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1Kim erin meb'us olacağı m llm değil •• 
A k 

·· ntehibisani İstanbul intihabı İki istifa ! 
HiikCimctin, aty<mdan istih- D ara IDU Hasan Rıza Bey de Nureddin Ali ve Refik 

saledilenmorfin heroinvesa- - 1 •t •t d•td• - "t k0 1l ~re .gibi uyuş~u maddelerin et eri eSpl e 1 1 mus a 1 en · Reyler tekrar 
ıtnalini inhisarı- altına almak namz namzetl:ğini koydu "d . ıw d"" .• 1 
için hazırladığı> kanun layihası İntihap defterlerinin indiril- mu errı~ g~ o~~y~~ ar 
bir sui tefehhüme mahal ver- ,. • }" v • tl • v • diğine dair zabıta ve mahalle ih- j .. 1:P fakült~s• .. m~d~sı _muder-
diğinden İktisat Vekili ve İs- F k umumı katip ıgı neşre ıgı tiyar hey'etle . t f dan tan- rısını pazar gunu bır ıçtıma ak-
tanlbuldaıki harici ticaret ofisi lf a t 1 • ziın edilen ınanb ııtral ınd.. hey' -ı tederek halen meb'us olan Refik 

d b namzet eri z a aar un N d<il Al B 1 ... d 
bu me5eleyi tav.ziıh etmişlerdir. teblig" e me us . . eti teftişiye}6 gönderilmiştir. v_e r _ur~ tıh n ~ erı~n mu er 
Mustafa Şeref Beyin izah etti- k d Hey'eti teftişiye şimdiye\ka- ns ıRgef~kn B a~ e k~~e .. 1~· 1 ği dgıd"bil, hii'kfimetıin uyu§tunlCU etrafındaki neşriyatı te zıp e 1yor dar vaki olan 217 itiraz sahibine b k e .ı 1 .. eymNursudsd1:1 Bo atl; 
ma e erin imalini inhisar al- birer tezkere ak kanuni a terıo 011 ve ure 111 eyın 
t hın yazar t rih k"" ·· ·· ·· h 1 b 1 
ına a ak husu:sundaıki teşeb- haklarının kab ı d"ld""" bi.Jdiril eş ursusu mun a u un-

büsü, ham afyon ticaretine şa- k ·· tehibi sanileri başında Gazi Hz. miştir. u e 
1 ıgı makta ve vekaletle idare edil-

nıil değildir. Ham afyon belli- An ara m.un 'il beledı·ye azaları vardır. Müntehib" .. t'h batına mektedir. Bu iki müderrisin fa-
ba 1 · ld B k 1 veki er 1 sanı ın 1 a k""l ı · ·· ··ı - :ş ı ıstihsalatnni:zdan o u- ve aşve ı ' ' . .. .. 8 msan çarşamba günü başlan- u teye. a ınması zararı goru -
gundan bunun zer'ini, sauın;a~ RA 31 (Telefonla) - Ankarada ~ nısan cum~ ~unu ması muvafık görülmüştür.Çün mektedir. . . . 
sını ve ihracını bir kayde tabı AN~ . . fh b tına batlanacak ve 5 nısan pazar gunu ak· kü bu suretle soıı .. üncü gün Nureddın Alı ve Refık 
~tıtınak için hüku~t hiç bir m::t:u:.:a:~~=ai edi~ktir. Cümh~riy~t !"lalkb.fıııkas~ g~ geç cumaya tesadüf ctt~~inden halk B. !er meb'us olmayacak 

arar vermiş değildır. şaki .. t h"bi sanilik için -namzet lııtesını tes ıt etmıştır. dalı• a ziyade reyini istimal imka AN~R~, 31 .-. - E:-rvelce 
k Hükfımetin ~azırladı~:· :; va ;a:::t ~i:teainin batında Gazi M. Kemal J:1z .. ~a~ve7ı İsmet nıni bulabilecektir. Halk fırkası Tıp __ fak.~ltesı~de mudems olan 
at vaktin darlıgı dolayrsı .e b"" .. k"ller belediye azalan ve şehrın ı.ıerı ge en sım- viliiyet idare he • ti d""n içtima bugunkü meb uslarıınızdan Nu-

nı1 eclis~ t.evdi edemediği cMıhet· ı hnPaıa, utun vb~r 'çok' zevat ile zümrel~ri temsil eden mümessiller ederek intihabaty perogruamı uz·· e- reddin Ali (İstanbul) ve Refik 
~ gelecek Büyük Millet ec· a mensup 1 

lısine taıkdim edeceği unmı la- bulunmaktadır. rinde tetkikatla meşgul olmuş-
Yilha;sı, afyondan mamul uyuş- ANKARA 31 A.A _ Cümhuriyet Halk Fırkası Kil.tibi U- tur. 
tıırucu mad·deler hak-kınd. ad.ır. •

1
.•• d t' bl' v ı 'nmuttur: Bazı gazetelerin yazdıklan in- Müstakillen namzetliğini koy 

hi mumı ıgın en e ıg ou K"fb" • k ·· S f 
Bu maddeler üzerine ını S3;f tihap havadisleri arasına yanlıt şeyler kaedrı~lıd'i.~~· d a ıb~h~mhumı- mal uzberke ?s?'al demoRk_rat ıBr-

kon .. 1- da beyneJınilçl va~ı- U "R . H b"r liste takdim ı ıgJJ\ en a ıa ava· rnsı sa ı reısı Hasan ıza . 
=ua~ı ki af rtkçe mumı eıs z.ne 1 • eb' ' k d 1 d d .. Yet icaıbroır. Maifıı:ndur , - . d d H aten gerek eski m us u. a a, ar an ve e muracaat etmiştir. 

Yon<Jan mamul uıyuşturucu dıs bu ıne~~n a ır. :•;öıterilınek talebinde bulunan muhterem Merdenikte intihabat 
!tlad<lelerin mükeyyifat. ?larak gerek ye~ı ~n na:,e olacaklann ve olmıyacaklann isimlerin- MERDENİK, 31 (Mil:iyet) 
ıttimaline mani olmak ıçın.ge- vatandaş ar a~ :' .. :•için nabemahaldir. Bu yolda henüz tekar- - Kazamızda müntehibi sani 
r~k beynelmilel afyıon cemıye· den ba~ıe~~e ug~tur Tasnif ve tetkik devam ediyor. intihab,ı ikmal edilmiş ve Halk 
ti, gerek Cemiyeti A~~ rür etmıt ır teY yo · fırkası namzetleri kazanmışlar-
bıı işlerle meş•gul hususı burt; dır. 
!ltı tarafından çok etraflı teclıb~r 
ler almmaktadı'l". Bu beynelrnı· 
le1 teşkilatlar hükumetler üze
rine müessir olarak 1925 sene· 
Sinde devletler arasında ~ir ~f
Yon mukavelesi imza ettırdik· 
leri gfüi ondan s011l"a da ıbu ga
Yeye m~ tuf bir taık1'111 kayıtları 
•lfütadar hükumetlere ıkaıbul et-
ti lıın•""lar· 

trneO-e muvaffak 0 .~ 
dır. B':ı cümleden olmak uzere, 

İtfaiye hissesi -
Belediye erkanından 

bir zabn izahatı 

Refik ve Nııreddln Ali Bryler 

(Bursa) Beylerin yeni meclise 
girmiyecekleri ve fakültedeki 
kürsülerinde tedris ile me5gul 
olacakları tahakkuk etmektedir. 
Bu münasebetle maaşlarının da
rülfünun bütçesine konulması 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Hangisini tekzip 
etmeli? 
--~-

Taaddüdü zevecat için 

Dün Jzmlre gldtn lstan/Ju/ muhtel/ti 

Istanbul muhteliti 
dün lzmire .gitti 

-.. 
Galatasaraydan Mithat Bey gidemedi, 

Fen erli Sadi Bey bu akşam gidiyor 
İstanbul muhteliti dün sabah Sey cektir. Muhtelit takım, maruf bazı o

risefainin İzmir vapurilc İzmire ha- yuncularımızın işleri hasebile İzmire 1 

rcket etmiştir. Muhtelit 14 futbolcu gidememelerinden dolayı, azami kuv 
ile futbol heyeti erkanından Basri vette olmamakla beraber İzmir mub 
ve Nüzhet Beylerden miirekkcp bulu telitini yenebilecek bir kuvvet ve 
nuyor. Galatasaraydan Mithat Bey, kudreti haizdir. Her halde takımımı. 
dairesinden izin alamadığı cihetle zın İstanbul rruntakasının şerefini 
gidememiştir. Fenerbahçeli Sadi Bey yükseltmek için azami gayretlerini 
ise bu akşam Bandırma tarikile İz- sarfedeceklerini ve şerefli bir netice 
mire gidecek ve takıma iltihak ede- ile avdet edeceklerini ümit ediyoruz. 

skanda tasfiye ! .. tihaıun meşru addedilen mtlor
f' · devle er ın ve heroin ticaretı . B" 

edi.lın . tır ı-
~rasında taksim ış · 
llaenale·.ıı-. biz, ıbu uyu~~~ 
"" :t.. . al" ııı'.LılSa·• 

Belediyenin sigorta şirketle
rinden alacağı hisselerin istifası 
hakkında sigorta sirketleri ve
kalet nezdinde ~bü~atta bu
lunmuşlardır. Halbuki belediye 
vaziyeti gayet sarih görmekte
dir. 

Belediye erkanından bir zat 
bu hususta dün bir muharririmi 
ze demiştir ki : 

kanu? ~a~ırla~ıy?r.muş, Mübadillere verilecek ıtfa bonoları 
telaş 1ç1nde ımışız ! 
. ; . Maliye Vekaletince hazırlanıyor ·«addelerin m:ı ıne ciıh n 

ltoYlmazdan çok eıvvel, . 
3~ 

<levletleri bu inıhisarı daha
1 
v~

lli, .daha ~ümuUü ve beyne mı· 
leı ıbir şekilde ,JroymUŞ ~::: 
Yorlar. Bu şe:rai t al t~<l;'1 ihsali 
tııet morfin ve heroın ııst ,_. 

' b eıııul• ~e ihracı ıha:ltltındaıki e~ b" 
leı taahhütlerini müessır ır 
sırrette ifa edebilmek için ~
lar · l" · · h"sar altına a • ın ınıa 1nı ın ı 

llıaktan 1başka l:ıir şey yapamaz· 
(lı. 

.,.. Jınilel afyon 
< ürkiye, son beyne fin ve 

- Hali hazırda belediyenin 
sigorta şirketlerinden aldığı pa
ra mecmuu 120 bllı liradır. El
deki mevcut kanuna nazaran 
belediye hissesi sigorta şirket
lerinden iki şekilde alınır: 

Ya şirketlerle birriza bir mu 
!Cavele yapılır ve ona göre bir , 
tarife vücude getirilerek o su-
retle almır. Yahut da şehir mec- Merlııım Hacı Salih EJ. ve Dr. 
lisi bir miktar tayin eder ve bir Besim Ömer Pş . 
tarife yaparak o suretle alınır Amerikada San Franıisko'da çıkan 
ve bu hususta salahiyeti vasi ol San Fransisko Examiner gazetesin-

ANKARA 31 (Telefonla) - ls-ı ti teşekkül edecek ve bu heyet, kanu 
kan tasfiye kanunu, 28 mart tarihli nun memleket dahilinde tatbikatına 
resmi gazetede intişar etmiştir. Da- ait saf~hatI takip edecektir. Talimat 
hil" kal . k k"ld namenın hazırlanması bu hafta içinde 

ı~e ve . etı,. anunun ~e §e .1 e bitecek ve mevzun bahis heyet te ni
tatbık edileceğı haklonda hır talımat sanın onuna kadar faliycte gcçmit bu 
name hazırlamaktadır. lunacaktır. Maliye vekileti de itfa 

Merkezde aynca bir tasfiye heye bonolarını hazırlamaktadır. 

Yarın gece ay tama
men tutulacak ! ~0ngrelerinde çok de!a mo~ilmiş

Okain kaçakçılığı ile ıtham e u 
t:i. Gerçi Türkiye . bu uyuşt~r~c 
llıaddelerin tahdidi hak!andak: b !.~ 
~elnıiJel muka'1elelere dahil bu ~ı.n Itfı 
~Ordu. Fakat buna rağmen, ud -
llletiıniz meselenin insani cephe en 
'he~--' ı· · t kdir ettiği için, uyuş t .. uuıye ını a b" t lom 

Haliç şirketi müşkül 
vaziyete düştü ! 

de Ankaradan yazılnuş garip bir fık
duğundan şirketlere hiç bir şey ra okuduk. Amerikalı muhabirlerin 
sorulmaz. Bu ikinci şekilde o- Amerika gazetelerine memleketimiz 
!ursa belediye istediği parayı hakkında verdikleri haberlerin mabi- H f ı• t b Jd d "' "} T •• 
alabillr. Halbuki belediye birin- yet_i haklonda bir lik.ir vermes~_dola- USU t yarın S an U an egı Ur• 

0tucu maddelerin ihracını ır 3 
• 

~\ıyude tabi tutmuş ve mukavelelerı 
'lıııa t . 'b" dig' er de,,letlerle t . • e mış gı ı, . . 

, eşrıkı mesai eylemıştı. . 
Şi d" f' kokain ve heroın . m ı mor ın, .ki 11'nalini inhı '" , r altına almakla teş~~ 

~ - h-'!.lesai hususundaki arzusunu ve . 

Şirket, 4 vapurunu bağlamağa, 
50 memura da 

hÜlıiyetini bir def~ daha isbat :;';~ 
lılunuyor Türkiye bundan . Y 

"" . 1 h kkın kı ta- } "' vermege mecbur kalmışhr .• 
Jtl~turucu n1addc er a. · d b"- yo 

~hiitlerine harfi harfine rıayet ~ e :a 
cck bir vaziyette olacaktır. ca . S !arda o•ubüslerin baş vurmaktadır. 

liıııdiye kadar bizdeki serbestd va:- on zaman . . k . . . . , 
~etten şikayet eden devi.etle_'. e b: ekabeti yüzünden Halıç şır e- Halıç cıvarı sakınlerı ıse me-
'1hhütkrine aynı sadakatı gosterke n1: tr. ·n vaziyeti oldukça fenalaş- seleyi başka cepheden görmek-
' b lmılel o mı d b · h lk · · g'Celtler mi? Son e'Te Cemi- mıştır. . .. -· tedirler. Sen:lr en erı a ıçın 
teıcrde söylenen söz ere ve dil Eyip _ Balat _ Emınonu ara.· hiç bir. fedak.ar_ lıkta bulunmayan 
hı; Ak,,am tarafından neşre en b tı 5 h"f r'- bir rapora bakılırsa, da daha seri ve daha ucuz ır şirketın rakıbı ortaya çıkrnca 
blı sa 1 e 1·' 1 dir Mese- sıakin ·ı vasıtası olan otobüsler Ha halk derhal ona rağbet göster
i~ çok şüpheli bir m~se e · dahil n 

:Fransa çoktan berı Kartele . liç şirketinin yolcularından yarı miştir. 
~1dug-u halde bir Alsas fabrıka;~· •e · 1 ttıgı sını almıştır. .. Haliç şirketinin vaziyetini 
,.nede 4,349 kilo morfin ıma e. .: k ında dort .. , lb k bu Bu vaziyet arşıs . . tezelzu""lden kurtarmak irin dog" -

. ki" f k görerek . k yısıle bu fıkrayı tercume etrnegı mu- k" • h f d cı şe 1 muva 1 şır et- lk b ld k· ıyenın er tara ın a go·· ··ı k 
lerin rizasını almış ve o suretle va '..An't.ar: .:_ Türkiyede izdivaçla- 0 fU ece 
hisseyi almakta devam etmiş- rın azaltılması dolayısile herkes endi- Kand"lli th . d ald - d kika ku 1 · İ b 1 di · · . · d d" M"ll M r · d ı raıa anesın en ıgı- a sonı'a rtu acaktır tır. stanbttl e e yesı sıgorta şe ıçın e ır. ı et ec ısı azasın an mal" ta 2 . • H fu . • • 

· • 1 İ S lih Be bu vaziyette taaddüdü zeve mız uma nazaran nısan gecetı uıu n cesameti 1,5 ör. Yani 
hıssesı ola'rak az para a ıyor. t- a Y lolm k . . b" k la latanbulda ay tutulacaktır. Kamerin ay kendi kutrunun bir buçuk miıll 
faiyemizin masrafı (360) bin c~btı mehşru 

1 
at ıçınB ırd anun d- şibhi zılla girmesi saat 19 u 27 daki- bir gölge dahiline ginnit olacaktır 

• • . yı ası azır amış ır. un an ma a ka 11 • • 2 · ... • 
liradır. Halbukı 120 bın !ıra alı- İstanbulda bekar erkeklerle bekar 1'~ zı 8 rı~ ~t O Y1 23 Tuluu kamer Iıtanbulda 18 i 11 
yoruz. Şehir kar;ır verdiği tak- kadınları tanıtttırmak ve bir araya geç:~· .H;;ufu k;.m~ ~1';:'~1-~! geçe yani ıibbi zılla girme.inden bir 

d. d (360) b" lira alm b"l" " tirm k ·,·n bir cemiyet teşekkül saa 
1 geçe ır. aoa u .... oaat evvel vuku bulacalıbr. Binaen-

ır e ın a ı ır. ge . .e D~!1 f D B . 22 yi 7 de huıufu küllinin nihayeti 
Ômıştı~ ıg~rd~ara/an t r:k :ıı;; 22 yi 53 le vaki olacaktır. Ay, zıldan aleyh ay huıuf eonumda ufkun fev. 

.. mı"r d aşa, ız bıv~ç an b"~ş;~t .. e ':, saat 23 ü 52 de, ve ıibib zıldan da kinde bulımacağmdan memleketin 
Ş?Y le ursun, .. ukn_-_arba .~5k .. uknt mda: 23 52 ıı:eçe yani gece yar111ndan 48 her tarafından ıı:örülecektir. Nisan balığı 
nı o unmasn1ıçun u ugun u ı ıaa ı 

Bu gün nisanın biridir. Bir nisan- vaziyette izdivaçtan ziyade doğan 
da, yalan haberler ile ötekini beriki- çocukları yaşatmak icap ettiğini bil
ni aldatmak adettir. Frenklerin Poi- dirmektedir. Besim Ömer Paşa İstan
sson d'A~ dedi~le~i buK ad~1t, ~i~de buldaki cemiyetin faaliyetini takbih 
de taammum etmıştır. arı erımıze etmiştir. 

müteyakkız davr:ınma1arını- ve olur Bu h~vadisin neresini tashih ve 
o!maz ha?erlere ınanmamalanm tav- tekzip edeceğimizi şaşırdık. Filhaki
sıye edenz. ka Mecliste bir izdivaççı Salih Efen

Hey'eti fenniyede ilk 
kadın ressam 

• 

, 1 .. <enıiyete bildirmiştir. H.a ~ ~ - H 1 ke ~ 
\in d'· u morfın ihtıyacı vapurunu bag'layan a ıç ~ıfr 

1 
• ru postalar yapması !iiznn gel-ı unyanın meşr . . d e e Tanu -ııii<liiriyeti umumiye-

~ncak (12) bin kilo tahmin e?ilıyor. ti otuz memurunun avazı. - mektedir. Halbuki bu taktirde 
s , taneaya tahsı"s edı"Jen mı"ktar ıs. e, bu- rmek mecburıye- .. k · si kadastro mülk 

di vardı. Fakat bu zat birinci Büyük 
Millet Meclisinde idi. Ve senelerce 
evvel öldü. Meclise vermek istediği 
layihanın mevzuu bahsolduğu zaman 
daha taaddütü zevcatı ilga eden ka
nun kabul edilmiş değildi. Amerikalı 
gazeteci, havadis vermeyor, memle· 
ketinıizin içtimai tarihinden bahse
diyor ve hunu, tahrif ederek ... Bu ha 
vadis olsa olsa, bir akşam gazetesinin 
0 izdivaçlar azalıyor mu, çoğalıyor 

mu?., mevzuu etrafında yaptığı bi 
anketin Amerika kafasındaki aksül
amelidir. Bilmiyoruz: Bu gazeteciye 
mi acımalı, yoksa Amerikalı gazete 
karilerine mi? 

., - rine nihayet ve daha ziyade zarar gorece tır. 
~lın yüzde yirmisinden ibarettır. G~- mektebinin riya-
l~ ayni ınenabiden anlayoruz ki: tind~ kalmı~tıdr. üne tedenni- Diğer taraftan otubüscüle1 ziye şubesinin 
ı 25 ile 1930 seneleri arasında, yanı Şırket gu. n en g hali ··nu··ne de aralarında bir ~irket yapmak 
'c f ka- d bu n o ~ bu seneki me-l<~ sene zarfında yapılan mor ın ye doğ~ ~ı en J"f relere için faaliyete girişmişlerdir. 
kçılığı 36 tondur. 12 bin kılo ıneş- ;~~~m~e~k~ı;ı~n~m~u~h;t;e;ı~~ç~a~~~..;.~~~~~~~~~~~~ zunlarndan olup tı, u,· • · d yedi ton ~ tıyaca karşı, sene e . Bu ~ir müddetten be 

n ~Çakçılık yapılıyor demektırl - ---:- 1 mak için bir devletin gidebileceğı . k d 
·n Çak morfin nereden geliyor? ka~ak morfin bu fıatc satı ~Y0'."~· olun sonuna varmış bulunuyor. Biz- rı a astro heye 

" arfıntla dünyada, her sene_k_aça_k morfın ıçınk yden bu ın· sani gaye ug'runda bundan ti fenniyesinde 
1 "llsırda son dört sene 2. • İ 1 ı erece · ·· 1 •çak morfinin perakende fıatı be- yirmi milyon ngı ız ırası v fa la hizmet beklenemez. Şimdi de ·taJ gonnekte bu 
'~r k" İ il" r sından hastalar olduğiı anlaşılıyor. T:'1ep ne rozller deg'işmiştir: Diğer _devletlerin 'unan Behice H. a0 Uo başına 7 5 ng ız ıra k ol rsa bir maddenın mem d .ı ~Oo İngiliz lirasına çıkmıştır. Bu, ka~ar ~o .. u ' tmek te o derece de bu uğurda mevcut vazıyetten a- J.ienıce ' . Üsküdar kazası 

jıı & •sırdaki morfin cemiyetinin ve po- n~~ye~ın~. ıdame e ha müessir tedbirler almasını talep heyeti feilil'.İyesi ressamlığına 
~I \:1;cşkilatmın kaçakçılığa karşı muk muş~:ur. orfin "e kokainin mü- etmek sırası bize geldi. tavin edilmiştir. 
1 ~l'ı akıyetle mücadele etmekte ol_d~ T~rf ye k;.' de istimaline mani ol- Ahmet ŞOKRO 
· tıa deHllet ediyor. Fakat butun keyyı at şe ın 

---------
Maaş Bugün .. 

Umuınl Nisan maaşı bugün 
verilecektir. 

Don Kazakları Istanbulda •• 
Biltiln dünyaca töhret kazanmış zak kıtaatı zabitlerinden mürekkep

olan Don Kazakları "Koro heyeti,, tir ve şimdiye kadar bütün musiki 
?iln akşam .~elek .•ine~sında da merkezlerinde baklannda en l i kri-
ilk konserlennı vermışlerdır. Çok al- . Y 
Joşlanan bu konser bu akşam ve ya- tıkler yapılmıştır. Yukarıki resim 
rın akşam da Melek'te tekrar oluna- Don Kazakları Mısırda iken ve bil 
'aktır. Don Kazakları aırf eski Ka- yük ehram önünde alınmıştır. 
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Yıldız ve Meşrutiyet HARicf HABERLER .. 
.. Tahsin Paşanın Hatıralı 

Gümrük Bi~liği .. 
Buğday Konferansı 

Roma da 
Almanya - Avusturya ittihadına dair 

Alman hariciye nazırı beyanatı .. 
mesaisini bitirdi .• BERLİN, 31 A. A. - Al- Akti düşünülen gümrük itti· 

manya hariciye nazırı M. Cur- liadınm güya Avusturyanm is
. ROMA, 30 A.A. - Buğday tius imperatorluk meclisinde i- tiklilini tahdit ve muahedeleri 
k~~uera_nsm?.a, ruçhan esasına rad ettiği bir nutukta Alman - ihl§.1 ve sulhü tehtit edeceği hak 
muste~t .re3ım .hakkında yapı- Avusturya gümrük itilafı me- kmdaki itiraz ve iddialara yola· 
l~ Y~~ bır tetkıkten sonra umu selesi hakkında şu sözleri söyle- çan sebepleri anlamak güçtür. aruf bazı zevatın selamlığa gelmemesi 

' Abdülhamidin nazan dikkatini celbetti LONDRA 30 (A.A.) - Avam mı muzakereler kapanmı~ur. miştir: Gümrük ittihadı meselesinin hu 
kamarasında sorulan bir takım sual- Avusturya ve ~unanıstan "Almanya ve Avusturyayı kuki cihetlerinin Cemiyeti Ak• 

ı 10 Temmuz arifesinde Cuına. ı ~ı zamana kadar sarayın !ere cevap veren Hariciye nazırı M. m~rahhasla. rı, kendı memleke~~ ticaret ve gümrük usullerini bir vam meclisi tarafından tetkiki-
Henderson, Almanya ile Avusturya- 1 d b - d ah 1 

elamlığı manzarasında nazarı fikrini oyalamak maksadile bil nın gümrük birliği projelerini ilan ~:ın e yet;~en. ug, a!'. ~ su u leştinneğe sevk ve mecbur eden ni lüzumsuz buluyoruz. Böyle ol 
id!kati calip bir hal bir eksik- hassa intihap ve izam edildik- için intihap etmiş oldukları usfıl ve nun ur?umı ıstı.hsalat ıç~nde pek amiller elyevm çekmekte olduk duğu halde meseleyi Cemiyeti 

.. ik görünüyordu. İki üç hafta- ıe:i bilahare anlaşılmıştır. ~li zamanın, bir çok tefsirata sebebiyet ufak bı~ k:~ıyet ~eşl~ıl ~tm~k lan ikusad1 sefaletten başka bir Akvama havale niyetinde olan 

~
anberi Cuma seliimlığmın es- Riza ve Hasan Rıza Beylenn vermiş olduğunu beyan etmiştir. te oldugu ıddıasım ılen surmuş gümrük ittihadının ticaret ve M. Henderson'un bu fikrine iti-

. · hal" d v• • f Selamlıg"a ki ilan meşrutıiyetten sonra Mumaileyh sözüne devamla de- lerdir. sanayilerinin inkişafına yardnn raz etmeklig"imize imkan gör-. ı · 1 egı~.mış ı. . - . . . 1 
. . . • . miştir ki: "Bu usill, şüphe ve suizan 

i, ~ ermucilbi munavebe gelmelıeri her ıkısı mınlivalığa terfı et- tevlit edecek ve ahiren Fransada ya- Avusturya ziraat nazırı, rüç- edeceği hakkındaki ümitleridir. müyorum." 
· azım gelen sunufu selaseye mişleıdi- İstan'bula göndıeril- pılmxş olan fikir teatileri, muhtelif han esasına müstenit rejime ta- ----------------
·'.bensup ümeradan ve mütefer- dikleri ıhaldkında üçüncü ordu hiikQmetler murahhasları arasında raftar olduğunu, çünkü büyük s· I"ht'f ı· 1 Merkez bankası te-
r~ik hideınatı askeriyede bulu- müşirin.den gelen ıtelgraıf üze- yakında Cenevrede yapılacak olan devletler nezdinde rüçhan esa - JfiaO l a ) 
. nan zevattan haylisi meydanı 1 rine ikendilerinin Sirk~i istıı:- beynelmilel içtimalara zemin hazırla- sına müstenit rejimden müste- Bu··yu"'k mı'm-ann-habrası sis heyeti toplanıyor 
1 ihtiramda görünm""""I"lardı. yonuna muvasaletlennde bır ı:ııakta idi . ., fit olan merkezi Avrupa buğda- T d ,, d'ld' ANKARA 31 (Telefonla) --r- f l M. Henderson. Almanya ile Avus- k t t 
,Hatta maruf simalardan bile memuru mahsus tara ıından_a ı- turyanın müdafaa etmekte oldukları ymm buğday ithalatında ancak . ra ya a es ı e ı ı Cümhuriyet Merkez bankası tP· 

1 bazıları nöbetlerini ihmal edip narak me[lkez lkumandanlıgma noktai nazarlanndan mevzuu bahis
1 

müt~mmim ve pek ufak bir kem EDİRNE 31 (Milliyet) - ~imar sis heyeti, yarm öğleden evvel 
~ gelmeyorlardı. Bizzat Hünkar götıürülmeleri dairei askeriyeye itilafnamenin 1922 tarihli Cenevre miyet teş:Cil etmekte bulunduğu Sinanın yddöniim!i mtinasebetıle şeh Maliyevekilinin riyasetiniie top 
f.buna dikkat etmiş ve ic<ııp eden tebliğ olunmuştu. Filhalcika A- protokoluna muvafık olduğunu be- nu beyan etmiş, binaenaleyh rimizde parlak merasim yapılmıştır. la cak skri . . 
fmakamlara ihtarı keyfiyet olun li Rıza ve Hasan Rıza Beyler yan etmekte olduklarını söylemiştir. • bug" day ihracatı yapan deniz 8 _ Merasime Selimiye camii önünde ya- . ~t tkivke sdo ktı~sıyİodarn ~htayıe· 

· ~ da 1 k 1 h Avusturya vermiş olduğu cevapta, .. .. . .. pılan ihtifal ile başlanmış ve genç cını e e ece r. c ey 
1 -masmı emr'<\'leınişti ki bu 1 ge ere -O surete memuruma meselenin hukuki cihetlerinin mez- şrn buyuk me~kkc;tlerı~. ruç- san'atkarlar tarafından nikelden dö- tinin 15 nisanda içtima yapa· 
·j .; memlekette hasıl olan halatı SU'S tarafından İ'Stiık.bal ve mer- kOr protokolu imza etmiş olan dev- han esasına mustenıt reıımden 

1 
kUm olarak imal ettirilen bir !Avha rak hazırlanmakta olan kadro e 

1'.ruhiyenin 'bir tercümanı.drr. .kez lkumandalığ"ıııa isal e<lildi- Jetler tarafından tetkik edilmesine mu Av,m kamara.-:ııda ÇnK mühim tevahhü~ etmelerine mahal ol- Mimar Sinan caddesi başına asılmı§- saslannı tetkik etmesi muhte-
ı' ' Ruıneliden gelen haberler a- ler. ~eyfiy·eti Abdıülh.amide ~r~ valakat etmektedir. bcı·an~ıta bıılunın madığını ilave· eylemiştir. trr. Müteakıben Sioanın hayat ve san ld' 
a: ,l d rd ahi tana ta zettıım. Saraya ce1bedılmelenm Maamafih bu cevapr meselenin i.ı. f/eııderso ıı · ' atına ait Muallimler birllğinin neş- me ır. 
f°C ~:ar~~~ ~}e'n :{~~eb~assa Afu_ enll'etıtİ.. Gene bir memuru mah siyasi cihetinin tetkiki ihtimali dola· dilmesinin muvafık olacağım teslim. ----• rettiği resimli broşürler dağıtılmı~. Çifçifere yardım .. 
o• ) u.ı<. <:><ı <SUS refalkatile saraya geldiler Y.ısile .~ir takan itirazlar davet etmi~- etmektedir. . . H• K • gece Türkocağmda mimar Kemaled-
dıi ı dülhamidin telaş ve endişesini . .. d 'l k tir. Dıger taraftan Avusturya vermı~ M. Hendcrson, Almanya ılc Avus JOt OflgfeSJ din ve Dr. Rifat Osman Beylerin . ~NKA~ 31. (Te~e!onla) - Gar~ 

1 
1
, mucip olıınakta itli. Hakikaten ve ~em~ ~erı .. g?.n en ere ! old.uğu bu c_evapt.a alakadar devlet- turya ara•ındaki mlizakeratm Cemi-! konferanslarından sonra bliylik bir vılay7tle~ı çıftçilerlnın son. ~amanla 

e 1 1 ihtiliil fikri zabitana sirayet et- ıkendilen Çit :koşküne almdı- ı lcrı hır cmrı vakı karşısında bırak- yeti ekvaın meclisinin tabii ve dosta- müsamere verilmiştir. Edirne gazete- d~ gördli~er! zararın tel.a~ısı ma~sa-
~miş miydi? Bu fikri bc:sleıyen- lar. Çiıt köşkünün bir dairesin- mak niyetinde olmadığım tasrih ey-1 ne muhitini izr'r edecek ckrecedej C a di _ lrvİng itilafını !eri bugün Sinan nüshası neşretmiş- dile kendilerıne yardım 1çın tertıbat 
• de ~omisyonu askeri inikat e- !emektedir. ileri götürülmeyeceği ümidinde bu-

1 

:ı O • • ,' !erdir. Sinan ihtifalleri blitiin Trakya alınmaktadır. • •. 
'., ler lbir kuvvet te.,kil edecek de- M H d Al d t t t da ç kkat d tlmı k• Trabzonda feyızlı "' derdi. o gün kendilerinden ba : en _erson, ma.ı:yanm a hınduğunu söylemiştir. . . asvıp e mış ır • ana e e yap , .... 
·recede midirler, yoksa kafaları l' 1 d Al" R Be vcnnış oldugu cevapta, dıger devlet- Nihayet M. Henderson Cenuyetı EDİRNE 31 (A.A.) - Mimar ... I 
A d 1 fik. 1 1 d 1 zı ma umat a ın ı. ı ıza ı . ı . h " k. ·ıı . . . . . • ı . s ı· . .. yagmur ar 1 vrupa an ge en ır er e o - . . . . l' H !"! B . erın mese enın u.m ı cı etını tet- akvam meclısmın evvela mese enın KARASİ 

30 
A A _ Hint Sinarun yıldön!im!i e ımıye camım-

: muş bir ekalliyetten ibaret mi- yın .bı~aderı mıra ay a ı ey kike haklan olduğunu kabul ve tes-ı hukuk! cihetini ıulizakcre ve müna- . , • · · . de ?inlerce halk ve,.ı:ııek:ep.linin işti- TRABZON 31 (A.A) - Fe 
İ dir? Albdülhamit ıbu ciheti mü- o vaktt ~adrazam olan Avl?~- lim e.tme!«e bulunduğunu, fakat m~- kaşa edecek rn muv,fık bir formül/ k~~gresı, 3 saat devam eden bı~ rakile harareti.• tes ~t. edildı. Avukat yizli yağmurlar yağıyor. FIII· 

'
teaddit vesaitle tahkike çalıştı- yalı Fent Paşanın damadı ıdı. sel~run sıyasl noktaı nazar~an Cemı- olduğu mütalaasını serdetmiştir. muzakereden sonra karar suretı Şeref ve beledıye reısı Ekrem Beyler • 

• Hasan Rıza Beyin de İstanbul- y~t_ı akvam tarafından tetkık e~ılme- İngiliz hlikumetinin bu münase- kabul etmiştir. P.·· • -·--- tarafından birer hitabe irat edildi. dık sahasından alman maluma 
·ığı gibi ibir arallk üçüncü ordu da !bir akrabası bulunduğu tah- sın~ kabul ve teslım e:me~e ~ulun- lıetle mevzuu bahsolacak ~ukuki me- tinde, Hindia- Bu münasebetle Mualllmler birliği ta nazran mahsulde mühim mile 
; erkanı askeriyesi mariıfetile de . . . . H"' • !Ak dugunu, fakat meselenın sıyası nok- seleler hokl..-ındoki nokteı nazarına 

1
.. resimli Sinan broşürü neşretmiş ve darda hasar vardır. Son ihracat 

.lbir şey öğrenmek kabil olup ol .k~ ~ı}?1ı.ştı .. ~~a~an te aı. tai nazardan Cemiyeti akvam tara- gelince M. Henderson, daha şimdi· ta~ .v~ u umu~ ~ Milli gazete fevkalade nüsha çıkar- tan sonra SO bin kantar istok 
imadığmı tetkike tevessül et- kı ~tıtı~. emır ıı.zerın~ ~endı- fında_~ :etkik. ed~mesini ~abu! e~_eı:ııe den gerek Almanya ve ı:erek ~vus- mısı ıle Gandhı · mıştır. . mal kalmıştır. 
1 mişti. Bu maksatla üçüncü or- lenne gıdıp evlerınde ıstırahat yecegını bıldınnış oldugunu soyle- turya hük:(\metlerine İngiltererun hat arasında müna- Bu gece ocakta Sınanın hayatı ve M .. J d '( ki 

k A sk . etmelerini ve ertesi salbah gene mişti.r.. Mum.. aileyh sözüne devamla tı hareke.tinin tmı bir in tiz. ar. ve. ın. - kit itilaf tasvir eserleri hakkında konferanslar veri- ug a a yeşı çe rı;re .. duya mensup erı anı a · enye- d ki - ,. od 
, den iıki zatm İstanbula celbini Çiıt köşküne gelip Müşir Etem emı~tır · tirazdan ıb~ret.?la~~gın.ı ~~1.dı_rmışti~. ve teyit edil-

1 

ıecektir. MUuLA 30 (A.A.) - B 
p .. 1 . . te'blıi" t Muzakerat tabii mecrası- Böyle bır gutrıruk bırlıgıoın İngı- "lk h ÇANAKK .. ALE··' 31 . (Mi_lli,- romun Karakaya köyünde yeşil 

·ı irade eylemişti. Bu irade ordu- . aşayı .g?ıııne erını g e - nı takip edecektir. Bu müzakeratın . liz tirareti üzerinde icra eyleyeceği me~te ve ı e ) B T rk ·· 
, müşirine tebliğ olundu, gelen tını. Aynı zamanda ~tem. Paş~ ise iki üç aydan evvel bitmesi m!im- tesire müteallik 1ı türlü cevap, naza de. fın. m. ~.leke· yet - ugun u mımansı- çekirge çıkmıştrr. 

d l"' t d F lh·'- kü d ""ld. ~:ı.1~1 !d nın .. b .. ü.yük üst .. ad .. ı Sinan .. m.. 0.·.ıu- Çankında fırbna ye kar i cevapta erkanıharp miralayı A- ya ama urı;-_a ver ım. ı -.ı n egı ır. ri olmalıdır. . tın ısu.ı.t a ı o • ld 
. li Rrza ve topcu miralayı Ha- ıka ferdası ,gun IDtem Paşa ken M. Henderson, Avusturyanın ver- M. Hend•·rson rıetıce olarak. ln- ğu beyan olun· munı1:? 34~-~cu ıyı on~mune CANKIRI 31 (A.A.) _ tki 
~:san Rıza Be ' terin ı~tanbula dilerini .görmüş ve bazı sualler miş olduğu cevabın Almanyarun ce- gilterenin .teklif .e:mekte olduğu hat- m~tadır. tesaduf ettıgınden gece Turk O- .. d'" "dd lif ğ k 

ı ' · .. . . :ı; . . . • ımrmuştu faıkat ahvali mahal- vabından daha az şüpheye mahal bı- t ıhareketın takibı hususunun Avru- cağında bir müsahabe tertibi su- gunk urdşı et edı:tma, saT nal r 
ı · gonderıldiklerı bıldıriliyordu. r h kk• d b" ·-- rakmakta olduğu mütalaasını serdey- pada 0 kadar esefli fitneler tevlit et- Karar sure .1 s· h t ,. ve ar evam ıyor. epe e 

Ar R B dd ıl'.'e . a ın. a. ır şey ogr~ne;ne !emiştir. Mumaileyh, bu sıralarda A- miş olan hadisenin halli için yegane tinde bundan ~::r:uş 1~:n:aa~:ı::ıa~: ~:. karla örtülüdür. 
k ı ıza ey, uzun mü et mıştı. Bu ıki zat ikendilerme vusturya ile müzakerata devam et- ve en iyi bir care olduğunu söylemiş başka ordunun, L. lrvıng 

: Taşlıca kumandanlığında bulun irat editen suallere o suretle ce mek niyetinde bulunduğunu beyan et tir. - ha;ici islerin, mali işlerin, hazi- har Bey tarafından (Türk mi- A k D "lf" 
n b'l'h ··ı !is' · la d • · Al" Rı B t 1ı ı · mar'ısı· ve Sı'nan) hakkında bı'r n ara aru ununu f. muş veA ı a, are mu ga mec ı v?'p veı;,y<?r r ı .cı ı • za e mış ır. , . . . . Sir A.ust~n Chnm er a'.n: ınesele- ne siy;ır.etinin tam bir kontrola 
tayan azalıgına tayin edil- yın Selanııkte oı:ıdu ePkanı har- M-.Hcn~erso~ tekı.ıf~nıı_ı Alı_n~ny~- nm Cemıyetı akvam ~e.c!ı.sı tarafın- , . . ·ım kt ve konferans verilmiştir. ANKARA, 30 - Ankara'da 

1 ~ m· olan Süle man Pa anın lb" . d "f . s.lı: . ·1 ca suı tefsır edılmr:;ı ihtımalını du- dan tetkik edilmesinı ıstihdal eden tam tutulması ıstenı e e Konferansta vali ve erkam bir darülfünun açılacağı hakkın 
1 1 ış . . Y • ş ıyesın e vazı e~ a enyesı e, ı ş!inerek 26 martta Berline bir tel- mesaisinden dolayı M. Hendersonu yeni Yuvarlak masa konfeı:ansı-

l ~ mahtınnu ıdı. Topçu miralayı Hasan Rıza ~eyan ı;le topçu k~ş garafçekerek teklifinin ancak iki hü- tamamile tasvip ve takdir etmiştir. 1 na iştirak edecek hey'etin reisli- hükumet, mektepler müdür ve da ıyaztlan habeı:ıler hatalıdır. 
1 H~an Rıza Beyl.e lberalber bu lası!'1da askerın talım ve ~eı:ıb:- kum7t, i.şi daha fa•la. Herletıı_ıeden M. Chamberlain M. Henderson-ı ğine tayin edilmiş olan Gandhi' mualliınleri ve orta mektep ta- Temin edildiğine göre buradıı 
. Alı Rıza Bey İttıhat ve teraık- yesıle meşgul oldukları, hıç bı- 1 Ccmıyetı Akvam meclısme akti mu- dan meselenin nasd ortaya attlacağı k bi ı't"ımat ı'zhar e- lebelerile bir çok zevat hazır bu derhal bir darülfünun açılması 

' k" · · · A d lduk ' · <l 1 · · t · 'l'f ır·22 k 1 ve arşı tam r b h d ""ld' Esa • ) 
1 

ı cemıyetının azasın an o rının orta a o u~ ıbıten ışlerden asavver ıtı a ": ~ . .proto o una ru sormt!ştur. · . i lunmuşlardır. mevzuu a s egı ır. sell 
1 

1, ı ları ve esasen Yıldız sarayının haberleri ıc!ahi bulunmadığı fik muhalıf olmadıgına ı~mı~n. kesbet- M. Henderson. cevap v;rer7k. dilmekted r. bunun için kafi vesait ve anasır 
tetkikat ve tahkikatını yanlış ri ha:srl olmuştu. Hele Hasan 1 mek fırsatını.? bah_şcdilmesının şay~- sadece meseleyi ortaya ataca,gını ih- Bı'r sı·nema yıldızı Köy mektepleri için da yoktur. 

1 n . . . . • • .. . nı arzu oldugunu ıfadeden başka bır bar etmek niyotindc bulundugunu ve 
. ) dbır ıstı!l~amk~k: sev~e~~ veklor bRızad!3eylb·~ç~n .. dundyha~an bıha- manası olmadığını bildirmiş olduğu- hukukıinasların reyini al:nadrkça hani muallim Ancak maarif vekfileti A:nk8 
· ı. unun ."a. ;, ı vazıye~ın_ı sa .'.l: I er ıye ır soz a ı şıkm~ştı. nıı sö~lemi~tir. . . gi maddenin zikri zaruri olac~ğı haki ra'da tedricen bir darülfünun 

11 
D yaraık ıhtılfil hareketımn açıga (Bıtmdı) İhtımal bu takdtrde meclıs, bey- kında bir fikir dermeyan edemeyeceği Pek feci bir surette DEVREK, 31 A.A. - Köy tesisi gayesini bir sistem dahi-

' ) nelmilel adalet divanının mütalaasını ni söylemiştir. mektepleri için 50 muallim cel-
~ z ı Romanyanın harici Habeşistanda Hlla!at almadan bu kadaı· teknik ve hukuki Fransız meb'usan mecli- intihar etti bine karar verilmiştir. Himayei !inde takip ediyor. Buradaki hll 
ı la • ?ir mesele ha.kkında bir karar verı:ııek . d istizahlar . . Etfal cemiyeti günde 180 fakir kuk mektebi hukuk fakültesine 
1 I· siyaseti . resmi ıste~~y:.~~~~n, kendisinin bu hat, PARı's~ 3~ A. A. - Meb'u- NICE, 30 - Denız kenarın- talebeyi himayesine alarak iaşe kalbedilecek, orta muallim meJc 

1 ; Bükreş, 28 - M. Titulesco .. ~DISABEBA, 30 A. A_· -. - tı harekete müzaheret edeceğini söy- san meclisinde sol cenah soııya- daki yliksek kayalık boyunca u- eylemektedir. tebinin edebiyat ve fen kısttnla· 
nın Btikreşe gelmesini mevzuu Hukumet, Bank Of Abyssınıa- tenıi§tir. listlerile radikal Lorin ve Sca- zanan yoldan son sür'atle giden nnda tedris müddeti tamamla· 

' ~ bahseden iıki RQlilen gazetesi yr satm almak ve Thaler'in istik Almanya .. hükumeti, A!manya . pini Avusturya_ Almanya itila- ve güzel bir kadın tal'afandan i- Kardenizde fırtına narak bunlar iki fakülteye e-W 
Romanya siyaseti haridyesin- rarmı temin eylemek için evvel- Avusturya muzakeratımn hl<;. olmaz- f . . h klanda bir takım .• dare edilen bir spor otomobili ZONGULDAK 

30 
AA _ olacaktır. Tip fakültesi de dahli 

de cezri bir tahavvül ihtimalin h" b" ihb d b d sa iki üç ay devam etmesinin tabii ı proJesı a · 18 yölun en tehlikeli dönemecinde . • · · sonra acılacaktır. 
ce ıç ır ar a ulunma an 1 olduğunu ve ı 92z t k ı _ tizah takrirleri vermışlerdir. Karaderuzde fırtına vardır. Dev , den bahsetmi«lerdir. Bu gaze- "tha"" ·· · h • b' · ı pro 0 0 una mu birden bire yoldan çıkmış ve 

ı teleri.n fikrin~ snndili:k duş" ü- ı ... t ~z~nne ususı ır resım. gayir olmadığını kabul eyledikten M.-Z b·-k. A 'k . 'f d 1 • ı 1 k rek taraflarına kar yağmakta- Bir infilak 
, vazetmışur. sonra, artık itilaf projesinin Cemiyeti ya • lD merı a... 1 70 metre ırtı anı a <ı .caya ı - dı 1 

nülen şey İngiltere, Almanya akvama tevdii için bir sebep mevcut dan çıkarılıyor lar üzerinden denize uçmuştur. Mr.uh }' "b d f • 
İtalya ve Romanya arasında Balka n konferansı olmadığı cevabmda bulunmuş ve Al- o civarda bulunan ve kazayı gö te ıt miı a e enın 
bir iktffiadi itilaf a:ktinden iba- manya hükfımetinin, kendisine tek- VAŞİNGTON, 30 A.A. - ren yolcular manzaranın dehşe- bir tebliği 
rettir. ATİNA, '28 - Geçen kanunisa lif edilebilecek her hangi bir hattı Sovyet harici ticareti inhisannı ti karşısında dona kalmışlardır. 

Bu cihoet temin edildikten nide .t?Plaıınuş olan .ılı:~e:ans hah reketidkabulbeetıx;ek veya etmemek kontrola memur bir teşkilat o- Evvela bir kazadan ziyade inti- İSTANBUL, 31 A. A. -
sonra bu dört devlet kendi ara- medısı Balıkanlardakı sıyası me ususun a ser stıi hareketini ınuha lart Amtorg Trading Corporati- Muhtelit mübadele altıncı tali 
1 ._,., So R d sail ha•k;kında müşterek bir ra- fAazl a etmeshi!iikcOap et~ğini bıitd.irm~ştir: on'm umum! müdürü M. Zyab- hara ihtimal verilmiş ve hüviye komisyonui!:dan tebliğ edilmiış-
arııma vyet usyasmı a h lamak .. . . manya me ı, mese enın sıyası . , . k . "h ti tayin edildikten sonra meı:ele · h ı 1 __ _, R por azır · uzre 12 kısılik ı A kayı ter etm~sı ı tir·. ıt a e çabşacaik d.l'llir. oman- • noktai nazardan tetkiki hakkındaki on e men v • audınlannuştır. Bu güzel kadm 

bir komite t=,,iline karar ver- dil ı · B · t t , B ı d M" k d 
1 ya kendisine gösterilecek bü- ~ itirazmx bir kere daha tekrar etmiş- tar e ece 'tır. una rıaye e - eski filim yıldızlarından Pcggy eyoğ ım a ıs so ağın a 

yük maddi muavenetlere mulka miş ve bu lkmnitayi Y·unan he- tir. medi<>i takdirde mumaileyhin · z· f ld'd" kfiln altıncı muhtelit mübadele 
bil Rusyadan gelecek hububa- yeti murahhasası tarafından A- M. Henderson, sözüne devam ede- tevkif edileceği zannolunuyor. Davisdir. Asıl ism. ıeg e ır. t~li komisyonunun 9 ila 13 ni-

t tina .Mb'usu M. Lon Maocas ile rek. akti mut•savver itilafın, muahe- M , M Zybki ,. "k Rivyera sahilinde pek çolı: tanrn 
tın Twıa tarikile talya ve Al- Se!iinik Darülfünınıu Profesör- denamelerin ve bilhassa 1922 proto- esaı nazı:ı, . ·. . n ın ı a- nuş olan bu kadın üç defa evlen san 1931 tarihinde kapalı bu
manyaya geçmesine müsaade !erinden M. Espi"""ulos me- kolunua ahkilmına mugayir olup ol- ~et ruhsatıye~ıı:ı y~nıden ~en:ı- miştir. Şimdiki kocası Tawn- lunacağı alakadarlara iliin olu-
edoektir. Bu ıproJ· ede ne Fransa · -.. matlığı hususunun Cemiyeti akvam dıt etmekten ıstınkaf etmıştır. nur 

mur edilmişlerdi. Yunan dele- send namında zengin bir Avus- · 

TORİNO, 30 A. A. - Şeb• 
rin merkezinde bulunan bir meY' 
danda siyah av barutu ile dolll 
bir kurşun patlamış ve biribiri
ni müteakip atılan bir revolver 
sesi çıkarmıştır. Telefat yoktur. 

. ...... ' 
Profesör M. Gurjero 

Fransız profesörü M. Gurje· 
ro, dün Fransız hastahanesinı 
gezmiştir. Profesörün bııgiiP 
Y.alovaya gitmesi muhtemeldir· 

dan ne de ıonun pelk büyü!lı: olan meclisiniı. önümüzdeki içtimaında Mumaileyhin, ruhsatiyesi geçen Metruk mezarlıklar 
ımenafiinden bahsedilmiyordu. geleri ikind ıkonıferans reisi Ha müzakere edilmesi arzusunda olduğu yaz 6 ay müddetle temdit edil- tralyalıdır. Yıldızın bu adam- f 
N 1 D • san Beye niıhayet bir ay zarfın- nu ve bu hususta meclisin beynelmi- . . B "'dd t -eçen K' dan beş ya~ında bir cocuğu var- ANKARA 31 (Telefonla) - Da- nkılap müzesi için 

eamu ..vomaneısco gazetesı 1 mıştı umu e - anu- h"I' e e evkaf umuı:ıı mlid'. ı·--·· da !bu raporlarını tevdi edecek- le divanı adaletin muavenet ve mil- · " dır. Davis'in sinema hayatından ı ıy v ur ugu h ] k 
büyük bir Fransız muhilbbi olan !erdir. M. Maccaıs raporda siya zaheretile iş görmesi umumiyetle ar- nusani ayında hitama ermiştir. çekilmesinin sebebi baş rolü oy- metruk mezarlıklar hakkında kararı- .azır 1 
M. Titulesoo nın bir fantaziden zu edildiği takdirde kendisinin de bu Fransada grevler nı vermek üzeredir. 
baska bir şey olmayan bu tasav si müŞkülattan ve ekalliyetler arzuya · t" k d • . . k' nadığı bir filim mevzuu hazır- İnkıliip müzesi ile meşgul o· 

meselesı"--'en Lahsedec-'-, M. · ~ş _ır_a e ecep~~ me~ ~r ce- PARİS 30 A A. - Sima!- lanırken arslan tarafrnclan ısr- Ankara Muallı"m mekt- lan komisyon du··n belPdiye mel< vura tamamile yaıbancı olduğu- '"'"' ·u = mıyet katıbı umuınılıgıne bıldırmek . • · , . . T 

Esıpiropulos ise Balkan misakı niyetinde bulunduğunu söylemiştir. d~kı maden havzası amelesının rtlmasıdır. Kadın intihar teseb- tup<;usu Osman Beyin riyaseti~ 
nu bahsediyor. Bu yoldaki bir 1 ehı'nde bı'r haAdı'se 

1 nı mevzuu ıbahseyliyeceıktir. M. Henderson, bir kere divanı 24 saatiik grevi a {amete uğra- büsünden evvel bir gazinoya gi- de toplanmıştır. nkılap müze-
proje bir hayal ıpeşinde koşan Muhtelif milll guruplar rapor- adal~tin reyin':. mür.acaat edilmesu;:e mıştrr. Burada grevcilerin mik- rerek iki brandy içmiş ve bir iki ANKARA, 30 - Burada Mu sine alınacak eserlerin daha ıi· 
b ızı gazetecilerin kafasmda do larını teati etükten sonra 12 a- kt~rafttı~rdbır. ~upkhcsızt A;v~stukryda hu- tarı, sendikalara giren amele satır karalaı1'1Iştır. Bu mektupta allim mektebinde müdür Zeki yade artırılması için bütçe me· 
- 1. M , d .. ekk ume u muza era a ıştıra e avet . .... d ,, . . 
gabı ır. ezkur gazeteye naza za an mur ep olan Balkan edilecektir. mıktarmdan aşagı: ır. sahneye dönmek ıstemıyorum, Beyle talebe arasında bir hadi- selesi görüşülmüştür. Bu husus 
ran Romanyanın menfaati dai- komitesi eylül zarfında toplana M. Henderson, Avusturya h!ikQ- Gard havzasındaki greve iş- hayattan bıktım" ibaresi yazılı- se çıktı. Talebeden bir kısmı mü ta muhtelif makamat nezdinde 
ma Fransanm yam başında dur rak muhtelif nUkatı nazarı tev- metinin vermiş olduğu cevabın böy- tirak edenlerin nisbeti yüzde 23 dır. Polisin raponına göre ar- dürün emirlerine itaat etmemiş teşebbüsat yapılarak tahsisat ve 
makta ve Rus iktisadi taarru- hit edecek surette umumi bir ra le bir davetin Avusturya tarafından dür. Pas-de-Clais de, Loire'de tist otomobilini intihar kastile 1er ve kendilerine iltihak etme- yardım talep edilecektir. İnkıHiP 

por ıhazılayacalk ve bunu teşri- kabul elmdileceğdine dde1lli.let eder m:ıııi· çalışma, hemen hemen tabii şek ve bile bile denize uçurmuştur, yen arkadaşlarını dövmüşlerdir. müzesine azami ehemmiyet ve· 
ruııa karşı yapıl~n mukavemet · ld ı· ta b ld 1 yette o asın an o ayı memnuruyet . . . . 

nıevve e s n u a top ana- izhar etm ... · tir. imde.dev.anı _etm. ektedir. Tawnsend .. ıse ka. rısı.nxn serhoş- Hadisenin müşevvilderinden 8 rilerek şehirle mütenasip bif 

~ 

fi 
lı 

teşkilatına maddi bir surette k ı "k' · B ,,_ lk f ...,.... ·· d · · '' ca o an ı ıncı at.Kan on e- Almanya hükumeti, Cemiyeti ak- Hıç bır ha ıse vukuu haber luktan mutevellıt bır kaza kar- talebe Maarif emınlıği emrine zenginlikte olmasına çalışılaca~· 
iştirak etmel:tedir. raOS!n'l. tevdi evliıyeceıktir. Vam meclisin ' T .C.•<>nul ...J.um.JLIW:,.,..ft......,ı..u• ....,_l ___ '.1-U...J=~---------L~----------------
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ehir • meclisi bugün içtima ediyo 

1 

Paket postahanes~ bu
gün faaliyete geçıyor 
Paket ve kolileri badem~. posta 

idaresi tevzi edecektır .. . 
. . !erine bakmak uzere ı-

Gümrük idaresi evvelki ak- ~rene ~~ilik yedi hey'et almak-
J~ saat üçten itibar~ pak~ t ı~e; Bundan başka merkez pos 
~nırüğünde muaı:ncleyı k~§ ı:ı.~esinde çalışmak üzere de 
tir. Paket gümriiğünde ~~d e dört memur alınmaktadır. 
~Uanıele yapılmaml§ bugunn: Paket postahanesine eski mü-
ltibaren yapılacak muamele dür Feyzi Bey bakacaktır. 
tertibatile meşgul ~~u~~ş~;· Bugünden itibaren paket 
yalnız daha evvel gumruge - stahanesinde beyanname usu 
Y~me verenler ~allarını çe- iu kaldırılmıştır. Evvelce ma~ın 
kebılmi§ler ve h~nçten gelen eldiğini sahibi beyanname ıle 
lllallar muamelesı yapılmadan gildirirken şimdi posta paket ve 
itnıbarl~a konulmuştur. . . a koliyi tesellüm edecek, mua-

y enı paket postahanest yenı Y . . yapacak ondan sonra 
kadrosu ile bugün saat dokuz- ::~:ını h ber vererek ne kadar 
dan itibaren faaliyete geçecek- .. 1 ~~ke esa nu' verilmesi lazım 
"- . ..d.'rile gumru r 
uc. Dün posta işlerı mu u . ldi"ini bildirecektir. 
başmüdürü paket postahanesıne ge gk koli sahibi hiç bir 
'd . 1 !muş Pa et veya gı erek tertibatla meşgu 0 

1 tabi olmadan malı-
lard muame eye 

Poır. . . .. ''kt mu- ru alacaktır. sta ıdaresı gumru en 

inhisar/arda 

Teftiş başladı 
Teftiş neticesinde iki 

fabrika kapatıldı 
Müskirat inhisar idaresinin 

tnürakabesi altında çalışan husu 
si nıüskirat fabrikalarını Umu.
illi müdür Asım Bey teftiş etmı§ 
tir, 

Bu etraflı teftiş neticesinde 
darenin talimatına riayet etme 
diği anlaşrlan iki fahri~ muva~ 
~aten kapatılmak suretile teczı
Ye edilmiştir. 

1 

1 Eskişehirde şiddetli 
fırtına var 

ESKİŞEHİR, 31 (Milliyet) 
- Kar fırtınasi siddetle devam 
etmektedir. Ağapınar köyüne 
inen yirmi kurt köylü ve jandar 
ma tarafından itlaf edilmiştir. 

Trabzon liman şirketi 
TRABZON, 31 A.A. - Li

man şirketi hey'eti umumiyesi 
dün toplanarak bilançoyu tas
dik etmiş, eski idare yeniden in 
tihap olunmuştur. Bilançoya na 
zaran şirket bu seneki hesabatı
ru 216 lira zararla kapatmıştır. 

Üsküdar-Kısıklı h~ttı 
zarar mı ediyor . 

Dün hey' eti umumi ve top a~dı ve 

yen~. hey' eti
1 
}?~!c~~f a:t~~un~nıar .tek· 

Üsküdar. Kadıkoy hattı tram >ay y ı· . ·dareyc girmek ıstemışler . . ·yesı rar mec ısı ı •rhti hissedarlar heyeti umumı 
dün sabah Üsküdarda şirket merke· dir. 
<inde toplanmıştır. . . Şırkcti 1930 senesi varidat ve ma 

Vali ve belediye reisi Muhıddın. sarifi bilançoda 362,306 lira 86 ku· 
llıuavini Ilamit, umumi müfe~tış Tev rustur. Şirketin senei atiyeye bo~c~ 
Eik Beyler de belediyeyi temsılen bu· ya;,i bütçesinde açıgı vardır. Bu ıtı: 
lıı nınuşlardır. , . Alı' barla şiket hissedarların~ temettu 

M · · olan Emın tevz ı· edilmeyecektir. celisi idare reısı 
lıty heyeti umumiye içtimaını ~t Açığın kapatılması için lazım ge· 
!'.hış 've nizamname mucibince roüZ"'J e len tedbirler alınacaktır. 
'ata riyaset etmiştır. Yeni Meclisi idareye beledi-

Meclisi idare raporu okunmuş ;'e ye namına da iki murahhas işti-
~abul edilmiştir. Meclisi idar:nu:· d 
ltıi.iddeti de hitam bulmuş oldugu ı· rak edecek ve bun an sonra 
Çitı yeniden intihap yapılmış ve şu meclisi idare içtimalanna başla
~•"at intihap olunmuştur. . yarak hattın Kadıköyü~e. te~
c· Hacı Adil, Necmeddin Sahır, Ne- dit edilecek ola!l kısmı ıçın bır 
1

1> Beyler. karar vPrPrPktir. 
E•ki merlisi idare azasında bele-

2,400 lirayı kim 
tediye edecek? 
Vaktile teşekkül eden ayak

babıctlar kooperatifi ile Esnaf 
Bankası arasındaki mali ihtilaf 
had bir devre ginniştir. 

Ayakkabıcılar kooperatifi 
hey'eti idaresinden bazı zevat 
bir ticari iş yapmak için Esnaf 
Bankasile bazı ticarethaneler
den deri almışlardir. Bunları 
kendi namlarına almakla bera
ber kooperatif hey'eti idaresin
de almalarının yardımı da do
kunmuş. Bunun için vadesi ge
lerek parayı veremeyince parayı 
kooperatif namına Esnaf Ban
kası vermiştir. Şimdi Esnaf 
Bankası kooperatiften bu 2400 
lirayı istemektedir. 

Bu hususta dün şirketin mü
essislerinden Şükrü Bey bir mu 
harririmize demiştir ki: 

- Esnaf Bankası parayı şir
ketten isteyor amma borç bizim 
değildir. Biz şirketin şerefini 
kurtarmak için bu borcu öde
mek üzere bankaya muhtelif şc 
killer teklif ettik, kabul etmedi
ler. İcradan gelen protestoya 
biz de itiraz ettik. 

Bugün saat 2 de 
içtima edecek 

Zevce, kocasının serbesçe bazı içti!C.:a-b~~i:~:ıis:~:~~~i 
hareketlerini hoş layacaktır. Mecliste şunlar gö-

rüşülecektir: 

•• d• "• · • b k • f 1 - Şubat devresine ait son gorme ıgı IÇln OŞanma IS eyor zabıtla fevkalade içtima zabıt 
im hüliisalarının okunması. insana bir bakıtta kamil, ağır bat· onun yüzünden çıkamaz o uıtum. 

lı bir aile babası tesirini yeriyordu. Kendisini evden koğan benim. 2 - Defterdarlıkta teşekkül 
Mahkeme huzuruna mahcup bir - Koğmak için ne sebep vardı? edecek temettü bidayet komis-

eda ile çıktı. - Sebep çok. Bir taneıini söyle- yonuna aza intihabına dair def-
Davacı Hanım celmemiıti. Vekili, yİm. Evde eıya namına bir şey bırak- terdarhk tezkeresi. 

davayı anlattı: mamıı, hepıini aatmııtı... 3 - Müteahhit Hakkı efendi 
- Boıanma talep ediyoruz efen- Bu vaziyet kaı·ııaında onunla bir 

dim. Esbabı mucibeıine celince, bey- arada hayat ıünneğe ben de imkan nin namına tarh edilen istihl~k 
nimizde geçimıizlik vardır. Beyfendi, gönniyorum. vergi ve cezasına vaki itirazının 
gayet asabidir .. Bu asabiyet neticesi Maamafih, mahkeme, Hanımın tetkiki hakkında İktısat işleri 
zevcelerine kartı çok ıiddetli davra- mahkemede hazır bulundurulmaaı müdiriyeti müzekkeresi. 
nıyorlar. Halbuki... için muhakemeyi talike lüzum gör-

- Talak talebine sebep ıreçimıiz dü. 4 - Darülacezedeki çocuk ve 
liktir, dediniz. Biraz daha tahilit A k · b fiyat nisbeti hakkında dan mez 
•ermez miıiniz? Niçin ceçinemiyor· ÇI resım asan kur müdiriyetinin müzekkeresi. 
larf mecmualar 5 - Beş senelik mesai progra 

Davacı Hanımın avukatı izahat di l d d · .erdi: Müstehcen neşriyat yaptıkların- mınıp tev o un uğuna aır ri-
- Beyfendi biaz muhafazakir- dan dolayı haklarında takibat yapıl· yaset makamının tezkeresi. 

dır. Haruınm aon teceddüt hareketle makta olan Bıldırcın, Çapkııı Kız ve 6 - Umumi istihlak vergisi 
rine UY&'Un olan bazı ovzaınıBeyfendi Piliç gazetelerinin tahkikatile dördün kanununa tevfikan ınusaddak 
hazmedemiyorlar. cü istintak dairesinin meşgul olduğu defter tutnuyan komisyoncu 

Reiı hatırlattı ınaJO.mdur. İ 
ı · k d · · b ı d B ı•- Marko efendi hakkında ktısat - Muhafazakarlık demeyiniz. !<Is stınta aıresı un ar an ı wr· 

kançhk deyiniz. cına ait olan tahkikatı ikmal ederek işleri müdiıiyeti müzekkeresi. 
_ Evet, Reiı Beyfendi, kııkanç- evrakı mütalaa için müddei umumili- 7 - 1931 Bütçesi. 

Irk... Hanımefendi iyi giyinirler, 101_ ğe tevdi etmiştir. Müddei umumi mu K''h h' I 0 

yetelere ıık ırk devam ederler. Bey- avinlerinde;_ ~emil ~e!, Bıldırcın O ne ev Sa tp en 

j Viliigette _ 

Çiçekçilik sergis 
Kazananlara nakdi mü 
kafattan başka şeref 
madalyası verilecek 

Ziraat müdiriyeti Taksi.ıı 

bahçesinde açılacak çiçekçilill 
kümes hayvanatı sergisi planın 
alakadarlara bildirmiştir. Bahç 
nin kapalı tarafı çiçek kısmına 
tahsis olunmuştur. 

Sergide kazananlara nakd 
mükafat ve takdirnameden baş 
ka şeref madalyası da verilecek 
tir. 

Üsküdar dispanseri 
Üsküdarda açılacak olan ço 

cuk dispanseri çocuk mütahas 
sırlığma D. Fahreddin Fehm 
Bey tayin edilmiştir. 

Verem hastanesi 
Pazar günü tııfzıssıhha al 

meclisi toplanarak verem hasta· 
hanesinin inşa edileceği yer halı 
Kında bir karar verecektir. 

Yeni mukaveleler 
Türkiye ile Yunanistan ara· 

smda aktolunan ikamet, ticaret. 
seyrisefain mukavelelerinin mu· 
saddak nüshaları vilayete gön· 
derilmiştir. 

Torbalı kaymakamı Gümrük varidatının 
azalmaması için .. 

fendi, bu halleri hoı cömıüyor. ha~?dak ıhddkı:ımlna.mğ:sını .. bdazırl:ı~ aleyhine takibat 
- Hamın " t d ber'd mi ırezi- ve ıstınta a 1 1 ıne gon ermıştır. Polis müdiriyeti ikinci şube 

vor? o e e 1 e Dig" erleri hakkında tahkikatın da bu B 1 d. k"h f'kf · d d 1 
So 1 d ·· "k , e e ıyece 0 ne 1 enn en ° a- sabik müdür muavini Şakir B. n zaman ar a gumru va- Hay"' S d icabatı günlerde ikmal edilmesi mlibtemel- yı tehlikeye maruz b. alar n kt ı 

ridatı mühim miktarda azal- ıerbeıtçe b.;:.ek.; e~o:i:~ dir. masına karar verilmi~n ve ~e/:ar~~~ Torbalı kaymakamlığı vekaleti-
maktadır. - Çocuk var mı? Cilveli Mehmet Bursada tetkikat yapılarak bu kabil binaların ne tayin edilmiştir. 

Gümrükler umumi müdürlü- - Var efendim, iki çocukları var. bir liste tanzim olunmuştu. Bina sa- Kerim Bey mezun 
ğü gümrük varidatının tahsilin ikisi de pederlerinin nezdindedir. yakalandı hiplerine birer ihtarname göndererek . .. .. .. .. .. .. 

Hakim --'- • dö' d.. t bu köhne binaları yıktırmaları teblı'ğ Polis uçuncu şube muduru deki bu mühim noksanları naza- """ece n u' Seyyar satıcı smail Hakkı ismin 
- Boşanma talebinde bulunuyor· de birini kıskançlık yüzünden yarala- olunmuştur. Halbuki bunlardan bazı Kerim Bey rahatsızlığı dolayı· • 

n dikkate alarak yeni bazı teda- !ar. Ne diyecekıı'nı'z?. ff k lan bu tebligata riayet etmedikleri sı ı'le mezuniyet almıştır. yarak izinikaybetmeğe muva a olna 
bir almıştır. Kamil, ağır başlı aile babaıuıın Cilveli Mehmedin dün Bursada tev- e:ibi, vakit vakit şiddetle yağan kar B w J k 

B 'lh .. dd tt b k e 1 .. 1 k kid b ve yag"murlar tesirile ötede berı·de eyog u mer ez ı assa uzun mu e en e- ço § Yer aoy eyece mev e u- kif edildiği müddei umumifiğe bildi-
ri hazırlanmakta olan varidatın lunduğu &örülüyordu. Fakat, sadece rilmiştir. i~hidamlar eksik olmadığından, bele- memurluğu 
tahakkukuna dair talimatname bu sualin cevabını verıneği tercih et- Cilveli Mehmet, jandarma muha· dıyece karara nayet etmeyenler hak-

li· l kına mahkemeye müracaata karar ve 
gu··mrt'ı'kle- teblig" edilmiştir. · E fazasında stanbula sevkedilmek üze .1 • • 

·~ - vet, ben de hissediyorum ki redir. rı mıştir. 

Ayakkabıcılar bir artık aramızda aile birliji tesis etmek 'r'" k y hk . Beledı'ye erkaAnı 
imkanı kalmall"ltır, Boşanma talebi- • Ur · Unan ma emesı 

hey' et gönderdiler ne ben de iştirak ederim. Yalnız söyl Türk - Yunan muhtelit hakem arasında becayiş 
Ayakkabıcılar cemiyeti reisi leyeceklerim var. Müaaade ederse- mahkemesi dün toplanarak bir dava B 

1 
d' .. d .. 

1 
. d b 

niz.. hakkında 3.ra kararı vermi' bunu mü : e e _ıyc mu ur ~~ı arası? ~ azı 
Salih ve azadan Sait Beyler dün - Bu urun t kı 11 da anın mürafaası yapıl- nakiller ıcrası takarrur etmıştı. Bu 
Ankaraya gitmişle~dir. Ayakka _ Bu ~anu:;, 13 senelik zevcem. n':~ştı~. Mahk:me Lozan muahedena- cümle~e~ o.ı.".'ak üzere belediy~ ?.'e: 

Kaydı terkin edilen Beyoğlu· 
merkez memuru Vehbi Beyin 
yerine Beşiktaş merkez memu
ru Ekrem Bey tayin edilmiş. 
dünden itibaren vazifesine baş· 
lamıştır. 

İdman Şenliği bıcılar hey'eti şımdı 10 - 12 ku-ı dir. Varımı yoğumu onun uğurunda mesinin maddei mahsusası mucibince zat mudBurlugun~ o~ru.va. m
0
uducu 

ruş gibi az bir gümrük resmine feda ettim. Şimdi ayrı yaııyoruz. Bu bu dava hakkındaki kararı iki ay zar ~s'llan ~y taiın edılmış~~.'. 
1 

.. •_'Jlan 
tabi tutulan altı lastik ve üstü zaruri idi. Ailem efradının yanına fında tefhim edecektir. eyıfn t'l:'efrıne. 0 tr~.vd~ . ~Mu uhr uguAnli~ 15 Mayısta Taksimde 

___ _ neza e ı ennıye mu uru e met 1 k ı 

keten bezi ayakkapların burada Bey, onun yerine nezafet müdürlüğü yapı aca 
yapılması kabil olduğundan da- ~~ IO o 11# :; '~ ne mezat id.aresi .müdürü Ramiz Bey İstanbul Maarif emaneti bu 
ha yüksek resme tabi tutulması tayın edılmışlerdır. seneki mektepler idman şenliği-
h kk d bb.. tt 1 l Bundan başka yeni belediye büt- . • 

a ın a teşe usa a m una- çesı·nde · üd" " l " ğ " 1• - d.l . nın umumı programını hazırla· 
vıze m uru u u agve ı mıı 

caklardır. B d 4 h tir. Belediyenin sarfiyatı, şehir met- mağa başlamıştır. Aldığımız 
Mısır piyasasında J•r gu•• ll e J• Dİi• ar !isi t.etkiki hesap encümeni tarafından maıumata nazaran, bu sene mek 

T •• k • l • tetkık edilerek füzuli ve muhalifi tepi er idman şenliği l 5 mayısta ur peynır erı usul görülecekler müsebbiplerine taz 1 aktı 
Ticaret Odası peynir ihraca- t bb •• •• Jd min ettirilecektir. yapı ac r. . . . 

tırnız hakkında yaptığı tetkikat eşe usu o u Vize müdürlüğünden açıkta kalan Yalnız şenlıklere ıştırak eden 
Osman Bey belediye müfetişliğine talebe seneden seneye arttığı i-netı·cesı·ni İktısat vekaletine bil-

'• 0110 • ı tayin edilmiştir. çin bu sene Taksim Stadyomu-

dinniştir. 1 Müntehirlerden hiç biri ölmedi, -- nun dar gelmesi ihtimali vardır. 
Peynir ihracatımıza başlıca Bu sene şenliklere gene yalnız 

mahreç olan Mısırda yeni tatbik ikisinin yarası çok ag" ırdır Polis mektebinde bugün liseler orta mektepler ayni dere 
edilen gümrük tarifesinde pey- İmtihan başlayor cedeki mekteplerle iştirak ede-
nırler kaplarile beraber veznedi- ı - Çağaloğlunda Hasan Paşaısinde oturan balıkçı Mihalın beş ya- ceklerdir. İdman programını b• 

k t b . t t J kt d medresesinde otlır•n ve Koskada ma şındaki kızı Angilikı 1640 numaralı Polis mektebi imtihanlarına ~ 
lere resme a 1 u u ma a ır. d den terbı·yesı· mektebı' hazırla· 'h .. · rangozluk eden 17 yaşın a Ahmet ' otomobilin altında kalmış, ağır suret yarından itibaren başlanacak, 
Bu vaziyet 

1 
racat uzerıne mü- Halit Efendi ustasının kendine ema-ı te yaralanmış, hastahaneye kaldın!- imtihanlar bir hafta devam ede maktadır. 

him bir darbe vurmaktadır. net ettiğ i g lirayı kaybetmiş, bundan mıştır. Otomobilin şoförü Sıtkı yaka f f · • b •• 
Oda bu nokta U··zerı·ne veka'- k ,. · K.. .. .. o kü 1 cektir. Yeni devre içinde bir ta- ransız se ırı ugun müteesiren enc.ı:ıı oprunun s .. ' anmıştır. 

!etin nazarı dikkatini celp ede- ' dar isk,Iesinden d•nize atarak inti· Z l b" 'h . k d raftan kayıt muamelesine baş- Ankaraya gı' diyor 
· k 1 or u ır ı tiyar a ın l t rek teşebbüsatta bulunulmasını hara tesebbüs etmı~. urtarı mıştır. anmış ır. F 

- 2 ~ Osküdarda Selimiyede otu- Göztepede oturan 80 yaşında Fat Jsviçre sefiri ransız sefiri Kont dö Şam· 
teınenni etmiştir. ran t•h• rri mP:nu ru Kemal Efendi- ma Henım dün o civarda lokantacı· bron'un bugün Ankaraya gitme 
Senelik tal a ş sarfiyatı niıı oğ lu 20 yaşında sanayi mektebi !ık yapan oğlu Mcmduhun dükkanına İsviçre sefiri M. Hanri Mar- si muhtemeldir. Dün de yazdı 

Memleketimizde muhtelif talebeLrinden Süha Efendi babasına giderek peçeteleri kaybettiği bahane tens, dün Stella Ditalya vapuri- ğımız veçhile sefir Ankarada 
;i t tabanra i1' k•lbiııe kurşun sıkarak sile çırak İbrahimi dövmüş. gözünü le şehrimize gelmiş ve Ankara- k 1 ı · · · h"k' ambalaJ'larda, bilhassa yı.:murta k d' . ·· ıd " k ·sıem· ·ı d tl upon ar mese esı ıçın u umet en mı o urme ı ış. ı a eye pa atmıştır. ya hareket etmiştir. 1 k 

ambalajında senevi 2000 ton ta- gayri muktedir bir halde hastahane- ____ ......; ________ .;.ıe;;..;t;.;e.;.m_a:;.s.;.d.:.a;_b_u_u_n_a_c_a_t_ır. 
!aş sarfedilmektedir. En çok or- ye ka!dırılmıştır. İntihar teşebbüsü- 27 lirasını çarpmışlar 
mana malik bir memlrket oldu- nün s•bebi henüz anlaşılmamıştır. Beyoğlunda Mecit oğlu apartıma-

b ı ·· d 3 - Kuledibinde Mayer apartıma nında oturan Macar tebaasından Ma-
ğumuz halde u ta aşın yuz e nının iki num.ralı dairesinde oturan dam Kfara tünel kişesinde bilet alır
sekseni hariçten gctirtilınekte- ~S yaşında Muiz Liyon Efendi evvel ken 27 lirasını çaldırmıştır. 
dir. ki gün birdenbire cınnet getirmiş.us-! K k I k k' I 

Ticaret Orlası beyhude yere turaile boğazını kescrekkcndini öldür aça ÇI ı va a arı 
.ıemleketin parasının harice çık mek istemiştir. Muiz Balat bastaha- 1 - Fatihte Haydar cadesinde 

nesine nakledilmiştir. Doktorlar iyi 
masına mani olmak için vekile- olduğu takdirde tımarhaneye nakli- Ahmet Efendinin evinde kaçak tütün, 
te müracaat etmiştir. ne lüzum göstermislerdir. kaçak sigara kağıdı ile 118 tane di-

namit. 

Kan1hi110 Bor.fl.P..fJI 
lne:lli7. 10.1' \' 1 65 00 

Dolar 0.47 2000 ' ili n( 3 35.50 

f rank 12 0006 \lark 1 9800 

r .iret 9 00.75 ı,cy 79 .30 

ı ı rah mi 36.40 Din3r 26 .8 . ı 

tranl 2 45.25 Koro" 1590 -
Uçüz doğurdu 1 

Adanada Ali de.de mahalle
sinden Mehmet Ef. zevcesi Na
zire Hanım bir batında üç ço
cuk dünyaya getinniştir. Bun
lardan ikisi kız, biri de erkek ço 
cuğudur. Kızlar ölmüştür, erkek 

yaşamaktad • 

4 - Feriköyünd kilise arkası BO· 2 - Kumkapıda Hisardibinde 
hğında Saraylı Hanımın km 18 ya- Mehmet Alinin evinde 3 kilo ka~ak 
sında Fahriye dün ağabeyisi Mahmut rakı ile bir bakır rakı kazanı zuhur 
fıc bir para meselesi yüzünden kav- etmiştir. Her ikisi haklarında da taki
ge etmiş, bundan m_üteessiren ken bat yapılmaktadır. 
dini öldürmek istemı~ ve kiılliyetfi D 
mikdarda sürür içmiştir. Maamafih arp, cerh Vak'afarı 
derhal tedavi altına alınmış, hayatı 
kurtarılmıştır. 

Otoınobil kazaları 
1 - Şoför Seyyit ile Kalafatyerin 

de kazancı Seyfi, yağcı Ahmet ve ar
kadaşları Glavani sokağında dövüş· 

1 _ Bahriye efradından Mubid- müşlcr, Seyfi ile arkadaşlan Seyyidi 
din Efendi Tophanede Askeri sanayi dövmü~Ier ve gözünü patlatmışlar. 
mektebi önünden geçerken 2257 nu- dır. 
maralı otomobil birdenbire önüne çık 2 - Manav İhsan. Osman, berber 
mış, Muhiddin Efendi bundan kur- Hayri, kaııap Rıza Efendiler Edirne
tu1mak isterken arkadan gelen Be- kapıda bir meyhanede sarhoş olduk
şiktaş - Fatih tramvayının sademesi- tan sonra birbirlerile ~av~aya tutuş. 
ne maruz kalmış, ağır surette yara- muşlardır. Kavı;d netıceıınde Hayri 
lanmış, Gümüşsuyu hastahanesine İhsanı ağır surett•' yaralayarak kaç
kaldrrdmıştlr. mı~. İhs;ın lı:ıst:thaı ; ı• ye lc:aldırdmı~~ 

?: - Yrnikövde Kövh:•ı cadde- tır 

Bir Macar salibi ahmer hey' eti geldi .. 

Dün şehrimize gtlen Macar saııbı ahmer heyeti 
Macar Salibiahıner cemiyeti Hilaliahmer cemiyeti tarafın 

azalarından 33 kişi şehrimize dan misafir edilen Macarlar 
gelmiştir. şehrimizdeki hastahane ve mek 

Dün stanbulun ııayanı tema teplerde tetkikatta bulunacak-
şa yerlerini gezmişlerdir. tır. 
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~~!!.!!~~, DJ 1 Ki\ [ ' &1eKfe~lıier Uılisabakası 
Gazinin beyanatı 
97 inci haftanın dördüncülü

ğünü Galatasaray lisesinden 
1126 Hayrettin Faik B. kazan
mıştır. Yazrsı şmlur: 

L t: O N 

M .4.THOT' 

A '/\ BJ<:LLA 

GJl.-m-----ıııot~'ıııc-=:mı;;mseoııme -ı 
LIAN llı\ID · CA\llLLA llOH:'li . \ \\ ı >\ıır \ ' 1.C.\ 

L -rscHEKowA s~:TTY AMA: :-.; . ur. D \1, ı,·~:ıı n.cA 

O BR!:-JK · CONHAD VEIDT · l IARRY 1.IEDTKL \\Al.TER 
JANSF~ - LOUIS TRENl\ER ı·c FiUTZ KORT 'Llı 

GECE'iiiNnE r, BU~~R~E ,!,~,!,~,ras ~ ı 1 NİSAN 1931 
.")AREHANE - Ankara cad.le.i 
100 Telı:raf adreal: Milliyet, lı. 

:ur. 
Telefo:ı nll!DU'alanı 

~4311 - 24312 - 24313 -·-
ı'4[]QNE ÜCRETLER! 

Türkiye için Hariç içiıa 
'ıyiı~ı 400 kuruş aoo kunıt 

750 .. 1400 .. .. 1400 • 21~ .. 
• --+--

~e:en evrak geri verilme& 
~üddeti ceçen .. üshalar 10 kurut 
} Gazete ~• ,....tbaaya ait itlff 

Oraya gitmekten men' eden şev ... 
-Fran!>rzcadan- Mektepliler müsabakasının 

97 inci haftasının mühim habe
4 1 filmlerinin bu ak>ım m irae cdilece~i 

Genc; adamın bir zamandan-ı bulu.'iarak gezmeğc gidecekler- ı ri Gazi H. nin Türlı:ocakları 
beri vaziyetinde mühim bir de- di. Bir gezinti .. Bundan ne çtkar hakkındaki beyanatıdrr: · 
ğişikJ.ik görüyordu. Kendisine d:r- Birbirılerile daha samimi ola "Ayni cinsten olan kuvvetler ı 
bakarken nazarlarında derin bir rak konuşmak için bu bir vesile müşterek gaye yolun ela birlt~-

B j 8 ı , IK f ı1 ıeınfi~~~!~.TiK SiNEMASJ 
~ A •••••••••••-'• Tel: Beyo~lu 2851 Fi!ınit•de t ~ 

mana vardı. Bu gözlerile aşkı- olmıyacaık mıydı?. melidirler ... ,, ,, 
nı itiraf ~tmekten ba.,ka bir şey Gene; kadın buna karar verir Gayeye erebilmtk için en 1<1- ~ 
değildi. Ilk zamanlarda buna ken kendince bir de kuvvetli sa yol bütün Jmvvetle:"ı, bii-l '? ·- C ~ 
lakayt katmak, sonra hiddet et- sebep buluy<>rdu: tün istidatların bir araya top- ~ ...l ı:: - o ~ ' , , ~::: l~Bi ~iNEM!D! olarak 

ilk defa 

MÜCRİM (KATiL) 
• •• 

mck istedi. Fakat gem; adama - Ben bu gence acıyorum, }anmasıdır. Dağnmak, ayır- -;; ~ rx-, ·~ 
karşı kendini zaif hissetmeğe diyordu, ıbeni unutmasını söyli- mak kolaydır. En mühim olan ; ~ :; ~ 8 > te:nışakiraııı lia. rın =-Oı •ı: k:ıdır çok alt.kadar eden muazzırn bjr ,1 tT adiriyete müracaat edilir. 

,ıazetan.U. ilin.iarın m~•'u1iyetini 

ı 1 
ul ~tmez. 

baıılamıştı. yeceğim. Ben kocası ve çocuğu şey toplamaktır. ~ "' ::;iiii:i"!ı:;~::; <C c.ı 
O zaman kocasile bu genç olan bir kadın değil miyim?.. Büyük Türk milleti Gazjnin :; '.; ::~!!!!!!: :I: c ·~ 

adamı mukayese etmeg" e başla Fakat onun kararlaştırdığı siyasi ve aslkeri hayatında ver- o; _ ...._ «I ._..,. 
- ~. ".:;: "'C .x. Bugünkü hava dı. Ah bu mukayese .. Genç ka- yere gitmeği reddedemiyordu. diği parlak örneklerle bu haki- ~ ~ rx:ı "' ....... ı::·-

) «erdir. lh nıu<unı, lıa;k:ı,ının işlediği bir cürümden dol:ıyı hapiste • 
~ ıatıyor. Fe ·k•l:Ue draımtik ol•n bu film sinemanın en muktedir ( 
• •an'aıkılr•nı ol nı 'ILLY FRITSCH ve 'l1ZY VF.RNO~ tar.tından 

·0,5 dm kendini anlamıyaaık, kadar Bilakis acıdığı için oraya ğide- katin canlı misallerini gördü. • o:::; ..;.: 1-> 
1 n en ' z.la h arct :- cnar. k d E ~ 1 1 ; "- "3 ..A' 

l te ı.<il edilmektedir llerkes bunu hll!mek l<teyccekıir. 

l'~ı de ~nılarınıia giizel varyete n nmerolım 
\·e histen, zekadan mahrum değil ce ·, genç a ama hep bu düşün- Büyük Gazi diyorlar ki: ,. u .,- -. ı.. ....., 

j• Hugü n ',.. r mfıte-ha\ul _ :.- ~ ,_1 ~ ~ --- ------·---------
1 

'udu h, ~t'u di. BHakis kemli kendini gayet düklerini söyliyecekti. Yalnız "Milletle'"İn tıırilıinde bazı J ; " ~ ı:.r.ı :;;;: . • 

:=====;:=;;r;;;;;~ iyi tahlil ediyordu: sevilmiş olmak saadet ve guru- devirler vardır ki, mua •yen .'< L ,.; t:-< E 

r 
f ljJ 'f d :;; - c. o ..... (ı;I 'ı::~~~!Z!I!~~~~-. - Kocamla onu mukayese et ru ona kil idi. Fakat bu saadetinjmaksatla;:a ercbilı"lek için ma · ~ O "r 
ı _. . meği kabul edişim bu genç ada! bir gün acı bir akibete oğrama- di ve samimi ne k<.<lar kuvvet ~ ~ -, O --@ 

J 
11 

ma karsr ·kendim<le bir temayı.il j sr ihtimali yok değildi. Geri İ varsa hepsini bir <:raya topla- - _, ı:: 

1 1 olduğumu göstenne:l mi?.. 

1 

d~nmek ?~a iyi~i. fşte ~eri ımak v_e ayni i~ti!:an,ete sevket ı ::! :~ f.i: ;::: 
'ihi Son F ransisko Evet.. Bu böyle idi. Onun iç d~~ek ıc~n oraya Kadar gıde- mek .. lazım gelır... - 1 'ğ e ,., ii: cıı 

'c f in genç .kadında bu düşünceleri ceı<tı. _ .. .. . Tu~kocakla'.mıı~ ~an~ l•ırka- 1 J! r 
1 ' gazetesi zihninden çıkarmağa oğraştı. O ge.ce ~attıgı yerde ~oznn.e sıle bır~e!i111ı:.-~ı~c!e"'ı .. lu:lum ve. -

Fakat bir zaman geidi ki kendi UY'ku gırmıyordu kendıkendı- zan.ıretı ıfa<le ı~ın soylenen bu 1 
1 

•' Bugünkü "Milliyet" te ter- sini bu kadar hararetle seven ne: sözlerle Gaı::i H z., Türkiyenin ! !,.?:M••m Buıl-;a:n •lllll~• 
ı mesini okursunuz: San Fran- adam ile sakin ko ası arasında Yarın g~deceaİ-im, diyordu, böyle müştesııa ve mühi"1 bir J}l 11' sı'neıngsıııda 
ko'da çıkan bir gazete Anka- bir çok noıktalardan nnıkayese l onu bulacag~m: ~k de'• ol.arak devirde bulunduğunu isaret bu 1 . DLijA !J 1 u a 

~ dan yepyeni aldığı bir haberi yürütmekten kendini alamadı. ,kocamdan _!?iı:llı b_ır ye:e, bır ~ yuruyorlar. 
'şrediyor. Bu· habere göre Şimdi artrk kendikend;ne düşü 

1 
banc:.crkegın cagırclıgı yere gı Gayelerinde, mesailerinde ay ·ı "ıı ı ,, ) eni ıı. 11r r .nı.a 

, 'ürkiyede izdivaç fena halde nüPkcn diyordu ki: decegım;. .. • rılrk olmadığı halde: mill1 kuv I l'I..\ !'llFI' idarc<ıııdc 

Bu akşam 

PE 
SİNEMASINDA 

ili. Jcfa ol arık 

~~f ~K HE~Mi GE~İT 
filmı altın e~lı tarkıcı 

FRED SCOTT 
ıaralınd.n xevcesine sıdcıkaıtıte feY· 
koUde e111Jn, marul ve çok &engın 
olup feııın bir k•dın tarafmdm baş· 

f ~ can çıkarılan biıinin romanıdır. Me · 'rrtkleşmiş ..... Bunun için me- K ak' b. d Bu duşunce onda gah azap vetlerin ayn a ·n tese -kiiller, HfiN KIZIKI 1. Hll!IN 
\sandan Salih efendi taaddiidü Benı-. sevfy':. F~; ke~d~ i:?ı1~ vkeli~sbtı.nap, gah da gizli vd~-~ehli- halinde bultınma~ı: kuvvetlerin. uuı i H H ~lı 111 

t vecat lehinde bir takrir ver- de çok meşğnl olduğu için be- k~ d ır ıs yapman~ ver ıgı zcv 
1 
israf!.. deınr•,tir. ___ 

1 . , ş. Diğer taraftan bu işi teshil nimle peık rneşğul olmuyor.. 1 uyuyordu. Genç ad~?,JI~ tat 1 Yeni ueşriuat: 1 

. C simin görillroemij cD lyi filmidir. 

ı~~~~~~~~~~~~~~~eı~~~fo~n~B~·go~.~3ogs~s~~ 1;---
;~ Buık~:ım-._..-._.....,....,.._.........,_.._....,......,_ . 

1 
n bir cemiyet teşkil olunmuş- Bundan sonra öbürünü göz 1

1
r, tatlı onu na~ıl sevdıgını an- • _ Ş 

: 'r. Besim Ömer Paşa bu cemi- önüne getiriyor, onu kendine atma.sbı~ı lda bırd kere daha du- Resımh ark 1 KONSERi 
1 ELHAMRA Sinemasında 

t . • · · t kb'h tm·ş k k d · b' k h. edi yar gı 1 0 uyor u. al N' ·· h ı 1 ın mesaısını a ı e ı arşı pe enn ır aş ıss G k . Sabah 4 numar ı ısan nus ası ga- p b k 
\ mkü Paşa yeniden cocuk do- yor görüyordu. Kocasile bu 1 ece uy: usuı geç~. yet zengin münderecat ile inti- < erşem. e a şamı 

ma!<tansa mevcııt çocukları • k md kad bü olup da aynaya baktıgı zaman · · 3 ·· ·· KONSER. 
yükgençbiaşfı karas d akio ar - çehresini solğnn buldu. Fakat şar etrmş~ırb. 'h uncu l1ı11i11 I 

~ ı le Meyi tercih ediyor." r ar var ı .'... .. .. . bu ona başka bir giizellik ver- Y enı ır c
1
1 .~n harl:n j · -·- -- ı 

Fıkra malumdur: Adamın • Sonra hayat~nı duşündu. Şı- mişti. Hazırlanacaktı .. Şimdi_ Alm.an or~~·aı;ı sabık baş 

1 

. . . l 
1 

1 ri b;r eser yazmış ve hocasına kayet edecek bır sebep arıyor- den ~aılıb! ca:ı1ıyoı:dıt: '.Fa~ııtbir kuma~r: ı Ludı;rıdorfun Avru- . Şe?ıtlıklerı mar Ce-
• ınuermiş. Yanlışları varsa bi- du. Fakat kocası onun her arzu denbıre ıçerıye kıZl gırdı. Onu pada )t.. teşekk 1 eden z.ıınıe- mıırebnden : 

, ) r b~'ı umu yapıştırmasını da sunu yerine getirmekte büyük göıiirn:e titremekten kendini a- !erin tesin altmda yeni bir ci-1 J 
• 1 'dirne~~p· "cı ' !\i dahı d, 

ı ·. ·a etmış. bir saadet duyan bir adamdı. lamadı. Cocuık annesinin boynu han harbının zuhurunu pel< muh 1 'C mu• t _.d .. 
1 H k• b k bal Ç--.1- - . ı 0t <t"" t.:ffi~., j \C\h r. ... 

oca •ta ı o umuş ve - Bir _de çoc. ukları vanb.. . <ı<;W< na sarıldı. Genç kadın kendinin teme .. !. gösteren esen. 1.'iifrceye çık rılmı<t .ıiiplmn ı.ı nı, cı. 

.1 A lr \ CHRl~TI.-. 'S'ın 

seslı \'c şar~ılt mauzım şıbc-.rl 

SON HATIRA 
ı Da> Schlk;JI d,r l(,naıe Langen ) 

büyük yıldızın en büyük muvaffakiyeti 
İlaveten: FOX MOVIETONE halihazır 

dünya havadisleri 
! 

: · tınıuna h;>tırıp çıkarmış ve yc<lı seıkız yaşlarında bir kızdı. bu vaziyette bir mücrim oldug"u tercume ve taucd ' "' <tır. pa?.art ~a:r f6 da Si"ktLidt. • n., 
· ndermıs. Düşündü: Kızını çok ~viyor- nu düşündü. Sonra kızmı derin ---İ-R T İ H A L lizade ıı n•n it '< nı !i1.ade < "nı.I 

,.....,..._....,.....,.,..._..-..,..-..,..-..,'""'""'"""' ~"V""V""V""V""V"V"'V"'V"'V"'..,....,..V ' 

1
; ~imdi 1 San Francisko'daki du. derin öperek gözlerinin yaşar- ııe,in 1 a;ıl· .11., ıc n'üracaatları. 

<ı zetenin verdiği havadisin han Fakat genç kadın gitgide masmımenedemedi. Çocuk hay Müf.,a Şurayı Devlet Mül- _,..:~~)ıııo Ilari.k, hay.lt, ka;.a ve otomobil sigortalarınııı ~ ~ 
ı ı \ yanlısını düzeltmeli. Evvela mağlup olduğu için artık ana retle. kiye dairesi Reisi esbak ku-
' ı 1 •lenmenin a:laldığı yalan. Ma- muhabbeti bu genç adamla rneş _ Niçin ağlıyorsun anne?.. renacan Ahmet Salim Bey 

ı llah Alem hani harıl evleni- ğul olmasına mani teşkil edemi Diye sora~ken o cevap bula- irtihal' darı naim eylE"miş ve 
1 )r. Sonra Salih ef. ismindeki yor~u. .. matlı. Sadece gülerek: naşi gufran nakşi Yahya E-

cb'us öleli dört sene oluyor. Bır gun genç adam o zamana _ Hiç yavrum, dedi. fendi kabrisianındaki medfeni 
J ) . )nra öyle bir cemiyet yok, hele kadar y~l?rz gözl~rile anlattığı Genç anne kendini bekleyen mahsusuna defnedilmiştir. Ce-

1 esim Ömer Paşanın böyle şey- aşkın.ı ~lılile de ibraf etmek ce ada.mı gidiıp görmedi.. nahı hak gariki r:ıhmet eyle-
ı ) m haberi yok .. Nasıl artık ye- sar~ d';ly<lu. Gen~ kadın _s_in_. ___________ _ 

• ek, bozuk yumurta ve çürük ~u ıtırafı dıı;ler;~n. hıddet ve Meccani ba""'cılık dersi Yazıhaneye Mahsus 
ı n ıda yiyen ııçlara acıyorsak, böy ısyan .~tm~~· Bı aki? genç ada x Daı· re 
: \ haberleri okuyan San Fran- mın sorlerını pe'k: ~aırane bulu- Bığcıh~n terakkisi lçin üç >ene-

k 1 J d 1 
yordu. donheri lsıanlıulda ıatbildne muvaf. 

: • 1 ~ o u ara a acıma ıyız 1 O .. b · · f dıinl k fak olunan Amerikan çubukları üz<· ı 11 gun u ıtıra r er en 
Dikkat kendisinin şimdiye kadar en bü rine lngiliı a;;ı>ının ıatbikiuc ı nbın· 1 

I· ··k 1 d k h dan itibaren b~lanmı>tır. Bu ;ın'aıı B · be · b' ld - yu 1eyecan an, ai'f ın eyecan 
\ • Ut.; Un nım _nıe us o ugu ve saadetinden mahrum yasadı- öğ"nmek i•ıiyenlcre, l~yipıc Topçu-

Kupnı ,,rarında Galata '<) a 
l;ıabul cihetinde ta'.ril.ıcn 800"' 2 lik 
mnntaznm, ha\';ı.dar hır dair~ 'lntn 
ın~kıadır .. \hıfa<~al ıcklıllerin nıiım 

kün m"ıebe pl~nlarb hirlikte l 7b 
• '"o. lı po~ta kutu una ~ontl~ri!ıııc ... ı. 

l lukuk 
..:indı.>":1: 

1 laykohı 1 llnınıın Topk>ıpuda 

llcvrnı mahallesinin lzoılr ~okı~ında 
4 \n. lı h•nedc mukim Yervant 
7.e\ etli Peruz 1 !auıın aleyhine malı· 

k<mcdtn l<tlhul c)ledlği 5·7·9JO 
ıarıh ı·c ~ ı No. lı iltm ıure!inin 

munı•ilel'ha nııı ikaaıcııı;Ahına ~onde· 

rilmi~ isedc buluumadı~ından lıil:\ 

telllJ~ iade eJilmlş , -c \ ·ıku hulan 
nıur3 :aıt t.zerine i!A.nc.:•ı 'elıHğat ic
rı:'ına lıi1•ı ·t1 gririılmüt olduğundan 

t~hii~ ınak. ın11noı kaim olniık ıiı~e re 

ilcl!\ oıunur. 

ff C•lnıoda l'nron hanında klln ONV0'.11 SIOORTASl'.llA · 
- ' · Yaptırınız. 1 

Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

Bir eczanenin mudürii me~'· 
uilüP;iinu deruhte cd,rek y3 ·lıca 
hir cczac• Beye ihtiyaç vardır. 

ı 
Beyoıı.lu'nda i,~:ı hamamında 

Erıugrul Eczaneoine miiracaat. 

Kadtltöy Saib icra dalrulnden: 
Bir borçtan dolayı iki perükl 

aynasile hir adcı lı:olıutun 4 4-93, 
cumancll güntl uat 14 den ldbareı 

Kadıköy pazar mahallinde <aolac~ 
il~n olıınur. 

u ıu, Lengın oldugumu, evlendı- • .. .. .. d Artık b ' h !arda 59 numarada oturan nümunı 

11 im • Milli tiyatronun temeli a- gmı. uş~uby-0rd u. utml~f. Amerlkon bağı sohibi Rem•i B. ıara· -----
J S 

. rumıyetı un an sonra e a ı 
' t l<'In tao vom vapılmasına . . fmdan meccanen gömrlleccktir. Bıı 
' ; ., "ıd·. ,, . A ' d 1 k edecek değilmiydi ? .. Onunıcm ~G L O R YA~ arı:r ven ıgını na o u ıyı-ı d . kah 1 't ,ene h'ğ dikmek i>tiyenlcr de ~<>;en 

Jı 'le Adal r J kt ·.. · h 11 d'l genç a amın ncasını u e - scno a,,- ıınıuı,•, kiıklU rub;ıl, tdar k 
, 1 a e e rıgının a .e 1 ti Ta ,. n edecekleri bir saatte ' 

iğini, berberlerin dükkanlarını · 
1 rddıilirler. 

llu ak~•ın ı l :-ı \ \ t ' R :) .\ ~I B ,\ · ı ak:am 

fv10NMARTRE TURNES.· iN YEGANE GALASI ~~~~~~~-~~-~. 

umaları ac;mıyacaklannı, hava birlerini r~5men aldatırlar. Bu al 

MAMA ·""" 111-.R'rn \Nl>i' ile JHHıl'"T ~lııu:V:AC \C jl-:\ 
.ıoo de-ra oynıı.rr.ı~ f,. H())~ER"in rl\liı.u 

!'ili l< .EROi .LE torıfınıbn Pıri re 
arın ısınacağını ve daha. bir datış ;ıararsızdır. Diğer günler 
ürlü ümit kesemediğiniz vadü de aldatırlar amma resmi değil
aitlerin olacaguu söylerlerse i- dir ve zararlıdır. Keşki her gün 

• ıanmayın! Çünkü bugiin Nisa- Nisanın biri olsaydı. ı 
Dr. H. ŞİNASi ALLAH .......... BABA 
)'oıvrnntızun en ıhhi 'ıda:ııdır. \le'I.. li•"•rı: 'i.'-7" ((~) l 5lı l.o.:aJ., 4;;0 .'i:iO ~tırut. \ cılcr ıi.ndid n tcJırik edilebilir. 

ı;n hiridir. !Jugiin ins'lnlar bir- FELEK ı . ı ~ .\ . \ ı. !) ... 1 \ 1 " s 1 1) ı: (; i l. 4 

1 .'Jlılligetiıı edebi ro•1wnı: 7 1 kemle!erc ot.ur<luk. Nazaıı- da rim ammaherşeyin bi~ karan diın kı Fafui Celal bu şiirl~rin noya otunnU';} ~iiriiltülü bir ha-ıl Mehtap olduğu için geceleı 
_ . . _ . _ --·- _ _ _. _ 

1 
e~bisesini değiştirmş gelmiş- var. Se~in _gibi d_e.li~esin~ Neri- bana ait olduğunu ö~.rendiği v~ya başlamıştı. ~iikranla Se- t;rasta oturuyoruz. Fah~ 7t 

~
. ·9· ~ 'la~ ' ft~ tı. me Cavıd aşık dgılım! Bır defa zaman kahk;;halarla gulecck .. mıha pencereden bakıyorlardı: lal bana karşı pek samımı .. 
~ ~~ =ı ~ • m Mecmuayı okur gibi karıştı- o~umak kafi: el'berlemeğe ne 1 Ve u:un müddet gıyab~.n aş~k, Bana ~stırap_ veren .dü~ünceler-1 G~c;n a~şam :ııtı ay~ alış.k'.'1 
-;.:: I '4ı ~J IJı rırken: luzum var? . .. j oldugıına yanacaktı. Şu~heslZ •den bırdenbıre .sı~kındım: Na- lr~ı ıle F~hri Bey, ~e,. dı? 

-Hızlı . oku, Füsun dedi, M~muayı kapadım; bıraz mus yazılar~ı .gene. -~evec_ektı. J'.a-

1

1 zanm yanıı:a gıttım: . '.'.' .~e~. soy!erken birdenbı: 
Nur Tahsin Nazan da dınlesin. tehzı: kat benım ıstedıgım bır sevgıle - Haydı carum, bana sevdı- sozumu kestı: 

Nazan birden bire sinirlen- -. Nazanın fena .ittihamı ~ar 
1 
değil.. . . . 1 ğimi çal, dedim. - Dik.kat _eti Füsun de< 

f'l.izdeki mana sert çizgilerle da- farkında olmadım. Akşam üzeri . .b .. d. Falın .. Demek Nerıme Cavıde - Nerıme Cavıdı, nasrl ta- Nazan bitirdiği :lar>'lan ye- Sen yabancılıga benden cok. 
lıa incelmiş, daha müphemle· onlan vapurdan almağa gittik. mış ~ı 1 ~ l'iıah k F" aşıksın .. Nazan ona gösterme salfUr ediyorsun, Fahri? de- meğe indik.. lı§Jntşsın !. .• 
mi• gibi.. Sac;lar daha koyula.:- Nazan c.ok neşeli idı. - ıra aş ına, usun- d b ·· k rdu 'd' Güldüm ve tashih ettim 

'J " cugum. Vapurda gelinceye ka- en an~ ~oz ırpıdyd:).. · ım. K d' . d'.. .b. .. Füsunun defterinden S '--! ok d" .. nd:. 
mış ve güneşin esmcrlettiği yü- - Elbisem harikulade ola- d~~ t tı k d Art k Fahrı bıraz tere utten son- - en ı IJite ıgım gı• ı gu- Gün' 1 b .. 'b. . be onra """" ç uşu uı·e. . d ~. aç ı, aç o u u. ı u- . ed' er ırı ınne nzcme- h , .1 b' . d 
nine tatlı bir vekar vermiş... cak, Füsuncuğum, dıyor u. sanç geldi. Her şeyin bir tadı ra: . zel zanS n . ıl'.otrud":':. .. l den geçiyor. Bugün Tarabya- 1 auıttaunseucvzunı enhuırlyınalsaıa ıkusadua er: 

Kemanı bırakınca: Gözlerim Fahrinin elinde N · c ·d· - istediğiniz kadar alay edin - emn ıs e ıgın guze na-, 1 . b .. ş·· e r r , 

1 
... ar. erı.?1~ avkıd! tandısam dedi yine itiraf edeceg·im ki sıldır? . yı asge eihlı eş ıgu~ old~. ·1ukrahn- küçük bir hadise de oldu: 

- Bugün hep maziye dönii.:, mecmuaları aradı. Koltuğunun 1emen gorup ta ım e ece a em a ev erıne gıttı er e 
.,. - Nerime Cavide aşıkım. Yalnız: Nazan onun cevap vermesine 

1 1 
d .. 

1 
k 

1 
' - Dün gece ay çok gijzeldi; b' 

dedim. altında görünce memnun ol- ğim. . . . a· • • . •• 1 k' ıb k d Id e on ar an oy e sı ı mıstım d 1 · ti . • ak . t 
Güldü: dum. Hep beraber Nazanın ter- Nazanın biraz tuhafına gi- kend151nı tanıma ıgım ıçın mu- va ıt ıra ma an atı r: ık. - · san a gezın sı yapın ıs 

zi havaclı'slerı'nı· dı'nleyerek eve · h"dd · b d teessirim, göriiyorsunuz ya, zi- - Taıı bebek gibi. 
1

• • . .. .• . . • • dik .. Hepimiz bahçedeyd:' 
- Dostlugunuzu yeniden bul- aeıı ı etme en e onlarla b' k Bu beş gunu denız gezıntıle- Fa:hrı salonda keman çalryc 

k e f e Ded· geldik. berabr gülüyordum. yasız ır as · · - İftira ediyorsun Nazan, · · k ·ı ı · · · 
.na re ın .. ı. Fahri Cela"l n1ecmualardan Nazan h-emen auldı: d d' So b d.. k h ı:ıını:d dun, dır egNence e;lkının neşdesı du. Fıvveıa aşağıdan <;agırdı * ,~ * Fahri Clal : .. . e ı. nra , ana onere eye ol r ıı. azan, ı gece en c;ag"ırdık işittiremedik. 

birini bana uzattı: - Öyle ya .. Hanımefendiye - Ona ~?re ~ıyanı~ yok anı- canla: . . . . . .. hana söylemek istediği dertle- . 
Öğleden sonra Nazanla Fah

ri İstanbula indiler. Fahrinin 
bir işi vannış Nazan da terziye 
~idecekmi~ .. 

Eğer Hanımefendinin ktitüp 
nanesi olmasaydı ,Şükranla, s~
:niha ile a k~aına kadar oturmak 

i sık~.caktı. Kitapları karı~-

- Nerime Cavidin yeni bir yalnız modadan, tuvaletten ma .. Her gun hız çekıyoruz, ta- ı - Benıın ıstedıgJm guzel. · · rini hala anlatamadı. Onlardan - Nafıle ba.gınna. Naza 
şiiri var, eledi. bahsetmek lazım.Filan Hanıme nısaydın zaten bu kadar meşgul B.u a~:ı~lamaz loi .. Niıh~y~~ ~ mr vakit bulamamıştı? Herhal- dedim. Sen sandalı iskek: 

Hiç belli etmeden: fendi ne giymiş? Filan baloda olmazdın.. .. .. . . .. nım bütün .. kaf~ gönlumü de Nazan da bugünlerde çok getirt; ben, caketimi ahnaya 
_ Nasıl?. Bari güzel mi? hangi tuvalet birinci gelmiş? Nazan bu sozu belki benı mu dolduran guzoldir. Hem bu ika· gayri tabiilikler ıhissediyonım.. dama gidiyorum, haber ve: 

Dedim. Mesela şu mecmua moclaya ait teessir edecek bir maksatla söy dar sevdiğim şiirlerin, çiririn Fahriye karşı nazlanma ile ka- rim. 
Har;.ı~(·tle cevap verdi. 

1 
olsaydı. Na7aııın elinden ala- lemedi. Fakat neden, bilmem? ıbir insan tarafından yazıldığı- n ık garip bir hm;mlığı var. Nazan misafirleri le kiiçük i 

- Z:ı~cn glizel olmayaııı yok ı mazdık. !çimde acı bir sızı duydum; fa- nı nasıl tasavur edebilirim? HalbUki Fahri onunla cok ala- keleye doğru .giderken odan 
ki.. 1 Nazan itirnz ediyordu: kat bu sızıya ne lüzum vardı? Cevap vermedim. Gönlümde kadar olmakla beraber tabii ve ~ıktım. Dönüşte, baı;;ımı sal 

is- a •ır bcıı de -;iiri seve- Nazan. haklıydı. Ben e emin bir kmklık vardı. Nazan piya- sakin. {U;t111cd: 



• 

T. lkra~iyesi Berberlerin -ta-tiii ·-·-Ma-arl/ı~-- İngiliz Şairi ,,.A .. K.\l.lA-·a--·E-------------·b•T•A"'··11u•ı. 
C 

• t erkanından Talebe Birliği Reisi yarın ilk .ko;,feransını M~:RKt:;: ı ı' L 1"* , T z 1 ,l!'i6 
B ·· Ankarada iş emıye • 'h d'ld' ilacı B•yraııı ı tıkIAI 

ugun • istifada ısrar ıntı ap e 1 ı.. Ankarada verecek "''' ı ; 1 ... 1, 

Bankasında çekılecek decekler var mı? H k ktan Şükrü Saip 2 nisanda Ankara:ya giderek .. . . . ---• 
İ Bankasının kumbara sa- e . . , · ·- U U o gün saat 18 de İngiliz ş ıirine l\lupt.e~ı ~c m:ıı<rakkl tale~e ıçın H }' "., t' Hu•us! dersler hanenizdo veya m ktep 

h" 1 ş. f 'k ivesi ol- Berberler cemıyetı hey etı 1 Bey kazandı d . T"' k o d b" konfe H .. 11'LTR~J,\R \('Il.1'01{ er ısanı o~re ır Tccriihe ı. i ~lFCC~!\:F ·ııııı 
ıp erme tasarru ı ram J • • .. d' . ti isti- aır ur cagın a ır -, · 

mak üzere kura keşide ederek aaresme Tıcaret ıı:ıu 1~r.e. . he- Milli Türk talebe birliği dün rans verecek olan İngiliz şairi 

ye tevzi ettiği mallımdur. Bu nüz re~men bıld~r~emış 1~~a i- hap edilen hey'eti idare arasın- ki malumatı aldık: l ·-~--.!.an u ~..!. e ıyesı _::.nan ~ 
kuralar her senenin nisan ve teş İstıfanı~ gen ha rrunla a~ın iti- da taksimi vczaif yapılmıştır. M. Masefield İngilterenin Müml 1 - ~I • k _ G 

1 
-,.. Ama\ utköyundc Lut!i) c mahallesinde Ktiçuk ayazmıı mc>kiin 

senede iki defa biner lira ikrami falarmın kab~l ~dılme . 1fnı içtima ederek geçen hafta inti- Jhon Masefield hakkında atide-
1
1 SEYRl.SEf'A)• I ' İt·-blbJd---:--fJ -~ 

. . b' . . "'n 1 dare hey'etmden azı rı . d H . . 1 al . h t . . .. 1 . d' B . er eı n.<:ıta " .a atJ .upr!l 1 
rınıevvel aylarının ırıncı gu • , .. uh kk k addedil- Netıce e arıcıye < emıne u az şaırı unvanını 1aız ır. u. 11,,., 11 ., G, s b A 1• .J. o< adan ıbaret 4.45 numaralı hane bir ~rnc müdcktle kira 
1 . , "d d b" 1 edecegı nı a a - S"'k .. S . d hT .. 17 . rd b . d ' ~ - 'ıı • centcı . 
erı çekılm~kte, k~şı e ~ ırayı raz . ktirde bu azanın ~~t~ _ u ru . aıp, a 1 ıyeye unvan ncı ~sı. an :r'. e- ~ rk•d Muh'lr.Iı: •Ad" hıını ı \ erılmck için aÇtk miızayedeye konmu~tur. Talıplerln ~artname 

evvel asaarı bes Jıra tevdıat yap mektedır. Bu ta 1 kt"r mulkıyeden Hıkmet, hars kale- vam eden resmı bır pay.d r. o-40 . k . . h 
1 

"'d'" 
1 

.. d . 
l 

"' ' . . 1 · dek aza ge ece 1 • . N" . E 1 . . . . B 1. ·' gorme ıçın er gıın evazım mu ur u,., ne muza ye eye gırm 
mıs bütün kumbara sahiplerının yerme ye . .. .... 1 si i- mine edebıyattan ıyazı, yar- •ser en lınk şiır, a at, man • - . . . . . . 
isimleri kuraya ithal edilmekte! Bu meselenın gor~ş~ ı;ıe bir clım kalemine mühendisten Şev- zum ve mensur hikayelerden ve Mersın postas• ıçın 8 l~ra teımnat lıl çd~rı~ hcralıer ıh_aı~ .gu_nu ol~n 26-4-9. 

) 

dir çin bugün idare h~y-~t~ınekte- ki, iktisat kalemine ticaretten tiyatro piyeslerinden ibarettir; ( 1 ·~:BOLU l \apuru 3 p·ı:r.Ar gunu saAt on >c~e ·ıı ar cncumenı atmıye muracaatlarL 

93 1 senesi birinci keşidesi bu-· içtima yapm~sı ~~şunum ber- Vehap Beyler intihap edilmiş- Mensur hikaye' eri arasında (fr.: 1 1 ı>:ııı cuma ıo da Gahta· * * * 
g_ ün Ank.::rada noter huzurunda! dir. Cuma.. ~nlcn ısteyenklar 1·s !erdir. l libo.lu) zikre sayandır. Bu hika- ı ,, kk ı Arııa' utkö) tinde Kuçuı..:ıyııznıa mahallesinde 4 odadan lbeı 

kk .. 1 nnı açaca I <an ., :ı :ı :ıl:, zmir, Kul ,ı <, 
ıcra edilecek "Je mü'.afat kaza- herler du ana ,_1 dır Birlik riyasetine birinci dev-, ye Ingilizlerin Canakkale sefe- 2<ı·6i' num.ıralt h:ııw lıir :ene mııddctle kiraya \Crilmck iç 

1 k alı kalaca·. ar · 1 . d ş··ı . d · h'k" 1! drı ııı,It:ıdn ,Fc:nıvc, .\ııt:ıl)·a, , 

r 

nı 

nanlar Anadolu Ajansı ile ilan teyen er . ap . . ruh- re için huku!, fakü tesın en u (' rın en mlilheındir. Şiir ve ı ·a- ;ıçı" ııwz:ı) c.:cyc ı..onıı u~tur. T.ılıplcrin şartnam~yi görmek iç 
ed·ı k · B ı dıye nyasetı cuma S · B · ·ı d ı · .. 1 · d d . . 1- ·ı· 1 '.1.\iy '. l\kr ı"c k:ılkuc:ık 1 ı ece .tır. e e k"k t yap- rü aıp . ıntı tap e ı m r •r. ye enn e cııızm ve ngı ız ıa- ıcr gun Jeı azını nıudurlııj!;ıınc muzayedc}e girwck iç 

Haber aldığımıza göre İş satiyesi, hakkında.~et ı aeticesi İntihap edilen kalrm'.er eler- yatının bir çok canlı t~bloları ı'oııci:t~ Tıı~uc ı, .\ı .ınıur, de 7 lira teminat akçelcrile ıhııle guniı olan 26 4-931 pazar gur 
Bankası önümüzdeki teşriniev- ınaktadrr. Bu tetkı ~~ın ~edile- hal faaliyete baslayacaklard1r. görülür. 1 'r.ıkc, Andiflı, l\:ılk:ıft saat on lıcsc kadar cncumeni daınııye mlıracaatlarL 
velden itibaren vapacağı kumba 1 bir kaç güne ~adar ıhma 1 celi- Yapılacak işler için her kalem M<ı~efiekl, Aııkara Ocağında l\u:· .lası (;cJibolu'y,ı da ' 
ra keşidelerind~ ikramiye mik-

1 
rel• d~imf eı;c~men~ avade ken mufassal bir program vücude yapace>gı konferaıu:ta Lıgiliz ~i- uıtraı:ıc.ıktır. * * * 

tarını bir mislinden fazla tezyit lecektır. Daımı encw::.etı eclisi-I getirm.k üzeredir. iri lı2l·kıı·da • ımımi ın::ı!Umat ılz ııı tte (,'anakkale için Arıı.ırntkö)tın<k Liıtfıye mal ailesinde Kuçukayazma me\'klinc 
etmiş_ ve ~enecle iki bin liradan di n~k~ai ııaz~~ını şe ır me l'im hey' etleri \'ermek niy::tind~tii~. . -~~~-- :ı odadan ibaret 9·11 numaralı kağır haııc bir sene miiddct 
beş hın !ıraya çıkarmıştır. Bu 1 ne bıldırecekt . • Bır çay ver ldı 'I'raozon t:.-ı· ncı' P. kiraya verilmek için açık miizaye<leye konmuştur. Taliplerin şaı 
suretle her iki kc~ide de 2500 er~ Cami avluları tanzım Muall~nıl~r biı liğin_d" te~ek- Ankara"ya gitme': üzere, İs-: ·~ ırnnwyi görmeb. için her ı;un lcrnzım müdiirlüıtüne muza yede) 
lira ikramiye verilecektir. 2500 d'I' r kül eden ıl~ı hcy'etle~ı tet~ıkat taıılmldan ı;e ~ı~ İngiliz şairi, ı Kar:ıdcııi;ı l \<ıpurn 2 girmek içın 6 lira teminat akçelerilc beraber ihale gumı olan 2 
lira; birinciye (i50) ikinciye e ı ıyo · arimin raporlarını ıkmal Ctm'.şlerdır. ,. Mr. Marcfield scrdine evve'ki "i>'tn p«c~c·ııb: akjamı C:alatı· 4-9:1 l pazar ı;ünıi ~ııat on he~e kadar encümeni dalmlyc mur 
(250) on kişiye (l'oo) erden Cami avıu.;:rı~~a~e ::;/idaresi Birlikte yakında bir hcy'eti gün İngiliz ref~reti katip'crin- d ,0 lııclı 'u, Sıııop, Samsarı, ca.ıtlarL 

000), on kişiye (50 şe . en icare vermekte idi. B~ gibi ~ra a- umumıye ıct!maı ~apı ar.aK ,-a- en '. r. _nıght t~r~ m, _:ın ır 1 L mc, Fac>ı, Ordu, Giresun, ( 1 ) rd de bulunan ra kal · · · • 1 • 1 d M K · f el b · 

(500) lira olmak üzere tevzı e- rın badema icara .verı.lmemesı evkaf ziyet müza!:ere edılecek~ır. Ça}'. zıyafetı veıilmıştır. Zıyafet- Trnlıwıı, Ri/.c, Hopa'ıa kalka· 
dilecektt"r. mUdüriy_e.ti .. u.mum. ıyesın~en 1•1• 1tmıaı;btuı'r1 • Kooperatı'fç"ı 'ı'ık 1 te bgi!iz kolonisine mensup ba-

t bliğ ed • cak, 'lo"n ,., . p:ız .. ıc, I' İZ", o•, - --• _ __.. nkaf mudurıyetıne e .. ' . zı zev2t ile Ti.irk davetliler ha- ' ' • 

B• bb •• Sultan Ahmet, Ayasofya, Suleymanı • t" ::;tirmrnc Tr:ılııon, J>ol.1tlnıı~ 
ır teşe US F 'h sah aibi büyük cami- cemtye 1 zır hulur.111uştur, 

ye atı ve em l,) • d"l --~ .... -- ·rir.:hnlu, (;ire .... un, UrJu~ l·~~lt'\il., 
!erin avluları d~ bahçeye tahvıl c ' e Teşkil edilecek kooperatifçi- LaA t'ıfe Bel,ı'r Hanım s l 

"' l'm t\ Srnt-trn, . irop, rıcbolu, 
Saat 19 dan sonra tektir. .. . Adi' ,._ Top lik cemiyetine yardım edecek ve 

! 
1 

Ayaaofya camıının ıye"" . 1 , . . k"l l k Kadınların mrb'uıluk haU.,nı mit- Zon~uld:ııı;.ı u~r:ıyacakttr. 
ma.X.aza ar ap kapı sarayı arasın · .. f'" .. .. "' " m• uz•rr n' raya - Bu ,cfcr ,tziıııctrc ele Zıın 1 k anacak da ki kapı· ı ıdare 1ey etını te~ ı ecece o- d- 'aa t k .. A 1 gitmis 

2S . ah tamiratı ilerlemektedir. Bu tamı lan Darul unun tKtrsat profesor olan Kadınlar birlilii reisi Latife Be-•r . h f'ye ve must ~ nın ~ h" . . h 1 1 . • ı k l <nanıfatura, tu a ı b" "k rat niS"nın haftasına dogru ıtam len ıhzarata başlamışlardır. kir H •mm Ank•radan gelmiştir. ı:ıı ':ıg a ll"T:ını .. ıcıı \'C ıu 
demini cemiyeti, Avrupanın uyuda b ı' aktır Camiin antresine mermer C . · 1.. . y ı · f' } ı ı l,clc i,·ııı aıırr.cttc '· alııv. _rol· 
?ehirlerinde olduğu gibi İstanbul . U. ac k. bah ·enin yapılmasına emıyetm gayet şumul u b r unan.ı m sa ır ere 
d 19 d sonra ka doşenece ve ' d · · 1 k b" .. ı.u :ılıo acaktır 
a mağazaların saat an . I 1 ktır Burası kahveler en nızamname~ı o aca ve utun teshilat -·-"""'-----

Patılması hakkında .tktnıat ~ekiletı· ~·~/;e•:ıud;ğı cihetle iskemle ve ma memleket iktısadiyatına temas ı l\arabi~:ı h ttı~ııı 7 .. m.1 rıc:;i, 
ne evvelce göndermış oldugu r~P?" : k~ymak •a lihiyetini haiz olmayan edecektir Cemiyet dahilinde bi- Bafüan haftasında fehrimi:'.e 
run bir an evvel tetkik ve intacı ıçın ~ .. '"k b' kahvehane evkafça istimliik l"h b. "h . b"' 1 d gelecek olan Yunanlı misafirle- çar<anılıa sckrlcriııc il;il t:ten 
bu def t k ar müracaatta bulunmuş uçu ır a ara azı ı tısas uro arı a , . . . d 3 A '22 Ni."tndan ıtil•.ır~n l'cr,,enılıc· 

a e r . . • · Be edilecektir. · d"l k · nmı:; ıçın oteller yüz e O. na-tur. Cemı'yet reısı Salahaddın Y • f h' B J tesıs e ı ece tır. 1 1 1• 

deıniştır ki: Fatın _ et ı ey er Ç . f • dolu trenleri 50 ve şark demir- 11n~t:ıst, .ı yaııı acaıwr. 

- Raporumuzun, it kanuı;ıu:n ihtilafı ay zıva etı yolları da 30 tenzilat yapacak- ~ .. ~========= 
müzakeresi sırasında nazarı dık e · Ecnebi ve elrnlliyet mekteple- lardır. Yelkenci vapurl:ırı 
alınacağı bize bildirilmişti. Elycvm Belediye intihabatı es?asında . .. k 11. 1 . . . 
keyfiyet hükumeti merkeziyeı:e ~t: Bursa Valisi Fatın Bey ıle mef- rı tur çe mua ım en cemıyetı lstanbul altıncı icra ınrmur· Karadeniz po-.ta:;ı 
kik edilmektedir. Mezktlr kanun,!~- suh Serbest fırka lı"deıi Fethi cuma günü Maksimde bir çay ıuğundan: 

ğ m...- · f · k · l•:v.·elce YarııııcJda mukim H•en S •• '>uru 1 taç edilirken, binlerce ma as~ ede- b" "h rf ıkın zıya etı verece tır. amsun . 
tahdemlerinin hukukunu temın dde Bey arasında ır ı tı a Ç ış- elyC\·m ikanıcı~lhı meçhul lıulunsn , i<m 

cek olan bu teklifim.isin, de ~· ~ ar tı. B I' m ecemi z Bartınlı 1 h'ıl l 1 ıralıim efendinin ç A H ş A l\l B A 
halinde kabul edilcceğıne ümıt v Bu meseleyi tahkike giden l damadı l\lclın,.r ~re o dil c: ~l!nü akşıır.ı 18 u. !''r\e 

1 
rı"tı 

bulunt·yoruz.,._ • , mülkiye müfettişi Ali Süruri B. 1 ! s ~ ~ <• 7 !! 9 ı o ı ı n. vlct I e r•oll.rı. l'ın•ıml icl•· mınJın !·ar !.·ti ( Zongu!dı", 
C Za h · · e gelmı"ştı'r rc~inin zimmttintzdc r:ıatlubo oldo· 

Hukuk ve e şe runız . ı. N E ')' 1 c E ID A MIA lr.eboloı. Sam"'. OrJı~ Giresun. 

lı ' Saadet vapuru kazaya E S -A k -E T ·~ ··- N -,. iM 1 ı:u idıliı odilen l!8. 1"'1 kuk kuru- Trahz:ı.ı, Siınıcn. ,. Rize' isk,. 
muhakeme USU erı ' şun tn38 mı .ı:r.f h l'İZ \Oı~ il! llh· " d ı-----:-D-0-.-j- l<!t·rıo' zı·ncı ve 11·Jcı ede 
ANKA

RA 31 - Bir müd- ugrama 1 D,_ı K· ~ N iıji_ -- --ı.!:..~ >ili Iısl.kınd• ıı l:uln.ı,., müracaat \e cci..t r 
• k h b' k f ki . s det 4 \ 1 R !l!'1I ··1 1 "1 '1 u E ·ı• L tılc·,) Uztrin~ <lcyinl ınc..:k Urun le . detten beri ceza ve huku ma - Dün ıra şam re ı mız, aa "_ı_Hv_ı• __ .::'.,_' -" -- - Tırs! t için Slrkdl· Yelkenoı 

n1a da ya vapurunun Ayvalık ~!varında ~~aya M .:ıı K; . N f Hı P.j L il viresi 7.1mnıııda 1 r•'ı .ıta gönderilen 
keme usulleri kanU n~ . . - oturduğunu yazmış ıse de, sahıbı Ha --- - - . - -· - -- ö<leme emri iknmn:·~bınmn meçhıı· hanındı klin ıcente•ioo milrı· 
Pılan tadilat ikmal edılmı~t~. cı Hüıeyin Bey bu haberin asıl ve E L F M ·~ O 1 t' 1 E N - Iiyetine hiııaen ırblip; kılınamamıt ca.• Tel. l-t ın"ı <\ 1'1 ~ 
liazır!anan tadil projelen. e esası olmadığını matbaamıza telefon 7 T E M A Ş A -- M E Ç ve t l>Ii.;'tı m' kurrn n lıit••kp il~-

• tetkik edilmek üzere t~m_}'1% la bildirmiştir. Saadet vapuru, evvel· •il V/A:K A-; f N -·fl-;\ nen ıcr" rnk mıc rımlı olm.,klı 
ın hk . önderilmıştır. ki gün limanımızdan hareket ederek r S 1-1 LA H - 'f AıL -)-IK ı rihi ı!Andan .~.tı.ıen hir "·' ı rfın-

a en1esıne g • Çanakkalcyc vasrl olmuş ve d~ ö~- --- -- - r;-ı - - - - dl i.:r .rıın t.i a .. n• ınl. tzıı··rmın 
Himmetzadenın son leden sonra oradan hareket etmıştır. 1 ı ı s 1111 L s 1 A '· i s 1 1 -ifahl •• t .. ' rir lar lıir itirııı 

ra oru Tapu kuyuduumumiyesı il S-K E LTM F. e-ıR, kanon! •crJü leınıı •ıl•mcdı~iniz 
p Himmet Tapu mahzenelennde mevcut ta- t lllt<l'Ctlfi!llZİll h•ııtallmtı 'e mü·'Jeti m• kılnr.ın lıit.mını 

ANKARA, .~1 ~ . Os- pu kuyudu umumiyesinin kaffesi An ~tlfll mııteıkıp ~ekiz gGıı nihayet.mi. 
ıade Hüseyin Husnu B~ın "t karaya nakledilmiştir. Jeyiuı mezliıru teS\İ\· •> knıed.~i· 
inanlı borçlan meselesın~ .81 İstanbulda idarei vazife. e_tmc_kt7 niz tak<.lird. ını nmddtı ıcrıhenin 
Son raporunu hey'eti teftışıye bulunan tapu müdür muavını Lutfı ~ıyabııımln inr , ııa le1t.,nl kılı· 
reisi Ad"! Bey tetkik etmekte- ve başmilmeyyiz Mazhar Beylerle nacagı nl'lnnııınuz l•ulunmü ve 
d . ı ılan bir iç birkaç nıemur nisanın ilk haftası zar d 
.ır. Üç gün. • evvel. ya~-kiili Bey fında Ankaraya hareket edeceklerdi

0

r. 9.10·!<ı~8 No t. eme emrinin tebliği 
tirn b t alıye ~~ l msbınına kaim olınal iızere ke.v· 
rı . . aa ızz9: t~ Gu''lhane mu''samere erı fll'<t ı!An rılun.ır. 

Yaset_ ~!r. • Qülhane haıtahaneıinln sene~ 

13 1 k t kvım müsamerelerinin dokw:uncu.su ın:'~~- Bcyo~:u ılurıliıncil SJlh lıukuk· ay ı a llm Zeki Faik Beyin ldaresınde ın I· makktme;inden: 
kat etmiş ve Dr. Şeref Bey ~e Hu: l\o'ıtanodc 1'alıtane köyUnün ~nlıın r k • b• )'ği konferan raci. muallim Murat Bey Sinıstrakolı eıuıe (.kağıntla k!ln ~•ki 13 mükerrer 

a vım ır 1 1 la tiği ile maldll potta albe ame 13 mü!.mcr!.l r:ukerrer yeni 31, !lJ, 

Sina davet ed'ıleceğİI veı·yesıe J> m'··-"'- "·fik Münir Bey, . lk ı ......... - 3,1.1 ıı.ımJra·ı 1 l mu . r:n m men· ' namda miyom ile karı9-
Cemi,.etl akvam bCldla cllnya de'I' gelıelilfn yaualliın Abdülkadir Bey kı:ll•rin muta' rrıfı iken 3!1Q .ene· 

!etlerini tetrini evvel 11131 ~o ~nliği':.". =~ka':ı..t fCldi ve kebet sifiliıi sinde tıil3 vari ı efat evle,ligi ihbor 
lede toplanacak olan talwim ua ka 

11 
hakkında tebligatta bulun- IS.,ı;• r.; U/l~.,Ctlmf:ı olumn Ali Hit.ı cfcmüııin me/.<iır 

lıonfenmma davet eclecekdr. ye ~r ve milnakaşata muallim Sil· Soldan safa: gayıı menkullerine m•hkcmccc vız' 
Cemiyeti akvam lıerfCydcn ":.:°ı! l :"~ Hidayet. A~dülkadi.r, _Murat, ı - Tam yerine kontlurmak (6) ıyet eJilnıiş dılu~;,ndın tarırı i!ln· 

ctısadi birliğe amil olacak olan ı Şiikrii Emin, Liltfı. Kemal Huseyln, Çatı (3) dan llibarın <·:ııllı uıatlüp l'C ot\. 
ta1tv· klinin nasıl olacalı hak~n Bürbaneddin, Zeki Faik Beylerle ope 2 - Sağlamlık (7). Zafer ve şe- kndaranın l\fll , y 1e ,crcıenin üç 
da T':ı~t oduına bir ntıınune gon• ratör Rasih Bey iftirak etmi§lerdlr. ref günlerinde yazılır (3). ay ıorfm''' l~eı o~ln dörJilncıi sulh 
dcrmişti.r. 13 aya Arap camiinde yangın 3 - Mükemmel (3). İleri gelen hukuk ııı.ılıkemcsiııc milrac;ntlnrı 

B.una n.azaran srenae t2a8m ,..ı;n ola· Du"'n saat 12,30 da Arapcamiinde sergerde (7). il~n olunur. tak k h y ,.~ 4 - Kör (3). Çok değil (2). 
caksım !edile: !ra: ve kinunuevvel çeşme sokağında sandalcı Ha~ri ile 5 - Demir (4). Gürültil (6). htanl'ul Ik~ ncı icra l'n"a ınden: 
Z9 ~[~~: 0~~~ktır. Senede fazla o.I zevcesi adalet Hanımın oturd~~;::~ 6 - Rutubet (3). Mahcuı " fıırıılıtu nnbrr•r hır 
~ıı bu iki gün beynelmilel bayram den yangın çıkn_ı.ıtd~:ü ~~r. 7 - Meyus (4). Baş (l). adet Yolf~ ıııJ kalı pııaııo ile üç 
ittihaz edilecektir. v, andığı halde son § 8 - Ekmek (3). Söz (5). A h ' k 

kan bu on " • d q - Kömürün çıkardığı (2). lyi- atlet ı rup• a ı ı, aı ·ıpc takımı; 
Yeniden meydana çı _.. .. Ferah sınema a k ( ) N'd (2) bir • kı ,.ı .. ıı ırn•sı \•Sair eşVJ 

liı;üneü aya (Sal) iııni muvaf,.. &<>- Naş'ıc bev vırvece, !eşme 5 . ı a . 
rüı 1 d" Bu gec· . · ıo - Kabul etnıek (4). Meşhur 7·4-9.11 mihinc musaJıf oalı günü 

me cte ır. ( Asso • lanı ) çlnger.der ~in~",11 : sinema artisti (3). sa'ıt <ı <lan itiba ıı Kl r.ık.•pıd' ıtı 
da: Lon,;oevin arz ti.re ı.ını ıı - Bakışı güzel (3). Kanaati- ba•k•I \e cedit Kurlıaıı ıok:ığında 

Evlenenler 
Fatih evlenme dairesinde 

dün nikahları kıyılan çiftler 
ıun!ar<lır. 

; accr H. İbrahim Ef. 
Sadiye II. Şükrü Ef. 
Mel"'.ıat H. Adnan E~. 
Seher H. Mehmet Kadrı Ef. 
Hat:ce H. Hıfzı Ef. 
Cavidan H. Yusııf Ef •. 
Nesibe H. Veli Ef. ' 
Siranuhi H. Sirabir Ef. 
Eminönü Evlenme işlerinde 

dün şu çiftlerin n:kahları kryıl
ıtııştır. 

Roza H. 
Zahel H. 
Taıkıohi H. 

Hayim Ef. 
Mordo Ef. 

Sevki E' 

ayrıca toıııbalL nl kaybetmemek (4). Nota (2). ıı . o. lı hane derununda bll:nut.a· 
J'ılillet Tıyat,osuncla Yukerdan atağı: yidc satılacagınJnn talip olaııların 

ı _ Peygamber ( 3) Gizli kapalı d ı 1 · 
0 Ni<An perşeır:lıe 3 cu.mı ııun- }Cıml ıııcıktlr a ma ı:ı ıııde hazır 
• 'k s kı il lur degil (5) · . • . . ı ı• ı düz ve . ~aın konıı ,el' . ' 2 - DüzelıŞ (5). Erkek 1"mı (5). bulunma arı i "" o nnıır 

kiy~mizin baş han ,,,lesi llaf\0~~~; 3 _ Fenerli oyuncu (3). İnilti 
han il urafınd.tn sahned~ulh'c 10 (4) İçtiğimiz şey (2), 
ıi,atro, ''nrytte, d•n'- J)u · ' 4 _ Süt veren hayvan (4). 
~evki ~O koltuk ilO. __ 5 _Kabile (3), Yetişir (4). 

S \ lı\RI>Jl \L::;A7 OPUtf.T 6 - Acelecilik etmek (5). Saçsız 
lll'\'ETI SON ·n·;.\TSILLElti (3). 

' L'RA-;~ız 7 - Dok mak (5). Bir nevi bura Bu • şım sa•t 21.~o ıe " ' 
Tl''\TROSUJ'\(}\ i!k defa ola;ü: !arda bulunan hayvan (4). 

Sakalaridlsin en meshur operccı 8 - Çalgıda tel (3). Yemek ka-
iı y A F 1' 1 S T l K O S bı (5). 

Yunnkl perş mbe g~niı matine 9 - Cet (3) Minare sorgucu (4). 
(l!arak ot 17 de ıo - Yahudi mezarlığı (5). Ku-

X,'.'J'I fll \!El.ACflRINI ıun yiyeceği (3). 
ıı _Kar arabaaı (S). İçki veren pcr, emlıe a~omı 

ı\llıtAND/< (4). 

Jsıanlıul .".sliyc ikinci Ticaret 
Mahkeme inden· 

Şitokel ınüe c esine ınerhun bu· 
!anan 7815 a13lc v rli G!Aselori 
4.4.931 cunıartt.1 b'İiniı saat 10 da 
Sirkecide llabçc ı.ıpıda A \ nİ\ c hını 
mcthslinde açık amırına <nretile 
satılacağından tıllp olanların mahalli 
mezkOrde haıır bulunmalan iltn 
olunu.r. 

Zayi: Nüfus tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini ak"'1~ımdan zıyiin hükmü 
vok"•r. Hacı Sait oğl11 Şehmıız 

Ü;kıid.ır hukuk lı:\l·iıııJ:gindcn: 

1\hidaf ı;ıi milliye \'d, !eti de· 

nit. :ı:~otciarlr~ı vekili B\'tıkat 

Sa ıııi il. taru[m,lan Üsklidarda 
ı J:ıc. 11~ na nutun m hallesin· 
de mıı\cinı Liitfı)e 11. n Şinasi 
t:f. nle) h ne ikame edilen ala-

L·al.. da\ aCJdar. dolayt Liitfiyc 
hnııımııı ikııınetgi\hı ml·chul ol· 

du;, ındaıı il:i:ıuı ıclıli~at icar
sıııa karar \'cı ık rck muhakeme 
12·5-931 tarilıinc nıiısadif salı 

güntl sa:ıt 14 de muallAk olup 
bu bapt:ıkl dl\'etiyc mahkeme 
divlnhanesinc talik ctlilm~ ol
makla hyfi~et ilAn olunur. 

• 2 , İ•ln pa,embedcıı itibaren 

1
N O Y OT N i 

l.ok.ı n tı ve lılrobaııcstnde 

cibJnşu•nul bil' ~ö.ıre:i haiz 

:cra'ı ttıtnıı ıme baştl\acı11kt1r. 

1 G .. lip dil'leyiniz. Son derece 

- memnun k:ılaca~~ ııız. -

Jandarma imalatha~ 
nesi müdüı-lüğünden: 

1 - Mevcut nümuncsi gibi 
1 :'000 metre yazlık elbl•e ku-
mail satııı alınmak üzre kapalı 
zarfla mimak. saya konulmuştur. 

2 - Miııı kıı a ı ı . 4 • 931 
tarihine mü>adif cumartesi saat 
15 dcrlir. 

;ı -- lıa.ına talip olanbr 
teminat akca.ı ve teklif mek
tuplarile beraber İmalathanede
ki komisyona gelmeleri 

it Bankasından alılıtım 19895 
numerolu ta ırrul cazdanını pip 
ettim. Y cnlllnl alaca&ımdan lıtlt1Dll 
Yokt111. Necarr 

Semti Muvakkat 

·Zeyrekte 16 <ıdadıın ihıırec So;tuk kuyu medresesi 
iki odadan ibaret Aksa,;arayda Yusufpaşa mektebi 
12 odn 1 cLr-lıaııc l'C ı çamaşırhaneden ibaret 

temi na 
Lira 
36 
6 

i lorhorda 1 !as oda lıaıt Hasan aga medresesi 27 
3 odadan ılıarct Tm ukpaz:ırında llesan a~a medresesi. 1 S 
Hocap~şadn Elıiı<suut caddesinde f ~ No. lı matbaa binası 35 
Küçül-. Aı :ı>o[ya medresesi 32 
.'\)' aıı,;tr.ı)du l\"akşiclil Valde sulun mektebi 3, 

\'uk·ımiıki mahaller birer şene müddetle kiraya verilmek içi 
ayrı a}rı ııçık mıı1.aycdeyc konmuştur. Taliplerin şartnamelerlı 

ı;.,rmek için her gün leva1.ım mudürlilğiine miızayedeye girme 
iç;n lıit.alarıııda yat.ıh te"Ttina~ akçelerile beraber ibııle günü ola 

26· 4·93 1 pazar günü ı;aat on beşe kadar encümeni dalmly 
muraca:ıtlan. 

"'"'* Arnarntköyiınde Lüt!iı·c mahallesinde Küçük Ayazma mevklir 

1 

de r O I :i numaralı 3 odadan ibaret Urgir hane bir sene müc 
dctlc kiraya verilmek için açtk müzayedeye konmuştur. Taliple 
rin ~artnanıe)i görmek için her gün levazım müdürhi~üne mi: 
zayL·tle)e girmLk için 6 lira tcmlnan muvakkate akçelerilc bcrıı 
her ihale günü olan 26A-9ll l p11z•r günü saat on beşe le.ada 

encümeni daimiyc müracaatları. 
• * • 

Tcmizlık i~len kamyonları için liızumu olan 135 X 95 eh'• 
clında 30 adet iç \'c dış 32 X 6 eb'adında 8 adet iç ve dış 34 X 
cb:ıdında 4 ndet iç ve dış IAsclk pazarl•kla ııhnacakcır. Talioleri 
şartnameyi gl.rmek için her gun pazarlık için 225 lira eeminı 
akçderile beraber 6-4·93 I pa1.artc~l güniı saat on beşe kada 
lcvnzını mtidurlül!;une müracaatları. • 

[stan~ul linıanı sa~il sı~~iJe ıner~ezi ba~ 
ta~ipli~in~en: 

K ıvak tah;,!tuzhıııı sinin binalarından bazıları aleni münakast 
sur tile tamir ettirilcc~ğinden Mayıs 931 gaye.ine kadar tamlratır 
ikmali ~artilc nıüırnka~al aleniye 20 isan 931 tarihine mU..di 
pazartesi giınli sut 14 te icra kılınacaktır. Ru baptR Uzımgeler. 
malOnıatın alııı için C:alatada Kam Mustafa paşa sokağında mer 
kcıimiz Jc\·azım mcnıurlujtuna ve münakasaya iştirak için de mer 
kczimizdc mlitc'ş~kl;ll komisyona müracaatları illn olunur. 

1 Devlet Demiryollan idaresi ilanlar 

Devlet dcmiryollut umumi idaresinden: 

Ilaydarpaşıı, Derince, İzmit iscıısyonl•rlle bunların arastııdmkl 
lsta.>yanlnra yapılacak tu~a ve kiremit nakllyatından asgart 200 
kilometre llcrcti vlınm:ı.k suretile ve bir sene müddede Y. 40 
eenzillt yapılacakttr. (Bugün mer'i tarife üzerinden) 

Fazla tafsilftt için i ·tasyonlarımı:ı:ıı müracaat edilmelidir. 

~vkal ~ınnın Mn~orıo~nn~en: 
DRriilfunun Fen f"aklılt~>i makine ve elektroteknik enlstltilliine 

nıuktazi alat ye cd~rnt münakasası bir hafta müddetle ttmdit 

olunarak paıarlıkla ihale olunaeaknr. Talipler şeraiti anlamalı: ve 
li~tcyi gôrmek üzre her gün Jeva:zım idareşine ve ihale tarihi olan 

4.-ı..03 t cumarte<oi günu 1&at on dörtte idare ~nciimenine Müra
caatları. 

Balıkçılık müfettişliğinden: 
.. 
k 

Bir deniz mrıtöriinun kapalı zari usulilc mübaı auı münakasaya ı 

çıkarılmııtır. ~:ırtnamc<ini görmek ve fazla izahat almak iç:n mu· 1• 
fctti~liğe ve teklif edecekleri Hat üzerinden % 7,5 teminat akçe- i. 
\erile vevmi ihale olan 22·4.Q3 J çarsamba ~iınü İstanbul deııız '• 
ticareti ıniıdiriıcti lıin:ı :nda mubayaa kc.mi•vonuna mürocaatları. 

1
1'. 

• 1 

-SATILIK-
Otomobil ve Kamyon 
Bir lıuçuk tonlıılı: az kullanılmış 

bir ıdtt !"ord komvonu ile ikı 

adet gayet ilik• kapalı birl Miner-1 
va biri DelAnoYil markalı ve bir 
ıd•t açık Fiıc otomoblli ıaıılık 

olduğundan talip olanlınn lstın· 
bul'da Sultan Hamamında Katır
aot111 Hanında 4~ No da l\'ukıt 

Allettla Beye her 1f1ıı öyle vakti 
müracaat et111elerl ilin olunur. 

lleyoglu Dor.luncü Sulh 1 lukı k 
Mahkemeıinden: 

Btyoğlunda Hacı mimi mahalle
sinde Külhan sokağında 31 numaralı 1• 
apammının dördüncü dai <Sinde sa n 

1 
iken 2 mart 1931 tarliıinde \'efat 

1 
eden Zlso ayorgi Habçuvano cfendı ı
aJn rerekcs ne mahkcmC"CC vazı) er 

edildlğlnd~n ı.ulhi UAndın itibaren ıl 
esbabı matlup ve a!Akadaranın BiR 
ay ve vereaenin ÜÇ ay zarfında il 
Beynglu dördüncü Sulh hukllk mab l 
keme.ine mUraeaat!an ltızoıııu llta 
oı-. 

< 



.. 
.tdüessesat ve şirketlerin••• • 

!.. NAZARI DİKKATİNE • TÜRKİIE CÜMHURİIETİ MERKEZ BANKA~I Mübıyaaı. nıkllyıı. sevkiyat ve idare amirliği gibı hizmetlerde lhtısa" 
olan ve 5000 Tiirk llruı kefAletl nakdiye ita edebilir, Çok çılı~kan 

- bir Türk genel hizmeı veya müşterek kazançlı bir it ırıyor. Tahsisat 
veya kazancın mahiye asgari 300 lira olması ~arıtır. Haydarpışa'da 

Y eldeğirmeni'nde Rıhtım Sokak ilk mekıep lı:uşısında Ekrem Bey 

11 ıparnman 3 Uncü kat Hüseyin Avni Beye tahriren milracaaL 

I •••••••••••••••••••••••••• 

11n K R E D 1 L Y O N E B A N K A S 1 
' 1 Anonim flrlı:~ 

">Al 
100 
ul. 

Tamamen tediye edilmlf Hrmaye ı 408 Mllyoıı 
lhıiyaı ıkçes~ llOO Milyon 

81 KAnuaaev .. ı 1930 ıarllılııdelıi blünçodur 
Mevcudat 

z43Veznede ve Bankalarda mevcut nulı:ıu 
Ciliıdan ve mtidafaal mJIUye ıenedaa 

~Ü Ttminıtlı avanslar 
• Hesıbau cariye 

tyıı· 
Esham ve tahYilAtı mevcude ( ılhaaı, bonolar 

• 
.. '8hvllltlar vt rantlu ) 

Muhtelif esabıt 

>e: Eml&k 
lüJ 
j ( 

11 Dil yunar 

Fr. l,613,770,714 
B,720, 101,384 

382,873,420 
4,39: ,269,912 

4,215,294 

219,591.995 
:ıs,000,000 

Fr. 15,372,8~2.721 
~ 

44 
68 
56 
10 
42 

19 

39 

1 ·,au Vadesiz mevduat ve senedaı Fr. 5,911,369,604 85 
·~ı llesabaıı cariye • 6,613, .J82, 138 25 

286,792,147 38 
397,622,392 50 
638,320,31 8 7 4 
311,412,018 69 

_ Badettahsll vaclbüııedlyı besahu ' 
ı Pollçalar 

Vadeli sened•t 
Muhteltl hesabat 

: Sen:I sabıkanın • ktr Ye zarar • heaabı baldyeıl 

L Muhtelif ihtiyat akçeleri 

5,924,200 98 
800,000,000 
408,000,000 ı.- Temımen tediye edilmiş 11rmıyt 

Fr. 15,372,822,721 39 
=--.............= 

lfecllsl ldore reisi Müdürü umum!ler 
Baron Brenkar R. Mason E. Eıkara 

1'. ~}Mrr~ez~ Galata Karaköy ,Telefon 8. O. 3297 - Şubesi ultan Hamam 
3 Telefon. Is. 1127° - Şubesi; lsılk!AI caddesi No. 333 Telefon 8. O. 1353 

{( ~~~~~~~~~~~~~~~~-

o~ :::::::c:••················ 
d' ,s Mustafa Şamlı Müessesahnda 
e jIDf 

a 1 k< F e.vkalade 

u~ ~: Ucuzluk serğisi 
r ı L Bir çok mallar sermaye tıatına ve noksanına 
1 'f satılmaktadır. . ; i~:>•••••• Şitap ediniz... ••••••• 

~.·--AMiRALi -
:~~ demek ( ~IK ve H!HlT ! l!KK!BI ) demektir. 

Mezkôr mağazayı ziyaret eden müşccrilcr gerek cins gerekse 

, '.••Hat itibarile daima memnun kalırlar. Rc,·o~lu istiklal caddesi~ 
n~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~-

' r Su tesisah münakasası ·a 
J Şuhut Nahiyesi belediye riyasetinden: 
'l 

Şuhut Nahiyesi merkezine (1200) mltre mesafedeki menbadan 
, kasabaya getirilecek on bir bin lira bedeli keşifli Su tesisatı yir

i? mi beş gün mliddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
) , tur Nisanın on birinci cumartesi günü saat on dörtte kat'i ihalesi 

, 
1 
ı. icra edilecektir. Talipler yirmi beş küruş mukabilinde şartname

ll sini isteyebilir 
1 

t 

t 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramıye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 

ve 

40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikraıniyf' 

30,000 
Liraltk bir n1ükafat vardtr .. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.nda 523 

De 1letimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KlRLI YER 

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

Güneş sigorta 
Türk Anonim Şirketi: 

Şlrkeümlzin 31 mart 1931 ıarl· 
hlnde'd adi heyeti umumiye lçüma 
ında nisa~n ekseriyet hasıl olmama
~ına mebni 30 nisan 1931 tarihine 
müsadlf perş:mb" gunü saat 11 de 
tekrar içtimaına karar vcrildlgi llln 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

• 
' 1 ~ - t • -

,• . ··. . .. 

ı Tasarruf ve iktisadı seven 
vatandaşların nazarı dikkatine 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden:· !le, 

ııı 

1 - Mccliıi idare raporunun Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hısse senedatı 
kıraati. kayıt muamel~si 

2 - Murakıpler raporunun kı· Emniyet Sandıgv ında yapılır. 
raıti, 

3 - l 930 devrei hesabiyesine 

alı bilılnço ve kAru nrar hesabının 1 1STA.NHUL VİLAYETİ 1 
tasJiki ve geçen devre! hesablye 

tarfında ifayı vazife eden nıeclisl DEFTERDARLIK iLA LARI 
idare ozalarının ibrası. ı--··---lilll-El---------••--li 1 4 - 1931 devrei hesıbiıesi 

için meclisi idare azalarının intihabı, 
5 - Meclisi idare azalarına mah· 

sus hakkı huzurun tespiti ve azayı 
mezkure meyanında şirketin müdü
riveti umumiyesini deruhte eden 
zata verilecek tahsisatın takdir ve 
t;ıyini zımnında meclise salAhiyet 
ltası. 

6 - 1930 ıenei hesabiyesi için 
murakıplerin tayini ve ücretlerinin 
tespiti. 

7 - Ticaret kanunu 323 üncil 
maddesi mucibince şirketimizle ic 
rayı muamele hususund• meclisi 
idare azalanna mezuruyet YC salA
hlyet itası. 

Gerek asaleten ye gerek vekA-
leteı\ şirketin ldakal 15 hisse sene· 
dine malik olan hisscdaran efen liler 
hamil olduktan senedau içtima tari· 
hinden la.kal on gün evci şirketin 
merkezi idaresine cevdi etmek sure~ 

tile t'eveıl umumiyeye i•tirak hakkı· 
ni haizdirler. 

En asri tesisntla mücehhez, hali 

nckahatıe ve istirahate muhtaç bu· 

unanlarla humma •e ruh! hastalık· 

lara karşı en mükemmel tedavi 

yurrlu. Vlyanaya 4.5 dakikalık bir 

mesafede fevkallde bir orman üze

rinde kdin ve dört tabibi mevcuttur. 

Fi atı: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 
KömUrclyan Beyin asarından 

ihtisas muhasebderl şirket kısmı 100 
Ticari malumat ve Bankacılık: 150 
iktisat ilmi 125 
Ameli hesabı ticari 
Ameli usulil defteri 4 kısım 

120 
150 

Amerikan usulü: Yevm. D. Kebir 7 5 
Yeni muhasebe usulil 175 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Belsoğukluğu ve 

ademi iktidar muayene v,: elektrik 
tedavlhanest Karaköy Börekçi fırnıı 
<ırasınd ı No, 34 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa - Nunıarası 16 Türbe sokağı 

Hasan Paşa mahallesi Kadıköy: Kuşdili çayırı 
karşısındah ;f arafeyninde apartınıan ve bir 
taratinda ane mevcut olup ebniye inşasına 
elverişlidir ve mıkdarı mesahası (167) ziradır. 
Tahınin edilen (200) lira kıymet iki senede iki 
taksitte verilecektir. Müzayedeye İştirak ede
ceklerden %7 buçuk pey akçası alınacaktır. Sa
tış muamelesi 6 4-931 pazartesi günü saat 15de 
Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. R. 

• * • 
Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık Ev - (4) hissede (3) hissesi. Numarası 

42. Muradiye sokağı Caferağa mahallesi Kadı
köy. Birincı kat bir oda bir mutbah, bir sofa. 
Iki"nci kat iki oda bir sofadır. Tahmin edilen 
(1000) lira kıymet detaten verilecektir. Müza-

yedeye iştirak edeceklerden X7 buçuk pey ak
çası alınacaktır. Satışnıuamelesi 6-4·931 pazar
tesi günü saat tf1 te Üsküdar malınüdürlüğünde 
pazarlık usulile yapılacaktır. R. 

••• 
Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa - Numarası 54. Kandilli sokağı 

Kandilli denize rıhtını ve kısınen kagir temel
leri ınevcut olup ebniye inşasına elverişlidir. 
Mesahası mıktan (2000) ziradır. Tahmin edilen 
(2000) lira kıynıet iki senede iki taksitte veri
lecektir. Müzayedeye İştirak edeceklerden X 7 
buçuk pey akçası alınacaktır. Satış muanıe
lesi 6-4-931 pazartesi günü saat 15 de üsküdar 
malmüdürlüğünde pazarlık usulile yapılacak-
tır. R. 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 

numarası 44-4'.i, Muradiye sokağı Caferağa ma
hallesi Kadıköy. Tahtında dükkan, birinci kat 
bir mutbah bir oda bir safa, ikinci kat iki oda 
bir sofadır. Tahmin edilen 2000 lira kıymet 
defaten verilecektir, müzayedeye iştirak ede
ceklerden Yo 7 buçuk pey akçası alınacakt r 
Satış muamelesi 6-4-931 pazartesi günü saat 
15 de üsküdar mal müdürlüğünde pazarlık usu-
lile yapılacaktır. R. 

••• 
Üsküdar kazası malmüdürlüğünden: 
Satılık ev - Numarası 21-6 eski tiyatro yeni 

temaşa sokağı İcadiye mahallesi üsküdar. Ze· 
min kat bodrum birinci kat bir oda bir mut· 
bah bir hela. ikinci kat üç oda bir yüklük bir 
hela, üçüncü kat iki büyük oda bir ufak san
dık odası iki dar acadır. Bir mıkdar bahçesile ., 
mutbağında sarnıç ve bahçesinde kuyu olup 
odaların cesameti takriben 20 metro ebadın
dadır. 

Tarafeyninin meydanlık olması hasebile 
nezareti kamileyi haizdir. tahmin edilen (1500) 
lira kıymet defaten verilecektir. müzayedeye 
iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası alı
nacaktır. Satış muanıelesi 6-4-931 pazartesi 
günü saat 15 de üsküdar malmüdürlüğünde 
pazarlık usulile yapılacaktır. R . 

-·-

-Simdiye kadar emsali piyasada görillmemiı 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

Blll BOMONTI 
Lezzet n raylhuı gayet nefis, ıerlı:lbl 

fevltalAde 11f 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe hfldlr. Her yerde arayınız. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lsıınbul'da Çakmakçılar'da kuştüyll fabrikasında yüzile şilte 12 Jlray,. 

yüzile yorgan IS lirayı, yağlıboya yastık S liraya, kuştUynnün kilosu 12S 

kuruştan başlar. Kuştdyilne mahsus kumaşlar çok ucuz sııılır, Tel. hı. 3027 ı 

~ .............................................................. ,_ 

IEtablisn1an OrOzdi -Bak 

Satılık arsa - Numarası 234. Selamsız cad
desi Selami Ali Efendi mahallesi Üsküdar. 
Boğaza nazır ve arkası açık olup 'Mina inşasına 
elverişlidir. Mesahası mıkdarı 266 arşındır. 
Tahmin edilen 200 lira kıymet defaten verile
cektir. ~lüzayedeye iştirak edeceklerden X7 bu
çuk pey akçası alınacaktır. Satış muamelesi 
6-4-031 pazartesi günü saat 15 de üsküdar mal
nıüdürlüğündepazarlık usulile yapılacaktır. R. 

Ticaret ve i~ra~ malları ve ~ı~a nıa~~elerl 

Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir. • 

1 ila 15 Nisan 1931 e kadar; Büyük Tenzilatlı Satış 

YUzde On iskonto , 1 
..................................... 1 ........................... , 

'llll 

••• 
Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık ev maa diikkan - 4 hissede 3 hissesi 

nına1ene ve ta~lili 
Hususi lirma ve ticarethanelere ait olan her nevi malların ve 

gıda mallarınının ücreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanah· 

met'te Ticaret mektebi Alisi binasında tAhlılati ticariye laboaratu· 
varı trafından yapılmaktadır. 

Tarafeynin muvafakatı surelile hakemlik dahi kabul olunur· 
Telefon: lstanhnl, 17 ;ı f 

Mes'ul mudur: Jj_urtıan~ddıP 


