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Suriye tarikile Ankaraya ge
lecek olan İngiliz kraliçesinin 
biraderi ile kerimelerinin mü-

100 üncü hafta bitti 
teakiben şehrimizi ziyaret ede- K h • kt a} cak? 
~ekleri vilayete bildirilmiştir. upayı angı me ep a 

Bu seyahat mütenekkiren ic- Mektepliler müsabakasmm 
ra kılındığı cihetle burada me- 100 üncü hafta birincilikl~ini 
rasim yapılmıyacaktır. Kendi- aırasile yazıyoruz: 
!eri Tarabyada yazbk İngiliz se- ı - Darüfflllalaı lisemıden 
faretanesinde bir müddet ika- 908 Ömer Kemal Bey, 
met edecek ve ~hrimizin şaya- z - Pertevniyal lisesinden 
nı temaŞa yerleri ile müzeleri 334 Re~t Bey, 
gezeceklerdir. J - Galatasaray Jisesind~ 

/ 

KaragDmrOltt• ıecı clnn::. 
yetin vuku bulduf1u ev 

(Tıhil6tı polıı &Utunumuzdadır.) 

• 

30 Natık Muhtar Bey, 
4 - Galatasaray lisesinflen 

118 İlhami Osman Bey, 
S - Darüşşelaka lisesinden 

85 Osman Nuri Bey, 
Müsabakayı kazananlar, mev 

ut mükafatlarını gazetemiz ida 
resinden aldırabilirler. 
Müsabakamız bitti 
Mektepliler müsabakasmm 

sonuncu haftası bitti. 100 hafta 
dan beri devam eden müsabaka 
mız, mektepliler muhitinde bü 
yük bir alaka ile kacşılandı ve 
her türlü tahminlerin fevkinde 
bir rağbete mazhar oldu. Bunu 
burada tıekrar ederken gençleri 
mizin muhakeme ve temyiz kuv 
vetlerinin gittikçe inkişaf etti
ğini görmekle büyük bir iftihar 
hissettiğimizi de kaydetmeği 
bir vazife biliyoruz. 

100 hafta zarfında müsabaka 
mıza iştii'ak eden mektepliler 
arasında talebesi en fazla birin 
cilik kazanan talebenin mensup 
olduğu mektebi, tefrik etmek 
üzere cevapların tasnifine de
vam ediyoruz. 

' .... 

Tu/tbtıl tn fatla blrlncl//k kaza 
nan tııtkttbt veriltetk olan 

Milltytt kupası 

Talebesinin müsabakamızı 

en fazla iştirak ettiği anlaşıla 
cak olan mektep "Milliyet" ku. 
pasını kazanacaktır. 

Tasnif neticesini bir iki p. 
?.arfmda ilan edeceı!;iz 

• 
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1Plriha /\o : 36 

lngilizleri telaş almıştı 
Mısır arazisine asker sevki üzerine lngi

liz sefiri bir nota '!erdi 

Hindistanda yeni valii umumi 
Hintliler arasında dostluktan kardeşlikten 

bahsile bir nutuk söyledi -------
Ih ti laf 'L ispanya mektubu I' Mısırda 

ispanyada cümhu- . 

lngiliz tayyaresi Eskişehirde 3 
yere inmeğe mecbur oldu 

ESKİŞEHİR, 18 A.A. - İn !eri sakatlanarak mecburen 
giliz tayyarecisi King ve arka- re inmişlerdir. Tayya 
daşı Jones Hindistandan Lond- trenle lstanbula hareket 
raya giderken Eskişehir civarın !erdir. Tayyarel::ri mu 
da Çukurhisar yakında tayyare altına alınmıştır. 

Bulgar meb'usan meclisi kapanı 
Awupa devletlerinin Türki- olamaz. Binaenaleyh Rüfhah Müslümanlarla rı·yet nasılı •ta" n Hükumet aleyhınde ·-
üzerindeki efkiır ve amali mevkiinde Akabe körfezinin ba •• • I b l eh 

brisanelerinin müteaddit de- fma kadar olan hududu Mısriye mect siler ~n edı"}dı· ? numayış er aş a SO A AA t . . 'li . .. aki kah' 
lailiarasmdabirdeTabcdenilen nin salilüz&ildr telgralnamede k . KAHİRE, 

17 
A.A. _Bir ~ , 18 .. - ~tuna sın tatı ru mute p ı 

İngiltere hük:Umeti ile Babı- münderiı; esasa tevfikan tefrik arası açı Madrittcaı yazdıyor: Cümhunyete kım .. . .
1 

B kilin devresı hitam bulan mcb usan tifa edcek ve yeni intihab!_tı 

kabine istifa edecek 

a~1C.1 arasında tehaddüs eden.. m .. e- ve tayin olunma. sına v.e o va_kte l tekaddüm eden günlerde hiikfunet ta f' numa~e~:ve . meclisi yarın bizzat kral tara- mak üzere başka bir hü 
d k T b dalc k merkezine gelen haberlerden cüınh11• şere ıne yap • . resmın fmdan kapatılacaktır. teşkili için kral istiş 

seleyi zikretmek mümkun ~· ~dar . a a. ı ıs !'rın gerı_çe- ' riyetçilerin her tarafta belediye in- de hazır bulunmaga gıden cşra Haber aldığına göre mecli- başlıyacaktrr. 
Bundan evvelki yazılarımda bır kılmesıne hiüı:ilmetı Osmanıy~- tibabataru kazanmakta olduiu anlqdı fı hamil trene Dakermesste hü-
ııebzc bahsetmiş olduğum bu nin muvafakat buyu.rmasın~ rı- yordu. Kral her akfa~ Baıvekil ~ cum ederek taşlamışlardır. Bir 

Yunanistan deniz kuvvetleri esele Loıxlra kabinesinin Tür ca iı;in lngiltere hükilmetı la- Dahiliye Nazırını nezdine kabul.eda- adam ölmüş, 
10 

kişi yaralanmış 
:::yeyi Arabistan havalisinde da himesi Hariciye Ne:ııa.retindeıı 1 yor ye bunlara kartı alınması 111%1111 • • li "d hal 
. . 'aç ve iqgal edeırek o ha- talimat aldığımı zatı ililerine l / ııelen tedbirleri müzak.,..e ediyordu. tır. Nih~~~ ışe_ po s m~ ~ e ATİNA, 18 A.A. - Gazete- hakka binaen bunların ıma tz ' • • k b' ı d · Mülhakattan alman raporlar hükümet ederek sukiinu ıade etmıştır. 
valinin Türkiye hükumeti ile a- teb/ığ ıl_e es 1 şere .e erım. 1 fırkaoınm vaziyete hakim olmadılda- terin istihbarma nazaran hüku- Sekiz torpito muhribi ve 
laka ve rabrtasmr günden giine Bu rıcaya lO gun zarlmda nm bilhiıoa amelenin ekseriyet tetkil p e·b d.. t ·· met Yunanistanm deniz kuv\·et maym gemisi inşa edilece 
. "f düşürmek ve İngiliz nüfu- muvafakat olunmazsa müflciliı- etiii y•lerde Kraliyetçilerin kabir rens 1 esco UŞ U terinde yapmağa karar verdiği bildirecektir. Bu yeni inşaa :~n: peyderpey vüs'at vererek tm tezayüdil ile ~~v.alin vaha-, mağlübiyetlere uberğra~ . ~il!~i BOMBA Y, 17 A.A. - Tay tebeddülatı nisan zarfrııda Türk tonilato miktan artmıyac len: 
gun .. un" bırı'nde tehaddüs edecek met kesbe. yleyecegını iliveten

1
• yordu. Bununla aoayııı ·ı Bo 'd S · h"'-"- . bildi ı t' y B · mil · te .. h 

ed harekata henüz hiç bir yerde yaresı e urget en aıgona , .......... etıne receıc ır. u- u yeru ge enn zga a 
ilk fırsattan istifade etmek hu- arzeylerım. ve 'bir ihtiWin kopmauna bapangıç gitmekte olan prens George Bi-j nan hükfuneti bilhassa Kilkiş nın bir çok senelere takslın 
susundalci emelini sarihan gös- B .. "dd tl' b' tetkil edecek iter hana. i bir hi. cliaeni.' 'n besco, Gaya ile Allahabat ara-, v.e Limnos namrndaki iki eski miş olduğu kaydedile. ce l::tcd ·~ u nota on gun mu e ı ır il fi 
terme ~. · . . . ulimatomdan başka bir şey de- yuJwuna meydan ver memeauıı ~ smda düşmüştür. büyiik zırhlının tamamen hiz- Şimdilik ancak bir torpıto 

Tesadüfatı O'arıbedendır kı ~·ıd· t k' b" "k mik""'Sta . ~yordu. _Di~°". ~~ ~ı.i'~~~ BOMBA Y, 17 A.A. - Prens , met haricine çıkarılarak tahrip kumandan gemisi, bir 0 

• h"di gı ı, ne e ım uyu J- j ün ehemıyetini ııonnuı o a """' • , , • ld • l . ""f . . b' • 
bu (Talıe) mesel.esı Fas a ~- harp gemilerinden mürekkep ber henüz ümitlerin büsbütün keail- Bıbesco nun rlaraındp o 

4 
~ t3:ya olunaca tla.n'.11 ve n:ıevcut ıt:"' g.emı~ı v

1
e ır aktorpıto mu 

sinin had devresıne ve Elcezıre bir İngiliz filosunun Akdenize mit bulu.nmadıiını zannediy?r ve _çif rede bulunan. a~ .~ı ur- name mucıbmce haız oldugu sıpanş o unac tır. 
konferansının in'ikadı ~am~- müteveccihen hareket ettikleri. ı . çilerin ..erecef! reyin .~endi l~~ tulmuştur. İsımlen henuz ma-
tla vukua gelmişti. İngıltere ~u- ne dair müteaddit resmi ve hu-1 ekseriyeti temııı edecegın~ ~endısını lfun değildir. 

da b.. ük d <>e 1 ikn.aa çalıııyordu. Fakat hi~oat Kra· ALLAHABAT 17 A.A. -kumeti hun 11 ~Y ~11; ı.- sus! membalardan telgrafname la daiına tahmininde yanıldıgını ha- . , ' • Kont Betlen' e tebrik telgrafla 
ve telaşa dü_ş~üştiı. İngıl·ı·z~er !er gelmeğe beşladı. ~tayordu. H~le~. biri ~ni ilta~p bePren;ı Balıbescmak 0iç~~nBa=:~e~y PEŞTE, 18 A. A. - Konte 
Sultan Hamı~_ın bu ka_?.a~ cur e.t O gece mabeyni hümayun- ediyor ve hep11 cümhunyetç enn nzın ı 
ve cesaret gosterecegını, adı, da encümeni vükela içtima et- zaferini bildiriyordu. Vaziyet henüz yare karargahına indiği zaman 1 Bethlen, Başvekaletinin onuncu 

lan almış ve hararetle teşe 
eylemiştir. Kont Bethlen'e B t 

vesile ile M. Mussolini, M. 
5
e 

ning, M. Curtius ve İstoıı. 
devlet reisinden de tebrik 
grafları elmiştir. 

mevzii hadiseleri bahane .e?e- ti. lngilterenin bu notasına ve- j '~d_i. ~erkeı derin bir aaabiyet i- prens, Allahabat'tan bir mil me }rıldönümü münasebetile İsme' 
rek ho_tbeho. t Mısır arazısıne rı'lecek cevap mu''zakere olundu. çınde ıntihabın yaklaımakta olan ne- safede bir Akbaba'nın tayyare- i p H 1 ·ı T fik R" 

f ticeıini bekliyordu . 1 d k ld • aşa azret en e ev uş-asker ıth.-_.lıne ba.şlamasını te - Hariciye Nezaretimiz tara · . nın us.nıruna o unmuş o ugu .. . . 
1 

raf 
bi d la d En Haberler biri birini takip e.di.~or ve nu, fakat yaptı!!:ı hasarın pek tu Beyfendiden tebrik te -sir ve ta r e emıyor r ı. fından verilen cevabi notada '--- 1 -

· d d Krala kat'i bir .....-ar vermesı uzumu f .. .. . ld • -çok lıphelen .Almanya an ı. hükumeti Osmaniyenin eczayı ihtar ed' or Nisanm 13 üncü gü· azla gorunmeınış o ugunu 
F·a~sa ~e In_gilter~nin mu: memalikinden olan Mısır üze-\ l :~ alq~ :.,t .yedide bir.~~·~·i tren söylemiştir. . Etabli vesikalan 

kaveleı rnunakıdelen J'.~~taki rindeki hukukundan bahs ile ailei Kralı>:i Valenceye gotur_':'yord~ ... T~yyare, Bahabuoroa_diden 
vaziyeti tebdil edemedıgı ve Akabeyi işgal eden askerin ma- lord Wllllngdon Kral. Madrı~_te .~ıtı. Cumba~•: ıkı mıl mesafede k~aya ı~e- İST~NB~, 18 A.1;> .. - Kurban bayramına 10 

Kurbanlık koyunl 6° 
mez'~ur mukavelenin Mısırda- hail · · de 1 d • H' d' . 1.. yetçılerle musaıt bır anlaıma zemını ğe mecbur olmuş bır hendege Muhtelıt mubadele komısyo- kalmıştır. Her sene Kurban 

. • . d . erme ıa o un ugu ve ma- m ıstanın yenı va ll umu- buhnağa çalıııyordu. . da d tebr· ed'I · tir. dan 'ki .. haf ı kı hukuku Osmanıyeye e tesı- amafih hali hazırın tamamii mu misi vazifesi başrna gitti. Yeni Nisanın 14 üncü günü öğleden yuvarlanmış, benzın deposun nun an . 1~, 1 mış · . . ramm ı uç ta evve 
ri olamayacağı anl:ışılryor ve hafazasını temine salih esbap valii umumi Lord Willingdon ıonra Baneloo de cüınhuriyet fırkuı infilak vukua gelmiş, tayyare .. Etablı vesı'.•ası alm:ı~ ıçı~ lıyan kurbanlık koyun müv 
işin içi~d; p_e~ mühıı:ı ;;-e ku:-'- ve vesaite bilittifak tevessül ey herhalde kolay bir vazifenin ifa beledi!e dai.rea. ~ne ~uriret ateş alm_ış ve harap olmuştur: mur:ıcaa~ etmış ve vazıyetlen datı bu sene henüz başlam 
vetli bir amılın, hatta bır rakıp lemek üzere mahallinde bulu- sı için Hindistana gitmiyor Bi- bayragmı dılanitti .. Bunun . uzcnne Demıryollan mcmurlan, ılk tetkık edılmekte ~ulunmuş o.~an tır. 
siyasetinin vücudünü ihsas edi- k d ·k· kan l§k' b · b' k • k·r· yakalarına cümhunyet rozeti takan yardnnlan yapmışlardır. Yara- alakadarların yeruden ve sur'- İktisadi buhranı nazarı 
Yor ve bunun da ancak Alınan nhan umb.anil ~.,,,~e ı 1

1 e~ ı dıs bu. 
1~ ~r ço muş 1 at ar- hini-- J.~lk ııol-~·-e.ı"'::~' ka .. ,kl_ lılar Benares hastahanesı™> naıc atte--müracaat etmeleri mukta- kate alan koyun celepleri bu 

v • arp za ıt e ıtı""" etme c:ırı zım ı:e en rr ışttt. marseyyezı tereıınum erca •o a . . . . d' külli . . 
ya olacagı tahmın olunuy?ı:ciu. nında memurini Mısriyeye eva Tn..J Jf'llrtngdon altmı~ ya- n dolatmaia baılamııtı. Aıker bu nü lcdılmışlerdır. zı ır: . . . ne yetlı mıktarda kur e 

İşte bundan dolayı İngılizle · · k t'' :h•• ~~ıu nıdıv •mı g,.,.mi• bir "Ok senelerini mayiılere ittirak ediyordu. BOMBAY, 17 A.A. - Prens Şımdıye kadar etablı vesıka- celbetmekten sarfınazar e te mın a 
1 
v.- • • ~,. •• '" ' · 1 k · · .. · le di C 1 1 bu k ri telaş almıştı.Halbuki (Tabc) ır..u.ı,etıerine tebligatı lazime memleketinin en mühim vazife- Madridde kabine Krala müracaat Bibesco nun tayyaresı ya~ış:. ,sı a m~ ıçın ~uracaa~ etmemış ~ r. e ep er acne pe *19 

nin Osmanlı ,,.~•---' •".'.
4

~ın~ icra kılındığı bildirilmişti: Terini ifa ile geçirmiş, Kanada ederek kan~nu .esaside ~~~t ~- trr. İçinde bulunanlardan dordu olan ~~selenn de muracaat et ~ktarda, fakat geçen senel e 
<.j.6.wnde~ J\lmanya hukumetı Ayni zamanda Mabeyin baş- valii umumiliğiııde bulunmuş cak olan. ~u~11san Mecli11nın tar~) de ağır surette yaralıdır. Yal- melen ıcap eder. nısbetle daha ucuı: fiatlerle le 
nın haberı bıle yoktu, )'.almz katibinden mevki kumandanına bir devlet adamıdır. ve ıuretı ıçtimaı hli~d 

1 
d~ ~ıet;ut•·ı nız Bihesco, kendine gelmiştir. lstanbul - Marsilya hanlık koyun getirmektedir! ic Jsınanlı ordusunda muallım ve . h . ed . . .. yetperver fırkuı •erile ıstlf'U"' ·-··-- - Celb d'I ku ban ··ru1 · ı 

.. . f . 1 b 1 b suretı ususıy e ıt'adeyı şaha- Dun gelen ve aşağıya derce- ebneaini tava iye etaniıti. Sen Sebaa- seferleri e ı en r su en tıı 
~~avırcsı atı ~ı .u.un~nl a~ı neyi mebelliğbir telg.rafname çe dilen telgraf haberleri Lordun tiende ciimhuriyet ilan olund11ğıı ve Buğday meselesi ve la çıkarılmıştır. Ekseri Trak 

.~ enera _erının ? .al:"ısı- kilmiş. ve makamı Seraskeriden karaya çıktığı zaman irat etti- belediye dairesi üzerine cümhuriyet Ticaret Odası denizcilik şu- dan getirilmekte olan ku,Pl-..,nıtı 
le hadıseye ıttılaları vaki ıdı. dahi mahalline iş'aıratta bulu- ği nutukta söylediklerini bildir bayrağı çe"!l~~i-haberi &.~I~· Be- Fransa besi Türk vapurcuları arasında lar 5 gün sonra şehire gelmiş 

İngilterenin İstanbul sefiri nulmuştuı. mektedir. LordWillingdon Hin lediye m~~ ... , ~ı- ' d~~!'dezı".~t PARİS 17 A.A. _ M. La- ,bir sendika teşkilini düşünüyor. lıınacaklardır. Bu sene ku 
. ik 1 Ok .. ) H . . . eder<!k biitun vı ayet ın hwı;u- ' B .. be 1 b' ka lık k f' 1 . • 8 li -~ (Sır N o a. onor arıcıye . . d!stan h.alkrna dostlu~, kardeş- mete vaz.ıyd icin tedbir aldıkları- val tarafından riyaset edilen ve . u. munase t e ır nun ~ro- . oyun ıat ennın • rau 

Nazın Tevfık Paşaya . 3 Mayıs . . lki~C:' '.'ota. lık ~~v~ıye ederek Hındist~mn nt bildinniıl~i. ~ı-:ekil tekrar ıcra..j alakadar nazırlardan ve yine a- J~~ı h~zrrlanmış~r .• Bu pro1eye 120. liraya ~dar olacağı t.ahı~ 
1906 da şu notayı verdı: İngılız sefın Sır Nıkola Oko lngılız ımparatorluğu dahilınde ı. gördü ve huk~~tın artık daha! lakadar partamento encümenle- gore hukumet hancı seferler ya edilm __ ek_t_edi-..r •. ....,..,.. ..... __ 

' nör bizim cevabımrzı Londraya 
1 
bir dominion idaresine vasıl ol- fazla iktidar ~vkn'.'d! ~tunmasına ri azasından mürekkep bulunan pacak vapurların zararını ödeye 

"MalDmu devı~.tleri olmak bildirmiş, fakat mucibi memnu masmdan bahsediyor. i~ kalmad~g~=:· ve. ~e§ru: konferans yarın Bas vekalet dai cektir. 
lazım geldiği ~zere 1!a· niyet olmadığından Babıaliye Sabık valii umumi Lord lr- ti!etp~verlertt. K:.~ı cümı?'uert•;'çil?'""' resinde to,planarak 0Avrupa'nm Proje iktısat vekaletine gön- Buzlar arasında bir ge 
Ticıye Nezaretı Celıle- 'd k' 'k' · b' · · · d ·ı · · · ru tav1ıye e '· :re ere! · d ·ı · · V k"l · · t t İ c . . _ . . . . atı e ı ı ıncı ır nota vermıştı: wm. e ~az~ esını hale ime dev- oğlu lehinde terki saltanata hazır ol- zirai istihsalatını tensik için ıt- ~rı mıştır. .e a et pro1eyı e TOK O, 18 A.A. - So ,,, 
m~ H~dıvıyetı Mısrı:ı-:ere. Abbas redıp Hmdıstandan ayrılmadan duğunu bildirdi. Cümhuriyetçiler ..ı. tihazr tazım gelen tedbirleri tet kık etmektedır. . yetler birliği hükfuneti taraf ~ı. 
Hı/mı Paşanın tayınını muta- 12 Mayıs 19()6 Taba ile evvel Gandi ile her. meseleyi tanattan bili kaydufart ı;ekilmeıi li- kik edecektir. Diğer taraftan verılen malfı- dan kira ile tutulmuş olan ve 

1 
zam_mm olan 28 Şa~n 130

9 
.ta- Şibihcezirede Hidiv Hazretleri- halletmek istiyor. Gandi tekrar z~ııeldiği cevalıonı ver~er: B.un.un ü PARİS 

18 
A A _ M . mata göre böyle bir sendika teş- çinde yüzlerce Rus ve JapOI 

n.h~ı ie~an! şahaneıleTurusına nin hakkı işgalini hükumeti se- toplanacak konferansa iştirake zenne ~al derhal! ~·ne~ •çtımaa .. ' d' ~. b' ha:.n kil edilecek olursa Türk vapur- balıkçıları bulunan Japon b 
şıbılıcezıresı hakkmda sadra- niyenin teslim etmemesine te- decek mii' Lord 1 rwin kendisine davet ~lt;'f heyecan ~dır İuzakereden gazetesınınl ver ıg; .. 1~ d~ cuları İstanbul - Marsilya ara- dıralı Gensan Maru gemisi t 

zam canibi~de!I çekilen 8 Ni- essül ederim. bunu tavsiye etmiş .. Hindistan- ~:';":.i:~ ~~.;.::;,,:ı, :e ::::f' :: ?ö~, nazır ar_/:ıec ısın; h bu- sında bir hat açacaklardır. sizle gönderdiği bir haberde 1 
san 1892 tan~lı telg~~lı l(l~/e? Zatı nezaretpenahilerinin da mecusiler ile müslümanlar ımda kendiıine ihti.._tı lizunecle ıç~a?1da ki ı derec . e ~ Seyrisefain idaresinin Mar- Nisandan beri Rakodate ~·1e 
selarethanemıze .. teb~ıg etmışı;. cevabi notadaki tarzı ifade ile aranındaki ihtilal çok kökleş- ::ıunulacakb. Hadisat ilerliyordu. ~tı:~l . e~e~~·~ih:ı~t- silya ya vapur seferleri tertip Kamçatka arasmda buzlar 

. ~u le~man . . u~erın.e mezkur bu misillu vekayiin tekerrürüne miştir. Müslümanlar eka' ili yet Henüz birkaç ıı.~n ev".el tevkifhaoe· m e et enn, ~ a ıs m1 edeceğine dair olan haberler ' sında mahsur bir vaziyette \ 
§l~ıbc_eıı:rre Hıdıvı cedrt .Abbas karşı lngiltere hükumeti liıka- tedir. Onun için Hindistanın den çıkarıla~ cümhurıyetçi lider ' ta bul.unmuş oln una me e- hakkında bir zat dedi ki: dı" ı, kendi vesaiti ile kurtul 
Hı/mı Paşanın selelletı olan yit kalamaz bunlar Şibilıcezite müstakbel idaresinde haki 1 Zamora şehrin .m~ydanmda akdolu- ketlennde mevcut stokların el- -Marsilya seferleri henüz gml d tm •. 'mko 
T vf'k l ·ı P 1 ' arı- n bü ük bir ıçtimada "ak§amm sa d ık ılıp tılm sma im'cfuı yo una evam e egı ı a 

e 
1 

ve ~maı 'b~ş~~~.z~a: hududunun Rilihten Akabe kör mn ekseriyet taralmdan zayi .::ıtu~na kadar mutlaka hiilôimetl h~n iç ar k .. sa ~ , tl , mevzuu bahisdegildir. bulduğunu bildirmiştir. 
nmd~ oldagu gı 1 

• 
1 ıvıyetı tezinin resine doğru takriben edilmemesi için uğraşıyorlar. ele gıoçinneliyiz. Eğer o dakikaya :ısı etm~ uzere sura e ya~ Gl:minin hiç bir tehlikeye~ 

Mısrıye tarafından ıdare oluna- şarkı cenubi istikametinde ola- Hulasa Hindistan meselesi da- kadar bir şey yapamazsak fabrikalar- bılece~e~~~ubaı!,ı:1u~aya.~ . Hizmeti devlette İstih- maruz bulunmadı, çünkü içinıi' ~1 caktı: .. . • r~k. ka_t'i surette tesbit ~e tayi- h.a kendif!den çok zaman bahset dan sokııklara döküle~~- o~~l?.binler t~. 31~. t .. ır er ın a go., d d.l k mebzul surette yiyecek ve içt r 
rakHbü.l:~u mhe~kk~r hı~aO/ına ol~- nını zıyade tahtı elzemıyet va- tırecek bır mesele olup kalacak ce amel~ tar~nd~.•ilinip kluupurlmek ruş~~uşturml. Bkutnldan bılmaaşka, am e ı meyece cek bulunduğu zannolunmak· 

u .. ere u ~,metı smanı- zeder tır tehlikesıne du1eceg12 ve a unızı ba- mez.-ur me e e ere yap - Hükfunet hesabına Aw:upa-
y~ !1a~ühani Ta_ba'ya a~~ersev- Bi;aenaleyh işbu hattı hudu-

0

BOMBAY, 17 A.A. _Ye- §•~ .topla~•k::J~ tbul.ama~n sr mü~!P ol~~ mali .Ya~d~ da tahsil eylediği halde Adana tadır. 
ki ıle ~şgal.etmış ve Hıdıv 1!•z- dun hükumeti seniye ile Hidi- ni Hindistan valii umumisi, bu ~".:i =:::~buluna~ mı:ıı:r,: mesc:tesı ıle de ıştıgal edılmış.tır; ya tayin edilen posta ve telgr?f R d . k b• 
r~t~erıne aıt bu_lumuı. ara~ı .d~- viyeti Mısriye taralmdan tayin gün karaya çıkmıştır. Mumai- ti.gu Bir çok tehirlerden ele cüınhuri- f\J'.nı z~da Avru~anın zı1:3ı idaresi müf~ttişlerin?en. Em_ın oman ya a yeni a ın 
bılınden aslıerın çekılmesı _ıçm olunacak bir komisyon marile- ley, kendisine hoşamedi maka- ı yetçilerle kraliyetçiler arasında mü- ıst~hsalatını makul hır h~le ,. ıf- Bey mahallı nıemu.nyetın~ gı~- BUKREŞ, 17 A.A. - M. Tı 
vu~u bnlan haki~ temennilere tile tayin edilerek komisyonu mında söylenen nutka cevaben ... demeler olduğunu bildiren haber- rag etm.ek ve Rus .dampıng ıne mediği ~çin müstafi addedılmış tulesco, kabineyi teşkil etmi~ 
ragmen elyevm ışgalde devam mezkurca haurlanacak bir ha i Hintlilerin teşrik' e · 'h- ter geliyordu. Baraelonada halk hü- karşı mudafaa tertıbatı almak ve badema hidematı devlette tir. Kabinenin tahlif resmi ys 
etmekte bulunmuştur. ta üzerine işaret kılınacağı ha~- His ve meveddeteı ı::a::t:~ı:ıi kıimet ko?"i~ _dolarak duvar~ardan için alakadar memleketler ara- kullanılmaması bütün devairi rın yapılacaktır. M. Titulescc-

Bu hadise üzerine Sadraza- kında hükUrneti seniyeden kat'i. ve mevcut müşkilleıri iktihar! :::-:~ r:~:':.:v~:e"':f: :::::ai!: ~mda bir birli~ vücude get~e resmiyeye tebliğ olı:nmuştur. şimdiki parlamento huzuruna c ıı. 1 
mm telgrafla vuku bulan ceva- teminat itası lazım gelir. ve büyük Hindistanı mes'ul hü !eri ~ayan IMhaları parçalamıı ve g~ ~at.uf tedbırler de derpış e- • •11 • • kacaktır. Partamentonun kene. ıt 
bına nnaran hudut hakkında Mahali mezburede maatte- kGmet ve diğer dominyonlarla yalmuıtı. Halk ara•D>da biribirini dılmıştır. I 'it d tr k sine tam bir muzaherette bule 
Kahitede miizakeratın devamı essül zuhur eden müşkiliıtı va- müsavat gayesine isal edebilme nakzed~n ta!ialar clolatıyor. ~~ . P~RİS., 17 A',A. - M. ~a- ngı ere e en azası nacağı ümit ediliyor. 
gayri kabildir. Çünkü devamı himeye karşı tabiratı müpheme si için kendisine yardım etme- Po~tekiz ~ ~ına~ •~n v~al! ayan .v~ me~ usan me~~ısle LONDRA, 18 A. A. - Si- Yeni Romen kabinesi aşağı 
Mısırıo zararını badi olacak, istimali hn~nutsuzlug· u idame terini istemiştir. v'."'ilmrdek SouzkereıJdtert.•zd'~--m.,~~ ,aoY,~1 nııın Harıcıye, zıraat ve gum- yasi mahafil, Mac Donald ka- daki tarz ve surette teşekkül et ~ nıyo o arı QHlllJu•m geçı - "k .. n1 · • 1 ·ı M Süveyş lcanalı ile Mısırın mev- edeceğini ve lngiltere hükilme- Gandi - Lord lrwin mülakatı mcz bi; hale gelmiıti. Aralarında ii· ru. ~ncume en .reıs ene · binesinin dün Avam kamarasm miştir: 
kii idari ve siyasisini haleldar tinin münasebatı dostanede bu- BOMBA Y 17 (A.A.) _ fstih nifonnalı küçük zabitler bululıan bü· B.nand, M. ı:"ardıeu, M. Fla~- da ekseriyet kazanımş olması- Başvekil ve dahiliye nazı• 
edecek tatzdaBabıiılinin müdde lunmak istediği hükflmeti sen/ bar edildiğine göre Lord İrwin yük bir kalabalık kırmızı bayrak ta- dın, M. Rollin ve M. Fr~nç~ıs, nın muhafazakarlar fırkası tara M. Titulesoo, Hariciye nazın ~. 
iyatmı arttırmağa vesile teşkil ye beyninde vahameti istilzam M. Gandiden müslüman _ mecu ?'Y.or ve ">:aıa•m_ hürriyet, kabrol~un P,c:ı~~et._.to?,layarak kendılenle fından amele hükfimetinin ten- M. Ghika, Maliye nazın M. il 
<:tnıekten başka bit netice hasıl eyleyeceğini kaydederim. si meselesi halledilsin, edilme- ısti~t,, dıye ~'"'l'.0rdu. Kral "'!'~ goruşmuştur. kit ve muahaze maksadile yeni Vengeanu, Harbiye nazm Ce· Qı 
ed kt . M" b h . . Lo d y , yet bır otomobile binerek Maclridı ' ' . . . b' k l S d . Adi ' u emeyece Ir. unase atı asenenın muha sın n ra uvarlak masa kon k tt' 8 _,_,. Med' . 1. _ • • bir takrir vermesıru ır aç ay nera on escL, ıye nazın ,., ıt H .k. . O . / ' ter e ı. "'""'ye 111 mec '" 1a lngılız kabinesı" ğ .. 1 L M 'f M J u umetı smanıyece ma- azası zımnında hükflmeti seni gresınde hazır bulunmasını ta- !onunda bulunan kral Alfomun res- için imkansız kılaca ı muta ea-1 upu, aan nazın . orga. 
/um olduğu veçhile lngiltere yenin 3 Mayıs tarihli notamdallep etmiştir. mini kaldırttı ve yerine cümhuriyet LONDRA, 17 A.A. - Lon- smda bulunmaktadır. M. Maniu siyasi fırkalar h: 
h~~umeti Mıstt arazisinin ten- iş'ar ettiğim müddetin hitamın- lngiltereye ıridiyor ar~smı koy~urt~u. Büt~n re_smi dra _ Leeds ekspresinin 6 vago- Amele fırkası ile liberallerin ricinde ve bilhassa başlıca iktı 
kısmi müstelzim olacak harek§. dan evvel metalibimize sureti BOMBAY, 18 A.A. - Hint muen~seler uzerınde cümhurıyet ııu yoldan cıkmış ve bunlardan sonbahara kadar bir arada çalış sadi mahiyette bir program!. t b 'k d. ·1 bak 'h k •. d f ali' . . L d l . . bayrqı dalııalaruyor ıobldarı dol- . . . . '. . . . h' b" . • . 1 1 k lan . 1 bin tll a. n~Zfltl . ı ay ı ı e . amaz. sarı a. ~e at ıye e mu va ~kat v. ı umu~ısı o.~ rwın In- duran coşgun bir kalalıalık muttasd bınsının bag!arrı_a ~ıncır.ı k.o~tu- malanna. ı~ ır şc~~ manı .. o .. a ça ı~ca o ye~ . '3.. eY1'. 

1
, 

Hıdıvıyetın muahe~at. _ıle mu- etmesını tekrar beyan eylenm . ., gıltereye gıtmek uzere vapura "y•f8•m cümhuriyet,, ıözlcrile ..,_ ğundan devnlınıştır. İkı kışı ha maması ihtımal dahilınde gorul muzaheret edecegını soyleını• 1~ ayycıı hukukunun ıhlalıne razı (Bitmedi) binmiştir , vinç izhar edivonlu- fifçe yaralanmıştır. rmıktedir. tir . 
• 
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skan tasfiye talimatnamesi Vilayete tebliğ e 
3 Nisan çocuk hayra- Şoförler ~ Tasfiye r'--;;:::;:--E"'k_oı_ıom_ı__! 

idare heyeti intiha- iskan kanunu tali- Dum • batı başladı Halası için gelmiş... matnamesi geldi pıng 
ocuk bayramı bu sene de pek ".!".7:'0:ı::':'l:.:'"';',.!;:~';' ""n """ ;,ı.nnın k"' Oda Rus ithalatını 
arlak bir surette tes'it edilecektir "'·Dün =""' ,,,..,.ı;, ,,.,; Fakat merhumenin oğlu ortaya çıkınca !::!7;,;; ;;;:::~~~;~:;!,;! tetkik ediyor 
3 . mahallerinde dolaştınlmış, rey miras iddiası suya düştü lı kanununun tatbikine ait izah h Tıcaret Oda.sının Dumping 

programı mı 

, N"'" ç~W< "''"m' yrnğ' "b"ru •~o<ilo •=W oloo"" """"""'""""" Bogiln do «nri- •• Mmo dün ,;"""' gohn;ş<tt. .'kkm& . """''"' ""la<hğ< hazırlanımştır. Program trr. yet merkezinde intihabata de- H . . . . . . Izahname geldiiTi cihetle bu akkındakı rıvayetler tahakkuk 
en hemen geçen senenink 11 - Umumi merkez t raf n vam edilecek ve aksama netice anı acemı ışçı elınden çık- - Öldü mü? günlerde tasfiye k;misyonu tes etı~ektedir. Oda İktısat veka-
ayni olup neşrediyorur: dan yaptırılan (ist . ) 

1 

a ha:u belli olacaktır. , f~\?~ncak bebe~Jeı: .. vardır. - Ölmüştür ya, ne olacak? kil edilecektir. Evvelce talima~ letınden aldığı emir üzerine 
l - Şehirde dükkanlar nm cocuklarla h k~:!z ev .. r· r~ ~r aş, yassı hır vucut, çar- 30 seneden beri sağ kaldığı ne namenin mühim aksamını _ ~usyadan vaki olan idhalatı tet 

er milli ve Himayei Etfal biır ş.ekilde ta .a 'd\ vek:~s u B / di tJ, pı acaklar ... Mahkeme huzu- maliim... retmistik. Gene buna müt~eş kık etmekte, fakat bu tetkikatın 
raklarile tezyin edilecektir. 

12 

_Ta svı~ e. ı ~cet ırf e e ye e run~ çıkan sakat kadıncağız, Mahkeme, bu saçma sapan mim ~Tarak ve alakadarlar · ~- dumping mevzuu üzerinde ya-
2 - ~ube ve merkezlerle, dan çocuk ::ı:.rac:n~~:ı~es~r:iı: Şehir meclisi ~p ~u bebeklere ~eııziy?.:?~· iddialara tabii istinat edemezdi. faydalı gördüğümüz yedi~~~ pılmadığı s_öylenilmektedir. 

ve babalar ta~afından ço- ve çocuk! ~ . b arn a _oyu ıskemleye yetışmedıgı ı - Davanın reddine karar verdi. madde ahkamını hulasa ediyo Oda tetkikatını bilhassa güm Bayramı için çocuklara bay trlması ara _aır eıann haezrr lçıki~ ayakta durmağı tercih etti. M. As er bu akşam ruz: - rük istatistikleri üzerinde yap-
1 eıb· · 

1 
· umumı mer ezce Belediyenin üçüncü omzu arasındaki yu k bü T f' makta Od ı _ısesı yaptın ması temin lanacaktıır. ..klü""n 1 .. ~. r . _as ıye komisyonununun be . . '. a. memur an gümrük teşvık _olunacaktır. 

13 

_ Muhtelif yaşlarda gür katı tamamen :ılı ~u c e tumsek bell~ kı za- ge ıyo~ . ~ıf'.cı maddesine nazaran iskanı ıstatıstıklennden son iki ay zar 
3 - Hımayei Etfal merkez büz çocuklar arasında müsaba- tahsis edildi Ya :ay;~~ ;a~at~z edıyordu. :ansız v~ B_elçıka muhtelıt adı derecesinden fazlasını borç :mld~~usyadan şehrimize it-;Şobo!odndo ~ yohu< d;ğtt kol" y•pd•"k .... ~~ ço<W< • • • .. • ""' 1 •l"P " ~çray••' = =•im""' M. Am bu J,nm•Y'nlu bnlooduklan Y"· '". •k~ m~ mm.nnı. •<· nasıp bir yerde memleket annelere teşvik verici muhtelif Şehır ~ec~sı encu.~nlerın- ~ ;?e çıktı. akşam Ita.ly<l'.1 kum?aı:ıyasmın den çıkarılamaz. v~nı ve fıatlennı tesbıt etmekte 

ıUklarmın birbirlerini tebrik Jara ve bu ..,-,cuklarr yetiştiıren den her gun bır kaçı ıçtıma et- . . oyle bakalnn hanım, ne T~v~re vapunle şehnmıze gel- Bunlar fazlayı borrtanmadık dır. ene 

1 

. ,.- ıı· "· · · b ı di d · · bi ıstı yorsun? mıştır Pazartes · ·· ·· d T" k ~ Bu tesb · t d 
.e en ve aralarında tebrik hediyeler dağıtılacaktır. gı ıçın e e ye aıresı nası- N ·. . · ı gunu e ur ça tapu alamazlar ve borçlarım 

1 

esnasın a bu müd-
. tları o-öndermeleri temin ve 

14 
_Altı çocuk sahibi olan nın üçüncü katı tamamile şehir . . e de ınce sesı varmış. De: Fıransız muhtelit mahkemesin- yan mikdar hakkında ka a det zarfında Rusyadan mal cel-

lllayei:tfai kartlarının terci- ailelere bu gün için mümkün o- meclisine tahsis olunmuştur.Bu dı kı: . . d.e dokuz dava riiyet edilecek- medeni ve borçlar kanunu~~~'.: beden fırmalar da tesbit edil-

n .kullanılması teşvik edile- Iabilen riiçhanlar ve imtiyazlar katta bulunan hey'eti teftişiye - Hal~m ı.çın geldim. " trr. • • • mı umumiyesi cereyan eder a mektedir. tır. temin olunacaktır. evvelce Beyazıt dairesine naklo - Hal~n kim senin? -~ Haht Fahri B. ın davası Harikzedelerin mesken i~ti- Bu tetkikat esnasında Rus-
4 - 23 nisandan bir iki gün 15 - Müsait yerlerde çocuk lunmuştu. Bu vaziyet karşısın- - Şeku~e hanım Halit Fahri Beyin Darülbe- haz edecek başka malı yoksa bu yan:n evvelki ithalatı ile son it-:~•n b•ş1'yu•k bli<ün dük ~,. l>Volu ~· mü-oreltt '" ""· mülo<nş; "':'"':'ilik " ,yn; = ~:;::'' "°""! ~ bu'· doykil•nleyldn< ru;•ğ• ''"'Y' bW•b= ;U.Uyetl dhod no olw holau, ~•• bfrnfah<tto Y'· 
!arda çocuklara ait eşyanın tıp edılecektır. daıreye nakledilmıştır. Bundan b b b' bıfendı ... ozbeoz, ana oün 2 nci cezada devam edı'ldı· sa olsun yanı gerek firai ve mü- pılma.ttadır. 

lllek' · · ·ı "d" · a a ır 1 Allahtan b kak' · · Oda ak ·· .. · anlarda teşhiri temin 16 - On iki yaşına kadar ço baş~a memunn ve. sıc! mu ın- . ". k. aş ımse Sorulan şeylere henüz cevap gel tegayyıp eşhastan metriik ol- k" . a~c gumruktekı tet-t""ı;ı m"'";' 3~lo<d< ço <okl•nn 23 n;,,. günü o'°""' yob do Boy•n< d.u6 m• n•kk- "" .. '))
1
;'· mod;ği <omolo bulon= mu •

00 
n g«ok~ doğ<ud>m doğm 1 """ b"<<k«n "' bu h"'"'""'; bakımına, çocuk hastalıkla- tramvay, şimendifer, vapur v~ dilece~ ve bu kısT?-a da idarei _ Öl ıi dem~k? nunlar~ tebligat yapılamadııh ya cihetıi maliyeye ait milli em fihsai. m~~funat almdı~tan sonn 

'<<><ok g;y;m;oo ç<><•k <'d' .... !do P"~n ~yru..fu '""' h"'oa,. g-okb<. I . 7'f" h<n bonl~ ;,;n mnh»~• 2l '""'"" <ohi, v.ld~ bnl~ruo. uhd.ı.rindo h <M• mo"IMI~, b" npo• 
. ait lavha ve m~lajlar teş- !eri. Mmuru hukukiye müdiri- ge ır mıy ım. . edildi. ' ipka edilecek hiç bir veçhile is alınde tesbit edecektir. 

t edilecektir 17 _ Çocuk resmi geçitleri yetinin de Fatih dairesine nakli -Kaç sene var oleli.. Sürp Ağop mezarl .. tirdadıcihetine gidilmeyecektir Ticaret müşavirliği 
) 

5
-. Bayra~ mahalleri terki yapılmaııı ve bunlara muzikala- kararlaşmJştrr. Bu kısma da ha d -; ~O - 35 

sene var .... belki S" A " ıgı Maarl'l Almanyada tahsil ım· b "~im<•k ... - - ~ ; ...... ...mım.,; (goçh ~ riU onhW goç..U ~ bdodiyo ' " ... · ~''·· ··gop -n<hgmın ,;_ •ı• O !unan H•bi ·Edi ' '' ". 
ak tertibatı hokkabaz kuk ıimlerinde çocukların çiçekler- binasının üst katı tamamile he- - Sen kaç yaşındasın.. dıye~ yuzunden Enneni Başpa A vekaJef f p . p .:Sey. İ~sat 

Jı, karagöz ve e:.Usali eğl~celer le yaprak ve dallarla süslenmiş yeti fenniyeye tahsis edilmiş o- - SO va~ mıyım bilmem ki.. P?slıgı tarafından Belediye aley na dolu mektebi tayin ~.1
1

c?ret mu'a~rlıgıne Oğlon"ı; m""'bokala' ..,_ .,;. .. -,_ı;rum,.;" yoş· la<...,. --,sm mım.,,.,. bon mi bi- hl~ .~<'1•n daw hokkmdo Dö<- ı.m :, '..., n ~" ~~""' 
' •l-"1rtrr. ı"' ,_ bon1ua Y•Y• ola Daimi encümende ""<= ~··· ·~~ Hnkok m.bkom<•M• 20 talebe daha llfllğl ş : • . 
· 
6
-. Çocuklara ait kıymetli rak refakat etmeleri) f ı· - SO ~yın, SS diyin... ~.un kar~r ve~~~ektı. Tetkikat sınıflara indirildi Menı tafşış talımat~ 

~leri ha . 

1 

hal t rtı"b" il 
18 

_ Geçı·t resmı· esnasında aa ıyet - Pekı, halan öldüğü" zaman ıkmal edılemedigınden karar ge namesı' h . vı ev ar e ı e B 
1 

..:ı:.. _,_,_. •• • ,_ da "d" 1 ek rt • k 1 Cerrahpaşadaki Anadolu or-r.ın muhtelif yerlerine ve mü fabrika, vapur ve otomobillerin e e...,,e ~,.... encum~nı. ..aç yaşın ı ın? ec cuma esme ~ nuştır. ta mektebinin vaziyeti muhtacı ••oı.nno "lik odHtt<k<fr. _,,,.. mildd« düdük ,.ı.- mnh"" t<tk" """'-' htt -4-0 mda """"~- Perapalas oteb davOSI """'"' göruldüğü"don bfr mlid· M•ni- •~~•n .,,. 

1
1 

- S;n-"d' Jiimoyd- '" monWm• ;, ... ,k ounolori "'!ft~da çdrann.;, """ "''" - lO ~• "'WI öi<n """':'• l'<npola• - "hfü; Bod~ douon ı..,; m••rif ;.....,; bo bila ~W h=l-•kU obn <• 
'10 ,;, '"'""'· HğüdH ..m- tanU. ...,."'""· nnşb<. Bu ="'"'la "h" "· "?' kuk Y•şm•• dren öld ~·= "lci Milli id....ın lsombolda molrtop h<kkmd• '"""'" kra H=uwnonW bütlın ih""' ~e halka gösterilecektir. 19 - Açık yerlerde, bahçe- a~l(ik ~d-en evraktan b.azıla~ı sa şımdı yetmışı~de olman lazım. tesisi esnasında firar etmiş ve etmekte idi. Halbuki ahiren mu·· b~addeleri hakkındaki ahkamı 
Q hi l ta afmda taki d im A -f ıtirilmiş değildir. 

4y -. Bay•aın güni.i ve akşamı !erde ve parklarda çocuklarile P en r . ~ ~ e ı e . - ··· estag urullah.1 _ .. etmi otel hükumete, daha sonra Em- essisler mektebi İstikHil lisesi 
;.""o. •fo=•"' oğlonti yedo gdm "1ol"' yul« 'Ynlm•• yerek hn müddou ·~·~•k,. """' ""'"' ol~ynru • lik "'Ey"m b•nhn•m• ;nükal mü..m&H;n, dow<bn;şıonfü. Y•lnu """""~ •;• "H=• 

e Ç~cukların parasız girmele ve bural~rda da çocuklar için oldukl~nndan bu kabıl k!msele- - Neyse ... şın;ıd~ oraı;1'U hı- etmiştir. Anadolu orta mektebinde ise name ikm~l. edil~iştir. ~ındık-leının olunacaktır. hususr eglenceler tertip edile- re encumen taraf~da~ ~ıre~ tez rak halandan ne ıstıyOf'sun.. Bundan bir kaç sene evvel ilk kısım talebenin başka mek larda :agşıs,ın nevıne daır olan (~11 9 - Memlekette mevcut nak cektir. Jre~e yaz~~ş ve ışlenn~ ~taç - Meres! .ı Emlak ve Eytam bankası oteli teplerde dön-dükleri halde bu- ~u talımatname tastik edilmek lıfıe vasıtalarından mümkün ola 20 - Himaye görerek gür- e~rmek uzere davet t!dılmışler - Miras istiyorsun amma, 600 bin liray·a satmıştır. ranın yüksek sınıflarına alındık uz_er~ Devlet Şurasına gönderil 

4 °".l~in b•;Y~ günü Hri ,.. biiz ,.,;..., ç~okl•ı him•y•· '"· • Y' ""'"' v,,;,,; .v"" 1 Bo .,,ı,k ,.~>h v•gn"I" fan •nfaplouo ~ =mif ;,..,,; ~'"'· 
1 1 çın. Himayeietfal emrine ve sız kalmış cılız ço~u_gun resım- 5 senelık program - Yok ~fendım .. _. Jı'.ok. şirketi otelin Bodosaki tarafın- ~~nların smıflarma indirilmesi Budapeşte kundura 
llles~, bu vasıtalarla gezi11r- !erle mukayese ettırılerek mem Şehir meclisinden tefrik edi- - ~ah~ik~t h~kımı huzur~n dan. kendisine satıldığını iddia ıçın mektebe tebligat yapmış- sergisi 
~ lıukumet dairesinin Hiına- Jeket mukaderatmın bunlardan len muhtelit encümen dün de d.a yetışmış bır oglu var drmış- etmış ve mahkemeye müracaat trr. i"'~ "< b<lod;yodofrolori.U. h>ng;,~ -~·- ol~l»l«oğ; liom öğlodon ~ol vo h= do bn! ouru,h.O M= '"'k;ka< y•· Mok«p« bo şokild• ykmi M'""" Bod,.oş«do ""'" lınden geçilerek çocukla- halka buyuk yazılarla sorula- öğleden sonra içtima ederek me - Geçti gitti o... • · pılmak uzre muhakeme tehir e- kadar talebe vardır. Bu talebe cak beynelmilel kunduracılık ~ belediye reisleri tara- caktır. saisine devam etmiştir. Sabah - Nasıl geçti, gitti? dilmisti. Son günlerde bu mese- dün toplu bir halde marif i- sergisine ayakkabıcilarmıızda ·:~dan . s.elamla~as~, ço- 2~ - 23 nisan bayr~ında her- içtim~~~ -~ş _:ıenelik iı;ıa~ ra- - Yani diyeceğim hak .rah- le ~u~tclit mahkemeye intikal daresi~e '??racaat. etmiş, a§ağı davet edilmiştir. Fakat ayakka· 
lara ıltıfat edılmesı, çocuk kesın ~a~anc~ndan _hır kısmın~ poru goruşulmuş ve bu ıçtımaa met eylesin... etnu~tır. sm~fa ındırılmelerı mağduriyet bıcil?nn_ıız. muhtelif sebeplerle ~"'"'' nu<uk!" peylonm<,; ç~ok .,m Hnn~Y'"""" ruk>- Muhidd;n B. do ;ş<tt•k obn;şti<. lon~i mu<ip ofa"ğnu bHdirm" ~'IOY' """k •d=;y<<'klorin; ltıın edilecektir. kazanç sahıplerıne telkın ve te- Encümen, müessesati sıhhiye Bir tapu memuruna Takdiri kımyet lerdır. J bildirmi~lerdir. lı!.ı 1' - Çon"I"' Him•yoi•,. orin od;kook<•. . . fa•!~•" "tkHra" ;km.ı ,..,;, işten el çektirilmiş T•lobou;n bo müm,,<m• = Arjantinlilerin bizden 

,ıt trıerkez ve şubelerinde hedi 22 - Gocuk ve Hımayeıet- olup bu husustaki mazbatasını . Giritte bazı kayıtlar zarı dikkate almak imkanr n-ö- 1 ~~- ec\ilmek üzere oyuncak, püs fal hakkında telsiz merkezin- tiazırlamaktadır. Elde mevcut İZMIR, 18 - Tap~ memur- rülmemekle beraber bir defa ~et a mak istediği eşya 
, "'· "k" gföi miin,,;p şoyl« don nu<nk fr" oloo"'"'°"· ~tiln =<km <otldk•U ;mu ra Wmd•n K""" ofondiy< ~i;,,. bulunm•yor km~< k" <d;J~okfü. Mj•nbn Tkan• Od= A•· 

e poro da dahil olduğu halde aza- tımal maddcsınden dolayı ısten Gayri mübadillerin emlakle- Dıvan bugu .. n k jantin tüccarlarının piyasamız-
J:,ilauetfe Fransız masonları mi üc haftaya kadar bitecektir. el çektirilmiştir. rine mahallinde krymet takdir k arArını ~n ~~liy~tli mil arda hacı ya-

c 
Üstadı şehrimizde V, h h . Kasım efendi bir mübadil- etmek için Giride gitmiş olan verece gı, gul yağı ve sürme satın al-

elj • k •ı•k erem asta anesı elen işini çabuk yaptırmak ba- t kd .. k t 1· . . . . . Darülfünun divanı bugun.. ,·r- k . 

ı Çe Çı 1 

, . . . . a ın ıyme .omısyonu ışını ~ ma ıstediklerini bildirmiş, ti· 

ı .S Sabık .F~n~ız meb usan mec- Cerrah paşada. ı~şa. edılecek hanesı!e Karşıyal<a sı!>?r klübü bitirmek üzeredir. Komisyon- tıma ederek Rasim Ali Beyin caret odamızın tevassutunu is-
e Jisi ikincı reısı ve Fransız ma- verem hastahanesının ınşası u- ekzersız sahasını 300 !ıraya sa- dan istanbula gelen hab 1 fiziyoloji kitabı hakkındaki ni- temiştir. 

<r .· . lkt t lui ~''" ti<<o<larmd•n M. Grnu,. ny•oağ• ;ç;n şündfük "'""'" bn '"' n b-•m ıo.onıı ı;.,. n•""" hoy"" ı,;, <ok .,:;.~o h•i kamın• •«o«kti,. s,,,. Od• bu h"'"'" •lakadul" 
1 ~lYl ısa. ve ,;., diln ok•P""'° şohrimiu g<I ';" ''?'"""" h,kkmd• ort•~· "M<bğ< ;dd;, ·.~;ı;yo•. M .... k'Y"l•rm• ""''m'""''"· ;,.;.n bu kM" •loyhk olo"1< Oım~ '" «=• «m<lrtodi•. 

ili etı memnunıyetle miş ve istasiyonda Türk -~ason bazı fikırler tılmakta ıse de ala- le hakkında tahkı.C7t yapılıyor. Jaklerine kıymet takdiri için ev Rasim Ali Bey hem Maarif ve- N 

k ı d 
lan üstadı azamı operator M. kadarlar barakanın hem dayan- iş bankası şubeleri velce cemiyete müracaat eden kaletile Şurayı devlete müraca- urullah Esat Bey afŞl a 1 . Kemal Beyle meşriki azam aza- mayacağını ve hem de b~ kab~l gayri mübadillerin komisyona at e~ecek ve hem de bazı mü- Konsorsiyom icra komitesi 

e •~ b.1.ayısta Taksim bahçesıı:ı~e )arı ve bazı üstatlar tarafından yerle;,de tam o!arak s~hı_ tesı- MANİSA, 18 - lş Bankası mahallinde emlaklerini irae et- derrısle.r h?kkınd~ ikamei dava reisi iken istifa eden Nurullah dı,;""'•k çiçoklik, moym•bk Jio..,,ıamruş. Toka<liy•n .,..ı;"' "' "'.""'' .. gourmek •mk~• ol· şob<';,;, kü"O ,...,; b" lınl" molori m<şm< bolon=ku ;dL •ıloyoook<". R~·m AH Boy Em Boy bugfin Anim"Y' g;do ç'~ tgisi için istihzarata devam o- misafir edilmiştir. M. Groussier 

1 

madıgını soyle~ekte ve" teah- yapılacaktır. Bankanın büt!in Girit takdiri kıymet koınis- kitabın~.a en fazla Akil Muhtar cektir. 
k· 11ll1aktadır. . şehrimizde bir hafta kadar kala hü:_ edece~ dahı olsa dogruda1! eşyası hazırdır. yonu emlaklerinin kayıtlarma Beye hucum et~iği _için Akil Kafkas fındıkları iyi 

4 lktısat vekaleti de zıraat o· cak ve sehrimizde ki mason d?gruy_a bır verem hastahanesı Şehir stadyomu için tesadüf edilmiyenlerin hakları- Muhtar Bey de hır kıtap çıkara 
''""' bfr '"'"' göndonni• m•hldlirin; ,;,,,., "'""k ,. bn"" m"""' ~••'" bnl-k tetkikat = »ybolm~• ;çin """; ~"' «~•P. •=;ş<;,. R•,;m AH değil '•~" ">imam ,.,.bbü•üni; bk ;çtimrufa bi< h;.,bo m.• ~ udu la~. •• • mü.,dill« <=;y";"' ,;, mok· ,,;y _OOn« bu k"•PI• bu"""' Al=•Y'd• ı,;, fmd•k ;w,ı" ınnunıyetle kar~lamıştır. d kfr M Qı-oussier serefine inkılap muzesıne eserler Şehir stadyomıınun Beyoğ- tup yazmış ve bu kabil gayri . b~r cevap vermege karar ver müessesesi bundan bir müddet 

Türkiye-Japonya .::,.;.; ,.;..ı..ı.n ,,y;.,., ~ lokdip ,.;;,u; komi•yon" in"'' ~l•il """""."' Huhlyo müb•WUori" kron;, yon Giduo m""'· • ~ooı h•riç ıriY'Yluma b" .,. 
s ınukaveleler·ı n"lecek ve bu a"~~m mahfelde tarafından müze için yeniden üç mekte~ı arkasındaki arsada ya- iken_ ya ~ı~za'.. Gınde _gı_derek Lıman şirketi mim yaparak Rus Kafkas fın ......,.. pıl c 1 t B emlaklenn <>" t ı dıklarmrn evsaf itibarile fındık 
" Türk· ·1 t d b" esmi kabul yapılacaktır. yüz cilt kadar kitap alınmıştır. a agı yazı mış ı. azı zevat ı ,,os erme ennı, ve ko f f 1 • ( 'Ittolunıyetı. e spanya ara~mf a ır r Bunların ekserisi yazmadır. stadyomun İstanbul cihetinde Y?hutta ~u. emlaki gösterecek . opera ı ı anınızın aynı olduğunu, fakat an ıcaret ve seyrıse a- b k ı ı L · k · 100 kilosunun 30 - 40 ş.ı"Jin dalı• 

0 1tı.n-ıuka Jel · d" ·ıt t b"I Sad ilah Bey geldi Müzenin tanzimi devam etmek yapılması fikrini ileri sürmüş ı~e~ ~ ı ır~e.etme erinin te- ~an şır etı'. memur ve a- ~ 
• ";tjhni ;;: on un " yoo ' U .. .. . ""'· ;,. do MohMdm Boy. '"°'ruıa. ='"""."""'"'·. mdo&. ""'""'; md•tihliJk ko- "'"' bul~duğunu, bü<ün ciko· 

2 

' : Seyciocl&n -m moduril Arsalara Ö nn '' '"""'" ouikloti gib;. ,.,. G•yn mub•IDllo. ,~;yotl ~"~"" <oşicilı~ «ş<bb~ .,. la" fabrikal~m bo fnid•!• 
-, 3 msan ~yra~ . S"1oll,ı; Bey dü? Yol~•d•n Ç p .......... Boyoğln ""'""'" Y•· '""""'°"'!n m._.m<nb" ;;,.,;_ RUŞU•. K~pm~fin. ni.«mM· lru!faruhkl"""' ;1>n «m;ş vo 
g 1. 23 nısan hakımıyetı mıllıye §ehrimize gelmiştır. ahlmayacak ,, pılmaS'tııı'l!tnuvafık görüyor. ne bu kabil Gırıtlı gayri müba- mesı Tıcaret mudınyetı tara- Rus Kafkas fındıkları ile fındık 
et ~l'rammda daireler tatildir. ee1111e11111111euıeuı11ı• h . ulıt rf ktal . B ~ ı:ks tl b ld' f dilleri vaziyetten habprdar et- frndan tasdik edilmiştir. Yakın- l~rnnıza rekabet etmek istemiş-ı alovada U€UZ pavyon meselesinden çıkan hadisenin ~ rı~.;;: e ı d~o .. _arz;- d:. ru" ~ d a b~ he ~y: e~ mü miye baslamstır. - da kooperatif faaliyete geçecek tı. Ticaret Odamız yaptığı tet

kikat neticesinde Rus Kafkas 
fındıklarının evsaf itibarile fın
dıklanmızdan çok dun olduğu
nu ve bu yüzden ucuzluğuna 
rağmen fındıklarımıza rekabet 
yapamadığını ve bu fnıdıklann 
munhasıran piyasaya ucuz ve fe 
na mal vermekle maruf çikulata 
fabrikaları tarafından istihl2k 
edildiğini, iyi çikulata yapanla
rın bu fındıklara rağbet etme
diklerini tesbit etmistir. 

ıı S . f . 'd . . y 1 tetkiki muhtemeldk. dakı ve ı assa ca -~ uzler ek- dur ~kgund'len ır 1 !!'.( e ' yu arı- D , • tir. Kooperatifin liman hanı 
1 

., eynse aın ı aresının a o-

0
. d' t rindeki boş arsalara çop atıma azı re ı en yer en gezerek dö uvar ılanları ){arşısında bir sat ş " ~d h ın · · f ıva11 Dr. Fahred ın ve z- . . . k .. .. . 

1 

ınagazası it a orta a ı er ıçın ucuz ı- dd. Be 
1 

d k suretıle kirletılıne te ve manza- numu basına hır kıymet takdir iıanat şirketi duvar rekla- olacaktır Kooperatif mem 1 ~- ;. tla ikamete tahsis etmek iize ze 1

1
n h Ykker darasınd. ~. kçı an ra ihlal edilmekte olduğundan etmişlerdir. Fen işleri müdürü ra yüzde. yirmı' dereces·nd ura-

""§a t' d'"' . 
1 

b·ım·ş mese e a ın a ver ıgı ararı . b k b'l h' 1 z· B d .. .. mını yaptığı bazı yerlerden üc- ı e u-
lir. ıt ı~ .ı11 pabv!yon artı k~ 'iki tarafa da tefhim etmiştir. beledı:~~e u adi; a~a S: ıR e ıya_d eyk e cku'mka gubnulbu ye- retini tahsil edemediği için be- cuzMer~ temin edecektir. 

. ~a. ap ıca ar ır mayıs a - İ dd' B h kk d t 
1 

t' rine muracaat e ere e ra a- re gı ere tet ı atta u unmus lediyeye müracaatla bu parala- ustehcen n • t 
· t ed"l kt. .zze ın ey a m a aı ıe . h d ·ı '· eşrıya 1 ece ır. k 'ld""" .. 

1 
· rma bır_ er ta ta per e çevn me- tur. rııı beledı"ye man'fet'l t h ·ı M" 

Et
.bb d d aran verı ıgı soy enıyor. . . ·ıd·-· 'b" b t · b 1 F h , . . "' ı e a sı o- ustehcen neşriyat tı ı a o asın a B l il' l . si bıldın ıgı gı ı za ı aı e e- en ey etınm verecegı ra- lunmasını istemiştir. Fakat he ., h · . . yapan ı. li:tibba odası .d· h ti dün U gar mua ım erı diye memurlarına da tebligat por müsait görülürne o zaman nekadar ilan imtiyazı şirket; mı.za gazetelerınlfl; evrakı 2 to ı are eye dil . .. n1 "d 

0 1 
b .. el . . ncı ceza mahkemesıne ver·ı · 

. Planmıştır. 7 mayısta da hay Şehrimize gelmiş olan Bul- icra e ~ış, çop ~ta arın şı - u yer. er u sene ıçm e ıstım- belediyeden devredilmiş ise de tir. ı mış-
li~ . 'llet divanı toplanacaktır. Bu gar muallimleri dün Bıılgaris- detle takıp _ve t.ec.zıye olunmala lak edılerek stadyom inşasına bu müracaatın isafına imkan Yak 

k d J 

ı.. ı kt ında muhakemelerı'ı1e 
. . rdir. , rı te rar e ı mıştır. vaş anaca ır. görülememiştir. bııslanacaktır. 
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.,. MLLIYET PAZAR 19 NiSAN 1931 

Sct.I •' CI. t 
~la'i[lı~~t il Siyasi kitaplar 11;:1~~~i~.~e;:;; j & [ j ~JllJ , ·,3 f t•kl" l l ntıetleunıcto, köle m~lesı et- ~I N"'~ , 
Aırın u111deıt"Mll/111ettir" s 1 a e susayan ar mekten, onlarla göriişıınete bi- H 

19 NiSAN 1931 ml:~ıa~=~le:!ız!:C: ~=z~~= • " eyecanlı 
rmıOOın biridir. Arzımıızın hangi istememekten bile çekiniyor- Ölen zevcesinin kıymetlı· hatırası e· 

IOAREHANE _ Aabra cadde.. tarafına döınsdk, istiiklile 8Ulla- lar. Bıunlard:an bahsederken 1 r 
No: 100 T..,.._, .._., Milliyet, t .. mış bir milletin, içinıdeki ya- Mım. Vi~llia şu şayanı di.ld<ıat - Fıransızcadan-
tanbul bancılan memleketlerinden tar sözleri 9Öyleyor: "Bu +şerait al-

Telefoa awnaralanı detmeık gayesini talkip ettiğini tında her hangi bir Avrupalı 'kırk beş yaşlarında kadar 1 ona se~gili zevcesinin bu lhatı- • t f 
24311 - 24312 - 24313 görüııiiz. Bu yoldaıki cidal, in- millet, İngilizleri ço'ktaın mem- vardı. İşleri iyi giden, para kı- rasının daha uzun zaman yaşa- 1 c a I 

saıniyet tarihinin en asil en yük leketinden !kovmuştu,,. Faıkat ran bir tacirdi. Saçları hep bu yamıyacağı !korkusunu veı:ımiş-
A BONE ÜCRETLER/ sek merhalesinden birini teş- Hintlilerin şiddete, !kana k~ı işte ağarmış olan ibıı adam için ti. KencFsi yaşadılkça ve sene-

G TUrkiye için Hariç içiıı kil edecektir. hissetükleri nefret onları böy- paranın ayrı bir !kıymeti vardı. ler geçt&çe lbu he·"'·elin daha NESTLE kehatJetı• s ayiıt< 400 kunıt soo kuruı H" d' t b k · 1e ,,_ •· • b. h k B · JO~ 6 • 750 ,, 1400 m ıs an, u no taı naza+r- 'ıı.at ı, cezrı ır arei etten, elikı de onu türlü türlü müşki- çak !bozulacağını düşündü. De-
12 ,. 1400 " 2100 ".. dan büsbütün merakavec bir şimdiye kadar menetmiştir. An lada kazandığı için paraya böy rin bir inkisarı hayal içinde te

man.zara teşkil ediyor. Oııa+da caık bundan sonra da !böyle ola le bir ehemmiyet veriyodru. He es.sürünü hafifletmek ihtiyaci-
Ge.!en .evrak g~ri verilme• neler oluyor? İsti:klal için açı- cağı şüphelidir. nuz kendisi pek genç bir yaşta 1 ıe sokağa çikarak kendisini ha- LJerkesl· hayran edecek bz"r oyun 
Muddeü ıreçen nuıhalar lO kunıt lan mücadele ne şekilde tecel- Müellif İngilizlerle de görüş olduğu zamaın evlenmişti. Zev- yata atmaık istedi. n 4 

tur. Gazete .. matbaaya ait iti• li ediyor? Onun hatmi ·mahiye müştür. Onlaır, Hintlilerin iken- ceısile yirmi senelik mes'ut bir Bu ı"htı"yaça ne lcadar hu··ı·.u··m 
İçin ır. iicliriyete müracaat e<lilir. İ 

Gazetemiz ilanların -·uJi,.edııl ti nedir? şte bunları öğren- di kendilerini idaıre edemeye- !hayat yaşad!ktan sonra bu k.ııy- süırdü? .. Onu bilenler bir müd-
l<abul etmez. meık için gazetelerin verdiği cekledni ve İnıgilterenin Hin- metli hayat. arkadaşını ebedi- ! det sonra ikendisinde büyük bir 

haberlerle iktifa edemiyeceğiz. distandan çekilımesi bu memle- yen kayıbettı. değişikHk ,gördüler. Genç bir 
Ya +oraya gidiıp ahvali kendi gö ket için felaket olacağını ye- Kadın öldükten sonra kendi kadınla birHkte ona tesadüf 
zümüzle göreceğiz, yahut lbi- Jlcavaz olarak iddia ediyor ve sini dünyaıda pek yalnız hisse- eıdenler vardı. Bu 'kadının çok 
zim hesabımıza giden ve gören Hintlileri İngilizlere karşı nan den adam onun hatırasını nasıl genç olduğunu, ikisi arasında 
lerin anlattı'klaırını dinleyeoe- körlülde itt!ham ediyorlar. İn- an lacağını bilemiyordu. İsteyor pe'k büyük bir yaş farkı oldu
ğiz. Yalnrz dinlediğimiz şahsi- gilizleri tanıyanlar bu sözlere du ki onun hatırasını unutul- ğunu söyleyenler de vardı. Ni-

Bugünkü Hava 

Oün enla•I• hararet 18 enaz 
tı di. Buıı;ün ruzglr mütehavvil 
' e hova bulutlu yetin :kıymetini C'VV'elden dene şaşmazlar. mıyacak bir surette taziz etsin .. hayet dostlarından birine kendi 

memiz lazml. Mesela • Mm. Viollis'e göre tam is- A!klına gelen çare kadının si, itirafatta bulunmak ihtiya-
isminde bir Amerikalı kadm üklal taraftan Hintlilerin ade- bir ıheykelini yaptuımak oldu. 

1 
cile dedi iki: 

da Hindistıana gitmiş ve bir ki- di umum at."llinin (1ki 320 mil- Heykel? .. Her halde ıkadmın r _ ıBen zevcemi çıak sever_ 
tapla aıvdet etmiştir: orada kü- yoııdur) yüzxle yiımi beşini teş mıdıa'bbeti iıa~m.da ve da'ha dim. Onun hatırası ölmesin di-

B k 
çiicük beyınile gördüğü şey köy kil eıdiyornnuş. Diğer yüzde ıkimlbilir lkaç sene yaşadığı müd ye bir heyıkelini yaptırdım. Fa

enİm nem e sik! terin pisliği ve krzıan on iki yetmiş beşi İ+nıgiliz !hakimiyıeti detçe lbu heyıke1 duracak değil- ı ı<at bu heykeı vaktinden ev-
Gazeteıeri okuyorum Bir yaşmda evlendiğidir. Tabiidir altııın.da ıka1mağı teocih ediytor- miydi? .. Biır mermer tıeyıkel her 

1 
vel ıbozulmag"a başladı. Halbu-

yere meb'us Valı" umumı: il- ki etüv de desinfe'kre edilmiş . muş. Fakat bunların da lkat'i ,,_ ld . , m •ıa e ınsandan fazla . yaşamı. ki ben hesap etmiştim +ki o ben 
du··r, m,.clı"sı· ı'dare' azası tayı"n ve lkmk. ın~ geç'kin +genç kız. tarla 

1 
surette Dominy.on istedikleri-. B f"k" h . . H ı _ ~ u ı ır OŞ'.lna gıttı. ey- den sonraya da kalacak. Fakat 

edilmek ihtimalini verdikleri ~olu 'b~ al;nıd~~~el~lbırı ~- \ ne nazaran, b~ ıdare tarztı ~r kel yapan bir san'atfkara müra- şimdi anlııyoııum ki ben ölme -
adamlara tel fonla sorup işi tah- · ~· ru ~n. a a,.,,.a a ~ e.n ı le ~şetmek. ıst~eyen ngı - caatla fikrini söyledi. Binlerce den o büsbütün !bozulacak ve 
kik ediyorlar. Mesela Cemil Pş. gormekl ııstidbadnlı yoksa, !,iınd~s- dterenın buıkadaztm . 'ki~leyeed~. nl e frank vermeği göze alarak hey nihayet !kırılacak. Onun için 
ile Dr Abd il h C d t Be tan ya nız u a.-ı gonnege eıreceye ar ıstınat ouı e- k r t rd H k I k ··ı b 
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Yarın bu siitundakl izahatı okuy11nuz. 

tst nb
. 

1 
ub' a lev elma ye malklkUındur. Fakat beııeket ver ceği sorulalbilir. Hatta, İngiliz- e ı yap ı ı. ey e t~p 1 <> en u beni teselli etmeğe kafi gel-

a u me usu o up o ya kadına benziyordu. SanalJ'..3.r metli. Simdi size baska bir şey - - -· . - . . _ _ -
ki 1 nl 

- ei+n ıki bazı açtlc zihinli, civan.. lerin adaımlaırı olan hii.lcümdar- ,!iii... H k h t k t b 1 t 1 ~ ca arını sormuş ar, o ar da . 1 , d bö" l eb- . Dom' f l çok muvaffailc olmuştu. daha sÖyliyeyim: Beni genç bir -~ arı ' aya• aza ve o omo ı sı.gor a annm - ~ 
.. t f b" . mert ınsan arın a Ye teş lar bıle ınyon tara tarı o - İlk zamanlar heykelin önün kadınla .,.örenlerşa..,ry:orzanne- Golaıacla Lnyon hanındı Uln ÜNVO~ SIGORTASl~A 

mi uspD~k·kmen ı. ır cbanevap ve~ş büsleııde bulundıuğu oluyor. dUklarıını bildirmişlerdir. ., ·~ 1 y 'I 
er. ı at etttm, a ne boy- BıwıJ. d Mm A d , M v· ır ,. 1 ld - de saatl~r<:a .?üş~~eye dalan derim. Mermerden lbir he;*el _ aptırııuı. 

le •ey teklif ne de tahmin sure v· ur~ ar.asın ": · n. ree m. ıo ı; 111 vaısı 'f:ı:J<TU adamcagrz go~lerınden yaşl~r !bozulabilir. Fakat genç ıbir ka- Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 
1 

e. ev.cı ide L ıyDeor. kunkianbşu duı vardır ki Hindistaın haıkkm tandan çıkımağa mahkfundur- U N y o N netıceyı a ım: me en d . 1d • k' 1 B k d" . _., g~n farket~i ki s.eVi!ii!i zevıc. esi- sonra da güzel ıkalabileceğini 
d b. k .1 b hakka a neşretımış o ugu ıtıaıp sa- ar. unu en tsı, şu tarLJUa n h ,,k 1 nıd b k .__ , . . . İ e ır e sı c var. umu ki '-·-' b lbü" ük" ·'---'hah .. 1.. ın eJ e ı e · ır ı ı yerın uv- ta;mnın edersınız. şte ben bu 

t"l t 'h d T B d - ıo 8 mırııde bır garetecı ka netice şu.dur: n+gilizler is akarak seyredıyordu. Faıkıat bıır dmm her +halde ben öldükten ~ • 1 
L •1 . b k .k di İ yesı:uue u y ve 'IJOUJ t soyuyor: ı.a - .. d .. B d k k 

ı a <bınl u ed sı 
1 

ne r? şte bu- memlekete dair haki+ki ınalu- «Ne tarafa bakılıırsa bakıl- zu ugunu ·gor u. u ne eme genç 1 adıp.da zevcemin unut - 1 1 kumpan · asını bir kere uP.ramad•n sigortı y•pıırınaymır-
11 ııu u ama ım . mat edinmemize imkan hasıl «sın, +hükiim şudur: Şiddetle ti?. İçinde bir ~zap duyd~ .. Bu maı:ciste~c:<liğim hatırasını ta- • '\-, 7 rldon: Beyog!u _ 20J2 .. iiiiiiiiiiii-· 

Ah burada aksaydı ı azabın ne oldugunu kendısı de zele.mk ıstıyorum. 
ı 

olımuştur (1) «otsıun, şiddet istimal edilme-
Hep okumuşsunuzdur: Ada- Mım. Viollis Hindistana, «den olsun, lbirdenıbire yallı.ut :~'Yin edemezdi. Fakat heyke- Bu garip gö:ülebilecek bir bu arzusunu yapamadan öldü. 1 le, lehine neticelendirmişti. İş' 

' t n> l avalisinde feyezan var ... Gandhi'nin açtığı ademi itaat «tedıricen olwn, altı, ay birse- ın ta mda gördüğü bor..ı:':luk teselli miydi? .. Kimbilir?. Kendisinin bu mevzua dair ver te bahusus bu muvaffakiyetten 
Seylııı :ı ve Ceyhan nehirleri taş- hareketinin en ateşli zamanın- «ne, on sene yahut yirmi sene miş ıolduğu konferansları dost- sonra serbest namzetlere böyle 

ı r r n~1s ... Hatta Seyhan nehrinde da vasıl olmuş ve kitabında, «sonra İngilizler Hindistanı setmeık istiyoru~. Son zaz:ıanlar 'j teşri kuvvetleri arasında müna- ı !arından M. Segard toplayaıraık bir imkan bahşedişi, Onun, 
' r r~ni bir kol peyda olmuş .. Köy bu esnada şahit olduğu vakayii· 'lkaybedeceklerdi.,, da hukuku esasıyeye daır neş- sebattan bahseden kısmıdır. ahim "Clemenceau sur'la de- Türk Milleti için ne kadar ha
,~ c 'üler hemen yeni ırmak tesmiye büyük bir asaletle anlatmıştır. Mm. Vhllis'in ~<itabı bu gün redilen m~~imbir eser salahiyet 1 Uım.~i harpet~n b~ri p~k 1 ~ok~atie,, unvanile neşre~iş- yırlı bir yol takip etmekte oldu· 
~ ctınişl~r. A vrupadan gayıri ımeınleketler ıkü Hi.nJistan ha'k!:cında yazı- tar olan ılım adamları tarafın- , çcık munalka~a edılen hır lbaıhıs tır. işte Fransa da neşredılen ğunu gösterir. Zaten bu muvaf· 

~ r İ • tanbul su şirketinden canı rUhunu anlaıyan Avrupalı ıpek lan eserlerin erunufassal ve en dan çok talkip e<lildi. Bu eser te demo~rasi +ba'.ıis, üzerinde millıim eserlerden bahsttiğimiz fakiyetin sırrını biz terihte ara-
.c yaı;mı~ bir arkadaş gazetede bu azdır. Bunun içindir ki Mm. kryımetlilerindendir ve bu me+m hukuku esasiyenin ne tarafa çok söz Söylenen 'bir :kelime de ikisi.. malıyız; Çünkü Halk Fırkası 
~ haberi okumuş, geldı . Viollis'in Avrupalı zihniyetin- le'ket haıkıkmda faydalı bir vesi doğru gittiğini talhlil ve izalha bu kelime olmuştur. Geçen deme!• Türkiyedeki istiklal ha· 

, -Ah! dedi, gördün mü İs- den taımamen tecerrüt ederek ka teşkil edecektir. Müellif ki- hasredilmiştir. !erde Dr. Gustave De Ban tara- reketinin başlamasını temine· 
; .• r· tanbıılu Terkos belasından kur- meseleyi sırıf insanlnk ve ha'k talbını yüksek bir adalet ve "Des Nouvelles tendances fından s.:m neşredilen bir eser- Mektenl ı·ıer mu·saba"ası den siyasi hey' et demektir. Ba, 

taracak c;areyi ! noktai na&:rrndan göriip müta- insaniyet lhi~sile yazmış, ve du drait canstitutionel,, isimli <len baıhsederken demokrasi I' il şında büyük Gazimiz bulundu· 
t - Nedir? dedim! lea etmesi eserine müstesna l:ıic kerııdi5inin A'Vrupalı zihniyetin ve profesör Mir,' cine Gnetze- •'kadar ba§lka 'ba;;ka anlaşıldığı- ğu halde Türk inkılap mefkılre-

~" . - Söyle, S~karyadan mı? Kı kiymet veriyor. den tamamile kurtulmuş oldu- viteh tarafından neşredilen bu m değerli Fransız aliminin na- Mu"'stakı'ller hı'zbı' sinin mürevvici bulunan Cüm· 
ıt;'tı zıl ınnalctan mı olur, bir ayak.. Müellif, Hindistanda her- ğunu göstormiştir. Görüşte se- eserde Avrupa memleketlerinin sıl anlattığmdan da ıbaJısetmiş- huriyet Halk fırkası için bu alın 
~ti'r Her':es bakracını doldurup dol- kesle konuşmuştur: Yani isti'k- lamet için bundan daha emni- t~ilati esa.~i~e~i a:.as~~da b~r tik. Dr. De Ban de:nokrasi hak ması pek tabii olan bir netice 

durup almağa başladı mı iş ken lal taraftarile, Domill!yon ta- yet verici bir şey olamaz. m:ı•.•ayese yurutulmuştur. Kı- kında evvlce Clemenceau'ya,M. Mektepliler müsabakasmm ve bir haktır. Cümhuriyet genç-
diliğinden hallolunur, mubarek raftarile, nihayet İnğilizlerle R. N. tap profesıör ta' afmdan Paris Mossolini'ye bu kelimeden ne birinciliğini Darüşşefeka lisesin liğine istinat eden Cümhuriyet 

a bela, kalkar gider.. İstiıklal taraftarlarının fikri - huku'k fakületesinde verilen ta:k aınladı'klarmı ~:ı.:nuş ve almış den 908 Ömer Kemal Bey ka- Halk fırkasının millete hayırlı 
a
1 

• Göz! ve göz I ~ll;.lfund1:'.r. Onlar _İn~ilizlerin 1 Neşriyat Hayatı _J rirleriın hülasasrdır. Kaydedil- olduğu cevabı !:itabına dere et zanmıştır. Yazısı şudur: olacak her işte muvaffak olma-
~ b "'"- d şart H d t d mesi bilhassa lazııın olan cihet meği unutmamıştır. Bu haftanın en mühim habe- sını temennı· ederlcen Tu .. rkiye 

1 A k d l d b' · · ·· ki ı.._ay u ı11ı ıs an an F d d' d E • h · · · ·h b "f · d 
0 1 ı . r a aşa~ _an -~~~ı .. ote. - çıkmalarını isteyorlar. Bunun ransa a neşre l• şu ur. serler umıumı arpten Bu bahse tekrar avdet ede- n, yenı ıntı a at• arı esın e H. de her zaman için yapılacak her 

n ~ n~n. çekmec~sının gozunu sahı- sclbeplerini araştıran Mm. Vio- l "'h' l sonra hukılku esasiyenin gitti- cek değiliz.Yalnız budemokrasi Fırkasının millete faydalı olaca intihapta böyle müsmir bir ne-
a'l l Bebını.n .ha~n olm~dan a.~rruş ... llis pek ala biliy-0r ki böyle bir en mu ım eser er ği yolları göstenneğe tahsis kelimenin !henüz kat'i bir tarifi ğı ümit edilen yeni bir şeklile tice olacağını kemali itminan 

• ı rıkı de ıc;erlemış .. O gun çek ar-·~· -L.-ı..· birdir tektir· Fransada neşredilen yeni e- edilmiştir. Haki'lııs.teıı UlllıUdni olmadığ~nın görüldüğünü ilave namzetlerini eksik tesbit etme- ile söyleyebilin'z. 
~' µıece açanın cebinden c~:ı:danı- Bi;-~ifıe~'i:"~enıdi ;uround~ serlerden bahsetme'k isterken harpten beri A"1 upanm rnu!h- etmek lazımdır. Hukuku esasi- si ve bu suretle Millet Meclisin 
i' o nı aşırmışlar .. Çekmecesı açılan müstakil seııbest lmak m şu itirafta bulunmanın ne ka- telif memleketlerinde teş~ilatı ~n umumi harpten beri aldı- de bir mustakiller hizbinin bu- D 

- 11 adam açana diyor ki: ru haık vev~rzusu. F~t bu:_ dar zararı olduğunıu ,kabul et- esasiyefattklı bir taknn istika- ğı muhte/ifisti':ametleri anlatan lunmasına iınkan vermiş olma- arülbedayi mildiri-
k -. Bira.der sen ';ıe~~ .. ~özü hepleri araştınnaıkta devam e- mdk m""Y:buriyetindeyiz. Bu sü- metler tal:ibine başlamıştır.İ~te profesörün :kiU!ıından bı:ııhse- sıdır. Bu haber, türkün Büyük yetinden; 

mii açacagına kendı gozunu aç! den Mm. Violliıs onların hem tunlarda o eserlerin yalnız isim prof~r bu farkları göstermiş, derıken demdkrasi +kelimesi ha- halaskarı Gazi Hazretlerinin Önümüzdeki tiyatro mevsi-
FELE~ maddi ve !hem manevi oldu'kla- terini bile yazacak kadar yer yeni Avrupanın teşkilatı esasi- tıra gelmeme!c kabil değildir. tensibi ile husule gelen mühim minde temsil edilecek eserlerin 

Yeni neflr/yat: nrugöııiiyor: İngilizler Hintli- lbulamıyoruz. Onun için bahset yesinin umumi bir surette ar= Keza Clemenceau'dan umumi bir yeniliği bildirmesi itibarile v · d" -- · k" ·k "--·-1 b' tetkikine b:ışlanmışur. Mutercinı n H I d . leıri Ia!kir düşürmüşler, milli ti- mek ısteme ıgımız · ıtaplar a- zettı ten sonra 'lltll' arı ~:er harp esnasında en tehlikeli bir mühimdir. 
• ı1 ı aya per esı caret ve san'atlarını mahvet- ras1ndan ekseriya yalnız birini birer tahli etmiştir. dt:vr,ede Fransada isleri eline Cümhuriyet Halk Fırkası beylerin eserlerini asıllarile be-
l· a \"a1.1n hıyıU kuçük Ali , bahsetmelk mecburiyetinde ka- EseFin bir kaç ehemmiyetli almış olan Clemenıc~au demok- lstanbuldaki müntehibi sani in- raber pazartesi ve ·çarşamba 
• s eı ı u eglence•; kaugöz tı:iıabı çıtı:- (l) L'İnde contre !es Anglais. lryoruz. noktasında,n sarfı nazar bilhas- rasi hak'kında bir eser vücude tihabatmı, halkın hemen müt- gunleri Darii!bcdayi idaresine 

fi - mı. ır Her , t •cıde bulunur. Edition des Partiques. Paris. Bu sefer bir +kac; kitaptan hah sa kaydedilecek ciheti icra ve getirmeği pelk istermiş. Fakat tefikan reyini kazanmak sureti- tenlileri mercudur. 

- tedigimiz her şeyi yapıp yapa- nıyan, bilen b~risi olsaydi .. Da- mem. Benllıı buraya srk srk nakliyat işlerinde bana-ihtiya.:-du. Bu surette daha iyi anlaşa
mayacağını ibeklemek laz= ha az ehemmiyetli bir ada.-nla geldiğim saray hafiyeleri ta~a- cmız olursa ıbunu temin edebi- bileceklerini hesaıbediyordu. 

- Kendisi şimdi evinde bu- iş göıırnek bizim için belki da- fmdan görülürse her halde iyi lirim. Fakat Baıker dedi ki: 
lunuyor. Haber yol1ayarak ça- ' ha iyi olurdu. Deımeık istedi- 1 olmayacaıktır. Paşa karşLsındaki ıbu zaif, es _ o adama paca vermekle 
ğDralml. Eğer zatı devletleri 1 ğim daha ucuz satın alına bile- Baıker'in evi Kadri Beyin mer uzun lboylu adamı tetkik iş gorülmeyor. Çünkü benim is 
münasip görürlerse .. ? j cek, elde edileıbilec.e~ _bir ada.on· köşküne 'kı :mşu idi. Aradaki ediyordu. dedi ki: mim mevzuu bahsolunca ne 

lı 
.ıı ih - .. f'.'akat bi_z_im. bu adamlar- j rinci şarttı. Ka_dri B.e~in mu
a dan ogreın«egımız ç.dk şey var hakemesi kendıne 'hakım ola-
1 {' drr. Onlann 'kadınlan... bilmiş, makısadına vasıl olmak 

1 1 · Kadri Bey sözünü ikmal ede için sakin ve tedbirli, icaıbmda 
·ı rr medi. Çilıııkü Paşa genç zabi- hilekar oLmalk lazım geldiğini 

, h tin sözünü keserek dedi ki: hesap etmişti, 

Paşa düşündü, sonra zilınini olsaydı. Silah na:klı ışı !her hal- bahçeden geçilince oraya gide - Tedbir ve meharetle gö- deınse bütün memurlar benimle 
işgal eden en miihim bir cihe- de pek serin kanlı ·görülmesi biliyordu. rülen işlerin neticesi muvaffa- temas etmekten çekiniyorlar 
te temas ederelk dedi ki: liizııın gelen lbir iştir. Davut Be Yusuf Paşa ile Kadri Bey ki yet olmak tabiidir. 1 Bu sırada Kadri Bey lakırdıy~ 

- Biz tasavvurumuzu tatıbi!c 1 
yin adamları her Y.erde ne olup Baker ile karşılaştıkları zaman - Bana bir demiıryolu im ti- 1 karışarak dedi ki. 

sahasına çrlraraıbilmeık için çok bittiğini o kadar dtkıkatle takip Baker Kadri Beye dedi ki: ı ti yazı verilirse bu lhem benim , _ Bunun sebebi getirtmiş ol 
paraıya ımühtacız. Adamları- ediyorlar ki.... . 1 - Her halde çok mühim şey için karlı ıolaca:k, hem de sizin ' duğwıuz atsız araba olacak Bu 

J r1i - Onların kadınlan açrk ge- Yuısuf Paşa Kadri Beye bu 
' ziyorlar. Bütün güzelliklerini hususta ıbir münalkaşaya gir

ı - yabancı erkekler görüyor!. me'kte bir mana görmeyordu. 
P2 · anın bu sözleri karşısın- Karşısındaki genç adının fikri-

1 da Kadri Bey kendini zaptede ni reddetrne'k için beylhude bir 
ınıme:nisti. Onwı kızdığmı Paşa inada lüzum yoktu. Kadri Bey 

t fark etti mi, etmedi mi?.. yin noktai nazarını bir taırafa 
ık Pununla beraber genç adam bırakarak dedi ki: 

ken dine hakim olabildi. Mak- - Bu Baker denilen adamın 
• sad rıa vasıl olmak isteyordu. bize ne dereceye kadar faideısi 

HallJ ..ıKi kendi maksadını elde olacağ ını bilmeyorum. Kendisi 
etm ·~. yani Kerime Hanım E- ne bir dereceye kadar itimat 
[cnı linin zevci olmak için Yu- göstrip tam emniyt :hasıl edin 

·f ~:ıyı kızdırmamak en bi- ceve kadar kendisinin bizim is-

mm ibana verdvkleri ma!Umata - Bakerin mııhtelıf veıs.aiti ler görüşeceğinize göre kimse- hükumetiniz için faideli olacak araba yüzünden siz eınniy;tsiz 
göre silah ve cep<ıne yüklü bir vardır. Karada nakliyat için de nin bunun farkında olmaması trr. liği celbetmiş oldunuz 
vapur yoldadır. veleri bile vardır. Bursada ipek lazımdır. - Nasıl? .. Siz Namnk Beye · 

- Baker'in gemileri vardrr. /mevsimi geldiği zaman topla- Yusuf Paşa nazlı bir tavırla kafi derecede bahşiş verdiniz - Ben bu otomobili adada 
Muntazaman işleyen bu vapur dığı ~pekleri istediği gibi nak- Baıker'e sordu: - 'mi?... . işletmeyorum. Sebebi de oto 
lar ısaysinde çok istifade edebi- !ettirir. Kendisine bu mesele- - Nasıl? .. Ticaret işleriniz Paşa söziinü bu suretle baş- ~o?ilin arkasından öteki beri
liriz. Onun için Baikerin yardı- den bahsettiğim zam:m her hal iyi gidiyor değil mi? .. Siz kara ka ibaşka yollara çeviriyordu. !kmın t~ş aın:n~.~ır._ Bana şey
mını temin etmek son derece ' de bize göstereceğ i bir çare o- da ve denizde bir çok mühim Bunun sebebi kendisinin asıl 1 tan ded~klerını ışıttım. 
liizmndır. Bir de Baker kendi lacaktır. t icaret işlerine giriştiniz degil girişmcl< istediği bahse nasıl Baker Paşaya anlatmak iste 
memleketinde en nüfuzlu a- - Pek iila .. Ben de zaten bu mi?.. temas deceğini tamamile tayin 

1 

yordu ki eğer kendi dediği. İs-
damları tanır, bilir. iş için kendisile görüşmek üze- - Evet pederim tarafından edememesinden ileri geliyor- tediği olursa o da Paşanın ar-

Yıısuf Paşa bundan memnun re 'buraya gelmedim mi?.. O- b1rakılan servet sayesinde bu du. Baker'in doğrudan doğruya ınılarmı yerine getire lbilirdi. 
oLmamış bir tavrrla Kadri Be- nunla konuşurken sizin de bera işlere deıvam edebiliyorum. O- alakadar ·olduğıu işlere temas j Paşa son derece ihtiyatlı görii-
ye şu cevabı verdi: ber olm·• · ız Fızımdır. Çünkü nun bana !bıraktığı ticaret mes edeırek onun esrarına yabancı nüyordu, Baker ilave etti: 

- Keke daha az adam ta- ben bu aJ~.mı öyle s~:c sr\ öre !eğinden a rılma orum. E--er olmadı"ını öste~ek isteyor- ·- · Bitmedi 
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.-........ HAL SNAF 
Kırmızı yumurta dögüştü.renler 

Kimlerdir bunlar 
Darülfünunun Süleymaniye, 

Mercan kapısı ile Beyazıttaki 
köşklerin civarında geceleri do 
!aşan bir takım şahıslar bu civa
rı telvis etmektedir. Korkudan 
geçilemiyor. 

Mercanda: Nazım 
Halimiz ne olacak? 
Biz Anadolu orta mektebi 

talebesindeniz. Bir kısmımızı 
yedinci sınıftan altıncıya, altı
da bulunanlardan bi.r kısmını da 
beşinci sınıfa indirmek için Ma
arif eminliğinden mektep mü
diriyetine emir geldi. Diğer 
mekteplerde bir kaza eseri ola
rak nasılsa sınıflarımızda kal
mışız .. Şimdi yaptığımız yanlış 
liareketi tashihe ve memleketi
mize faydalı bir uzuv olmağa 
çalışıyoruz. Tam bakaloryamı-

Tophanede Akarsu caddesi 

za bir ay kala biz nereye gide- Şu yola ıbakınız 1 yek nazarda kesen müstesna, bu yol.dan gay bu yoldan çıkııyorlar. hayretm 
_ _ _ _ ___ _ riz. Başk_a _hiç bir mektep bu z:ı İstanbulun ıkim ibilir 'hanıgi u- ri bir cadde yoktıur. ENet burası ettiniz? Her gün makamına şi 

. .. . .. urt d .. - .. tü k adeti var- Çok geçmeden bakarsınaı~ 1 ?1~nda bı~ı k~bul ~~ez. Mercı- zak, hücra bir köşesidir. Diye alkar su caddesidir. Burada tok kıayet ettiği halde hfila bir lan 
Paskalya gırdıgt gunden be- m a ogu!J rme 

1 
- k' kırk elli kişi durmadan yu- ının naza. ı dıkkatını celbetme- ceksiniz değil mi? Kaldırımlan bir lamba ydktur Kaldırımlar ha bile korunadıg" mı gören or 

· k d rtadan ge dır Yumurta satıcısı, o an rag- 1 
' nizi ·ca d · · · r'., soka lar a yumu - bet" t k . . vvela etra- murta kırıştmnağa başlamış- rı e er:m. bozuk, ç::ımurlu, yıkık , lam- bo:ııu'ktur. Baştan başa imar etli halkı da bu hale hıryret ededur 

çılmiyor. Ne tarafa baksanı.ı: f 1 :r ~a- ~ınk e kişiye ba- lar. Bu yumurtaların sağlamlı- Magdu: talebeler Na. ıbasız yangın enkazı manzara- len Cihangir ve Firuzağada ika mıtktadır. 
kırmızı yu~urta ! ... Hoş. heps~ :.~ op_ ~aıg~ir ır k:ç yumurta ğı üzerinde bahis tutu.~~n.~ar bi- N eıat ve ! hsan sı.?~ .~r~edeı: l_>u yol ıtı.iç te. düş~n met eden binlere~ aile a:~la Eğ.er belc:c1iyeıniz, ora hal 
kırmızı degıl ya .. ıçlerınde ye ~·· • .. ~? .. r ;çenler ta- le vardır. Yumurta dogşu 1 ne- Mektep sokagı 1 dugunuz g~bı heledıyenın rh- rı bu yoldan vlenne donerler ilanı düşünınıyorsa bari şehrin 
şile , mavi:ye,portakal sarısına ve b?l~_:1l u;1!~ ~e ıp ~k ~ yu- tlcesinde kırılan yumurtalar ay Ni§ancada Kazgani Sadi ma- malini mazur gösterebilecek bir i ve hırsız yatağı olan bu karan- güzelliğini na.zan dliı..te al 
daha türlü türlü renklere boyan ıa e a a ab ar 0 toplanırlar. rı ,satıcılara verilir ve müşteri- hallesinde mektep sokağ ında ' semtte değildir. Burası Toplha- ltk yolda SıJYUlurlar. Polis \ıa- rak yar ve ağyare karşı bizi g 

ı 1 d r Kaynamıt murtacmın aşına ld • 1 ed c·h · · aıh d" 1 · ·· di · · b 1.. · · mış o an arı a va · d k b" .. .. itil başlar: lere (60) paraya kadar satı ıgı tek bir lamba yoktur. Yangın n en ~ angıre, yanı seyy va ıs erme goz gez nnız, u um; bır vazıyette bırakmada 
olarak satıla r> bu yumurtaların er enS, ~r guru t kırılac~ı.. olur. Resmimiz sokakta yumur- mahalli oldug"u cihetle geceleri ı vapurlarının yanaştığı Tophane sokağın günün zabıta havadis- kurtarsa. Ma<a.mafih bu temen 

f k .k. •. kadar sa- - enınyumur an ..., . d T k. . - ... u a !arını ı .ı huruşa h b . k" k lmaz .. Senin ta döğüştürenlerden hır grubu buradan geçmek pek tehlikeli rıhtımın an a sune ÇLkan ye- lenne nasıl salhne oldugunu an nımızuı artrk bu defa naz.an dt 
t ıyorlar. İstanbuld~, Pas~alya- ıJ"~r 

1 
e~, 1 ın gösteriyor. olmaktadır. Gazeteniz vasıtasi- 1 gane yoldur. Zaten Beyoğluna !arsınız. Memleketimizi ~zme kate alınacağından da urnitvi 

ya mahsus olmak iızere bır yu- ırı a · le belediyenin nazarı dikkatini 1 çrkmak için Tophaneden boğaz ğe gelen seyyahlar Beyoğluna nz. 

Ne sihirdir, ne keramet! cel~~::::1~c~i:::~~ Çocuklar, bayramlarına hazırlanıyor 

. · erilen rnlaUmat öc;ğ- Nakış işlemek için bu tığ-
Çarşı kaprda otom&tilk. t~- ~ b:; "lar eve götiiriildiiı: lar kAfi ~lmiyor. Acaba tığ 

larla bizim eski kasnak ;!'k ru ıse ~gütü~ sihir ve kera- satım adamı da beraıber mi eve 
benzeyen nakışlar yapıl • - t-en :ıo.n:: yboderek bir türlü iş- gödimıeli? 
tadır. Bu nakışları yapan trg- metın~ a :uş Bir •kariimiz bi- Yoksa bu da ne sihirdir, ne ke 
laır, gayet pratik olduğu z~ ley"?.1ı~o:gı-· ~ektupta tığlar- ramet .. El çabııkluğu marifet 
ile !lıal•k tarafından hamretlı bir ze gon er . • mi? 
rağ1bete ma?Jhar olmuştur· An- dan bahsedryor • .. -

~ 
' l 
j 

Şimdiden. ~d~lara ~ö~ =~e:~:~n~~~ var. .. 
Bir kaç günden beri şeytan nı hıssettık. Bu seb. p kadar Vakıa diğer seneler, bugun-

1 d.. l üren kış baharı ıze 0 ' · · Ad 1 yava · kulağına kurşun, hava ar uze 5 . ' • diden uzak sayfi- !erde boğazıçı, a ar, ~ 
cuma arattı kı, şım b'" .. avaş dolmag· a başlardı .Bu sene usun- v , 

Çarşıkapıda Medrese soka
ğında tek bir lamba yoktur. Bu 
sokak tramvay caddesine de ya 
kındır. Gece eri ası zindan 
içindedir. Acaba, elektrik şirke
tine buraya bir lamba koyduru-
lamaz mı? 1 

Asım 

Ahlaksız kadınlar 
Hasan Paşa karakolunun bir 

az aşağısında Laleli caddesinde 
saat 22 den sonra bi.r takım ah
laksız kadınlar toplanarak bura 
dan gelip geçenleri iz'aç ediyor 
lar. Bu ahJaksız kadınların La
leli civarındaki mahzenlerde 
ve o civarda bir medresede ika
met ettikleri söyleniyor. Zabıta 
nın nazarı dikkatini celbederiz. 

Tayyare postalan .. için Çocuk bayraııru y$laşcyor., Son günlerde me!kteplecde j çok faydası görüldüğüne şü 
mektup kabul edılıyor Bu münasebetle mini mini srk sı!k müsamreler de verilmek he ydktur. 

Posta idarei umumiyesinin me!kteplil~r az:asmda iyice heye redir. Resmimiz, 20 inci ilk ~ 
1 9 nisan pazar gününden itiba-, c~n va:. ~ı~ıden bao/ramlık el Bu rna-nerelirin mini mi- tep takbeısiodecı· blr kııırmn 
r !n İstanbul ve Türkiyenin bi- 'bı:Selermı gıyınerek 9dkaklarda nileri serbest konuşmağa iyi çocuk bayramı için hazırlıkl 
lUınum posta merkezlerindeki kol kol3: dolaşan yavruouklara söz söylemeğe kısaca cemiyet yapmakla rneşgvl oldUklarr t 
hususi hava postası kişelerinde rast gelıyonız. hayatına alıştırmak itibarile sırada alrıımrştır. 
tayyare mektuplarını kabul et-!========:'===============_,==~===-------= 

::!~r~;=~ adi bi; mektubun Sokak pi la vcıları çoğalıyor 
Romanya, Bulgaristan, Yu- "Eıııbap olan piLav yer,, diye 

goslavya için: 7 1-2 kuruştur. bir söz vardır. Burada zikri ge 
Macaris3:n: Avuseturya, Çekos-ıçen pilav, her halde resimde ki 
lovakyaLıçıhn.: t 12Alml-2 kuruştturl. seyyar pilavcının pilavı ile ay-
Fransa, e ıs an, an ya, ta 
ya için: 20. kuruştur. Belçika, ni ciısnten olmayacak 1 
İngiltere, Felemenk, Danimar- Son günlerde, bu kabil sey
ka ve İspanya için de 25 kuruş- yar pilavcılarm pek çoğaldığı
tur. k 

1 
İ nb na dikkat etmişsinizdir. Pilav 

Tayyare me tııp an sta ul .. . . . . 
da Beyoğlu Galata ve İstanbul muştenler'., ek~eny~ sabahley.ın 
merkezlerinde saat ı 9 a kadar el1kenden ışlenne gıden fakır 
ve İstanbul merkez postanesin- bazı işçilerle, aşçı düklkanmda 
de de telgraf gece kişesinde sa- karın doyuracak parası olma
bahın ikisine kadar kabul olu- yan küçük seyyar esnaftır. 
nacaktır. 

Tayyare mektupları İstanbul 
dan ayni günün akşamı saat 22 
ıs te Parise vasıl olan Sidnanın 
şark oku tayyaresile her sabah 
saat 4,31 de hareket edecektir. 

kışın nisan ortalarına kadar de
vam etmesi yüzünden sayfiye
ye gitmek değil, bir mahalleden 
diğer bir mahalleye göçmek bi
le adeta mesele idi. 

Artık akara kışı arkamızda 
bıraktığımıza emin olabiliriz. 

Resmimiz köprünün Adalar 
vapur iskelesinde bir göç man
zarasını e:österivor. 

Lokantalarda, bozuk y:ığlar
la pişıni§ pilavdan yiyerek ra
hatsız olduklarını söyleyenler 

şu sJkak pilavından ıbir kaşık 

alsalar, acaba ne derlerdi? İşit-

tiğimize göre bu nevi pilavla
rın tabağı üç kuruşa kadar sa· 

tılıyormuş. Üç kuruşa satılan 

bir tabak pilavın satıcısına ne 

kar bırakacağını nafile yere he· 

sap etmeyiniz. Bunun sırrını, 

bilse bilse bu seyyar pilavcılar 

hilecek ı 
it 
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spanya kralı Alfons §por • •. 

Parise visıl oldu Kasımp~şa 2 ncı kume 
şampıyonu oldu 

(Başı birın sahifede) ı akılane bir surette tetkik edece 
ğini söylemiş ve Katalonyalıla 

·bi hareket etmek için bir sü- nn emellerini tam bir surette 
ı, ı bölüğünün başında hücuma tatmin edebilmek için gayet 

Bu kıymetli takım çarpışhğı bütün ta
kımları büyük farklarla yendi 

Hakikaten muızzam tamamen 

1~2·0-,o·o·o·F-ig·ü-ra·n .. I 
Ftansızca ıe. 'ıır f 01 ·i ı 

... wiiimı:ı:iiZ:mııs:ı:ı:m1::ım:m::~ 

ılkmak icin icap eden cesaret kuvvet!~ bir. fed~r~l İspany~J Şimdiye kadar, ikinci kiline- Bu galibiyetle Kasımpaşa bu 
1 n fazla cesaret lazımdır.,, C:.~~~u~ıyetı t~şk~li lllzımgeıdı- de bütün takımları yenen Ka- sene ikinci küme şampiyonu ol Paris'll yıldızlar: JEANNETrE HELbLl. ı_; emK ve muhnk ><sıı, ~'· <.;I; "'~· ~ ıı \d. ·, 

gını ılave e.tmıştır. . sımpaşanm bu cuma Kadıköyün muş oluyor. Bilhassa aralarında RAOUL PAOLI ve 11ire. Mizanseni: RAOl L \\ Al."11. tan 
' Kral Alfona namına beyanab M. Do~ın.go, Ma?nt ve Ka- de şampiyonluk için Eyiple oy- Kurtuluş, Pera gibi birin~~ ~ı- C E S R E T ! ., ş !\ ' L' \1 1 

420,000,000 f 6 Fransız sine-
Franga mal olmuş ve 8 sene- }d 

de vücud3 getirilmi,ti.r. "' ma vı ızı 

PARİS 17 (A.A.) - Duc de talonya hukfunetlerı arasm~a nadı"ı ma ta da 3 _ 2 galip ge- nıf Rum kulüpleri de olan butun ..,. .................. .. 
d 1 panya kralı namına hiç bir ihtilaf mevcut olınadıgı- g ç · k" 1 · · b .. "k f ki l yen l!!"'""'""•·····ı""...._ '! ı b' · k rı J • klıl ırı .,.:m::::::::::::·::: ıran o, ~ . . _ . . !erek ikinci küme şampıyonu ra ı~ enm uyu ar ar a 1•111111u111111111111 11111mıım11111111111u111ııımııııı nıımııı:ı ::!ili!!!!!!!iiıili!.,.. " ~ ıur ve uyu 1 m er mera 1 .m ............ 1fü 

atbuat mumessılleı:ıne ~~ya nı beyan etmıştır. olduğunu yazmıştık. mesı bu takımın g~Iece~ sene Bugün birinci mauneden ıtılıaren ~ ım B •• ASRJ Sinemayı ::;; 
ıtta bulunarak Parıste goste- . .. . Kasımpaşanın şampiyonlu- birinci kümede mühım bır kuv- E EIT~lt ı· ~ i mı u gun . . ... 
len husus~ kabulden dolayı te Franaa1 yem hukômetı tFanıdı ğ uile neticelenen bu son maçın vet arzedeceğini gösterir._ . ~ ınenıasın a ! IH Teşrif ile kemali muvaflakiyctle gostetilm.' ıe ı n ".IOE MAY" Hii 
kkür etmış ve kralın beyanat- PAR S 17 (A.A.) - "!?sa t f il"t ud r· Kasımpaşanın oyun sıstemı l§ = eserı ve .tEAN DAX ve VIVIAN GIBSON ıar.iından ıem•il di' n mi 
bulunmayacağını, Fran_sada hü~funeti:. yeni t~~anyol cum- a s a ı ş u . . seri ve açıklarla ilerliyen ve ga ğ ~ F . R A R . L E R mı 

! tadar mıiddet oturacagının hurıyet hükfunetını tanımıştır. Oyuna saat bm:le başlan~ libiyet gollerini oyunun sonları 1 E' "Enı uıunı·n iii :i 1 1 :::: 
echul ve yeni bir karar itti- . _MAD~~ 17. <.A·A:·>. N Mad saha ço~ kalabalı~tı. Hakem Su na doğru atan bir sistemdir. IJ J UA !Q 1 ::; 1 f N K A R 1 S J !ili 
ız etmek için İspanyada y~pı rıtın ~n b~~ kı~ısesının en k~- leymanıycd~ Arı~ Bey. . Spor sahasında kazandıkları lf yahut R E S . . . .. ılli 
cak umumi intihabatın netıce demlı rahibı_Adlıye nazı~ını zı- Oyunun bıdayetı~d~ Eyıp sol parlak zaferlerle kulüplerine ve § RAMON NOVARO _ '1Ukımme1 ve muhı~4em fılmıru go~me~e koşa~ıklndır.. :ı::fi!! 
ne intizar etmesi muhtemel yaret etrniştır. Bu~ M~drıt pa- açığı bir fırsattan ıstıfa ederek muhitlerine şeref getiren Ka- J i ı:r.ım• Bu gün 16,30 maunrsıle ıuvareslndo ZE GIN 'li!ıRYETE •:::::::: 

ı ılundugunu söylemiştir. Kata ~asla~ını1? cümh~yetı kabul et ilk golü yaptı. Bu gc;ıl l_{asımpa_:- sınıpaşa onbirini tebııik ederiz. ; tarafından ~ • UV-.Jo.Jo.Jo-"""'""~"""--': 
nya meselesinden bahseden tiklen manasını •fade etmekte- §ahlan ga~te getı~dı vıe ~g Jk• • takı lan İii büyuK bir muvaflakiyet olacakur. ~ Bahrımuhit adılınnın birinde afk ... 
oc taraftar bulunmuş olduğu dir. açıklan Nacı vasrtasıle tehlıke- ıncı m maç ;n111191•1 •-•mmııı; Hanretli n kızgın ilıtlnslar •. 
ı beyan etmiştir. li akınlarla Eyip kalesine akma İstanbul futbol heyetinden: Hot ve tadı bavayen (iıaraları_ 

Diler prenaler de ıidlyorlar ğa başladılar. Bu kınların birin 7-5-931 tarihinde ikinci ta- Bu haltı -- Fransızca sözliı ve ,arkılı 
Seville' de kanlı karıatalıklar MADRİT 17 (A.A.)- Prena de Naci tutulmaz bir şütle Ka- kımlar maçlarına Kadıköy saha ~ E 8 1 R K 1 z 1 l H T 1 R A S A D A S 
SEVİLLE 17 (A.A.) - Ge- Don Juan bir İtalyan vapunma sımpaşanın ilk golünü attı. Sa- sında başlayacaktır. Birinci ve l filminde görecek ,. dinleyecekıiniz. 

n akşam, bu hu~ust~ mem- binerek NaJ>?lire mütevecci~en y~Iar berabere .. Kamnpaşa. hi- ikinci kiline kulüpleri m~hhas 1 Müme0<illeri : Fransız sinema yıldızlanndın DANIELE PAR OL\_ 
ıiyete rağmen bır mıtıng ak- hareket etmiştır. Kralın ka:yın- kım oynuyor, bilhassa sen ve !arının 20-4-931 pazartesı akş~- 1 GASTON JACOUET n PHILIPPE HEIUAT. < 
ne teşebbilıı etmişlerdir. Ko- biradebi Don Karlos Cebel~tta- açıklarla ilerliyerek Eyip kale- mı sat 19 da mmtaka merkezın • , ı Pelı yıkında ~ 
ünist hatipler, "burjuva cüm- rike gitmek üzere Sevılden sini §Üt yağmuruna tutuyorlar. de bulunmaları, murahhası ge~- -GLORY A da1111mı Melek sı·nemasın"da ~ 
ıriyeti,, ni kaba kaba sözlerle hareket etmiştir. Orada Frans:' Haftaymın sonlarına doğru Ka meyen kulüplel'in kuraya iştı- .1 

hkir ediyorlardı. Polis yetişe ya müteveccihen bir vapura bı- sımpaşa aleyhine bir pealtı olu rak ettirilmeyeceği tebliğ olu- ••••••••••••• 
k bunları dağılmağa davet et necektir. yor, çok güzel oynayan kaleci nur. • ~uv....;,.Jo-"-"""'.A.-"-""'""' 
ışse <le komünistler imtina et Mehmet bu muhakkak golü de Bir Yunan takımı ru·· tu·· nler ·- llalt•nın en huyük muvaliaklycıi ~· terdir. içlerinden birisi ateş Harp ıemilerinin iaimleri kolaylıkla kurtarıyor. Kasımpa • • -

1 d k ı M E L E K ve E L H A M R A Slnematarında tığından, polis mukabelede defittirildi şa hücumlarına devam ediyor zmıre gt ece I l E N R y G A R A T ve V ı L L y F I{ 1 T S C U ye 
lunmuştur. Bunun üzerine MADRİD, 18 A.A. - Naz- ve sağ içleri Pöti Neşet sol a- İZMİR 18 - Yunanistanın M"b . ve- BLANCHE MONTEL LILIAN HARVEY 

· ı icadele başlamış ve bir komü pralar meclisi, İspanyol harp çıktan .,...len pası bir şiltle gole Apollon takımı haziranın ilk U ayaa emrı ••rıfından .'imanca 
- d "· · "" l b kl • tarafından l'ransızcı " ;t ölmüştür. İki taraftan 17 gemilerinin isinııe;inin egışti- tahvil ediyor. haftasında 2 maç yapmak için ka etten e enıyor ( l'lagr-ant Delil) ( Eınbıech r) 

ralı vardır. Komünistler, şeh rilmesi hakkındakı kararı da İkinci haftaymda Kasımpa- şehrimize geleceğini Altay takı· M E L E K, te 1 E L H A M R A · da 
ı başka bir noktasında toplan tasvip etmiştir. ~ daha canlı oynuyor ve bir mına telgrafla bildirmiştir. Ta-

1 

İzmir iktısacli mıntakası da- c O R M O M E ş H U T 
ık üzere ricat etmişlerdir. Ye Bundan sonra, XIII ~lpho~ gol daha yapıyor. Eyüplüler bu kım 400 kişilik bir kafile ile ge hilinde satılmayarak kalan ve lılmt oldug~ itiru kabul etmez bir keyliyeıtir. 

biı- mücadele . başlamıştır. zır~lısma E~, kraliçe. Vıc- na bir golle mukabele ediyorlar lecektir. .. . . Zi.raat Bankasına merhun olan Bu ıün bu sinema hari~aıııu ıidtp ıörtıoüz. 
:r iki taraftan bırçok yaralı tona - Eugerua. Re~':1.blıc~, . ve oyun bu suretle 3 - 2 Kasım- Telgrafı çe~en, klup reısı M. tütünlerin inhisar idaresi tara· Hafiye ; Bu gün yalnıı ELHAl\IRA ıinsmumdt s111 10,45 tı 

; rdır. Prens .~lfonso kr~vazörune Lı paşanın galibiyetile bitiyor. Marselos mebustur. fından satın alınması hakkında ~ Tenzi!Atlı matin.: \;tr. 1 ı r. 
> \1ALENCE17 (A.A.) - Son bertad denecektır. - •• • ki Heyeti vekile kararı ve bu :ıı:ıau.-:ıaaııınm:r..n:ı;;sı.-m:::......-11 

nlerde kaçmaga muv~ffak ol . . . Malatya teşebbu-llatanbul lımanı nerede kararnamenin ne şekilde tatbik Ü MARGUERITı:: l'ı!ORE. ·o 
1) ış olan huk~.ku umumıye mev Ceneral Be~eııg':1er tevkıfinı • • • yapılacak? olunacağı hakkındaki talinıat- § , r ALiCi': cOCEA 

tlarından dort mahpus yaka- DahT ıstedı ti t fmdan Sah SIDaJyeŞJrketi İstanbul limanının Yediku- name, heniiz İzmir başmüdürlü ı: ;c 
ımıst.Jr. ı ıye ~ezar~ a~: lede tesisini ileri süren sabık ğüne tebliğ edilmemiştir. Maa- ! · i ı 

, )EV!L~.E 1? (A.A.) - So- saat 3 ~e ~~;ılen ~ır teblıgde be- MAL~TYA l8 _(A.A.)_- Şehremini il Paşanın mUta mafih kararname ile talimatna if ! 
1 darda suvarı k~rakollan ~ez yan edılc\ıgıne ?ore cen~:al Be- "100,~0 lıra sermaye ıle .. mute- Iaasma karşı Liman şirketi mü menin birkaç gün zarfında teb- l'. 1 : I 

v ktedir. Komünıstler, fabrıka renguer, saat bırde dahılıye ne- şekkıl Malatya teşebbusatı sı- d" .. H d" Be diyor ki. r ". . t' ar edilmektedir :: : 
ı da işleri durdurmağa uğraş- zaretine gelmiş bazı gazeteciler naiye Türk anonim şirketi se- uru C am.

1
1(Pay İ ~b 

1 
ıgıne ın ız · !! 

/ 
! 

' 

1

1 ıarsa ıla muvaffak olamamı.: tarafından kendisinin ecnebi bir nelik içtimamı yapmış ve bu gü 
1 

kk demkı. t şanıunl rs ı peuk Aldğımız malümata nazaran il ~ l, 
" - 1a ın a ı asavv r a ın k' .. ·· k it · 25 •· ·ı' ~ dır. Bircok tevkifat yapılmış memlekete kaçmış ?ldu~~ yo. ne kadar birlikte çalıştıkl~rı ha ali bulu orum. g~çen se~e ~ t~tun re o esı . ji :: 

tunda haberler verdiklerını, buı:ı elektrik kııımının 300,000 lıra YT. Yd , k't'b' mılyon kilo ıdı. Bunun 22,5 mı! :: ~! ı ıcaret o ası umumı a ı ı ·ı ı .. r ·· ·· • dan dolayı kendisinin derhal sermaye ile müstakil bir hale . . k'. yon kı osu satı mış, tuccar e ın ıİ ; 
•" Y · b. C 'mh · · ·ım · · · · · · · · · · V ehbı Bey de clıyor 1 • de 2 5 milyon kilo tütün kalnu~ : . , enı ır u unyet tevkıf edı esını ıstemıştır. getırılmesıne karar verrnıştır. İ ta b 

1 
liman şehridir • .. .. .. 

1 
! 

. HLBAO 17 (A.A.) - Milli- Dahiliye nazın Jaca mahke- M l t h• • -. s
1 

n u d · tır. Geçenlerde tutun tuccsr a- :: '. - . . · · a a ya tmayet Halıç stanbulun mo ern ve d b' kı A k g· _ :: 1 . perverlerın sag cenahı Bıs- mesinin yeru baştan tetkıkıne .. .. . l'k 
1 

b'I rın an ır smı n araya ı ·: 
• r . . . · • ' Id " dan f J • her turlu tesısata ma ı o a ı e el k .. t ke teş,ebbüsatta .: 

· mıstır. Buna maruz olanlar, ceneral Berenguer'yı tevkıf ve T" hah . bulunmuş ve ellennde kalmış • 
CHARLIE CIIAPLIN' fa 

gttldürn:ek ve atlatmık hu>usun· 
dıki dehası 

ti ·a _cü_mhunyetını ılana karar henüz başlanmamış? ug1;1n et a cemiyeti 1 cek en tabii bir liman yeridir. ere muş ere n . ı· 
t • LA YA 18 (AA) ıcaret odası rıye rapor- 1 ·· .. 1 • h"k"met tara 1 Gaı<t ~en bır \Od<il olın n emicab'ta bir sivil muhafız hapsetmeğe muvafakat etmemış MA T . • - . R B d C .

1 
p o an tutun enn u u -

i~ ügü ile bir tabur piyade gön tir. Bunun üzerine ceneral hükft Bugün toplanaıi Himayeietfal törü A~ı ıza ey ; k'e~~ .. a fından satın alınmasını istemiş- GEL EVLENELiM :: 
~~ t misi erdir. metin arzu ettiği zaman vaki cemiyeti şubesi senelik kongre şanı~ lıman ha~kın : . . 1 uşun- lerdir. Hükfunet bu müracaatı •• . . . H l!'.:'~~::w~~ıün Ua~~n·.~;;~de p~r) 
~ olacak davet ve emrine icabet sinde geçen seneye ait faaliyet celenne ka_rşı dıyo~ 1 

• . kabul etmiştir. Tüccarların ma- il fılmındc cmsalsı?.dırler. J l lllii!iiiıi!liiiiıııllliiiiiılıli!ıiıi!!ıliiıiiııiıııiıııı1 
1 adrit ve BarseJon aruında edeceğine namusu üzerine söz raporu heyet umumiyece şaya- - Cemıl Paşa ~·~anı Yedı- 1ı olan ve bankaya rehin edilen :ı-::::u."l:::::ım:::m:ın:ı:m:mı:. 

ŞEHiR IŞIKLARI 
( ClTV LlCHTS ) 

• ihtilaf vererek nezaret binasından c;ı- nı takdir görülmüştür. kuleye ~akf~e~m~k 1ıstıyobr. l . ~u tütünlerin satın alınmasını mu-
a . • ---- • yanlış bır ıb:<lır. stan u ıçııı fık .. müştür 

:ARSELON 17 (A.A.) - kıp gitmıştır. Tepe başında yenı en iyi liman Haliç olabilir. Bun I va gor .. · .. h .
1 a !r tabii halini almıştır. Ni- · Fakat tuccar ve mtısta sı e 

ı '- . ..k ld. Jaca mau-"mları Barselonda tiyatro dan daha tabii bil liman olamaz. . ba k d 
1 

d k' w··t .. 
l nve asavıs mu emme ır. 11.11.u •• • t Cemil Pa"a Haliçteki fabrikala: aıt n a epo arın a ı u:ı-

J eilaf yalnı~ Maclrit ve Barse- BAl~SELON, 18 (A.A.) - İtalya hukilmetı stanbulrla- d .. ~ d' B f b .k !erin ne suretle satın alınacagı 
rı h b' fından k" k ı h b. b. t ra a ıtıraz e ıyor. u a rı a- . . ki lıiikumetleri arasındadır. Jaca divanı ar ı tara ı onso os ane ınasmı ır - b 

1 
hakkında ayrıca bır ızahname 

acr . amafih, Barselon, cümhuri- mahkum edilerek Baleares ada- talyan şirketine devretmiştir. !arın M.alt~pc;~~.n soBnırad aş a- tanzimi lazım gelmediğinden 
' · ) B r T b d G d b • masını ılerı suruyor. u a yan . . ' ı ilk olarak ilfın etmiş oldu- larında hapsedilen 'nmse er a epe aşın a ar en arın tar- . . . ld - Maliye vekaletı lıu talımatname 

Ekler tı}'atrosu 

Yunan Opereti Olimpia -
Kandioti - Riçiardi. Bugün 14, 
30 ta "Aşk dersleri". 1 7 : ,30 ta 

' 

Dok.or 

Hafız Cemal 

0 ~ lan bir itiJaf elde edilmesi celone'a gelmişler, ehali tarafın şısın<la bulunan bu binada şir- !ıştır .. Halıç b~r 1.fı:an ° bu~'! ka yi hazırlamış ve Tütün inhisarı 
- i lteme! "Öı'ünmektedir. dan alkışlanmışlardır. M. Ma- ket tarafından bir tiyatro bina- dar _bır s~:yı bı 1 ~~I".8 a rı sa umum müdürlüğüne göndermiş 30 ta "Marnla". 
~ ~ 1ADRi1• 17 (A.A.) - Hü, cia, kendilerine "Safa geldiniz" sı inşa edilecektir. İnşaata şim 

1 
nayı mm a ası 0 a ı ur. • tir 

"Küçük Kral'', 21,30 ta "Ateş 
Sihirbazı" Yarın pazartesi 2ı, 

Dolıili bıstılıklar ıeda,·ihanui 

rumıdaıı maada her gfin il~ledrn 
sonra ~ast :1 den 4 de \.adar er· 
lıtk, kadın n çocukların dahlliyo 
bıstahldınm IJi,aıı}olunda 118 
numaralı boıo i kabioc<iode te· 
Pa\i dtr. Telefon l,t•nlı l: 2.198 

. 1et, Katalonyanın İspanya- demı'ştir. Bir müfreze asker bu diden başlamıştır. Tepebaş1 ve Taksım . . 
F ·• t b h J • Bundan bırkaç sene evvel de sair ı ısımlarr hakkında ga- sırad~ selam resmi ifa etmiştir. ransız rusuma a çe erı Samsunda satılmayarak kalmış 

ı g ı1 iyi hisler beslemekte oldu- Belçika ve Rmoanya krali- müdürü geidi İstanbul Belediyesi ile Tepe olan tütünler hükfunet tarafın 
r a d;:!r Barsclondan bir ta- F umum gümrükler baısındaki Gardenbar ve Ta!ı:sim dan satın alınmıştı. 11 

1 b • 1 t -'enn· ın· avdeti ransız balı · ·· · · d iht• d ıa erler a mıs ır. çeı .. d .... M Cha d' fk 
1 

çesı mustecın arasın a ı- . . . . . 
ı . PARİS, 17 A. A.- İspanya mu uru . u ~ ~e re ı a~ laf k tı B lediye kendisi- O vakıt ınhısar ıdaresı umum 1 
a .atalon"a hükümetinin bir kraliresi, bugun·· Bc!rika kraliçe dün ekspresle şehnmıze gelm~ş c;_ıt mıb şb_r.al e iad~ edilme- müdürlüğü mübayaat için ayrı-

s e , " " 1 d. M M d Chaudın ne aı u ın arın b. .. d . . 1 . 
• lebliği sinin ziyaretini kabul etmiştir. e~ ı_r .. cİ v~ ka am.. k Idık sini istemiştir. Müstecir ise ver ca ır h~yet go~ .ermıg!ı. h zmı-

_ 1' ARSELON 18 (A.A.) - İki krali~e uzun uzun görüşmüş şe rımız eT r aç k gupr~s·~ Su- diği cevapta kira bedellerinin r~. dde ~uba~~a ıçın .. bır eyet 
! - •yare ile gelen cümhuriyet- tilr. t~n sonr~ oros e. 5 1 

- ve a ılan inşaata ait masrafla- gon erılecegınc ve mu .ayaatın 
azırlar ile Katalonya hükii- Belçika kraliçesi, tamamile rıyeye gıdeceklerdır. ~ Ji> de edilmesini istemiştir. yalnız bu heyet vasıtasıle yap-
i erkanı ve M. Macia arasın mütenekkiren Bnıxelles'e avdet iı':ıed~;e bugünlerde son kara- tınl~k başmüdürlük t~şkil~tı-
ıapılan içtima biter bitmez etmiştir. Milano hıfzıssıhha nnı verecektir. nın mubayaat meselelerıle alaka 

_~~Hen bir tebl~ğde muvak- PA~İS! 17 ~.A. - Roman: kongresi Çocuk balosu dar e~ilmeyeceğine muhakkak 
ı lıııkftm~te ~~l!ıl Uç na~ Y_a k~a!ıç~sı Marıe, ~s~nya kra İstanbul belediyeııi hıfzıll!ıh Himayeietfal Anneler birliği nazarıle bakılmaktadır. 

ü: -Sebas~ıen ı~ılafının tatb~kı lıçesını zıyaret etmıştır. .. mütehassısı Dr. Zeki Bey Mila dün öğleden sonra içtima ede- Tütün inhisar idaresi, Ziraat 
a kın 1~kklı t~ırunb"lda~ı. 1 tamkamdirıle ~AbJ:?Rte1Db'ı.1ğ'. Ak.ralA.m-:y': noda içtima edecek olan hı:fzıs- rek Maksim barda 24 nisanda bankası depolarında bulunan 

. t ettı erı ı ırı me te • metin ır ı ı, · _.ı.ı.. k. · hi ·
1 

k k bal ve piya . . . . . ı ~'' , b . . d Ka 1 . • t 'da neşrine ;:u.wıa ongresıne şe r namma verı ece çocu osu n bütün tütünlerı şımdıkı pıyasa 
1 ı >l!ne l! ıçtık~~ a _ta1 _0~- namil eıııderun sıı:y: B beyan- iştirak etmek üzere diin hareket go hakkında müzakeratta ve üzeriden ve tüccarın zararını 
1 r ın es::ısı teş ı .. tına aı~ ayı- m saa etme e ır: u etmistir. bazı ihzaratta bulunmuşlardır. . .. 

r 1 nın Katalonya umumı mec- name hakkında tefsıratta bulu- A 
23 

. d Emı·no··nu·· ka mucap olmayacak fıyatlarla mu ' . . r . f .. de d.l . k be 1 d . t' k. "be b' 1 yrıca nısan a 1 r i; ıle bele?ıye ~ec 1~ı tara ta- ~ulmağa musaa e ı mıyece - . t e ~~~1~r ~: k ~ -~ te ı:- zası Sultanahmet ve Eminönü bayaa edecektir. 
L an t~s~ı~ e?ılır ek~kılmez Co~ tır. K aJ Alf t ~ısyedn" er ~m, ~ a:. ıstı aı:ımr Hirnayeietfal şubeleri de Gülha 

\ neclıs erının ~et. ı ve tasvı r onao ta o tın, ogru ugun . r ıms ı o a nede bir müsamere verecektir. 
arzolunması ıttıfakla karar LONDRA, 18 A.A. - ı;.<>rd ca~ım. Memleket~n, yap~ış ~~- K d k ·· ünde benzin 
rılmıştır. Londonderry, Londradakl ıka- dugu tasarrufa ragmen, duşmuş a ı oy 

1 \ARSELON, 17 (A.A.) - metgShmı İspanyanın sabık olan kredisi Maliye nezareti sa deposu 
n~are ile Madritten gelen na Londra sefiri M. Merry del Val yesinde değil, bütün memleke- Kadıköy iskele meydanında 

rdan I. Nicolau, M. Dol- vasıtasile lııpanya kralı Alfons' tin azim ve himmetile yüksele- ki kumlukta Standart gaz şir
c k M. Domingo, ve M. Lesri- un emrine tahsis ve terketmiş cektir.,. keti büyük bir gaz ve 
j 

1
.,at 12,25 te burada karaya olduğunu bu sabah bildirıniştir. Münakalllt nazırı işe başla- benzin deposu yapmak için bele 

Anlir. MADRİT 17 (A.A.) - Mali- mıştır. Mumaileyh, firikya şap diyeye miiracaat etmiştir. Bele-
l ~- Losrios, K:ıtalonya cüm- ye nazırı dün vazifesine başla- kası giymiş iki memur tarafın- diye arsa için gaz şirketile pa-
l ~ eti ır.üsellesini dostane ve mıstır. Mumailevh bu milnase. dan karşılanmıştır. zarhğa girmiştir. 

Kambiyo Borsası -lnglllz 1031 f ,cva 65 ,il 

Do lor 0.47 22.00 Sillng 3 lŞ,11( 

Frank 12 06 {)( ~t\r.;. 1 911.00,0( 

•• irct 9 0001 l.oı 79 ,ac 
ürahnıi 36.4-0 t>ınar :ıe .ııı 

frank 2 44 Koron 15,!M 

Ankara istasyon Büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet Demiryolları umumi ida
resinden: 

Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene müd 
detle ve açık arttırma usulile kiraya 
verilecektir. Şartnamesi Ankara da 
idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
seri işletme müfettişlikleri veznele
rinde birer lira fiatla satılmaktadır. 
Talip olanların ihale günü olan 27 
Nisan 931 pazartesi günü saat on 
beşte An karada umumi idarede mü
zayede ve münakasa komisyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 



oıı;t !f\J 
- ·-

aragümrukte tüyler 
Ürpertici bir cinayet 

zetlemiye başlamıştır. Aradan 
henüz bir saat geçmeden kapı
nın önünde bir ıyabancı peydah
lanmış, zile bMmış ve Arşalosi 
Hanun tarafından içeriye alm-

mıştlr. 
Karabet Ef. de derhal mahal 

le ihtiyar heyetile polis memur 
tarını yanma alarak eve giuniş 
ve karısının ihanetini cürmü 
meşhut halinde tesbit cttinniş-

Çamur Şevket, arkadaşı Alaeddini tir. 

b 
w J t' d b 1 Tahkikat neticesinde yaban ir eg en 1 e ta ancay a ö}dürdÜ cı erkeğin Hikmet isminde biri 

Evvelki gece, · Karagümriik- temişler ... Dosttan Şehreminli olduğu anlaştlmıştır. • • 
~· Kariye Bostan sokağında çamur Şevketi, kahveci Alaed- Şiryanları kesılmış 

Bilmecemiz 

•lıllf•U11ti11/n h•tl•tiil•ll 

SEYRiSEf'AİN -Merkez acent• · sı Golotı küpril 
B•şı il. l!J62 Şubo Acenteıi : 
Sirkeci MühürJn zade hanı 22740 

Pire - İskenderiye P. 
C EG!~) Ya· S J roda 

puru 21 Nisan a l Ga· 
lata'dan hareketle lzmir l'ire'· 
ye uğrayarak cumartesi sabahı 
lakenderiye'ye varacaktır. Is· 
kenderire'den Pazarteil 15te 
kalkacak Ç;ıış3mha Pirc'yede 
uğrayarak Perşembe gdecek
tir. 

·~dın ve içki yüzünden feci bir dini davet etmişler ... Çengü ça- Galata'da Scn;e sokağında 
cınayet ika edilmiş, bir sabıkalı, ğananm en civcivli sırasında, 3 numaralı hanede sakin Refik B d arkadaşını tabanca kurşunile hiç yoktan bir sebeple iki sabı- efendi ile ayni sokakta oturan ozcaa a postası 

fdt/l 

katletmiştir. Hadise etrafında kalı boğaz boğaza gelmişler... Koço kavgaya tutuşmuşlar, bu ı t ı 4 ı 6 1 ı t (KRECLI) v:ıpuru 19 .Nisan 
)'apuğımız tahkikat şudur: Daha hapisten çıkalı iki gün arada Koço tarafından itilen Re pazar ı 7 de Hır~ rıiınmındın 

Sokakta çırılçıplak uza. olmayan Alacddin 0 eski alış· fik efendi orada buluwın kahve- I Gelibolu, Upseld, Çınakka!c 
nan ceset kanlığile elini silahına atrnlş... ci Şevket'in dükkiirun camlan· I lmroz Bozcaadayı kalkacaktır 

Sabaha doğru... Şafak sökü- Sarhoş sablkahrun titreyen na çarp~ış v~ k~l:W caınlar-
yor .. Sebzeci Ermeninin küçük elile ateşlediği tabancadan .Çl· dan elleri keş~§~· ~avg~ ı AYVALIK SUR' AT P. 
oğlu Haçik, sabah karanlığında kan kurşunlardan biri, Şevketin seyreden Margant ısımnde ır 1 (Muı!n) vapuru 2 ı Nisan 
babasının pazardaki dükkanını kamına sapı.anmış ... ve onu can kadın: . . salı günü 17 de Sirkeciden 
ac;ınağa gidiyor... .~t..m•c: - Ne yapun bire Koço, diye G !'bol ç • sız yere y........,... . • "dahal ,e ı u anaklı:ale Küçük· 

Kanye Bostan sokağının bo- Bir az son:ra, cesedi yok et- bağırınl§. kadının bu mu e 
zuk, çamurlu kaldırımlarında mek cürümlerini örtmek çare· sine içerliyen Koço ~u sefe~ kuyu• Edremit. Burhaniye. 
liaçiğin ayak sesleri... Başka sine' baş vurmuşlar... Margarit'i döverek firar etmıŞ· 1 Ayvalıjfa kalkacak• dönüşte 
Çit yok.. Ölüyü çınlçıplak soymuşlar: tir. • • • • , Alnnolu)ta da uıtrıyıcaklır. 

Küçük, şarkı söyleyerek sc- Sokağa çıJcarnuŞlar ... Arsa~~ Safiyeyı ıkı yennden Gidiş ve geli~e Gellbolu 
ke. seke yürürken birden kısık metruk bir bostan kuyıısuna go ••ıl•kli•bi•:ıcl••I için yiil.. alıomıız. h _,__ ff k vurmuş ır feryat kopararak, tüyleri ür- meceklenniş .. F.....,.t m.~va. a (Gl'LCEMAL) vapuru 19 
ı.·~rerek zmk deye oldug"u yerde olamarnışlar ... Yolun. uzenne Evvelki gece Tavuk pazarın Soldan sag"a.· 

k Ahın d
. d"' k~~~ Nisan pazar U,30 da Galata 

ll' ; hi.ınıyor. uzatmışlar .. Ve katıl der'a ap da çorbacı e m U>' .... ~ta·· ı _ Ek (4). Boş deg" il (4) 
d kt 

olan Beyazıt Rıhumından lzmir sür'at pos· 
Rozuk kaldırımın çamurla- firar ediyor... a oturma a . . 2 - Necip (4). Bir neticeye 

~:_ada çınlçıplak, sapsarı yüzlü Müddeiumumi geli!.or . Çarşıkapıda ~uki?1 vesıkalı ta_- hükmetmek (5). ::t::a:•ı:nı=k=al=k=ac:·.ık:tı:r·===== 
~ · ı y dd kınımdan Safıyeyı bastoncu Hii S f . . . 
ır ıi ü yauyor... arım saat sonra, mu eıu- seyı'n ı·smın· de birisi bırakla iki dat3(2). Uı :ı.ı"ısbıı~r aygaapçan(Sb)ı.r e-ı r ~~~'~ ,~~ ~~~ Derhal soluğu karakolda alı- mumi ve adliye doktoru vak'a _ " ~~· -

}'o;; .. Nöbetçi polis amirine ne- mahalline geliyorlar ... Ceset mu yerinden agır sure~~ yaralamış 5 - Şart edatı (2) Aten kun {it 
fes nefese anlatmağa çalışıyor: ayene ediliyor ... Evde bulunan t~r. Mecruh Hasekınısa h3s1;~ne durası (3). ·. \\> a ~L! 'l 1 

- Bir ölü ... Birini öldünnüş kadınlar, ifadeleri alınmak üze- sıne kaldırılmış. bastoncu Huse- 6 - Duvaır (5) Aletler (4 -•-ııı1-•ı..,.-,u_lı,;,,_L_lı,;_L:l • .1_ıJ_U_~ 
ler polis efendi... re karakola götüriilüyorlar... yin de yakalanmı.~tı~; 7 - Alat (7) . r • 

- Nerede? Saffet hanım anlatıyor . Alacak yuzunden . 8 -Arap (6). Karadenız po.5taJı 
-). 

1 
Korkudan, heyecandan pel- Zabıtaya ip ucu veren, .ve cı- Evvelki gece Beşiktaşta sa- 9 - Kısa değil (4). Sonun Erzurum np•ru 

22 

tekleşen dilile, tutuk tutuk tarif nayetin vuku bulduğu evın sa- kalık eden İbrahim ile kayınbi- bir z koyarsan ördeğe ben Ç A R Ş A M BlsaAn 

a 
zer 1 

ediyor ... Çok geçmeden üç polis hibi Saffet hanım kiracılarım raderi İzzet arasında bir alacak (2). 
llıemuru. küçük muhbirin arka· şöyle anlatıyor: . meselesinden dolayı kavga çık- 10 - Dadı (4). Canfes ( S). 

sında, vak'a mahalline koşuyor - Bundan iki ay evvel~ı ga- ınıştır. İbrahim parasını istemiş 11 - Sonuna bir p gelir 
hır... liba ... Berber Tevfik efendı, ya- İzzet vermeyince i~ dayağa var üluhiyet iddia eder (2). B 

se 
ir 

Esrarengiz bir muamma mnda karısı Sıddıka hanım, kız mış. İzzet kaldırımdan bir taş meyve (4). 
karşısında kardeşi Mediha geldiler ... Evi- sökerek eniştesinin kafasına in-

Hakikaten, basık harap bir mi tutmak istediler .. Pazarlık- dinnistir. Bu darbeden İbrahi
evin önüne boylu boyuna uzan- ta uyuştuk ... Bir kontur;ı.t yap- min b~ı üç yerinden kınlınış. 
~·1ış, etlel'i mosmor, çıplak bir tık ... Bir-diğer Sıddıkanın koca- Hastaneye kaldırılmıştır. 
ınsan.... sı İbrahim Ef. kefil oldu ... Bir Zavallı kızcağız 

Yukardan aşağı: 

e 1 - Başına bir (a) geiırs 
zevce manasına gelir (3). Sa la-

Ayağmda çamurlu, lekeli bir az oturdular ... Sonra bir de bak 
don .... Başucunda çapaçul elbi- tık. bizim kiracılar konturatı 
8eler . Ayaklarında, işlemeli ka başkasına devrettiler ... Eh ne 
ılın tcriikleri ... Bir az ileride, denir?... Sesimizi çıkarmadık .. 

talık (5). 
Şoför Hasan Tahsinin idare- 2 _İsyan eden (S). Sand 

sindeki 3248 numaralı otomo-
al 

'k-
. . k 

7 1 (3). Tavla taıı (ı). 
bil Eyıptuı geçer en yaş arın 3 - Nota (2). Ben (3). Yiı 

Çurnura saplanmış bir bıçak .. ve Ben l{ırldareline giderken, 
da Şaziyeyi ağır surette yarala- sek (3). 
mıştır. - 4 - Kırmızı (2). Çok dilek at ... bir örme para kesesi... evimde bıraktığmı kiracılar şun 

Zabıta memurları düşünüyor tardı: Uzun Sıddıka, kısa Sıd
lar .. Gece yarısı, sokak ortasın· ilıka, uzun Sıddıkanın kız karde 
da vurulan bu adam kim? ... Ni- şi Mediha, kısa Sıddıkanın ku 

Zonguldakta fırbna 1i bir iş yapmak (5). 
5 - Kesik berzah (5). 

ZONGULDAK, 18 - Dün 6 -Hançer (4).Fikirkr ( 
başlıyan fırtına devam etmek • 7 _ Dümbcleğin büyüğü ( 

S) 

Çin öldürülmüş?.. Cesedi çınl· kardqinin kızı ~an.. .. 
Çıplak soyduktan sonra, elbise- Bir de Kır~li~d~ don
lerini başucuna koymalarmdaki düm, ne göreF? Bızım ev a
hikmet neydi? pacık olmuş hır kerhane ... Kom 

5) 
tedir. Vapurlar limanlara sığın Nota (2). 
mışlardır. 8 - Bir çift aleti (4). Bir ç i-

Tam o sırada, ayni sokakta, şular etrafımı al~.ar .. Y.ana fu~ Fatih evlenme işleri mcmur-

Evlenenler çek (4). 
9 - Göl (3). Kırmızı (2 ). 

"13" numaralı evde oturan Saf- kıla anlattılar; Bızım kiracı . __ _, .. .. .. l Her luğunda hır haıfta ,,...~ında ni-
fet hanım işe giden kocasını se- meğer a~ .. ~uş er.. kahları iora edilen çi-ftl«in e-
larnetleyor ... Hani her şeyi öğ- gece eve suru suru erkek alıyor 931misi şunlardır: 
renmek isteyen herşeyi anla- !armış... ık Hiıd et H R-'- · Ef n ' E · .. d rhal evden ç :ey • wıun ., ~e-
tnak isteyen mütecessis mahal- rtesı gun e . . b' H D ı....- Ef "-" H 
l 

• 'h tt' "Elımızde ıa • a.y-· .. ""'1UUe . 
c kadınlan vardır .. Saffet ha- malanru ı tar e un. 1.. Cemil Ef., R~ia H. İsmail Ef. 
nım işte tam o tip ... Merak edi- konturatnnız var, Çlkamayız. SalihaH. Abdi Ef. Melhat H. 
Yor ... Kocası ayrılır aynlınaz, dediler... d" un Sıd Oğuz Ef., eMlek H. Emin Ef., 
başına örtüsünü, ayaklarına is- Nihayet un g~e, ~z ç · Adalet H. Sezai Ef., Makbule 
karpinlerini geçirince sokağa dıkanm dostu KaAlaed~ınl~~kteı:i H. Rasim Ef., Melek H. Musta 
fır!ayor ... On beş yı'rmi adını ö- mur Şevket rag~mru fa "'-' N · H ~;ı, t Ef 

ah 
h d esrar .,..., enınan · Y"''-e • 

tede, çıplak cesedin başında bir esrar k ve anesın e 1 Emine H. Saliıh Ef., Şaziye H. 
bekleyen memurlara yaklaşıyor. çekmişler ve eve d:.ml~ş ar.. Yuwf lDf., Semahat H. Ali Ri
Ne tüyler ürpertici manzara! .... Kadınlar da zaten ır g~ ev;.e za Ef., Zeliha Melahat H. Ha
Mütecessis kadın, korkarak, tit !inden, mahalle bakkal;~ an ır san Hüseyin Ef., Herani.k H. 
reyereı~. yaklaşıyor ... Ta, me- hayli rakl alarak hazır ya~ Diraın Ef., .Tetan.ula H. Kitilror 
ınurlar "dur'" deyinceye kadar. mışlar ... Her nedense :;_ce Y~ Ef., Balisne H. Yascf Ef., 

Bir ip ucu! sı aralarında k~v~a ~ı .. 1Ş·;, · Eminönü evlenme işleri me-
0 ne? laeddin, Şevketı oldurmuş.. murluğıunda ıbir haıfta zaciında 
Saffet harumm gözleri, malı: Katil •.ranıyor nikıa:hlaıır icra edilen çiftlerin 

tulün ayağındaki işlemeli kadın Zabıta, tahkikata ?evam et- esaınisi berveçhi atiıdir: 
terliklerine saplanıyor ... Bu .. 11 mektedir .. <'.ierek ~atıl, .gerek Naciye H. İbraıhim Eıf., Zeh
numaralı evin... Kendi evinin maktul, polıste muteaddit ~~ ra H. Salih Ef., Fatma Zdhra 
kiracısı Sıddıka hanımın terlik bıkaları olan şahıslardır ... İkısı H. Adil Ef., Fatma Murvet H. 
leri... de evli barkh ve çoluk çoc~ s~ Mehmet Fuat Ef., Hati~c Ca-

Bir çığlık koparıyor ... Me- hibidirler ... M~ulü;ı ~cd~a~i tıidıe H. Mehmet MUhsin FA., 

Hicap (2). 
10 - Şişkin et parçası (2 ). 

terzi (4). 
11 - Son (6). -- 1 LAN 

le 

. 
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Esbak Bahriye Nazırı merhum 
Ha.an Hüsnü p~• vakfından Büyü 
Derede llUyük Dere caddesinde 294 
ve 292 numaralı Paris Oteli ve lo 
konuaı maalıahçe 1931 ıenesl mı 
yısının 31 inci günü teslım edilmt 
üzere Uç sene müddetle kirayı ve 
rileceJinden talip olınlınn pey ak 
çel:rini hamilen Bıyoğlunda Kunu 
tuş cıdde<indc s,ffcti pa~a ıpartı 
maaını ııJ numaralı dıireslndo mukim 
Hasan 1 l'isnü paş• ı · okfı mütevelli; 
Rüştü paşıya ınürlçut eylemeler 
\C hitamı muzıyedc Olan nbanın 
28 inci salı günıi ihalei l-•t'iyesl 
icrı edilmek 1i1.ero l;tanbul mülhak 
vakıflar müdiııl) etine müracaat olun 
ması ilAn olunur. 

Perceyniyal Vakfından: 

-

gtiııU ılctamı 18 de Sirkeci nhıı

mından har<ketl: ( Zonguldalr. 
lnebolu, Samsun. Orılu. Gireıua. 
Trabzon, Sürmene ve Rize) lske· 
leleıine azimet ve ıvı.let ede 
cılı:tir. 

Tafsllit için Sirkıcldı Yel~oacl 

banıQda kllıo ıcenteslao milrı· 

cu~ Tel lsıınbul JSIS 

Limanımızı muvasalın beklcnH 

-

Vapurlar 
PALl!:STINa vapuru 20 Nl· 

san Pazarteşi ( ltalya ve Yuna· 
i5tan) dan n 

VESTA vapuru 23 Nisan 
per~embe (Odesa, Rumanyı ve 

ulgaristan) dan B 
Y ıkındı llmınımızdaa hareket 

edecek vapurlar 
GAŞTAYN vapuru 19 nisan 

azar (Burgaz, Köstcnce, Sulina, 
Kalas ve lbrıile) ye 
p 

z 
Dh\ .. "IA vapuru 19 nigan pa· 

ar ( Sc!Anlk, Yelsi, Pir<\ Pat· 
ıs, Brendizi, Ankona, Feume, 
cnedik ve Trieste) ye 
PALESTINA vapuru 21 ni

r: 
v 

Sj 

tu 

rı salı (Samsun. Trabzon, Ra
m n: Novorosi,k) e 
[COSULICH L!ne 1 lrnmpın
sının lüks vapurlarını aktarma 
Herek ŞlmıU ve Cenubi Ame· 
a limanlarını gitmek için ceıt 
Alı doğrıı bilet ve riltr. 

yı 

ed 
Ik 
zil 

m 
se 

Her nCJI tıfsiltı için GılatıJı 
umbıı.ne ( Lloyd Trlestlno =) 
r acarıtcsıne. Ttlefon Beyoğlu 

27 uya Galatı sarayında 

bık Sel1nlk bonmarşuı bina· 
I! 1 
H 

sın dakı yazıhanelerine. Telefon 
yoğlu: 2499 ve yahat Sirkecid 
rzade hanıntl~kl yı~banesin • 
ıirıcaaı tdllmc>i. Telefon 

Be 
Kı 

m 

,.--lllS 
1 

ISTANBUL VILA YETI 

~--DE~Fr-..E•R•D•A-RL_I_K_İ_LA~NL~A~R~Iım;Jml 
SArflLIK KERESl'E : Boğaı haıicindl' 

denizden toplanarak İstanbul lthalitl günırüğti 
ambarında mahfuz olan 4G · parça ve :ı.o~.8 
nıetre mikap kereste, 102 lira 4U kuruş günırlık 
resıni ile sair nıasarifi nıüşteriye ait olnıak 
şartile müzayedeye çıkarılmıştır. T;.ıhnıin edi
len bedeli 76 liradır. satış açık artırına G 

l\layıs 931 çarşamba t5 defterdarlıkta <~1 rıı;ı 
~~-~----~---

1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
16 Nisan 1931 tarihindeki vaziyet 

1' - Döviz Giriş ve Çıkışlara 
9 N~ın 19Jl tarilılode mevcut C\clki hakıre r. 
Tıh,il edilen yahut hafta urfınd> tıb•il edilccct olıQ 
O<ivizler tarihine kadar l.. 
ll•fıı ınrfırnfa çıken Döviı:er 9.14 • 
1 bi4 tarihine kııdar • 51.500 

Fark 

16 Nisan 1931 tarihinde O<ınanlı hınlası yedindelci 
Ilövizler yelQnu 

'zt - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve 
('ıkaa Evralcı Naktiyenia lj N'ısan 19;11 
ıariblndelri bakıyesi T. ı. 
l lırıa zarfında çılı::an 1':•rakı Naktiye 

tarihli e kadar 
1 lafıa zarfında giren ı:vrıkı !lialctiyo 
9.'4 • 16/4 tarihine kadar 

Fark 

T. l. 

• 
M 

Çıkın lhuyaı Evrakı !lialı:tiyonin 16 Nıs:uı 

1931 ıaribindekı yekünu 

:;:ıo. 681 ,75 

T. r. 

51.500 

39.1.500 

Çıkışları. 

4.58 l.827, 68 

530.(ı8 I,; 5 

4.051.145,9.1 -----
Osmanlı Bankası 

Istanbul Menkul Kıymet(er ve Kambiyo 
Borsası ve Osmanlı Bankası komiserliğinden : 

27 ~:ylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !stan. 
lıuida llankı.lar konsorsiyomu t3rafından Osmanlı 13ınkasına çek 
olarak teslim ve bankadan istirdat olunan isterlinlerle bunların 

mukabilinde mevkii tedavüle çıkınlan \C bank.ay~ iade olunan 
ihtiyat evrakı nakdiye mıkdannı mübeyyln yirmi dokuzuncu tcbü~. 

1- Döviz vaziyeti 

445000 -
1 - 9·4-1931 taribloe tadat Koıısorsiyoaıca 

Oımulı bantı:uıaa çık ol.ratı: teslim edilmiş olaa 
2 - 9.4. 1931 den 16·4-1931 ıarlhlnc tadar 
ladu olan hafta zarfında lstırdat olunan ı sıs:ıo 

3 - 1''arlt !. Si 500 -

4 - 16-4· l 93 I tarihine kadar tesUmat yetan. L 393500 

2- ihtiyat evrakı nakdiye vaziyeti 
Yulı:.ardaki blrtocf madde mucibince l•ıcrfln 
tcellmoıı mulı:ıbU!ıode mnkU te4ıYllo çıka
nlmış olaa fhtl1aı evralrı naktfye 
Yulı:ardakl itı:lııcl madde mucibine. baftlı 

sarfında istirdat oluıan ltıerllal- ••kahil 

... L. 458181!l'/•8 

iade olunan enalcı nıkdiyt 1'. (. SS068l,75 

t'ari: 
Yulı:ardakl dördCincO madde mucibince 16-4-1931 
tırlhlne kadar mevkii ı..tıvüle çıtı:anlıaı~ olaa 
ihtiyat evrakı natı:dlye velcQnu 

T I. 5~i8f,7S 

T. L 4051145,'13 

. 17 eylül 1930 tarih ve 1726 numerolu lanuna tevfıkan keyfiyet !\la· 
lıye vektletl namına tcblilt ve llln olunur. 

Bursa Böce~~ilit enstttnso MO~irli~n~en: 
Uç mikroskopla ipekçıliğe ait yedi kalem allt ve bir otokla 

bir mıiberrlt kasa v.: epi diyaskop cihazının münakasa! aleru' . ilv 
"b 0 0 

•• if ld 1 }e e mu ayuası yırmı gun m l ete münakasaya konulmuştur. Tail ıe 

krin şartnameyi !!;Örmek üzere Bursa böcekçilik enstitüsü mü:ur· 
liiğüne ve lstanbul Ziraat Müdürlüğüne müracaatlın ve mJ 
.h 1 . •ı yev 
ı 8. e O:'in 2 hay ıs 931 cumartesi günu saat 15 te Bursa l'ilt eti 
Muhayaat komısyonunda hazır bulunmaları iU.n olunur. y 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.nda 523 . 

r
mım·"·"r:'r"·ı-r· .. ı·ıw=uı ·ı:ı =ı=mı.:ı.•:::.11,::mı :ıü ıım~~::::p:ııur:ımım:·"m""'"~, 

ı · r1•-·1 -L L rv~·E~T e. 

~~ MATBAASI W 
~ :: 
İiii AvrupaWın ıtctlrdlği Tahta Hurufatla BilyQk davar ffi 

murlar etrafını sarıyor: lesine teslim edilmıştır. Remziye H. Fahri Ef., Sürey-
- Ne var? ... Tanıdın mı bu şiddetle aranı1!11aktadır. d ya H. Yahya Galip Ef., Ayşe 

adamı? Kocasına ıhanet e en Güzin H. Osman Ef., Ktırime 

Şljlide Juet paşa SO~afında \'al
de apammanının 7 No daireslle 
Köprü başında Yalde hanı derunun· 
da Valde kırathınes! açılı: artırma 
suretile müzayedeye konulmuJtnr. 
Mezkör eml!kten ap•rtıman dairesi 
1 bir •·e kırathanc ise 3 üç sene 
müddetle kiraya 'erllece1;ınden talip• 
!erin ~·evmi müıaıede olan 5 Ma· 
yıs 9JI ıırilıine müsıd!f salı günü 
saat 15 e bdar bıaııbu! Evkaf Miı· 
dirlyedade l'encvniyal valı:fı idare
sine »e idare Encümenloe müracaat 

ise 
ffij Afişleri yapar. Her maeaaeseye elverişlidir. j!l 

-----·------ ~.ı1 Veni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıttır. !!! gH l\lecmua, gazete, eHakı matbua, fatura, mektupluk klt,a !~ 

anbul: 23S. 

- Hayır! kadın H. Haısiıp Ef., Penbe H. Asım 
Sonra Saff-ct hannn polisle- Ku-'·"pıda Cami sokağında Ef., Safiye H. Mehmet Eıf., A-

tin kolundan tutuyor: """' be f gavni M. Nişan Ef., Ruza H. 
Oturan kunduracı Kara t e en- ''--ok Ef B H N'hat 

- Gelin, diyor, onun vurul- . . .. 1 müddeiumu ...... , ·• ay2lCf · ı 
duğu yeri size göstereceğim. di bır muddet evve . k Eıfeııı.di. 

Sok 
• k" . d ki .. 1 t milig" e müracaat etmış. arısı İiiiiiİİİlllllJllRlllT!!ll~HA~l!L __ _ 

agın oşesın e , uç ca • . b abancı 
lı yanın yumru bir evin kapısını Arşalosı Hanımın azı Y • 
omuzlayarlar... kimselerle buluşup konuştugu~ 

Evde bulunan dört kadın, nu söylemiş, bu hususta. kam~ 
sabah karanlığı, polisleri yani muamele yapılmasını ıstemış-
başlannda görüverince ağlaşa- tir. . 
rak titreşerek siniyorlar.. Bü- Bunun üzerine müddeıum~
yük odada, merdiven başmda, milik takibata başlamıştır .. Dı
kül ve gaz dökülerek izalesine ğer taraftan Karabet ~f~ndı de 
çalışılmış kan lekeleri... karısının her hareketını adım 
- Her şey anlatdıyor adını takip etmeye koyulmuş· 

Klsa bir tah1cikat işi meyda- tur. 
na çıkarıyor: Karabet efendi bir kaç giin 

Saffet hanımın kötü kiracı- evvel işine gitmek üzere evden 
ları, evvelki ece, mutat gizli aynlmış. fakat ani bir kar~rl~ 

· .. te 1 vazgeçerek evı go 

Müskirat inhisarı mulıafazıı. 
muclüriyeti istihbarat amiri Meh· 
met Zihni Beyin biraderi Bıy· 
tar kıynıakaınhıtmdan mütekait 
Mehmet Ali Bey vefat etmi~tir. 
Ccnazeıi bugün Ercnköy Sul
tan sokap;tndı Degirmenderc'li 
Hakkı Beyin köşkünden kaldı· 
rılarak namazı Erenköy istasyo· 
nunda Zihni paşa camiindc ba· 
dclcda makberi mabsu,un:ı defn
edilecektir. 

eylemelerL 
- Devredilecelı: ihtira beratı 

•caz yaflan hılı:kında. onbef 
sene müddetle 3.ı. numara ve 10 
Nisan 191!3 tarih ıabund 1 Sanayi 
mildiırlycı!nden istihsal edilmlJ olan 
bir lcıı'ı ihtira beratı bu kere frulıı 
veyı karı verilecegindın !şurasını 
vevı isıicannı talip olan zevatın 
lstınbul Yeni posıalııne arkuında 
Aşır Efendi kütüphanesi caddesinde 
Türkiye ilan 18·22 de mnkim vekili 
HENRY \\'Al.TER !STOK f:fendl.\e 
müracaat etmeleri. 

" • Bayram miınasebetile • 

2 000 çift BALL Y 
a yakkabı O/o30-0/o40 

O 50 tenzilatla elden 
karıyoruz. 

O/ 
çı 

B. P•t••k•kı• vttMllt.umları 
Beyoğlu lstild11 caddesi 352 -
• 

mı 

Şehitlikleri imar ce
yetinden: 

ihul 
E<lirnekapı Şehitliği otlarının 

esi 20·4·93 I tarihine mü-
sadi [ pazartesi giınüne tehir 

mişıir. Taliplerin meıkOr 

de saat dörtte Sirkecide Nemli 
c hanında Nemlizade Cemal 
ln yazıhanesine mlir.Lca~tlırı. 

ed;J 

giin 
zad 
hev 

~ zarf, kartvizit tah'ıııı deruhte eder. E 
irıi Telefon 24311 • 2-3 Kitap kısmı lf. 
•... ı_nru···· .... ·-·~· ·a .. *4ınmıırnım "' lllllW· :::::::n::::.. :ı .. = .. •• .:u::m -- --·. .. .. ... . .... 

Ferah sinemada Piyango müdıirlüğünden, ·-
Bu gece meccanen çekilecak olan Numuneleri veçhile biır mi 

bUylltı: ikramiıell piyango. Ayrıca yon fiş ile 200,000 adet evlen 
ıln<ma tiyatro lialız llürhan il lon · me evrakı tap ettirikceğindeı 
seri meccani blleıleri meccanen taba talip olacakların pey ak 
talep edi.nl."" . . çeleri .ile birlikte 20-4-931 pa 
lstanbul ıkın cı ıCTa memurlutundan' zartcsı saat 15 te piyango mü 

Bir borçdan dolaıı malıcu7. furuhtu düdüğünde müteşc4ckil tayya· 
mukaırer bir, endam aynası 21·4 931 I re millıayaa komisyQiluna miı 
ıarlhine musadil salı gUntt sut ı Ste racaatlarL 
lleyop;lunda Panra!tidı Bllyükden: ---..-1 ·L:---,Ar--N---
caddesl 64 numaralı Dıı muayene· 
hanesinde acık artırma ile saulaca
ıtındaa raUp olıolann ye,·m ve saati 
m•anende mahallinde hazır bu'u· 
nacak memuruna mUra cun il;lo olu 
nur. 

Osmanlı Bank.asının Galata, 
Yeni· Cami ve Beyojtlu dev:ı 
lrı, ldimillt mıinaselıetilc, Nis~
nın 23üncü Pl·r~emlıe günıi ka· 
palı bulunacaktır. 

liriı.,; 
ıs~ 
1 
,or 



BlN SÖZ 
BİR RESİM 

Tıdı ... ııJede Sııfl19 H... aammda ulıtllalı JtOHyla tarafından 
acır nrette cerlı adRmlfllr. Ba resimde cartılea eotat taclıma 

nnıldııtD ııotatdır. (TafsDlt polis &ataa11mazda otuyaaaz) 

Sabık l•panya kral va krallç-lnln lnkllAptan evvel 
alınmı~ ve artık .. rlhe karı.mı• olan reslmlerldlr. 

ıu r .. ım lapanya'da geçenoo pazar gUnU yapılan bel adiye 
.ntlhabatı esnasında hariciye nazırının re'y puslasını 

02tarken göstermektedir. 

·mı ı Ilillııumın ~ın•ııııı~ 
ı==Büyük Tayyare~ 

Piyangosu ~ 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. = 

Büyük ikramiye ~ 
1 ; 

45,000 liradır. § 

Ayrıca: 15,000, 12,000, ~ 
= 

10,000, 8,000, 1 
Liralık ikramiyf' ler ~ 

~ 

1 ve 35,000 ~ 
~ Liralık bir miikafat vardır .. := 
lmı~ııırnnıııı~ınııınınııı1rnıırmıı~rr[1rı~~ıırı~ımrııııııııııı1m ıııııııııı .. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut bulunan leyli lise ve bunlara mülhak 

pansiyonlarla Orta ve Muallim mekteplerinin 1 -6-93 ı tarihinden 
1-6-932 tarihine kada bir senelik Erzak, Sebze, Mahrukat ve sair 
ihtiyacatı kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

Fiatler mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze I0-5-93 ı 
Sadeyağ, Et, Ekmek, Zeytinya)tı, Zeytintanesi, Makarna ve Kuskus, 

Un, irmik. Şehriye, Süt ve Yoğurt - 17-5·931). (Patates, Şeker, 
Pirinç. Kaşar ve beyaz peynir, Salça, Soğan Yumurta, Hayvan 
yemleri · 24-5-931 ). ( Nuhut, Mercimek, Börülce, Bezelye, Kuru 
asulye, Kuru meyva · 31-5-931), ( Odun, Mangal, Kok ve Ma· 

den kömürleri, Gaz, Benzin, Vakum, Mazot - 7-6-931) tarihlerine 
müsadif pazar gunleri saat on altıda ihale edilecektir. Şeraiti an
lamak ve tafsilat almak isteyenataliolerin mübayaat komiyonu 
kitab~tine miirar.aatları. 

Jlilliyct . 

\ . I ~ 

·11. . \ ~~( 
~ . !"'wı.. ,..,,.... ~ . 

f r 
. . ,. . . " ·- . ' .,. Z . . . r .~ _, . . : " ·. . .t 
lapenye•ae geç- paızer dlinfı nenceıenen beledlye lntlllebatl mınettn artık krellılrtan 1 
bıkıp cUmhurlyet lııtedlllnl git.terdi. Kral bunun Uzerlne hazlrande yepılecek umumi 
intihabatın hiç •0ph-lz gene böyle olacak netlc .. ını beklemeden memleketi terkettl. 
Sabık hUkOmder we ellesl flmdl Perl•t• bulunuyer.ler. Bu resim, kral Alfonsun elle-

sini ve oOulları er .. ında kendisini göstermektedir. 

Artık Elbiselerinizi terziye ısmarlamaya lüzum yok 
'ÇtinkU: Gılatı'da Kuıköy'd• börekçi fınnı ittisalindıkl bllyülı 

mahallebicinin Ustünde Uin 

• 
1 

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

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pa desülerin 
Müntıbıp çeşitlerini emnnııe amade buluıtdtırmaktııdır. Hanımlara mah•lll 

mantolar, pardesüler ve trençkotların ıaltf çtşitleri daht vardır. 

MeşhurCHARLES SEM ON L TD.fabrikasının 

·. 20000 adet 

ş ık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERJ 
19,f/2 liraya satılmağa başlamıştır. 

TEDİYATTA BüYÜK TESHiLAT -==========::::::::=.::::::::::::::::::::. _____ ~ -=-~~--~==============:::::::....: 

ı,.-7~ ... AMiRA iS 
Nasuhj 

Diş macununu 
ve sefa sürmesi 
ile kıl podrasını 
her yerde arayı· 
nız. 

Dr. T aşçiyan 
Belsoğukluğu Frengi ı·e elektrik 

ıedavihanesi. l~minönü :\linasyan 
eczanesi karşı sobğında No. 4 

Dr. A:i<u-ti_e_I 
Cilt, Frengi, Bdsoğuklugu ve 

ademi iktidar muayene vJ elektrik 
tedavlhanesl Karaköy Börekçi fırnıı 

sırasınd1 No. 34 

Sultanahmet dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

~ dom ok 1 ııı Ye RAHAT l UllABI ) domokti< 

~ Mezkılr mağ'3zayı ziyaret eden müşteriler gerek cins gerekse 

••liat itibarile daima memnun kalırlar. Reyojı;lu lstiklM caddesi4 

Ticaret ve ihraç malları ve gıda 
maddeleri muayene ve tahlili 

llususl firma ve ticarethanelere ait olan her nevi malların ve 

gıda mallarının ücreti mukabilinde tetkik ve tahlili 5ultanahmet'te 
Ticaret mektebi 1\lisi binasinda tahlilıitı ticariye lAboratuvırı tara
fından yapılmaktadır. 

Tar,feynin muvafakatı suretile hakemlik dahi kabul olunur. 
Telefon; lstanbul l 731 

Nafia Ye~aleli ikinci Daire in i3leri 
Mü~üriJelin~en: 

P1-\ZAR 
19 NİSAN 193 t 

Bu reelm, sabık lepanya kral ve kraliçesinin bir mer 
sim ••nesınde alınmı• tarlhl resimlerinden blrldl 
Kraliçe bu resimde lspanyol kadınlarının mllli ba,lıkl 

rını hamll olarak gUrUnUyor. 

Bayram geliyor 
Sizde 

~OCUğUDUZU levin~iriniz. 

SL 
~ . • 

Bir KUMBARA alınız 
ı
.U• ıı iMi uı ~• ıı ıı •'' ıı ıı ıı ıJ......-cıo.._.., ....... w-ı 

Türkiye iş Bank:ısı - ------

Pazarlıkla 
Tavan, döşeme, ve taban tamir ve tecdid 

Yüksek Orman mektebi rektörlüğünden: 
Bedeli keşfi dokuz yüz altmış dokuz lira yirmi be~ kııru'itan 

ibaret mektep ayniyat memurluğu, eczane, revir ı c idare ıne· 

muru odalarının döşeme, tavan, taban tamiri 22 . bm 93 ı tari· 
bine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla ih.ılesi icrı 

edileceğinden şartname ve keşifnam~sini görmek 1>riyc1lerin her 
gün ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihalede Dc!tcrd:ırlıl. bi· 
nası dahilinde müessesatı iktısadiye mübayaat komisyo nuna ın!i· 
racaatlarL 

Müddei Adut efendinin müddei
aleyh Tevfik efendi ile Aposıol 

aleyhlerine ikame tylediği Tabela 
parasından alacağı olan ( 30 ) lira 
alacak davasının cari muhıkemesinde 
müddeialeyhumadan Tevfik efendi 
ikametg~hındaıı çıkıp sc?Titi meçhule 
gi : tiği ınubaşır ve mahallesi heyeti 
ih•lyariycsinin meşruhıt ı ndan anla
şılmış olma~lı mumaileyh Tevfik 
efendinin ( 15) gün zarfında mahke· 
meye müracaat etmek üzere llAnen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve 
yevmi muhakeme 14-5-931 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 10/30 da 
mahkemede bizzat veyahut bir vekili 
musaddak gönderilmesi aksi takdirde 
muhakeme gıyaben rli'yet olunacağı 
tebliğ makamını kaim olmak üzere 
i!An olunur. 

Halkapunar bataklığının kurutulması ame
liyatı 16-4-931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müna~asaya vazolun!Duştur. Talip-
lerin şartnameyı görmek üzre [zmir su işleri lstanbul sıhhi müesseseler muba· 

lsıanbul Beşinci icra memurlu
ğundan: 

Bir deyinden tlolayı mahcuz bir 
gardrop, altı adet duvar ve yer 
halısı 21-4-931 torihine müsadif 
salı günü saat 9· 12 de Bcyog-lunda 
Cehennem sokağında 4 numaralı 

hanede bilınüzayede saulacağmdın 

talip olanları~ yC\·ıni meıkt'ırda hazır 

bulunm•lrn il~n olunur. 

müdüriyetine müracaatları ilan olunur. yaa komisyonu riyasetinden: 
i. ......... , , İstanbul Belediyesi ilanlan f Şeraiti ]Azimeyi haiz talip zuhur etmediğinden dolayı ihalele· 

Hasekinisa hastahanesine ait bir adet beygirle iki merkep 22.4. rlnin icrası tehir edilen akliye ve asabiye hastahanesine muktezi 
93 l çarşamba günii saat 9 da Fatih Atpazarında müzayede ile ıo,ooo kilo et ile yine mezkOr müessese !5 inci pavyonunda yap-
satılacağı iJAn olunur. nrılacak inşaatın ihaleleri 21 Nisan 193 l salı glinü saat 1.5 ıe 

* "' * icra edileceği ilAn olunur. 
Bayoğlu Belediye şubesinden: Bir koyun bulunmuştur. Sekiz gün -------------------------

içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. Di(a"' ıı· 'bıner 1 an' at evı· sergı· si 
Ticaret işleri umum müdürlüğünden: W U 

30lkincl Teşrin S30tarihll kanun hilkUmlerine göre Tescil edilmiş olan Hi!Allahmer San'at evi mamulAtı için 18 Nisan 1931 cumartesi 
Alman ıabüyetll ( Blayhröder Unı Ko istem departman Gazelşah mit gününden itibaren lstanbul HilAliahmer merkezi binasında terdp 
l:leşrenkter Halıung - Bleichröder Co Easıern Departman Gızelsehlft mit olunan sergi Kurban bayramına kadar her gün saat IO dan l 8 • 
Beschrankter Hafıung tirketi ) bu kere müracaatlı 1-1-930 tarihinden iti- kadar açıktır. 

baron Türkiyedcki faaliyetine nihayet verdiğini vı şirketin tasfiyesine Doktor Eşyayı nefiseye ihtiyacı ol&n ahalil muhteremenln teşrifleri 
Vaydemanın tayin edlldiğini bildirmiş olmakla mezkiırşlrketle alAkası bula- temenni olıınur. 
nanlonn mumaileyhc n icabında lstanbul '\llıntaku<ı Ticoret müdürlüğüne 
milrac-J•t eylr.:nıcleri il:\n olunur. Mes'ul müdür; Bürhaneddilı 


