatı munakasaya kon 
muştur. 

Düvunu umumiye 
binası 

Belediye, yarım milyon liraya mül 
ga düyunu umumiye binasını mu .. 
kassatan satın almayı teklif etmişti 
Maliyece, bu hususta henüz kat'i bit 
cevap verilememiş, yalnız belediye
ye §İfaben maliyenin bu işe esas iti. 
barile taraftar bulunduğu ihsas edil 
miştir. 

Türk -Alman dostluk 
yurdu • 

Türbede belediye riyaseti karsı
sındaki eski Türk · Alman dostluk 
yurdu arsasının istimliıkine ait sahip ' 
lfrile hazine arasındaki ihtilafat hal 
!edilmiştir. Bu arsanın sahiplerine P• 
ralan v~rilmiş , arsa da emlak banka 
ıına de .. redilmişhr. Banka. burasın 
parça parça satacaktır. ~ 

Köprülerin açılıp ka-
panma saatleri 

1 Mayıstan itibaren köprü- • 
lerin açılıp kapanma saatleri teb • 
diledilecektir. ıt 

Şimdi 4 ten beşe kadar açık e 
bulunan köprüler Mayıstan iti e 
baren 4,45 ten 5,45 e kadar açılı k 
bulunacaktır. :t 

Aydın şimendüferi tari
fesinde tenzilat 

e 

İZMİR, 14 - Aydın şimen 
difer kumpanyası mayıstan iti- • 
baren nakliyat tarifesinde ten· e 
zilit yapıyor. Buna sebep oto " 
mobil rekabetidir. • 

il Osmanlı borçlan 
ANKARA, 15 - Himmet a 

zade Hüseyin Bey İstanbula ha ıs 
reket etti. Orada düyunu umu n 

miyeye ait mevcut vesikalar ü- z 
zerinde maliye~ ·· · hey'etiteftişi- f. 
ye reisi Adil Beyle beraber tet- ·· 
kikat yapacaklardır. I· 

Muhtelit mübadelede " 
Komiseı'ler tetkikatını ikmal 

etmiş ve raporlal'Inı vekalete 
vermeğe başlamışlardır. 

Raporlarda sigorta şit'· ' 'e- M~htelit mübadele hey'eti ı. 
rinde ecnebi memurların t beş gun devam eden Paskalya 
men çıkarıldığı beyan ediı::~= tatii hitam bulmu_ş ;'e mesaiye :: 
tedir. evvelce olduğu gıbı başlanmış- . 

Ç k 
" tir. Muhtdlit mübadele Türk •· 

e oslovakyaya gon- murahhaslığına kimin tayin edi e 

derilecek tütünler leceği hakkında mübadele hey'. : 
etine henüz bir işar yoktur. Se-

.. Çekoslavak,ra. rejisi tü~ faretlerde yapılması mevzuu 
munakaşasına ıştırak edecek tu_c bahs tebeddülattan sonra mübı 
~arların menşe. şehade~e.sı_ dele Türk murahhasının tayini ~· 
ıbraz etmelen mecburıyetını daha ziyade ihtimal dahilinde. 
koymuştur. dir. 

Poznan panayın 
Poznan panayırı bu sene 26 

Nisanda açı'lacak ve 3 Mayısa 
kadar devam edecektir. 

Sergi idaresi İstanbulda da 
Natta acentesini ajan olarak in 
tihap etmiştir. 

Kambiyo Borsası 
lngtllz 103( Leva 811 ,il 

Dolor 0.47 22,0ll Sillnı s 15,114 

Frant 12 Ol.Ol M'r~ 1 98.00,0C 

Liret 9 00,01 L•y 1e .ao 
Or.ıhmt 36.40 Dinar 2t ,Ilı 

fi'rınk 2 44 Koroa 15,9( 

Irak tayyareleri 
Irak tayyarelerinin bugün 

şehrimize gelmeleri beklenmek 
tedir. 

Dün yeni seyyah 
gelmedi 

Şehrimizde bulunan seyyah. 
lar dün de şehri gezmişlerdir. n 
Dün yeni seyyah gelmemiştir. 

Kadın birliği rozetleri r 
Kurban bayrarnınm ikinci r 

günü kadınlar birliğinin rozet ıl 
günü olacaktır. Birlik iane ku- 1 
tulannı mekteplere tevzi etme- •••• 
ğe başlamıştır. 
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Küçük Esnaf ve 
Asrın u111deıl"llllllgl'ttlr" f B k 

ş an ası A L ,A -~N ;,,MEı- - N 
R EIFl-

1

8K~R A c 1 
l:>AREHANE -Ankara cadde.t 99 uncu haftanın beşinciliği AIK R!AIN Ilı R 11._ç!'A L 

loı 100 T~ a.ıa-i: MilliJat. ı.. ni Pertevniyal lisesinden 334 

1 

• _ Fransızcadan • 
•nbul. numaralı Reşat Bey kazanm11- N, ,A L A :M, M 1 T 

Telefoıo a--ıan: tır. Yazısı şudur: L IA 1 N E T '11\İTE i Z T Aşk, kadın, erkek olsun ınsa· [ zun sürmemesi ve beni zevce-
24311 - 24312- 24313 ı • 'ii'TT P !A E .- nı ya pek .Yükseltimriş, yahut min sıhhatından her vakit ha-

Haftanın en mühim haberi K 1 A IR ~I R • K A r" A R ta pek düşürürmüş.. Dikl:at e- ! berdar etmenizdir. Çünkü ben ı 
İ! Bankasının küçük esnafa; •'•'A ı.-s · •. -A.-1. -1 ··M E deraek bu hakikatin bir çok,onu çok severi~ O da zanne-
kredi açmaık aııtttile muraba- 1 misalini görebilirİ7.. Tanıdıg"rrrı deri ınki bana pek sadıktır.. 1 
=:~e:.;::;:~~~~aran kry-

1 TEK*' B L T T I< E bir- genç yükselmedi fakat se- l Adam bt~nlan söylerken göz-
·~ ı A ;ji·s E;L'A M <:" E 1 L A vip sevdikçe alçaldı. Son defa' !erinin yaşardığını far:.cttim.

1 Memleketin iktisadlyatı üze tll••c••iıln h•ll•lill•lı kendisini gördüğüm zaman ta- Birden bire içime gelen his bü-
rinde en hayırlı t'CdbirJ.eri alan ı•kfi nımakta tereddüt ettim. Ze- yük bir yorgunluk oldu. Öyle 
müe5&e6elcrimizden biri de İş ka görmege alıştığım bu gen- bir yorgunluk ki bu adama ne 

16 NiSAN 1931 

ABONE 0CRETLER1 
G TUrlı:iye 'çin Hariç içı. 

ı ayiığı 400 lrıınıt 100 kunıt 
• • 7~0 .. 1400 • 
ıl " 1400 " 2700 .. 

- -·-

Aşk hem yükseltir hem alçaltır! 

Gelen evrak geri verilmea Bankası okluğuna şüphe yok- J ı 1 ' 1 6 1 1 t 10 1 cin yüzünde artık kabahk, ba- diyeceğimi bilemediğim gibi bu 
1 Müddeti ııeçcn nüıbalar JO brut tur. Milli tasarruf siyasetinin 

1 
.1 ı 1 ı 181 ı ı- kışlarında baya!ık buluyordum. adamın kansına karşı da bir 

'ıır. Gazete •• matbaa111 ait itler ön safında ilerleyen bu Milli 
1 

- --ı- - - - •. -_, Giilıne5i çirkinleşmişti: soğukluk dyclum. Adam 
çin ır.~diriyete müracaat edilir. ve kıymetli müessese küçükleri • -r- _Seni değişmiş buldum, de biraz sonra çekilip gitti. Gider-

Gontemiz ilarl.ann -'•liyetini mizi tasarrufa alıştıran, büyk ~ -·--ı "' dim, sen de bunu farkediyorsun ken, seyahat esnasında karısı-
ubul ~tmez. bir rağbete mazhar olan kum- değilmi?.. ı~ıın srhhatindedn_ kemi.is.inin da 

haraları ile diğer müesseselere . 1 h b d d ı k 
örnek alacak tedbirleri aldıktan -· - Doğru ben artrk işi gücü 11:1a 

1 
a. er ar e 1 mesını te rar 

ilk defı olaraııa 

FiRARiLER 
Yahııt R F. 1 S l ~ ){ :\ R 1 ~ l 

hery.r<le m "af!akil'Ctler kazan mı~ mükemmel bit <;erdir. :vlcşhıır 
iki ~an'ıtkiır olan JE:\N DAX ,e \"IVIA:'\ (;fıı~ON rollerini 

!nkallde oyna.·orlar. 
• IJAKl~rnl ( ·ır ! \.' • filminin müellif! JOE MAY, HÜTÜ.' IS· 
TANBn. halkını ıcmaşası için l<oşu~ccracak bu eteri tertip ederek 
kendisini ıı;ô,ıermı 0ıir. SE!lHAR lllR Fll.\-IDIR - llER llALDE 
\IL'V\ H \l\I\ ET ~AZANACAI\. perde aralarında PEK 7.F.NGIN 

\ ,\RYKn: 'llC:\l.\R.\L.o\Rl 
~DC~~MlecMa e08 c;•ıc-~M•~ 

~~ 4k~~oo ~~J ~~·· J 
OLAN FRANSIZCA SÖZLÜ BiR 
ESER ŞiMDiYE KADAR VÜCUDA 

GETiRiLMEMiŞTiR. 
26 l'ran•ıı ·:~cm• "ldızı '° 20,1)()() Figu•an bu 

filme iştirak ediyor. 

AŞK, iHTİRAS, KAHRAMANLIK 
Bugünkü Hava başka bugün beliti daha mühim kadın sevmekten ibaret olan. j nca ettı. 

f her be~endig'i bir_ adam old .. um.. . . . An.lamamıştım. , .. Bu a_dam d_e ... bir nokta yzerinde tevaku et- ~ J b d 1 h ,. : >un enfazl:ı hararet 1 i en<17. 
8,5 di. llu~n ruzıılr muıehawil 

' h"' kapalı 'c yagmurlıı. 

meüer eskiden bır takım duşun ı, ır seymı) ı, yo .sa ıç 

l\·k \<kın.la 
MA.JIK SINEMASINDA 

Havalar! 
Havalara diyecek yoka! Yol

: fa, tramvayda. vapurda, sine
ı nada yüzii güler birine raslar-
1 ;aruz - hiç süphe etmeyin! - ya 
• lı:Ömürcu ya oduncudur .. Şuba-

1 tın son haftasından beri iki gün 
ı ist üste güneş görmedik ... Ta 
~Şubattan başladılar: 
ı - Efendim, buna koca karı 

~ ~>ğuğu derler ... O geçti soğuk 
~ )tr devam ... 
ı -- Efendim mart dokuzu, 
1 nal.ima! O da geGtİ soğuk ye-

nndt. 

miştir. Ufak mili!: sermaye sa- " ı d - · · h' b' 
bibi esnafın mustar zamanların lii celerle hayatın zevkincten ken- utanması 0·~ ıgr ıçın ıç. ır 

1
- . - dimi ne kadar mahrum etmi- şeyde beıs gormeyen mahluk-

1 

da senı:de yüzde on iki mikta- 1 d . r? 
rmda Uf~"· bir faiz mukabilinde -;ı;; şimi!.. ar an mı ıc ı... • 

'"" ı :.,.ı 1\ Ben utanmıştım. 
onlara 50 liradan 500 liraya ka- Sonar çirkin bayagı bir görüş N d eld' - . , 
dar kredi açmaık suretile bu u- ••••~lı.i•itl1tzcı1ı111•l Jeaüldii ihayet ka ın g ıgı za-

" · 
1 

d' 1 k b man kendisine mühim bir mani fak fakat çok ehemmiyetli bir Ben hayret e m er en o a- d 
1 

.. 
1 

a!h . 
. Soldan ıaja: .. 1 o ayısı e bu se.)' atten vaz-

yekün tutan ve asılış gören ser 1 -Eski mal (6). Ben (3). mı son zan:ı~~-arda kaç guze 
1

. geçtiğimi söyledim. Kadınla 
mayeleri korumak, esnafı fahiş 2 _İsyan td•n (3). Laz kayığı bulup sevdıgmı scnt'a bunları bu artık son görüşmem oldu. 
faiz mukabilinde para ikraz e- (4,. Nota (2). . ı birer birer nasıl bıraktığım ça- ı Sen ne dersin?. 
den mürabahacıların ve tefeci- 3 - Kabul v~ ınıza etmek (6). bucak anlattı· 1 S d b" k h 

ak K .. ük' B' · k · · (4) ı nl · . . <l b · [ - en e ıraz utanma as-
lerin elinden kurtarın · uç · ır çıçe ı~mı '. . - _Bu arın ıçın. e eı:ıı en sası daha kalmış .. Dikkat et bu 
esnaf ve hatta halk bu yüzden 4 - tyı <3). 1<;ızıp (S.) . cok ugrastıran ve şuphesız hep da ·ın al1··olmaoın .. . k" d" I S - Sonuna bır (!) gelınce a.,a . .. l l b" . . ki • " 
h~~ı!~~ten .~av~llı ın~v u_ne us: ğı olur (3). srnden guze o an ın ".arcıı. _. 
muştur. Çunku tefecıkr ıkraz e, 6 _Mükafatlandırmak (6). Dış kocasına sadık kalmak ıstedıgı 
tiklri paradan ayda yüzde 10 değil (2). 1 için bana çok mukavemet etti. 
ve hatta yiiroe 15 faiz alıyor- . 7 - Şart eclatı (2). Bir köpek is- Nihayet kendisinin seyahat m_e 
lar. Ayni zamanda bu parayı mı (4). . · . · raklısı oldugwıu anladım. Bır 

. • . • . 8 _ Bir t'rhk ısmı ( 4 ). Kamer ·f d b l 
hır rehın mukabılınde verıyor-

2
) kere bu zayı amarmı u unca 

lar. Bu vaziyet karşısında na- ( 9 _ Portiön ( 7). • · "" birlikte yola çıkmak için 'tendi-
muslu bir esnafın borcunu öde- · ıo _Şeref (2). Cet (3). J sini ikna edebildim. Ben eşya-
mek için nasıl ağır bir yük al- ı ı - Dtm (3). Bir içki (4). mı hazırlamış, onun gelmesini 

ll<;•ııtlu Dördün ciı ~ulh l lukııl. 
;\lahkt111 •indtn: 

:\lüıe-dfı \1ebm<t l lu r~it Uen· 
dinin n- i_iteo:arrıf hulundut;u: 

1) Kı•ımpışı'da Kadı \lehm't 
ı·:rendi m•halle$ind,· atik l lucı Bekir 
cedit Araplık sokagındı aıik 1 v< 
cedit U- ll• numaralı 'c ~oo.ı lira 

HERKES KENDİ BAHTINA 
Tamım •o l'r111>ııca sözUI m~kemmd Parls Operetinin 

Majik Sinemasında 
k01..ndı.~ı lıüı ı~ muvaffokiyeı ,., ıorduğü le•kaltd• rafbeı üzerine, 

lıl!Liin lsıaııhu1 halkı tıunu bir müddet dıh• ıcmasa tım<k 

ar?osundı olılatundan 

BiR Kl~ G~N DlHl iRIE EBiLE~~ITIR 
Mümessilleri; 
BASSET ve 
nin mukallidi. 

FENEE HERiBEL, GABY 
MAURICE CHEV ALIER 

1111····································~~···································· 
tında kaldığını tahmin etmek 1 bekliyordum. Hareket vakti gel kl\nıeti mııh~ınmlnell hancııın dimte 
güç bir şey değildir. Küçük es- Yukardan aşaiı: mişti. Fakat hala gelmiyordu.! bir hi«c i 

Martın üç doku- nafın cok Gabuk i fi asına yürü- ,, .. ahi k < 
41 

G ..... 1 .. k 1 N;h::ıyet biri gedi. Lakin bekle-
1 

·2) Kasııniı•-a'da ( 'ııniı kebir ını· 
·11· · b 1 1 j 1 - "ust 1 ogus u 1 d' • · .. l k .ı ' h' h il · d ('1 ' · ' > ! ., yen, mı ı sermayeyı . ~ ta a- (S). ıgıı:ı gqze a~;n~n yenne ıc; :ı c-ın e ,..""""' """~ın<.1 aoL 

c - Efendim 
' ' . m gecmelı! 

ıl! ...... A'iN'A'iciOL'U ....... I 
~§ SİGORTA ŞİRKETİ ~İ ' O da germekte biz hala donu 

1 L • 
l"Oruz ... 

1 
- Efendim, buna kırlangıç 

1 r • 
' ırtınası ılerler, sayılı fırtınadır. 
• '.) da geçti ha\'a hala dondurma. 
e - Efendim, bu soğuğa "Sit
:• .ei Sevir" derler senin anlayaca 

ı • ~ın. "Öküz soğuğu". 
· ' ' Hep bunlan söyleyenlere top 
1 ''.tan cevap: 

11 
- Efendim, buna vücut der-

i ' er. .. Senin anlayacağın ... Öküz 
11 ıogıığuna dayanmaz! Ne çareki 

· ~tabiat kanunları hükümlerine i
. j tiraz kabul edilmez! 

Ispanya Kralı 
a İnsanın olmak ve olmamak 

· 'a ıtediği bir sürü ııey vardır. Me
i s.?15. ben sünnetçi, berber, kun
? luracı. hamurkar, çamaşırcı, 

' müba!;fir, meyzin olmak iste-
, a mem .. Olmak istediğim şeyler 
. ;oktur .. Bunlardan biri de kral 
1 

ü almaktır. Ne yalan söyleyeyim, 
föyle ses!'İ7. sadasız, tam şimal 

- nır.ınleketlerindekiler gibi bir 
, k ·al olmağı isterim. 
iri L5kin tabii olam'l.m. Dünkü 
ı: g;:ızetelenle !spanya d~ Cümhu 

1 , riyet ilan edilip kralın düştüğü
~ nü okuyunca garip bir haz duy
k ılum. Ve: 

yan bu zalim harekete Is Ban- 1 
2 _Necabet (6). I görmıflı: ı-temtdığım kocası!... 4·! ve cç !ıı l!o numaıalı (12rıo l!ra 

kasının vurduğu mı.rlük darbe 3 - Kadınlık (4). Sütü temiz, Bu aı:la'd.aın bana "im olduğunu kııınrn muhamminc'i ka~ir l:aııenın 
~un içind!r .ki, haftanın en mü necip (4). j kısa'a aul~ttı.. Sonr~ d~rli .~i: 
hım haberıdır. 4 - D•dı <4 >· . . _ 1 - Benım zevcemı hır mud-

Arzı teşekkür 
\luhtercm \aldcmizin dfıılü 

;cbdıilc re:':ızcve, taıiyeye lüt· 
len Le, ıf hııyuran telgraf ,.e 
nıtkcuplariıı cau~ c htı)uran 

ıı;ıılıcertnı akraba ve do>tları· 

mı:ta tc:şd·kür c- ~iil ranlıırınıl/.I 

takdim qleri1,_ .. \lcrhıııı \lir1i-
va l>er\i": pa::a keri•ne \ı,: n1:ıh· 

tunılorı \luzc\ \ c ;, C'rnı:ı'. ·a
ıliıc. Cc:!:\l. Rıza_ 

irtihal 
Odun tJc·c·arıııdaıı şuk '"ı, 1.;1-

dc İsmail Beyin pnkrlcri Rize 
c,ra!ınt!aıı 1 lafız \lu~tııfa elcnı.li 

rniiptda ott!uı::;u Jı a,tahjı;ındaıı 
J,ıırıulam.\..ııal..: dun irrih:ılı t!..ıri 

hc>A c·\ k ııi~tir. Cen&z"sİ hu
,;iir -a.ıt (11 ıl:ı Fatihcl' Çır.;ır'· 

ıhki h:ınelt:rınlicıı kaldırılarak 

Cih:ıli i. kdc;indeıı ı:ı tıp camii 
~erifiııc ı.akl 'c or,ıda i\ğlcı i 
nıutrnkip ~~nnc namazı edı 

c-liıcrck ailc,i kahrbraııma ddn-
oiuıı:ıçı~tır. ALr•ba ı·e hrnı~e· 

riicrın'n m1lılmu 11lmak ·ıae 

5 - Adetler (6). Bır ark vılayc . . 
timiz (3 ). 1 dette~. b~n .s'Cvıyorsunuz. Be_n 

6 - Pislik ( 1 ). Tefrikin aksi ( 5) her gı.ın ış ılc meşgul olan bır 
7 - Beyaz (2). Lakırdı (3). Bir adamnn. Fakat zevcemi takip 

meyve (3). etmek için kafi vakit bulabil-
8 - Elomler (4). Lezzet (3). dim 
9 - Ansızın (3). Kemer (3). · 
ıo - Hayvan kundurası (3). Kav Bu zayif bir adamdı. söz söy 

ga (4). !erken istihzamı ediyor, yoksa 
ıı - Keder (4). Solucan (5). bana: 

Yeni neşrı,,at: 
TÜRKSPOR 

29 uncu sayısı buııın çıktı 
Futbol çalışmamıza verece~i

mlz veçhe l!ak~ında bir )Bzı, 
Yunan takııtılarile yapacıı(:ımız 

temaslar hakkında Şeref Beyin 
be) analı, Avrapa ~·e Anadolu 
haberleri, Mektep mtlsabakaları 
Lev~ki nınçlarına ait talsilllt ve 
14 rc~im karikatUr, Seyalı:ıtna
mci ~\uhsin Efendi, V S. 

- Her seyi biliyonun. Bir 
rezalet ç~asını istemezsen 
bir parça para ver <le bu işi bil
memezlikten geleyim .. 

Demek mi istiyordu?.. Bir 
1 müddet anlamadım. Fakat ne 

1 

clii~ün<lüğümü anlamış olacak 
ki: 

1 
- Size gelişim ~Uı.'lWl için

' dir: Zeve<:min sizinle se.yahata 
1 cıkacağmı öğrendim. Hatta ne
;edeyse karım buraya gelir. 
Şimdi sizden istediğim nedir bi 

ll<1ottu ll•ôr<l.ı ncıi Sııih 

~t,.h: c ın esi1H.iı.:--: : 

lir misinz?. 
llu~ıık Bunları ga et tabii bir surette 

t .a!ıLa<la ı\rap ı.;;,1.111~indt: l'akır 

,. ·k•tında 17 •ıumarılı dükko•d..ı 

söyliyordu. Hala bu atlam hak
kımda ne düşünmek lazım gele 
ceğini anla.yamamıştım: 

-Biliyorum, dedim, ne isti
yorsunuz? .. 

- İstediğiniz şu: Benim zev
cemi gezdirip eğlendirmek içirı 
oınunla seya:lata c;rkıyorsunuz. 
Buna pek memnunum. Yalnız 

•ım:ı.mı 

.l) Kıw·paşad• f-adı \lehm•t 
l·:fcndi ın:ıh:ı'le;indr .\tla'llı taşı "ı· 
kıı~ında ~~kı ve re 1 ıi :-' num:ırt!ı \'e 
(2.100J lir1. kıvmcri nıuhanırnincli 

\;:\gir hıuu:ni:1 ramıını 

4) Ka;ımp:ı>a'<l• l\urt l'elebi 
mahallesiııd" atik l\ıılatsı?. c•cldesi 
cedit Kul:ık>ıt. •e liıkkal suka;\'ıncla 
atik '21 mlikerrer 21 111ül\errer 21 
mükerrer '11 mOktrr~r ,. ~edit 46 
num.r1lı '' (11100) lira kıynıcli 
mu hıoımıneli kigir haneni• t•mıoıı 

5) Ka;ımpata'dı Kurt Çelebi 
mah•llesinde ııik ı-ulak>ız ve cedit 
Bükal soLagıııcLı atil:. 21 aıllkerr<r 

cedit 44 numaralı 'e (90) lira kıy 
roeıi mnlı:ı 'ıııinell (4~) meıro !BU 

roblıaı sab••ıııda ;ırunıa tamımı 

6) J\a,ımkaıa'da ı.'.urt (•lehi nıa· 
hallesiııdc Kulıksız caddesinde 
•tik 10 miikcrrtr c,dit 19 numaralı 
(200) lira kıymeti mubımmineli IO? 
metro n1urabba.1 sııha~ındı ar>anın 

tamamt 

Ru,ıımu delWtyc'i n ıbıle pulu 
mu:stcrisine ait olmak üzrl' 1c;1k a.rt 4 

tırma ~oretih: ~aulac:ı~1ndın filltp 
o1ın!~_':ın ~.ırı~ ~ünü ola.1 r: 'lay1s 
1oa1 pı7.al" .~ünü saat 14 te kıvmeti 
n1uhanı:ni11 Llt:rinin !'ü.ıde onu ni~he· 

tinde pl:v akçeJrrini mü,r:ıshiben 

Bern~l u J loirdüne ı :,,ııth J lukuk 
rn .. hhcnıe~iıı<lc hJz1r hulunmalatı ve 
fazla ubilıit alırıık iMcı cıılerin 9.10 49 
ııun:o' a;lle mahkeme kalemiııt ınü-

ıltln uhııt1r. 

-.atin iken Ut\oµ;lu hı.:.ta.ne~iıH.1 ~ lt1at 

cJ ... n ~trif otı.:,,nı•l tereke..,i.rıe nl ~hk.t
nıccc \.11.I\ et t·dılt.littnclcn tarilıJ ilin· 
dan ıtibaren f lıalıı m>Llı:p " ali
lcA<lora~ııı lllR • ) \ 'erc>c'ıiıı ('(.' 
ıı· ,.ırfında Bevıığlu J<ırJüncii ,uııı 

htıkuk ınahk.emetını.: n1Ura'-·ııat:ıo 

lüı.omu ilAn olunur. istediğim ııe bu se ahatın u- rac .. darı iLin !<lunur. 

~§ Türkiye lf Bankası taraFındıa t~'kll edllml tir §a 
~§ Yangıo - Hayat • Naklly~ - Kan • Otonıooil • mH'ııtlyaıl ~S 
:: maliye Mgortalarını kabul eder. ;e 
:: A dre~: 4 t!ncU Vakii han ı.tanl> ıl ;i ·- -:: Telefon: 1111.abul - ını Tele;ral: lmtlyu : 

•
:: ııtııııı•••ıııııı1111111111111111ıı11ıııı..~..ııı&llllllllllllllllllllllllllllllllllll5.il 

ıııııııııııııııııırıııııııııııııııı•"' '11111111ıııtıı11111111111111111111ııııııılll 
~~~~~~ ...... ~~~~'<ŞS;...~~ı Teşekkür 
~ ;\I ~Rt:l ı ~:Rın' ,\IOR~:- ·o ~ Vtftıll< kllpleriaıl•de çok derin 

~ALiCE 'el QCE cerihaln ıçu bıhamız n ancioı 
~ ATiılm Adil Beyin della aıeratlmlnde 

1 bulun111ak suredle kcdcrltrillbc if-
Siıe pek yııkıııda dralc IOtfanda buluaan alırıba •• 

d ahlıeplınmızlı Galıwaray ... 111111· 

1 ... , . . lııcını;ın a b 
1 u spor lı:lllplerl mcıınplanaı en 

lrae edilecek .enenin en derin te;ekküraumııı• arsına muit 
şen lilmi ıer~ ıazctcnlzln lltu{ n dtllletini 

GEL EVLENELiM rica ederiı efendim. 
Zevceti: Zekiye Adi~ Mabtwaluı: 

~abeserini tavsiye· ediyorlar 
ı:ıtWllJFHJJ! liJ ,;f<IS 

lııanbu1 birinci illls meınıırlıı

jtıındın: 

\lülli;: Taksimde .>.ııç diiılnde 
Paıısiı· nncu \Jli,ı·ü lrukerin muame 
!Atı HJıl.Jiycq neticel••ıniş \C kcn· 
cfüi ıar1fır. ,J ın ılacaklılınqa kırşı 

ı.:onkordııo lckli! edllml~ n!ıuğla 
gerek mu:!mclc Ye tını.im olunan 
sıra cet\·eli!)jn tetkiki •c ~erek- tek · 
lifi -.idin müzıteresi için csbahı 

matlubun 4·:HIJI tarihine müsadil 
pazartesı ~iınli sut 14 de Adliye 
sarıyıatl• vaki birinci lflıll dıir<si 

topl:ınma saloııunda haıır bulııamı

ları ilin olunur. 

Dr. N11nık Adil ve Hamdi Adli 

Eerah Sinemada 
Bu ıece llnemı, tiyıuo, \'af)Ctc 

S kumpın 1 a birden HAfı• Burbı.n 
Be'.", Tlermin• Hını• ( A~~o · .lana) 
mefhur t,'in~cntler. 

Darlil':ı~czc \lüdürliigünden: 
Darül'ace:ıc)e bir -.ene i~in 

iktiıa eden hin ı~, yüır; kilı 

Edirne mahsulü beyn Peynirin 
7 :\layı< 9ll 1 per'j-Cmhe )\iinu 
saııt on dörtte kapalı nrf u::>tı· 

Jile •ünakasası icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ıkçelcrile 

müeuese e müracaatlar~ 

lerdengeçtiktcn- sonra çrkabil -·sından çıkarak kendisini bekli-1 olmııştu. YtlSUf Paşanın gözü şa zaten saraydan dönerken dü şaret 'ettikten sonra Kadri Bey 
dikleri halde İbrahim Bey mu- yen arabasına geldiği zaman 1 önüne heıp bu ihtimaller geldik şünceliydi. Şimdi konaima gel söze başlayarak dedi ki: 
vaffakiyet yoluna herkesten Fettah ta orada efendisine in- çe şimdi sa.raydan sağ ve salim dikten sonra bu düşünceleri ek- - Zatı devletlerine miihiın 

A j evvel ginın. oluyordu. Fakat tiz.ır ediyordu. Saraydan çtkar- olarr.k av< et ·etme·k imkanını silıniş değil, daha artmıştı. O- bir meselenin arzı için efendimi 
tb bu böyle -· olmaıkla beraber ı nen Yusuf Pa.ja kendisini ge- bulduğuna, oradan diri olarak mın için odasına gelince ilk işi zi taciz ediyorum. Fakat bu ın~ 
,lr genç adam istikbalin kendi-1 çireıı pa~ut ~~yle kon,ışııyor- 1 ç:ktığına sevim:nekten kendisi- oturarak düşüncelerine tekrar sele bendenize taaHuk ettiğı 
k sine ne hazırladığından emin du. Bınbırlerını uzun madıya nı alamıyo·'<lu. Sarayda olan dalmak olclıı. kadar zatı devletlerine de te· 
a. Tekrar söze başlıyara'k dedi 1 nı egildi. Aldığı emri tama~- değildi. Kimbilir nasıl bir 11 sel5.mlıyarak ::yrıldıktan sonra 

1 
bir vak'a bin:lenlbi:re batırma Paşanın dalgınlığı ne ka- mas etmektedir. 

itı. ki: le ifa edeceğini tekrar efendı- feliket -kendisini 'bekliyordu. Yusuf Paşa arabasına bindi ve geldi: Şüphe ettiği bir adamı dar devam etti?. Bunu kendi de Kadri Bey başını eğdi. -Si yatı 
at - Bizim zabitlerimizle mü- sine anlauı;ak istiyordu. ~a~ı~ Bir daha döncmiyeceği bir j haremağas~na: padişah cebinde~ ~~c~~ırıı bilıniyordu. Fakat onu dalgın- gözlerini yerdeki kıymetli halı-
il na!'.chatta ·hulmıan ecnebilerin nı kaldırdıgı zaman kendısı~ yola sapmıış oluyordu. - Konaga !. . çıkararak vurup olduıımuştu !. . lıktan kurtaran şey Fettahm o- ya dikti. Fazla birşey söyleyeme 
hı evlerini aramalısıımz. Bunlan yalnız 'buldu. Padişah çeıJul- düşündü: Eskiden taşrada Dedi. Böyle bir akıbet bir gün kendi daya girerek Kadri Beyin geldi mişti. Bunu gören Paşa sordu: 
il meydana çıkamıalısınız. mişti. Yalnız ıkatibinin eline bir bir memurdu. Sonra lı:adcr ve Sadrazamın önde giden ya- başına da gelmez miydi? .. Bu- ğini haber vermesi oldu. Paşa a - Peki .. Bu '?e~le nedi~?. 
-a. Padişah bunu saıkin bir ta- lk:.ağıt veımişti. Bu kağıt her kı31Tlet kendisini İstanbula ge· . sakçılarile paşanın debdebeli nu düşünürken şimdi sağ ola- yağa kalktı. İçeriye giren Kadri Yusuf Pqa hıç bır şey birnı· 
,n \'Urla söylemişti. Fakat birden- hususta İıbraıhim Beye <w~si sa- tirmiş ve nihayet saraya gir-1 ara-bası yola koyuldu. rak arabsınm içinde evine dö- Beye birkaç kelime ile iltifat et yor gibi görünüyordu. Karşısın 
/!ı l:nrr bu sükün değişti. Gözlerini lahiyet .veren ufactk ·~i~ ~e.~ mişti. önünde aç~lan bu ikbal , Araba u~akla~ırken Yusuf neb!ldiğinden. ~olayı duyduğu ti. da başını önüne eğmıı, utanıyor 
ıi !e'·ffar kat' be dikerek ve sert demektı !. . Bu kendısı ıçın ar- yolwıun ucunda kendisini bek-\ Paşa da Yıldız sarayını arka- sevınç az değıldı. İçeriye giren Kadri Bey ince görünen genç süvari zabitine 
:ı bır sesle: ~ı~ ik~aı. yolunun açıl~ı de- !iyen felakeler yok muydu?.. sınd~ bıra~tığından dolayı i~~n- P~ konağına. gelirtc~n y~ zayif bil' gençti. Süvari zabiti o- doğrudan dofruya ne bir stı· 

_ Da.-ıa ne pahasına olursa gıl mıydı? .. Fakat bu rkbal ve İbr-.him Bey tasradalki sakin de bır scvınç duyuyordu. Çun- j Jun ıkı tarafına hır çok dıl-cncı- lan Kadri Bey resmi kıyafctile al irat etmek: ne ~e kat'i birce 
ol .ın malumat getireceksiniz. şeref mevkiine eri§mc!k i~in ö- h-cr türlü endişede-n uzak haya- k pasanın sadakatinden padişa 1 nin biriktiğini, kendisinden sa- gelmişti. Fettah Ağayı takip e- vap vermek ıstemıyordu. Daha 
! .ter k.ı5 tcıı olsun, ister olma- nün.de açılan yol pek tehlike- tını şimdi arıyordu.. ha ufak bir şüphe gelmiş olsay ı daka istedilklerini gördü. Ce- derek Yusuf Paşanm karşısına ziyade dolaşık J'._Ollard~ .~aksa 

ö sın iıızi 11 s<ıhsımıza merbut o- liydi. İbrahim Bey düşünü- , dı her halde başına bu yiizden binden çıardığı bir çok ufaklığı r•Iran Kadri Bey oturması için dına vasıl olacagını duşunerek 
e lan bi~ ad~ .. 1 n olup biten şey- yordu: Kendisinin şimdi. vasrl lsrikbalden haber veren- bir f~lak.et g~lecekti. ~ere'k~t arab.adan dışan serpti. ~sta ~i _. f d d' . . meseleıyc lüzumundan fazla e-
l le- len haber l:ır olmaması kat- olduğu bu mevJrie padışahın /er de var. . . versın kı padı!jaha ne böyle bır lencıler bu paraları taksım edı· pd~~ m ı:!rk~öıı=~r:ı~!~ hemmıyet veriyor gibi görlin-
c• ... ,.,a atfed;l:rez. Aniadınız başka adamları nice seneler ça şüphe gelmiş, ne de pa~anm yorlaroı. e • "- ,. mek iırtemivordu. 
f hştıktan, efcndilcri{lin itimadı- Y~ut Paşa Padişahın huzu- giı:liden gizliye olan tertibatın Yusuf paşa konağına gelir beldiyor4u. . • . 
, '1 Bey tekrar yere doğ nı kazanmak için nK.e tecrübe- rundan ve nihayet saray kapı- 1 dan padişaha malümat veren .ıelmez hemtn odasına çıktr. Pa Pa • kendııııne oturmasını 1 ~Bitmedi) 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

ispanya kralı At- C. H. F. Umumi Riyaseti bir 
fons nasıl kaçtı ? tebliğ neşretti 

Atina darülfünu
nu talebesi geldi 

--.~ . (Başı birin sahifede) Irat odasından Kurt zade Öme.~ -·-
r (Başı bırındsahKıfet~esi Cümhuriyet Hatk Fırkası meb'- Hilmi, Gerede kazası Ovacık ko talebe h~~~f fbaık·r.~ltsıı:hnı~~:!sa-
eye gıtttğı bellı değıl ır. ra 1 • f k • . . .. d "ft . Haf Mehmet u esı . 

arka A- "d ktir Kral Alfoııs U8 namzet en ır a umumı reısı yun en çı çı ız . ' firi bulunmaktadır Du··n talebe-
h 

sın .... n gı ece · r H tl . E d G" d ı·· d Emın Sa · lreketinden evvel saray muh• aza azre erı tara ın an progra- ıreson a uccar a~ . . mizin refakatinde d "ruca Ta-
~_ıtaatı kımıandanı Ce~eral San.~ ~ırnızın esaslarını izah eder bir Hm, Keskinde Lutfı Fı~rı, Es- rabya Tokatliyana ogidtlm'ş ve 
·•Yoyu davet ederek suk<ln ~·."'Sa beyanname ile birlikte ilin edi- kişehir Ağapmarda Bekır zade misafiri ri · g ı tiril 
:ınydmuhail .takıa 91lin~e:':ı~~::;e~~ ha~ lecektir. Budan evvel fırka riya çiftçi Mes'ut Adanada Nusay- mişlerdi~ mız oraya yer eş -

a a eı ra • k t d' kar 1 b" b" d · ıu idaresi malzeme · reket hazulıklarını ikmal eyleme te- se ıvanrnca mu rer o an ır ın elllUJ'.o Misafirler şehrimizde dört 
dir . • noktai nazarın etkin umumiye- müdürü ~-ıtha~, İst:rıbulda Be- gün kaldıktan sonra a•det ede-

PARİS 14 (A.A.? - Amıral de ye ve müntehiplerin ittilama ar- yazıtta Hus.eyın ~ga ".1.aha11;e-. ceklerdir. Talebe ve müderrisler 
Rivcra ile Dük de Mıranda krala re- zr münasip görülmüştür sinde Zekenya Zıya, mutekaıdı d.. ld . . ha . 1 
fakat etmektedir. zannedildiğine gö- B . . • · . , k . eden Anadolu Ajansı un ote e ıstıra t etm ş er 
ro kral fecir vakti Kartacanm yakı- U ıntıhapta, umumı rıyaset nı as erıy . . A hiç bir yere çıkmam,şlardcr. 
n ı~da kain ufak bir limanda bir gc- tarafından aşağıda gösterilen ınem?rlanndan Alı Ra~ıı:ı._ y- Bu sabah Darülfünunumuzu 
ıniye binerek henüz marnm olınayan 22 intihap dairesinden 30 kadar dm tıcaret odası _başkattbı Şe- ziyaret edecekler ve bir resmi 
bir secntc gidecektir. meb'usluk yeri için fırka namı- ref, İstanbulda Agır ceza malı- kabul yapılacak b ""f de izaz e-

LO~I?~ . 15 <.1:-·A.) - Madrit- na namzet gösterilmiyecektir. kemesinder~ . !:lusret, ~~anada dileceklerdir. öli;ıe~e~ sonra vi
tcn bıldirildığine gore, kralın hareke Maksat Cümhuriyet halk fırka- Çaputçu koyunden zurradan 1• t tar f d b" · f ti 
tinden evvel sarayda müheyyiç bir ba ka bir Resul oğlu Ömer, Adanada Bü aye a ~ an ır ç.ay ~'.ya e .. 
manzara basıl olmuştur. Kral, orada sı programm?an . ~ olarak ükdikili kö ünde zürradan ne d:ı-vet e~leceklcıdı~.~~rt mu 
hazrr bulunanlara "vicdanım miiste- programla mıllet ~ekıli . . ~ hm E J hir ·mendifer dems şerefıne de Darulfunun e
rib olarak ayrılıyorum., demiş ve te- Türkiye Büyük Mıllet Meclisın e . et, s .. ş~ Atl" • 1 Ah mini Muammer Raşit B. tarafın 
• sürünün şiddetinden son sözlerini de çalışmak isteyen vatandaş- mak~ ~on:~-u T k 

0t u : dan yarın İsta'lbul Palasta bir 
bitirememiştir . Iarm intihaplanna ~an b~rak met, ~~ışe ır 0 at aryesı öğle ziyafeti verilecektir. 

Kraliçe ile (ocukları ıimendilerle maktır. Bu suretle Cumhurıyet oc_~k re~sı Cafer 9avuş, Çıvrılda Akşam da hukuk fakültesi 
lrun·a gitmişlerdir . . halk fırkası takip ettiği esaslara mutekaıt Hamdı, Tr~bzon meb talebe cemiyeti tarafından Yu-

Muvakkat İspanyol :tıükUmetı uygun olmamakla berab~r nok· u~u sabı~ı ~eşveretçı .zad; ~a: nanlı talebe şerefine Tokatliyan 
MADRİT 15 (A A ) _ 13 ncü tai nazarında semimi olanların cı, Kalecık ıktısat cemıyetı reısı d b" ak . f . ·ıecek 

Al 
. . - Abdullah V bb' Y d · • a ır şam ztya etı ven -

r_ons knl sı fatile haiz bulundagu tenkit ve mütalealarına muha- e ı, ozgat aını~ f 
•alahiyetleri Aznar kabinesine terk tap olmak kararında devam et- enciimen azasından Ömer LutEı ır.M. f 1 . al 
•e teslim etmistir. Bu kabinede mca- b .. aleaların k n Zi a Karnmanda avukat mez- ısa ır er cumartesı tşamı 
lı:iır salahiyetleri cümhuriyet munk- ~e~te ve u m?t a eda O Yd •d .. rd Ali Pa zade memleketlerine avdet edecekler 
kat hükOmetine devretıniştir. dı ızahatının mıllet karşısın r u a tucca. a şa d;r. 

Mu vakkat hükumet apğıda gös mukayesesinden fayda bekle- hep zade Emın Beyler. 
!erildiği tarzda te~ekkill etm~ş~ir: mcktedir. Siyasi bayatta Cüm- ~İr nam:~et da~~ 

Başvekil M . Zamor~, Hancıye na huriyetçi, milliyetçi ve samimi Makine roııhendıst Ahme~ 
•ın M. Lerroux. Harbıye nazırı M. ..talealarrn müdavelesine İhsan Bey, otuz seneden ben 
~utr~nad, BMahrl~ye nazrnM M.İndCealaaag:;: :~leketi alıştırmak yolunda bilfiil fabrikalarda çalıştığı be-
'< o a a ıye nazırı · .,. anil 'l' b' 1 " 
Prieto, Dahiliye nazırı M. Miguel Umumi riyaset divanının Hl.- y e, ı. ~ ~amma m.e . us uga 
tdaura, Nafia nuırı :M. Albornoz, zumlu gördüğü bu tedbirin Cifn namzetlig~ vaz'ı ıçın .H~lk 

Balkan haftası 
- -·- -

Hangi şehirlerda kon
feranslar verilecek? 

M:osai nazırı Largo Caballero, İktı· huriyet Halk fırkasına mensup frrkasma muracaat eylernıştır. . 
aat n~zırı M. Martinez Barrikues. müntehibi sani vatandaşlar ta- Zonguldak amelesi memnun 23 Nısandan ayın sonuna ka 
~ilarıf na'm M. Fernando de Los f d akdir . b tle tat ZONGULDAK ıs (AA) - dar devam edecek olan Balkan 
Qios ' ra m an t ve ısa e - · · h ftas da T" d lana k 

· bik olunacağına emniyet edilebi Büyük fırkanın Zonguldak ma- a ın • . ıran a top ~ 
İspanyada şenlikler , den1er amelesini Mecliste bir olan malı ıdareler ve bcledıye-

MADR1T 14 (A.A.) - Muvak: lırH . , meb'usla temsile karar vermesi ler konferansına iştirak edecek 
l<at hük<lmct, balkonunda cümhurı Meatı,~nydee. zikredilen intihap amele arasında fevkalade mem olan .B. olu meb'usu Falih 1:n:to 
~ bayrağı dalgalanmakta olaı_ı Da- B d Ankarada h e biıiye nezareti binasında meclıs ha- daireleri şunlardır : ~~yeti mucip olmuş ve b_?tün · ~n. .. n . şe nmız 
l~de toplarumştır. Bu içtima c.ümhu- Adana, Afyon, Akıaray, An- ışçıler fırkaya candan baglan- gelmıştır. ~ugun Tırana hare-
tıyetin ilanına resmiyet şelı:li ver· 

1 
A d 

0 
Balıkesir Bolu mıştır. ket edecektir. Bu sene İstanbu~ 

..,;_ de ta ya, '1 1 • ' ' d k f B""k ~-. -i ~. Ner.~r ı bin•s;ırun llnün top Burdur, Bana. İstanbul, lzmir, Teşki'lat ve intihabata me- a ~~~ on eran~ı, u re!~e 
lanın,, ol• n l:• >if halk tahakast her C Abb B ka 1 Danılfünunlar T randa mali ı t ' bir hal ı pa ta Kayseri Kutamonu, mur evat as ey, za ar- , ı -
llrlü mü" 1kalatı imkansız e s r • ' · · k ·1· da le bel eli·-' Sofy da IOlcnıuştur. Nümayişçiler-durmabı- Kocaeli Konya, Kütahya, Ma- da tetkikatını bıtırere . vı ayet . re r ve e .r~~r, . a 

ztn lıağırnıakta ve ellerindeki bayrak oisa, Nlğde, Sinop, Teki~ai: ınerkezi~e d~n~~ştür .• iş banka zıraat, Belg~atta içtırnaıyat ve 
lan salloyarak :vıarseyyezi terennilm Meb'usluk isteyenlerin lııtesı sı umumı muduru Celal Bey de lf:admlık, Atmada bankacılık ve 
ttıııcktedir . ANKARA 15 (Telefonla)_ lstanbula avdet etmiştir. tıcaret konferansları olac~tır. 

Kraliyet h~ykelleri yıkılıyor H Ik f k amzetliklerinin .... ••n • • Murahhasırruz olarak Bukreşe 
~AM1;'ELUNE 14 (A.A.) - Cüm ko~a;; t~~ f~kaya müracaat Tahlisiye teşkilah Haı;ndullah Suphi v~ Sadri !"1ak 

lıunycıçilerden mürekkep g_r~plar Ce d v ~ son biı- listesini_ , d'l' sudı., Sofyaya Mardın mebusu 
~enı San-Jurjo'nun heykelini ~ de ~ ze aetmiştir teVSl e 1 ıyor Ali Rıza, Belgrata Necmettin 
.' ve Priıno de Rivera cadde~n e a a n~şr ' . . . Sadık Semiha Rauf, Atinaya 

kitabeyi söküp atmışlardır. Cüınhu· ıBu lıstede şu zevatın ısımlerı Tahlisiye umumi müdürlüğü N mli d Mirat Ti F lih 
ıiyctçilcr. Saint-J ackues de Co~•: vardrr: önümüzdeki mevsim için geniş e za e • Esa• Brana ~ 
t:Uc kilbesinde ı;ayct mutantan ınillt Jandarma miralaylığından bir faafoyet prograıru çizmekte- Rıfkı ve Celal •· t · le~ gıde-
hır ayin yapmışlayrdır. .. kait Daim Mehmet Paşa d" cek, İstanbuldal,ıne Reşıt Saf-

Yeni batvekilin bir nu~u n:::ıte Halil Şükrii Uşşak Tür- ı~u sene Zonguldakta yeni bir fet B. iştirak edecektir. 
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RtS 14 (A:.) -d~e~ A~~: ~oc:ğı reisi İsmail Azmi, Malat tahlisiye istasyonu tesis edile- Ko;;ferans 

la Zaa spany.ayla diı·tyoapr~ "Milleti se- ya avukatlarından Abdülvehap cektir. Ereğlideki tahlisiye istas 
mora şoy c • - 1 · · M · ed"l k · 1 ' M ıı· 1 laaıtanm. Sizden. içinde bulun~u.gu- Feyzi, sabık Tahran e çı~ ern yonu da takvıye ı ece tır. stanbuı ua ım er Birliğin 

nuı şevk ve heycun arasınd:ı .1?da1 duh Şevket, Devlet demıryolla Bu iki lim'ln fırtmah havada den :Her perşembe Birlik merke 
"." vekarmlZI muhafaza etme?1"' iste- rında memur Muzaffer, İzmir tehlikeli bir vaziyet arzettiğin- zimizde verilen konferanslardan 
tun. İspanya, lıüyi.iklüğ~n~ ıs~t et,- vukatlarından Cevat Hayred- den burada tahlisiye vesaitinin bu baftakinin mevzuu (Yeni hu 
ıncı "di M .. d bb. e ibuyat ... ~ o - a 1 r. u c ır v h"'-' · k ·fabrikalar başhekimi takviyesine çok ehemmiyet ve- kuku medeniyemizle eskisi ara-
llıakta dev~m ..Wniz. :Muvakkat ""u din, as en . . • tı:ıet sizin istedi<>iniz yolda çalışacak Adil Bergamada demır ımalat rilmektedir. sında bir mukayese)olup Mülki 
ttr. Siz, icap ed°;.nlcrin me9'ul tutul· lıan:si müdürü Ali Haydar, A- Bundan maada alınmasına ka ye Mektebi muallimlerinden Sıd 
tı:ıalarmı isteıneğe mali~iz. . . masyada Hacı Mahmut zade İb rar verilen sis düdükleri de ya- dik Sami Bey tarafından verile
.. Bundan sonra, dahıhye n~zaretı b"m Ve si Çankırı mektupçu kında münaka:saya konulacak- cek ve müteakiben de saat S te, 
onunde birikmiş olan halka hıtap e: ra 1 f YE ' d Örtülü kö geçen hafta başlıyan (Toplu 
den M. Zamora, hükfunetin bütün •ı su Şere , r~rum a • . . tır. ~~l mahpusların s~rbest. bırakılması yünde Hüseyın, Bolu_ ha~ı Ce Sis düdüklerinin tesbit edilen tedris ve bizdeki netice1er) mev 
•~ın tclgraOa emir vermış oldugunu mal, Orduda Hacı ogl~ _Kazım, şeraite nazaran düdükler sisli zuu etrafında münakaşaya de-
•oytemiştir. Seyrisefain idare ınedısı azasın liavalarda beşer saniyelik fas1la vam edilecektir. 

PG;eta düşüyor dan Mehmet MukbeI, Bilecik ile üçer saniye çalacaktır. Şoförler intihabab 
LONDRA 14 (A.A.) - İspanya· f ka nahiyesinden Hacı İsmail A f •• •• 

da çıkan son tıidisclcr İspan?ol p~ra ır Reşadiye mahallesinde Bir man tıp pro esoru Şoförler cemiyeti idare heyeti 
&ıı:un hissolunur derecede diişınesıne Samsun . M af sehr. mizde intihabı cum<ırtesi günü yapıla-

h<:p olmuştur. Dün borsa açıldığı Sami, Edremıtte eczacı ~z .- .,, ı 
>:aman bir Lıgiliz liraSI 44 peçeta e- fer Süreyya, İstanbulda Llile:lı- Almanyanın Halle Draülfü- caktır. 
diyorken akşam üzeri borsa kapana· de Cevap Bey aı>artımanmda İs nunu teşrihi m1razi hocası gene -------
~ğı sırada 48'95 peçe~~ çıknuş~· maili Hakkı, Urlada tayyare ce Hamrat profösör Beneke şehri- Mukaddem• ll•yoğlunda Şişli •o· 

Katalorıya ilinı ıstıklil ettı . . .. Atıf Erzurum umu ınize gelmiştir. kığında 29 numerolu ~•nede muklıa 
•• ~AJ?RlT 14 (Hususi) l;:;. ~; :?a:.~c~~~~ı aza;ından Ahmet, Profesör evvelki gece Türk il.en el) c•m ibmctr;lbı meçhul Sa· 
"'llCIO bir beyanname nqrey ....,. ·· ·· · ı...:nn~ uham T · et"nde bir konferans llhaddin l'cvc 
.;;_._ ..... _, ı"daresı· altında Katalonya Mam"sada tutun ınıU<>A'ı m ıp cemıy 1 ı b ı · ı··· c· lcr 1\1 ı '-..u~·z~· <tan o .ın ı ı tnıur u-
llrn istı1rliilini illin eylemiştir. mini Hasan, !stanbulda Kurtu- vermiştir. ğundan: 

lıpanya sefa~eti~~ .. Juş caddesi _zenit apartı~anın- Profesör dün Cerrahpasa has E<naf Uonkasını• mtlbrez seki• 
. İspanyada cümhurıyetın ilanı uze da İzzet Raıf, Bursa şehı~ ~e~ tahanesini ziyaret etmiştir. Has kıt'a senede mi!>renlden zlmmetiniı:-de 

rıne daha mufas•al mali\mat alma'1 
1
. . asından İş bankası 1kıncı tahancyi çok mükemmel bul- at.ca•ı ola~ bin nçvilz aeksrn bir 

tabit lan t · d.. ··g· ısı az bi R" ·· " o spanya sefaretıne un~. - üd" •• •• Muzaffer Beypazan nmş müdür ve serta P ıiştü lira elll iki kuruşun hulıllü nde 
leden ııonra miinlcaat ettik. Sefırın m uru ' Haf • 1 ·ı h • t' Tıbb' yesin' teb ı Btiyükderedc olduğu ve sefarette öğ çiftyilerinden hacı . ız og ~ Bey ı e eye 1 1 1 

- urllıindea itilmtıı mu aiz ve me-
leden sonra tatil yapıldığı cevabını Hacı Ahmet, Tokat vaı:ıdat. m~ rik etmiştir. 11rili ha<-ziıc il• uhsili hakkında 
aldık. . dürü Osman Nuri, Eskışehır zı Hastahanenin teşrihi marazi vukubulan mürıcut 'e talebi uz .. 

. CUaıhuriyet iliı.nı ajanslarla veril - kısmı ile fazla alakadar olmuş- rlne milddeıbih <leynin teıviyesini 
ınış olınasma rağmen İspanya ıefa- bUs etm;ıeriıJk. Herhalde ecnebi ilmU~ tur. muıezammın olarak berayı teblı! 
rı:thanesinede bu nikıllibı tes'it irin da "'-"-un teess • '--~dd" Be · ı •A • b filde İspanya "'"'"" Operatör Bürıw.ı= ın yın urıhnı•a ~önderi en ""eme ikametgl· 
bk bir hareket olmadığı gibi r"9ıni 8 daha • •'·ar temek ~ • için bir müddet ın~ evvelce ameliyatla karından çı- lunııın mcçhullyeti basebile ıebllt 
günlerde lldct ofun tan:da bayrak lıi- ••zım geldiiN 1<anaatı vardır. · b bl" le çelı:ilıncaıişti. Herhalde sefaretin "' .,. karılnuş uru tetkik etrnış ve u- kılınamıyorak te ıgatı meıkQrenln 
lıenUz resmen rejim tebeddülitından hpanya kraliçesi frannya nun üzerinde tetkikata Avrupa- ili.nen tebliği teka:rür etmiı olmasını 
haberdar oıınadığı anlaşılmaktadır. gidiyor da devam etmek için bir parça- mebni ıaılb.I ll!ndan itibaren bir ay 

Ecnebi mahafilin telakkileri MADRİT ıs (A.A.) - lapany• smı istemiştir. zarfında ve ~9-150! dosya numa· 
Şehrimiz ecnebi ~~hafilinde 1~· kraliçesi ile kızlan bu sabah Fransa ya Randevu yerleri ruıle icranın durma<ı bakkındo fifahl 

Panyada cümburiyet ıl~nı ~uhtelil gitmek üzere Madritten ayrılmııtar- veya tahrir! bir iti razı kanuni der· 
~~rzlarda telakki ve tal.sir edilmekte- drr. Zabıtai ahlakiye memurları meyan cımedilloiz ye müddeti meı: · 
ır.Bazı mabalilde cümhuriyetin tıı- lnfant Juan gi:di fuhşe alet oldukları ~la~ı- lı:Orenlıı hitamını müteakip ,ekiı gUn 

rn 
1 

(A A) lan ı·ki ....,. hakknıda kanunı mu z·-'-nda be milcWeablh borcu teJ· 
l'anyayi artık sllki'ına kavu~turaca&. CEBELOTTAR K 15 · · - J-· •• • • aıu 
kanaat• vardır. Faknt umumiyetle ye 
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ncü Alfonsun oğlu lnfant Juan ameleye tevessul etmıştır. vlye 'eyabut itl•ı• tekabül edecelı: 

ni rejimin mtişlrilitla karşılaş~ Cadix'dea gönderilen bir t~pan:rol Bunlardan biri Ç:'rşıka.~ıd~ emval irae cıoıedi~nlı takdirde 
ı:tıecbutiyı:tinde kalacağı, fakat ~n nı kntvazönle bu sabah Cebe!Uttarıkc bir muhallebici dükkanı, dıgen muauıelAıı icroiycoin gıyabınızda l•· 
~yet bu milşkiliitm iktiham edilece- gelmittir· , . . • de Glavanı sokağında bir otel- fazına te>·essill kılınacağı mılumu-
ı:ı tahmin edilmektedir. M. Guerra mn yenı vazifeaı dir. Otelde Hacer, Elmas ve nu bulunmak ve ödeme emrinin 

Fakat en tehlikeli teJakki edilen şe :M.ADRİNT 15 (A.A.) '":'" :M. G~· Vasiliki ismtnde üç tane de ka- ıetıliıi ırıakamına kaim olmalı: üw· 
hl Katalany.a irtirakçılarmm bu vazİ· ·· t lıgına tayın keyfiyeı llAn olunur. 
r•t!ndett i•tifadeye çalışmak, memle cr~a ~a~vekalct mus eşat dın yakalanmıştır. 
r.ctın bu kısmını avınnai!a filen teşcıJ edıln11ştır. 

Emniyet sandığı 
dürlüğünden: · 

•• mu-

Muhammin ikraz 
Kıymeti No. 

1406 M46 

f424 6801 

7050 68J6 

1894 6841 

600 6843 

2510 68(19 

2780 68(>9 

1510 7020 

7029 

840 7048 

14154 :J777 

5958 16498 

391(' 

6410 ~303 

Merhunıtın cins ve ne \'\ ~ Bor.,lunon ismi 

Horhor Kı zıl minare mahalkoinde 1 lalıt efendi 
sokağında ati!.: 6 mükerrer cedit 6 numaralı 
bir hanenin tamamL Salih Ef. Naile l I. 
Sangeı Hasan halife mahallesinde Muhtar so 
ka(tında eski 1 O yeni ıo, ı numaralı müfrcıo: 
bir hanenin tamamı. Sadiye hanım 

Üsküdarda. Pazarbaşı n:ahallcsinde Nuhkuyu
EU sukağında eski 38, 88 miikerrer yeni 16, 
• 6, 40 numaralı mııa bahçe hane ile zemini 

Salim B. Baht;yar Emine Şayan hanımlar 
Aksararda Kazgani Sadi mabAilesinde Sülüklü 
sok:ığında C>H ve yeni 14 numaralı bir hane. 
nin tamamı. Zehra benım 
Ü:küdarda Kep.;cdede mahallesinde Karacııah
met sokağında eı;ki 55, yeni 331 numaralı bir 
dükkanın tıımam ı. Süreyya hanım 
Salma Tomruk Kefevi mahallesinde Taşcı ıcr 
kağında eski ve yeni r 8 numaralı bir hanenin 
ı.aınamı. Mehmet EL Necmi ye 11. 
l"sküd~rda Murııtrcis mahallesinde Ba!!;larbaşı 

şuka~ında eski 55 yeni 87 numara lı lıir hane
nin tamamL Leyleli ve Nihnr il 
Kadıköy Rasim p~a mahallesinde tskı J Iılit 
a(ta yenı Süleyman efendi sokajtınd:ı eski ı 8; 
yeni 9 numaralı bir hanenin tamamL 
Z·:ynep ve Fahıiye Melek hanımfar la l\lelım e t 
Sclihattin Bey 
Fatihte Kumrıı : u mescit nımdlğeri Mımarsinan 
mahallesinde Ye~il tulumba sokağında eski 14, 
14 mükerrer yeni 24· 1, 24·2 numaralı ikı 
hanenir. tamamL lbrahim ve idris efendi 
F'atihde Manisalı Mehmet paşa l\irmastl ma
hallesinde Yukarı meydan At pazarı meydanı 
sokağında eski 23,yeni 17 numaralı lıirdükkl
nııı tamamL llld~yet El. ile Naciye H. 
Büyükadada Ni1.am mahalle ve soka~ınd; (50) 
(50) mükerrer numaralı maa bahçe kayıkhane 
ve fazla bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Ahmet 1 licabl B. 
Beylerbeyinde Küplice mahallesinde Semsi il. 
Çamlıca sokağında atik 44. 48, 4+,' 46, 58, 
44, 48, 44, 48 cedit SO·I, 122, 122 ve 97 
il umaralı bermucibi senet yüz elli kiısii r dö· 
nüm muhterlk konak arsası ve tarla ve ara
zinin tamamile karlık tarlanın sülü,;an hisse · ı 

Zekiye H. 
Galatada kemankeş mahallesinde Topçular 
caddesinde 75 numaralı maa oda dükkAn 
miilkiinün iiı; rubu his>csinin doku;ı; hi~ac iti
barile yedı his.-~sile nısfı berveçhı mülkiyet 
ve nısfı bcrveçhi vakfircı olan çilingir gedi· 
ğindcd bervçhi 'ııkliyeı nıı.ı[ ~isscsinin altı 
his c itibarile dört hls:ıeslnin bitt<krar doku.: 
sd m tertihile yedı >chnıi ve berveçbi mülki
) et mm lıisse,;inin on doku?. bin iki yü;ı; se
him itibarile on nltı bin d c.i rtylı7. yetmiş ~eh 

mi ve nısfı bcrveçhi vakfiyet ve nısfı ber
HÇhi mülkiyet tasarrul o!unur. Çilingir 
gediğinden münkalip kftğir bir bap dükkanın 

ancak vakfiyet nısıf hissesinin elli dör hi;se 
itibarile dört hissesi lbrahlm Ethem bey 
Nuruosmaniyede Mahmut paşa mahallesinde 
yarım taş han sokağında atik 1,2,3,4,7,8,9, 
IO,tr,12,13,14,15,16,17,18, numerolu ve ya· 
rım taş han namlle maruf olan hanın deru
nunda bili gedik mukaddema on dört c;yevm 
dürt bap odanın otuz hisse itibarile yirmi 
dürt hissesilc ıı'ı~zkCır hande 7.8, nümcrolarla 
murakkam odalar derun unda müstakır çama
şırcı gediğinden miinkalip muayyen mahallinin 
tamanu ve mahalli mezkiirda mul-.addema vezir 
han ve clyevm Nuruo:maniye caddesinde 
atik ve C<dit 1,2,;J,4,8, numaralı Uqı;ir oda. 
lar ve 5,6,7 numerolu hava ars:ılarından ancak 
atik ve cedit 1,4,5,b,7,11, ııumerolu mahaller 
elyevm yedi dükkln ve harap diirt odadan 
lbaretılr. \'eli Ef~ndi 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlAk ndesi hitamında borç 
ödenmemesi hcsabile ( Altını~ bir ) gün müdc.Ietle satılı(ta çıka
rıldıJtından tıılı~ ~tanların. . Ye fazla tafsill.t almak isteyenlerin 
Sıtndık s.ıtı~ .t\mırlığine muracaat cylemelerı !Uzumu ililn olunur. 

Karaca~eı Harası ınn~iriyelin~en: ' 

1 - !standart gazı ve yahut kalori ve enafı bu markadan 
daha ışagı olmayan di~cr marka gıılardan (10,000) ilıl. (20,000) 
kilo. 

2 - lsıandart Sokonl motörio markadan yahut kalori ve ev
safı bu markadan daha aşagı olmayan diCer markalı motörlnden 
(10.000) ilal (20,000) kilo. 

3 - Vakum yagı . Vakum hüvil kompaninln ince ve kılın 

yağlarından (100) ili (200) teneke. 
4 - Gras Vakum hüvil kompanlnln ıreslndı (50) Ut (100) 

teneke. 
5 - Valvıılin Vakum hüvll kompanlnln Yalvılıni ( 50 ) Ul 

( !00) teneke. 
Karacabey Harasında mt vcut zlratt makinelerinde kullanılmak 

üzro mübayusına lüzum görülen yukarıda isim clnı ve mlkdar
lan yazılı mevadı müştelle kapalı zarf usullle münakasaya ko
nulmuş olduğundan talip olanların tekllf mektuplarını ve yüz<le 
yedi buçuk teminat akçelerin! hamilen ihale giinli olan 26-4-9ll ı 
tarihine m!lsadif pazar gunu saat on dörtte Hara merkezinde 
huır bulunmalan iltn olunur. 

Trabzon ikinci P. 
( A:\l\ARA) vapurn 16 

!Nisan perşembe akşamı Galatı . 
dan lncbolu, Sinop, Sams;ın, 
Ünye, Facsıı, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, llopa'ya kalka· 
cak, dön üştı pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirobolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Onye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayacaktır. 

• 

---·- - ------
Mersin postas, 

(l\lahmut~ev ketp~a \vapuıu 
17 !liisan cuma 1 O da Galau
dan Çanakkale, fzmlr, Küllük, 
lkıdrum,Rados,Fethlye, Antalya 
AIAlye, Mcrsin'e kalkacak 
dönilşte Taşucu, Anamor, 
Finike, Andlfli, Kalkan, Kuşadası 
Gelibolıı· ya dJ u(tr~yacaktır. 

Bu ; d er gidi~tc Gelibolu'yıı 

ulı;r:ıyacaktır. 1 
Gelibolu \ "C Çıınakkale için 

yük a lınma7-

EZ 

SADll(ZADE BiRADERLER 
V,\PURLARI 

KARADENlz MUNTA.Z ı\:\I 
VE LÜl\S POSTASI 

Sakarya 
upunı p gilnil 

19 Nisan azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketi~ doğru Zonıul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
ve Rize azimet ve aynı lslı:e

lelere uğrayarak avdet ede
cektir. 

Yük, yolcu içi• Slrkecld• 
ll'leymeact baaındalı.I aceaıa
baneaine maraca.,.ı. 

• 

i•!!!!ö!...,.üiii!!i!!!!!!!!!!!!OlllİTm.ilımım:•2~134ı;,.. 
Istanbul ildncl lflls memurlutun· 

dan: 
Adres: Beyoğluıda Pangılııdı 

Çayır ıokalı. 36 No. da istimi Po· 
ıılridiı El 

Balada ismi n bllviytd yazılı 

olan zatın iflası açılıp wliyenin adi 
şekilde yapılmasına lı.aru yerilmış 

olduğundan, 

1- Muffüten alacatı olH veyı 
m•llarında istihkak iddlHında bulu 
nanlınn ılıcak ve iddiılannı Jşbu 

iltndan bir ay içinde eyyamı resmıyc 
müstesna olmak üzere her gün at 
14 den 16 ya hdar Sultanahmeııe 
vaki Adliye blnımnda icrayı vazife 
eden ikinci iflls dairesine ıelerı:k 
alacaklanoı kaydeulrmeleri ve senet 
ve defter gibi delilleri her ne ise 
bunların asıl veya musaddü: suret· 
terini vermeleri, 

2- MüfliJe borçlu olanlann ya· 
kanda gösterilea mUddet içinde borç
brı mikdarını yazdırmaları, blllhna 
hareketin cen kanunu mucibince 
takibat ve meJ'uliyeıl mucip olaca· 
ğını bilmeleri, 

S Müflisin mallarını nakit vı 
tah•lltn \'C huna mümuil k.ıymeııı 

evukını her ne surede oluru olsun 
ellerinde buluııduraıılır ister şahıs 

ı.ter banka ve <air müessiJe ol un 
bualann üzerindeki baklan mahfuz 
lı:almalı. fartlle o mallan avnı mlld· 
det içinde da~reye verm~ler~ ver 
me:derıe cezai ıaklbaı ve mu'uli· 
yete uAnyacalduını ıııuereı bulan 
madıkça rilclwı b•IJuındın mıbram 
hlıcaklanrun blllnmcll, 

4- 25 Nisan 931 cunıuıesl gilni> 
aaaı 14 de yukarıda ya"lı olan illls 
dairesinde alıcaklılınn 1 • çtlmaıada 
hazır bulunmalın ..-e müflisin maş. 
terek borçloian yle kefillerinin ve 
borca ıekeffill eden a:ılr klmaelcria 
lçtlmıda bal11J1mata haklan oldaP;u 
llln oluaur. ---------
r~ Kiralık ~ ~ 
~ Köşk ve Bağ ; 

Acı Badem'de Kızlar ağası ! 
Çeşmesinde Ali Fuat Beyin 
vasi ba(t ve balıçdi kö~kti 

klrahk:tır. içindekilere mürıı· 
caaı:. 

~~~ ~~~~~~~~· 

Şehitlikleri imar ce
miyetinden: 

Edirnekapı Şehitliıti otlarının 

ihalesi 20-4-981 tarihine mu 
sadif pazartesi gününe tehir 
ed'lmlştir. Taliplerin mezkCır 

günde saat dörtte Sirkecide Nemi 
zade hanında emlizade Cemal 
beyin yazıhanesıne müraca~tl•• 

1 
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Hı NISAi~ 1931 

• Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı sar malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk· 

ların kemiklerini kuvvetlendirir. 
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Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 

Para biriktirmeğe başlatınız. 

• 
iŞ Bankasından 

Bir KUMBARA alınız. 
Gelecek sene çocuk haftasında ~ 
Çocuğunuzun da birikmiş bir 

çok parası olur. ı 

o o n n n n nan nana n n n -==~•ne""' • ._._ n n 

TiP-TOP 
l11anbul Orozdi Bak karşısında No, 

en meşhur mari:uı olan 

KUNDURA 
MAÖAZASI 
il A\'lupının 

KOZMO Ayakkaplarının 
Tasfiyesi y·· d t t ")"'t 

münascbetik uz e o uz enzı a 
bu ıenzi!Aun bakılı! olduğunu anlamak için bir kere magazamızın 

vitrinlerini görmeniz kilidir. 
Her ne• i Hrh •yakkıplın da her yere rl ;peten ucuzdur. 

lstao~ul Limanı la~il Sı~~iJe Mertezi 
Baf la~ipli~in~en : 

Kavak tahaffuzhanesinin binalarından bazıları aleni münakasa 
surttile tamir ettirileceğinden Mayıs 931 gayesine kadar tamiratın 
ikmali şartile münakasai •aleniye 20 Nisan 931 tarihine mösadif 
pazartesi günü saat 14 tc icra kılınacaktır, Bu bapta !Azımgelen 
mal(lmatın ahzt için Galatada Kara l\lusta!a pa~a ~okağında mer
kezimiz levaıım memurlu~una ve mtinakasaya iştirak için de mer-
kezimizde miıteş~kkll komisyona müracaatları il:\n olunur. 

En asri tesisatlı mücchhe?~ hali 
nekahıtıe ve istirahntc muhtıç bu· 
unanlarla hummn ve ruhi hastalık
lara karoı en mükemmel tedavi 
yurdu. Vlyanaya 45 dakikılık bir 
mesafede fevknlAde bir orman üze· 
rinde Hin ve dört tabibi mevcuttur. 

Fiatı: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

-== Dr. ıhsan Sami= 

Ô~sürük Şurubu 1 
Oksürük ve nefes darhgı için il 

pek tesirli illçur. Divanyolu fi 
Sultan i\Iohmut türbesi No. 189 n 

!-...... 1-fcr ccı:anede bulunur •••••••• :: ··-·- •......... 

K·E FA Li·i· N·' . . .... ·; ....... .; . ... : - ' ··; . 

... rı 

} ••••••••••••••••••••••••••• 
Geçinmenin temini i 

BAŞ; D1Ş ve'1C~VRALJI 
. al~iLAllNA,, ~&11,1 . ·' 
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Türkiyedc büyük bir a!Aka uyandırarak •• ı:ıulması çok kabil olan 
mergup bir maddenin sanŞt için umum mümessilliğini veriyoruz. 
Yapılacak teklifau pek sadedir. 

Büyük kar temin etmek imkanı vardır. 
1-lusuıl malOmıt llzım degil. inhisar için tediyıt istenmiyor. Depo 
olarak 1200 ill 1500 Türk lirası talep edilmektir. Yalnız emniyeıli, 

ciddi ve bu işte çalıtmık istayen zatlerin muvazzalı ve tam adres 
v.rilerek zirdeki adrese yazılma5ı: 

Eximport Company. Berlin W. 8, 
F riedrichstr. 66. 

• 

............... =···· 
Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurları için mübayaası mukarrer elbise
lik kumaşın kapalı zarf usulile münakasaya kunulduğu ve yevmi 
münakasanın 25-4-931 cumartesi günüdür. 

ilan 
Anadolu Ajansı Miidürlyeti 

Umumiyesi için Ankarada çdt'j· 
mak üzre iyi Fransızca bilen 
bir Daktilo hanıma ihtiyaç var
dır. l\laaşı 130 liradan aşağı 

olmıy:ıcaktır. Şeraiti haiz olan 
namzetlerin cumartesinden id· 
baren bir hafta mıiddetle her 
sabah yarıma kadar Ankara cad
desindt ikdam Yurdunda Ana
dolu Ajansına mıiracaatları. 

t LAN 
Ma,.ş. Sıhhat ve L M. ı\lıidiir

lügıinden: 

Taliplerin bu baptaki şartnamelerle kuma~ ni.ımıın rsini ha~mu
dürlükteki mübayaat komisyonuna mürac;ıafü görclıik;ckkri ve 
münakasa günü saat 14 te evrakı l~ıiıneyi müst~shı e ı nıl'zlJır 

" komlıiyona gelmeleri ilin olunur. 

Eczacı Muhinin Bey 920 sem• 
sinde Kırımın Akmesçit şehnnde 

Troytiski cadde>inde lstanbul Tıp 

fakültesi e :1.acı mektebinden almış 

olduj!;u 1919 tarihli diplomasını zayi 
e}'lcdiğinden yeniden nushai saniye 
diploma verilmesi için müracaat 
eylemiştir. zı{-iiıden diploma vcri
lece~inden hıikrııiı olma\'an mczkılr 

diplo:nayı bulonların en yakın VilA
yet !:'ıhh•t ,.e i~tiınai muavenet mü
dıirlıigiln c tc·lim cylenıelerl lüzumu 
ilan olıın'ır 

• 

' -

Banka Komerçiyale i~alyana • 

Merkezi Mllano tet rl .ıde Anonim firkati 
Sermaye ve lhUyat akçesi: ltaıyan • ırası t,240,000,000 

28 -2· l 931 Tarihli B ·i Ç'l .-

ZiMMET MATLUP 
Kasa n Bankalar nezdindekl nukudo 
Port!öy v• hazine bonolan 
Berayı tahıil me>du seoedı• 

Röporlar 
Bankaya alt esham n tahvllAt 
llanblara '° muhtelif müel!euta hakkı lşıll'llı 

Eshım ve 11hvi!At Uıerinden avını!., 

Muhabirler ( Bakiye! zimmeti ' 
ICabul dolıyıllle borçlv•ar 
Muhtelif borçlular 
Emvofl gayri menkule 
Melrufat ve mastrifi ıcsieiye 

Kefalet dula:11.tle borçlular 

Berıyi hı(z. ırıtvdu 1 
Eıbam ve ıahvilAt: 1 

Memurin ıekaltdlye ıtçe11 
Kcfıleı ıkçesl 
teminat • 
Serbcll i:ı11m 

1 I~ 

508,450,898 25 

·,237,739,182 
127,372,686 7S 

6i~.376,527 10 
- 671,017.~16 55 
ıı89,998,4.'l9 10 

&,23b,ti70,224 35 
637,071,896 55 
127,467,805 50 

77,014,818 

1 

841,379;583 60 

9,643,113 
958,188,632 

5,545,639,393 

18,449,030,916 75 
~ 

Sermaye 
ihtiyat ai:çeai 
Fevkallde ihtiyat ' . 
Tevzi edilmeyen hisserıemlffttl 
Hesabı cari mevduan 
Muhablrler ( Bai:iyei madubu ) 
Berayı tahıil ıenedaı tndi edenler 
Muhtelif dainler 
Senedau ticariye 
1~30 senell temettoıundan ıevzi edllece mıkıv 
Tednüldeld çekler: 

Adi 68, 907, 707, 10 
.Sirküler 114, 994, Oit, -

Kefalet dol&Jlllle alacaldılar 

i 
Memuıin telıalldlye oqeıl 

&hım ,.. tahvil! ICefaleı olarak 
tevdi edenler: Teminat • 

Serbell mevduaı 
Seııel atiyeyt müdevver esconto 
Senei sabıka temeııüll bai:iyul 
Senei hallya teme•tUll 

muamelelerine 

700,000,00U 
5(,(),000,000 

292,808 
1,360, 126.IQ~ 
7 ,050, 983.966 

231,451,130 
200,05 8,899 
637,07 1,1196 

!17, 902,349 

193,901,729 
841,379,583 

!J,643,113 
'958, l 1!8,631! 

5,MS,639,393 

tabi bedel 
!8.437,043 
17,954,179 

LL -l 8,44;l.O:l0,9 IJ!, • 

lstanbul Şube Merkezi: Voyvoda Cadd.,i, Kıraköy Palas - Telefon: 
lstanbul Subesl: Alılcmciyan Han - Telefon: lstanbul ~821-2 2877 
Beyoğlu Şubesi: l•tiklAI Caddesi, 247, Ali Namık Bey Han Tdefon: 

Beyoğlu !641-2·3-4-~ 

Bcyotlu 10. 
lstanbul Borsasında kambiyo Dalreıl: Telefon: lıtanbol 1718. 
lzmir Şubesi 

Fiim• Dr. HORHORUNi ~ .:;•:mı11 
,;' Beyoğlu Tokatlıyan yanında mektep sokak 35. Belsoğukluğu, Fr.ngl, ::;.: 
m~i ... ~dr~.<J.~rlı~ı~. ade?'i iktidar, dit ve her nevi kadın hastalı~.!~~! .~e.~l.3._Y~~~.~S!: . .J!!:ij 
i\H~;~;n !ıllilHH ~~EH;; ı;;~;:ıu Htrgün sabahtan ı~şamı kadar. Hiii!~H! Hllli!JH HEHHH HHHEi~= 

• • 

)I~<?l~!:~~~!~ 
~·~-- ~:~ Bahçekapt Hamidiye caddesi No. 90 ., · · , . 
1 Devlet Demiryolları 

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

ıniryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 kadar komisyon katlpll
ginc vermeleri IAzımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde Anka

rada ve Ha ,J:ırpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Devlet demıryolları ve limanları umumi ıdarcsinden: 

16-4-4;) 1 tarihinde yerine çekileceği i!An edilen Bey demir köp· 
rüsüııün çekilme ameliyesi tehir edilmiş oklu~ıındaıı meık(lr ta

rihtt seyrusefer etmiyeceklcri bildirilen 4 ve 3 No. lU katarlan
mız kcmalissabık seyrüsefer edeceklerdir. Keyfiyet muhter.:m aha-

liye İliin olunur. Umumi idare 

"'"'"' 
1 1 60 ton \erli. çimento kapalı zarfla munakasaya konmuştur. 
Münakasa 4. S. 931 pazarte>'i giinii saat J 5. 30 da Ankarada 

Devl<t Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır 
Münakasaya iştirak edeceklerin tekli! m ~ktuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat on beşe kadar münakasa komis
yonu katipligine vermeleri llzımdır. 

Trrlipler münaklsa ~artnamelerinİ (3) uç lira mukabilinde An
karada ve llaydarpaşada idare .veznelerinden tedarik edebilirler. 

Milli Emlak ilanı 
Gaziantap vilayeti o~fterdarlığından: 

:\lahallesi Sokaıtı Cinsi Kıymeti 
muhammt>nesı 

!':lbehan Kili~ ~o,ası Maahchçe salon Lira 
ve 2 1 odalı binalar 3418 1 

:\1.:sahası Hududu Mü~temil:lu 

Kıymeti 
mu kayyedessi 

Lira 
33000 

3922 Bahçesi Şa. Aynilebcn yolu Bir sıılon (şimaldedir) garp-
ga. ,, ,, teki binadan tahtani 12 oda 

1694 Havlu Şi. J-:lektrik fabrikası fevkani 12 oda, zeminiiki 
kckılnu arsası Cc. bodrum, havluda bir çama-

909 tbııiyesi Kills şosası. şırhane maahavlu bir bahçe, -6525 Yekun metre murabbaı bır havuzu. 
• Yukarıda hudur ve evsafı yazılı gayri menkulun mülkiyetine 

haddi layik bedelle talip çıka~t takdirde 23·4·93 l tarihine müsa
dif perşembe günü saHt on beşte ihalesi icra edilmek üzere 30 
gün ıniidöetle w kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 
Talip olanların % yedi buçuk depozito akçelerile banka mektubu 
ile birlikte, De!ttrdarlıkta müteşakkil satış ve müzayede komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

f --~tanbul belediyesi ilanları J 
Belediye verği ve resimleri kanununun 24 üncü maddesine 

tevfikan ahzi muktezi merakibi bahriye işgal resminin beher 
sefer icin her rusum tonası üzerinden beş kuruştan ibaret bulu
nduğu vt yliz kuruştan fazla makbuzların da ayrıca iki kuruşluk 
dam~a puluna tabi bulunduğu merakibi bahriye esbabım" malumu 
olmak üzere ilan olunur. 

Tüfün inhisarı umumi nıo~orıo~on~en: 
İdaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo boblnli parşömen kARıdı 

alınacaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerini hamilen l!-5-931 
Cumartesi günü saat 1 1 de Galatada Mübayaat komisyonuna mü
racaatları ve o vakte kadar her gün gelip komisyondan şartna

rneyi almaları. 
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Sun'i portlant çlmentolaruu kullanımS. 
KART AL - ANADOLU Çimetosu 
ALA ve emulsiıı ciııaten YERLi 

bir mahauldllr 

HER DAİM AYNI ve DEÖIS
MEZ CiNS 
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Büyük Tayyare 

~ 
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Piyangosu 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 'liradır. 
Avrıca: 15,000, 12,000, 

ve 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyeler 

35,000 
:: Liralık bir mükafat vardır .. 
h E 
- Nizamname mucibince ikramiyelerden hic; bir sebep 
--:- ve suretle tevkifat yapılamaz. lkramlyeleria bayilerden 
- tamam olarak talep edilmesi rica olunur. 

iiııırn1~~11m1ımıı 
Müsabaka ilanı • 

Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferansının Se!anikto ı.,tima eden üçüncü konsey mu

karreratı cümlesinden olmak il.zere. Balkın memleketlerinin iku
sadl münaııebetleri ile bu münasebetlerin inkişafına ait en uygun 
tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılması için 
bir müsabaka açılmıştırr 

Altı Balkan memleKetlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga· 
ristan, Romanya, YugoslAvya ve Yunanisran'da açılınıs nlan bu m;•. 

sabakanın şartları şunlardır: 

l - Yazılacak eserler, Balkan konferansı kAtibl umumiliğin~ 
1932 yıllnın Mayısı ıonunı kadar vedi nüsha alarak 
verileceklir. 

2 Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. 

a - Gelen eserler, her biri altı mill1 grup tarfından seçilmiş 

altı mütehassıstan mürekke!' bir JÜri heyetinin tetkikine 
arzedllecktir. 

4 - Birincillıt kazanan esere (400,) ikinciye(200), üçüncüve 
(100) dolar mükafat verilecektir, -

Pu rnükAfat Karneji müessesesinin Balkan konferansı emrin: 
teberru l tmiş olduj:tu paradan \'erilecektir. 

Mes'ul müdür: J3ürhaneddi11 

it• !;ava ,.ilda ~_un. 
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