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Müstakil 
Meb'uslar 'Meclisle ·127 • 

sıma bulunac k,.. 
. Cümhuriyet Halk Fırkası ka
tıbi umumiliğinin bir kaç gün 
'V11elki tebliğile demokrasi ha
Yltmda yeni bir tecrübeye gi
ı:işıniş bulunuyoruz. HaıJk Fır
kaııı programından başka bir 
.Programla millet vekili olarak 

Fethi Bey, müstakillen namzetli 
ğini koymaktan vaz geçti .. 

Son dakika -
ccliste çalışmak isteyen va

tandaşlann intihaplarma im
kan bırakmak için fırka, muay
yen intihap dairelerinde 30 ka
dar meb'usluk yerini münhal 
bırakacaktır. Müntehibi sani
ler, müstakil namzetler arasın
dan tebliğde izah edilen maksa~ 
da hizmet edecek namzetleri 
seçerek reylerini onlara vere-
ceklerdir. · 

..... -

Fakat müstakil namzetlere 
tey verirken, müntehip ağır bir 
llıes'uliyet altına girmiş bulu-[ 
~Uyor. Reyini ve!'diği ve Mec
ıse girmesine yardım ettiği 
ıı:ımzet kimdir?. Programı ne
llır ?. Memleket meselelerine 
~~rşr ne gibi bir vaziyet alacak? 

Ankara Millt Sanayi 11erglılnl :ılg11ret lntıbttlarından .. 

1 
1~ müntehip bütün bu süal

I erı ve bunlar gibi daha bir çok
a.rını kendi kendinden sormak 
~ecburiyetindediır. Müstakil 
ır namzede rey vermek mes'-' 

UJiyetii bir iştir. Bilhassa parl
~anter hayata ayak basmak 
U ııre bulunan bir Meclise gön
llereceğimiz müstakiıl meb'usla
!'ın intihabında çok itina göster
ilıek lazımdır. 

''Gayeyi kavrayıp yü
rüten bir tekamül .. ,, 

Ankara yerli mallar sergisinin pav-
yonları Baş~~kilin . 

hararetli takdirlennı celb ettı .. , 
ANKARA 19 (Milliyet) _ cat meşherlerini içinde' , topla

Dün havanın 'bulutlu )!Ollann yan birine) pa~yo~da İş Banka-
• Karamiırselın ve Hereke-

toz duman olmasına rağn\ ~n ser sının, kik ttil 
. • • 1 n1 . . kt nın· mensucatını tet e er. 

gıyı gezmege ge e enn mı arı . . 
Bunun içindir ki katibi u- b. 1 b r - lm tu Ak İstatistiklere ıstınat ederek ve-

Ilı ' il gene ın ere a ıg o uş . - r. h t kalmadan 
Unıılık tarafından neşred eıı şama dog- ru Başvekil de yerli rilen malumata. ace, .. .. 

tebr -d d .. ·· ··ı t db' r ' p H retlen tekamulun ba-.. ıg e uşunu en e ı ın mallar sergisini şereflendirdiler. aşa az . 
l'tıuntehibi sanile.r tarafından Cemiyetin erkanı orada hazır riz ve istik~ale na~et b~r te
~a.betle tatbik edileceğine em- bulunuyorlardı. Her pavyon, k3mül oldugunu b~zz~t .. ışaret 
~et beyan edilmekle beraber, her meşher, ve hatta her nümu- ettiler. Her meş~erın. onune gel 
.. noktanın nezaketi de teba- ne ve mal için Paşanın sorduğu dikçe orada teşluı: ea,ilen .mamu 

'tın bu milli teşebbusl~nn ame 

Emir geldi 
Nerelerden tütün 

alınacak? ... 

lsıınbul meb'uluğunı müııaklllcl\ 
namzetliğini koyan 

Galip Kemali B. 

Bey, 

Hazretlerinin mübec.cel tahsi
yetlerine hem de inkırazdan 
kurtardıkları milletimize kartı 
mukaddes vazifesinin bili tereci 
düt ifa buyurulacağı hakkında
ki itimadima istinaden intiha
bım için lizım gelen merasimi 
kanuniyenin ifasını hürmetle iı 
tida ederim efendim." 

Haliskir Gazi caddeaind~ 
eabak Moskova sefiri 

Galip kemali." 

Galip Kemali B.in izahatı 

Bu husu&ta Galip Kemali B. 
diln bir muharririmize şu izaha
tı vermiştir: 

- Müstakil meb'usluk ıçın 
müracaat ettim. Bilirsiniz · kı 
programlan ihtiyaçlar doğurur. 
Bizde, öyle çiftçiler, fabrikatör 
!er ve saire gibi bir çok fırkalar 
yok ki ayn ayn programa ihti
yaç hasıl olsun. 

Mevcut programlar mükem
meldir. Bugünkü vazife, bunla· 
mı hüsnü tatbik ve mürakabe 
sinden ibarettir." samimi ve şuurlu murakabe ve 

münakaşe vazifesini ifa eyle-
mek üzre müatakillen namzetli- Buraada namzetler 
ğimi vazediyorum. BURSA, 19 (Milliyet) -

Büyük Haliskirimizin bu Bursada namzet gösterilmiye
millete ebediyen ithaf buyurduk cek iki meb'usluğa serbestciler
ları Cümhuriyet idaresinin bili den avukat Asaf B. le konservt 
istisna her ferde siyanen tahmil fabrikası müdürü İhsan Celal. 

Behçet Beyin İzahatı !eri hakkmda malümat verilme- ve bahşeylediği vazaif ve huku- B. namzetliklerini koymuşlar
Tütüncülerimizin elinde kalan ve mektedir. Şehrimizde bu inişin kun mahfuziyetini temine ma- dır. Doktor Münir Halil B. de 

şimdilik satılması da Mii kiil :•örünen Eskişehir civarında sukut eden tuf bulunan ıon ilham ve irşat- siyasi hiç bir fırka ile alakadar 
tütünlerin Tütiin tayyareci King'e muavenet larmdaki derin manayı hamiyet olmadan müstakillen namzetli-
inhiaarı idareıi maksadile yapıldığı zannolun- ve aalibeti milliyelerinden asla ğini koymuştur. Muhitimizdeki 
tarafınd'll) müba- maktadır. Bu taktirde Irakli tay şüphe etmeksizin muhterem umumi kanaat Dr. Münir Hali l 
yaaaı hakkındaki yareciler Eskişchire nafile in- rnüntehibi saniler hey' etinin bi- Beyin kazanacağı merkezindc-
karar dün İnhisar miş olacaklardır, çünkü kazaze- hakkın idrak ederek hem Gazi dir. 

idaresine bildiril- a_e ~yyaren~n ral'.ipleri dün şeh ,lllll••ı•ıı•••ııı••ıı•ıııı•ııı•••••' 
miştir. Bu husus- nmıze gelmışlerdır. •• • ••• •• • • ••••• 
ta malüınat al-

::: !;;ia:;u~:-. lnın - Afganistan ii PO Lı•11• KA İ! 
hisar idaresi umu- hava hattı •• = 
mi müdürü Beh- PEŞAVER, 18 A.A. - Ka- :: o·· d ı·k • f h lk ... , 
çet B. demiştir ki : ı• Un e 1 sıyas a V8 bil ile Tahran arasında tayyare •• ' •• 
hakkında M~~~::i~ ;Je yolcu ve mektup nakleonek ı• mücadele gazetesi •ı 
len emir geldi Bcn;c• _ , için bir hava hattı vücude getir- •,•. •.•, 

mek üzere Afgan hu"ku' metı' le •• - = =•• •"- "" = = •• Bir haftaya kadar mübayaata başla- •• 
mak üzere hazırlanmaktayız. Mülıa- Yunkers kumpanyası arasında •• "Politika" 22 nisan çar9amba ııünü yeni ellerde ve :ı 
yaa edeceğimi_% tütünler ceman 6 mil bir itilaf aktedilmiştir. Tesis e- •• yeni bir tekilde çıkıyor. Her gün 12 - 16 sahife ve renkli .. 
y~n kiloya yakındır ve İstanbul, İz- dilecek bu yeni hatta gelecek ay :: olarak çıkacak olan "Politika" nın başlıca vasfı günün •• 
mır, Samsun, Bafra mmtakalarında s f ki" t - b ı• b''t"n haberlerini alıp g..,. km k ki k h D•ı 
bulunmaktadır. tstanbulda takriben e er v_e ~.a . ıya . yapmaga aş- •• u u -,.. çı a i ten t etme , er •• 
3 milyon kilo ve diğer iki mıntaka- lanacagı umıt edılmektedır. Bu •• 9eyi doğru, olduğu gibi görüp söylemek olacaktır. Bil- • 
dan her birinde ise 1,5 milyon kilo hat üzerinde her ay 2 sefer ya- :: hassa yalnız halkın ve gençliğin gazetesi olacak, onun U 
tütün alınacaktır. Miibayaa edilecek pılacaktır. n dertlerine, ihtiyaçlanna, fikirlerine, hissiyatına sadık ft 
tüt~nleri~ bedelini üç sen~de tamamı ya:;; saati başla yor = bir tercüman bulunacaktır. •• 
tedıye edılccck bonolarla odeyeceğiz. M Yeni "POLİTİKA"nın yeni şekli hakkındaki izahat n 
Tüccar bu bonoları bankalara iskon- LONDRA, 18 .AA. - Yann • 1: 
to eW.Cebilecekler?.ir . .. Bu sure_tıc tü- ki Pazar günü ikiden sonra yaz = ve tafsilatı bugünkü Politika'da okuyunuz... B 
tiin tuccarımız muşkül vazıyetten saatinin resmen tatbikine başla •• • ~............_.. • 
kurıuımuş oıacakıardır. k B··t·· tı b. •• POLI.Tl.KA' ki .. ·ı u• na~a ~r. u un saa er ırer sa •• yı geç va t muvezzı erden 
C • • Ak kA b at ılen alınacaktır. • • t k d• • · 1 : emıyetı vam at. · Fransada da yaz saati ayni = ıs emeye en ınızı a ışhnnız • 

ROMA, 18 A.A. - Hariciye günde ta~bik ed~lecektir. , = 22 NJ.SAN ( 'ARŞAMBA 1 
nazırı M. Grandi Cemiyeti Ak- Amerıkada bır hafta sonra - ~ ~ 
vam katibi umumisi Sir Zric yaz saati meriyet mevkiine gi- a.... ~ 

recektir. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllC• 
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Yıldız ve Meşrutiyet 
.. Tahsin PB!)Bnın Hatıralı 

1 l'f rihn l\'o : 37 

Abdülhamit ve Mah
mut Şevket Paşa 

)11LLIYET p,\%:\tlTFSI 20 NlSAN - 1931 

HARİCi HABERL-ER.. -, .~~ t 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

ispanyada inkılap hü
kumetinin mesaisi .. 

Fransada Devlet inhisarı yok! 
Kabine mühim iktisat Vekaleti çok mühim bir 
bir içtima aktetti 1 tebliğ neşretti •• 

Din ve Dünya işlerinin ayrılaca- PARts, 15 A.A. - Dün Pa- 1 I 
ANKARA, 19 A.A. - ktı- tirmek neticesine varamaz. J{ 

g" ından Papalık riste paşvekil M. Laval'in riya- sat vekaleti kalemi mahsus mü operatifçilik sistemininesasın 
setinde bazı nazırlarla parli- dürlüğünden tebliğ olunmuştur: mutevassıt çokluğunu kaldır-

M h · Ş k p • k t } " d •• •• •• •• •• mento azasından mürekkep bir Bazı ecnebi gazetelerin mern rnak bulurunakla beraber bİ a mut ev et aşanın n1aruzatı ma amı e aşa UC)IDUŞ gorunuy~-r içtima yapılmışur. leketirnizdeki muhabirleri gaze asrı geçen bir zamandın beri b1 

h • t} t } "kk • J d 1 ispanyada geçen pazar gü- · Bu toplaruşta, bilhassa M. telerine çektikleri telgraflarda sistem üzerinde hummalı f~ e emmıye e e a I 0 Unuyor U. nü yaprlan belediye intihabatı ı Briand, M. Tardieu, M. Flan- harici ticaretin devlet inhisarma yetle çalışan İnl{iltere, Almaıı-
Bu esnada yani 1906, tarlhir: 

1 

yi bulmu~ ô·J ki iki ·hükümda- l kırallığın aleyhine neticelendi. ı din, M. Rollin ile mebusan ve alınmasının düşünüldüğünü yaz ya, Belçika ve Fransa gibi mütl 
1e Hicaz ve Şam kıt ası dahı- rm kendi kabinelerinden ve se Son bir haftadanberi gelen tel- ay~ harici~: zir~~t ve ~~ük ıruşlar ve son zamanlarda mem rakki memleketlerde harici ti 
Linde siyasi ve ilmi teftişte bu- fidcrinden gizli olarak muha- 1 graf haberleri bu intihabm saf- encumenlennın mumessıllen ha leketinıizde hasıl olan koopera- caret serbest ellerde yeniden 
lunan merhum Mahmut Şev- bere edeb'lmeleri için hususi Jıa larmı , neticesini bize öğretti. 1 zır bu~unmuşlardır. tifçilik cereyanına bakarak hari- niye inkisaf ve terakki eserleıİ 
ket Paşadan Hünkara mahsus bir şifre miftahı tanzim olun- Kıra/, önümüzdeki haziran- İ-çtim~~a .. ~v.usturya - Al- ci ticaretin yalnız kooperatifler ka}•detmekten geri kalmamtf 
bir ariza geldi bu arjzada İngi- muştu. Bunu ilk önce impera da yapılacak olan umumi inti- 1 manya gumruk ıtılafmın orta- vasıtasile tani im olunması ta- tır.Kooperatifçiliğin diğer m 
!izlerin maksadı, Hidiviyetin bu tor düşünmüş ve o tertip ettir-! habatın neticesini bek/emeğe j ya ç~~ı~ meselelerle. A~ - savvur edildiğini de buna ilave leketlerde verdiği bu neticeleri' 
maksada mecluben hizmeti cid mişti. Miftahın Abdülhamide •lüzum görmedi. Kan dökülme- pa bırligını ku~etlendirebıle- etmişlerdir. Harici ticaretin ne müşahedesi bu sistemin hari. 

-.... 
.... 

den aliımme ve hakımane suret mahsus nüshası hünki;rın ya- si ihtimali o kadar kat'i idi ki l cek ?-1"e ve tedbırler hakkm~a doğrudan doğruya ve ne de bil- ticareti kaldıracağı yolundaki 
te tavzih ve teşrih olunuyordu. zıhanesinde ve evrakı mühim- kıra/ bunun mes'uliyetini yük- 1 tetkikatta bulunulmuştur. .. vasıta devlet inhisarı iltma alın endişelerin derin bir hatadal kıl 

Mahmut Şevket Paşa mer- rne ile birlikte kilitli dururdu. Jenmekten haklı olarak çekin- 1 , Bu bap~ c_ereyan eden mu- rnası hükı'.lmet tarafından hiç başka bir ~ey olmadığını göstt Ve 

hum, Sultan Hamidin pek zi- Mısır meselesinin hiç yok- di. Belediye intihabatı haziran- , za.cere netıceı:ınde evvelce al~ bahse mevzu edilmemiş »e hat- rir. Harici ticarc~in gerek doğ· 
yade takdirine mazhar idi. Hün tan kesbettiği ehemmiyet ve da yapılacak umumi intihabat-

1 
mış ol~ tedbırl':'"le _Fransa hu- ti düşünülmemiştir. İktısadiya- rudan doğruya ve gc k bilvaSt 

kar Mahmut Şevket Paşayı lngüizlerin göste~diği hum- ! ta miTletin reyi nasıl tezahüre-, kUın~n C~mıyetı ~kvam tımızın kooperatifle~tirilmesi ta ve muaddel şeki 1de devlet iJı· 
"Fon der Golç,, Paşarun mün- malı hareket Sultan Hamidin ı deceğini bek/emeğe hacet kal- m:~lisıne tavsıye ve te~lıf ed~ kooperatifçiliğin zatında ser- hisarına alınacağı şayiası tekzİf 
teşiır kitabı hatıratında dediği asabını tahrik ettiğinden ve i- madan kırat ve kır allık aleyhin ~gı çareler hakkındaki . noktaı best iştirak vet eşckkül esas ve ve kooperatifçili~in harici tica: 
veçhile pek sevdiği Tophane ırin fili bir tecavüzü davet ede 

1

• de halkın ne hissettiğini anlat- nazarlar ~mda ı:_am _hır vah- zarureti mündemiç olduğundan ret inhisarı vücude getirıneSI 
fen komisyonundan ayırmış ve ceği Sir Nikola Okonorun Ba- mış oldu. On üçüncü Allonso det bulundugu barız hır surette bir inhisar çerçevesi vücude ge- varit ( · .• 1adığı beyan olunur. 
inşa ve temdit edilmekte olan bıaliye gönderdiğ notaların- , belediye intihabatımn devletin meydana çılanıştır. 

d 1 ıctı - d H · ka j , /" .d . . . h" · Bu tedbirlerin Cemiyeti Ak- Adı• d • t • ı Hicaz ve Beriyetüşşam telgraf an an aşı gm an un r şex ı ı aresmı tayın ma ıyetm- vam tarafından takip _ed. ilen si- ıye e yenı ayın er 
hatlarını tetkika memur etmiş- Alman impeı~atoruna hal ve va de olamıyacağını söyliyerek , -.,µ.J vll birinci Pte 
ti. ziyet hakkında bu şifre ile ma 1 memlekette kalsaydı ne olacak yasi hattı bareket dahilinde kal 

Mahmut Paşanın Za.h;rde va- Inmat vermeyi ve bu baptaki J tıi' .. Bu süalin cevabı vahim "r · bı" d l"k ı / t r Bu malda beraber şarki ve merkez? H"'k" } d b t h "} 
,~ 1 1 

r e 
1 

an 1 0 muş u · - Avrupa memleketlerindeki muş·· a im er arasın a azı a VI ve zifesi bundan ibaret olarak gös rey ve mütaleasını sormayı za bir çok hadiseleri lıatıragetire- nun gibi fikri terbiyesine de çok . • .. . . 
teriliyordu. Halbuki hakikatte ruri görmüştü. bilirdi. itina edilmiştir. Sinni rüşte ba- ki~ta ~ muessır hır çare o- t bd"}} Jd 
Sultan Hamit, Mahmut Şevket Beni huzuruna çağll"arak Kıra/ bu yola gitmedi. Ken- smcaya kadar validesi niyabet lab~~gınc ve bu ha~ ııaı:-c~et e 1 er yapı 1 
paşanın zekasından ve Arap nes kendisi dikte etmek suretile disinin beyanatından anlaşılı- vazifesini ifa etmiştir. h~ıcınde eulh de.~res~e aı~ ~- ANKARA, 19 (Telefon) -1 Nevşehir reisi Tevfik, Nevşehir 
!ine mensubiyetinden ve fümı-- atide münderiç telgrafnameyi yor ki Allonso hükümdarlık- llk zamanlarda Allonsonun le.nn gerçekten duz:_ltilmesı .ım Biverek asliye azalığına Bordur ı reisliğine temyiz muavinlerİJI' 
nu askeriyeye vukufundan yazd_ır?ı. Müterciı:ı Ni_şan E- tan leraftat etmiş değildir. Yal- Onüçüncü olması bir takım en· ~ ~evcut o~dıgma daır azasından Muhtar, Bordur azalı aen Rahmi, İçel asliye mahke
istifade etmek ve Hicaz, Mısır fendıyı telgrafın şıfresınde bu nız hazıranda yaprlacak parla- dişe/er uyandırmaktan geri kal- hır ıntıba da hasıl olm~tu~: ğına Antalya asliye azasından mesi reisliğine Kayseri azasın· 
Suriye taraflarında dönen en- lundwrmuştum.: mento intihabatınm neticesini mamıştır. Fakat düşünülmüş ki Alman· Avuı~~!~ gumruk Ekrem, Antalya azalığına ha- dan Nami, Kayseri sulh hukulc 

) 

trika'lardan hakiki haberler al- "Memalikimizden Mısırın hariçte beklemeyi tercih etmiş 13 rakammm meş'um olduğu bırlıgı . kimlerden Mehmet Ali, Karzan hakimliğine Edirne hakimi Şi· 
, mak ve bilhassa bunlara karşı lngilizler tarafından bir baha- görünüyor. Umumi intihaba- 1spa:.'1yollar oarasında değil, Fı- PARİS, 18 A.A. - _vır~- hakimliğine Abdülfettah, Tire- nasi, Kars hukuk reisliğine Bit· 

tedabiri mania ittihazına fırsat ne ile haksız olarak muvakka- tın vereceği neticenin ise geçen ransızlar arasmda söylenen bir ??11 g~~en haberlerde bıldırildı- bolu müddei umumiliğine Ah- lis sabık müddei umumisi Mti
ve çare bulabilmek için müşa- ten işgali kıtai mezkuredeki halta yapılan belediye intiha- şeydir. Onun için buna ehem- gıne ~ore M. Schoebcr, A~s- met Şerafettin, Cebelibereket harrem Feyzi Antalya reisliği
rüru1eyhe talimatı mahremane hukuku asliyemize halel vere bınm neticesini teyit edeceğine mi yet verilmemiş, bir çok isim- ~a .ı~ ~lmanya arasın~. ~um sulh hakimliğine Çankın sulh ne Kütahya reisi Hayri, Kütab· 
vermişti. miyeceği Düveli muazzamaca şüphe yoktur. !er arasmda Al/ons ismi tercih nı_~ bırligı .hakkın?• _gınşılen hakimi Fazıl, Bursa azalığına ya reisliğine Antalya reisi sabi· 

J 

Binaenaleyh Mahmut Paşa- da musaddak bir keyfiyet ol- On üçü~cü Allonso belki de olunarak kendisi Onüçüncü Al- m~;~le~ Cemi~etı Akvam Ankara azasından Rüştü, İçel lCı Sadık, Van müddei umumili· 
nın maruzatı Hünkar nezdinde duğu halde ahiren Hicaza şi- umumi intıhab_atta kırallı_k ta- lonso ünvanım almıştır. meclisının ıçtımaı. nıha~t -~u: azalığına Afyonkarahisar sulh ğine Karaköse müddei umumi~ 
ehemmiyetle te!akki olunuyor- mendiler ve telgraf hatlarının ı·altarlarmın bır galebesınden .4.llonso ispanya tahtmdan l~cay~ ~adar talık edilecegını hakimi Tevfik, Adliye veklleti Müştak, Giresun sulh hakimli· 
du. teı;ıd~df gibi es~abı umra.nr te- ümid~ ~üş'?1üş olabilir. Fakat ı~r;agat etm~iftir. Çünkü bir soylenu~tır. d başmüfettişliğine _birinci sınıf ğine hukuk mezunla.?n~ Ha· 

Müşarünileyhten gelen son mın ıçın cevelan eden bır ta- esas ıtıbat1le kırallık taraftarı hukümdar o sa olsa kendisin- Ecoebı butdaylar hakkın ~- adliye müfettişlerinden Sadi, san İhsan, Aydın muddeı uın~· 
raporda Mısır meselesinin bu hurdan ibaret askerimizin on olan_lar d.a Allon~o'yo karşı den sonra gelecek olana tahtı PA~İS, ~8 A. A. - Bugun dördüncü sınıf müfettişliklere mi muavinliğine İzmir müdd~ 
vaziyet ve şerait dahilinde hal- gün zarfmda Tabadan çekilme mugberdırler. Bu ığbirar yüzün bırakabilir. Halbuki Allonso neşredilen hır kararnameye na- Atıf ve Ali Fuat, Bursa müddei umumi muavini Şükrü. tzmıC 

I li kabil olamıyacağı ve maksa- si ve aksi takdirde Devleti a-- de_ndir ~i k.ır~llık taraftarları. tahtı oğluna bırakmamıştır.Baş zaran, elan~ yapılan una ~tı- urnumiliğine adliye müfettişle- müddei umumi muavinliğin~ 
J < :lı mukaddesi istihsal için bir liyy~ll!iz için netayici vahime Cumh~rıyetçılere ka~~ı kendı vekili olan amiral Aznara mem lac~ ecnebı buğ~ylann mıkta rinden Muzaffer, temyiz mahke Aydın müddei umum\ muavinı 1 
~ . müddet daha smra ile her türlü tevlı~ıf!.e ~ebebiyet verilmiş o- nokt~ı naz~rlarım mudafaa et- leketi terkedeceğini söylemiş- n yuzde 15 ten yuzde 20 ye çı- mesi baş müddei umumi mua- Hilanet Beyler tayin olunmuş· 

esbap ve vesaili muvaffakıyeti lacagı ultımatom tarzında bir memışlerdır. ispanyada kITal- tir. Amiral Aznar da hükume- karılmıştır. ,. . vinliği ikinci amıf muavinliğine tardır. 
t: r hazırladıktan sonra ıişe başlarul nota ile lngiltere Hariciye ne- lık taraftan olanlar 923 te Pri- ti cümhuriyetçilere teslim et- M. Duemerıue ın a•detı 

ması tavsiye olunmuştu. zaretinden Babıiilimize tebliğ mo de Rivera tarafından darbei mi!jtİr. PARİS, 18 A.A. - Tunus'a yeni Romanya kabinesi teşekkül etti 
1 , Hünkar Mahmut Şevket Pa- olunmuştur. hü~U.me! yafıl~~~k Kanunu E- Bugün artık ispanyada da y~p~ı~ seyahattan avdert ecden 
"{ şa merhumun bu maruzatına Bağdat şimendifer hattınm sası tadı! edıldıgı zaman Al/on- Cümhuriyet idaresinin muvak- reısıcumhur M. D~ome gu_ , ~- BUKREŞ, 18 A.A. - Titu-1 nazın M. Argetoyano, Ticaret 
ı:t muttali olduktan sonra Alınan- duçarı müşküliit ve akamet ol- sonun hıç ses çıkarmamış oldu- kat hükumeti teessüs etmiştir at 10,20 geçe Parısc gelmış, ~s- lesco ile arkadaşlan arasmdaı ve sanayi nazırı M. Manoilcsko, 
ti( ya imperatoruna şifu"Cli bir tel- ması ve Basra körfezine ait ln- ğunu bir tü~lü u'?.u~am~mışlar- Bittabi umumi intihabat yap;- tasyonda baı;~ekil M. Lava! ıle çıkan ihtilaf ve parlamentonun Adliye nazırı M. Amandiu, Hal 

• graf çekti. Macerayı hikaye ile giliz noktai nazarının inkişafı dır. Halbukı On, uçuncu Al~on- /arak devletin şekli idaresi cüm ıı:azır~ar, .~ehistan ve Japon ı:e- mut~avver ~~in~ye .~uzahe- biye nazırı Ccneral Stefanesko. 
l rey ve mütaleasını sordu. gayesini takip etmekte olan ln s? Kanunu Esasıye, meşrutıye- huriyet olarak ilan edildikten fırlerı, hukı'.lmet erkaru ve hır- ~et gos~rmesı ~timalırun ~lı- Ziraat nazırı M. Yonesko, Mu· 

Abdülhamit !le Kayser ara- gilizlerin Küveyt şeyhi Müba- tı~ mu_h~f~zasına yemin etme- sonra muvakkat hükiimet te çok ~nmmış zevat ve kalaba- gı s~~bıle M. Tıtulesco k~b~ne habere ve muvasalat nazırı M· 
1

1 sında hususf muhaberata mh- reküssabahın yeniden teslihi mış mı ıdıi'.. kat'i bir kabine olacaktır. lık hır halk tarafından karşılan teşkılı~.den sarfınaz~ e~ıştir. Markoviçi. Kabine yemin etmi! 
sus bk şifre miftahı vardı.Ger ve mezkılr körfeze iki ku üJc işte meşrutiyet ve krrallık _ .. mıştır. Profesor Yorga, kabınerun teş- tir. Kral balkona çıkmış ve al· 
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çi iki hükumet yekdiğerine kruvazörün gönde ·ı u9 taraftarlarının hükümdara kar- Bugun ispanyada süJcfin var Zirai itibar enstitüsü kiline memur edilmiştir. kışlanmıştır. . 
bir ittifak veya itilaf muahede Mısırdaki fngiliz ask:;/;;:s;a~~ şı olan iğbirarmm derin sebebi. dır/. ~atalonyahmlnld a~1rılm:ka~ı me PARİS, 18 A. A. - Nazır- BÜKREŞ, 18 A. A. - M. Anadolu ajansının notu: İl<l 

K 1 A I se esı ayrrca a e ı ece tır 1 l" · be ım·ı ı · • "tı" y "ki t ·· · t' 1 ·· e el bı"ldı"rı"lmı"ş olan Ro-namesile bağlı değıillerdi · an viyesi gibi teşebbüsatta bulun ıra l onsonun cesur, se- · ar mec ısı yne ı e zıraı ı - orga ı saa suren ıs ışare er gun vv 
cak Kayser ile Abdülhamlt a- dukları işidilmektedir. Ehem- rin kanlı, neşeli b!r adam ol- Aşağıdaki telgraf. Papalık bar enstitüsü hakkında Cenev- den _sonra. k~bineyi şu suretle manya kahinesinin mutasavver 
rasında samimiyet ve taı:aftar miyeti maslahata binaen mü- ması ve delaatla suıkastlara ma makamımı; lsp~nya. ın!?lab!na rede toplanacak .. konfe_ransta teşkıl etTnı~tır: . . teşekkül tarzının tahakkuk ede 
lık haddi kemalde bulunuyor- taleatı hasmetanelerini rica e- ruz kaldığı halde bu serin kan- karşı aldıgı vazıy~tı gosterıyor Fransa hükftınetını tenısıle baş- Başvekıl ve Dabıliye nazın mediği bugün alınan şu telgraf· 
du. Kayserin İstanbulu ilk :ci ederim . ., · !ılığını hiç elden bırakmaması, l~panya din ve du:_ıya işle.rini vekalet müsteşanru memur et- M. Yorf'a. Maliye ve Haricive tan anla~ılm;ıkt • 1 ır 
yaretile qaşlıyan bu mukare- a~ J;arışı, kayık yarışı vesaire bır ~ evvel ayırdıgı . takdı~de miştir. . . •. 1 
net müruru .zamanla 0 derece- (Bitmedil gıbı sporlara meraklı olması, ınkılabmı kuvvetl.endırecektır. Avrupa bırlıgı \ M EM LE 1~~[ T T 

bilhassa ordu mensupları ile sı- ROMA, ıs . (A.A.) - İspanyada M. Millerand'ın beyanatın- , " ~ 
kı dostlug· u kendisini halk ara- kilise ile devlet işlerinin biribirinden dan sonra Avrupa birligı"" hak- ~ ~ ı..-.. 
sında pek sevdirmiştir. Allonso hayrbıldıdğ~n ;ıaban fileddeildih.ğki~lrie. dba.ir holan ICmda mü~akereye başlanmıştır. t::~-~~d~~~~!!!!!!!~-~~~~~::=!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!! 

""k . . a er ını m a a ır ay- A d . dan M J J; • d R /l e5!!se1!. mu emmel ~~r tahsıl ret hissi uyandırmıştır . ka emı azasın.. . eac- zmır e us ma arının 
gorm.uş, ~~man_,ln~ilız ve Fran Bu mahafil, Madritteki Papa ques Bardoux m_uzakeratın se- • • • 
sız dı/ler~~l selıs b~r surette ko- vek_ili_ni? yeni lsp~nya hükum:ı! hı; hep ve ~enşelerı, bu husu~ta tesiri görülüyor mu ? 
nuşur, munevver bır adam olma yetını zıyaret .etınış olmasını kıliııe ı· nazarı dikkate alınması lazım 

sı itibarile her smıf muhatap- 1~ devlet arasındaki münaaebatın, ye- gelen amiller ve takip edilmesi IZMIR. 18 _ Jktrıat Vekaletinin valar1D müsaadesizliğinden henüz ib· 
/arı üzerinde müsait tesirler bı- ?1. est•la:: '!;yanma~a ~ra~\f°k icap eden usul hakkında bazı i- tebliği üzerine tice.ret müdürlüğü -tiyab elden bll"lllmııyorlar. Bu ihtiy•I 
rakmaktadır. ~~a~ ':ıa:kl e;;:ı:m:ı.:~~~ınc e o- zahat venniştir. Ruıyadan lzmire ne kadar mal geleli- gözlerin ihtiyatlı bulunarak §imcli!ilı 

A il b · k h M B d t k ğini, lzmirdtn ne kadar mal lfÖnde· açdmamau ve bu günlerde zuhurıt 
_onsonun iT ta ım are-. Papahk makamının şimdilik ihti- · . ar oux, mev~~ . m~ a- rildiğini tordu. Cevap veri.idi. Tiaı- melhuz donlardan kendılerini vikay• 

ketlerı, hataları olmu!jtur kı yatkar bir vaziyet almış olması evvel. velelenn Avrupa bırlıgıne aıt e- ret müdürü Rıza Rana B. lzmirde etmeleri falihayır t<:üıklri edilmekte-
dost/arım üzmüş, düşmanlarım ce tasarlanmtJ bir dü~manlık manası- sasi teşkilatın bir faslını teşkil dumping olmadıiını oöylecli. dir. 
bir kat daha aleyhine kışkırt- !lı tazammun etmez. etmek üzere bir mukavele halin Vanlım iıteyorlar Çünkü kırağıdan sonra ihtiyat ııö' 
mıştır. CEBELÜTTARlK. 18 (A.A.) - de birleştirilmesi halikında M. lZMlR. - Son yağmurlardan ler bemen açıhvermit olsa idi bunla-

Algesiras valii umumisinin duş·· man- p l" · f d "teri ·· ··ı _,_ · - T" '-" ı··ı · '- da h ı--'- ih · ı· ---~ e· Mesela Fas muharebeleri o- 1 d .. kk b. halk k""tl . o ttill tara m an ı auru en çua zıyan goren ıre •07 u erı .. en- rrn ma vo ..._ !ima' v ..... ı. ,.. 
arın an murc ep ır u esı "f" · · • dilerine yardım yapdma11 için vil&ye- e...ı y1ı ba- ı · · · clicl 

!urken gelen yaralılarr gidip zi dün akşam mumailcyhin ikametga- tekli 1 tasvıp etmıştir. te müracaat etmiılerdir. :Or1aı1:cak hi: ;:~;:: y!:ıır."" 
yaret etmemiş olması aleyhin- hrnı tatlamışlardır. 

1 
_M.b_Bardoux, m=t k~~- Seyhanm tuğyanı Maamafilı bağlarm mahsul vaziY" 

de çok dedikodular uyandırmış- Ayni zamanda Muaaeira valii u- enn ıraraya top ası 1 - tini .ı. henüz bugünden tahmin et· 

K h • kt tır. Buna benzer daha bir takım mumlai de tevkif edilerek sivil mulıa- ni de ileri sürmüş ve demiştir ADANA, - Seyhan, Ceyhan ne- mele cloinı olmn koruğa binene tab 

Upayı an P f ı · ı d "kil hirlaıi ineli. Seyyar aıiretlerden ÇO· ...., gl me e hareketleri daha vardır ki :z ~r"! ne~a~et.• a tın. a otomobille ki: "Diplomasi usul ve tan e cuklarile, çadırlarile selin ~ötirdüg" ii min edilebilir. 
b . k "k. Sevılle e goturµlmüştür. aki 1 k ··dalı lelerin mah . . . . • . ır ço şı ayetlere yol açmıştır. v o aca . m.u ~ Se.,.t otlu Ali aıleımt mensup olan- Sular altında 

1 k ? Mesela en mühim devlet işleri Surigede remane ve ihtıyatkarane, huku- lar loofuldular, Cotludan a nüfustu IZMlR 18, _ Tirenin Subatı ı.;;. a a ca mevzuu bahs olurken kır alın ki usul ve tariklerle Ya.pılacak mürekkep iki aileyi sel kötünnüt İM )'Ü havalisinclelı:i halkın vazi7etiaİ 
. • .. . • • . sporla, kayık yarı!jlarile meşgul Grev var 1 mü?ahalelerin ces_urane ve ~Ü&- ~: ka.,ddar tarafından kartanlmqlar tetkike giden vali Kazım Paıa geldi. 

Mektep~•~er ~usabakuı~ niha·ı lann.srup h•l:=cle ~bir olduğu az görülmüş şeylerden takiınane olması ıcap eder. · Subaıı, Tulum, Naime, Arapçı köyle-
yete crmesı uzerme, gazetemız namı- retm1 guetemize den:ecli7onaz. d • "/dl BERUT, - Suriyede grevler Jı.ı- B hri .. k t Bailar ne halde ri anu:isi su altmdadır. Halk, muave-
n~ hcJiye deccğiıniz kupayı, hangi Reamiıı ortaımda ırörülea aim .1- egı · .. . iamııtır. Bütün nakliyat clurmuıtur. a muza era IZMIR, - Batlıırın bu sene kıra· nete muhtaçtır. Yiyecekleri mah.,ol 
ınel<ı..ı.;n kazanacağı ıu bir kaç ııün biteli üç elendi, Darüttafıdcadan...,.. Allonso veremden olen hır Bir noktadan difer noktaya ancak a- PARİS, 19 A.A. - Nazırlar ğıdan açılan sözleri müt-•İr olmuı· muıtıır. 
içinde b•lli olacaktır. iki senedenbe- çea sene mezun olmuılardır. adamın, Onikinci Alfonsonun, yalda gidilebilmektedir. meclisi Pazartesi günü yapaca- tur. lzmir ..a&7eti bailarmda yüzde Hilüiahıner merkezince rapor h•· 

' ~i ~cvam den müsab~kamıza en fazla ~u .~enç meldep~•:_r-, iki '"?~n oğludur. Babasmm velatmdan . '?iikkinlar ela kapan_~,~~ için elıa- ğı içtimada deniz itilafına ait yirmiden elli7e kadar, Manisa havali- :urlanıyor.Yardom i•tenecektir. Cellôl 
} , ·~_tir>~ eden ~~tep_liler ara~ı~da Da- beri. mu~ loilifaada ııtink beş altı ay sonra 1866 senesi ma li, l'.ıyecek hususunda guçlük ç~ metnin kat'i surette tanzimi hak sinin bur kazalarmda açılaa sözlerin 
} i ru~ • o:aka muhım bor mevki ıtsal et- etmıflerclir. 7 • Ü • d • tedır. Faraza et buhranı bat goster- l d L d d d k yüzde yetmifi kırağıdan müteuair ol 
• mek: ·&r. Gazetemiz Mm- hediye edilecek yısmın ncı g nu ogmuştuı:. mi,tir. Ha:k bir kaç l!"iindür et 7iye- {fil ~ 0~ ~a a cereyan e ece muıtur. Umumiyet itibarile zayiat 

Haftanın en mühim babet-ini .... _ ku-71 .. __ _, --'-tep 1--------L~. z_ayıl_, cılız çocuk son derece 1-1 memektedir. mesaıye ıştırak eyleyecek Fran --. ~ ·-· - ..,._,... yüzde elli raddesine varmıı denilebi-
rııclt ıniioabaı.a...M muhtelif tarihi.,... Neticeyi öl• ıL için lıılr ild cin rı~ ıle bakılarak ha~talıktan Grevin en şid,letli olduğu yer Be- sız murıı'ılııslarına verilecek ta- lir. 
· • i<:;"ak etmit olan Dariinafat.ab- daha belde,iniml. kurtulmuş ve büyüdüğü zaman rut ~~h•·idiı· j linn·tı l<::'.rarlaştıracaktır. F.ı..ı batlann ihti7at söderi ba-

gölü taşmıt, hattın diğer kıtmına çık· 
mıştır. Yukardaki köylerin Burgaz ,.. 
raziıine nakilleri <liitünülüyor. B• 
gün saiMk halinde yağmur, dol• 
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Belediye 
Darül/iinunda JI 
Bitmedi 

Divan dün de bir 
karar veremedi 

Bugün 

Fuat Paş; me~humun anausl Ankara caddesinden geçirilirken .. 

Fuat Paşa merhumun 
cenazesi dün kaldırıldı 

MiLLiYET 

• 
yenı 

Belediyede 

Bütçeyi tezyit 

P/..\ZRT~:SI 20 NiSAN 1931 

varidat 

fransız mason üstadı 1Urk masonları arasında 

Masonlar bir resmi 
kabul yaphlar ~ 

. C2!!2! 

arayor !· 
vııa,,ett~ 

Tasfiye 
Muhacirlere bono 

serseri ayyaş arasında bir 
kabadayılık mücadelesi! 

Dün Akıarayda bir aerıeri arka· 
datını aol ka11ğ-mdan tehlikeli ıuret
to yaralamıttır• Hii.diae ıudur: 

Kırkçqme mahzenlerinde sakin 
Ankaralı kömürcü Ahmot oğlu Rıza 
ile Koıka mahzenlerinde ıakin aerae
ri ve ayyaı güruhundan Neıet, iki ka 
fadar baıbaıa verip dün bir rakı ale
mi yapmak istiyorlar.. Akaanıydaki
meyhanelerin hirinde kafayı adam a
kıllı tütaülüyorlar. Ve dııan çıkıy-. 
lar. 

Her ikiıi de körkütük aarboıtur· 
lar ... Çarpıla kaykda yÜrürlerken bir 
den Rızanın aklına bir ıey geliyor ... 
Duruyor •. Elini arkadaıının omzuna 
atıyor: 

- N eıet.. . Ben bir ter duydum. 
Oteki de duruyor: 
- Nedir o?. 
- Sen bizimkine fena cöde ba· 

kmııım.. Doğru mu bu?. 

- Seninki kim?.. Onu anlı,.alo'l 
önce ... 

- Kim mi?. Nuruhayat bel •• 
Nqet onun bu sözüne kat.la ka 

tda ııüfmefe ~tlalDlf: 
- Ulan Nuruhayata hansi baki 

UL • f eli ebili' ? uenım.,, J yorsun • 
-Ya toı.in?. 
- Benimi 
E YYeli kua süren bir afız dala 

Sonra tokat, ıille, tekme yıımruk ...... 
Nihayet Nqet, ı.et.indeki aaldımı 

ıma yapıııyor •.. Otekikaçınmak iıt 
yor .. Fakat aol ka11fını aaldmnada 
kurtarama yor.. Bayırın bir halde v , 
aiiır yaralı olarak yere yıkılıyor. 

Yaralı hemen Cerrahp&fa haıtan • 
ıine kaldınlmqtır. Finri carih yakn
laomak üzeredir. 

Katil yakalandı 
Karaırümrükte Çamur Şmeti ı... 

leden sabıkalı Alieddin eTTellü ırü" 
ııeç ....lıit ,....... 3bt. 
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A .~nn u •ıde&l "Mll/lgetllf',. 

20 NJS.ı\N 1931 

) ')AREHANE - Ankara cadde-1 
No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 1 .. 
tanbul. • 

Teleloa a........ıanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O Tilrkiye için Hariç içia 

l lar,, tefrikasını yazmaktan ba- ı 
§illi kaldırıp ta etrafına bakma
mış ve soranlara: 

- Azizim ben 18 nwnara 
miyopum ağzımdaki sıgaramın 
ateşini bile göremiyorum, nere 
de kaldr İstanl:ıulu 1000 metre
den seyredeceğim! .. 

Ar:kadaşlar uçtuktan hemen 
bir dakika eonra ·bizim sekre
ter Etem İzzet gelmişse de tay 
ya.ı:enin uc;muş olduğunu görün 
ce: 

Annemin bana ettiği tenbih 
• 1 - Fransızçadarı -Ben henüz on beş yaşında bir 

çocuktum. En ziyade hallede- - Ah, dedim, beni dayımın 
mediğim bir mesele şu idi: An- mirasından mahrum edecek o-
nem beni çoktan beri lan bu kadın mı?. 
aayımın evine götürmez ol- Kadının güzelliği, cazibesi, 
muştu. Neden?... "Dargın mı tesir hasrl etmisti. 

1Giirrft:.GP:ir8oi i ı Konuşacak ... ı .......................... 
E .S I~ A R E N C; l /, \ D .\ 

J l' ). E S \' J·: H '\ K' in 7~ 

-ene nt'lkaddern Talıtellıahir ile 

•advo ho~kında hır kcıfül!r. 

l~tnnbul dordUncü ;cr:ı• Jairt~' Hi n'. 

Llir edilen Mer\.'.anda \Jrrcana~a n1;1 

lallc<irıtle Tihcilor eaddc5in•lc k 1in 
3 ıyiıfr ~00 lı:uruı 800 lrurut 
6 • 7 50 .. 1400 .. 

- Yazık! diye h~larunış 
ve çocuğun bu teessürünü gö
ren pilot: 

- Bir daha sefere! diye ba
ğırarırk teselli etmiştir. 

idiler?.... Bilmiyorum Fakat Bundan sonra ne oldu? .. Haya-
her halıde pek çok düşünüp hal limin hiç unutamayacağı bir rski ·12 -.ni .H numaralı bir b•p 

dükk~n1n cıınan11 2.3 ınayıs lJ,ll ta· 
1 z " 1400 .. ll70C " 

- ----
Gelen evrak geri verilmez 
MÜ d deti r•çea nüshalar l O ltun&1 

ıut. Gazete " matbaaya ait ifl
iç~n n üdiriyete müracaat ecJilir. 

G•zctcmiz ili.niarın ... '.diJ"91i.I 
lr.f'bur e~mcz. 

Bugünkü Hava 

ı; di. Bu~ıı ruzs- r nürthı ·il 
'tC ha\'a h 'udu 

ffELE~ 

!edemediğim bu meseleyi anne vak'ası .. 

FELEK 
me de sormağa cesaret edemi- Dayım, kız kardeşinin şere
yordum. Dayım annemden bü- fine mahzende bulunan pek es-

Melıtonj ı'ler mo"salııılı-gsı yüktü. Arala~mda yaşça olan ki bir şarabı getirer.ek içmek is-
A Dl' Uul'ıı: fal'kı ben çok bu1uyordum.. tedi. Kim gidip alacaktı?. Genç 

ispanyada cümhurıyet Bir gün hiç beklemediğim kadın yalnız gidip mahzene 
·hir •haber aldım. Annem bana inmeğe tereddüt eder gibi idi. 

Mektepliler müsabakasınm dediki: . . . Dayımın beni işa~et edet ek: 
ikinciliğini Pertevniyal lisesi ta - Ya:ı.n gıdıp dayını zıya- _Beraber gidiniz!. , 
lebesinden 334 Reşat Bey ka- ret edecegmz !.. Dediğini du.yduğum =~an 
zanmıştır. Yazısı sudur: Dayım ufak bir çiflikte ya- gayci ihtiyari baca!klanmın tit

!spanyoMa.r da nihayet bü- pyordu. Ben onu görmeyeli rediğini hissettim. Kansık hir 
yük cidallerclen soma layı4< ol- be·ri hayalimde o kadar büyütü halde idim. , 
dukları idareyi hak ettiler. y-0rdum ki bu adam sanki: Ma- Şarap mahzenine geldiği
Cümhuriyetin ilanı İspanyolla- sallarda dinlediğim eski çif- miz zaman bana bilmiyonım na 
n şüpheiz en büyük emellerin- liık sahipleri gibi bir şahsiyet srl bir cesaret gelmişti. Genç 
den birine kavuşturdu. Bu su- olmuştu. ve güzel •kadına karşı olan mu-
retle Cümhuri~et idaresi 3:ıt_m- Babam öleli çok olmuştu. habbetimi zaptedemiyordum. 

Uç4 ular f. da yaşıyan _ım1letlec sensıne Onun için ben fakir adamın oğ- SO!Va ne oldu bilmiyorum. 
l onlar da da~l oldul~r. İspanya 1u -0l~1'3:k k~la~tnn.. . 1 Telwar annemin, daymıın ya-

Yükselıneğe meraklı gazete- ed_er~k Madritten mufarakat et- ~ak.ın b:lmır.-0rum na~ıl bır nma dönerl<en kendi kendime 
ci arkada~lanmızdan bir kaç mıştır. K1'al _taht°2dan feragat veınle ıle bır gun aıınemın ba- daymıın ne bahtiyar bir erkek 
tanesi evvelki gün İ5tanbul a-

1 
e~er~. Mad~te müfac~at e~- na: olduğunu düşünüyordum. Bir 

ı faknıda tayyare ile uçuştular.! mış, cumhurs;:~t _tee~üs etmış -. Dayın öl~üğü zaman onun kaç saat sonra annemle birlikte 
; Ucuıı bu muhtelif arkadaşlar halk ta taı:n ~ıy~tıne_ kavu~- mırasçı~!. s~ın !.. avdet ederken annem soruyor-
• iizcırinde ayrı ayrı tesirler yap muştur. Bıır ımlletın oümhur~- Ded1gını unutma yordum. O du: 
t mıştır. "Milliyet" te Sait tay- yet idares.ine •kavuşması baht~- halde ben de bir gün zengin 1 _ 0 kadına h"c bi söy-
J yare biraz yan yatınca bağırma ya;ı~ğın~ biz TÜ1:~l_er .ııakrn bH' o!acaktım !... Çocuk düşünce- ı lemedin, onunlaı · kO:~~adm 
; ğa başlamış: maıııde ıdrak. ı:t~ıgımı~,. sal~a- sı!. .. .. _ değil mi? .. 

_ Amanın beni indirin ı Ap- natm katıredJCı ıdaresını devır- O gun ogleden sonra annem B d . 
· · tt k t im ·ıe b' I"- d ·n· •. en ayDnın mırasını, anne-

' test tazeliyeceğim! Bu zat in- menıın ve esare en ur u a- ı ır uı.te ayrının Çl' ıgme min evvelce söylediıkl ri . t 
~ ı dikten sonra d-0ğru eve git- ~~ ne _demek olduğun_u ':.e ~u gitmek üzere yola çtktık. Fa: muştum: e nı unu 

mistir. . ikı zıt ıdare arasındakı buyük kat arabada annem bana dedı _ F na kad d --1 d d' 
- 'f ...ı. kmd b"Ld·-· . . . ki ı e ın egı, e ım, 

. Karag~z i?a·resinden Alaet- j ~"'..ı. ya:. . ~ 1 . ırmız IÇ\n= ' : . pek ~yi bir kadını... 

rihinc mlı~ıdif cumartc..;i günü Uyle 
den sonra sıat J3 1/2 c!cn Hı ıa 
ladar tlıiremizde açık artırması icra 
,.c ş:rrtn3me51 7 llHl\'J:s t)JJ rırihin· 

dt diunhant\·e talik: olıınac;ttır. 

Anırmaya i>tirak ·~ın ~ ii1.ıle ıedi 
teminat ak~a>ı almı ı" 1 !akları uıpu 

>ıcillcrilc sabit olnıay•n ıpotck alt
coklılırlı diJcr a!~kauarlınn \'e ırti· 

f:1k hık :-ahipic:ıinc bu haklarına \'C 

hu;u,i!~ hil ve ma. arife dair olan 
iddialrnnı i.:in ıaribindın itibaren 
~irmi gün ıçinde cnakı rnii•bitelerll• 
\ı;ldirmolcri l~:cımdır aksi halde hal.:-
lorı tapu -icillcrik '•lıit nlmıyıniar 
<atış bcdclinln pulo7mo,ını.lan hariç 
kılır!ır. 

Jlikümlc miilcrakhn vergilerle 
R•letiiyc rcı:ıimleri \'~kı[ it~areıi mi.l~
teriyc aittir, alakadarların yeni icra 
\'C Jflts kanıınuaua 119 uncu mıd· 

desine göre lıarekeı etmeleri ve daha 
lazl• mıl6mıt almak i&teyenlerln 
930·207 dosya numarasıle dördtıncli 
icrı meınurlo~on• mıJr.cuı eımeltri 
ilan olunur. 

f,cıııbul 8 inci icra meaurlu-
ğund~n· 

Bir dc)'İn tC:-ı\·iyc~I 
tahtı hacıc alman 16 adet sandalyı 
4 <tder mtrm~r ın:ıı;a 2 ad. t aynanın 

p:tray.a çnirllme~lne ~arar verildi
ğiııden •ıvHI m.,:k6rcnin Sandll 
hcdt,ıaıiında 2~-4-'ı.ıı t.rihin• mii-

n - - -UMURU na .............. _ b ......................... J 

Heyecanlı 

Bir 
icat! 

NESTLE kehaneti 
Herkesi hayran edecek bir ogunl 

Bu günden itibaren meşhur sütlü NESTLE 
çikolataları içinde bulaca~ınız kartlarda, düşünce
lerinizin cevabını okuyabileceksiniz. 

NESTLE kehanetine danışmak fevkalade eğ· 
lencelidir. NESTLE çikolatalarının hoşunuza gi
den çeşidini aldığınız zaman, kehanetten soraca
ğınız sualin cevabım, çikolatanın içinde çıkacak 
kartta yazılı bulacaksınız. 

Bundan başka, ikramiyeleri çok güzel iki mü
sabakayada aynı zamanda iştirak edebileceksiniz. 

MlJiK liNEMlll Dl 
Devler Kervanı 

FllA:\SIZCA Sİ>Zl.l' :\JUAJ,Z.~~l FIL\tl\I. · l'ARl..~K :O.IUVAF 
1 tın Bey bınclıkten sonra ken- dı-r kı cu~1~rıyet ılanımn .. ~-s -_ !lel~ı de dayını san:ı _k~~ 1 Annem endişe ile yüzüme 

1 
dinden gecmi« ve ancak yere pan_ y-0lla. r .ıçın n_e kadar büyuk şı. d_ eg_ı_şmış bu_ lacaksın. Bınbın baktı. Ben go··z.ler"ımı· yere eg··- sadif cıımartc<i ~üniı ' 111 hir buçuk· FAKl\T Ti bugüne kadar çurilen ıô1.lü filmlerin tn hılyügüdur. '.l11 

"" b ld - ta 'aııh~agınıl11ı talıı> olanların mc· J> ı •1· ld '0 llOO rı ., ·""' ·ı · ı d'I · · indikten yarım saat sonra ken ır sev:uıcı mucıp o ugunu ve nızı gormeyelı az olmadı. diım. ar 5 ı JI ır. · ~ , gwran - ~:.., mı rnnı ıını t ı nıı~ur. 
' ılinl' g«!lınistir. İlk sözü: İspanyanın bahtiyarlığını çok -Bana karşı değişmiş mi?? . • muruna mllracJatları ı:an olunur. Yıldızlar: JEA'\'NI!: llli.LBLL ·c - (; hTO'! Ol \S'i 

_ Dü~tÜk mü? Olmustur. i~i tah!'"in ~d~biliri?.. . . 1 ~e<l~n bö~I-~ o~u~'. Birib_irimi- eaeo 98e•eoe eeo MOO·~~.o.••~· « RAouı. ı•~oı.ı 
Va - Nfı, Ömer Rizay~ tay-ı M~s ul 'bilr ı_da_re sıstemı ıdle: zı gormedıgım~z ~çın benı da- ELHAMRA SJNEMASI MudurıyetJ ••1•111111111111111111111~ bm- dare arasın a h k r 1 ....filiflllltılllllt•••••t~~ , ... 

Yare kel'me<in:n Tatil'rcasmı 

1 

gayrımes u ı ' a çc> sevmesı azım ge mez ., 1 ,.1S, (' 1 , 111111111111111111111111 .....,. 1111111111111111111,.,.,. 
· • ' k "h bi fa k a d r maa-1 ., D be · sk"'- ok ·- "· ·"'· ,ar~a'" ıa a.-unı -- K tb c b • •• • izc"h c:ier~>en birden bire ken- ço . sarı r. r v r ı ,' . • m L :· ayım. n.ı e - ~...,n _ç . Mi'.]\; ;l·t-:l{ITI-'. ~il Jl{)·::...o \'e Al.il"!: COt"I·: \, ı :::::_: u u en u ı :: 

dini Fat ·!ıin üzerinde görmüs mafıh ?ıı sar'.h ~ar_kı .. te. ım~ e-1
1
, sevıyordu. Şımdı degışı_nesı ı- 1 o 

1 1 
ı • · - SE 

\'e ıleh>jctle ! , ~e~c;_k ıdarey~ yanı cu:r •. mrıı::e- Çin benim ta1:afımdan hıç kaba- e e ,, ene ı m -- :: 
" _ Aman azizim! İçim ığıl t~. ılan etmenın ~e. ~~~ar gu~~ i hat olmadı ki... .. .. .. .. :: :: 
~ t-."•l 1 ,_,_~ sevler olu<>or. Bu·rada lüklerle elde. eclildıgını her m. u - Sen daha kuçuksun .. B. oy-. iE 'c harikalarını A \llR 'd. il\ RD refıkatinde gidip zi\·•m edecek.•miı. :: 

., J , kd 1 k ···········••
11111111111
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1
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1
••

1
• 

111 111
•
111111111111111111111111111111118 avak-•oh; yok mu, Diye so- nevver ta ır ec er, nete ım; le şeylere aklın ermez .. Şımdı F 111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111111111111111 

, , . G . M t f K ı ·ıı .. ....,. . .. ı'lmı'nde go··,.aı.p gu··Jmeme"-e ve cı'ddı'yetı'nı· g••••••••••••ııııı••••••••••••••••••• ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r nısturnıağa baslamış, indiği;"'\ azı us a a . eı:ıa, cı a_nı oray~ gıttıgımız zaman go:r~- 11 ·ıı: __ ıu111111111111111111111111111111uı,..~"'1ıunıı111111111111111111111111111ıı •• 
Man kendisine' hala gösteril-! hayrette brrakan ıstıklal, hur- cek:sın ki dayının yanında bır muhafaza etmeğe muvaffak olacak bütün SS A~ NAH )) «o:» iL u !E 

1 
ır.'sse de: I riyet . mudzesini meşrutiyet genç kadın vardır. Şimdi bu ka- b'l I d d :: :: 

~,, • T , k . d . h idaresınin teessüsü için yapıl- dın seni görünce her halde pek j temaşagerana ı et erin parasını ia e e ece- SE SE 
- eseı<·ur e erım acetı d ··ım· d'' 0 1 t 1 ·· ·· k h l d •• • • • ... 

~t k 1 d 1 . . •mıs egı ıy ır sınan ı m- memnun o muş gorunece • se- ğini mu terem müşteri erine arze er. :: SiGORTA ŞiRKETi :SE 
tı ;; Ö:.na' ı <Re~ı~~ır. bin' pa;atorluğu, esaret, istiklal ci- ni çıck sevdiğini göstermek için j • eece•e•eeeoe ES SE 

mer ıza\ r sorarsanız d r 'h T" k" .. h . F k . • ww ıtilll • •• •• 

!ıirkiiyetelkcf' ·, ~-kuyup _ü~e-,y:t::n~uak:~im~fe:i~e ~~ .. ~~~ çalısat=~:ama a~~~~:m~;cn i ............ G ............. §§ Tarklye ı, Bankası tarafından teşkil edllmı,tır 5! 
·t~f~ z~;elr~~: ~~Y g~~m=~~·r ~~~:a~~~~rl:p:y:~:tl~~~:~ inaıunaÇü~=~a!~:~:e~lııbilir.ıki M E t EJ:.!,'\ı-.~ın ,~•NrşııEnhıM•kolm~ıı 

1 
N o 

1 
~~ ~':,~ı: ;,:.·~::a~ı~·=~:ı -:::: • Otonollll - nıea'ıslly•tl ~ 

ı aı ou unca. . .1, eh · . . 1 · "" ·: A"'r•s ' tı•·" v 1ı: ı ıı ı • ... ı ... 
İ II'tYet ı anının eınmıyetını a- . . .. d . "" • " ~ : ""' a ı u a.aıt .. a ... 

~ - ~te monşer! Nah Nev- ·tl bü ""le f rk 1 _ · senı hır gun ayının mırasın- * • :: :s 
jl ..ıık't~".:. iılirivet abidesi di- ra a. bYU· eda ~mos~\r~~- dan mahrum bırakabilir.. • SE Telefo•: lataallul - ~31 Tolrcral: lmtıyaı :55 
~c c n;:a:<tım bir ~/.un s\itun".,.ös- me'?' ~at en ç guze ır Para işleri beni alakadar et- ll~'\IELA l'ARUI.~ · 1''<RfQC~: Rl\ ı·:tıu · ı;.'\:ffON 1 \<'QLJ<:'I'"" ••• .. uuııııııı11•1111111111111111111ııı.....~111uıuın1111111111111111111111111··· 
~. t . . .,. deJııldı1' . d D . 1... ı•ıııı ıı•ıı•· 111, 1, 1 .. 1. r , .1 1.1 · "" 11111111u1111111111111111nnıııııı,...."'lfııı111111111111111111111111111111111 
" tu::mı~.se <1c lıuıı>·.ı1 çımeı1to faL - . . mıyor u. ayınıın zengın ıgı ~... 'e . r. . ' ., tara"'"'" temq CL ı en ~ 1 Z . S il r k d .. ı: ~ ., - :u v ., ıs·r 5 inci icra~ınt.lan: ... ayı: · e:.:r sc er nıtr ezin en 

' 1 "tasının a:ka b1.:ası olduğu Ttirki)'C ı~ l\ıınka,ınd::n: b.ah~inde de ancak müphem bir i 1 htı• ras Adası . ~lohcuz .. ıınıirc ınuhıaç l"İl'll aldığım 81~ >kil numcrolu •••lı•· 
0

1 .:>ylen~ı·c': tcS:<İn edilmiş, bu 'ffli lhyranı mün:ı,elınile fıknm vardı. • mırı..alı bir otoıııubll c.!-'·4 \l.1t cılılı: cbllvetnameıni gaiıı ıuım yenı 
i c ,ıra<la lafa k;;rısan Foto Etem 23 ı;an 11.1 ı per~~ınlıc ;.',ıınii Nihayet dayımla karşılaş- • cumartc-ı !aat 12- 13 de mahfu1 ol· sini ılacııı;ımJın hılkmu ıokıur. 
c ı.le ·. · tık. Beni c.ok seviyor ,"',ibi !!i>- .. d ..:· ··d " · 1 Ferikih - l'ın~ıltı'd• ~hmer ""lu htanbııl \C llc\.·o"'lu ,uhelcrlmiz ~ " uı• _,ıp e ooınonıı >tı>1nnu ...., 
k • " · ·· k k ) ı S · · · + "..bchirralıman - Aziıll"l, Nev-york bura- k 1 1 1 1. runere arşı a( ı. amınuyetın . . . . .. .. . . '4 cirı r,,,b ı·:tem l'a~a >h.rlannda bil· 

d ·ı.- u·· J"' le!' h" 3000 ·apA 
1 

ll1 unaCI' tır. de süphe etmek aklıma "'Cimi- + umınıcn l ıın-ızc• ıozlu '" , .. 1..1ı fııımmle medup aıl.ın buıtın • müzıy<ıle •atıl;ıcı~ıır. \lu<ıcrılerin l'i"ın"·" miidtırlü•;liıakn: 
aıı 1 

'
1 ~.un ıı.< yod .ır, 1~ •• •• * "' "' d. S da' . ,... k ı lernieti ıle kızgıo ılıtıra<ın tchlike<ini Korccel•iniz. ,, ' , " "' 

g metreye çı :ma an gorulur yor u. oııra ya..'l.m Kı genç a .. muanen ul-ıLtc m•h•'lindc nıemu- NumuneleTi vechile biT mil 
r1 mü? Ben geçeıı sene 4000 met- Tı. ki)e h Banka,ı .\I diri drnı anneme takdim etti. Anne ............ 8 •••••••••••• ( runı rnür":••tl•rı. yon fiş ile 200,000 'adet evlen-
n reye c ·:tı.'rn z<.naıı Bursayı yetinden: mi, beni de ona tanıttı. Buraya ~~~~~-- ıs:. ~- ~"' , ~ ~~ me evrakı tap ettirileceğinden 
d . \liıl~;ı itibarı \lılli llank<htlltn l d l b k d hak @ @ b r 1 1 1 bile göl"'lüm ! Sen kımin evini 120 tı 

1 
~ K \. iki adet birlik geme en ev':e .. u .. ~ ın - ~ :;iiınıfüc •ad r g•J. •cnlrn 'ilmlc,.iı ·:11. •r•c, mO.,mcıc!criıı<lcıı hiç biri, l'arisıc \larigny t<'atr·ı,uııd• ~ ta a -~ ıp ? ~cak arın pey ak-

a sonı;::ırsun ! kında annemın. ~?zu _ıle ne ~~- ~ taUim ~d!leı CHARLIE CH~P'LIN'ln "ŞE_HIR IŞIKLARI,, harlkul~~c eseri ıı:bi mu,ırr.akııtt gör ~ ~elen _ıle bırhkte ~0-4-931 p~
ıse . 1_~m tııhafı ta.yyar .. e .t.ıçmuş! ·ı<lt senetleri Z•lİ olunmu~tur. da. r _yan~ış hır fıkır hasıl ettıgı- ı mcmış .'" n derece lıcı.cc11ı ı.e•lıt •.t."'.'.·ını~t·r. 1~ .. 000 k•şt taf,mı.11 e.J . .ıea buHık hır halk kutlcsı_ı.•mı~akı· ~ z~_rt?,s: .. saat 15 .. te pıya.ngo mu-
1'• K ı Ş k h ı- il.inci nııshAları tanzim edilı>cr- d l 1 b • 1 i. ı ı •ı ı ı ~ d l d t l k 1 . ı11n11~ . e_ma e.tttn .u ... ru ~ ... ~ n~. ~ım .•an ayorlum ~ gen_ç raııın l:ll<\:lrı:11 •. :u•.•ına t~rc tı)ıtr10_ 11:ıu~1lc_ hl'h \\·ordt.. ıl~n1elerın onU alınn.al \e Jıı.ı,ıillmı~ ıliın z;ı ,u" uru.~un e mu e~ec ı ta·yy~~ 

methalın• b·lc bıtıremedıgı ~inden Cokilerinin hlikmu •ılma· guzel bır !<adındı. Kendı kendı- ~ nırnıurl.rı ag,.c•c, hoııılıılarlı tccıııı. •dılnııştl. . re mUbayaa komısyonuna mu-
.,; "Ti:;ıklcı· ııasrl nıüslüman oldu 1ac· •ı ilan "'""' • me: !W~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~"' ~ :ıı. ~,A racaatları. 

lf-1 i ili IJ( l 'İll tefrika.~• : 9 . ni göı;teımetı: isterim, buna ha !eri, çaİıştığı, yazılarını yazdı- ı cak şey varsa-hepsi . mevcui:.'.'"ı du. Keİıdisi için büyük bir saa-ı bunaimkanve-ihtimil veımi-
1 zırrm. ' ğı odasına aldr. FaJ_tat odanm tur. Her halde yakında İstan- oet yolu açacak, ilk başlangıç yordu. 

'fi 
?@W~ j İkisi de 'biribirine bakıyor, ortasında a.yağını bır noktaya ı bulun yeni, başka e.fendileri çi değil miydi?... Kadri Bey Kadri Bey kentli kendine 

1 ~
~·· IKeı.. ~ ,~ ' ıbiribi_:inin m~.sa~~ ~nlama- basrnc:ı ~iç_ bir gürültü otn:a- kac~t~. İşte bunlar da o ııa- kendi kendine dü1ünüy?~du: düşünürken, g_ene onun evinde 

il ·-: j o ~ ğa ugraşır gıbı _gorunuyordu: 1 dan ~ızl~ bır kapının açı~ı~~- man ıçıı: hazrrl~ı:mıştrr. ·-Artık Yusuf _Paşa ıçm ben f~t başka bır tarafta. haşka 

1 
_ ~ _ :_ ..._ Pasa Bakerın anlıyacagı nı mısafırler hayretle gordu- - Dogrusu sızı bu kadar a-

1 
bırakılamıyacak hır adamım de bır sahne ttreyan edl}"Ordu. 

1.....-.u--.-._..ı:·-~..);ıl-"-' manalı bir tarzd'I dedi ki: 1 !er. kıl ve tedbir sahibi olmağa sevi mektir. Beni Kendisi esranna Kadri Beyin ~iresi Yeıine 
l' - Eğer istediğim imtiyazı 1 "Pazarcı,. dediği bu adamın' - Sizin ticaret eşyanızı ge-ı Btırası çok büyük bir usta-· keden şeytan olsa gerektir. Si ı ortak etti. Onun ne yapmak is Hannn ile Sadrazam Yusuf Pa 
1 ı bana temin ederseniz her şey i- ehemmiyetini şimdi anla:yor- tirip koyduğunuz yeri görıme'k: llda yapılmış gidi bir ıkapı idi zin yapurmak istediğiniz ~ey- ! tediğini hen biliyorum. Paşa şanın kızı Kerime Hanım o ka 

rr çin bana itimat edebiliıwiniz. du. Eğer bu adamdan istifade isterim. Çün!kü benim de ora- Yusuf Paşa ba'ktı. Bakere . lerc ıben hC111kesin yanmda ınü- beni itimada layı'k buldu. A'f- dar samimi bir arl<ad~ılar lı:i 
c 1 -Bu meseleyi geçiktinne- etmeği •bilirse Paşa kendi mak da 91lklatacak bazı şeylerim o- manalı bir tarzda dedi ki: j maneat edeceğim. İsterim ki tık benden vazgeçemez. Paşa- biribirlerini sık sıık ziyaret e
ri J.c.n tetkik edeceğiz. Çünkü be- sadına vasıl olmaik beslediği labilir. Bunu bana temin etler- - Doğrusu ticaret eşyanızı· bizim aramızdaki münasebet nın Bu itimadını ıkazandrktan derler, biribirlerine her şeyleri 
l nim görülecek pek a'Cele iııle- ihtirasları tatmin etmek için seniz mükafatsız kalmazı;ınız. kahvenizi, ipeğinizi saklamak kimseye ınaliim olmasın.Bizden sonra ·kızının desti izdivacına ni söylerlerdi. Kerime Hanan 
ı· rim vardır. onun yardımı ne kadar-kıymet- Benim işimi görecek olan a- için iyi bir yer bulmuşunuz. J şüpıhelerıımesinler. Onun için nail olmak artık imkan dahili- o gün Adaya gelmi'§, Yegane 

Sonra sanki ehemmiyet ver- li olacağını düşünüyordu. damlarmızdan bazısının başı-• Pasa burasını gördükten, size karşı •ben de dü man gibi ne girmiş demekti . Hamma misafir olmuştu. Ye-
meyerek alelade bir sual sorar Yusuf Paşa bu adamdan ma- na bir şey gelecek olursa an~! sonra artık tereddüdü geçmiş, 1 hareket edeceğim. Sizin İstan- Genç adam kendisini paşa gane Hanım ağabeğisi Kadri 
gibi ilave etti: 1 haretle hareket edildiği takdir- !arın çoluk, çocuklarına lazım- bu gizli yerin kendi isine çok bul da gelip beni görmeniz kat' için pek lüzumlu bir yardımcı Beyi Kerime Hanımın ne lca-

- Va.punmm: her vakit nere de nekadar istifade edeceğini dü i gelen yardır.:> esirgenmiyecek- yarıya bileceğine •kanaat getir- iyen aıiz değildir. Bizim ara- olarak gördüğü kadar paııanın dar sevdiğini biliyorıdu. Ağa-
,~ 'fe işleyor?.. şiinmekle beraber onun ne gibi tir. mişti. mızda Kadri Bey bir vasıta o- da kendisini terkedemiyecegi- beysinin de Kerime Hanımı al 
1< - Biz umumiyetle kömür tertibat yaptıgını, nasıl hare-j - Pe-ki efendim .. Arzu et- Paşanın manalı bir tarzda lacaktır. Bu kadar görüştüğü- ni, çün!Jcü bunun neticesinde mak için ne ok.adar sabırs:mılan-
ı naklediyoruz. Bursadan getirt- ket ettiğini öğrenmek arzusun-, tiğiniz gibi size her şeyi gös- söylediği söze Baker de nıana- 1 müz kafidir. Ben gidiyorum .. l korka bileceğini düşünerok chğını bilmiyor değildi. 
l 1 tigim diğer malları da sevke-, dan krndini alamıyordu. Onun terebilirim. 1ı bir cevap verdi. Paşaya bak- ( Baokeır misafirlerini seJam- mev:kiinin kuvvetli olduğundan O gün Kerime Hanım Ka
l derim. ' için Baker'in evinde ne olup ol- Bakerin göstereceği yeri· tı. Yusuf Paşa gö.derini kendi- ladr, geçirdi. ümitlere kapılıyordu. İstikbal mer ile beraber gelmişti, Ka-

Yusuf Pa~a şimdi kaışısııı-ı madığm görmek istiyordu. Ba görmek ic;in üçü de kalktı, o- 1 sinden ayırmıyordu. Bakcr de- 1 Paşa gittikten sonra Kadri parlak görünüyıordu. Paşa ken- merin anlamaması için Yegane 
·1k:ı.n fırsatı dii~ünüyor, bun- 1 i<er dedi ki: nun tarafma gcçmeğe hazırla- di ki: Bey bugün olup biten şeyler- disine bu kadar mühim hizmet Hanıma Fransrıça oluak sor-

·•1asıl istifade edeceğini he 1 -Efendim vereceğiniz emirle nıyorlaordı. j - Bu açılan yerde barut, si- den netice itib;ırile ne kadar lerdc bulunmu~. olan birini al- mustu: 
' m~ 
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Birinci sahifeden geçen yazılar! Efgan talebesi Divanı Muhasebat 
Vaziyetlerinin ıslahına R • • d 

''Gayeyi kavrayıp yürüten bir tekamüI,,IFethi 8. namzetliğ- çalışılıyor ıyasetın en: 
'- ' ~ : - . - ~ 

k f EVYelce memlelcetimize gel• Ef· Divanı muhasebat bina.sının kalorifer ile elektrik tesisatı ayrı 
• (Başı birin sahifede) v~. b~ ve~ile i~_e sanay~~ilerimize inikoymayaca mış .. ;:::, ':.1:'~==):,:0~e:;:= ayn olmak üzere ve kapalı zarf usulUe ihale edilecektir. Aşağıdaki 
1ı varlığı görülmeden ve ~e ka- huku~etın gosterecegı muz~e (B ı birin sahifede) ipnde idiler. Kabil hükumeti bunla- hususat taliplerin nazan dikkatine vazolunur. 
dar ithalat oldu<Tunu şimdı mah rete bır daha yakından ve denn ~ aş ah t muhale- rı nazarı dikkate alarak sefir CeneTal 1 - İhale 3 Mayıs 931 tarihine müsadıf pa1.ar günü saat on 
sus derecede az:lıp azalmadığı- den kanaat getirmiş oldular. buslugu sar a en G · • Ahmet Hana lazım gelen salihiyeti beşte Buyük Millet meclisi idare heyetine ait salonda yapılacaktır. 
nı, müstakbel ve muhtemel ih- Rafail Ambram dericilik rneşhe fet addetmekt~ ve . azının vermiıtir. 2 - Teklif ve teminat mektupları ayrı zarflar içinde olm:ık 
racatrn hangi memleketlere ~la rinde kendilerine çok mükemel, Reisi bulundugu bır fırka: ETVelce de clört sene kadar mem- üzere bir zarfa konulaca'ıcnr. 

uh 1 f t tm yı leketimizde Efgan.iatanı temsil eden 
bileceğini soruyorlar ve tetkik- tam yer~de ~zahat veril~i: A:~ ya artık m a e e e.. e Ceneral Ahmet Han ikinci defa bu-· S - Talipler fenni ve malt ehliyet ve iktidarlarını gösteren 
lerini bilhassa bu nokt~l~rd_a olgu~1 _alaka ıle Başv~kılimız~ prensipine muvafık gonne- raya gönderiloıiı ve tal henin vaziye· vesaiki ihzar ederek ihale kornisvonuna ihraz edecekler ve komıs· 
teksif ediyorlardı. Maddeı ıbtı- sergıyı dolaşması yanı sanayıı- ktedir. tile alakadar olmakta bulanmuıtur. yonca ıktidarları kAfl görülmeyenler münakasaya iştirak edeme-
da __ yenin yerli_ o.imasına. müm. -. m.ızin_ in_kişafmda imali fikr_e_ha meMefsuh Serbes Fırkanın di- Bundan bir ay en-el Edirne erkek yeceltlerdir. 
1 d 1 d b 1 1 lisesinden dabili nizamata ademi ria- Ş 
{Un mertebe ıtına e ı mesını ım ıntı a ar alması sanayıcı e- r'·"~· ise henüz mütered- 4 - artııam~ ve pl!n ve proıeler - 10- lira mukabilinde Di~anı 

k h . B ğer e ....," yetten dolayı çıkarılmıı olan altı Ef- . . . . 
tavsiye. buyur.u~lar en er mü- rir_nizi çok müteşekkir ettı'. -~ dittuler. Martt11rilltm na~zetl!: ııanlı talebe latanbula ıönderilmit ve muhasebat Başkıtnhetınden tedarı'ıc edılebillr. 
e ;sesenın sahıbınden veya ser- mınnetle heyecana gelen bır lu- "in intihabatın icra edılecegı ~~ılekr~~.allCenimeralmektebAhmineetmiaafH·~-~ ................................................... ~ .... .e...a.. +•• 
~:deki mümessilinden ay~ nevi letaşı imalathanesi sahibi A~f g ~a sabahına kadar telgrafla ·- - - •-- ...,. .... ..,,......,.,.."" • ...,....,..,.. "' ~ • ~ .., 
";1ala~n hari~ten celbe~ılenleri Hikmet Bey biraz yüksek bır ~a konabileceğine göre henüz bunlarm ye cerek bütün Efpnlı ta-i BEJNE'M'IEI onuıPE,TE SEHG'e' • :-ı y_anı ccnebı mahsuslu olanı yerden sesini yükselterek ~u bir karar verebilmeleri için va- =~lrtadırTni~n__. va_,.·yzıed.yeetiE.nfi~ıaa~~ .~:- -u~ IJ )IJ IJ U loJ 
ıt~ fıyat ve kalite itibarile ne gi- yakm alakadan duyulan den:n kit te vardır. Namzetliklerini ..,... e .... .....,... ~ 
hı f~rkla~ gösterdiğini,_ bu~ar şükranı şu cüınlelerle if~de ettı: koymağa karar verdikleri tak- Adana, Kastamonu, Buraa liaelerin- , Heyetı" 1·daresı· aleyn~e ıse nasıl refedılecegıni, _Muhterem Başvekıl Paşa- dirde Nuri B. Kütahyaya, Tah- de muvaffak olmaktadırlar. 
khde ıse nasıl öne sürüldüğünü miz mahtu sultanlar zamanında sin B. lzmire, Talat B. Isparta· . Ahme! Han Hazretleri talebe iti- Tıirklyenin bütlııı tliccar ., erbsl>ı sanııll 
sordular ve aldıkları izahattan yalnız kapitülasyon_, yaınu:.~ne ya namzetlik/erini koyacaklar- ~!ettikten aoara htanbcıla P"" 9 ilA 18 Mıyı9 1931 de devam edecek 
mutı:nein ve memnun göründü- bilere tı'.ltf için yerli sana~ı. ım- dır. Halk Fırkası eksik namzet · -- MACARISTANIN AN!\Yf VR TICARRT meşbcrinı zıyaret ve 
ler. lşte bu noktai nazardandır ha siyaseti vardı. Onlar bız~le gösterdiği yerlerde müstakil- Karacabey harasında lttirakc dnet eder 
'ü Adana milli mensucat fahri- zerre kadar ~ka~ .oıı;narnış_- len namzetliklerini koyanlar- İktrsat Ve1cileti tarafından Kara- Emtinnın gümrükten serbe.sı idhıli ı·ixe masınll olm1k51zın hu· 
ka 30 · · 1 · b n·- ı·çındir kı hıç bı.r d k" ·· h t t duttan serbestçe müruru · Se•ıh•t ucurawıda büyUk tenzlllL (Tak-sınm numara ıplık en tı, ve u uu • A •• •• an ımseye muza ere e me- cabey harasında aç"-n kursların bi- ' ' f k b r tekamulu . . d . . "". "h riben •,.40) bütün bu fcvıidln temim için sergi ruhsatnamelerinin 
ınuhterem Başve~<ilimizin çok san'atkann u a . ı .. . meyi prensip addetmiştir. Kü- rıncı enesının ıs nısanda nı ayet t"3dik ucreıl ı~o kııruıtur. 
takdirini mucip oldu. Ham mad b~~e görü~~~iştır. C1:'ınhu~yet tahya mebusu Nuri B. dün Ga- buld~fu~~ y~zm~tık. Haber a~.ğanı 1'ıhıt ve ruhsatnameler fahri mumessiller bulunan rsl4nbu~ Galata 
deleri istok halinde çürütmek, hukOmetımızın sanayı erba ına zi Hazretleri tarafından kabul za g re nısan an itibare_n ~ay + Çinili Rıhtım ilan "INTF.RCO"rı'I: '~'..'TALI•:. S. A. T. den alını· 
Yahut ucuz fiatle sevk edip bi- sonsuz bir şefka~ ~e s~n derece edilmi~tir. Halk Fırkasının i- de~am etmek uzere kursun ılrln~ı ?•~ • cıktır. Telefon: RO. 129411295 

·· ükranlart ~ resme başlanmıştır. Bu kursa ıkincı ............. ._._.._ ........................... . lahare pahalı ve nimmamul ola- alaka gostermesını ş - l§n edeceği yeni namzetler a- devreye iştirak etmeyen viliyet bay· ...,.,......,..,.....,,..,..,.. -...,!!1>4-..,!>· 
rak atmak zararının neresinden mızla karşılayor.uz. Bundan do-

1 
rasrnda sabık mebuslardan Ey- tar müdürleri iştirak etmektedir. 

dönülse kar olduğunu hatırlat- layı umum ser.~ı ~rk.a~aşla~m yup Sabri, avukat Vasfi Raşit. ••HHHIHnuuıunınn 
nuş oldular. Adapazarı bez fab- namına teşel~kurlerımızı ~akdım avukat Naum Beylerin isimle- Bilmecemiz 
rikası bu şeraite tevafuk eden e?erke~ Gazı b~~~a selam~mı- rinden de bahsedilmektedir. 
verli müesseselerimizin en mü- zı teblıg etmenızı ~ca. edı~o- Mebua intihabı 24 Niaanda 
himlerinden biri olduğu için me rum". Paşa bu samımı tezahur- ANKARA, 19 A.A. - C. H. 
~aisini çok takdir ettiler. Nestle den çok mütehassis oldul~~ tet- Fırkası K. Umuıniliğinden teb
.;ikolatasrnm tesi~i h~kkında ve kiklerine devam ederek z~ı:~- liğ olunmuştur: 
ri!en izahatı tecessüs ve ataka zade Şakir fabrikasının bu~uk Müntehibi sani intihabatı 
ile dinlediler. Müessesenin na- ve mutena meşherine g~ldiler. bitti. Fırka namzetleri itan edil 
sıı günde ancak 300-400 kilo is- Verilen etraflı ve olgun ıza.hat- mek üzeredir. Nisanın 24 ünde 
tihsalattan başlayıp şimdi gün- l~ bile iktifa etmeyerek yem Y~ meb'us intihabına başlanmak il
de 3000-4000 kilo istihsalat ya- nı sualler 60?T1ak ve her. aletı zere müntehibi sanilerin mesa
Pacak kadar kat'i ve fasılasız ayrıayrı tetkıketın~k .suretile ~u felerine g4re münasip zaman
bir tekfunule kavuştuğunu din- mutena meJlıere !~yık. oldug~ !arda celplerine başlanmasını ri 
!edikten sonra rağbetin derece- emsalsiz alaka~ hıç esı~~~rı:edi ca ederim. 
sini sordular. Müsbet ve ümit- ler. Yukarıda ız~ e~~~gı~ız Dahiliye Vekaletinin tebliği 
hahş cevaplar kendilerini çok maksatlarla .. tevcıh ettı eı:ı su- ANKARA, 19 A.A. - Da-
ıneınnun bırakti. Turan yağ fab allere en musbet ve muk~ te· biliye vekaletinden tebliğ edil
rikalarile Kavaklıdere şarapları vapları buradan almış_ .0 u ar. miştir: 

~vkal ~ınunı Müdürlll~fin~en: 
Dariılfıınun Fen l~akültesi hap·anat cnlstitlisune liizumu olan 

alAc ve edevat ayrı ayrı aleni mıın~kasaya konmu~:ur. Talipler 
~eraiti tınlamak ve listeyi gormek iizere her gün levazım idaresint" 
ve ihale tarihi olan 2 1 .4.9;ı l -·ı Iı p,ünıt saat on dörtt~ idnre En
cümenine murncaatları 

Emlak ve Eytam Bankasından 
SATILIK ~:MLAK 

l;tanbulda Hoğaziçinde Taralı ·a caddesinde maa miiştemiIAt Ka· 
lcnd:r kasrı pesin para ve kapalı urf usulile satılıktır. ihale 
11 i\laı" l 9il 1 pazartesi gıinu .\nkırada Banka idare mecli i 
huzurilc yapılacaktır. Teminatı (3,000) liradır. Talip olanlar lstan· 
bul, lzınir. ~ulıderimize ve \nharnda Umum :\1üdurlük EmlAk 
idaresine ınürncalıla şartnemllaiıııizi mııtalea ve arzu buyurdukları 
izahatı alttbilirlcr. --------------·---·------

Tütün 1n~isarı ~muıni Mü~Drln~nu~en: 

SEYRiSEf.AiN - -----~-
~1crk4 7. .. :entrsı Oal:ıtı kü;ı:- ı 

flaşı il. ~'fi~ Şube .\ce•ue: ' 
Sirkeci Mühıir i ı: ?.ıde ı.., 22740 

Pire - İskenderiye P~ . 
( Er.ıq u- Salı ıoda 

puru 21 Nisan Ca • 
lata"tlttn hareketle lzmi Pi ·. 
ye uğrayarak cumartesi sab:ıl ı 

hkcnderiye'ye nracakttr 1.. 
kendcriy~'den Pazartesi l ~te 
kalkacak Çaı~amha Pire ı e<lc 

uğrayarak Perşembe gcle..:ek· 
tlr. 

AYVALIK SUR' AT P. 
(Menin) Tapurıı 21 .·ısan 

salı gtinlı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Kiiçıi'ıc· 

lı:uytı, Edremit, Burhaniye, 
Aynlığ'a kal kacal!: , dönüşte 

.Alrınolu~a da ujtrayacııktır. 

Gidiş ve gelişte Gelibolıı 
için yük alınmaz. 

Çamaşırhane tesisatı 
münakasası 

Tıirkiye seyri!efain idare· 
since günde azamt iki bin 
parça çamaşır yıkayarak ku
runıp ütüliyecek kudrette bir 
çamruw tathlt tesisatı yapcı· 

rılucaknr. Sıcak su verecek 
kazan ile icap eden bina nıev· 
cuttur. Tallp olanlar ldarc 
levazım şubesinden tafsilatı 

llzimeyi aldıktan sonra fiat 
mektuplarını , 1ayısın 26 n cı 
salı günü saat l 7 ye kadar 
leuzım mtinakasa komisyo
nuna te,,<li ctnıelldirler. 

N ı\l'.\1 \' APURLARI 

lzmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at hattı 

ADNAN 2i1~:n 
P b gilnU suı 18 d· 
erşem e Galata nhnmındın 

hareketi' doğru lzmlr'e ve pazar 
günü l?.mir'dc• lsıanbul'ı harckeı 
eder. Tafslltt için Galatı gümrük 
karşııınds Site ~·ransex banınds No. ıneşherlerinin önünde de ~un Ayr:ı~azdan evvel serg~ ha~k~ Müntehibi sani intihabatı 

zaman kaldılar ve sahiplerıne dakı ıntıb~ _ve c~~ıyetımız memleketin her tarafında bit
Vakıfane suallerle aia.kalarini hakkm~.ki takdırlcnnı dev~- ıniştir. Meb'us intihabı nisanın 
~ültefıt tebessümlerle taktırle- lt t_ebe~sumler aı:asmda şu. m~l- 24 ünde yapılacaktır. Bu inti-
rıni izhar etmiş oldular. Hoca tefıt cumlelerle ız~a'. ettıler · hapta 317 meb'us çıkacaktır. • 

12 Acantası: Şırl Sumıya müracut 
Tel. !\. O. 1041 
S'JW.VAW#AW/NZW.W&f?XWAIJWaw&W/~ 

Berliı ~ markalı yeni lıir bınck otomobili sarılıktır. liizayede ~ Vell zade vapurları ~ 
9.:;.931 cıınıarte,i gunu s:ı:ıt ı ı d<' G~latıı"da miibaayac komisyo- ~~ Karadeniz postası 
nund~ y:ıpılac"ktır. Almak ı.tiy~nlcr her gun mezkiir komisyondan. oğlu İsmail Hakkı Bey muame- "Yerli m~r s_ergısınde sene- Evvelki intihaba nisbetle Aksa

Ie vergisinin safahatından balı- den. seneye ınkı~a~ eden. ve f:- ray, Ankara, Bolu, Çorum, Kas 
Sederek sanayicilerimizin derdi: yexı kavrayıp yu~uten b_ır ~~ - tamoni, Mresin, Sinop, Tekirda 
ni büyük devlet adamnnıza açtı mut vardır. Tebrık edenm. ğı vi15.yetleri birer meb'us fazla 

ma!Uıııac a!:ılıilirler. J\Hız:ıycdrye iıtirnk cdehllmek için 200 lira ılKTJSA T vapuru Salı 
teminat :ıkı;csi vermek l.\ztn~- • ~ günü ak,amı Sir~i N~~mındıın 

····· ·• D r. HORHOR UN i ~ · :::~ ~ ~a:~:.~~~:!.'11a~~~~~~b~: .. d I d f Gümüşhane, Urfa, Trabzon vi-

Şİkayet ediliyor Ayagına o an 1. layetl~ri ~rer, G~~i~yintap ve 
-,.- Mardın vılayetlen ıkışer mebus 

1 .. h f f mi Sahtekar, postahaneden noksan çıkaracaklardır. 

""" ~ Of ve Rize'ye azimet ve avdet + Bcpı!ln Tokıtlıy>n yanınd• mektep •ohk 35. Belsoğukluğu, t'r.ngt, .... ,, -~ edecektir. 

·:;:;; .• ~d\~L~:~rlıl~~·rr.~~ıi~~id:;~~i~ı.~:~;:~ ":.:~.~~·:~~~~ı~kı~~; :tfüfıt(%~~~s;: ı:~ 1 ~:~,:~:~ı:.!~a~•Rts~:k:ıir~:!e ş agır .md_ı, ?a ı parayı nasıl alacakh? . 
gı ıyor. Selim Sırrı B. in 

••f IİR Jt rlml.frz CIZIH/ 
SOLDAN SACA 

1-Ruh (3). Yama (2). Para (4) 
2 - Afit (4). Dumlin lek .. i (2). 
3 - inleyen (5). Nota (2). 

razarlıtla Dizgi nıotörü Je~et ve 
a~sann münatasası 

Paket postahanesinde yeni 
Şekilden sonra işlerin sür'at.le 
Yürümemesinden şikayet _edi~
tnektedir. Hatta bazı kolilenn 
aylardan beri esbabının eli~e 
gitmediği yazılmaktadır. Dun 
bu hususta Posta telgraf baş
tnüdürü Hüsnü Bey bir muhar
ririmize demistir ki: 

- Evvelce 'yabancı bir mem~ 
leketten gelen tir posta paketı 
İçin sahibine usulen ihbarname 
gönderir idik. Bunun neticesin
de uzun bir sürü muamele yapı
lır \•e bunun neticesinde paket 
~hibine teslim edilirdi ki bu 
namele günlerce sü~~rdi. Y: 

ai usul s:ıyesim'e sahıbı paketı
le on dakika meso-ul olınakta ve 
neticede - hiç ki~se mes'_u~yet 
<ıltında ko.lma<lan - paketını al-

maktadır. . . 
y atnız gümrük hey'etlerı ıh 

tiyaca kafi olmadığından pa~et 
!er kafi sür'atle mııaycne erlıle
tneınektedir. Bıuıcn için posta 
gümrük idaresinden hey'etlerin 
tezyidini istemiştir. 

Yeni şekilde muameleye baş 
lanılıd~n heri paket postanesin
den 1185 paket geçmiş bunlar· 
d;:ın 65 i si esbabına teslim edil
ıniş 528 i ihbarname gönderil
diği halde aranmamıştır. 

Fizik sualleri vekaletten 
gelecek .. 

Liselerde mezuniyet imtihan 
!arına 15 haziranda başlanması 
te!:arrür etmiştir. Tedrisata ma 
Yıs nihayetinde nihayet verile· 
cektir. Bak:ılora imtihanları 15 
gün devam edecek ve haziran 
nihayetinde bitmiş olacaktır. 

Bu sene fizik ve kimya ı;ual
lerinin vekfüettcn kapalı zarf
la önderilerek imtihanların bil 

Dün İstanbul merkez posta-
hanesinde mühim bir dolandın- konferansı 
cı yakalanmıştır. Beden terbiyesi umumi mü-

Çarşamba kasabasın~an İs- fettişi Selim Sırn B. perşembe 
tanbula gelen ve Osınanıye o_te· akşamı radyoda (Çekoslovakya 
linde kalan Mehmet efendıye ve Sokol teşkilatı) mevzulu bir 
bir dolandırıcı musallat o~mu~. Konferans verecektir. 

Mehmet efendinin vazıyetı- Pazar günü akşamı da çocuk 
ni uzun uzadıya tetkik eden bu meselesi hakkında bir konferans 
sahtekar Çarşambaya Mehmet verecektir. 
imzalı bir telgraf çekerek .2~0 Bir ayda 1795 hasta 
lira istemiş. Mehmet efendının Vilayet verem dispanserine mart 
ailesi derhal parayı İstanbula ayı zarfında 1795 hasta müracaat et
öndenniş. Fakat o srrada M~ mit bunlardan 30 u muhakkak verem 

m
g et efendi de Çarşambaya ~a1 - li, 600 e yakın kısmı da ıüpheli ve-

• t z e remli, diğer bir kısmı da adi hastalık 
sıl olmuştur. Ayagmın . 0 .ı lıdı:r. Kilnunuaani ve ıubat aylan da 
eve giren Mehmet ·efendı buÇ ha buna yakın olduğu söylenmektedir. 
ber ile karşılaşınca derhal ar· Hab~r aldığnnıza göre bu müraca 
şamba postalıanesine koş~!.oı: at eden ha.tuların içinde bir çokları
ve kendisinin para istemedıgını nı:n yet" ve yurtlan olmadığı gibi kim 

ıes.iz fakir hastalar da bulunmakta-
bildiriyor. . . · d 

Çarşamba posta müdi~ıye? •"ıııı'•m•~~~!'!fl-••ma 
müstacel bir telgrafla vazıyetı iRTiHAL 
İstanbula bildirmiştir. . Trabzon mebusu Şefik ve Tütün 

İstanbul postahanesı bu tel- inhisarı nezdinde Maliye Vekileti mü 
h ·· oar:ı rakıbi Abdüllmdir ve Milli reanürans 

grafı aldığı zaman enuz ' - şirketi memurlarından Şükı·ü ve Gü
nın ihbariyesini yapn:amı_ş bu- zel san'atlar •i•ndemisi mimari ıubcıi 
lunuyordu. Fakat netı_ceyı ala- talebesinden Ulvi beylerin pederleri 
bilmek için derhal ver;ı_Ien adre- Trabzon eşrafından Mustafa Asım 

b
. ·hbamame gondererek Beyefendi bir müddetten beri duç!'lr 

se ır 1 . -· . b'Jd' . olduğu haıtalıktan lruı·tulamıyarak 
200 liranın geldıgını ı ırmış- dün akıam irtihali darı baka eyle-
t' r miıtir. Cenazeıi bugün öğle v.akti 1 

• Cok uzun bekleme~e. hacet Şiılide Halaskar Gaıı:i caddesınde 
kaltt'ıamış ve dün s~t ıkı de bu 325 numaralı hanelerinden kaldı:rıla-

sahteka
' r kendi ayagıle çıka gel ı·ak Teşvikiye camiinde namazı kılın

dıktan sonra Maçka kabristanında 
miştir. d', • medfeni ebedisine nakil ve tevdi olu-

p 'Jınek üzere ken ısı 

4 - iğne (3). Kapan (3), 
5 - ftve (3). Küstahlık (4). 
6 _Uzak nid~" (2), Mahzuz (6) 
7 - Kı§m buz )"ağmuru (3). Bir 

şaı·k vilayetimiz (4). Pcndık ll:ıktcriyol<•jihaııesı mudurlliitiınden: 
8 _ Vakıt aleti ( 4). Zaman (2). Pendik Bakıcrı yolojıhaıı esine ait ol.ın llı7.cl E.'.\!. W. marka it 

Cezire (3). moıörun yed"k parçaları il~ bazı aksamı pazarlık surctile tedarik 
9 - Yet (2). Nota (2). • 
10 

_ Eks:k (3). Uzun değil (4). cdikc~~imıeıı talip ol.ınl"rııı 2ı Nisan <ı31 ç:ır~amba gimtı saat 
Şart edatı (2). l S te Ddterdarlık biııa<ı dahilinde mııe,-<>c"tı ;ktı-adive mcibaraat 

ıı _Bıçak gibi keıici (6). l.;oınisyonumı nılıraı: ı:nları. 
YUKARDAN AŞACI -- • -----------

l - Şe>:lan. <3>. Lahim <2>· Birl••~~o~BJN AMAR SiRKi••+++ 
kut '""" (4). ı • • 

2 - Aletlerk(4)d. (
5

) T d ..ıı.. Et, Tabş wı.u, uzlu ı prak, neba'1! ı e artbtler için 200 oda A 
3 _ Tahta un ura . aze e- "liP' .. V 

kil (4 ). • kosıd:ırlar, ınuıc:ıhbitlcr 1e kapıcılar aramaktadır. • 
4 _Nağmeler (7). • Teklıflcrin Beıo lu ['ht r<>tınt ~li»ı ı <~. S P 1 R O adresine • 
5-Altın (3). Yana (2). ········~~tt)azılması•+++ ........ ı 

~ = ~~::"c~t·Şa~ı edat. (2). ı1··-···--ı;t;~b-ul-B~!~diye"'.:TiJi;ı;;;·---·İll 8 - Sopa (3). Devır (3). idam ___ .,._.,.. ........ ~-- ... ·----·--__;.·---....... -·• 
et .<2). . Bedeli k<:~fi '.1S7 lir:ı 11:' kıınış ohn Kanlıca körfet. cıddesindc 

9 _ Bır çalgı heyeh (6). • · S · · 
10 _ Usta değil (5). Gözl>cbeği rncrhurıı 1 l·ırı :\ •met llcy z~ ·. ec-ı . anı ye h.ınıına aıt metruk çeşıne 

(5). . . CcphesinJ 1 k.ıt'ı YC yc:ıidcn in~ ı-t p:ızarJıkla )"aptırıJa.:aktır J" iip-
11 - Yama (21· Geıuşlık (2). !erin k~ .. if CH.ı~ı:ıı ••ormek İ<;İ'I h:r glin paz:ırlık için '.!~ ·Hl,H 

Kadıkö' Süren·~ SinemN cıım~·ıc-ı ı;üoıı a.;c on lı:~c kadar cncıımcni daimiyc mıır<:caatlarL 

KADIN İSTERSE 
Şarl Roje 'c . ·ansı kam! 

tarafından si\zlM ;arkılı flim. ---.z \ \ 1 
I<ıanbul lth•l~t giıınnığlınden 

almıı oldu~um f9, 797 :\o. hı 14·3· 
931 tarihli makpu1.ıı xayi ettiP;imden 
ve yenisinı çıkaracı~ımd•n ukiJinin 
hiıkmü olmadı~ı il-\n olnnur. 

Zarc Aslanyan 

* * * 
(ıı:ı~S, ve (20-17) nunıa .. lı otomo'ıitler sahibi Tıh,iıı be\İıı 

vesaiti nakliye r~smindcn oları borc.ınım teminı istifasi için rahtı 
hac1.c ıılınan (20.ı:-) numaralı v·c llııik ınark:ılı 11toınobili 27 Nisan 
pazartesi gi.ıniı : ı.ıt on birde 1',ıksim mcrd:ının<h bi!Jnıv.aycde 
satıhcaj!:ı ilan olunur. 

• • • 
Bedia 1 !anımın \C><lİtİ nakliye resminden olan borcunun ccmlnl 

ara .. v~.rı.. .. . da- nacaktır. 
posta mudurunı;n odasına 

Satılk Rakı Fabrikası vet edilirken diğer taraf~ da 
bir polis çağınlmış ve teslım e

btifa,ı ı~in tahtı hac1.e :ılınan D >Ç markalı otöbıisıı Nisanın 25 
inci cumartesi günu saat on hirdı: Kadıköyıındc icEai" gar.ııı onüı•de 

bilmtizaycdc satılacağı ilan olunur. 

"'* * Heykoz dııiresinde hıfzedilmt•ktc ol:ın motör tcknesile beıaber 

pnzarlıkla s:ıtılacaktır. Talıplerin gormek için her gun llcykoz. da 
iresine pazarlık için 19 lira kminat akçe. ile beraber 25--l ı.ı.ı ı 

cumartesi gUnü saat on be~e kadar leva1.11n mıidtırltiıl;iıne miira· 
cMtları. 

dilmiştir. 

Sabık Menemen 
kaymakamı 

tZMİR, 18 - İrtica hadise
si üzerine vekalet emrine alınan 
Menemen kaymakamı Cevd~t 
B. hakkmdaki evrak Devlet Şu

. l lrnU 

İspirto ve İspirtolı İçkiler İnhisarı 
Umum Müdürlüğünden: 

[ t ·n ('·•l·•••'<la \lumhıınc cıd<le<indekl ra~ ı . Fahrika;ının . , :ırt'nı '"" •. u, · • 
1 

. . . 

• • - 1 ,ın 91ı t·ırhindc ,ıı,ıılıu(aıı nııızaH·desıııde 
satılma.:;ı ıçın ' ' . . • ' .. .. . t· ·., . •· 

.
1 

ı J •I haddi I:lnkıııda gorulıııcnıı; oldu~ıınt 111 _;; • ısan 
verıen 'e<c . . k .. .. • 

ro .. .,,·imi '"'ıc ı 1 ık ih;ıle edılnıc ıı1rc mıı:,;ıvc .. e 
931 cunıar • -ı , ·' . 1 · ·. :i )[erin ,,ruiti rnlanıak uzrc ıın;ı.:\t şul1<:· 

*** (',küdar Belediye şubesi mtidıirlügtınden: lki sene muddcti~ ki· 
ra~ a 'erileceği ll:lıi edilen Doğancılarda eski nezafet amharı hiııa.·ı 

nıiitwcde;i 25· 'ban-931 cumarte~I günü saat ı 4 de talik edil· 

~- Telefon : l•t 980 
~ Fi Pi 'W''l:SS ıu 

THEO REPPEN VA-
PUR ACENT ALIGI 

Limanımızdı bulunan( RİO) 
'ıpunı emt:ı.sını lbracd:ın !>Onra 
( llurgaz, Köstence, KaJaş ve lbrd• 
i1 ) e hareket edecektir. Fazla ıaf· 
. ilit ıçin Galata'da Frenkyan banon
dıl.i accnıalııa mUracı~t 

Tel. 8. O. 2274 

lng.liz mamııh\tı 

"NlSl~Nlt,, M~T~B~ 
'lazut ve mangal küıntırii ı: 
ınutcl Grrik g:ırct sade, ikti' ,\1 
ve ltatt her turlii rcbbcttcn 
aridir. Tcdi;•:ıtta tc•lıililt 1 !er :'.a· 
m"n teslime anı~dcılir- ı .. • t 

için Galatada per~cmbe pa1.:ırnıd.-ı 
Ar;Jan ilanında 1-:i nuınar:ıl:ırdı 

IZAKINO ARDITTı 
rniJe ... e · sint~ nıliracaat tılunın:ı ı . 

Sulııo Ahm•< S11lb ~lahkoın< ın· 
tltn: 

~ıa: rur! Fatma !\lıvc llın m• 
ıit olup bllmilzavede •ıııl111a-m1 

izin '·er!len \.cng ·I kiwilndc 1 il\ uz 
bı~ında Ç•kıl daıı;ındo atik ~ 

cedit 13 numaralı abşap i~ı kıt 
bir de bqik i>rtUsunden ibaret uh
minen 25 senelik 'e <lı~ardı ·~ rıı..; ı 
mutbıık ve ahır ve u~:ıık oda ını hı' 
< oda ve 1 çamaşırlık l'C l hm ıık 
Ç.lh arft~I \"C IJ SOfl ~ abdc.StfıRn 

\c ~ donum bahçe- e~c-ırt ınüsnu e 
' yakınınd~ı (~ILııh s:ıyunu mubt(!Vl 
bir hıp kô~k 26 ~ Q.11 salı guna 
sa.at 15 :c ibalcl t\\tlı,·esi icr;a kdı 

D•cajl;ından talip olınlarııı mo1.kı\r 
gün ' sııttl" kıvmeti rnu: ;ımm!n ... ı 
olıtn 700 liranın· 0 

• uni.J ni:ıpt.uııJe 
pcv ak~a ını hamıion !:ıuitın Ahmet 
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Hamillere ait hisse senetleri 
Türkiye İş Bankasından: 
Bankamızın hamiline ait hisıe senetleri teni edilmek

tedir. Henüz ellerinde makbuz ve muvakkat senet bulu
nan hissedularımızm ıubelerimize müracaatla ul• ıtenet
lerini almaları rica olunur. 

f''7 il 

LDevlet Demiryolları İdaresi Hanları 
lkdct Ucmiryollnrı Umumi idaresinden: 
Kurban bayramı münasebetile 2:1 Niıandan 4 Mıyıı; 931 tarl· 

hine kadar ı o gün müddetle bilumum Devlet Demiryollannda 
(Eızurum demiryollan hariç) mutat tenzllli bayram tarifeleri tat· 
bik edilecektir. 

Şimdiye kadar bayram tarifesi tatbik edilmeyen Samsun-Sn•u, 
fevzipı~a-Malatyı. Çankırı-Irmak n Filyo~ hatlarında da bu ten
.ıilit yapılacaktır. 

TenzilAt milttırı: 
Hııydarp&fll ve An karadan lıııreketle 10- J 42 ve l 4ll·9 ııuıaa

ralı muhtelit katarlarla seyahat edecek yolculara % 40 ve diğer 

kısın•larda ı;e diğer lcetarlarla ıeyahat edeceklere de X 30 clur. 
Çocuklara ve tu!'tn tenzilAtla ıeyıbat eden yolculara teıızJIM: 

yapılmaz. 
Fazla iaf•ilAt lçln istaıyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

••• 
3000 ton yeril çimento kapalı 7.arlla münalı:esayı konmuştur. 

Münakasa 4-5-93 ı pazartesi cUnU 11at 15 de An karada devlet 
demlryolları idaresinde yapılacaknr. 

Miinakaı;u) a i~tirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve muvak· 
kat rcminatlarını aynı günde saat 14.30 ı kadar münakasa komis
yonu k:1tiplll:!;İne vermeleri IAzımdır. 

Talipler nıiinaka<a şartnamelerinı 5 beş lira mukabilinde Anka
rnda ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * • 
ı ı 60 ton yerli çimento kapalı :larlla munakasaya konmuştur. 
MlinakaRa 4. 5. 931 pazartesi günü saat 15, 30 da Ankarada 

Devlet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif m~ktuplannı n muvak 

kat teminatlarını aynı günde saat on be~e kadar münakasa komis· 
yonu katiplijtine vermeleri lizımdır.. . . 

Talipler münaka>a şartnamelerinı (3) uç lire mukabilinde An
kareda ve l laydırpa<ada idare veznelerinden tedarik edebilriler. 

• • • 
60 ton karpit kapalı zarila münakasaya konmuştur. 
Münakasa ı 2-5-931 salı günU saat ı 5 te Ankarada devlet de-

miryolları idaresinde yapılacaktır. 
,Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 

kat teminatlarını aynı günde saat 14-,30 kadar komisyon kAtlpll· 
ııinc vermeleri l!ızımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde Ankı
rada ve Haydarpa,ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

mııııııııııımımımmiıı • 
Büyük Tayyare i! 

Piyangosu fi 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 llradır. 

• 
Avrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyPler 

ve 35,000 
~Liralı!{ bir mükafat vardır .. 

lmı lmıımıııı1ıınıı111ıllmımıınınıı m~ 
lstanhul ~üınrOkleri nıu~af aza ınO~ürlüğüo~en: 

1 - Bahri muhafaza vesaıti için 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile ışletme levazımı alınacaktır. 

2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini gösteren musaddak 
liste şarcnamesi .'ı.n kara'da gümrükler levıızıın müdürlüğünden ve 
l.<rnnbul'da muhafaza mlidiirhiğünden istenecektir. 

3 · llıa.e, l,Janbul'da gümrükler muhafaza mudiriyetindekl 
kombyont!a yapılacaknr. 

4 lst~klilerin % 7,5 muvakkat güvenmelerile birlikte 27 
ııısan 931 pazartesi günü saat 14 le müdiriy~tte bulunmaları 

Karaca~eJ Darası ınü~iriJtf in~en: 
l - !standart gazı ve yahut kalori ve evsafı bu markadan 

daha aşağı olmayan diğer marka gazlardan (10,000) ilA (20,000) 
kilo. 

2 - !standart Sokoni motörin markadan yahut kalori ve ev
safı bu markadan daha aşağı olmayan diger markalı motörinden 
( ıo,ooo) ila (20,000) kilo. 

3 - Vakum yagı: Vakum hüvil kompıninin ince ve kalın 
yağlarından (100) ili (200) teneke. 

4 - Gras Yakum hiivil kompaninln ıresinde (50) il& (100) 
teneke. 

5 - Valvalin Vakum hüvil kompaninin valvallni ( 50) 11! 
(100) teneke. 

Karacabey Harasında mevcut ziraat makinelerinde kullanılmak 
ıizre mübayaasına lüzum görülen yukarıda iıim cins ve mikdar
ları yazılı mevadı müşteile kapalı zarf usulile münakasaya kcr 
nulmu5 olduğundan talip olanların teklif mektuplarını ve yüzde 
yedi buçuk teminat akçelerini hamilen ihale günü olan 26-4-931 
tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte Hara merkezinde 
hazır bulunmaları ilAn olunur. 

,\JILLIYET PAZARTESi 20 NiSAN' 1931 

Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 

Para biriktirmeğe başlatınız, 

İŞ Bankasından 
Bir KUMBARA alınız. 

Gelecek sene çocuk haftasında 
Çocuğunuzun da birikmiş bir 

çok parası olur. f 
b!SO& a n n ece nm n a • ••••• .. ....... , 

• m ......... .. ... . - .. • .......... 
Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

~ ---
• Bayram mıinasebetilc •ııt. ı , 
2000 çift BALL Y • :/_. 
ayakkabı 0/~ ~O- 0

/ 0 40- · ~ En esk~ ebniye. boyası ti~~rethanesi. ~ 
0
/ 1 50 tenzılatla elden ~ Mer~tf'İ! <.f;ılaıa da Kıırkçıık• 4'1, ı el. il. u. 1.:1<" ~ 

çıkanyoruz. ~ Şubesi ·lstanbul' da Alac~hamam 45, Tel. 2,1233 ~ 
B.Pataıkakıa v" Mahtumları ~ llilılmlOn ebııiyc ve ımrakilıi ı,ahriyc boyaları, ~ 

Beyoğlu istiklal caddesi 352 ~ . vernikleri, fırçaları ı ,.,:ıırc.. ~ 
Operatör Doktor ~SERMAN üstübeçi ~ 

HALİL SEZAi ~ DUKO otomobil boyaları lkpC) ve ~ 
BASUR MEMELERi Elektrikle ~ MORA VİA karena zehirli boyaları Mıııııc,,illcri ~ 
Ve cerrıılı! hamlıkları mütehassısı ~ TROPENEL- siyah tecrit boyaları 0 
Divan yolu Doktor ~:minpaşa sokak. -~~.m'.,0""~··· . _ . \.'X'\"-"\.~,"'-"1>-'>.'-~ 

EKZEMA 
VE 

ESKİ YARALARA 

idrar, kan, kazurat ı·e>aircnin ' ·ı 

· Milli Emlak ilanı 
Gaziantap vilayeti DP-fterdarlığından: 

:\la hali esi Sokaj.\'ı • Cinsi Kıy meli 
muhammcııcsi 

Ura 
:HISJ 

Muştcınilı\tı 

Kıymeti 

mııkayyedessi 

Lira 
3:1000 

QO'l Lh:11,·e~i Kilis ~osa ... r. 
tabli!:erini vapar. Dıvan Y0lu ' 652:~ Yek~n metre nıııralıhaı 

Flir salon (~imalde~lır) gilrp· 
teki binadan tahtanı 12 oda 
fevkani 12 oda, zemini iki 
hc>dnım, havluda bir çama
~ırh:ı"c maahaı·;.ı bir bahçe, 
b;r havııtu. 

Biçki \'urdu :ıltında Tel. 33;14 

PERTEV 
Çocuk Podrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine karşı 

pek mükemmel bir müstah
zardır. 

Liseler mübayaat komisyo
nundan : Galatasıırey lisesine 
mülhak pansiyonunda iki kıt'a 

keşif mucibince yapılacak olan 
inşaat 10-5-931 tarihinde ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulİle 
münakasaya konulmuştur. Talip
lerin yevmi mezkOrda aaat l b da 
komisyona müracaatlıırı. 

Yııkarıda hudur ve ·c, s.1fı ı ızılt ~ayı mcııkulu•ı mulkıyctine 
haddi ltlpk bedelle talip çıkui!;t takdirde ~J-4-CJ.1 ı tarihine müsa
dif pcrj,mbe ~unıı saat on bejtc ih:ılesi icra edilmek üzere 30 
gün ınıtd<letle ve kapalı zarf usuiil~ mıızayedcyc vazedilmi~tir. 
Talip olanların % yedi lıuçıık depozito ;tkçclcrile lıaıık.ı mektubu 
ile birlikte, Defterdarlıkta mütc~akkil >atı~ ve müzayede komisyo· 
nuna müracaatları il~n olunur. 

Dünyanın en hassas 
1 

ve en dakik saati: Ec... 15 sene için 
R 1 • taahhütlüdür 

1929 senesi 3arsclon meşb<rinde birinciliği kazanmıştır. Flatlerln ehve
niycti ve saatlerin zarafeti bilhusa diğer markalann fevkindedir. Türkiye ı 
lçf~mu--:mt vekili: VAHE ÜTÜCIYAN lsıanbul Sultınhamam No~ 

llat ve ecza11 ~iınJeYiJe ınonatasası 
Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
187 kalem eczayi kimyevlyc ve elli kalem kimya alan 7-:1-931 

tarihine müsadif perşembe günü ıaat on üçte ihaleleri icra edil· 
mek Uzre münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartna

meleri görmek için Ortaköy caddesinde ktin mektep müdürilı· 
ğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin mektepten verilecek tah
silat müzekkereslle lstanbul lktısadt müesseseler muhasebeciliğine 
"Defterdarlık binan dahilinde,, te"dl edecekleri teminatı muvak
kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevmveautl mez
kOrda mektepte müte,ekkil komisyonu mahsusuna müracutlan 
"' komisyonca nakit teminat kabul tdilmiyecetı _il!lı o!unur. 

Vakıf Akarlar mii
dürlüğünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan emlak 

ı - Feriıköyiinde Rum kfüsesi arkasında 104-106 No. l' 
ne. 2 

2 - Feırıiköyünde Rum kilisesi arkasında 22-12 No. h 
~ ~ 

3 - Femöyünde Akasya sokağında 41-14 No. hane z. 
4 - Pangaltrda Fransız mezarlığı karşısında 115 No. ' 

oda 
5 - Be.şi.ktaşta Şenlikdede mahallesinde Y miyolda 37 ıı 

hane. 1 
6 - Sü3eymaniyede Elmaruf mahallesinde Medrese so 

ğmda 11 No. Nevzat hatun mektep mahalli. 
7 - Ka.<lırgada Bostani Mi mahallesin.de Mehmet 

-caddesi.nde 23 N o. ihane. 
8 - Kadıırgada Bostani Ali maha.Jlesin<le Mehmet Pa 

yoıkuşunda 25 No. hane. 
9 - Beyazıtta Sekban başı Yalrup ağa mahallesipde 

mitçi sokağında 7-9 No. dilkkan ve oda ve haıla 5 
10 - Üsküdanda Selami Ali Efendi mahallesinde Karako 

hane sokağında 64-84 No. hane l 
11 - Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Cic;ekçi sokagınu 

4-6 No. hane. 1 
12 - Üsküdr .da Selimiyede duvardibi eczahane s·kağm 

2 No. hanwn seJaınlıık ıkısmr. 
13 - F'Criköyünde Aka!;ya sokağm<la 14 No. baraka 2 
14 - MaG:ımutıpa~ hacı küçük camii aJtın.da 24-4 l'l 

di.ikkan. 
15 - ÇakmakçılaI'da Yeni han sokağmda 37-33 No. dıL 

· kan. 4 
16 - Mercanda Harbiye c; ddesi.nde 60 N. maa oda dükk~ 

7 
17 - U zunc;arşıda Bezzazicedit mahallesinde mektep 

tında 300-129 No. dUklkan. 
18 - Çarşıda Kıcıılancılar sokağında 11 No. dükkan. 

19 - Çarşıda Çadırcılar so kağında 19 No. dükkan 
20 - Çarşıda Di~lı: sokağında 16 No. dük!kiin 
21 - Çarşıda Çadııreılar sokağmıda 48-42 No. dük'kiin 
22 - Çarşıda Çadırcılar Sdkağmda 80 No. dükkan 

.. 

23 - Beyazıtta Kaşıkçılar kapısında 9 Nıo. düıkkan 5 a 
24 - Beya:atta Sekban başı Yaılrnp ağa maıha:llesinde S 

mitçi sokağında 3 No. diitkıkan 5 
25 - Beyazrtta Simkeşhane altında 105 No. diikkan 5. 
26 - Üsküda.ııda bedesten derünu.nda 1 No. düiklkan 

27 - Üsküdarda umraniye kariyesinde 60 No. dükkan 1 
28 - Mahmutpaşada Kürkçü hanında 26 No. oda 37 

29 - Hocapaı;ada İbni Kemal caıddesinde 50 No. oda ve 
dunım. 4 

30 - Ayas-ofyada Mehmet Paşa medreses; altında 13 )il k 
oda ve bodrum. l 

31 - Çakmakc;ılarda Valide hanında mescit aıltm<la 21 :N ·li 
~a 5 

32 - Çakmakc;ılarda büyük Yeni han aılt katta 5 No. d 

33 - Çarşıda Çulhacı hanı üst katında 29 No. oda. 
34 - Çarşıda ÇUlıacı hanı üst katında 31 No. oda 
35 '~ Üsküdarda Hacı ıhesna hatun maıhallesinde 

5 d 
3 . 
z ı: 

o 7 No. . 
hır. 

36 - Hocapaşada Karaki Hüseyin çelclbi maballesinde )il 
bethane s<oıkağında 11 No. an;a, 6 

Müddeti icar: 1-6-931 taııiıhinden 1-6-932 tarihine kadar 
senedir. 

üç sene müddetle icar için 
müzayedeye vazolunan emlak 0 

37 - Tophanede Süıheyıil Bey fllQhallesinde 1 ve 3 No. S tt 
heyi! Bey mektebi . 1 

38 - Beyoğlunda Pangaltııda Fransız mezarlığı Jı:arşıs:ın 
105 No. iiki oda maa dıü!ddin. Z 

39 - B~iktaştıa vapur iskelesinde 1-17-19 No. dükkan 
40 - BC§iktaşta Sinanıpaşayi atiık maıh4l'Ueııin.de Tuğla s .. 

kağmda 3-5 N o. ıkireçlıane. 
41 - Çen.berlitaşta Atıi'k Ali Paşa maılıaıllesinde wamv 

caddesinde 16-10 No. dü!ldtan. 
42 - Balrkpazarında ahı çelebi mahallesinde Nevfidan ç 

misi tahtında 25-ti9 No. düıl4:an. 
43 - Uzunçar<Ştda Dökmecilerde 49 No. dükkfın. 
44 - Üsküdarda Selman ağa mahallesinde camii 

kağında 4-1 No. dük kan 
45 - Beyoğlooda Pangaltıda Fransız memrhğı ~smJ 

ı 15-2 No. oda. di 
46 - Mahmutpaşada Kürkçü !hanında 11 No. oda. 3 
47 - Üsküdarda Rum Meıhmet Paışa mahallesinde ced . 

valide imareti derununda 46 No. beş oda 7 t 
48 - Balıkpaz:ınnda Yoğurtçu sdkağında 3-5 No. aırdiye 

49 - Tophanede Karabaş mahallesinde 4-4-38N. arsa 21 
50 - Gaılatada Yükselclcaldınmda Mendivenli sokaıkta l 

16 No. arsa. 3 
Müddeti icar: 1-6-31 tarihinden 1-6-934 tarihine kad~ 

üç senedir. 

* * * 
s 
lı 

M~btei icarlar: eski müstear için akdi sabıkın hitamı yeı:ıi ç• 
müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 20 Nisan 931 den 12 Mayıs 931 salı 
nü. 

Balada muıharıııer emlak kiraya veııileceğinden müzayede} 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmm iıhaıl.e olan son günün sa3 
14 buçuğuna kadar şartnameyi dkumak ve teminatı muvaikk 
te ita edrek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul E 
kaf müdüdüğiinde vakıf akarlaır müdürlüğüne müracaat! 
ilan -01ıunur. 

Evsaf ve müştemilitı hakkında malfunat almak isteyenler 
mliddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mif 
raporlarını görebilirler. 

Balık~dık Müf effi,lilindeı: 
Balta Limanındaki enstitü için pazarlıklı perde alınacağındıO 

itaya talip olanların 26 - 4 · 931 pazar günü saat l 5 tc Galatad• 
Ticareti Bahriye müdüriyeti bina,ında müteşekkil komisyona n~· 
muneleri görmek iizre miiracaatları il~ıı olunur. 

Meı'ul müdür: Bürhanedclitt 


