
CUMA ---
ı 7 NiSAN 1931 --• aa sene, No 186Z 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

ı Hl salıifede : 
ı - Hattalıll ılyaıl icmal 

2- Y1ldız •e meorutiyet. 
J- lo• .,.. ~arter llab•rl•r 

s aaca sahifede: 
, .. Vlll.yette lskl.a ı,ıaıa 

tasrıyeılne b•tl•ndı. 
'ı 7"v""' lrllrt ""'""V' v.-r~-

layan kim? 
3 1 fa \· at bahahhtı harpten 

•vvt'lklae nl&bt!tle 14 
ınlıll arttı. 

4 tlncll aalıil•dı: 
felek 2-Hllllyo ş.. Roman 
5 inci sahifede: 

sı., .. ..., .. h-.v.,fı 
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: ANKARA, 16 (Telefonla: gece yansı)- Cümhuriyet Halk Fırkasısının namzet listesi ilan edilirken Gazı Hazretlerinin neşredecekleri : 
• beyannameye büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu beyanname fırkaya mensup müntehibi sanilerin intihabatta nasıl hareket etmeleri • 
: lazımgeldiğini gösteren bir direktif mahiyetini haiz olacakbr. Fethi Beye atfen bir gazetede çıkan beyanat, burada kat'i bir surette tekzip : 
• edilmektedir. Fethi Bey, siyasi hayattan çekilmemiştir ve çekilmek niyetinde de degildir. Mefsuh serbest fırka erkanından olup bu inti
: habatta müstakillen namzetliklerini koyacak olanlann kimler olduğunu dün bildirmiştim. En son ve kat'i vaziyet, kırk sekiz saat zarfında : 
• anlaşıla~akbr. Halk fırkasının tekrar namzet göstermiyeceği meb'uslar arasında Hasan Sıtkı (Antalya), Süleyman Sım (Trabzon), Ragıp • 
: (Kütahya) Beylerden de bahsedilmekte~ir. : 
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Yukarda : Ot/en tayy1;relerden Kral Faysal'a mahsus olan tayyare 
Aşaltda :Ot/en tayyareciler, tayyare cemiyeti mOdOrO ve 

tayyarecllerlmlz bir arada 

Irak tayyare filosu 
Y eşilköyde •.. 

Balkan j Gazi Hz. 

H ft 
Dlln Ankarada bazı a ası zlgaret~er yaptılar 

ANKARA 16 (Telefonla) -
Program kati suret- Gazi Hz. bu sabah Hakimiyeti 

Milliyeyi teşrif ve bir müddet 
te tespit edildi kaldıktan sonra Türkocağı mer 
Balkan h ft ih ratile kez binasını ııiyaret ettiler ve a asının za ... 1 •.• Ank Pal 

meşgul olan hey'et, dün de Tu- ogd:lyemö~~ılnıd ara astal. 
ring kulüpte toplanarak bazı ka ye ı er. ~ ~ en ~onra yer ı 
rarlar ittihaz etmiştir. İçtim:ada ~alk!ar sergısınef bgı_dkerlarek bura
belediye reisi muavini Hamit B. aa ı mensucat a n a ~ pav
Hukuk Fal<ültesi reisi 'Tahir B. yanlaır~ru dolaştılar. ~azı ~z., 
ve Turing klüp id:ı.re hey'eti bu bu pavıyonla;ı çok begendıler. 
Iurunuştur. Programı hazırlan- Yalnız .a~ken k_uı:ı~şlard~ renk 
nuş olup on gün evvel tevzi e- v.ahdetımı:ı temırunı ~vsıye et
dilmiş bıılunan, E •a;t turizm tı.ler. G~zı Hz. !'.iemli. zade Şa-
kongresinden maada, Balkan kır ~eyın SaI?ayıı harbıye ve ma • Vali Muhiddin 8. Yanan profts/Jrltrllt bir arada 
haftasnun tertibile iştigal olun denıye Jabnkası pa~yonunda y 1 b • D •• ı 
muştur. Vilayet ve belediyenin ~zun m~ddet kalarak ıza~~~ :-ı- un an ta e esı aru -
müteaddit teşebbüslerine rağ-/ oılar. Bır kadının teşebbusu ile • 
m'en henüz hallolunamayan mas yapılmakta olan Bozkurt kolon f •• • • • ı 
raf meselesinin intacı için tek- yasını beğ~rıdiller, ~avaklıdere ununu zıyaret etti er 

.. t edilmesı·ne ka şarap pavıyonunda ızahat alclı-rar muracaa rar . 
verilmekle beraber, haftanın lar, ve şarabı ÇDk '!efıs buldular 

BoladanWarla alakadar oldu· M .. t k b•l T•• k y d l v d 
lar. Sergiden sonra tekrar Anka U e a l en Ur - UDaD OSt UgUD an 
~ Palasa döne.ek ~~t ~- bahis hararetli nutuklar teati edildi 
tıler ve gece yemegını Meclıs 
Reisi Kizım Paşanın evinde ye 
diler. Yemekte Başvekil İsmet 
Paşa da bulundu. 

18 Nisan 
Bu tarihte müntehip 

intihabab 
tarafta bitecek 

Vilayette de resmi kabul yapıldı. Vali B. 
tarafından bir nutuk söylendi 

Evvelki gün ııehrimize gelen Evvela, kabul lalonwı.da Da. 
Atina Darillfünunu hukuk fa. rülfünun emini Muammer Ra· 
kültesi talebeleri, müderrisleri- şit B. bir nutuk irat ederek mi 
le birlikte dün saat 10,50 de da- safirlere beyanı hoşamedi etmi4 
rülfünunumuzu ziyaret etmişler tir. 
ve gerek talebemiz gerek mü- Muammer Ra,it B. in hltabeal 
derrislerimiz tarafından çok bli • Muammer Raşit B. bu nut 
yük bir samimiyetle karşılan- kunda demiştir ki: 
mışlardır. (Devamı altinci Ahifede) 

Sal!da ispanya kralının bOyOk kızı Beatrls, ortada Vtlloht, solda 
kralın kOçOk kızı Marya 

Kral Alfons bir beyan· 
name peşretti 

liri iti 

··~ l 
ıor. I; 

1 lıic 
cı ıı._, 

edil<!l 
olurı 
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Yıldız ve Meşrutiyet HARiCİ HABERLER •• 
• - ------ --·· d ş 

'~~ 
lngilterede hükümetin mevkii Şeyhan nehri inme-

ltalya, katoliki;ri ""'hi- Ahrar fır~ını?. artık amele_hühii- Almanyada ğe başladı 
• J d metıne muzaheret etmı- . Mama fih sular hemen her taraf t 

mayesıne a ama 1 yeceğinden ısrarla bahsediliyor Genç kadınları k·ı . ·d --·ıd· 
Papa, ltalyanlann teklifine razı olmadı 

ve : " Bu vazife Fransızlara 

tin işsizlik meselesi hakkında
ki siyasetini teırlcit eden bir ka- ı 

öldüren katilin çe 1 mış egı ır 
ADANA, 16 A.A. - Bir kaçılan Ceyhan nehri 30 santim it 

tevdi edilmiştir ,, cevabını verdi 
· rar sureti teldif etmiş ve bunun 1 

üzerine ortaya bir kabine bulı· 
1 ram şayiası çıkmıştır. Fakat 

Mac Donal<f parlamentonun kü 
Hünkarın bunu tacilen yap- ımetin ne ıkadar ıfeci ve şayanı şadmda siyasi vaziyeti değişme 

tırmasma sebep orada lüzumu ti teessüf bir meYkü zilıete, adz miş bUlacaktır. Çünkü vaziyete 
cari göstererek İtalyanların aç- ve meskıenetıe düşmüş ıolduğu- parlamentonun en ufak grupu 
mak teşebbüsünde bulundukları nu •is/bata kifidir. hakimdir. Kabinenin iktidar 
_tal yan-bankasına mani olmak Asıl teessüf olwıacak ciıhet mevkiinde kalması veya kalma 
idi. vali paşanın bu merasime r:es- \ ması, MuhafazakanlaTın iktida-

Alelumum bankaların umu- mi ünifoıma ile iştiralk etmesi ra geçmesi veya geçmemesi li-
ru ticariye ve iktısadiyedeki hiz ve verilen büyük ziyafette ha- berallere bağlıdır.Lloyd George 
metleri malCm olup doğrudan zır bulımmaszd~. işsizJ!iğe karşı mutlaka bir şey 

muhakemesi günden beri yükselişini muhafa miş olmasına rağmen tehlikl 
za eden Seyhan nehri inıneğe bertaraf olınuş değildir. 
başlamıştır. Cutlu köyüne civar Ceyhanm istilasına maı' 
yerlerde çadır kuran seyyar a- kalan köylerde nüfusca zayi: 
şiretlerden Seyit oğlu Ali ve Şe- kaydedilmemiştir. 
yh Alinin çocuklaruu ve çadır- Abit oğlu, Karaçeli, Karyf 
1armı su alıp götünnüştür. Bun köylerinde aç kalan ehaliye 
lamı akibetleri hakkında bir ma tayetin gönderdiği yiyecek 
lilmat yoktur. saire kayıklarla taşınarak i 

Düne kadar yükselınekte o- yaçları temin olunmaktadır. 

doğruya hükılmetimahalliyenin Sul!~ Hıaım4ıt lbu~ .. kvzınış Llogd Georgt1 yapı:Imasıru isteyor. Bunu ame-

Merkez bankasına hisse kaydi 
muamelesi bitti 

mürakabcsi elinde bulunmayan ve Kamil Paşaya şedidül meal le zimamdarları pek iyi bildik- . 
ıı...:_ -1 af ---' F-•-.. tn...ı.ı.--.J- kal till ANKARA, 16 A.A. - Cüm Bir tashih veyahut millet:n mal ve semıa- ~ tag11 . Y";""mınıştL -.... . . ~~""'""""' pas ya ta e- leri için perşembe giinkii müna-

yesi ile teşekkül etmemiş olan ış ol:UP _bıtmiş ve İtaıl~an~ n b~ttikten ~ paııJ.emento kaşa.da Lloyd George'u tatmin huriyet Merkez Bankasına his- ANKARA, 16 A.A. - ~ 
ecnebi bankaların herhangı· bir bu ~yası. manoew;aıs~ b~ emn yenıden mesaısıne başladı. Bu edecek teminatta bulunmaları se kaydi muamelesi dün akşam huriyet Merkez Bankasına hİ$ 

-'-' h ı elmi.,... '- balya mıı"~~betıe .... Do ld kabi t · bi ,nihayet bulmuştur. Kayıt mua- sedar olarak kayit için müra&I memlekette icrayi muamelit et v"""' a ıne ,g ....... ı ........., .u.ı.ac na - tabiidH:. şsizliği geruş 'I" ba-
• malı . . .. "lm" ahval illkıesinde "Vaıtiıkaııı saııayıınm nesinin vll2Jiyeti etrafında bir kışla ihata eden ve bunun ancak Maznuu Kuerten melesi netayici peyderpey tes- at eden banka, şirket, müessef 

mesı azın goru uş · " ıikıaıınr bit ve tasnif edilerek ı mayısta ta ait neşredilen listelerde fı cümlesinden bulunduğu cihetle penc-erelmıinıckn ~ı:şan çİ - takan rivayetler de çıkmağa cezri tedbiıılerle tahfifine kani . . . . . . . 
hükfuneti cüınhur.iyemizin bir yan p~a:nın sesı ~ <tdya başlamıştır. olan kabine erkanından Jonston lJUSSELDORF, 14 - Bu- t~P1?-~acak ?lan t~ he.yebne t:ınbul ele~~ şırketinm .!llssı a 
"D ı B--1-- • • .__,_,_._ menarfiı namına naf:u: o1nnıştu. Şimdiki hiikiimetin kabinede un bu sahada 'hükumet tarafın- rada esrarengiz bir surette ve ~ıl?-inlece~tır. Ka~ ~ netı~e bu 51 altuuş hın !ıra 0~~ gostet 

ev et .......... sı,. tesısı ............. ""- 81• -~ ......ı.. mühi" 'm ıçtımaı t kıp "' ed 1 k 1 k d tu b "- 1 rı 
daki kararı filisinin Türk vatan B.u inkıhwı ,...,, t""~ mutla. ~ ekseriyetıi olmadığ'l, o- dan daha büyük bir faaliyet gös biribirini müteakip öldüriilen mu ea ııan ı ece - . ece yer e o z ın u.ıa o a 

b ak:'adm: haf •-~·-•-- k tir. ltaydedilıniştir. Tashih olunul ve milletine iktısaden, mülken, m- v , · . . ~ nun ıçın mu aza~wua ~~ teril.eceğine daiır teminat veır- dokuz kızın katili olınakla maz-
siyaseten temin edeceği fevaide Masu • Sevakıin, z,ıa, Tacu- A~ fırkas~. muzaheı:~tını mesı hemen muhakkak addolun nun Peter Kuerten'in muhake- Ih } 
payan tasavvur olunamaz ra, Aısap, Benbere, Somalı sa- temın ederek ıktidar mevkıınde maktadır. Kendisi bu teminat . d.. başl tır Yal racat ofisinin bir teb igı" • 

İtalyanlar Bahn'sefitt.e o""te- hilleri 3000 kilometre tulündıe kaldığı malUm.dur. Mac Donald ile liberalleri hükOmete imale mesbuıne . un 1 ~rumşf "li. d "il~ 
İ ruz cınayet enn aı eg İSTANBUL, 16 A.A. - İh- teklifnamelerine bu tütünleri' den beri büyu"k mikyasta seyrü araııiıi vasiıaıyı ilhata edip tal· hükOmeti ıiki seneye yakın bir edecek ve bu suretle hükumeti daha di" b" k .. .. . dı 

'leri ra.l.arda. 1i z.amand b · ··~=d kiln" ger ır ço curum ve cı- racat ofisinden tebliğ edilmiş- teklif eden zatm mülkiyetİ.11 
seferlere ve muaınelatt ticariye- yan gemı. o g~ an en'"''"' ar mev - düşmekten kurtaracaktır. Far- etl . faili" b 1 kab"l ti'r.· oldug"unu ve yahut bunu bı""~ .-.....ı .. 1ü d-'-ıı.... dalhıl d di.r B üdde rf d b" · · nay enn u unan uıv ye devam edegelınişlerdir. 6~~uz • '-""'f';""'..., • e . u m t za ın a ır z.ımuhal olarak lıberallerın mu- . . . . . .. . Ç k 1 ak .. . . 24 . ik1 . . "'be . rd 

. . den tuttugu cl1er fle uyU§lnalk- cok meselelerde Mac D na1d hal f · d d la kabin d'" samılenn tüylennı urperten bır e os ov ya repsının şu- temın ett enru mu yyın . 
~'. ~ri~pı ~~.kem~ı hararetle ta idi Bunl:ardaın Mıstr budu- hükOmeti Lotıe:l George'unori a- e ke~n en ° yı d :aı u- kayıtsızlıkla ve soğuk kanlılık- bat 931 tarihli ve 20819 numa- mı bir veslka rapu icap edecef 

bu ışı ılen goturmege çalışıyor- duna "civar """'ler için Hidivi- set ettig" i Ahrar fırkasuun myu'"- şece •. u;sah bo zb~:ı!~ erkt u- la itirafda bulunmuştur. ra1ı talep ile açtığı münakasa Çekoslovakya ceneral konsolO' 
du J-· munu ınti a a a~ca rr. ~ "b" ki la k .. .. 1 • dan bildi.41-•r . · . ye Yemen ve Hicaza ait kısım zaheıretini temin etmek· · fe- LONDRA 15 K 1 h mucı ınce va o ca tütün ugun ·~tir. İstanbulda, İzmirde, Beyru.t- • . • ıçın 1 - ra m a - Katil encliğind" en beri u . ra 
ta İtalyan mekteıpleri açılıyor. lah hak!kmdıa mezkQr 'V~layet- dakarlılclarda bulunmak mecbu valıi sıhhiyesinin mucibi endişe • g . ~- L d lrwi 1 "lt Ş d hk" 
İtalyan liısaııımm Tüıikiyede !1ar ~da mezkOr v~yet- ııiyetinde kaldı. Şimdi gene tn- olduğu hakkındaki şayıi.alaırres- dıg~ muh~e~ cezala~ kendisın or n ngı ereye eytana ası ma ulJI 
F . l" .,_ .. "--'- leıııe tebhgıat yapılmış ıse de gilterede hüklımetin müşkil bir men tekzip ediliyor Kralı mu- de ıradesımn kontrolu altına a- dönecek lan karıyor raıısrz ısaını ı..: muısa!"""'" hi bi fınd . . 1___ • • vah · r 
:arzında neşir ve tamimi için ç . ~ eyı mtJı?IP o.....,... .. ~ vazi.ye~e kaldığından bahsedil- ayene eden doktoıılann tanzim ~dığı bır ~akım şıyan~ BOMBAY, 16 A.A. - Po- PORT OF SPAİN. 16 A} 
ne yapılmak [azım ise bil& ili- ve bilahare mahali mezbure . 1- mekteilir. Mac Donald kabine- ettikleri raporda sıhhi vaziye- hısler ve meyiller uyandırdıg:ı- lis, yeni Delhi'den bu sabah ge- - Şeytanadasından burayll 
mal yaptlıyoniu. t:ıalyanlar tarafmdan •kısmen ış- sinin ~~şkilat~ ~~yd~~aıiır. tindeki '6alahın gitgide arttığı nı, kana su~~ğmı, .~er ~fı len lord İrwin'in trende"' inmiş . • . • 

Diğıer tarafan da TiWkiy.elde- gal k~b!r'. . . . ~akat ~ukOm.etın du~.e~egı.~- ve . rahatsıı;tığm şayanı mem- ateş ve kan ıçınde germek ıste- olduğu merkezi istasyonda sıkı yem fi~ gelmıştır. Bunl~ 
ki !hatoliklerin himay~ çoık Babı:iliden Hıdivıyete çekilen sınde btr katıyet gorulmuyor. nunıyet bır seyir takip et- diğini öldürürken müthiş ıstı- "b almıştır L rd İ . oradakı mahkOmlann muııta 
eski tıınhtenberi Frnnsızlaır telgrafnaınelerde cünudu Mısri LONDRA 1.5 - Başvekil tiği beyan olunmaktadır. Kra- raplar içinde kıvranan kadın ve tert~ at da Aruno ba ,rwın, zam firarlar tertip etmekte ol 
deruhte etmiş ve bunu kısmen yen1n mevkilerinde sebat etme Mac Donald bır askeri bomba lın ava gittiğıi. zaman bindiği. at çocukların bu halinden gayrika aynı z~ eta . ~tan.. duklamu be an . lcrdir 
bazı mııaheddere bile lkıa~ si lüzumu ~iılıdirilın~ <ve Hidiv tayy~es~e ~skoçyadan Londra , Sandringlıam şatosundan Vind bili tarif bir zevk duyduğunu, a~e~. e~ş olan Gandhı ıle go- Y etmış · 

rr. ve dercettiımıiş oklu.ğtındıan İ- tarat:~dan ı~ a~ ohımnuş ya do~mu.~tur. Tayyaıre saatte sor sarayına gönderilmiştir.Son bunlan bağırtmak icin kendisin ruşmuştü~. . te lort İrwin'le buluşup görli 
talyaulaır ıbımu almaık ar.ıusu· ve Qı~ılmotı Osrnımı~ ma- 130 ~ suratle uçarak 4 ~t ı derece sakin ve halim olan bu de mukavemet ediıri'.ıez bir he- Gan~hi, ecnebı ~~ucat~ ktir Cumartesi ...:;..ı 
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na düşmüşşler ise de meşhur Pa hallerine ıkuvaıyı a9keırıye sev- 15 dakika sonra buraya gelmış- hayvan Kral nekahet dev.resine _ . tekrar ıhracı meselesını tetkik ııecı; · Lort... • ı;-· 
pa 13 üncü Pix Leon razı ol- kedilemiyerek hukuku asliye tir. Başvekilıin aleacele avdeti- girdikten sonra içinde ilk ge:tin v~s oldu~~ evien~l~tehnlsksonra etmek üzere iplikhane sahiple- İngiltere'ye muteveccihen hal1 

. . . . h l ld 1 t . beb' d ' M haf '-"- ·ı . . - ha bıle her turlu tenasu ı a a ız- . "l' ki l k t 15 k t ed kf mamış, billllci.s kıatolildenn hı- a e ar o muş ur. nıın se ı şu ur: u aza ..... - tı enru yapacagı sta arabası- . •. . , .:;rı!i!n!!e!!!meu!!a!iiilio!!!!ac!iam!!ve!İı!!!s!iiaiiiıa~!!!ı!!!!!eml!!!e!!cıiıeıııııiııııiir.!!!!! .. m=ı-.. d 
• üf" dır'' İ la A •------ h"'k"'- k k Irklara devam ettıgını, ttarısının = mayesı Fransaya m evvaz HalbUki diğıer devletıleır - r vam n.a.ıı ..... ..,.ına u wııe- na oşulaca tır. • 

diyıe bir de emirnaırn.e neşreylc tıalyanlarm bu ıhareket1erine bundıı:n haberdar oldugu hald~ 
mişti. kaırşr devleti aliye tarafından Kanadada konıünist tahrikatı ~ bır skandal ~~aı:mamak ı-

Garipti'I" ki, ahiren vukUbu- ufak bir mukavemet görseler· .. . çın mahkemeye muracaat etme-
lan bir hadise net-kesinde (Pa eli, onu serriştei müdahale ad ve OTTA VA: ·16 A.A. - Dun tarafından venlen ve hükumeti diğini uluorta söylemiştir. Do-
palı!k) maıkammm İtalyıım. ka- ittihaz eyliyecekler ve bu reka- Kanada'nın bırçok şehirlerinde şehirlerde hüküm sürmekte o- kuz yaşında Christine Klein na 
tol:k müeıssesatmr İtaılya hü- lbot yüzünden ltıalyanlarm teca ayni zatna?da komün~~tler . ta- lan işsizlik buhranını tahfif ve mmdaki kızı neden ve nasıl öl
kfunetinin !himayesine aılınası- vüzlerıi a!kamete diıçar olacai.k- rafından bır takan numayışler izale için acil tedbirler ittihazı- dürdüğüne dair hakimler hey'e 
nı tazammun eden. muhim bic tr. yapılmrştır. na davet eden takrir üzerine ti tarafından sorulan bir suale 
tezaihiirü görüldü. Hayif saıd ihaıyif lki ıhukıuku Ottava'da yüzlerce işsiz par- Ottava Avam kamarasında bir cevaben katil kızın bulunduğu 
. (E~y:ıns nasyonali Ditali) devllet ve hududu memleket l~ent? önünde gürültüsüz ~ir i müzakere başlamıştır. Başvekil eve esasen sirkat kasdile girdi-

şı..rke_!ı~ son zaımanl~ ya - mlihafaoo olunamıyordu. rı_uI?ayış ~pıruşlardır. _Kendi!: 1 M. Bennett, hükOmetin işsiz- ğini fakat odalardan birinde bir 
nı Kam.ıl Paşam~ valıliktıe bu- • :ı. :ı. nıun parlamentoya gırmelen ' tik meselesi hakkındaki s'y _ kızcaaızın yatmakta oldug"unu 
l d • iıh I "rd · d"l · · S db 'd k 1 ase " 11

1'1; uı;~~ tar te z'."ı .. e mşa Bu ıbalhsi bitirmeden ev~el mene 1 ~ştır . . u ury e . o- tine dair bilahare beyanatta bu göriince ne için en girdiğini u-
et~ırdıgı '?1~epleruı kuşat re6 meınldkıetimizin bir zamanlıaır münist liderlen tar~d.an ~da- lunacağrnı söylemiştir. Mumai- nutarak galip gelen şehvetinin 
mımien lbır gun evvel kapıları- re edilmekte olan 3 hını mıite- l leyh gerd federal h'"k" · · · altında • .. · 

tal•:ık olUil.aill levhalar . gecıe ecneıbi amali s iya.siy-esine ın.a:stl caviz işsiz, polisle münazaa et- ı . ' : .. u :umetı- tesın - çocugun uzc:_nne 
.,; teıbdil ol··~··~·•- "Italya oevellingfilı ıolduğu.nu v.e hükı'.1- · . p 1. 1 . · I d , nııı ve gerek eyalet hukumetle- cullandr!!lnı ve maksadı hasıl ol 
~ ~-'"""' mıştıı:. o ıs enn ımua ına ca- 1 . · · · 1 d .. , "' • 
Yonerleri muaveneti milli meti.h gafLet ve aciz ıpeı:ıd.esile - 1 • f · f d .. 1 • rının ışs;z ere yar un olmak u- duktan sonra kızın bogazmı bı-

~a - d grrı an ıt aıye e ra ı uzer enne ı • kı rf tmi" ld k . • . . 
1 

Di 
ve ~ ;.,.,keti ünvanı ina!hsu.sımu örtülen gözleri önün ene en- km k tı"l .. · · 1 zere geçen § sa e ş o u - cakla kestıgını an atmıştır. -, ~· ,, su sı a sure e numayışcı- 1 0 

mil • . . . • • 
havi firmalar vaz ve talik kı· trika'lar döndüriildüğünii, hüla- 'teri d • tm t r ~ an paranın 7 yon dolara ğer cınayetlennı anlatacagı s•-
lınmış ve üstün-e bir de Papa- a Avrupa devletlerinin Tıür- · ~gı. ış' 1 

· . . . . baliğ olmuş bulunduğunu söyle rada mahkeme reisi müstehcen Bu •911• fakUltedekl ataJlarını ikmal eden trbbl7elller dil' 
nın bayrağı çeı:cilmiş idi. Ogün lkiy-eyi ıken!cli ma!kısat ve menfa- Wınnıpeg_ de ~- bın . ışsızın_ mişti. Başvekil, vaziyetin va- tafsilata girmemesini katile ih ak,am Tokatlı:randa hocaları ••reftn• danslı bir ç.ı 
küşat resmi icra ıkılıııımış li· atleııine :ıııasd aılet etti!klıcrini yapmış oldu~ numayış polıs 1 him olmadığını ve yapılan nü- tar etmiştir. Kuerten'in Du~sel- zl:rafetl tertip etm .. lerdlr. Zl:ralal çok nezih va o nlabetl' 
manda iki İtalyan gemi.smden gösteren w hadiseyi hikaye tarafından dag:ıtılınıştır. ı mayiş!erden komünist tahrikat- dorf da öldürdüğü dokuz kişi- aamlmT olmu.ıur. Genç dOktOrlarımıza ha:ra~ maslakly• 
toplar attlıımş, soka!kılarda nil· ettnek isterim. OTTAVA, 16 A.A. - Ame- ! çılaruı mes'ul tutulacaklaruu i- tıen beşi çocuktur. Muhakeme- lerlnıfa muvatfaklyettemennl ederız. 
mayişler yaıpılımış idi ki hükft- (Bitmedi) le fırkası lideri M. Woodsworth ' ili.ve eylemiştir. ye ~evam ediliyor. _ d 

-- - bir dereceye-klıdar İspanyada da zumunu ileri sürmeleri üzerine rafında cümhuriyet lehine tezahü- du. 12 nci Alfonsonun hiiküındaf ........ ~·~!~f~~~~~~~~-~~~~I~~~~] sükunu tesis etmeğe muvaffak ol- Berenguer sukut etti. Son teşekkül rat başladL Bazı: yerlerde cümhuri- lığı ve valdesinin niyabeti zamanı' «_•_· __ .,,..H_ afta1ık Siy~~~ı~ma~ • tt du ise de hali tabüyi iade mümkün eden Aznar kabinesi, hükümdarlığı yet bile idan edildi. Esasen bu neti da iyi yürüyen hl. makineyi, şab6l 
------------------~---------- olmadı. Nihayet 1930 senesi kanu· kurtarmak için yan.lan son teşeb- ceyi bekleyen on üçüncü arzularına ve emellerine filet ed~ 

nusanisinde mali müşkilatın doğur büs idi. Bu kabineye, bütün hüküm Alfonso da istifa ederek rek, a.1.tiist etti. Bu intirikalar yıl 
Avrupadaki cümhuriyetler aile

sine hafta arası, bir cümhuriyet da
ha iltihak etti: İspanya .. Bu mem
lekette cümhuriyet ilanına müncer 
olan hadiselerin başlangıcı sekiz 
sene evvel Pırimo de Riveranm, İs
panyol kanunu esasisini hükümsüz 
bırakarak diktatörılüğünü ilan etme 
sile başlar. Bu diktatörlüğün ilanı
na il.mil o:lan sebep te İspanyanın, 
Fas taksiminde hissesine isabet e
den araziyi bir türlü işgal etmeğe 
muvaffak olamaması idi. Fas 1904 
te İngiltere ile Fı-ansa arasında ak
tedilen ıitilaf ile Flransaya tahsis e
dildiği zaman, bu itflafa Almanya
daıı evvel İspanya itiraz etmişti. 
Fakat Fransızlar derhal İspanya 
ile de ayrıca bir itilaf aktettiklerin
den 1904 İngiliz - Fransız itilafına 
başlıca muarrz olarak ortada Al
manya kalmıştı. Elcez··:-e konferan-

ikinci Fas buhranı ve nihayet 1911 
deki sonuncu Fas buhranını bura
da izah etmeğe lüzum gönnüyo-
ruz. 

Şunu söylemek kafidir ki, Fas 
nihayet Kongo ile mübadele sure
tile A·lınanya tarafından Fransaya 
terkedilince; Fransızlar İs-
panyollarla aktettikfleri husu-
si itilafname mucibince, İspan 
yaya Rif dağlaırına kadar Fas 
sahillerini terketmi~lerdi. Fakat 
İspanya, zayif bir devlet olduğun
dan bir türlü kendisine tahsis edi
len bu araziyi işgale muvaffak ola
madı. Bu uğurda sarfertiği feda
karlıklar İspanyayı zayıflattı veni
hayet Fas işinin halline memur e
dilen Primo de Rivera, 1923 te dik
tatörlüğünü iliin. etti. 

Primo de Rivera diktatörlüğü
nü il.an ettikten sonra Fransızların 

duğu buhran arasında İspanyol darlık taraftan fırkalar aralarında- çekildi gitti. Kral giderken zünden İspanyol milleti İspan)'• 
diktatörü çekildi gitti. Diktat&lü- ki ihtilaftan muvakkaten bertaraf hükfımeti ik1ıidarda bııllıman Aznar ricalinden usandılar. Ricalin itilJS: 
ğün devam ettiği müddetçe alttan ederek iltihak ettiler. Kabinede kabinesine terketmişti. Bu kabine- dan düşmesile rejim de ıitibardııl' 
alta faaliyette bulunan cümhuri- P.rimo de Rivera diktatöıılüğünü de idareyi yeni teşekkül eden mu· düştü. Ve binnetice cümhuriyet tll 
yet kuvvetleri Berenguer hükOme- ilan ettiği :ı:aman Başvekil bulu- vakkat cümhuriyet hükftmetine tarafları kuvvet buldu. Binaenır 
ti iktidara geçtikten sonra bütün nan Margi de Alhükemo bile var- devrettl leyh 13 neli A:lfonso, bu akıbeti keı 
kuvvetlerfie meydana atıldılar. dı. Fakat yeni hükfımet teşekkül İspanyanın takip ettiği siyaset di başına gene bizzat kendi getir 
Diktatörlüğün iianile İspanyol ka- ettikten sonra, İspanyada siyasi da iktizası rejimin değişmesi mukad- inişti. 
nunu esasisinin ilga cd~ldiği ileri va büsbüt~ tebe~lür e~i: .~ükü~- der olınakla beraber kralın da bunu Bu, İspanyanın ikinci cümh 
sürüldü. Yeni -intihabat yapılması d'1'f'lık ve .c~hunye~ b~~b~nle mu- teshil ettiğine şüphe yoktur. 13 ncü yetidir:. 1868 senesinde İspanyadl 
talep edildi. Beıı:enguer yeni intiha- cade1ede ıdı. Nastl kı hukilm~~rlı~ Alfonsoya hükOmet 1902 senesin- lihtilfil çıkmış ve gene Habsbun 
bat yapılmasına taraftardı. Fakat taraftan fırkalar, aralanndakı ıhtı- de naip olan valdesinden intikal et- Borbonları iskat edilerek altı seıı' 
kanunu esasisinin ilga edildiğini aa.n~. bert~raf ederek hiııneşmiş- tiği zaman İspanyada iki fırka var- fasdai saltanat olmuştu. Bu ali 
kabul edemiyordu. Yeni hükfunet ler; cumhu:ıyet ta~aftan.fırk~lar dı. Bu iki fırkalı hükUmet pekala sene zarfında üç hükılmet gelcJı 
bir sene kanunu esasiyi muhafaza d~, s~syalistler, cumhllI'lyetçıler yürüyordu, Fakat A1fonso, memle- Birincisi muvakkat hükfımetti. B 
etmek veyahut hafif tadilat yapa- bırleştiler. ket düşüncesi1e hareket edemedi. aralık İspanyol tahtına bir namzı: 
rak hükfımet şeklini değiştirme- Bu biıııleşmenin en kuvvetli te- Bir türlü hissiyatına hakim olama- arandı. Ve Honezollern Prens 
mekle beraber, hali tabiiyi zahürü yapılan belediye intihaba- yarak, 18 nci asrın müstebit hü- Leopold'a t eklif yapılmıştı. Bu te 
iadeye çalıştı. Fakat bir tında görüldü. teş,riki mesai eden kümdarlan gibi, sebepli sebepsiz, şebbüsün 1870 Fransa - Prusya mil 
kaç ay evvel, yalnız cüm- cümhuriyet fırkaları intihabatta bir deYl.et adamından itimadım e- harebesine müncer olquğu mal.Uı:!l 
huriyetçilerin değil, meşrutiyet ta- kahir biır ekseriyet kazandılar. Be- sirgedi, diğer devlet adamı hakkın- dur. Prens Leopold'ıuı İspanya • 
raharlarının bile kanunu esaside ·lediye inrihabatmın neticesi ma- da teveccüh gösterdi. İspanyada lı olamayacağı anlaşılınca !tal 

~~.aı...ıe..,,..'1.lc:.elıın<'cn..Jınl:ı.ran-llKl!Lıi.al<:.i..J.-ıda.&aırlınıil&.Ea.'1.L.i<:.J>:.:tt.cfrt~"-'"'-cl.-<"11'.rrumlız . • ' 
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1 Zavallı karı kocayı Otobüsler /1 Ekon >mı 

yaralayan kim? Yeni tarif~ yapıldı Pahalılık 
Habç 

Gelinine tasallut etmediği iddia edilen şirketinin şikayeti Harpten ev~ele nis-

T• d J Vlla11ette 
ıcaret o a annın 1 k A • • 

temennileri nedir? s_ -~n ışı 
1 

Yakında tasfiye 
Fare mücadelesi,• ~~sakkafat, oktruva komisyonu 

vergilerinin tadili 
1 

teşkil ediliyor 
Münir vakayı inkar ediyor Üsküdar ve Kadıköy otobüs betle 14,5 misli artb 

temennisi vekalete bildirilecektir 
• Tasfiye kanununun tebliği. üze 

rine iskin idaresinde dosyaların 
tasnifine başlanımştır. Kanu
nun tatbiki için yakında tasfiye 
komisyonu teşkil edilecektir. 

lerinin hareket zamanlan gay- Henüz kat'l bir istatistiğini 
ci muayyen olduğundan bunları elde edemediğimiz son aylan 
in~ sokmak maksadile be nazarı dikkata almayarak yap
ledıyece tanzimine karar veri- dığunız bir hesabe göre hayat 
l~n ~fe ikmal edilmiş ve ta• palıalılığı Türkiyede harbi U· 

tik edilmek üzere daimi encüme muminin başladığı ı 914 senesi· 
ne verilmiştir. ne nisbetle vasati olarak 14 5 

. Bu ~iinleırde encümence tet· misli artmıştır. Fakat bu mi.k. 
Fare mücadelesi k~katı ıkmal olunacak ve tatbi· tarı hesap ederken harpten ev-

Vilayct sıhhiye müdüriyeti kine başlanacaktır. Badema o- vel fevkalade ucuz olan ve ha-
tarafmdan Eminönü, Yemiş tobüsler muayyen saatlerde kal yat palıaltlığı yüze nisbetle 59 
Tahmis semtlerindeki mağaza k.acak ve arabanın içinde bir ta olan Trabzon'u nazarı dikkate 
ve dükkanlara meccani zehir nfe asılı bulunacaktır. Diğer aldığnnız gibi o 2amanlar en 
tevziine devam olunmaktadır. tara.ft~n .. Haliç şirk~ti Eyüple pahalı yerlerimizden sayılması 

Bundan başka da halalara si- Emınonu arasında ışleyen oto- laznn gelen ve pahalılıi(ı yüze 
fon ve zenberek yaptınlması büslerin rekabetinden şikayetle nisbetle 187 olan Mersinde da· 
hakkında tenbihat yapılınıştır. hükiimete müracaat etmiştir. bildir. Bu pahalılık bütün hava· 

Yaralı Ömtr /lyas /it kansı Kı1ınllt H. hastantdt ~tobüs sahipleri de mımtazam yice göre hesap edilmiştir. Yal· 
Ramide konferans Evvelki gün Karagümrükte ı' ziycıtinde bulunduğunu hatırlat bır tarife yapmak Ü2ere çalış- nız mevadi gıdaıye nazarı dik
Bugün Rami köyünde maat Mollaaşkı mahallesinde Beşir- mak istemiştir. Dayı Münür bu makta~ırlıı:r. . . kate alııursa 1914 ve 1929 sene-

Ticartl odası k01ıgrtsJ hali içtimada Odası azasından bir zat tarafın gazi sokagında 6 numaralı evde derse kızmış olacak ki arada 1 H~.ıç ş~~e~ının bu gün baş leri arasında pahalılık daha zi· 
İstanbul mmtakaaı Ticaret yan etti. Çanakkale murahhası dan sütçülük ve koyunculuk oldukça esrarengiz bir vak'a ol- 1 kavga çıkmış, bu kavga netice- ıca muşt~nsını talebeler teşkil yade artarak 15,5 misline balijt 

" .. _. L • !1.!- • • tı" Halil n-y tekrar söz alarak de · b" k k · d · d de ı· · d"'" bi k etmektedır. olmaktad vuaıan AODgrest dün ....,.cı ıç . . .,.., - hakkında bir konferans verile- muş, ır an oca evlenn e ya· sın e e ıne geçır ıgı r to - ç·· kü . . . . ır. . ltıaını Hüseyin Bedri Beyin riya di kı: cektir. ralı olarak bulunmuşlardır. makla Kimile hannnm yüzüne un talebe bını;ıc~ ~evkı- Bu meyanda bılhassa memle-
Beti.ııde yapmıştır. -Ta~~ş k.an~n~ bir sene ev- Vak'a şu şekilde anlatılmakta- vurmuştur. Bu darbe okadar sid d~ 3 kuı:uş otuz para skıncı mev ket mahsulatından bazılannm 

Celsenin açıiınasını mütea- vel teblig edilmişti. Fakat tat- Komünist beyanname- dır: ı detli olmuştur ki kadmcağı~m kid~ elh paraya seyahat etmek pek fazla artmış olması kayde 
itip kongre kitibi Bahri &y O- bikine ait talimatname henüz • hk"k &şirgazi sokagındaki bu ev tiumu kırılmış ve tamamen ezil ted~er. .. . .. şayandır. 
daıann temcnniyatını tetkik e- tebliğ edilmediği için kanundan len ta 1 ah Münir isminde hiç bir işle işti· miş dudakları dişlerine geçe- obusler ta.l~beyı yuz para Mesela balık fiyatleri 25, 
dtnenctinıeımı raporunu okudu. istifade edilememektedir. Polis mü?iiriyetl komünist gal etmiyen bir adama aittir. rek 'kopmuş, dili kısmen yırtıl- Y~ ~ak~etme~ ıçın teşebbüsata }'.ağ 20 peynir 10odunl1,5 mi• 

Encümen İstanbul mıntaka- Bahri B~y ce;'ap v~rere~ .ta- beyannaını;sı y~pıştııran .~ş~as Münürün Ömer İlyas isminde mış ve kadıncağız değil lakırdı gınşmışlerdır. li. pahal~l~~~strr. Buna muka-
•ındaki Odaların temenniyatını Jimatnaınerun Tıcaretı ~cıl'..~ hakkındaki .ıa~kikatı henuz ık- bir hemşire zadeııi vardır. öıncr, eöylemiye, inlemi~ bile ınec:ali Bt!ledlyede bil _kapıtulisıyonlann kalkması 
tu suretle hulisa etmekte idi. ofisi tarafından tebliğ edil~c~gı mal e~cmıştır. . . evlidir. Kamile isminde bir ka·' bulamıyacak bir hale gelmiştir. • n.et_ıcesi olarak gümrük resimle-
OdaJar fare mücadelesinin daha ni söyledi. Bundan sonra ıstih- Beşııktaş ve Cıbali taraf1arm nsı, iki de çocuğu olan ömerin Münür gelini vaziyetinde o- inek ahırlan sahiplerine nrun pek fazla artınlmasma 
aıkı yapılmasını, okturva, mu- sal ve ihraç mad.deleri hak~m- da tütün depoların.da_ çalışan !1" son zamanlarda işi bozulmuş, lan kadını bu hale getirdikten verilen mühlet ra~m birçok maddeler üzerin 
'111.kkafat vergilerinde tadilat ic· d~ raporu ~ edenencume meledeı;ı bazrlaı:ı ıstıcvap edil- a?a~ğız iş bulamamıştır. tş- ~ ömer İJyası da ayni şe- İnek ahırlarının . den in- de ıthalit e~~ı a?.ami olarak 
"8ını İzmit limanının işletme nın raporu Zühtü Bey tarafın- mektedir. &şiktaş tarafında ııızlik pek tabii olarak yoksullu kilde fakat daha hafif surette tad'I slah . ~ h . ancak on mısli artmıştır. Buna 
tar.n'm mlahnu temenni ve dan okundu. iki tütün amelesi kadm da istic ğa müncer olmuş Münllrde bun yaralamış ve evden çıkıp git- şa v:anıaı e~~ ~ 1~';; ru satı- misal olarak 1914 te dört l~ 
krk ,,;,.... d"f .'....:-den şikayet Sigorta komiserlerinden Sa- vap edilmişlerdir. Bu iki kadın lann sefaletine a~ıyarak: imiştir. Yedikleri şiddetli darbe daye a üh" ıra~~~~ asma~ ya yaptınlan bir elbisenin bu-

,.-•• en ı er ...... , .. . . ·ne 1 ber be . d" k d . ti ] r m et .,.. ....... uştı Bu mud- .. . "d k k l' ka ttınektedirl im Bey encuınenın ınesaısı a a r şım ıye a ar ıs c- - Gelin benim eviınde otu- lerle tamamen sersem ve bay- det b"tti"" .. bel d". . . gun aynı terzı e ır ıraya -
Bu . ah e;.kifı örülerek ve- şiddetle hücum etti. Fakat he- vap edilenlerin adedi 13 kişi ol- run. Hiç olmazsa ev kirasından gm bir hale gelen mecnıhlar oev- ubelı g~_ıçın . e ıy~ ndyaseti, dar yaptmlması kabil olduğunu 

iıgıete: a k~ g verilmiştır" • yeti umumiye encümenin rapo- muş.tur. kurtulursunuz demic karı koca de yata dursunlar mektepten ~i er~pti.ıdar tamdaım. gon ererek zikretmek kafidir. Avrupa sana 
rzma r b 1 tt. p r "d' . et' bundan ev "' san ı sın ınşaata baş- "ini h,.,...,._, k f 1 

llundan sonra Bahri Bey Ça- runu ka u e ı. o ıs ~u. ır~y ı - da~.armm bu teklifini minnet gelen iki~~ ar.a~ık buldu~a: layacaklanna dair taahhütname '!1 !' -r-·· sonra pe . aza 
• llakkaı rahh Halil Beyin Adapazarı bankasının Çanak vel komunıstlıkle maznunen ve şükranla karşılamışlardır n kapıdan ıçen gınp annelennı ve . t h .. . b 1 ımalatta bulunması ve ihracat 

tcnkitl e ~u ası ererek. Kre kalede bir şube açacağı hakkın- muhakeme edilerek beraat eden Fakat aradan bir ıniiddet 
0

ge- ve babalarını bu vaziyette ge>- np ı:ru en1uz m~a~.a aş amda- mahreclerinin ise azalması bu 
<li ıne elnn.ehcekvkmapdva evvel~e va daki izahat dinlendikten sonra lerden bazrlanru da yeniden is- çince dayı Münür V-aılıile ha- riince ag"laya ağlaya gidip kara hi°?ışto hh"~r a şım ıye kla ~ neticeyi temin etmektedir. 

se esı a . . . . k d . kt d" ~ 1 ç aa utname vermeyen enn R' b. {lılan tcınenniyatm vekaletçe na Ankara kongresıne ı~tı~a e e- tıcvap etme e ır. nunı başka türlü gim~eye baş- 1 kola haber vermişlerdir. ahırlarının derhal kapatılması am 1110 Ror!l>B~I 
~ dikkate alınarak Ziraat ban cek murahhasların ıntıhabına lamış hatta niyeti~ ka?mcağı- Polis derhal eve gitmiş mec· ve ne kadannm insaata başla- ııı 
kasma vas1 kredi açtırıldığını, geçildi: . . Mevkuf iki Bulgar za ihsas ettimı~ ~ fj_mer İl- ru~an.hasta~~~ye ~akletmiş, mış, ne kadarı seddedilmiş ise ı-------ı------ı 
balıkçılığın inkişafı icin azami fntıhap netıcesınde Basm~cı Sahte pasaport. kull~ndıkla- yasın. kıskançlıgrnı tjlhrik ede- Muddeıuın~gı vak a<!_an ha- bir listesinin gönderilmesi bildi 
ft;dakarlığm yapıldığını, şimen zade İzzet, Burhaı_ı, Bedreddın rmdan dolayı tevkıf edılen Bo- cek bır takım harek~tlerde de berdar etmı~tır. Kadın. agzı ~k rilıniştir. 
dıfcr)er nakliyatının ıanzimi i- ve Maksut Beylen~ .kongreye ris ve Yorgiyef ismindeki iki bulunmuştur. fena bir vazıyete gelmış oldugu 
tin teşı:bbüsata girişildiğini be- istirakine karar venldı. Bulgar hakkındaki tahkikat ne- Yoksulluğuna rağmen ahla- için kat'iyyen Jakırdı söyliye~e 

" ticesi Dahiliye vekiiletine bildi- ki telakkileri mazbut olan İlyas mektedir. Yalnı2 Ömer kendıle 
Sokakta sinemaların 

tarifeleri 
Adi" ·· teşarı İran şakilerin ten- rilecektir. . ö~er bu ~arı;_ket~eri her. şeye ri.ni .?ayıl~n~m b~~~!e getirdiği 

ıye mUS . . . d . Vekaletin, evrakı tetkık et- ragmen suıtelakkı etmemış, fa- ru soylemıştır. Munur yakalan- Son günlerde belediyenin, 

Frank 2 «Koron 

Istanbuldan lzınire 
giden hırsız kadınlar Ankaraya gitti kılını. "'.'a ettı tikten sonra vereceği emre gö- kat iş daha ziyade. vuzuh kes- ~ış, t<1;hkikata. ~üddeiumumi- lokanta bar ve sinema gibi yer-

Ad 
. .. F ·ı Bey Tahran elçınuz Nusret Bey re bu iki maznun hakkında mu- bedince dayısına aıle babası va- lık vazıyet etrruştır. !ere de narh koymak tasavvu-

hyc must-an en ' +_ H · · F tZMİR 16 N · .... , diink" --. avdet ahiren uan ancıye nazın u- amele yapılacaktır. runda oldu~ndan bahsedilmek , - acıye, nai-
'tın u trenle Ankaraya d rugi H, ile uzun bir mülakatta "d T.. k fudboJÜ lzmirin bir senelik tedir.Daimt encümen azasından me, Aliye, Mürşide isminde 4 
t.t·· iştir. Ferit Bey, istasiyon a b 1 m~ş ve İran toprağı dahi- Polis talim ve 1 man ur . .h h Avni B. dün bir muharririmize: genç kadm burada manifatura-
rıı Ud~eiumumi Kenan ve Ba~- li~: hududumuza yakın arazi- sahası İSTANBUL 16 (A.A.) - zeytin ı raca - "Bunu narh şekline koy- cılar çarşısında hırsızlık yapar-
1\dul~vın Ke:ııal &yledr ve tsaıryı. de faaliyette bulunan haydutlar Polis müdürlügu"""nün yeni i~- Türk futbolunun tedennisi es- lzınrr ticaret odası tarafın- mak doğru deg-ildir. Bu kabil ken yakalandılar. Bu kadınlar 

ıye erkanı tarafın an eş .. ~ · · · •- " · kk" d · kılın b" · t t' tt" t b l'd 1m· 1 di 
0 

'dil . . hakkında hu~U?1et~m_ızın no ... - gal etmekte olduğu Hariciye babını tetkık ve teze ur etmek an ~~nzım an ~r ıs a ıs - Y.erler tarifelerini kendileri tan stan u an ge t!; er r. u:r.er 
p rnıl.ştırb. • • • be mü- tai nazarını bıldı:mıştır. binasının arkasında gayet vasi üzere bu hususta en ziyade ih- ğe ~orı: 1930 senesı. zarfında zım eder ve fakat belediye de !erinde bulunan bir mektuptan 

O IS ırıncı ŞU İran hükilmetı hududumuz bir bahçe vardır . 1 at dün ak İzmır l!Dlamdan hanç memle- tasdik eder." Demiştir kendilerinin bir hırsız çetesine 
d.. avinİ . k. adan tathiri icin · tısası 0 an zev da şam ketlere 3,071,785 ve Ege mmta- y l t • h mensup oldukları kuvvetle tah-

ur mu cıvarmın eş_ ıy el ·· d , Polis müdürlüg"ü bu bahçeyi futbol federasyonun Rana Be ka dahilindeki d'g"e r o amıra min edilmektedı"r. Mesele hak-
p · t d viden avdet et- kuvvetli müfrez er gon er ece- · · t · d bic içtima kt t sı 

1 
r ıman 'ili. a=e ~ a kısfDı ·yasi mü- _. . adetırıiştic Hududumuza tanzim ettirecek ve polis futbol Y1!1 ny3;&e 1ın. e d f d a e ve iskelelerden ise 3,562,845 ki Fatih kazası dahilinde bazı kmda tetkikat yapılmaktadır. 

dij~ 0 F. ;. & sı nekahet ~: veden eşkı;a İran hükilme takımının ekzersiz yapması için ıru~~erıl~'. çtım~ 'Şe e f e~hoo ccman 6,634,630 kilo zeytin ya- yolların bozukluğu anlaşıldı- Ehbba odası 
11 

.... ,.'.:1~avın~ ıya .. ye 'ki a 1 • ca r edilecektir. bir futbol sahası haline ifrağ e- er anın anTmha. Zr~ B 1an ğın ihraç olunmuştur. ğından bu yollardan Yenikapı-
ıı;e .. ,n~ geçırm.ek .wı~re 1 Y ti™; tes !Dl 

1 
• e e • ten decektir. Muvaffak, a ır, e ey er Mahalli ticaret odalarının da Boııtanyol sokağı ile Sofular Etibba Odası idare hey'eti 

~ zunıyet verılmıştır. Bır aıuaılı~ '! . ış Sahada haftanın muayyen hazır bulwımuşlardır. ~ ~ak~ veırmği malilmata göre Ege mm da Sailihefendi sokağının kaldı- yarın toplanacaktır. Kitap me-
l\.arşıyaka - Bumovanın el çektınldı günlerinde polislere talim ve te kadar ~.evam cd::. ~u.ıçtım~- takası dahilinde halen takriben rımlarmm tamirine dünden iti- selesinden doktor müderrisler 

elektrikle tenviri Cihangirde otur~n U~nkoy beden hareketleri yaptırılacak ?~ fubatb~lun ter~t ~~ı;ı temııı 5 milyon kilo zeytin yağı mev- baren başlanmıftır. ile Rasnn Ali Bey arasında çı-
t 

it ·ık ktep muallımelerınden ıçın sıt ve mu ea ıt oyun tt ş· k ti. h • tari.f • kan hadisenin de divanr haysi-
h ZM1R, 16 - Karşıya a, 1 .rne H renılerde polise ait ve açık yerlerde yapıl meydanları vücude getirilmesi c•ı nr. ır e ayrıye esı yete intikal etmesi muhtemel· 
<>urrıo ,B viratmm elek Melahat anımın ge,. · d k · ·· d · · ·· ·· · d "'• ' lrik .va .uca ten temini iki deniz amelesi tarafından ması ıcap e e~ ta ıp, muca e- kulüpler ıcın ana.onar tem~i palı jimnastikhaneler inşası gi- egışıyor dir. 
htıe ~ketı tarafın~~ Kordon camlan .kırılmışu. le, derdest, deli ~pte~ek, yara spor saha ve ~usam~~elerın- bi bir çok maddeler üzerinde Şirketi Hayriyece tanzim e- Kadastro mektebi 
tr diyece kabul edild!· . 

1 
Bu vak'a üzerine maarif ida- Jı sevketmek gıbi talımler yap den alınan vergı ~e nuıumun tetkikat yapılmış ve diğer bazı dilmekte olan ilkbahar tarifesi T .. . . . . . 

6:v~ylarmm elektn~bl~d. ış; esince Melahat Hanıma jşten tınlacak, polis daima vazifesi- ilgası için teşebbüs ıcraaı, oyun maddelere de temas edilmiş- ikmal edilmek üzeredir Yeni kad a: mudı~~etı urn::ım~-re.sı 
g 

es.ı akım kalmış gı 1 !r. rl ktirilm. i" ve hakkında tah· ne ait temrinlerle meşgul edile cularnı atletik kabiliyetlerini tir. Bu içrimaın tekerrür etme- tarife 25 nisandan itibar. en tat kals . m~sbanle me d~ mdın 
er rıhtım 'mtiyazı hükfunete e çe " k . 'd h" et tın k ·· k . . - yo ama ımti arına un en ·~A ı . • ak kik t icrasma ba lanmıs;tır. ce tır. tezyı e ızın e e uzere a sı muhteıneldır. bik edilmeg" e ba ana--..._ "tı"bar ba 1 t 

• ~çerse buna ımkan olac tır. a - _ . . . _ . _ ............. ı en anın ır. 
u~--.--. _ _ _ ___ cak mış bulunmaktadır. Bildirildiğine caktır. Ancak Titulescu'yu tanıyan ler İtalyanlann tarafını iltizam edi dıktan sonra talya ile Frasa ara- ıü · --1- 1 -- -fa - ,,. 1 - . 

1873 
edıldı .. Fakat bu gençte: k göre Titulescu'nun riyasetinde bir lar, bu kanunperest Romanya dev- yorl~r.Velhasıl üzerinde itilaf hasıl sında bir itilaf zemini bulunmuş 1 ~ od~ ar, agız rına ,,e cnı sôy. 

! labiJd7ı;sme ~da: İspand La y:: teın~rküz kabinesi teşkiline çalışı- let adamının böyle bir tasavvura a- oldug~ zannedm:ıı. mesel~ ye.ni baş iken, şimdi gene Fransızların müş er~~ ~-erait altmda İngiliz ve Al 
da birht .llll;~ uzı:ı11ne. ; sp:ın . lacaktır. Jet olmayacağını temin etmekte- tan m112akere ediliyor. Şımdı Fran kilpesentlikleri ile ihtilifm tekrar man nazrdan araıımda hususi bir 

'/• ti An cı c~hurıyet ilan edılmış- Kral Karol, Romanyaya avdet dirler. Herhalde Romanyada vazi- sa ve İtalya Harbiy~ müsteşarları tazelenmeli lngwleri Fransızlar ınülrileme teşebbüsün.. Parist k' 
tiktenc: bır acne kadar. dcvaın et- ettiği günden beri büt~ fırk~l~ yet Titulescu'nun takip edeceği 1:<>ndr~?a b~lunuyorlar. E~kisi gi- hakkında ağır söz:ler söylemefe tesiri anlaşrlır. Miika~ınenin ;~. 

~•bur B bonra 1874 senesınde Habs- 'ht' a ed- bir temerkuz kabinesı hattı harekete bağlı görünüyor. bi !ngıllılenn tavassutlarile gene ıtevketıniştia- yıs ı·ptı·.ı-•-- .. a ·-·'- b ima -ı g or nlan tekrar tahta iade ı ıv ..... . bi. it"Iaf . . · ............. vUAu u sı mu 
1:dildi. O zam 12 . A1f kral teşkil etmek hususundakı ar2usun:u * * '' -~· ı zemı~ aranıyor. Fakat İn Bazı gazeteler Fransadan, Al- karrer ~ken, FransıZlann telaşı il-
llldu. 1B86 sen an. na ar:~ di- gizlememiştir. Bu ~efa.da .eıı_.emmı- gı ız gaze~elerınden anlayoruz ki, man ·Avusturya gümrük ittihadını zerine bir ay tehir edilmiştir. Al-
ili kral 13 .. esmde de tah :r1Fa- yetsiz bir mes~eyı .vesıle ıttı~az e- Garbi Avrupa devletleri arasın- b~ .mese~ın tekıraT" ~aze~enmesi, İn tasvip etmekle intikam alıyorlar. man nazırları hazinuun 5 inde Lon 
ltat A .~~~-~fonsohya .. geç .doğ· derek kabincnın ıstıfasını temın et- daki münasebetler karışık bir saf- g~lız e~karı umumıyesınde nabos Fakat şimdi intikam almağa vesile draya gidecekler ve dokuzuna ka· 
~ enuz m haya girdi. Son aym iki mühim hır tes b km t da nıus bulwıduğımdan valdm ınesi bu teşebbüsü t~ yap a- hadisesi, Fransa He İtalya arasın- F ır ıra ıştır. • ngili~er esa olacak bir mesele daha çıktı: Al- r orada kalac:alıtardr. Bu bir •:J 

llaip sıfatile İspanyayı 1902 ğa ~ verdiğine d~et etm.ekt~ daki bahri tahdidi teslihat iti13.file :n ransay.a bu b.~hri tahdıdi tesli manya Başvekili Brüning ile Ha- zarfında Cemiyeti Akvam içtima e 
8'nesine kadar idare etti. Alforıao- dir. Ancak bu tcmerkuz kabınesı bunu takip eden Almanya - Avus- m~mr::es~le~.ınde. lu.~un~ ~azla riciye nazırı Von Curtius, İngiliz decek ve Avusturya - Almanya 
lltın filen idaresi 1902 senesinden eğec kanuni şekilde . .Yap~~aksa, turya gümrük ittihadı idi. Hatt' şi ~~st~~~d!gın~ kanıdırler. Başvekili tarafından Londraya da- güımiik ittihadı meselesi de müza 
Sonra başlayor. Alfonso da bundan kraldan ziyade Meclısın ~- e Y.et İ f 1 a ~gı ız u umet~ Fır?nsamn vet edildi. Bu davetin Fransada bı- kere edilmiş bultuıacağından Fraa 

lf 'Orıradır ki anlış siyaseti ve keyfi miş azasına sahip ol~n .M~lı ~~y- Fransa ile talya arasındaki iti- aza mı dar tah:elbahır ınşa et- raktığı ellm intıbaı anlamak çok sızlar, mülakatın bu müzakereden 
dl ~&resile m:mleketi zafa, anarşiye lü fırkasına bağlı b': 1ştır. Dıge~ lafa bir emri vaki nazari le bakılır- mel< hususundakı ısrarı karl?ısm_d~ k?Iaydır. Fransanın nazarında İn- evvel olacağı yeme müzakereden 

&li?ükı di H""k.. darlığı itibardan taraftan kralın, kanW'J olsun, g~y ken, bu itilafın metni yazılmağa gel~cek subatta toplanacak tahdıdı gıltere epeyce zamandan beri ho- sonra olmasını daha ehven görmüt 
lişürdüe . ·~ u: tahtını biışma ri kanuni olsun, heııhalde zihnıne başlayınca gene ihtilaf başgöster- t;-;Iıhat . ko~eransında muhriolP-- varda bir zevç vaziyetindedir. Fran lerdıir. Fakat ne de olsa !!"Ümri!k it 
ııecirdi.ve m ay saplanmış olan bu kualis?'..~u ~üc~ di. İhtil3.f bir kısım harp gemileri- rın ~onaı mıkdarını tezyit etmeği s'.:dar, İngiltere başka bir devletle, ti~.a~ı ha~isesinden son~; gelen bu 

t' * * * de getirmeğe karar verdıgı de ılen nin yerlerine diğerlerinin yapılma- t~k~f. e!m~k _ha~kı~ı muha!aza et- bılhassa Almaııya ile kur yapmasın mulakat ışi de Fransada çok fena 
sürülüyor. Bükreşten gelen bazı ha sı ve itilafın müddeti hakkıda bazı tıkl:rını bıldırmıştı. Bahrı olsun, diye gece uyku uyumaz kıskanç bir tesir bırakmıştır. Ve bu fena in 

;::: t liafta arası İspanyada rejim de· berleıre göre, kral Karo!, ~an~ teknik noktalar etrafındadıır. Fran ~errı ?l~un, teslihat ve tahdidi tes- zevceye benzerler. Harbi umumi- t~baı gerek Briandın ve gerek Af-
icfl ~tiği ~bi.' Romanyada da h.ük(i: bir şekilde bu temerküz kabınesını sızlar ilk itilafın kendi noktainazar !ıha~ ısınde , ~raı_ı~anıı~ btı kadar ?en evvel hile İngiltere Almanya ~ı~~?a seyahate çıkan FranlllZ Re-

t degıştı. Morinescu kabınesı .. ude etirmeğe muvaffak olmaz lana uygun bir şekilde olduğunu n_ı~Sır olması Iagılızlerı lı ddet et- ıle herhangi ınescle hakkında htı· ısıcumh.urunun nutuklarından da 
· · ·· ·· orlar. İta! anlar ba•ka tiirlü tır or · · h b J - • 1 • susı hır müzakereye ,;iri -ti mi Fran vazı ı surette an ayonız. 
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FiRAR i LER 
Yahut R E I S I N K A R 1 S 1 

17 NiSAN 1931 " Su ,, kelimesinin eski Orkon abidelerinde 

görülen şekli "Sub,, dur. Kelimenin çince 

"suy,, dan alındığı rivayeti kabul edilemez. · 

filmi bUyük munffakiyetler !kazanmıştır. 

l:>AREHANE - Aalıara cadde11 
, •: 100 Telsnl .... , Milli79t. t. 
•· nbuL 

ihtiyar baba ile kızı arasında .• 
- Franıızçacluı -

( HAKiME! CiHAN ) filminin müellif! DJOE MAY tarafıodan fcrtip 
edilen bu mükemmel eser sın'aıkAr ıinemı yıldızı JEAN DAX ve 

VI VIAN GIBSON tardfındın temsil edllmclr:tedir. 

• Tellfoa .............. , Dilimizin ileride atmuı li- deıunes. 
Bugün saat 16 1 ·2 matineşlnde ve suvareılnde 

24311 - 24312 - 24313 znngelenıekiletrafmdaikigö- İşte Vali Nur«ldin Bey bu Kaç senedir büyük bir ticaret senizde çalışırsınız .. • BÜYÜK VAR Yt:TI~ MUSAMERESI -··• . 

riiş çarp11ıyor ~Koyu türkçii de- fatiaııaya sebep arıyor ve eski- ~~es~esesine sahip. Olan ve bü- - Fakat ~hip o.tarak değil 
nilebilecek bir dii<>ünü"e göre den tanıdığı ""~ rinliden rin.ce- yuk hır servete malık bulunan de IUtfen. venlen brr maaşla tu.· r ----------· ...,. "' ~ " " 1 d ı d k t· ~•- b la k d ~l llugün her halde 

ABONE ÜCB.ETLERl dünyadaki bütün Türlderaraam de "Su., nW:ıaısma "Suy,, keli- yaşı a ~ .. s~ zaman ar a pe ~;•UŞ ır memur o ra e6 • 

G Tllrldye için Hariç lçiıl da müşterek olarak yeni bir meml dlduğumı işittiğini hatır- dalgın görünuyO!'du. Bu dalgın mı.. ETDlf @ı'NEMl'INI 
! aylıft 400 kurut ıoo kurut Türk dili vücut bulmalıdr ki bv lıyarak "Su., kelimesinin çiııce- l~ git~d.~ tee~sür ve keder ha- .. Kızı. böyle düşünmemesini U8~ 0 0 !• " 750 .. 1400 • dilin bütün kelimeleri_ ilmi deıı. geldiğini iddia ediyor lmde ganılmege başladr. Bu- soy.ledı. Fakat kocasının bu ne-

ı ı ! " 1400 n 
2780 • ıstılahlarına varıncaya ka- Çinocıde "Suy k:ıolimesi var- nun sebebi aşikardı: İşler iyi ticesi acı bir akibete varacak o-

" ' du'Fk 1 . ' ku ak"' bl Gelen evcak geci verilme• dar - Türk cezirlerinden alın- sa bile, ılooıikarım ki bu kelime gıtmeyor ;· · a. at ne yapa- an_ vazıyet~ rtarm . ıçın u 
ı Müddeti 8eçen niiıbal.r 10 lımut malı, içinde 'hiç başka dilden ge çinceden bize değil, bi2Jden çin- caktı.? Verilınemış borçlar ~rt; dugu _çareı:un bu oldugunu anlat 

r. Gazete ve matbaaya ait iti• me söz bulunmamalıdır. ceye geçmiştir. Çünkü dilimizin tık~a ~tıyor, alac~khların şıka mak ~s.tedı . . Y~ş_h, adam bunun 
in ır.üdiriyete miinıc:ut edilir. Bu düşünüşe karşı gelen ikin- en eski metiıllerinıde bu kelime yetı çog~dıkça çogolıyon:lu .. ~u kendısıne bır ıyılık olmaktan zi 
Gazetemiz iliinlann -'uliy.cf,,. ci görüş ise böyle ce:ııri bir iji "Sub., şeklinde olarak mevcut- elim vazıyetten kurtulmak ıçın yade damadının hesap ve men-

gidip Yunan operasını mcHup 
PIERRE l•:PITROPAK1S ile 

MARY SAYANNOY' yu 

lTINI APA~LARI 
' ' ıbul etmez. ne mümkmı'.ne de arzuya layık tur. yegane çare para idi. Fakat faa_tine göre edilen bir teklif o.l-

11 _ görmiyoc Bu düşünüşe göre İfte Orhon abideleı-inden iki onu nası'l bulmalı .. ? dugunu anlamıştı. Kızma hır sesli şüzlU ve farkılı filminde 
Bugünkü Hava dile girm~ yabancı kelimelerin GÜ:mle: Ze?~in m; k~ası ~la':1 kızı k~~e daha dikkatle baktı. O ken iıll-•• temaşa ediniz 

Dün enfazla hararet 17 cnaz 
11,5 di. Bu~ ruzglr mütcbıvvll 
ve bava kapalı ve yıgmurlu . 

varlığı bir vakıadır. Bunlar ara- I. "Üze Türk Tanrısı Türk kendısıne bir gun.dedı kı:. . dısıne yabancıydı. K~s~ -------------
sında halk diline düşmeıniJ o- iduk yiri sııbu ançana etmi§ .. .,, - Baba, ne vakitten beri sem h.~sa~ -~~ menfaa~~ gore du
lanlar, dilin tabii ahengine uy- Bu ciim.Ienin bugiirtkii dilimi kedeı:ili görüyoruz. Bunun sebe- ş~dugu. bu t~~ıfı babasına Fer ah sinemada 
mıyanlar, halkça +""'"""'"ve ze çevırilmişi: bini anlamayar değiliz.. soylemegeg.elmıştı. Yaşlı adam --·-.. anla k k k b Bugün bu gece 3 kumpanya 
ahenge uygun türkçokeliıneler- '"~ukarda Türk mabudu Türk Yaşlı adam titredi. Şimdiye mı§ıtı ı, arı ?C~ ra .nası 

•••••=•aaı le değiştirilebilir. Fakat halkın lerrn mukaddes yerini ve suyu- kadaır hiç bir kere olsun zevce- baba v: ~ız sa~ıyetın~e? birden ayrıca hafız Bürhan bey ' l t ICI = dilinde olmıyan uydurma keli- nu öyle yaP.mış,. demektir. sinin, kızının veya başka her k~vvetlıyd!. Onun 1çın teessuru Hermlne hanım Asso - Jıno 
- - ;;ıı;;;;-.- meleri dile sokmak imkinsız- II."Eçümüz apamız tutmu~ hangi birinin kendine teessürü nü yenmege çalışarak başını meşhur çingeneler sinemada 2 

dır. yir sub idisiz bolmazun tiyin.~ .. ne iştirak ettiğini görmemişti. salladı: film. 
)oktorlar arasında! Bu iki fikrin çarpışmasmı di- Bu söz de-: Daha doğrusu şimdiye kadar - Kabul ediyorum. Kızım .. ! -----------
Bilmem dikkat ediyor musu- limizin istibaili için en aydalı "Dedelerimizin zaptetmi~ ol- geçen hıcyatında her insan gibi btınbul Dördüncü icra Memur- 1 L A N 
ız! Şu günlerde spor ve spor- mübahasalardan sayarız. Bizim dukları yer~er ve sular ~ahıpsiz onun da kederi ve teessürü ol- luğundın: Osmıınlı Bankasının Galata. 

ıarda b
. · lilc H · ilim işlerimizde en büyük nok- kalmasın dıye., demeıktır. mamış değildi. Fakat bu tees- Tamımını 372000 lira kıymet Yeni • Cami ve Beyoğlu deva· 

ı ır sessız var.. anı <:!.. isa.ll .. . ki "S . . . . ili takdir edilen Beyoglunda Asmalı ldi illl 
: l : ikiye ayrılışlar hani o sütun sanımız sarih prensipleı-den ""." m eır göstenr . u,. sürlen daınıa kendinı tese et- Meıclt mahallesinin ıdk kabristan iri, m' münasebetile, Nisa-

' '-·-· · kelimaıt ta buruJan ıon dd -ır · ha ka b" · · k d' · 3 " .. P be k , n itun yazılar ve ağız dolusu maıau.ıuıyettır. . ~. rruş, !i ınnm en ısme a- cedit ııılaare ve Asmalı mescit n nm 2 uncu erşem günü a· 
ı;a flar .. . Buna mukabil İstanbu· Kaiamızın içinde evelden e- evvelki metinlerde "Sub., şeklın cımasına lüzum gönnemişti~ İş- M°'rudyet sok:aklınndaadk 15·15·15 palı bulunacaktır. 
• 1( n başka muhı' tı'nde ı"kilikler sashatları ~:..:ı~:0 birprofram d~,mevıouttur. Zamanla. 90tlda- te şimdi kızının böyle dogru- mükerrer 17 lll 55-61 cedit 115 

' ~~·- ki 'b -•- k ,, __ "S ha Ut 119 2 lll 8 HA 55-69 numaralı 
' ıı ·kişmeler ve çekememezlikler olınadıkça, natıkası: kuvvetli, • . " aş~- . e-.ı.., u., . dan doğruya kendi teessürüne Kımhl ıpartımını ve tahtında milş· 111111111111111111111111111 

ı ıE 'rül' .. yahut şahsiyıeti hiıldm bir zatın line gelm1ı§tir. Çıncede veya dı- al!kadar görünmesini anb.ym- temi! dttklr:lnlann ... dtde bir hisıeıı Ecnebi memleketlere 
> uyor... · _,,_,.._,_ ~er Tilıtc leh l · d "S · · ' ~ı Tasrih edeyim : Doktorları- mıitali~ ~ IJ\llUILJQııe.lc !.._,

11 
bumıçe ~nnSııbe il .. uy., ca tıtremektea kendini alaına- ile Ye yine tamımını 120000 lira 

ı d balı k · tı' ten kendımızı lronıyamıy~. v-u varsa .. e su,, rruştı. kıymet takdir edilen latanbul Alıca 
ız an setme ıs yorum. . .. .. anı.amıda miltıevassrt bir ekil o- hamım Çili Allettln mahılleıl Mar-

, tı vvelce bir fakülteciler ve fa- Bu halin onune geçecek şey . ş -Ben mi, dedi, doğrusunu puççular caddesinde adlı: 8·1·3·8 
ı · ı h · · d k lanl di muayyen meseleler üzerinde"'"' lar'ak teınklk.i etmdk da·ha doğ- söy1emek l!zımdır• cedit 42·4'·""'·"2- 0 ' 0 8-"6 numı-. ~ ı te arıcın e a ar ye .. .. . . . -: ru olur Çünkli " ....;hi bir a- • ~ ~v • ~ ... • " 
, i zümreye ayrılırlarken şimdi rı ayn duşunenlerını kendı fı- • " y., ~.""' • Y Evet, kızım bir zamandanbe- ralı Boyacı hanının keza yedide bir 
1 kiri · · ' l · üre k üd f mn &adalmın b .gıbi sadasız hisseleri 30.5.931 tarihine mUsadll n ~kültenin maalesef içinde de erını 1 erıye s re m a a . . " . . . ri işler fena gidiyor. 

. . lik al' 
1 

. bel' di a etmeleridir. lbır hame çevnlmesı ıhtımaaden cumartesi günü öğleden sonra saat 
c nı 'ç:s; . a_m~t e:~ d ırkı.:;: Esas mesele etr&fmda düşlin uzaktır. HalbUlı:i "b., sadaııın- Kızı yalnız teessüre iştirak et on dörtten on altıya kadar lstınbul 
, · f: . eyi ı~rnıhnkke dakiır • 0 • düklerimizi ~..ıı.. vakmda bu nm "y., olması ve sonra bunun mekle kalacak gibi değildi: Dördüncü icra memurlugunda açık 
c <ıı .n .. ızdıyo 0Jkanı ab' ~ht'l'f~~n sütunlarda ~~ize arzede- da kaybolması kelimelerin a- - Öyle ise, baba, dedi, buna :~;~~9~~~~~e ıa~~~d~·~~~nı~;: 

ızun en çı ır ı ı a uze- .. .. . "mına ·kanunlaırınıa d-'-- u _ bir çare dü .. ünmek Iaıı:ım deg" il 
ı 

1
e bu kitabı kabul etmiyen ceğiz. Bugun as:tl aoy1emelk Ulte " .. .. . ..,.,.. Y " ıaltk edllecekdr. 

a ve ık;orlar aleyhine kitap sahibi d~ğimiz şe~ bu müb~hasa vesile gun görünür. J. NECMJ mi?· Anırmaya lftirak içlıı yüzde yedi 
: 

11 
, demediğini bırakmıyor. sıle bir Türfkıçe kelımenin aslı Dikkatle kızına baktı. Onu teminat akçesi ılınır. Müterakim 

::> emlekette en şayanı itimat te- hakkmda Va!8. Nurett_~n B~~ Yeni neşriyat: işe, ticarete aklı eren bir kadın ver&I ile Belıdlye rUstımu vı vakıf 
e kki edilen Tıp hocaları için a~ad~Aımızm ileriye su:rıdilğü olarak görüyordu. İlk defa ola- lcareal müşteriye aittir. Hakları tapu 

b •r --'""L--adl't' Ro-nesans ırak bunu anlayon:lu: sı'clUle sabit olmayan ipotck:ll ılı· 
' hildir diyor Bir taraftan - "IUUI'"""' · . e ı " • V uı. N · B ilki · . , - Evet, kızım dedi, çare bul- cılr.lılar ile beraber ılAkadarının ve 
~ ı · orculara has zannedilen ge- a .. ~rettrn ey ncı Kont de .Gah .. ınus nun bu. mak laAzım. "-•. ne olabı'lı'r? Pa ah • tarzda du""-- k etli ~·~ irtifak: hakkı s iplerinin bu haklı-

nsizlig" in en yüksek bir ilim h . 1 . "'':"'"'n ~.. muy; - mu. azzam ese. n Turkçev,p. revnl ra .•. 0 da bende yok .. .,.......... J - " nru ve busuılle faiz ve maaarlfe dair 
ı l ta. insanlık mahfelinde belirme- arrır enmız araa ır. a- mıı ve Sudı kitaphanesı.. tara- -Haysı'yetını' 'zı' kurtarmak 1- dl ihi d 

L-- ld e1me '·elim •- olan td ılanaı lltn tar 'n en itibı-
,j l h • hl k U<UıCı ası an g "' e...,..- fından b im R 
. - skporcu an ulmsuskı drl us~lr- den büsbütün vaızgeıçmek im1dl . a~ı ıştı:,. on~s çln ne kadar paraya ihtiyacınız ren yirmi gUn içinde evtıln müsbl· 

telerl ile bUdirmelerl llzımdır. Akıl 
halde tapu slclllle sabit olmıyınlu 

satış bedelinin pıylıştınlmasındın 

hariç kalırlar. Allkıdaranın icra n 
lflli kanununuıı 119 uncu madde
ılııc göre tevflki barıket etmeleri ve 
dahı fazlı mılOmat almak isteyen
lerin 927·8551 dosya numarasilı 
memurlyetlmize müracaatları ilAn 
olunur. 

• eı n urtarmış o a o ayısı e lmad ğııu i . . . "S tavaıyeye lüzum gosteren bır e- ar? 
. ıo ~mnuniyetimi mucip oluyor, ~~ . ı. biıl j~çın. u., ser değildir. Dünyanın belli baş v _·Elli bin frank .. 
1• tal i!'er taraftan da canımızı em- de ~~ğ~ "ded' :ııeelkıtçıned~ lr eserlerinden biridir. Ve bu-- n g.,..,,. mı ı ıa •tın ır Kıznun bu cevap karşısında 
~ tir yet edeceğimiz başların böyle D b ,_ li . 1~ kazarula. nun lisanımıza tercemesi ve 

. b' .1 b' 'b' 1 avası u .... e me ı e - .11, h rfl . . .1 • b' tereddüt eeceğini zaımeden ha-
.cıs ır manzara ı e ırı ır e- cak: eya ,ı,,.. • ....__.11 _,_ bi d mı ı a enrruze çevn mesı ır bası onun •u cevabı karşısında 
. k" 1 1 malann v ~a.r.....uı ec""' r ava iL. • " 

ıı or etmeye ça ış ı d ğ'ld' Zir b 'dd' yi 1 .. ızınettır. şaşırdı: 
ı buluyorum. Haydi benim ta • ~ ı~~e'" '~duuvaır ıhayıb te t 
be d' .. b' T ıçın .. ~ ... , ey e, su- Hayat Bilgisi - Elli bin frank bulunmaz 

;t tldı'Y_e muskpet ı~ 1 ım kmev- vari, akıl fikir .. .,, gibi yüzlerce bir şey deği1dir. Yalnız .. 
· ~. t. 0 uguna anaatım pe az, kelime daha ortaya siirülebilic. "Hayvanlar,. - Evet. Yalıuz ... ? Nerede 
ıu <ın canını doktordan bekle- T "k' "S '--""-es' . 1 Hüviyet Bekir bulmak meıeleıı' mi.? 

b. 1 b h r .. .. ...... ın u .. •t<=ıül ının as 1 

giden tüccar vo 

seyyahlara 

Banka Kommarçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,00IJ 
(lhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Traveller3 (Seyy;ı '111 

çekleri) :;atar : 
Liret, frank, İngil iı liraıı 

veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranm ke· 
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dün yanın 
her tarafında, şe!ıirde, otel
lerde, Yapurlard&, trenlerde 
bu çekleri en küçük tetliyat 
çin nakit makamında kola· , 
ylıkla istimal edebilir3iniı. 
Travelle~ çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayacağı bir şekilde i 
tertip ve ihlas edilrn!,tir. i 

••••••••••••••••••••••••••• 

~···GLORYA~ 
• Yarın akşam • 
: 18 Nisan Cumartesi ~ 
: ŞEHİR KIZI t 
~ Rejisör: MURNAU • 
~CHARLES FARRELL~ 

,,v; ~r~~:!' J>~~~J 
---···----·--·····---=iı 

Dt·ıızillineisiii~a' 
ı: ~ 
H Buyük muvıffıklyetle devem cdıu ' 
H DON JOSF. MOJIKA 

1 BiıiiLANuiiıi 
ıözlU ve şarlr:ılı ve lspınyol danı- İ 
lınnı muhtevi bUyük film. Son 1 
gUnlcrln;lcn isdfıde ediniz. 

Umumi dllhuliye 80 kuruş --············-.................. - ... .. --········-······ .. ·····-·-·-
Derviş Pş. 

Bic müddetten beri İstanbul 
müessesatı askeriyesini teftiş 
etmekte olan Müdafaai Milliye 
müsteşarı Ferik Derviş Paşa· 
run ahiren hastalandığı ve misa 
fir bu1unduğu Yozgat meb'usu 
Salih Beyin evinde Gülhane 
hastahanesi heyeti muallimini 
tarafındaın tıedavi edildiği ha· 
her ahrunı~. 

Güzide kumandanlarnnız-
dan olan Derviş Paşan111 hasta 
lığına beyanı teessür ve kari· 
ben iadei afiyetini temonni ede 
riz: 

Çay ziyafeti 
Tıp talebe cemiyeti d!in saat 

16 da Tokatliyanda bir çay zi. 
yafeti vermiştir. 

ilan 
Anadolu Ajansı Müdüriyeti 

Umumiyesl için Ankarada çalış· 
mak üzre iyi Fransızca bilen 
bir Daktilo hanıma ihtiyaç var
dır. Maaşı 180 liradan aşağı 

olmıyacaktır. Şeraiti haiz olan 
namzetlerin cumartesinden iti· 
haren bir hafta müddetle her 
sabah yarıma kadar Ankara "8.d· 
desinde ikdam Yurdunda Ana· 
dolu Ajansına miiracaatlarL 

mi n . ıçare er u a ı gorunce hakikaten çince midir? İşte bu Kırkı mütecaviz hayvan tet· _Hayır ... Bu parayı hemen 
!JlC dAıyec1ekler! •• d , I noktada biraz daha ihtiyatlı ol- kiki müteaddit resimler, kroki· bulmak mümk!indür. Yalnız bü • •• • • • • • • • • • Bugün Cuma, görülecek yegAne film • • • • •• • • • • • • 
~o s an gon ermış mak Jaznndır. ler ve k!ğıt kesme modellerile tün işlerinizi damadınıza dev-
alı Haşmetmaap, Habeş İmpa- "Su., kelimesinin gramerimiz Hayat Bllgi5i derslerini tedris retmeniz llazırtıdır .. 
iÖ toru H z. leri pek hayranı ve de bir müstesnalığı vardır: İza eden muallimlere nafi olacak Yaşlı adam kızının cevabın-
r.ıı kdirkarı olduğu faşist idaresi- fet halinde sadalı harfle biten şekilde inti;ar etmiştir. dan bir şey anlamamıştı. O izah 
k · karşı bir cemilei mülfilcane kelimeler ıbir "n., veya "s., ara- etti: 

r'lak üzre İtalya Veliahtı Hz. hk harfi aldııklan halde "Su., lsı.tnbul 7 inci icra memurlu~un· - Müessesenizi kocama' ter-
. 'ki M · M li dan: Dosya No. 30-1591 g<> ;;ne ı ve onsıeur usso - kelimesi bunların yerine "y,. a- kedeceksiniz .. Alacak, verecek 

· ' d b' l .. d · Bir deynin temini lsıifa<ı için 

MELEK SiNEMASINDA 

CÜRMÜ MEŞHUT 
(FLAGRANT DELIT) 

şayanı hayret operet 
HENRY GAR AT ve 

BLANCHE MONTEL 
ınrafından Fransızca 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

CÜRMÜ MEŞHUT 
( EINBRECHER ) 
Aık Ye ihdru opcred 

VlLLY FRITSCH ve 
LILIAN HARVEY 

tarafındın Al•ınca l rı) ye e ır as an gon ermış .... rahk harfi alır: işleri tamamile onun tarafından i 
f k 

mahcuz 98 lira kı ymedndc zücaciyeye 
nü "kadaşlardan Tev i bu hava- Kuyu Kuyunun Kuyusu ait eşya Sandal bedestenlndı ı 8·4· görülecek. Borçlarınız da sizi Bu sevimli ve gaşyedici operetin şarkı lan herkesin ağzında 

. du si okumuş bana geldi, dedi ki: Yara Yaranın Yarası 931 tarihine müsadif cumanesi gnnu düşündünneyecek.. d l kt d 
- Eğer sütünü içmek içinse Eğe Eğenin Eğesi ... ilh. saaı l J.~O ıa açık artı rma sure ti le Adamcağız derin bir teessür ~~ O aşma a ır. 

sa ~ . lakin beslemek için tehlike- dendiği halde: satıl a :a~ından talip olanl a r ın mahal- içinde başını sallarayar sordu: ı B " t 10 45 11 · J • 'J" J d 
Nı şey değil mi ? Su Suyun Suyu tinde bulunacak mem uruna müraca- - Ben ne olacağım .. ? ugun saa ı Ve mabne en tenzı at l ır. 
~ FELEK denir de "Sunun., ve "Susu., atlan ildn olunur. - Siz mi?. Siz gene müesse- ....................... ····~O·········· 

la sÖYlerken sesinde bu mesele yim. ----
1 
çokiıiıedi~Arttk Osmanlı sal- geçmiş olacaktrr. Bu ilıususta nebinin yaı:rıdı:ıt1ina ihtiyaç der-

trin bir daha münakaşasmıı is- Genç zabit izzeti nefuile oy- I t:matı eski ihtişamım kaybet- emniyetle 'kendisine açılmak gardır. 
teınediğini aruatan bir manada nandığmdan müteessir olmutu. 1 miştir. Kafirlerin !kuvveti art- ldalbildir. - Onun biııi satıınayacağına 
yoktu. Tessü~ü!hiddetini zorla yeı:ıdi I tıkça art.tı .. Burada en ?,üy~k - Ben söylediğiniz• adamı ele veıırne}"C!Ceğine emin misi 

Fakat genç Kadri Bey bu Metanetını mıJhafaza edebil- oaıddelerımıllde onların dük!kan tanırım. niz? .. . Gidbp te işi Davut Beye 
sözleri işidirken renkten renge di. Paşa kendisile eğleniyor, na lan var, payitahtın önünde ge- _ Kendisine tamamilc em-• e.çaıısa maıhvolduğUmuz gün
giriyordu. Benzi kızardı, morar sıl ıbir malksaıdı için onun zafm- mi1eri yatıyor. Her tarafta ec- niyet edilebilir. Son derece ke- dür. Kadri Bey başını önüne al

kİ Yusuf Paşa kendi düşün- varmayacaktı. İkimizinde e- dı, sara:rıdr. Paşa dalha ziyade ~~ ~:~ifadeyıi .düşünüyor .. d~- nebi mek~epleri ~çılı~or.Bu mek tııim olacalk, biıı:im: iş~ize pek mış olduğu halde dinliyo~~~:~~ 
• .. .. b 

11
. t d b kal _,, b ld ktan son eğildi. gıl mı: .. K~rı B~Y. bunu duşu- 1 teplere hızım Vu~~la h~~eratı- yarayacaktır. Azımkar, cesur suf paşa genç adamın yuzunu 

gunu e ı e me en aş arı mou ve arzusu u o u Yusuf paşa ıkarşrsmdaki O'W'nç ek t f y<H'alan nda Uk1. nd ril · · .. _._ .ı~:~"-"' ğün 
na rı maksadını öğrenmek husu- ra yalnız Efendimizin muvafa- süvıari zabitı'n'ın bu ,ha'"-ı' .,d.iık- ner ızze ı ne sınnn · • ı nı çoc an go e ıyor. bir adanı oloduğu kadar da ııen.- ıyıce gorerc .. ne ~'":lwı.uıi .. Ü 
ev ah . . , ek 1A 1 uıu d~ğ~1 hissediyordu: ~aıkat,_ k:n ı. -.F.akat paşa Jıaınıetlerıi, E- diğindir. aınlamak için eğildi, ona baktı. 
m• nda büyük bir m .. are.tı 01~~ katım i.strlhsfil etm azım .ge ı katle taıkiıp ediyo:rıdu. Vaziyeti dını to~~dı . . Kenıdısıne ~~ım ger bızun ~lclımız oı.sayıdı on- _ Bakerin nereye gidip gel- Kadri Bey dostunu müdafaa i-

r adamdı. Genç suvan zabıtı mektedır.Paşa kızının Kadrı B. meıharetle idare etmesini bilen oldu. SM<:ın bır sesle dedi ikı: !ardan derıs ıalı:rıdık.Bızde çalışır diği stkı sdcıya gözetleniyor. çin dedi ki: 
"ll hayet Pa.şamn_ suali karşısın-. taraıfınd~ istenmesine hi~ hay • bir adam gibi sesini biraz tat- - Onun zevci olmak bence ,ku""-'Otlenirdiık. O zaman Ayla • k b 1 k d d t tm d B l d b f Padişah benden onun haık!kmda - Ben de kendisinden bana 
biı L te rar soze aş ayara e ı re ~ ~ ı. u mes;e e. e l'I' ev lılaştırarak dedi ki: hiç bir şey değiıldiır. Ytlızm ıkarşısında oıı!l:arm ordu- malfunat istıedi. bir vıaitte bulwunasıını isteyecek 
te-' : . . kaladel~~ Y~tu:. Bı~~s. ~u - Maamafih bu bahsi konu- Sadrazam bu söze dikkat et- laTı titrerdi! ... 
bi - ~endenızın senelerden be- ~k ta?ıı telak.kı et1ııgını halile şabiliriz. O da bir şartla: Eğer ' meımişti. Yusuf paşa !biraz dü- I Genç zabitin bu cevabı Sad- - Fak!at öyle zannederim ki değili_m., yalnız bir "C:Vet,•. Y:1-

yegaıne gaye ve maıksadnn gosterıyordu. Fakat bu muvafa siz benim istediğim gibi bir 1 şündükten sonra: razam paşanın hiç hoşunıa gıit- Zatıi şahan.eleı:ıi bu ecnebi dos but ıbır 'hayliC., demeısı ka.fidir. 
ol. rimeniz H_anım~endinin . z~ ka~ demek değildi. Yusuf paşa da.mat olacağınızı bana temin -Eğer 'benim bir ~ke'k ev- medi: tum haQclcmda pek fazla ma1ft Böyle bir cevap vennesi bence 
L olmakta~. ı~~r~ttır. Kend~e soguk ikanhlııkl~: . • . 1 ederseniz .. Yani sizden bekledi ladım olsaydı, dedi, şimdiye ka 1 - Siz, dedi, tıpkı bir takım mat sahibi olamaıyaıca'kla:rıdır. bir yemin demektir. 

611 
r ar~da buyudük. _çocuklugu· ~ Kızımın ~stedıgı k<><:a>'.ı ğim gibi damat olacaksınız. Bu dar çoktan Arnavutluk tahtı· sivri aıkıllı gençler giıbi söyliyor Çüıılkü bu adamın İstanbutlda - Beni onunla birlikte kim

la: uz bır arada geçtı. ~akat ar- benım de ~~ı;ıdıme da~at ıttı- takdirde s \zin şimdiki müraca- na çtkmış olacaıktım. Ben meş- ' sunuz. Şunu biliniz ki her han- görüştüğü adamlar pelk azdır. senin görmesinıi istemem. Çün
le ı t oyun yaşımız geçtıkten son h.az etmeklıgım neden ıcap et- atınızı unutmam. Şimdi daha tıur Tuııhan sülil1esinin son ev- gi bix yabancıya itimat besle- Yallnız iş ve tiıoaret eııbaıbıdır. kü paıdişah kendisiınden son de-
... birvbirimize bu vaitte bulun- sın?.. . . 1 mühim işlerim vaır. Her hald e lild ryım. Ne yazık 'ki benden mek kadar teıhlikeli bir şey ola Bunlıaı:rıdanda lbir şey keşfetmek rece şüpheleniyor. Benim onun 

· Bendeniz onrian başka hiç • O ~enım arzuma tabı olmak 1 kerimemin kocaya verilmesin- l sonra b~ına varis olacak bir eır- maz. kabil değilodir. Zati devletinizin la halledilecek bir çdk işlerim 
~ımayacaktın:ı. Onunda lazımdır. _ den daha başka mühim işlerle 1 kek evladım yok. Memleket - Benim dostum olan Baker tasavvurlarım hakikat sahasına va:rıdrr. 

ka hiç hır erkeğ e Yusuf paşa bunu soguk kan- u~aşmak meaburivetinde-, Sultan Ham'.d in idaresi altında memnuniyetle bizim tarafımıza çıka.rahilmek için böyle bir ec • . (Bitmedi) 

1 
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ELH~MRA CÜR~Ü 
MEŞHUT _ Almanca sozlli 
(Çaırşanbadanberi) 

ARTİSTİK - AŞK ŞAM
l>ANY ASI - sözlü (Çat'§anba 
danberi) 

OPERA -AŞK KA;PANl
ıesli (Çarşanbadanben) 

MELEK - CÜRMÜ MEŞ
HUT_ Fransızca sözlü (Çar
şanbadanberi) 

GLORYA - ŞEHiR KIZI -
ıFransızca sözlü (Cumartesin
den itibaren) 

MAJİK DEVLER KER
VANI - Fransızca sözlü (Pa
~rdan itibaren) 

Elhamr,. ve Melek 
Elhamra ve Melek sinemala 

rı bu hafta geçeıtleroe göster
diklera (Cennet ydlu) isminde 
!:Üzel filmlerinde yaptıklarına 
!:öre ayni filmin Almancasmı 
~LHAMRA sineması göster-
111ekte ve Fransızcasmı ME
LE:}{ sineması geçinnektedir. 
nu fi1min adı~ 

CÜRMÜ MEŞHUT tur. E
serin Fransızca kısmını oyna
l'anlar Fransız artistlerinden 
Garat iie güzel aktrisi Blache 
ttontel di. 
. Almancası ise Lilian Harvcy 
1 le WiH y Fri tz dir. . 

Film çok güzeldir. Şedır, 1 trrarak kadınla kalmak im-ı 
l'o.evzuu enteresandır. Hayatta :inını temin ediyor ve kendisi
buna benzell' vak'a1ara pek t~- . kaçırmağa bile hazır bulun-
8~düf edilmesine ı:ağmen cazıp ~1 

·unu bildidyor, ve hemen? 
tır. Artistler de m~vaffak ol- ~g m bir barda randevü ven
ıı:uşıardır. Filmin bılha~sa ~u a 0;~ Delikanlının hıcsız olmasıZıka adabtasyonu çok guzeldır. y ·men bukadar cesuır ve so 
F·ı . · 1 de na rag 

ı rnde pek tuhaf vazıyet er - k kanlı hareketi Madamın 
'•ardır. Filmin mevz~u şuduı::. f~bini teshire kafi geliyor ve 

Bir oyuncak fabnkası sahibı k d" ine· verilen randevüye şi
ı\l~er d?man~ye .'.11tı seneden- t:nt:~eçikmeyor. Fakat hadi
lıe~ı ev~ı o:~u-~u g~el ge~ç .k~~ sa~ın cereyanı kadının koc~sına 
r~sıle bır turlu geçınemedığı ı bu delikanlının bir muharrırden 
Çtn ta~aka k~rar veriyorl~r, fa- başka bir şey olma?'.ıp mahsus 
kat Dıimontıye kansını cıdden meslek icabı bu rolu ~abul .~?en 
sevdiğinden onun, ayrıldıktan muskar bi.risi oldugunu ogre
sonıra mes'ut olmasını isteyor- ~~nce bilvesile haber aldığı raıı
du. devü mahahline koşarak kaırısı
~erinyi'nin bir gün garsoı: ye- na bütün vekayii anlatınca. ~a
tınde iken pencereden bır ~~- dm sevdiği adamın kendısın~ 
sıı odaya giriyor, ve onlan cur- österdiği muhabb~te esasen.bı
tııü meşhut halinde yakalıyor ~ane olmadığını itıraf!'.3- gec~k
Ve tabansız barona bir namus meyor dolayısile de Dumontıye 
deırsi vermeği de ihmal etme- karısı için memnun oluyor. 
Yor. 

Bu genç hırsız Madamın ho: 
§Una gidiyorsa da ne yazık kı 
0 bir hırsızdan başka bir şey de 

Artistik 
Artistik sinemasında bu haf-

-. • ta· 
l:tldir. . _ . .AŞK VE ŞAMPANYA na-

Bir gün Dümont.ıye aldıg.~b;r daki hayat melu dramı ge-
teigrafla zengin bir Amerı. ~ ~ ~m Film şayanı dikkattir. 
llın kendisini ziyaret edecegıru çıy~. Esterhazi ile 1 van 
lıaber alıyor ve hakikaten bu A- İ · g?"es oynamıştır. Mevzuu 
~erikalı gelince karıs.ına t~k- ~~~v~~ıasa edilebilir! 
d~m ediyor. Fakat D~montıye ş Y ok zenperest bir ada~ ~ 
!\ın Amerikalı tücca;r dıye tak- _ç . 'ndeki adam bıcaz ıs
dim ettiği adam gaırsonyerde Frıtz ısı;n~ geldig" i sanatoryom 
r · b lı: 1 de tirahat ıçın 1 . • ~stıadığı hırsızdan aş ~s - d bir genç kıza rast ge ıyor. 
!:tldir. Amerikaılı sahte hır tele- a kız bu kendine nazaran 
fonta Dümontiye yi evden uzak Genç 

t 

" Şehir km • /timinden - ·----.-- - ·-·---....,,. ...... ..-.......... ----

' •. 
" Devler kervanı .. /iımtndın 

• 

~··~·· ... ·--............. __ ... ..__; 
1 i-~~~,.. ~:ı~~!~!l. 

Chevlier'nin bir filmi 

- Maurİ,(:e Chevlier'nin son 
çevireceği eserin ismi (Gülüm
seyen mülazım) dir. Bu filmin 

1 birinci derece artistleri tesbit e 
ditmiş. ve ikinci sınıf artistlere 
sıra gelmiştir. Film (Paramunı 
müessesatmı New-york civarın 
daki (Astorya) Stüdyolarında 
çekilecektir. 

___,Buster Keatıon yani (Ma· 
-Buster Keaton yani (ma

lok)dediğimiz artistin bir Fran 
sızca film çevirmekte olduğunu 

\ işitiyoruz. Bu filmin ismi Kori 
ı dor, aralık oda ve salon) dur 
• (Malek) bu filminde Fransızça 
~ nı Fransız muharrirlerinden ak 

görüşmektedir. Esasen bu artist 
Fransızçayı zararsız surette gö
rüşyor. Filmin söz kısmını Fran 
sız muharrirlerinden Yves Mir· 
and tarafından yazılmıştır.Esa 
sen eser (Brüdvay) sahnelerin
de çok tutulmuş bir piyesinden 
alrmnaktadır. 

Bu filmde(Malek) ile beraper 
Jeammee Helling, Andre Lu
gent oynayacaktır. 

ve zevce arasında imtizaçsızlık 
baş gösteriır. Diğer taraftan a
mele de genç kadına hürmetsiz 
liğe başlarlar, hatta bunlardan 
yakııpklıca biri kendisile kaçma 
ğı bile teklif eder. Ket korka· 
;rak söz verir. Kocası onun mfü 

\
, rim olduğunu zannader. Fakat, 
Ket bu şahsi aıldattıktan sonra 
kocasının bu zanrundan mütees 

1 
kaptan elt>tselerineki nefere a- Bİr olarak gece yalnız kaçar. 
şık oluyorlar. Hannnla oda hiz- O esnada hasadı tehlikye ko· 
metçisinin bir konuşmasını pen 1acak olan bir fırtına kopar. A-
ceıre önünde işiten Robert mese nele grev yapar. Çiflik sahibi 
leyi anlayarak ertesi günü gemi üfekle tehdit eder ve ameleye 
nin müzikası ve nöbeti olına- ~ teş. edeyorum zannile oğluna 
yan tekmil efrat ve zabi.tanı ile ateş eder. 
beraber eve geliyor. Tam 0 sıra Taliin bir 1iltfu neticesi Lem 
~a f~?yu t.eftişe gelen amira- yaralanmaz. Baba hatasını an
lin muteakıben kızın babası İs- lar, Lem gidip Ket'i arar .onu 
pany?lun da _ortaya. c;ı~ası.me yuvaya getirir ve orada ihtıyaı 
sele~ı ço_k egl~ncelı bır ~e~l_de çifçi tarafından kızı lgibi hara. 
ve bır çıfte nışan merasımı ıle .retle kabul olunur. 
neticelendiriyor. 

Glorga Majlk 
. Majik sineması pazar gunu-

Glorya sıneması geçenlerde ne kadar hala göstermekte ol 
bir otomobil kazası neticesi ola duğu HERKES KENDi BAH 
rak vefat eden manıf Aırr:an TINA filmini çeviil'dikten son 
sah?-e ."..~zılarmdan Mun~au ~n ra pa..ar akşamından itibaren 
çevı.rdıgı ŞEHiR KIZI ısının- DEV·" KERVANI ismindeki 
d:ki ~t~resan ~aını cumarte- büyük ve Fransızca bir macera 
sınden ıtibaren gostenneğe b~ş- filmini geçirecektir. Bu film bü 
layacaktır. Mary Duncaıı ıle yük sinema teşebbüsatından bi
Charle :ı:;:aıe: tarafından oyna- ridir. Verilen malil.mata göre 
nan bu filmın mevzuu şudur: filmi çevirmek için birinci sınıf 

Haşin ve geçimsiz bir çiflik tan 24, ikinci sınıftan 69 san'at
sahibi olan Tustin, buğday sat- kar istihdam edilmiş 725 haki
mak üzere oğlunu Şikagoya ki kırmızı derili vahşi 1400 at, 
gönderiır. Genç çocuk, orada lo 800 katır, 185 yük arnbası, 1,000 
kantada çalışan namuskar ve manda ve 20,000 figüran yam 
dilber bir kıza tesadüf ederek kuru kalabalık yapan adam kul 
aşık olur ve yalınız çıktığı çif- Jamlmıştır. Film Amerikada 
liğe evli olarak avdet eder. Garp tarafına giden bir kerva-

Bittabl hasis peder gelinini run mühim maceralannı ve bu 
• e karşılaı- ve ona suimu- macera arasında bir genç kızın 

r"ll~le edecek kadar ileri gider. aşkını hikaye etmektedir. Film 
"'Fz zaman zarfında genç zevc şayanı dikkat bir eserdir. 

. "Aşk kaptanı .. filminden 
' O nışanlamağa karar veriyor. İs-yaşlı adamı seviyor. Lak.i_n .. e.r-ı pera 

d panyolun kızı geminin uğraya
kek olgun kadınları sev ıgı ıçın Opera sinemasınd_a ı:naruf ve cağı bir limandaki köşkünde-
pek aldırmayor. Genç kızın er- sevimli Alman artıstı Harry diır. Babasının telgrafını alınca 
keğe karşı olan ı;ıeylini . gören Liekke'in çevirdiği çok neş'~li genç kız bu tuhaf hareketten bir 
onun mürebbiyesı, annesıne ~l- ve eğlenceli AŞK KA". AN~ ıs- eğlence çıkarmak için oda hiz
graf çekerek sanat.oıry~ma ~- mindekifilm geçm~kt?ır. !'.ılın metçisi ile rollerini değiştiri
vet ediyor. Valde~ı gelıyo'. .. B.ır bir operet esasını .ıhtıva. ed'.y.or yor. Böylece Korvet kaptanı ile 
de bakıyor ki; Fntz -~~ndı~ının mevzuu şöyle hulasa edılebılır: alay etmeg"i kuruyor. Kaptan 
de eskiden beri sevdıgı bır ~r
kek. Bütün bu esnada Fntz Korvet kaptanı "Robert Nor- Robret te bu tuhaf tesadüften i-

k ı onun dgard (Harry Lietke); tekmil yice eğlenmk için neferile rol-
genç kıza aşı 0 u~r ve tiıotoİİarda çapkınlığı muzipli- !erini değiştirerek ".Annita,, .is-. desti izdi, ~cını eskı maşukas~ d 
Olan annesinden istiyor .. A_ nn esı ği nes'esi ve yiğitliğile tanın- mindeki genç kızı zıyaırete gı ı 

1 k k m;ştır~ Kaptan, günün birinde yor. Oda hizmetçisi kaptan kı-
bu izdivaca mani O ma !Çin IS f • k ıJ k 
kan.-Iıg" ından, kızının Firtz ~en cenup limanlarından birinde de- yafetindeki ne erı arş aı: en 

"'... . .. ·· r Tabii Fırtz mirliyor. Genç kaptan da bura- İspanyolun kızı "Annita,, _da 
geldıgını soyluya · k vme da gene güzel bir kadına aşık o- hizmetçi kıyafetile nefer elbıse 
b inanarak kızı artı se ' · · d ki k k 1 Be una . Kız da intihar luyor. Geminin haıreketıne pek sın e apta~ arşı ayor. -
yor reddedıyor. . 'Z kala limanda bir İspanyolun raber hizmetçı odasına çıkı-

. d • ı kaçıyoı <• ' k · · içın ag-.ara f ·,.k te uli .. I üzerine çullanan haydutlardan yorlar. Bu karışı vazıyetın tev 
Ann~sL kız.mm lin~~a ~akika~< l:nrtuluyor. Isp:ınyol bu hareke lit ettiği çok e~lenc~ı sahne

rayacagmı hıssec d k bula-\te öyle müteşekkir ve minnet- lerden sonra Annıta,, nefer 
Fritz'e s?ylüyor, 0 a ızr J;ar ki lliha,yC°t kızını kaptana kılığındaki kaptana "Nelly,, de 

-"""' ~ 

" Aık ve Şampnrıya .. jllmlndtn 

------------~ 
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Türk talebe Türk 
mektebinde okur 

Ecnebi mekteplerden çekiledek talebe 
için 30-40 sınıfa ihtiyaç varl 

, . . 
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Birinci sahifeden geçen yazıla~ 
• t" ,•- • 4', • :Jı.~" '!" 'ı-'"'"'!f::~' - • .ı':• ;, r • ··~~ ~ • ,. • ~ - . ' ... ' ·- ..... . 

Yunan talebesi darülfünunu Kral Alfons bir beyanname neşretti Irak tayyare fil() 
• t tti•J (Başı birin sahifede) lly :Macia, Fabra Ajanamm bir mu- y ") k"" d 
zıyare e er millet aon IÖzi!nÜ söyleyinceye b- harririnc vaki beyanatında Katalonya su eşı oy e 

(Başı birin sahifede) J tarafından tercüme edilen bu dar krallık saUbiyetimin istimaline ~ümbu?yeti~!' resmi ve bt't sur~tt.e (Başı birin sahifede) 
bililtizam falllla veriyorum. İspanya- illin ~n b~n hemen ıtti-

Şehir meclisi dün ikinci reis icap eden tedabirin alınmakta "Dost Atina d~Jfünun~~ nutkıma pr?fesör Adamandiyu dan uzaklafl}'Or v bu auretlc tapan falda ıdareı muhtanyet. ~ftan bu- !er üçer kişiliktir. . . . 
. ekili' N · B · n"yaııetı"nde oldug"unu so"yledi. Mektepler muhterem profesor ve sevimlı C'!vap vemıış ve alkışlaıunı§tır. yanın mukadderatına gene kendisi- l~nan katalonyaWann ~ılı:ir v~ ~eyle- Gelen tayyarelerın ıçınde 
' v ecıp . ın tal be . . 1 T'" k d "lf"" B d f .. A rıne uygun old ğunu ııöylemı..,T kral F salin h ··-• to land Di kitipliklerini hakkındaki mazbata bütçe ile e sı; sız eıre ur aru unu un an sorµ-a pro esor ntapu- nin hakim bulunduğunu tanıınıt olu- . u. •-· ay us..,.. tayyaresı 
' Ei l ı. et van Ali Rıza B ler beraber müzakere edilmek üze- nu namına beyanı hoşamedi ey los da bir nutuk irat ederek iki yorum.,. . , _ 1 huri~~l.!n~s ~~;~ı;!: de vardır. Ta>'J'.areleri idare e· 
if em ttil%Z ve · re bütçe encümenine havale o- )erken kendimi bahtiyar adde- meınleket arasındaki dostaluk- Alfona Marailya ya ırud oldu ya climhuriyetinin reialerile bir ihti- den Iraklı zabıtler 4 seneden 

a :.ıa::f bütçeııi daimi encü- lundu. Neft Sendikatla belediye derim. . . . . tan bahsetmiştir. MARSİLYA 16 (A.A.) - Pirin- ıar zuhuru manasına ıelmeyeceğini beri İngilterede hususi mektep· 
mence tetkik edilerek hey'eti arasmda Boğaziçinde gaz depo- Talebemı_zın A~daki -~ka Müteakiben misafirler ihzar cipe ~ı~?nao namındaki İspa~y~I ilave etmiftir. te 2 sene, kıtaatta bilfiil hizmet 
unnımiyeye sevkolunmuştu. Es ları tesisi hakkında tanzim e· daşlarını. ~y~tıle tee~s?s e- edilen büfede izaz ve ikram edil ~~~':'ı~.::,t ~;:~re:;'..!='=~ Felitet m~!~~~den ederek bir buçuk sene, devreler-

bab "be batası henüz dilen mukavelename kavaııin en den samımı munasebat ıkı da- mişlerdir. bitlerin ellerinde sıkı§ınıt ve Cartha- aap ıat.,._..,.. de çalışmışlardır. Elyevm Lon· 1 ı_nucı maz • • · .. . . • . rülfün ilmi fikri ve hissi gene'den beri kendisine refakat ctmi§ ~RlT 16 _(A.A.) - Paristcn drada tayyarecilik tahsil eden 5 
tabedılmekte oldugundan bırlik cumenınce tetkık olunmakta ıdi. brtal un~ ba .ı.; aktı E . Dün akşamki ziyafet olan sabık Bahriye nazırı Amiral gelen bir çok yenı nazırlar gece bu:"'- zabit, 4 talebe vardır. Bu talebe 

1 te müz~~ere ~dil.meh k ul·ze:ı~~- :ım.cümcüm~n bundun daha e~el dl~- ~~unuzarki Tü;k ra~lfü~~l~~~ Akşam saat sekizde Yunanlı Derivera'ya veda etmiştir. Bundan ra.vaaıl o~~1lardır. _Nazırlar, kabuıe ler temmuzda tahsillerini biti· 
çe encumenıne ava e . · ımı en en en geçmesıne u- k b 1 d At" d profesörler şerefine Darülfünun sonra bir sandala binmiş ve sandalın ıçtimaına ıı~e gıderlerken halk ki d" 
Maarif bütçesi hakkında maanf zum gösterdi ve bu teklif kabul ~ı a.lmiu. esnl asınb~ ük" ınh a a emini Muammer Raşit B. tara- içine bir düzüne kadar bavul yerleş- tarafından şı~d~tle alkıtJanmıflardır. rece er ır. . . . 

.. dürü H da B izahat ver l d B 1 d" al · t gosterı § o an uy eye- tirilmiştir. Bir filika kralla maiyetini Nazırlar meclisi, hü~etin 1rr";1m .. ~ayyare cemıyetı cuınartesı 
~uB aykterl : ._._, -"~ o un u. e e beıyel ad~ annaı· aıl can biz Tüklerin kalplerimizde iından bir ziyafet verilmiştir. rıhtıma rıkardıktan sonra kTuvazöre aarayma b~~en vazıyet etmeaıne gunu akşmm Perapalasta Iraklı 
, di. azı me P erın ......... r "'11" mazbataların e ıye mec ıs e- . . . • karar vemıi§tir Sarayda mevcut CJ il fi · af 

' leceğinden, bazı yerlerde yeni- rince tetkik edilebileceğine dair denn akisler .. uyan~nruştır. Misafirlerimiz bugün şehn~ dönmüştür. . . · . • tayyarec er şere ıne zıy et ve· 
~ oen mektepler açılacağından, Şurayı Devlet karan okundu. . E;;asen ~yle bir h~va~ı sa- mizin şayanı temaşa mahallen: . Dük de Miranda, bir ta1ıai otom<>- =·bır dcnurbaş deften yaptınla- recektir. Hava müsait olduğıı 

yeni bina inşaatından bahsede- Şimdiye kadar tetkik edilmemiş munıyete oteden ben miıhtaç ni gezec~~l~r, Yunanlı gazetecı ~: 1=:a~~ug:~~·k:;:1:,!~ ~ü~ milli feliketlerin ı;n~- hıtakB<liı:_ddae dta~~ler pazcihar hsaba· 
i rek orta ve lise mektepleri de olan mazbataların divanı riya- ve muntazır bulu~ komş~ M. Psaltı mn konferansında bu at 16,15 te bir otelin önüne gelip ~b~lerını :.W:~k 'r' k ~ kla md~tevec en are· 
..,.ılması mevzuu bahs ise de bu •ete -tkikine· başlanmasına ka meınleketıı:r, medenıyct.ve mu lunacaklar, Tepebaşında saat .4 durmuştur. Kral karaya çıktığı dairi- ç v~ aça r. . t, u u- et ""ece er ır. 
-,. D ç •~ salemet u d k 1 f d b k d ... . k di . . lı:i -~ bir susta bir ktakmı tedbirler alacak ve hususta vekaletin salahiyettar rildi. Vak .1 v· d gurun a va ı o an de konservatuvar tara ın an ır a an ucn en sını ta p cuen b' dan ka ırma1a Ş b d t 

rarbctve. ·ı İ tıbel hriıy~hari~- bu samimi hareketleri tarihle- konser verilettktir. gaz~t~c_iyi ae~~t ve çekilip &it- ~a~•~nflr:Setli :;;::-ı:; iwkz ecı::; O k""du eye ı:'ve . 
olduğunu söyledi; ve: ta tin en stan u şe rine ehemmiyetle kaydedecek- mesı ıçın tatlı bir ışarette bulunmu1- ti "" • u ar Askerlik Şubeauı 

- Bütçe çıkınca tamirata ta ve planlarından dolayı Ah- lerdir. Bütün bu hareketler ge- ~am .saa~ 9 da hukuk tab: tur. . r.Scfirlerin ve valilerin tayini bak- den: 1928 senesi Tıİ> Fakültesi, 
başlanacaktır. 931 bütçesinde met İhsan B. aleyhine belediye k k .11 1 . . lebesı cernıyetı tarafından. ır Kral, saat 12 de Manıılyadan hare kında b .. kat~ b. "tilAf hasıl 1 eczacı dişri Kim""' "Ubesi ve 

re omşu mı et er ıçın ve ge . f · k · ket edecektir. Pariatelci ailesine ilti- enuz.. 1 ır 1 • 0
: ' • 3 • • ,,_ " 

yeniden mektep açılması için tarafından bir dava açılmıştı. rekse umum beşeriyet için te- zıya et verilece tır. halı: etmek tasavvurundadır. Kraliçe mamıttır. ~ukllmet, ya~ aaatıne aıt mühendıs mektebı mezunlarm-
de 40 muallim tahsisatı kon- Halbuki bu işten dolayı Ahmet rakki ve refah vadeder." Cumartesi günü akşamı ?a ile çocuklannın Londraya gitmeleri kar=~yı r~~tmış) tır. . ·.ı dan askeri yüksek ehliyetname· 
'mustur. Bundan başka bu sene- İhsan B. in para almadığı anla Muammer Raşit Beyin nut- Yunan konsoloshanesinde bır muhtemeldir. geçe ~~ < İcı ;--1!'.0 '.'.'u; b~r yi hamil olanların vesikalarilı 
,den- itibaren ecnebi ilk mektep- şıldığından davanın takibinde ku Fazıl Nazmi B. tarafından resmi kabul yapılacak. Misafir ispanya kra~aaı Pariae gitti nW.:,':, yap.:f~ sfv~t ,:~~:f.:ıa:: birlikte 25-4-931 tarihine kadar 
tere Türk talebe kabul edilmeye 1 faide olmadığı cihetle kaydmm terceme edilerek hararetle al- talebe pa2ar günü avdet edecek .. 

0
MADRlT 15 (A.A.) - Hendaye kal'§' mücadele etmek için silah iate- acilen şubeye müracaatları. 

ceği için fazla olarak ayrıca 20 terkini teklif ediliyordu. Sadi kışlan lerdir. au_r ~t katan saat 10,45 t~ hareke.t et· mişler ve kı§la kapılarının sürgüleri-
- 25_ muallim tahsisatı dah_a_ ila-

1 
B., bidayette neden bu . cihet · mıştır. .. . . rnıştır. Saraya _m_ena~p ~ ço~ kimse ni tüfenk ateşile parçalamağa tetch- Hayırperver bir hanımın 

d V l~ t k Yunanlı mudernsın cevabı ~r ~u trene bınıp gıtm~§lerdır. ~- büa eylemi§lerdir. Askerler mukabele 
vesıne zaruret var ır. 1 aye 1 tetkik edilmeyerek dava 1 ame Muammer Raşit B. in, Yu- Karacabey harasında li~e ~e çoc~lrlan otomobille F'.xc~!e etnıiı, bir komünis ağır surette yara- teberruu 

l dahilinde yalnız . Silivrid~. üç edildiğini sordu. _Ve bun~n h_ele nanlı talebenin alkıslarile niha- gı~erdır. Orada herha'.'~ bir nU- lanmıştır. Komünist çeteleri bir bak- Mal a t dd . 
1 köyle Beykozda hır kaç koyde 

1 
diyenin §ahsiyetı mane~ıJ'.esıne d · A . açılan kurslar nıaYl§C maruz kalmamak ıçın Elplan kaliye mağazasmı yaiızıa etmişlerdir. tepe e stasyon ca es~n 

; mek~. y~ktur. ~:'nla.- d~. evvel 1 iyi bir tesir b~acak bir .. ış ol- yet bul~ ~utkun ~ so~r~ tı- Bir a müddetle devam et- tello istasyonunda sür'at katarına Bu vakayi üzerine Scvilde örfi idare ac 16 numaralı hanede sakın 
• ce çıftl.ik ıken bılahare koy ha- madığmı söyledı. Bu munase- na Dariilfununu mudemsı M. .. Y Kar b da binmeleri muhtemeldir. illin edilmiştir Hacı Cemile hanım Beşiktaşu 
• Adamandiyu bir nutukla muka- mek uze.re acabey arasın M_ ADRlT 16 (A.A.) - İıpanya 1spanyaıuı." sair yerlerinde ıükiln Şenlik Dede mahalİesindeki se· 
tı . line kondukları içindir. betle de evvelce belediye avu- k k -•-- ıld - e ....... ,, . bele ederek, gösterilen hüsnü z~ote nı . ~.....,, aç ıı:~. V "'""çesi ile çocuk!arı d~ •kfa.m aaat hüküm sürmektedir. kiz bin lira kıymetindeki hane 
i · Maamafih buralarda da açı- katlan tarafından tetkikat yapı kabulden dolayı teşekkür etmiş bir çok vılayet baytaT mudurle 20,ss. te. He.'.'~aye e gelmışler~ır. H~r Fu fevkalade komiseri .. b d 1 f t f dilm k 
~ lacaktır. Yalova ilhak edildiği ]arak çıkmayacak davalann a- tir. Bilahare Muslihiddin Adil rile bu meyanda İstanbul aygır hangı b~ hadise vukuuna daır malu- . MADRİT. 15 (A.A.) - İspanyol ~ı: v: V:a~b~:~ ıru:rifet~e 

zaman bize 35 köyle geldi. 8 çtlmaınasmm temennisine karar B. de çok hararetli bir nutuk deposu müdürü Abdülkadir Be- matJ:ND~YE 15 (A.A.) - Krali- n~fuzuna tab~.F~stalı:i fevk~Hide ko- Verem mücadelesi Cemiyetine 
,.mektep varoı . Bu müddet zar- verildi. Tevfik Salim Paşa da .. . . fi 1 h l · d k · tı-·· · . . . mıser yenı reıınıı kabul etmı§ olduğu . 

> 
fmda 9 mektep daha açıldı. Bi- Ahmet İhsan B. aleyhindeki da- soyle~ş, ve. mısa r _er . azır .a- yın e ursa gı ıgmı ya~ş~ çeyı ve. ç~~lrlannı ge.tıren tren ıstas nu dUn telgrafla muvakkat lapanyol terkü temlik etmiştir. 

kt d nan büfede ızaz edilmişlerdir. Uk. Kursun 15 mayısta bırıncı Y?'?" ~dıgı zaman .• cıvarda toplanıp hükfunetine bildirmiş tir. ' • •U• • ' 
na temin edernek 10 me ep a vanın açıldıktan kaç sene sonra birikmiş 1 halk Yaşa ts a Bil f 

B Ed. k d • Müteakiben Atinalı talebe smrf devresi nihayet bulduğu cihet- krao anli di ba~ın panıa dıry' Fransız matbuatı ne diyor? mecem Z 
ha açacağız . u sene ıme a- çıkmayacak bir dava ol ugu ım 1 . 1 d 1 d b 1 . A •• d .... yaşaaın se.. ye gınmş r . PARlS (AA) y . İ 

~ .pı ile Kum~apı?~ da ~irer m~k- laştldığınm farkına varıldığını an geznuş er, enı er e u un- le vılayet aygır deposu mu uru Kraliçeye ve çocuklanna buketler ve- h'.kQ 1 ~ . : : - e~ span- ı t ı 4 1 ı r ı t 111 ı ı 
tep ac.ılacagı gıbı eskt zaptiye sordu. Neticede dava kaydının muşlardır. Abdülkadir Bey dün şehrimize rilıniştir. ?"ol u . metinın •.ttihaz etmış olduğu • A .. , . T 1 l ı K A. E N E 

Vilayette resmi kabul elmi tir. Abdülkadir Beyin Hasta olan Prens des Asturies, il~ tedb~rler ve_ bılh~ssa krala kar§ı ,.. '" 
,, 'binası ıla açılacak tır." Dedi. terkini tekarrür etti: Sıtkı B.in, Saat 12 de Darülfünundan g .!. . ta .. . . bir sedye içinde Fransız trenine nak- gostermış oldug~ ~·~rane hareket ,\ S T •TAKA. A 1, 
. i T evfik Salim Paşa. bu sene ı hayır cemiye_tl.erine. y_ardım m_e- ..• • .. ve_rdıgı ıza a gore, ~aşvekıl~- Jedilmiştir.Prenae,erkelı:kardeylerin- mat~uatta musaıt hır ıntıba hasıl et- ı TıA .-S T +-f K ,.,, LALE 

kl ayrılan talebe ogle yemegıru mız İsmet Paşanuı himayelen- d iki' . f '--t t kt-~'- mıştır. Maamafih, gazeteler, yenı ls- ı • 
V ~cnebi ilk m ekteplere Türk ta- yanında şehitli en ımar cemı- Do d "pt eh • en sı re a..., eme cuu . 1 h"k" . . ·r d •. . A L -.ı-, Y A L A N ., M 
~ d 1 hak re e yemı't'er ve sonra ş n ne geçtiği günden beri her tür- Üçüncü kardeşi Cebelüttarikte panyo u umetının ı a e ecegı vazı ~ı _ı _ , _ - - _f_sı_I -
~ebe alınmayacaf;ına nazaran ne yetine _de ya.r. ~. 0 unın~~ı . gezmişlerdir. Saat 4,5 ta vila- 1.. "tıl hi dil T'" bulunmaktadır ftnin müşkül olacağını ve uzun süre K 1 E il'• A • ' A M 1 . N • 
•- d 1 be • d kındakı takrırı butçe encumeru- . . u vesaı e tec z e en ve ur · - · · k d 1 kt k .. 1 · ı '!!!!!! 

•1.,.a ar ta e artacagını sor u. . . .. .. . . yette bir resrnı kabul yapılmış- . . . . PARlS 16 (AA ) _ İspanya cegını ay e me e anca gos ermış 11- - -
1

- - 1 ·Fil - -, r 
:ıMaarl.f müdürü 30 . 40 sınıf ka- ne havale edıldı. Salı gunu ıçtı- kıyenın yegane ıslah ve teksın kral. il P · P. 1 b olduğu hüsnü niyetten dolayı ecnebi .!JA l.h T i_ :_ 1 ::L 

d tır. . ıçes e rens ve renses er u aa m1 k ti . b h"'-" . 'k Ô • S '8 F 1 T A ı z 1 tlar ihzarı liiznn geleceğini ve ma edilmek üzere celse kapan ı. Vali Muhiddin B. bir nutuk hayvanat merkezı olan harada hah 9,15 tc buraya gelmişlerdir. me e c ~rın u ~umet~ .vası mı - IA -- - -
takdire "ayan bir surette ralışıl M kk k • ' yasta ~cdıler açacagını ilave eyle- N !Al 1 ' L İ. R A , 1 A Y 

.< söliyerek ezcümle demiştir ki: " " uva at anunu eıaaı mektedir ;i;;;i-J -ı-ı-ı - ~ 
~ Vali B. in nutku maktadır. Kurslara dahil olan MADRlT 15 (A.A.) - Cümhu- Kr~lıça Marinin heykeli L •.!:. A JV IA N TA'• A 

"- At ina Darülfünun genç zevat hayvanatı feresiyenin tek riyetin muvakkat kanunu esasisi, hü- kırıldı ıo 0 1 N wımı A T A 1< N 
tc liğinin muhterem profesörleri sirinde takip edilecek vec ibe- ~?metin saUıJ:Uye~erini tevdi eykdi; SAİNT SEBASTİEN 16 (A.A.)- ıı K l- 1 K ı A IN- R AK İi 

· 1 · 1 k · · · · ler ve bilhassa bir çok defalar gı sırada faalıyetı hakkında da teşru M""hur bir şahıs bu gece kralire Ma-

~Rizeli Omer Ahmedi 
ôniçin öldürınek istedi? 

1 Fail Ömer ile iki yalanci şahidi muhake-
~ · me esnasında tevkif edildiler 
m Şilenin Korucu köyünde dığını söyledi. Reis sordu: 
n Pehlivan Ahmede katil kasdile - Sarhoştum diyorsun. Ner-
;c ıilah çekmckic mLi ttehemRizeli de içtin? . 
01 ,5merin dün Agırceza~ muha-j - Ç~1?trlıtaş~a ? 
i< <emesine dev:m1 edildi. Dava - İçhgııı neydı , rakı mı. 
nı 1:vralana na:taran Ömer, vak'a- - Hayır efendim. Bir okka 
k ian epeyce bir müddet evvel, şıra iı;tim. Ondan sonra 1?t~ 

Pehlivan Ahmedin karISile gay dönmüş. Ne yaptığımı bilmıyo
g_; ;;mesru münasebette bulunuyor rum. Silahı hamal Mustafadan 
rı 11us. · Ahmet isin farkına vara- dört liraya almıştım. 
nı -ak' karısını İıoŞamış. ömerle Bundan sonra şahitler dinle
ılı Pehlivanın arası bu yüzden a- nildi. Şalıitler, Osman çavuşun 

·ıkmış. Şahitler, dünkü celsede ne suretle vurulduğu haklnnda 
s< 5mcrin katil kasdile Pehlivana kafi. derecede malfimat vermiş -

·ilah çektiğini söylediler. Şahit lerdir. Muhakeme diğer şahitle 
'er arasında Recep ve Osman rin celbi için kaldı. 

!' ' 
sm1'ıdeki ş:ıhısların yalan ra- Kadın kaçıranlar yakayı 
• tadette bulundukları anlaşıldı- • 
pndan her ikisinin tevkiflerine, ele verdı 
carar \:erildi. Mahkeme, ayni Bundan bir müddet evvel 
!amanda maznun Rizeli öme- Dolapderede bir Türk, Fatihte 
.;n cürmün del~. ~rtadaıı bir Juristiyan kadın kaç~lnuş
c.al~ı~k _ve şah'.tlenn ifa~e- tı. Her iki polis mcrk~zınce ya 
'lnı degıştınnclennde imil ol- pılan tahkikat oetieeamde Meh 

k nalda itham ederek muhakeme met Hasan ismindeki şaham Fa 
n ~inin mevkufen cereyan etmesi tihtekini, Mehmet Bekir ismin 

. 1e karar verdi. Muhakemeye di- de diier bir pham da Dolapde 
~ ter bir gün devam edilecektir. cedekini kaçırdıiı teabit edil-

' Osman çavuşun katili mit .ve her iki.si de y~k";'ana~k 
\ 

1 A"' d Adlıye~ teslim edilmışlerdir. 
b gırceza e Müstantiklik tahlmkata vaz'ıyet 
• 1 Şehzade başının arka sokak- etmiştir. 
b arında Osman çavuş isminde Gaiatada oturan Turşucu 

ıirini tabanca ile öldürmekle Kadri isminde birisi ayni evde 
naznun Hüsnü ile teşvik mad- oturan Cemil Efendinin kız kar 
lesinden kahveci Hakkının mu deşi Mükerrem Hanımı iğfal e
~akemelcrine dün Ağırcezada derek kaçırmıştır. Cemil Efen

), bşlandı. Dünkü celsede Hüsnü di polise müracaatla Mükerrem 

1 'abancanın kendisine ait oldu- Hanım kaçarken kendisine ait 
· <u l'\ı itiraf etmiş , sarhoşlukla 500 lirayı da aşırıp beraber gö-

11 tecrübe etmek istediğini, türdüğünü söylemiştir. Zabıta 
.; ölcJürmek kasdı olma- tahkikata başlamıştır. 

l 

ile hır ıkte mem e etımızı zıya- meclislere izahat verecektir. Hükii- "' • flll••c••/:ııln h•ll•ıill•ll 
1 • ·k· d l k · m1 k tun" • getın" "lı"p h"ç b. rie Christine'un heykelinin kafasını ret erı ı ı ost mem e etın esa- me e e ıze ı ır met, ı 923 tarihinde ve bu tarihten ı•Jıll 

ff k 1 kırmıştır. 
sen çok dostane olan münase- suretle teksirine muva a o u sonra neşro lunan kanun, kararname M. Berenguer de kaçtı 
beti için aynca bir samimiyet namayıp inkıra.ta uğrayan Me- ve saireyi y<niden tetkike tabi tuta- 1 MADR T 15 (A.A.) - Sabık 
havası vücude getirmiştir. Bun- rinos koyunlarının bu kere ge- eaktır. İspanyol başvekillerinden M. Beren-

d 1 k b h . rek Macaristandan ve gerekse Hiilrfunet vicdan, mezhep, phıa, . dan o ayı ço a tıyar ve mem sendika, kooperatif ve hususi mülki- guer Lizbon'a gelmiştir. 
nunum. Bununla beraber ilri celbedilip saf ve yerli kıvıırcık- yet hürriyetlerini tanıyacak ve zirai Sabık emniyeti umumiye müdürü 
dost Darülfünun talebesinin larla yapılan tesalOp neticesi mesaiyi teshil edecektir. ~~~~:~. tamamile kaybolduğu 
böyle beraberce hem ahenk ola olarak elde edilen muvaffakıyet Hükiimet bil&lıara müessisan mec- • · k rt'I · Cümhuriyetçiler memleket-rak şehrimizde dolaştığını gör li neticeler hakkında kıymetli lislenne hesap verme şa 1 e yenı 

. rejim aleyhtarları hakkında takibat tlerine dönüyorlar 

t ••• • 'f • ' 10 1 

mek benim için olduğu kadar maılUmat ile avdet etımşlerdir. icrası hakkını muhafaza edecektir. MADRİT 15 (A.A.) - Pariste 
hükfimctimiz için de büyük bir Bu münasebetle kursa işti- Yeni İspanyol nazırlarınuı bulunmakta olan bir çok İspanyol 1 
liahtiyarlıktır." rak eden vilayet baytar müdür- beyanatı cümhuriyetsJleri İspanyaya gitmek 

Vali Muhiddin Beyin şiddet )erinin biır fotografmı dercedi- MADRlT 
15 

(A.A.) _Yeni Ha üzere yola çıkmışlardır. Jaca hadise-
} lk 1 F ıl N · B ı;jnden mes'ul addedilmi§ olan zabit-
e a ış anan ve az azmı · yoruz. riciye nazın M. Lerrowı: nezarete ge Jerle Franco İspanyaya dönmektedir-

Profesör Ben eke lstan
bulu nasıl buldu? 

Cerrahpaşa hastahanesi Avrupa
daki mümasillerine faiktir 

Alnıanyanın en büyük Tıp 1 de mükemmel bir müessesedir. 
üstatlarından olup Gehemrat Yunan tababeti inkiraz bul
profesör ünvanini haiz Dr. Be- duktan sonra Arap tababeti te
neke 4 gün şehrimizde tetkikat rakkiye başlamış ve bugünkü 
Y_aptıktan sonr~ ~ün memleke- Avrupa medeniyetinin esasını 
tıne avdet etmıştır. Hamburg teşkil eden bu arap tababeti İs
ve Halle Darülfünunlannda tq tanbul vasıtasi.le intişar etmiş, 
rihi marazi müderrisliği yap- tir. Tıp aleminde İstanbulun bu 
mış olan ve elyevm 74 yaşında noktai nazardan ehemmiyeti 
b~~ bu zat .m~a~rimizle vardır. Medeniyet alemindeki 
gorüşurken dernıştır kı: ehemmiyetine gelince Avrupa 

- lstanbula ilk defa geliyo- kültürünü Şarka neşreden mer
rum. Burayı tahayyül ettiğim- kez olmasx çok mühimdir. Türk 
den çok daha başka türlü bul- lerin misafirperverliği beni çok 
dum. Burada yeni ile eski müm müt'ehassis etti. İstanbuldan a-
teziç bir haldedir. deta istemiyerek ayrılıyorum." 

Pek kısa tetkikatmt esnasm- Profesör söz arasında teşribi 
da Cerrahpaşa hastahanesini de marazi için mükemmel bir mü
ziyaret ettim, bu ziyaretin ben- esseseıniz olmadığına işaret ct
de biraktığı intibaı hayretle ifa- miş ve: 
de edebileceğim. Türkiyede ta- Her şeyin mükemmeline 
babetin bu kadar yükseldiğini, miııik olan bu cazip şehirde bu 
sıhhat işlerine bu kadar ehem- müessese niçin noksan anlaya
miyet verildiğini ümit etmiyor- madun. Tıbbı adliye ehemmiyet 
dum. Cerrahpaşa hastahanesi vermek lazımdır. Çünkü tıbbı 
Avrupanm muasir sıhhat mües adli bugünkü müterakkı tababe 
pesel~ri kadar, belki daha ziya- tin müvellididir." demi~tir. 

·r 

lerek vazilcaine başladığı sırada söy- Jer. 
!ediği bir nutukta, Hariciye nezare- HENDAYE 15 (A.A.) - 30 ka
tinin bütün memurlarile sefirlerin dar İspanyol mültecisi dUn halkın 
ve konsolosların İapanyanın layık ol- çoşkun tezahürleri arasmda lrun"e 
dağu şerdi ve nüfuzu ecnebi memle- gelınİ§lerdir. 
ketlerde İspanya lehine olarak temin Madritte ,enlikler 
edecek surette el birliğile ve kendisi- MADRİT 16 (A.A.) - Caddeler 
l~ birlikte çalıpcaklanm ümit ettiği de ve sokaklarda halkın ııonsuz se
ni beyan etmiştir. vincini aksettiren ıUrelrli nümayişler 

Yeni Dahiliye nazın da, memleke- yapılmaktadır. 
tin her tarafında huzur ve sükiin hü _ _ _.. .... ,._ __ 
k_üm sürmekte olduğunu söylemiş- Kreş tesis edilecek 
tır.lRUN 15 (A.A.) - Yeni muvaıi- D~acezedeki kreş. hakkın 
kat hükUmete dahil olan nazırlardin de muessese sertababetı tarafın 
M. Barrios ile M. Prieto'yu Priaten dan belediyeye verilen raporun 
getiren tren saat 9 da istasyona girer tahkikatı ııebir meclisi sıhhiye 
girmez hakiki bir heyecan ve sevinç encümenince ikmal edrlınif ve 
tufanile karşıl;vımış t ı r. . . heyeti umumiyeye tevdi olun-

Katalonya kabıneaı mak üzere bir mazbata hazırlan 
BARSELON 15 (A.A.) - Kata- mıştır 

lonya cümhuriyetinin yeni hükümcti K · he kaA-- .... ·• 
aşağıda gösterilen ta.rzda bt'i auret- .. re~, . r ne ....... .,.. ıun
te tqckkül etmiıtir: ~ vazıyet~de ~le llhht 

Reis M. Macia, Siyaaf i§ler nazın bir halde ıse de ıhtiyaca klfi 
M. Vantura Gasaol, Maarif nazın gelmediğinden tevıüne lüzum 
M. Rafael Campalans, Müdafaa nazı- gösterilmektedir • 
rı M. Jean Caaanovas İktısat ve me· • 
sai nazın M. Manuel Sera-Moret, Otomobıl kazası 
Maliye nazın M . Giralt, Münakalit Trabzonlu Mustafa Hüseyin 
nazırı M. Carrasco. fendi Yanık ka dan ık •-

Ceneraller ile alay kumandanlan e pı ~ . ar ... .,.. 
yeni idareyi muhabbet ve muhalasat 1312 nınnaralı otomobılin altın 
ile karşıladıklannı valü umumiye be- da kalmış, sol kolundan ve sağ 
yan etmişlerdir. Vali, aalı:eri mevkuf bacağından ehemmiyetli suret
ve mah!'u~lann serbest bırakılma11111 te yaralanmıştır. 
emretmı§tır. M 1 kta truk 

Serbest sendikaların merkezinde ezar l me 
bazı talıarriyat yapılmı§, 14 bomba, çocuk 
birçok tüfcnk ve daha başka ıilA!ılar E 11ıi K Ah t 
bulunarak müsadere edilıriiştir. Sendi vv~ gece araca me 
kalar komitesinin tevkifi için emir ve mezarlıgında 8 aylık metruk 
rilmiştir. bir çocuk cesedi bulunmuştur. 

Miralay Macia'ıun beyanatı Çocuğun tariki tahkik edilmek. 
'RAR!:ELON 15 (A.A.) - Mira- te<lir 

••11la1ıl•bl•~ cl••I 
Soldan sağa: 
ı - Ceride (6). Sur (4). 
2 - Akit (4). Masrafın ak

si (4). 
3 - Etajeı- (3). Kabahatıini 

söylemek (6). 
4 - Hicap (2). Otunnak (6) 
5 - İstirahat (4). Somıat 

(R) gelince hepsi olur. (2) 
6 - YlBlla (2). Büylik (3). 

Zaman (2) . 
7 - İktidar (5). Damen(4) 

- Ceme (3). 
9 - Haşaratta biri (3). Si

yah (4). 
10 - Milllıl« (5). Demir ip 

(3). 
11 - Palllak defil (3). Kö· 

pek (2). Sert (4). 

Yukarde •~ğı: 
1 - Kin (5). Ek.ıenis (5)f 
z - Gelir (4). 

kan ııiyah bir mayi (3). Ticaret 
yarışı (7). 

4 - Uhim (2). Eski (5) . 
5 - Yapmak (3). ekerli (5) 
15 - Piston (6). Beygir (2). 
7-
8 - Dam üstündeki şey (7) 
9 - Başına bir (•) gelince 

bir dağ ismi olur (4). Cet (3). 
10 - Lakırdı (3). Hakikat 

(3). Zade (3). 
ıı - Lahim (2). Cilt (3). KJ 

!im (4) . 
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Deutsche Luft Hansa A. 
193 ( için bıvll sef erlerlne tekrar l"~lı yoı 

İlk posta: 20 Nisan 
\ l'azır günleri mü.1tc>a• ) her giın hırıL;er 

i HAVAi POSTA l ·\lıııaorJ'yı günderileceı.. mektuplar için 20 kuruşluk res.mi munzııo, 
1 

l.ııtfcn ınurJsa!~tınızd• • Lufdıansı tayya~lle , cumlesının lltvesini 
: ur.utmıvınız. Tayvare ile sevk edilecek: postalar bütün po.;cllhınelerce l · · kabul edilir. 

Emtea kolileri ı 
• ~er ver için Galata Çinili Rıhtım hanında 

Meinleketler arasında 
, Nakliyat ve muvasalat Türk Anonim şirketi 
ı ıor•fın~n k•bul edlllr. Telefon Beyotlu ı 294. 5 
, depo: Siıkeci istasyon karşısında Telefon lstanbul 1820 

-caıi lıbaıaı coınrn~n ·Mn~WliPHeo: · 
\dt:t Nen Marka No Kilo Cinsi cşyıı 
f S C'. N. 66 124 Korozıı dugme 

'..! Bavul "'· C P. 3~26 220 Eşyayı :r.atiye 

• 
1 

2 
I 
!i 

2) 
.1 

.ı 

h 
1 
3 
1 
6 

g .. s 427 84 " " 
,, D. C. D 698-70 ı 248 Yi.in boyun atkısl 
.. DZID J\!25 48 Yün çorap 
" FZ 1513·14 247 Yün ipli~ 
" OZF 7100 4 505 Pam. ipliği 
,. DZF 430 71 PAM fo'anile kolluıtu 
" .11.ZA 1·2 l!28 ipek çizgili purn. m~n,ucat 

CG 1651 100 Yün mensucat 
Z·200 J-8 300 Toz nış,dır 
1\1 K Muhtelif 245 l \lukavva kltıssor 
K P 1001-~ 200 Düğme 

J ll C 2875 192 Pam. yarak. örtusü 

/ı z (' Muhtelif 861 Ad Hasır şapka 
c: T 2~15-~0 8(i2 ,, llasır şapka 
K F J688 79 LAstik ökçe, pençe 
F S 61 -3 569 Dokuma makinası 

Adr,·s Bil.t 144 Demir halat 
U B 6 313 Demir çekme kulpıı 

" it 

.. .. 
" .. 
" .. .. 
,, 

~ 11 llilA Uilı\ 233 Kendir sicim 
ı ı S Muhtelif muhtelif l 61 Radyo, anten boparlür 

ı ,, .1 R ı 25 Deri çanta 
•. :\ııı:ı.ır ve antrepoda bulunan balıkla. ~~ılı eşya lı!-4-9JI ta· 
.ıhınden itibaren :!O gun muddetle lıılmuıarede satılacağından 
~p~l:er~l~n_:sa~t~ı~:.._:k~o:nı~L~,:~o'.:ıı:u:n::ı_:.n~1u=·r_a=_ca_n_t_ıa_r_ı.~~~~--~~~~-

·' kşchir icra i\\emurlugundan: 
'auya çc\Cilec,k C•yri menkulün mevkil: Akşehlrin l'•zarkaya konc>t cıvannda 

• Cinsi : Çiftlik 
• : ., : Dönümü: 17,000 dönüm 

• " Kıymeti ıııuhımmcne. ev.saf 'e müşternil•ıı: 3!i,OOO Ura 
r .ttı taıırabbat Uıeriade Cın5tl 

52S Bir wüduriı"'t binası 
:ı f 2 Zahire depo<u 

56~ 11.hır 
ı 7~ J'oiıta?zemin .'\bır 

4.\8 
42( 
64J 

1 :.ı:.ı 
2?!ı 

lan gar 
Oemlr ve marangozhaneler ve doyırmea 
ı\mde pı vyonu 
Odunluk 
,.,,.,. blnı:ıa 

Amele hin•• 
il'urun 
~l'nvukbane 
Ahır ve sıyi3 odabrıyla ırolı•lıl< 

2 a<l~t .n.uyu 4 adet helA . . 
t{ fh s Ki· ·t Şütlcrnrt Macar Zirnt nıakıııelerı şır~etıne 

ho 
1 

G A~rr !ı~ t ""
1
.rze aı. mon•irkctinln malıcuz bulun•n bcrveçhlbılı çiftliği 

ç u '~c. ır er t\:l ıunnı , . . .. . lıın · d "'IO r dı l lmış ve lıcdclı mczl-Ur k~fı gonılmed ğın 
d • rıcı ~rt~m\ • !~·"' '~\k oİunmuştur. Arttırma ~'1·ına.nesi 20·4·9!31 

1
,0 n

1 
uıdtun ~ .

1 
'"'" 1 n~~sı b.3 ıicr"'ınd• herkes urafından gıirülebillr. Talip 

rı l•n en ıtı .t ırcn ·"'""şe ır ..... · h · ·Q J oı.nıar ve fazia malumat almak: isteyenler kıvm tı 
9

mu :ım_~1enenın y ı e 
o · 

1 
. tl c13· ve müracaaıları ıo.:;. 31 tan" ı pazar gunu 

r.u nos >e:!o-1. ıcının• • ır<. 1 b ı ı ·ı talibi üstünde bıralı:tlması 
saa ı ı d ~ il" en faz a cue ı e 
. t " •Ç•• ormrma • kO d ·· ·t·· ilerin A kşchir icra daire· 
lCra edilc~"'indcn \'CVffi Vt: 531[1 mez r c! ffiUŞ wf ki 
•I d b 6

1 1 1 
'l··zk·'r gavri menkulde alAkrn olanlar ha irını ve 

n c 371f 'U ıı ırr. ı arı. ı.' .. u · ~V\. · • • d ·· fıız ve ;;,
1
,. f• t!:ıir iddiılınnı vesikalanı-!a i .. ııdan -v b'İin ıçı~ e ıoraz 

Mll.UYRT er ·.\t.\ 17 

rln'il~ iirıı: tylediti gibi İıütiın Alemi ta:ıabeUc talı:dır tev it 

IR\trr 

Terkibinde külliyetli 
miktarda iyot tanen ve 
fosfat mevcut o\up ensi
cei uzviyeye sür'ati te
messülü sayesinde, kan• 
sızlığa, vereme istidadı 
olanlara ve bilhassa em
razı asabiye ve zafiyeti 
umumiyeye tesiratı şifa
iyesi vardır. 

Genç kızlırJ., ÇJOJklmJıı t: sir u na· 
füsı pek &!ri olup renksiz; lı .,t•hk.I~ 

7.Jyıf, sırscı veıa ke l"ik lu;tıhd.rın1, 
müptell ço ~uk.lar ız r.o.mın ~ıufında diş 
çıkıMlı~ Çab ık boyırler. Tt·mhut 
ıombul olJr!ıı.r. 

Su! itiyatla •• \&Vet"ıi ve ~cnç· i~i.ıi 
S!li isti nıl cyliyenlcr:, ademi lkt 'arı 
pek: mücosirdi·. Kanı tezyit ve ta_,fiı·e 

haznı tcs ·il, ~nge tazelik .,,, '"°rhe ta· 
r&V?:t bıhşeJer. İk7, eH• • ccıil.·, ço 
cukları yuz '° baılanndak. \-ıbanlı· 
erg:nlik ' : ckze:nıda pek mue.sir ir 

llas1n ku ıct ş r ıbu ı\'ltupıılı h!· 
cylemiJ. rcn"bi ve memlek timizln etlbba<:oın 

rıporlınnı k•zanmıştiı: ~iş•si 60 büyük 100 kuruştu·. 
Oepısu: Hasın CC'&a deposuduc Ec?.actlara ve toıtancılara büyök ıcnıildt. 

Bayram gelivor 
Sizde 

~ocuğnnuzn lenn~inniz. 

1 Bir KUMBARA alınız 
f. !~~~ry_e İş ~~nkası J 

~~~~·-~~~~ ............ ~ .. ••••••• f ~Ef NELMiLEL H~BlP~;TE SERGiSi i 
Heyeti idaresi 

lstanbııl dörJüncü kr• me nıır· 
luj:tunJan' 

Aranas nledl Sotıti e!MJi:.in 
btif•n ,·eledi Um E' l(eııidış efen· 
di.len borç ~ıdıgı tltmı~ lqhin lira 
" mukabil l>tonbul ll:ro~lıınd:ı Sarı 
lüıfti mahallesinin SünhUI ve Y ·me· 
ııici 'oko!tında atik Hl 2.l 25 cedit 
24 ~!i r. Ycmeı.kı ~ob!\'ında 21 
No. lu h!ncnin Yirını Uilrt ziradan 
ıba:-ct olan duvan ıni.ı~te:-r'\\-;::n kul
lanimal ,.e yıkılm•mak ,;ıre kadi · 
men tc»il inıiko.11: 23 ve 25 numı· 
rafı iki ~hııp dıikkinı mü;•em!I 18 
uuıo:ı.ralı Lir bap npartım:ı:ı otu1. 
güıı müddetle ihald C\\eUyc i!Anıno 

konular•k ı imıi lıq bin lira beddle 
talibi "hd:slnde olup ihale. bt'i)e; ı 

icra ktltnmak tizrc \C lüıJc beş 

zımh on be~ gün müddetle müz•· 
yedeye lonlmuşıur. HuduJu: Bir 
tat:ıfı Yemenici sokıgı hır 

tarafı ! U ıbül sobgı blr 12rofı l"os· 
kolo ıı:ıarnmanı h:ilianıh.ıneye ait 
2 l N '· lu hanı ile mahdut Sahası: 

ır. ·I · k · ı 1 ı . hah.im tapu ,icillivlc sabit olmıdıkç:ı nazarı ltıbora oh· 
••c en • sı •~ "' · 1··•rk' · '·ü ·· ·· b 1 ı· n

1 
. itt ·1.1 ol ınu• u ıyentn v tua tuccar \'C er ı "l sanay ı 

Alc•talım:a 290 metro ıerbiindedir. 
Kıymeti muhammenesl: Elli uln bin 
iki )ÜZ elli liradır. Evııf ve müşte-
mllltı: Asıl apartımanııı zemin katın
da 4 ayak ba amak mermer meıdi· 
venle çıl:ılır demir kapıdan zeoııııi 
mermer camclı:&ıılı ikiye bölünmuş 
bir rışlık ii1.erinde cameklnlı k•pucu 
odası ı. m ·' hir No. da bir koridor 
üzerinde 4 oda alafranga hail zcrai· 
ni kırınızı çini mutbah zemini tlhu 
banyo mahalli Cevdet bey kiracıdır. 
2 No. lu bir koridor 4 oda bir mut· 
bah zemini kırmızı çini bir ufak 
banyo bir alafranga hala Ylolo efen· 
dl kiracıdir, 3 bir korido' üzerinde 
5 cıd1 zemini kırmızı çiııi mutbah 
ala!rınga tı.ll zemini kırmızı çıni 

banyo mahıli Tomazo ~fendi kira· 
cıdır 4 bir koridor üzerinde zemini 
kırmızı çıni maltı o<ıklı lllutbah .ı 
uJ• bir alafrangı l:ıalo. llcbar efe o· li 
kiracıdor. 5 birinci katın oynıdır. 

boştur. 6 birinci katın aynıdır Mı· 
riyc Kohen kiracıdır. 7 iltincl katın 

aynıdlr. ınt)acı6 , ı . .-n ı · __ .-.........--y ~- -·· __ _... • .-:-: J I 9 il! 18 Mayıs 1931 de devam edecek: 
... .~ tanbul Beledıyesı ılan an -~··ı . ~A(~AR!STA-..U.'IJ SANAYi v~: TICARKl' meşheriııi zıyarcı ve 
··-... •·&--•- ...... 

1 
... · ti O ıştırake davet eder 
\I) m~ bhaı Tenıiıuıtı ı ~mti3nın g mrükten serbes: idball vize muıri(i olmı.k:sızın hu· 

metro m~ , a . duttan s~rbe,ıçe müruru· Seyahat ucurıtında bıiyük tenzillL (Tak· 
Lıra Lırn riben •1,40) tütün bu fevaidin temini iı;in eergi rubmnımelerlnln 

Şchrcıııiııindc Erd;li m:ıhıtllcsinde Tojık:ıpı 
t:add,-ı;lııdc ı ;-;- - 179 harita No. lı arsadan 
llHi[~cz (1 n;ctrn yuzi.ınıfo 85,95 meın• 
ınur.ılılıa!ııd ı f • ·o. lı a" ı. 

(O 64,5 • tasdik ücrcıl 150 kuruştur. 
O lzohot , .• ruhsatnameler fahri ınııme.sill ·r bulunan Istanbul, Galaıı 

~chrcmiiıiııJc '"·c>·li ınabalksiı«le Topkapı 
cad.L. ind~ (j 1 c 6,40 metro yiizünd" 95, 

10 71,S 

'.?~ ıııctrcı ııııır ıhlıaıaı.!aki 2 No. lı arsa. 

".chr~iıı.adı• f'r-~li malı31k:i.~d.e Top! ıı~ı8 10 
~:ıdde~ınd" 7,·ru,+!'i metro )llWnde 119 
rııNro mtırııb!ıaındal.i .l No. lı. ıır~a 

119,5 

10 94 

IO l ıo 

.,'ehrcıniniııdc ı:• µ;li m:ıhıılksimk Topb[l• 
cad<le<i;ıde (1, ı uı eli metro ycziinde 1 2!\,08 
ın~tro ınıırnhb.ı:·hlaki + 'o. lı ar;:ı. 
ŞehreııuııiııJc Er~ğli mahallesinde Topka~ı 
caddeı;indc 7,60 ve 6,40 metro vuzundc 
l 4h, ICı metro morabbaındaki 5 No. lı ar:ıa. . .. _ 
~hreminindc r'rA~ıı· mahallesinin Topkapı eaddesınJc _ı.~' · I ''l 

h 
. ' '" ı li\d azılı aısıuar sa· arıta numnrafı ~rsauan ıuiifre7., salıaları ı:ı a ) · ., . ·ı· ı· . 

l 
1 k · · Q •· · a"cdc)·C kor.ınth.Ut. .ı ıp 
ı.11u · t\ırı avrı avcı kapalı zar a muz ! . •.. . 

1 
. . • . . .. L. . .. mudurlu •unc ıı •• ırn· 

crın 'artn:ıme :ılnıak ı~m her gıın cva.ııu " . ~ . , ılı • . . m:ıklı .. a:ile ~rtname 
c .. ı.ıı:.:ırı, arsaların hızalarııı.la yaz c.ıııınaı , . . ı 7 . . 1 . ı·· r k ·ara'· H aı. unıı o.an 
ıe tdlit nı"htuuunu oıu ıur u zar :ı O) .. • - . 

d 
L' • 1 'llİ ı 1 ·t'ııtl• 

!1-tnyıs 1!31 p.·•;embc ~(inu sııot on lıt·~..: ka ar ,,ııcun < "• 

}\· \. ::rrnelcr:. 

Dr.A. Kutiel 
Cilt, Frc.ıgi. !idsot•ılr.lu~u ve 

ı 'emt ıkuJ"' mu" en· v: elektrik 
ı~ ıa,·lh nt.-:;L J{1rıki•y 1 orckçi lırnu 
ıru.-,.ınJ l "''o. J'~ 

Dr. l"aşçiyan 
t'rcı .., 

Devredilecek i Hir.ı l,cr.ıtı 

•c:Jz l :r?l.ın hıkkırhi:ı. oııbc~ 
!'t:ftC nıu~( .. 1'°t1e .ı, n~rnara l'C 10 
Nfson ftı!.l t•rih ı unda .'•oaıı 
mtıt!lirlyetinden l•l;h,tl cdilmi~ ol ın 
ı ir ka'ı lbtir" h rrn bu ker.• bılıt 
\cvı ıı:arı vcrilecı:gıod('n 1Jt1nı~ın.t 
\fv.1 i,tic r-nı talip olan Z:t\·atın 
bnııhııl Y rn• po;t:ı '.ı~nc arkaıınd:ı 
ı\Şır Etendı f..jtıip'.ınn«ı uJde.ıııdo 
'J'l 1 ... 1 ~.! ll<t!I {ı.; J. 1..: rnu~~in1 \t:'.<ili 

11 :. ·ıt y \\Al :l1• ( h !\) · t·:ıeoJı ıc 

: Çinilı Rıhtım ilan "1-..'TF.RCO TlN&NTAl.E. !'. A. 'l'. den alıııa- • ... r.~·: •• .,., ................. ı 
Elektrik tesisatı 
münakasası 

Asnııı fidnnlıklan miıciirivet•r<lt:n: 
Göztep•: asma fidanlığında ) aptlm:sına lüzum ı;örıılen clektrtk: 

ce;İsatı 25 nisan 9J 1 tanlı ine müsadi! ('umart. ·i giınii s:ıat ı 1te 

ihalesi icnı edilmek üzre müıuknsava l;onmıı~t\!r. Talip ,>!anlann 

keşif ve ~artnamcsiııi b'Ürmrk için her !("İin ve ıııünak;.s~~ n iştirak 
içiıı de ye,·nti. ihaled.: müesses u ikwadi~c mıılıa:ı·ut l"omi')O· 
ııuna (de[tcr<larlık binasında) r.ıu·tlcaaıbn. 

1 !~,!~.~ ;~b!~!~.ı~~~-~ ~~~\~~~!~~.~:·~ili 
1 tılınacııkur. Taliplerin 500 lira teminat :ı' çderini hamilen 1!·5·9.> ı 

Cumartesi günü saat t 1 de G.ılatadı 1\Iiilı:ıyaaı komi•yunuııa mll· 

racııatl:ırı ı c o vakte k!dıır her gün gelip komisyoııdnn ~artııa· 
meyi alııı.ılJrı. , ---

BAL 0 MEVSiMi ~ 
Südo-Ro-No-PERTEV 

j'81 • 
Sizi müziç terden vikaye eder. 

J h.·r C('~:lnt· ', · 1rpj • t ın:tha.~ : lflılll ı r.· · · .ı . 

Avul.at Gabai efendi. ltlrıcıdır. 8 
ii:incl katın aynıdıı. l\bdam lılar~o 

kiracıdır. 9 bir keriılor Ozerlndı 3 
o<l• blr alafran~• hılı bir banyo 
mahıli kırmızı çini dö:i<melı bir 
muıbab müsyü Mordo liracıdır. IO 
diğer kttlınn aynıdir Grizagocidiı; 
ef. kiracıdır. 5 kat tarasa oluı> co· 
mekan aydınlık: mahal'i mermer 
merdiven başı ve koridor üzerinde 
zemini çimento sııbit iki kazan bo· 
gı.ta mahalll , .• iki m•rını:ı: tekneli 
çama~trhan 11 r/J7. kilar mahalli bir 
alafranga balı zemini kırmızı çini 

lru men a~p ılml ü iki kısım '"'"" 
bodrumu zemini çim :nto döşemeli 
olup veıntııici rnbğında meıh!li 
,·ııdır. 1 1 göz kiimurlOk bir b.ılayı 

lıa"idlr. Kapıılar ıe ~ncereler yaglı 
boyalı merı.lh·cııll ••hınlıgı mermer 
tavınlan kısmen ralemkArdır. Sünbül 
sob~ında birinci klttoıı itıbaren iki 
~"hnişin sllnbUI ve ycmeniı.:t sakal, .. 
lo!ıııtla l.i>~~n1e diğer tir ~a!ıııbiıı 

hiı nci katt1.n i•ibırcn biı)iık a;>.~ı· 
tım•clrnıı lıi~r b3lkoııu zemin ı·e 
bodrum pencereleri deııılr parına~ · 
lıldıdır \' <nı•nid ve Sart l.iıtfu w
b~ındı 27 i'\o. in düt..k.~ıı zemini 
çimento arkasında bir oda Nikoll 
efendi kb'acıdır. Yamada 'l5 No.lu 
dukkh boştur. tlı:i lıttın itibar•n 
Yemenici •okiguıda büıük aparıımnn 
Jarctn. dtirt bılkLll\ apartmanut arka 
çerhesı l..1>men lıbta k:aplamılıdtr. 

Tnlıı> olaalann kıyaıeıl muhammınc· 
$ıniıı ıüzde onu nisbctinde pey ık· 
~1 ... ın1 tnıistıshiben \'l" f:ızla mah\mat 
Cj n > 117' numerolu closya5t ile ita 
c k. ·ği gıbi 7·5·9JI ıırlhinde lha· 
lı·i k tti:.esi ıc.ra edılt:~eginden tarihi 

ınttl.imla s;ot Hı '" kadar bi7.zat 
ve ) " bih·ck~le mur•c.ut edilmesi 
liır.ılmu ilin olonıır. 

~ııııııııııııım~mmm 

EYİ BİR VALİDE 
Evlldının .ilıha•ini düşünen, her 

·hangi bir rahatsızlık ııebebile zaif 
duıduğüııü gören, bıı mOnasebet· . 
le kansıa kalan, işlihasoı bulıınan 
çocuklarına IAtif leuetli Ye m~ 
k~mnıel bir kıı..vet iı.cı olaıa 

• 

~Büyük Tayyare 1 
1 Piyangosu ~ 
~ 4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

~ BüyOk ikramiye 5§ 

IJ 45,000 liradır. i Ayrıca: 15,000, 12,000, ~ 
e:i 10,000, 8,000, 
_j Liralık ikraıııiy~ler 

I~ 
!:3 ve 35,000 
~ Liralık bir ıııükafat vardır .. 

Nizamname mucibince lltramlyelerdeu biç bir sebep 
ve suretle tevltifat yapılamaz. lltramlyelerln bayllerden 

E ., tamam oloralt talep cdllmesl rica olunur. 

~tllflll~~tl
Divanı Muhasebat 

Riyasetinden : 
l>lvanı m~hasebat binasının kıılorlfer ile elektrik tesisatı ayn 

ayn olmak uzere ve kapalı zarf usullle ilıale edilecek:tir ~d ki 
hususat taliplerin ııazan dikkatine vazolunur. · a 

l - .!bale 3 Mayıs 931 tarihine müsadıf pazar günü saat on 
be~te Buyuk Millet m~clisi idare heyetine ait salonda yapılaı:aktır. 
. 2 - . fekli! ve temınat mek:tupları ayn zarflar içinde olmak 
uzerc bır zarfa konulacaktır. 

3 . -: . Talipler fennI ,·e maU ehliyet ve .iktidarlarını göstereıı 
vcsaıkı_ıh~ar ederek ihale komi:vonuna ibraz edecekler ve komis· 
)Onca ıkudarlan kMi görülmerenler münakasaya iştirak edeme
yeceklerdir. 

4 - Şartname ve plAn ve proı ler • 1 O· lira mukabilinde Divanı 

muhasebat Başkirabctinden tedarik edilebilir. 

Pazarlltlı iskar~in ınonatasası 
Nafıa fen mektebi mübayaa 

misyonundan: 
ko-

.~1ektep ~lelı~~ için ?'.aıı_dırıl~cak 127 çift iSKARPiN pazarlıkla 
mubapa edileccgınden 1 alıplerın teminatı muvakkateleılni iktısa· 
dl mlics'c~elcr muha~ebcciliğl vezncsine(Dcfterdarlık blnasında)tev· 

di ederek al~ca~ları makbuz.~le birlikte 19 nisan 63 ı pazar gıınu 
saat 1 5dc Gumuşsuyundn muteşekkil komisyonumuza mliracaatları. 

Ka1seri Bele~iJe RiJasetin~en: 
Şehrimiz kudreti elektrikiyesinl bundan bö~·le bünyan tCllsa· 

unda~ temin etmekle bugüne kadar faaliyette bulunan belediye 
elektrık te:ıisltına lü.r.um kalmamıştır. 

. 160 S. H. K. sisteminde 120 beygirlik bir muceddet Yongers 

Dizel motoru ve yine aynı büyüklükte bir A. E. G. jeneratoru 

ve ta.blo;u ve h:Icüınlc teferruatı ve bundan başka takriben 150 
kilomctroluk bir şehir şebekesine klfl gelecek bakır tel, izolacor, 

sokak lı.mbaları ve 300 adet elektrik saab elhasıl ortıı büyüklükte 
bir şehrtn elclarik lhdracını mükemmelen senelerce tatmine kA!i 

Ye montajı müraaldp derhal faaliyete get!rilmeğe amade bıılAda 
meıkQr bilcümle malzeme satılacakur. Talip olanluın bizzat veya 

tahriren Karseri belediye rtyuetine müracaatları ilan olunur. 

Bedeli muhammen! mikdan 

Lira Adet 

500 1 
150 ı 

150 t 
60 l 

240 580 - -

Büyük Torna tezgibı 
Küçük torna tczgllu 
Delgi tezgAh.ı 
Beş Beygir kuvvetinde ~ motôril 

Muhtelif cins allt ve edn at 

ı ıoo 585 Yekun 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Villyet idarel Hususiyesine ait demir tamirhanesinin ballda 

muharrer makiıııı ve sair aU.t ve edevatı satılmak uzre aleni mu· 

zaycdeye konulmu~tur. Şeraitini anlamak ve ınakinaları görmek 

istcyeyealerin vil:lyet daimi encümen kalcmina müracaatlan ve 

yevmi ihale olan 22·4-931 çarşamba gi.inü saat on dörtte d<ıiınl 

enci•.ıı:ıende lıazır bulunmaları IAzımdır . 
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BlN SÖZ 
RİR RESiM 

Meclle Relal Kazun pafllnıa Ankara yerll malı -rglsi .. 
ı:lyaretlerl ve aergld• bir kl!fe 

Ruayada bir tayyare tefkllltı var ki her aene muhtelif 
mUsabakalar tertip etmektedir. Bu resim, seksen ki· 
lometro mesafe Uzerlnde kar UatUnde kaymak mUaaba· 

kasına hazırlanan gençlerl gösteriyor. 

lrakta ilk defa tayyare tefkllltı yapılıyor. Bu resimde 
ıraklı tcıyyareclfer ile !nqlllz tavv<Jre zabiti aUrUlmektedlr 

Pazarlıkla tamirat 
Ali Ticaret mektebi :\Hidii•lüğünden: 
Mektep, dahilinde icrn'ı zaruri tamirat pazarlıkla yaptırılaca· 

ğından talip olanların 20 .\isan 931 pa1.artesi günü saat 14 te 
mekıtpte mııre~ekkil komisyonumuza mliracaatları 

CUMA 
17 NiSAN 1931 

M1171ata Part.te bUJUk bir mUstemleke aerglal açılı1or. Fransanın bUtUn mUatemlekelerlnde butunan bOyUk ve tarlhf blnaıerın bu aergld• 
blrar muhte,em numun-ı bulunacaktır. A1lardan bari Fransız mimar ve mUhendlalerl çalıflJOr. Bu bina numunelerlnl 1apı1orlar. 811 
realmler bUyUk masraf ve emekle yapılan numuneler! gösterl1er. Masallı aoldakl realm, Garb. Afrlkadakl Fransız mUatemlekealnln mimari 
tarz1ncbı vUcude gellrllmlftlr. Bu binanın içinde Ora1a alt muhtellf afya dahi gösterllecektlr. Ortadaki Hindi çinideki Yuda mabedinin, aaO· 

deki Tunusta nMfhur bir camlln numunealdlr. 

Karacabey harasında kU,.t edllen Zateknl ve aan'I telklh hayvanat kuralarına lftlrak 
eden vlllyet baytarları 

Rusya ile Çin arasında uzun zamandan beri davam eden lhtlllıflarl hal atmak Uzr e 
Çin murahhasları Moskovaya galmlflerdlr. Bu resim, Çinli murahhasln Moskova 

lstas1onunda lstlkbal edllmelerlnl gösteriyor. 

Türk Gayri Mübadillar Cemiye
tinden: 

Evrakı Tasarrufiyeleri noksan olan Giritli ğayri mübadillerden 
bircoğunun ıaharriyaıı amikaya rajY;men mahalli tcrhinaı kaleminde 
kayılan bulunmadığı i~arau mahalliycd~n anla~ılmıştır. Ashabı ya 
bizzaı mahallinde bulunmak ve yahut bir vekil izıım etmek su
retile em!Aki irae ile mükellef olduklarından ve lıcy'etln avdetin
den sonra takdiri kıymet komisvonu nezdinde tasarruf iddiası 
mesmu olamaı•acağından haklarının zıı aına malın! vermemek üzre 
ashabı eml;lkin mahalline aıdmeı \"Cya bir vekil irae etmesi ehem
miyetle ilan olunuı. 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

lstan~ul Hilalialnner nıer~ezin~en: 
931 Konıı;resi 24 !';han 931 Cuma gLinli saat 14 te Darülfii

ııuıı Konferans salonunda akd edil< ceğindL·n aza\"ı kiramın aidat 
makhu.1.larını h~nıikı er rifkrİ rk;ı o!unıır 

~~WAY~~AYAm ! i -~ 

~Bayram münasebetile

1
~ 

~ 2000 çift BALLY ıyılı:kabını 
~ °fo30 • '/040 ve °1.50 tenıilltlı 
~ elden çıkarıyoruz. ~ 
~ B. PATSIKAKIS ve MAH- ~ 
~ TUMLARI Beyoflu, lsdklll cıd· ~ 
~ desi No. 352. ~ 
~~~~~i~!~ .. llll'lll&JlllD .... ıııııi. 

Kadıköy Sulh icra dalreslnden:t 

Ktvork ığııun Kadıköy Halit ağa 
caddesinde 113 No. da Haydor Rilıt 
Bey zimıneıindeki alacağından dolayı 
ıahu baczo alınmıf olan bazı n 
eşyalarının açık ırttırmı suredle 
23·4-931 perşembe gUnU saat 14 te 
Kadıköy pazor mahallinde satılacağı 

il:in oluı•ur. 

SEYRISEF AIN 
Merkez ıcenta:sı Galatı kOprO 

Bıtı B. 2362 Şube Acentesi : 
Sirkeci Miihilrdır ude hanı 22740 

Bozcaada postası 
(ERECLI) vapuru 19 Nisan 

pazar 17 de idare rıhtımından 
Gelibolu, Upsekl, Çanakkale 
lmroz Bozcaadaya kalkacakur. 

İzmir sür'at postası 
( Gülcemal) vapuru 19 

Nisan pazsr 14,30 da Galata 
rıhtımından knlkarak lzın!r'e 
gidecek ve çarşamba sabahı 

gelecektir. 

Pertevniyal Vakfından: 
Köprtibaşında Valide Hını deru

nunda 9 No. ilç odadan müteşekkil 
yazıhane pazarlık ıur!dle ve Uç ıene 
müddetle Te yine mezkur han deru
nunda 13-14 No. dükkan bedel! 
mUzayedesi haddi llyıkında görQle 
mlyerek bir hafta mliddetle temdidi 
müzayodesi tekarrür edip bir sene 
mQddetle kirayı verilecefinden 11Jip
lerln yevmi müzayede olan şebd 

halin 25 inci cumartesi günü saat 
onbeşe kadar Jstanbul Evkaf mildQ
rlyetlnde Pcrtevniyal valı:fı idaresine 
nya idare encilmenlne milııcuı 

eylemeleri. 

SOÇETA IT.<\.L YAN 
Dl Sl.<:RVIST MARlTIMI 

ATLAnD va-
puru 22 Nisan 
çar amba (Bur
gaz, V ama, Kiis

tence, Sulina, 
Kalas ve ibra
ile) ye gidecektir. 

.ı\FRODIT vapuru 23 
perşembe (Nlpoli, l\lar•il va ' 
Cenova)ya gidecektir. 

TEREZA SKIAFINO vap0fl 
23 Nisan per~embe ( Kö,te11c~ 
Odesa, Novorosisk, Batum Tra 
zon ve Samsun) a gidecekti . 

ASU ZIOı TE vapuru 25 " 
un cumartesi ( Napoli, .Vlar<il· 
ya ve Cenuva) ya gidecektir. 

TafsllAt için Galatada merkeı 
rıhtım hanında nmuml acanct 
llne mUracaat . Tel: Peyo~lO 
171 • 772 ve ya BeyogıunJ1 

Perapalas alanda Naua NasyD 
nal Türkiş turist acenail 1 

Telefon Beyoğlu 3599 yah~1 

lıtanbulda EminönUnde 1zııır 
sokağında 8 Numarada acenı1 

veklltne müracaat. 
Tel. lstanbul 77b 

( Devle; Demiryolları idaresi 1Ianları 
Devlet Deıniryolları Umumt idaresinden: 
Kurban bayramı münascbetile 25 Nisandan 4 Mayıs 931 car• 

hine kadar 1 O gün milddetle bilumum Devlet Demiryollarınd• 
(Erzurum demiryolları h~riç) mutat tenzilli bayram tarifeleri ıat 
bik edilecektir. 

Şımdıye kadar bayram tarıfcsı tatbık edilmeyen 'amsun·Sıv3' 

Fevzipaşa-Malatya, Çankırı-Irmak ve Filyo~ hatlarında da bu ceı 

zil!t yapılacaktır. 
Tenzilat miktarı: 
Haydarpaşa ve Ankaradan hareketle 10-142 ve 143-9 numa 

ralı muhtelit katarlarla seyahat edecek yolculara % 40 ve di.~
kısın•lıİrda ve diğer katarlarla seyahat edeceklere de % 30 du 

Çocuklara ve eaasen tenzilatla seyahat eden yolculara tenziiJ 
yapılmaz. 

Fazla lafsllAt için istuyonlarımıza müracaat edllme!idir. 

• • • 
H. P. D miryollar Mağaza müdürlüğünden: 
idaremiz için pazarlıkla sann alınacak hırdavat, demir, elektri 

mensucat ve mefruşat boya kırtatA iye ve saire gibi (69) kale 
mubtellfülcins malzemenin pazarlığı 20-IV-31 tarihine müsadll pi 
zartesi günü icra kılınacaktır. Bu baptaki müfreda! list 
mağaza dahiline asılmışnr. Bu malzemeden marka ve şeraiti fe 
niyesi bulunmayıp numune verilmesi leap edenlerin numuneleri~ 
beraber getirmesi numuneslz vuku bulacak teklilann kabul edlİ 
meyece~ ilin olunur. 

Adalar Malmndorlil~nden: 
Satılık hane No. 19-49 Sultaniye sokajtı (Adanın şimalinde 

sahil boyunda) kınalı Ada zemin katı bir mutbalı:, yemek oda 
abdesthane, kuyu, koridor, kömürlük birinci kat 4 oda 1 ko 
dor, sofa çau kau üç oda, sofa 1 kiler evin ön tarah şimale n• 
zırdır. Tamamlle tuğladan 18 sene mukaddem yapılınışnr. Tab 
min edilen kıymeti iki senede verilmek şartile 3353 lira birin 
taksiti ihaleyi müteakıp alınacaktır. Satış muamelesi 3-5-931 paP 
günü saat 13 te Adalar Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile Y' 
pılacııktır. 

Mes'ul müdür: Bürhaneddi 

li 


