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Alman rekabeti lngilizleri 
çileden çıkarıyordu 
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• HARICf HABERLE •• 
Kral Alf ons [Ingiltere mektubu 

. lngiltere'de 
Parısten Londraya fırkaların Komisyon reisi M. 

Poncet'nin nutku 

1
1Zirai kredi 

azimet ediyor vaziyeti 
LONDRA, 20 (Huıuıl) - Duc Lo f CENEVRE, 20 A.A. - Zi-

de Miranda Kral Alfonıun Londraya ~d:ad~.:- Siyasi maha.H- • k d" · · kil" 
seyahatinin gayesi, mahdumu Don de hukuın suren kanaate gore raı re 1 cemıyetı teş atını 
Juaru bahriye mektebine yerleştirmek muhafazakarların verdiği tak- tanzime memur komisyon M. 
olduğunu ve veliahdin aon seyahat rir meselesinde hükUmetin, Li- François Poncct'yi reisliğe in

Macar Başvekilini 
~ 10 uncu yıldönümü 
İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey ile K 
Bethlen arasında teati edilen telgraf 

Hünkarın Almanlarla itilafı, lngilizlerde 
bir fikri sabit halinde yerleşmişti 

mün~sebetile sarsrlmrı olan ahvali beralleırin müzahereti sayesin- tihap etmiştir. 
sıbhiyesinin kesbi salth ettiğini aöy- d ·h tı· · · 1.b. et h .. k. Mumaileyh bu münasebetle ANKARA, 21 (A.A.) - Macac Tevfik Rüttü Beyin te!g 
lemlot·r Kral Alf Bolo e 1 raz e ıgı ga 1 ıy U u- Başvekili Kont Bethlen"in Nazırları " . .. . . . . 
--. 1 • ona gneı orma t• d · k · •-~---· ha bir nutuk söyliyerek M. de Mi- Meclisı· rı·y·•eu"ne taylniru·n 10 unru Kralıyet hukumcbrun reıs 

nında ve Pariıte otomobille bir te- me 1 evmne ım ...... lllu mu • - ~ · ..ıın· ı ld 
nczzllh icra etmi§tir. Kralın sabahle- fazakarlardan hiç olmazsa son chaelis'in mutasavver teşkilatın yddönümil münascbctile Baıvekil ışg ız n yı önümü günü 

Abdillhamit, dostu \llC taraf mılhsusa iz:aouna karac verdi. yin İngiltereye gitmek için Kaleye bahara kadar selbetmiştir. İşsiz- en mühim amili olduğunu be- ismet Pata Hz ve Hariciye vekili dostluğumla birlikte en har tcb 
L. d V I f Tevfik Rü•tü · Beyfcndi ile Kont ı. mi za. tı devletlerine beyan ile bi 

tarı Kayser Vilhelme bu telgra Mıa- kom'---' M·.._tar P""'-"- woreket edeceği teeyyüt ediyor. lı"k hakkındakı" tetK' ı·katını o za- yan an sonra arşova <on eran • b hb B ıo f .. ....... '"" -r- LON Bethclen Cenapları arasında atideki a y_:ınm. u sene_ zar 1~ 
fı yaztp gönderdikten 90nra yı da metDW" eyledi. O~, 20 (Hususi) - Kral mana kadar ikmal edecek olan sına iştirak etmiş olan bütün telgraflar teati olunmuştu . şarmaga muvaffak oldugu feyız 
müsterih oldu; çünkü Ceriııe- İng:ı·ıtere ıbükiimeti Hindis- Aklfo,ns kWılnldsoinr. sa_rayrnda İngiliz komisyonwı bu husustaki ırapo- memleketlerle Avrupanm hari- "Nazırlar Meclisi reislig:lne tayini· !erin ge~ek ~endi ı:nemleketindc 

ra ve ra çeı ı zıyaret edecek ve , · d · b l k h t ki - d ti 
tülarap v~ hususile Mısır ve tan ile Hindistana Musil o- iki gün kaldıktan sonra Fontenebleau ru muhafazakarlara amele vcı· cm e s~~aı.:esı u unan mem- nizln 10 uncu yıldönümü münascbe- re ar_ıç e ·~ırnı. os ar_ı a 
Basra ·körfezi meseleleı:ıinde lan yolları tahtı temine almak da ail~i nezdine avdet edecektir. Liberaller arasındaki ittifakı leketlerın ıçtımada hazır bulun tile en samimi temennileri. pek dos- ~ t~lkın eyledığı . nn;.ayetsız 
I
. ·ı· 1 J Al &...- J ! d • ·· l · k • tane tebriklerimiıi arzetmek isterim. ıçın °.5 t mem.leketın yuksek a 
nın ız er e manlar li'rasmda ve .,..,ıuunla berabel" asıl mal ve ıpaoya kralir,.ıi bozmag-a teşebbüs içı· n yeni bir ug~nu soy emıs.,. mer. ezı . ve d takdi ı - ,.... - Bu on sene zarfında baııirctli faaliye- en enn ratımr ııuey eme 

ki re.~abeti köı1üklemiş bulunu mü~ sahiıbini ıkendisine kar- PARl 20 (A.A.) - hpanya kra- vesile verebilir. Kabinenin mu- ı şarkı Avrupada zıraatın tabı ol- tiniz ve büyük vatanperverli~inls oldu~u ka~r mlibrcm. bir vru:i 
yordu. Al.manya impaır.aııocu şı iciz görer.ek Mısır ve Icak liçeai, ~anında ~yın biraderi olduğu kaddccatı Lloyd Georgesle ken duğu acıklı şeraiti hatırlatmış dost memlekete ve kardct millete ı:e- lakkı. eyıerın.ı. Macarıstanın • 
nun bu -telgrafa bigane ıkalaımı- .krt'alarını elde etmek anz:u et- =ç:ğ::a;~ıc;\o o~el~~ğ~ çıkını~~· disine şimdilik sadık kalan 37 ve or~arda faiz miktarının ba- va! bulmaz hizmetler ifa eyledi. Sevk ve buyük Tuı:k_- Macu do~lug 
yacağı ve Bağdat demir yolu- tiğinden diğer bic devletin ıhu- aelecek b d' a 0 ekralycmilegbcıne Liberal Mebusun elindedir. Maa zen yuzde 50 ye kadar çıkmakta ve idarede gösterdiginiz yüksek me- z~~ devletlcnnın basıretklr fa 

"l Alnı " ve un an sonra e - ld • b • . ziyetler için derin bir hissi takdir bea tı.ruı;ı ~ha uz~ zama.nlar deva 
nu al3ikadar eden bu mesole o- Sust e anları:n Bağdat §i- raber nerede oturacaklarını kararlaş- mafih mebustan bazıları Libe- 0 ugunu eyan etmıştir • lediğini bu rnca'ut vesileden hil- ~nı tcm"nnı cylerım. Zab d 
nun en hassas noktasına doku- lllC™İİıfM 'VeSİ.lesile iccayı ~ tıraoalrtır. ral fırkasından ayrılıp ayrı bir Mumaileyh, 100 milyon eha istifade beyan eylemek benim için le~n ... hıi oaad~tlerini ve do~t 
nacağı kanaatinde idi. İngiliz sir.tt edebilmelerine tahammül İspanya hanedanı Franaada grup teşkil eden 15 meb'usa linin maişet seviyesinin yül~l- bir sevktir, azizim Reis Hazretleri. canstarun taalhılnı hararetle di 
ler altın hazinelerinin yatağı edemıcyordu. oturacak iltihaka mütemayil gÖiünmekte mesi keyfiyetinin yeni mahreç- Bu temennlyatı yakında bizzat PCf-
ve servetmembalarmın en ıfay- Almanları bu muh.-im .i.§tıe kıen .. PAfil.S 20 (A.A.) - Yarın y~ut dir. Eğer Lloyd George bunları !er açmak suretile sınai memle- tcde teyit eylemcide pek bahtiyar ola 
dalı kaynağı olan Irak, Süriye dine ıkarşı en muzir ve k.avt bir bo~~-gbu_n İstpalinnya hani edarulrti ParisJK in kendisile birlikte kalmağa ikna ketler u·· zen"nde ve dolayısı·ıe mu·· cağrın. Buna intizaren pek samimi 

H . •h ı· · · H'-.csta ~ı..:.... 1 _._ l"""·' l . ...,.. ır o e e yer efC(:c r. ra, d L. . . scltmımı ve Jılacaristarun refahı ve 
ve ıcaz ava ısının """' n r-•I:' -Oıar..,,. te ,._, ey eyor- Londradan avdetinden sonra ailesine e e.ınezse ıberalfırkası ınfısa- sait bir surette tesir icra edeC'! saadeti için beslediğim har temenni-
yolu üzeı.:in.de ıbir geçit 'Ve bir du. iltihak edecektir. Kral ve kralir,. bil- ha uğrayacak ve amele kabinesi g' ini ve proJ·enin uzun vadeli ser !erimi iblia eylerim. "Nazırlar Meclisi riyaıetine ta 

~ac.r ~vekilinin cevabi 

ug· rak old • lb h aı· h İ .- " min 10 uncu yıldöniimü münas 
ugunu 'Ve U aıv ı- Almanyanm pı.ı1kta ta!kip et a~sa le _de ıı:rans·ın bir köşesinde sarsılmağa başlayacaktı:-. mayeler piyasası üzerindeki te- lSM ET le zatı devletlerinin göndermek 

den lngilterenin hayatiyetine tiği iktısadi po1itiılııa ve hele mi iltenekkiren ıkamet arzusunda bu- Böyle bir ihtimalin yakin biri sirinin selametbahs olacağını zaketinde bulunduğu tebrikau eo 
kastedild>ilınck ihtimali meıv- v .- • S · _._ · unmaktadır. "d h kk k kd. · d ı , K B hl •· b · · ı · nıa.ysenn eon unye S'eıf••ati Bel .k . t atı e ta a u u ta ırın e mu ve sermayelerin yeniden harice ont et en ıo c:eva ı rın bır heyecanla aldım. bl~g b 
cut bulunduğunu göroukleri i- ve Sultan Hamit ile pek sami- ~~.~~en~ . ıpaoyol hafazakarlar daha son bahardan gidebileceğini ilave etmistir. . "J:lükiımeti krali~e riy~setine tayi- ma~ lthf~nda. bulunduğunuz 
çin buralırrın pclk müsait sahi:I- mi surette mukar'Cnetıi ve Tür- ı<uınetını tanıdı evvel hücumlarını yenileyecek- M d M" 1 r M F ' . ı rumın 10 uncu yıklönümü mUnasebe- beru büyuk bir meserrete müııta 
!erine ötedenberi göz di'kımiş- ık" d h"linde b. takım · BRÜKSEL 20 (A.A.) - Belçika . o·. · e ıc ıae ıs, · rançoıs tile zab devletlerinin göndermek lut- etti. Çünkü bu aözleri, yahuc sa 
terdi Binae; le b ek _ .1Y~ 3i •1 • . ır ~- hükumeti, yeni İspanyol hükOmetini ıe:d.ıır.. ıger taraft~ son umu- Poncet'ye teşekkür etmiş ve kı- · funda bulunduğu kıymettar tebri.k!t- !ediğim emeklerin bir nişanei ta 

1
: saha ~a ~d ulı kıy tr~zlar ~.tihs~l:ine muv~akJ.- t•nımıı olduğunu mezkur hUkOınete mı ıntıhabattan ben amele ek- ı sa vadeli kredi meselesinin de tan son derecede mütehassiı oldum. olarak değil, ayni zamanda Ma 
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~zerın ~ m~la- y~~. İ~lızlecı çok elldışey~ ibltğa Mdrittelri sefiini memur etmiş seriyetinin mahsus bir surette mutasavver cemiyetin faaliyeti Gösterilen eseri nezaketiçiru:atıdevlet tan ile Türkiye arasındaki an' 
rm e ı erıne yega~~ rakıp. er duşu:ruyordu. tir. azaldığını ispat eden son bir iki 1 meyanına ithal edilmesi temen- !erine en hararetli teşekkürlerimi be· dostluğun yeni bir tezahürü o 
larak çlkmalacı ve hünkar ıle Buna binaen Sultan Hami- lıpanya aarayındao kay- kısmı intihabın efkan umumi- . . . . h 1 . . yan ederken sizi Peştede sellmlaya- tellkki ediyorum. Dostluğunun 
uyuşmaları İngiliz siyasetini bolan -ya yede amel fırl 

0 1 
· h" e b" i nısmı ız ar ey emıştır. bilmemin ve izhar buyurulan dostane bir nişanesiui gösterdiğinden d 

·ı d · Ka din Tabaya ask& SCV'ketmesi.- R1 --. c rn~ı a ey ın ır h. ı d d la b .. ü · ı,. d ı ti · d · · ı;ı e en vç1tcarıyordu. yser k MAD T 20 (A.A.) _ Kralın h" 1 I • b I d • R ,_ ., . l . l ıs er en o yı ut n mınnettar ı,.ı- zab eve ennc en enn rnınn 
.
1 

Abd"'''" .d. ._.,._ b ni mutlaı a Aknan impecatıo- a·ım· ..., d b. la .. __ etli cereyan ası o maga aşa ıg[·ı' uı ı<omunıat erı spanyaya mr şifahen arzetmenin benim için pek lrkla birlikte •• ı..ı saadetiniz ve 
ı e u.uıamı ın .,ıoııassa u • çun en sonra ır ta m -7~ .. k d" B . . "d· 1 .... -
havali üze.rinde ve İn,gifö:. me- runun tertibat ve tesiratı si- eıyarun ortadan kaybolduğu beyanile nıgokstenne dte ır. hu fyenık~alazı- ı gı ıyor ar büyük bir ze~k oldac~ğına ~ı:n•t bu

1
. harlaırdet mUlnile~ . rkaefahb ı1 bhakk 

r· 
1 
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yasiyeıı.ine müptıcııi bir hareket fiklyette bulunulmuıtıır. yet arşısın a mu a aza ar - PAR!S 20 A.A. _Le jour- yurınaruz~ rıca e enın azızım Re• _ıemen . erımı u uyur 
~akılı a eyİı ·ı~ ıltı b" e-tımfik~ o. olaraık sanıyordu. Emniyeti umumiye mUdürU Havas rın yeniden şevke gelmeleri ka- nal gazet .. ~i Londra'dan almış Hazretlerı. zı rıca edenm. 
c,u arını ngı ız er ır n sa- ajan11 muhabirin be bul d b. · - • BETHLEN BETHLE 
bit olarak kafalarında taş.mı.ak Japonların harika nüma sav- muıtur- e ıu yanatta un ar ~r. şey. olamaz. olduğu bir telgrafı neşretmekte 
ta idiler. Alınan nüfuzunun gün leti ile Aıkaaıyı şadı:taın ineıoe1t "Bu ~ktyetin .,..11 nedir bilıniyo- lngılızlenn R - 100 balonu dir. Bunda, Varşova'dan alınan 
geçtikçe islim aleminde tesinı miitıhi:t ~ırtmadan kut1;uldu~~ rum. Kralın urayına menıup kimse- Hava Nazırı Montgu Avam bir habere atfen geçen hafta zar 
tını arttırmakta ohnası 00 iti· balde fİııtıdİ de :kaıfısına mu- ler bir takım mücevherler götürmü~ Kamarasın~a bey~atta. ~ulun- fında İspanya'ya gitmek üzere 
lafın neticesi olduğuna ve Ab- hip Alman nüfuzunun çlkmış !erdir. Bunların kendilerine ai.t oldu muş ve İngılterenın ~abılı sevk Lehistan arazisinden birçok ko
tlülhamidin Taba meselesinde- lımasma yanıyordu. tunu fauetmek mantılurz defildlr. b_alonu lhaıkı~d~kı siyase- münist gruplannın geçmiş ol
ki cesurane ve mütecet1idane Seneleıroenberi bUk&neti Bir asarı atika muta- tın:en bahsetmışt_ır. . duk1an haber veriımektedir. 
ha.~Ci'..::eti bu itiıaftan aklığı kuv Osmaniye ve düveli mııazza- ~~r R, lOl fel~etınd~? son Ruslara refakat etmekte bulu-

Milli iktısat ve tasarruf 
Cemiyetin senelik kongresi dü 

Ankarada toplandı 
vet vt> cür'.::te müstenit bulundu ma ile Maırm İngiliz muvak- hassısı öldü r~ mus~a~bel İn~~lız kabılısevk nan İspanyol komünistleri reisi 
ğuna şüphe etmiyorlardı. kat işgalinden tahlis ve tahli- NEVYORK, 20 A.A. - Nen sıyasetın en henuz ~ararlaştı- M. Bercas, İspanya'nın bir ihti- . . . 

Yukanda ôaıhssett··· - yesi için c~ ve devam edo york müzesi müdürü M. Ed- rılmamış olmasına bınaen R. lal. arifesinde bulunduğunu be- ANKARA, 21 A.A. - Mıl-fH.z~ndcn nca edılerek kon 
iir Sır Nikola Okonor~!';'a:~- gelen mıihabemt ~müzakerat ward Robinson'un 72 yaşında 101 balondn ne o~a~ağ1;11a ve kul yan etmiştir. li iktısat ve tasarruf cemiyeti-! nihayet verildi. 
liye gönderdiği mahut notadan ve ~tm art&: ~ii vefat etmiş olduğu haber veri- lanı~caksa ne gıbı h~zmetlere .. . . · ~ nin enelik kongresi bugün sa- ANKARA 21 A .A.- . 
$On:ra amirii (Lord Çaırlis ·Bres tatbike konullnwiı ve fılıyata liyor. Kendisi Yunanistan, Ro- tahsıs olunacağı_na daır ınalu- Cebeluttarik'te vazıyet at 10 da Meclis Reisi Kazım ıı. İktısat ve tasarruf ccnuy 
focd) un kuniandasındaki. mun .g~ilmesi tckaırriir ettiğine- za· ma ve cihan asan atikası hak- mat ve~~cek ~azıyette bu~~a CEBELUTTARİK, 20 A.A. Paşa Hazretlerinin riyasetinde run. bugünkü kong~in~e c 
tazam ılıahrisefit filosunun Mal hıp bulunuyordu. Onun için o- kındaki ihtisası ile şöhret bul- dığını soylcmış ve ancak ıkı haf - Bir takan piyade bölükleri- 1 Cemi · 16 yetın 16 aylık faalıyetıne 
tadan >Jıaı.-e'ket ettiği habeııi vü- lanca ihtimamı sa.r.f ile nimeti mu idi. taya kadar .bu h~.s~~t~ kat'i bir nin meçhul bir semte hareket top ~ş~ır. • yetın ay- okunan ra~ra ı_ıazaran : 
nıt etti. Ayni tarihte Prens dö maıhsudenin elinden gitmesine • ııı ı •' k~ra.: verebılecegmı ılave eyle- emri almış olduklarına dair ola- lık mes~ısııte aıt raJ>?r ~kunmuş 1 - Cemıyctın halihaz 
Batenberg d" kravazör filo- mani olmağa 9abşıY'QrdU. Bu Ter kosa son "ht mıştır. Na.zır bu n:ünasebetle rak matbuatta intişar eden ha- ve t~dırle kabul edil~kten 5?n 170 subesi ve 27380 azası: 
sile Adalar denizine geliYQr- sırada A~an iınpeırıatorunun ) ar 19~ sen~s~d.e~ b~rı kabilisevk herler resmen tekzip edilmekte- ra .ruza~n~ede tadilat ~klıf- dıı. • 
mu« bundan maada Bahrı· mu- gayet mahirane ve musaliha- balonlar ıçın ıkı mılyon 400 bin d" B d t k • kı len tasvıp, hır buçuk .senelık he- 2- Cemıyet milli tasar 

" lar-'- (B b" . . h.,, _ _, } ı· rf 1 d - b. . . ır. ura a mevcu as en ta- sah k t••ı t tkik ol k . . . . hiti atlasi donanması .Cebelüt- ne o - maksadın bu olmadı aşı ınncı sa tıeue ıra sa o un ugunu ıldırmış- t t lcvi dl .. d . ı a ı er e unara u- ve ıktı.ısadiyatnnıza daır 19 
tar''<ta topl~nrp he tu""rlu"" ... _ ğmı Londraya ifilıam :ve izaıh mıyacak şekilde merkezi bir ko- tiır. lana mhaabe lye de 

1 
ecke!Pn.el aır o- mumi merkez ibra edilmiştir. neşretmiş ve bunlardan 627 ·'· ..- r , ... _ . . d . . r er e te zıp o unuyor. B d • k ' 

zırhklarını ~kmal ·ç· em· 1_ ~esı tayıfon fırtmalarmdan mısyon a muayenelerı teının e- Makedonyada yenı" un an sonra umumı mer ez nüsha basılmıştır . 
mıştı. 1 111 ıır a d~a mü~ olan 0 buhranı her dilecektir_. . . ve. yede~ aza in~ihabma geçil- 3 - Memleketimizde teş 

Ertesi günü Alman impa- taraf ettı. Gazı Hz. nm zıyPret ze\zeleler oldu Validei Hıdivi öbür mış ~s~ı merkezı ~umi azal'."~ sanayi kanunundan istifade 
ratorundan .hususi şifre i.le ge- Nihaıyet hiikWrıeti Osmani- . . hatıralan . . BELGRAT, 20 A.A. - Us- perşembeye geliyor ~a ~laveten Dah~lıye Ve~~ den sanayi müesseselerinin i 
len cevapta .. hulnı iıükümda- · ye ile Mısır Hıdiyeti canibin- Re~ıc~ur Hauetlerıı:ın tnımca'dan bildirildiğine göre Ş~~u Kaya, Sa~ayı wn~ım mu: lat krymeti; 
riye binaen ve malfım olan hu- den tayin olunan lkomiS}'!Oll a- Umu~ı mc;clıs salonunu zıya- dün bu havalide yeraltmdan ge- Dün İskenderiye postasıru duru A!1111et Şerıf, Mardı~ meb 1927 mali senesi zarfında 
dut mlHküyelt>.i dahilinde e11- zası tetk~katta lbulunarak El- rctlenndeki beyanatlarını havi len gürültülerle müterafik bir yapmak üzre hareket eden Sey- usu Alı ~U:a, A~ka":' Tıc~ret milyQn, 1928 40,001,661. 19 
babı umr:ın ve refahı temin arişten bed'ile hududun bir ldavhMa makamca hazırlanmakta tak;ım zelzeleler olmuştur. Bazı risefain idaresinin Ege vapuru OEmd~ı :eı~ı ~s~~ehır lmeb usu 67,022,966 Türk lirasını b 
maksadını istihd:ıfen vt.ikubu- haritasını tanzim eyledi. 18 .ey ır.V eclis salonuna asılacaktır. evler hasara uğramış, nüfusça avdetinde sabık Mısır Hıdivi 

1 
dm yeyderk ıntı 1 akpl o ~uş- muştur. 

lan aı!lkeri cev:lanm Mısır mc- l"l 
1322 1 . . 1 1,,

06 
asaiti nakliye kullznanlar- zayı"at voktur. Abbas Hilmi paşanın valdesini ar ır. e e aza ı ara, ali ik- 4 - Yirmi büyük ve kü 

u ve teşrınıevve " d l r "k , , r · · k" ·b· N 
selesini temelinden hal için tarihli itilafnaıme aıkdolunarak ~e ı ııı_~t vesı a~ı.a'.an~r-:env_a Bir feyezan getirece.kt'.r. Vapur ayın 30 un- tıs1~;~c ısı ;:numıB a~ ı hu- milli bankamız arasında yap 
ihtiyar o1!11uş bir hareket ol- mesele ,kapanmq oldu. skaı na ıyc resmı ı~ı;'.k elavesı- PARİS, 20 A.A. _ Ourcq da şehnmızde bulunacaktır. ruk k .. sa~,. Mıraath anNasedı. u- ğr ankete aldığı cevaplara g· 
madığı alakadarlara ifham -cdi- . . • a aranm~u:ıın muv'":' o ca- u ~uşavın az a~ . . ım, küçük tasarruf hesaplan şöy 
!erek hadisenin vehaıneti ıkal- Sultan Hamıt ıle Altnan'}'a gı ve vergıyı vermemış olanla- ırmağının setlerinden birinin yı Fen fakü,tesi talebesi Emlak Bankası ıneclısı ıdare a- bir inkişaf göstermiştir: 
matlığı,. bildirilmiş ve Tabada- imperatoru arasında cereyan e- rın seyrüseferden men'i temen- kılması üzerine sular Drancyl Yeşilköyde zasından Rauf, Ziraat Bankası 1927 senesinde 12,827,349 T 
ki askeıin avdeti tavsiye olıun· den v.e balada~ olunan mu- nisi hakkındaki cevap görüşü!- ve Rondy kasabalarını basmış- hey'eti teftişiye reisi Nizami, 1928 17,598,320 
muştu. haberatı huswnye daha o taııilh dü. Hesap işleri müdürü seyrü- tır. Bütün gece itfaiye efradı su İstanbul fen fakültesi maki- İş Bankası Ankara müdür!i Sa- 1929 " 22,367 614 

Kayserin ıbu müphem mana- te ıpatl~ &stida~~ı haiz bu- seferden menetmek işine bugün basmış olan 200 ~vin tahliyesi ne ve elektrik mühendisliği şu- mi, Noter Veli, İktısat vekaleti 1930 ~ 31.918'.202 
lı telgrafı üzerine hünkar: Ta- lun~ harlln umumı~. 1~14 se- ~ mevzuatı kanuniyenin mii- ile uğraşmışur. Öğleden sonra besi talebesi, diin Yeşilköye gi- ziraat. müsteşarı_ İhsan Abidin, Raporun sonunda birçok 
batla bulunan mevki kumandanı n:esıne k~dar tee~hwıınu mu- saıt olmadığı cevabını verdi. suların alçalmıısı muhtemel gö-' derek tayyare -istasyonunda tat- Sanayı ve Maadın Bankası An- lerde kurulmuş olan tasar 
meı<hum Rüştü Paşaya atideki <:ıp ol.dugu ve bınae~leytı ~ Başka bi; ~uvvei müeyyide bu- rülmektedir. Felakete uğnyan-1 bikat görmüşlerdir. Talebe, kara. ~üdürü Şakir Beyler se- sandıklarından maada aynca 
telgrafı yazGırdı. . . mu:ıaber":~ ve teşebbusa_t .uetı- l~ı ıçın makama havale e- lara meskenler tedarik edilmiş- muhtelif makine dairelerini gez ç~ıştt~. Bundan son;~ ~.ongre 1 tihlak kooperatifleri teşkili i 

Akabeyc takarrübü arzolu- ~smde vücude ~ele~ ıtıl~m dildı. tir. Hasaratm miktarı henüz ta- m~ş ~e kendilerine izahat veıril- nın tazımatrnın Reısıcumhur de teşebbüslerde bulunuldu' 
nan zırhlı sahile geldiği halde <:ı~ğ~ ~tı?una 

1 
bi:..., hızmet ifa Belediye makamı takrirlerden yin eclilemedmiştiGr. ... mışöır:. .. d k. . .... , Hz. ne iblağ etmeleri Reis Paşa I kııydedilmektedir . 

kums.ndawııa deyiniz ki: ettı ı l • 1~ o un.....ilir. Yoksa nasıl haberdar edilecek Duc e enes'in 1 numuz e -ı pa.~art~sı gunu• ________ .;.· ____ ;_ ____ _ 

.. Bu İ-ie Mısır fevkalade ko- o zaman ~çınde bulunulan ahval Diğer bazı temenni takrirle- cenaze merasimi ta.ebeye uçuş te~rub~sı yaptırı Amerikaıı dumpı•ngi •n/?. 
miseri Muhtar Pa•a Hz m ve vakayıe nazaran Avrupa ve rine verilen cevaplardan sonra t lacaktır. Fen fakült.esı tarafın- •• 

Y • • e- İ d de!h r bi h . . . TOR NO, 20 A.A. Duc de c1 23 · be .. ·· 
mur buyuru/muştur. Müşarüni- spanya a en şet 1 r ar- Tevfık Salım Paşa temennı tS.·-ı • ,. . . . an . nısan perşem . ~u 
l 1 ı k ·· ed. bin zuhuruna ı-amk kalınr.;tı · 1 · d kamın bıtl Genes ın cenaze merasıını Kral,! Maksım salonlarında bıor musa-
ey ı oraya , ge me . uzer ır. • · nr enn en ma za ar krali e hanedan azası ile b. .1 k . 

Burada lngiltcre seiaretile Babı Mesela İ~ilizleır "Miz:va,, vasıtası ile mi, yoksa riyasetin k ç~kv k e t ha· . b 1 dır mere ve.rı ece tır. 
ali arasında o/bapta itilaf hııstl kravözör!inii (Gazze) (El'ariş) gönderdiği tahriri tezkereler ile ~o lyuldse ztvat hiz~ı u un u Suriye devlet bankası 

275 milyon kile buğday yüzde 50 noksa 
nına dünya piyasasına çıkarılıyor · ı h tt f ı ...._.,. · M · h be gu ıa e mu an an r surette 

olmu-itur... Bınaena eyh zırh- a ı ası ı S"'111 ıne ıza.m ve ı mı a rdar olduğunu sordu ve . dilm" · direktörü 
/ı taralmdan fili teşebbüsata ha- ırr!~l~ra a'! .o~ ?ir t_el~raf ~-i- mu~ka. t~hriri vesika şeklinde Ca e {er. ")I t'd NEVYORK. 21 A.A. - A- buğdayın Avrupa piyasasmll 
cet kalmamıştır §ayet bu beya- regının degıştıırılmesmı .senıuş venlmesının usul ittihazını tek enera Ul auma an Suriye devlet bankası müdür merika çifçilerinin menafiini hi- satılmasına karar verilmişti 
nat ve vasaya isla .olunmıya- tei müdahale ittihaz etmişler lif etti. Riyasetten esasen böyle haber yok !erinden M. Berard d·u·n Toros maye zmınında bug'day fiatleri-'-~ı·d .__ Bu satı§ta hük(ımetin yüzde 5 
rak hudut ve hukuku Osmani- ve "':" a a ucyan ol.~duğu ~ yapıldığı cevabı verildi. Reis ar- PARİS, 20 A.A. - Peti Pa-ı ekspresile şehrimize gelmiştir. nin düşmesine mani olmak için 
y~ye tezavüze kıyam .olunursa re hır t~kım sefamı harbıye tık mevcut bir şey kalmadığını, . rizyen gazetesinin Rabat'tan is Malfim olduğu veçhile Osmanlı! ziraat meclisi tarafından satın derecesinde ziyan edeceği söı 
hılafı usu~ ve hukuk olduğun- sevk ve ıhza~m~ da _baş_la1?ış- ekseriyette mevcut olmadığnıı tihbarına göre Cumartesi günü Bankası Suriye şubeleri harbı!atmmış olan 275 milyon kilelik !eniyor. 
dan bahs ıle prlotesto ediniz. !ardı. Devletı alıyyeyı. te .ıdı~ e- · söyliyerck celseyi tatil edeceği Mera keş' ten Ağadır'a gitmiş o- umumiden sonra merkezi Bcy-

l~bu protosto ve ihtarattan 

1 

den ve Almanyanm sıyasetıne j esnada Tevfik Salim Paşa tek- lan jeneral Guillaumat ile zevce j rutta olmak üzere Suriye banka 
sonra zırhlı tarafından tecavüz dokunan şu .halde~ ba~ka F:.an frar söze baııladı ve temenni tak si dün sabah henüz Ağadır'a sı namı altında toplanmiştir. M. 
vuku_a ~elirse filen mukabele et-ı sanın .~uvveı malıyesıl.e ~un-1 rirleri için tahriri şeklin usul it- vasıl olmuş değillerdi. Binmiş 1 Berard 0fmanlı Bankasının se
Jileyımz cereyanı hali hemen iden gu~e aı:tan Rusye tensı:k~- tihazından bahsetti. Reis temen oldukları otomobilin büyük At-J nelik içtimaınde Suriye Banka
yazıııız. j t~, a~~er.yesı de Al~anyayı du- ni takrirleri için tekit yapılaca- Jas dcığl:.ınnı geçerken sakatlan , sını temsil etmek üzere bugün 

. Bibhare ~abıali ~dudu ,ta: I ~unc.urml"kte oldugu~dan .hal ğını ~~~~e.di .. Kabu~ edi~di_. P:.ı- ınış olduğu fa.l"zecliliyor. Araştır' Loııclraya. müt::~eccihcn şehri-
vın etırnek ıızere hır hey etı ı ( Bıtm•dı ) z:ır l!"Ullu ıçtıma edılccc.<tır. l nı1 lar b:ışkilu~tır. 1 mi;;ılen ı;tı.decelıttır. 

Hondouras vukuab Otomobil y~r.şı 
TEGUCİGALPA, 20 A.A. MONAKO, 20 A.A. - B 

- Ceneral Jose'nin kumandası yük otcmobil ya:-ışı Fransız y 
altında bulunan hükumete sadık ı rışçısı Chironin binmiş olduğ 
kıtalar, Tela'ya hücum eden a- Bugatti otomobili tarafır.d~ 
sileri püskürtmüşlerdir . k:ızamlmı~tır -- -~ 
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Ankarada yerli~ mal sergisi; ,, çok 
- Koliler Vllagt!ll~ [ Ekonomi 
Ankaradan Mektup: , 

" ',f 

Ankara ikinci yerli 1 

mallar serg!sini ziyar~t 
Sergide ileri ve yeni hamlelerle 

. modern ve milli bir . ""'" -
anayie kavuştuğumuzu görüyoruz 

1 Tavukçuluk 1 

~ Bulgaristan iki · 
~' talebe istedi 

Bulgaristan, tavukçuluk .t~
sili için iki T~rk . ;atebes.ının 
ıönderilm~inı _vı.layet Zıraat 
Odasından ıstemıştır. 

Bu talebenin iaşe masraf ve 
ibatcsinin temin olu?-a~ğı 
da ayni zamanda b!ldinlmıştlr. 

Yarın daireler tatil 
23 Nisan bayramı münase

beti ile yarın daireler kapalıdir. 

inhisar şarabı 

Satenik Dudunun 
başına-~ gelenler •.• ~ . 

Paket postanesinde 
yığılıp kalmış mı? 

Tüccarlar Ticaret Odasına 
müracaatla paket pastahanesi 
muamelatmm betaetinden şikl
yet etmişlerdir. 

Tüccarların şikayetine naza
ran Kurban bayramı münascbc
tile satışa çıkanlmak üzere ve 
kol~ ~!41 olarak bir çok eşya 

Satenik dudunun batına ıelenler, 1 Safenilı: duduyu mahkemeye mü· getı?~ış, fakat memurların a
pitmit tavuğun batına ırelmenıit me- racaata mecbur eden hldiH itte bu· cemılikleri yüzünden bu koliler 
ğerıe ... Efendim, bu kadıncaiız müt dur. Fakat, phit diye ıöıterdiğl kim postahanede yığılıp kalımşttr 
hit bir karmenyolacılığa u(ramıt···· ıeler, müıbet bir tey ıöylemediler. Tüccarlar bir iki güd zarfınd. 
Ama bu karmanyolacılık sokak orta· Ortada h1r1ızlık vukuunu teyit ede- b k rı . a 
11nda değil... Bir kadın meclisinde!"' cek küçücük bir delil yoktu. Mahke- u 

0 1 e~ı post~d~ alamadık
Zarif bir salonda... me, o ırece Sateniğe zorla rakı içiren l~r~ takdirde milthış zararlara 

Na11! mı diyeceksiniz? Anlatalım: !erin gayet tabii olarak ber-.!ine ka- gınftar olacaklarını bildlrimiş-

Zavallı Duduya zorla rakı içirerek 
altıncıklarını nasıl aşırmışlar? 

Satenik duduyu o ırün Buna sokağın rer verdi. lerdir. 
da bir evden çağırıyorla~ı • Bursalı Alinin dünkü Ticaret Odası bir taraftan bu 

- Sabahtan gel de bıraz ortalıgı · ·· · .. 
temizle .. Diyorlar. Yetmiılik dudu- muhakemesi vazıyet uz~:ınde teşebbusata. 

Müskirat inhisar idaresinin nun zati iti gücü bu.. Kih çamaıır .. .. .. . başlamış, dıger taraftan da kolı 
Edime ve İzmir'de tesis ettiği yıkar, kah ortalık süpürür .. Bu vesi- KBmurju :ı~~nın.~tşlı~dken. mazH • postal muamelatı üzerinde tet-

idarenin imalatı piya

saya çıkarıldı 

' 1 · d le ile de bet on kuruı alır hayatıru n.un ursa ıl 1 dı e oKg u 1'r etıbahR"! kikata başlamıştır Bu tetkilrat şarap imalathane enn e şarap . d U . . rıye memur arın an ema ve rı· · • miltahassısı tarafından imal edi t~; e ~· 
1 

zatmıyal?",. d;dıkle_r~ yeli Ihsan Efendilerin mahkemelerine neticesinde Pastahanenin koli 
len şaraplar ahiren piyasaya çı- ::."du~ .. çagırı an yere ırıtmıf, atenı d~n A~ır ~ezad": bat~~ndı ve ?'aln~z pos.tal n:ı~amelatmdaki usulü na 

karılmıştır. Me- ak . . d b" - bır tahıt dinlendı. Dıger tahıtlerın zanyat ıtıbarile pek muvafık gö 
ger o ıam ıçın ev e ır eg· lb" · · ahk h" d"ld" 

Bu şaraplar nefaset itibarile lenti tertip edilmiı. ce ıDıçm ::' emke te ".:1d• .:· riilmilş, fakat tatbikatta muvaf-
iyi olduğu gibi fiat hususunda Satenik dudu, itini bitirdikten ogurur en O U fak olunamadığı görülmüştür. 
da ehvendir. sonra çıkıp gitmek iıterse de bırak- Ortaköyde Viktorya isminde bir Oda postanın paket işlerinde 

Tekirdağındaki şarap kavı- mazı; .. 
1 

f hl .. .. .. h" kadın doğururken vefat etmiıtir. Vik sür'at temin edebilmesi ve güm 

nın da 
inşaatı ilerlemektedir. -: .o"! ': er~ ı l!a~umuzde Sıç toryanın zevci müddei umumiliğe mü ri.ik tarifesi tatbikinda tereddü-

sen~ız ıç:ımıze ııner hızım? 01maz a racaat ederek refikaıının bir ihmale ·· ·· · · · 
Likör fabrikasının imalatı da tenık, mutlak bemutlak katmalııın. k ba ld - "ddia . . M de duşulmemesı ıçın paket mu-. ur n o ugunu ı etmıttir. u~ • · · 

pek yakında piyasaya c;ıkarıla- Sdate1nıkdzavballı!1ı, "fhizmet ettiği ma· avinlerden Ragıp Bey tahkikat yap- ayenelennın komısyoncuların 
caktır. ~m ~ an u ı tı •tı görünce gevşe- maktadır. ve tüccarların huzurunda yapıl. 

İnhisar idaresi Çesme ana- yıveErıı·d. -ı ti" ld _ .. led'k Cemalin katili mah- masım muvafık görmektedir. v e eg en o ugunu soy ı · p "d · d soncularına para ve tohum tev- Bu eğlenti, içkili mickili, çalgılı mal- kum oldu . . o~ta 1 a~es1.• ~ muhtemel 
zi etmiştir. gılı, danslı man•lı bir eg' lentidir.. .. .. . . sut ıstımallenn onune geçmek 

Kad k k h 
. fr Kadıkoyunde Cemal umınde biri- ~ı·ı b f k Bunların istihsal edecekleri ın, er e ep bır arada so a· . "'ld"" ki k . . em_ ı e una muva a at etme-

Dumping 
Triyeste ve Ham
burgda filen bitti 
Rualar tütün ve Kafkaa fındıkları 

ile hariç piyaularında tütün ve fın. 
dıldarımıza rekabet ediyorlardı. 

Bu ekabet bilhaasa Tirycıte ft 

Hamhurgta çok kuvvetli idi. 
Oralardan alınan mevauk mal<ııu 

ta nazaran Tiryestede ve HamburJtl 
tlltünlerimize ve fındıldanmıza kartı 
yapılan Rua dumpingi filen hitam 
bulmu§tur. 

Çünkü Rusların Tiryeset ve Ham 
burgta piyasaya sevkettikleri tütün 
ve Kafkaa fındıkları bitmiş, Rusyada 
mal kalmamıştır. 

Bilh~ssa . lı_ndıklarımızın fiyatla· 
rında suratlı hır tereffü başlamı§trr. 

Mısırın tütünlerimize 

ağır tarifesi 
Mısır gümrük idaresi bir tarife ile 

tütün gümrüklerini tezyit etmişti. 
Bu tarifenin tatbikından evvel ıl

parif edllınlf ve Mısıra vasıl oldulu 
halde henüz gümrükten çıkarılma
m<' olan tütünlere de yülr.ıek tarife 
tatbik edilmesi emrolunmuştur. M'"" 
tüccarları bu vaziyetten müteessir ol 
muşlardır. 

Sanayi sergisinin 

madalyaları 
Milli sanayi birliği tarafından An 

kara sanayi sergisine iştirak edenlere 
verilecek madalyalar ihzar edilmis· 
tir. · 

Bu madalyalar sergiye iştirak e
denlere İstanhulda tevzi edilecektir 

Sokombel gaz şirketine 
ceza 

ma
hsulün de inhisar idaresince nın etrafına dizilmiş, içiyorlar. lçle- n~ os ·· ıurme e maznl~n :;r;ıuerEmfualvı mektedir. 

rinden biri Sateni ... i d der· ru u eyma.n ve po •• ~zım · er • mübayaası ayni zamanda temin U •kt kaldg ave_t
1
c.. :. . hakkında Ağır ceza mahkemesi dün Oda bu hususta bır rapor ha-

- z a ınsa ıı:o numuz ıra- k t br- · · s··ı z r1 t R I k · edilmiştir. Bu hareket zürra ta- zı olur sandın.. Gel kadınım, iki ka- E~~mı ~ ı:: et:;'ı~tir ..•. ubeyman l ı damış ır.. apor ge ece ıçtl- Ticaret odası Sokombel gaz şirke 
rafından memnuniyetle karşı- deh şey de sen yuvarla kadınım.. , · .... 7 1 

15 
sten a _ et~gı te eyyün ma a meclise arzedilecek ve ti~.", hakkında cezai muameleye te-

G11zi H11zretrerlle Jsmel Paşanın geril .nallar lanmıştır. Satenik evvela tereddüt eder. Fa- fet~lı~ın en selne adır~r dapse, ancak meclis kararile esaslı teşebbüs- vessill etmiştir. kat ki b" k . . . aı ı muayyen o ma ıgın an yarm l d l k Bu şirket mevcudiyetini muhafa. 
serglslndşn iki intiba "" ır a ,amcı olduğu ıçın nı- t zil d"I k 7 5 hk' er e yapı aca tır. "ğ" h ld 

M 
•• d hayet da~namaz. Tam o ırrada, ya- en e .'ere • seneye ma . um za ettı ı. a e ~dal'.a. mecbur olduğu 

ANKARA 19 (Mlliyet) - müesseselerimizin en çok naza ason usta ı nmda getirdiği 10 Y•tındaki torunu olmuı, bımarlı~nede vefat ede~ Bıcan Köpeklerin itlafı muameleı kaydıyeyı ıfa etmemiştir. 
9 nisan çarşamba gününden n diJkıkati celbedeni İbrahim kulağına eğilir: Ef. hakkındaki hukuku umu"?-'y~ d_a- . .. . Şimdi oda şirketten senelerden 
erj Ankaranın umumi alaka- zadeler meşheri olmuştur. Jstanbuldan Atinaya - Sen çddırdın zo .. Koyftllnda pa v~mın sukutuna k~ verılmıt!'r· İkı gunden ben muhtelif sem- beri ~d~m~di~i ücr<tı kaydiyeyi ce· 

h en çok celbeden hadisesi, Geçen sene sergiye gelen ra olduğunu unuttun yotuaın? Suleyman Ef .. maktul~n verese
11

?e tlerde, sokak köpeklerinin zehir ~:~:.ki ı-,,ıslı fazlası ile tahsil ede· 

erginin açılması; kalabalığı çorap nüınuneleııi yalnız ümit hareket etti Sar~in der';;! ak~ batı~ ge~ir: ~~ =. 1~;. ~=~:~~i~r:"ı!~:: len~rek öldürüldüğü görülmek-
•• 11. çok etrafında toplayan yerli, veren, yalnız bk ani rağbeti ih Dört gün evvel şehrimize kı°fçm:mtınızı zmaynn.i en ıra- tından beraat etmiıtir. te~ır. Yalnız pazar günü 300 M. Holştad iki ay 
~~lll.ci milli sanayi sergisi pav- timalini canlandıran nümune- gelmiş olan Fransız masonlan _. Y ooo .. Dünyada Oltnflz. ntem K d J I d8en fla~lka köpekb itlaf «:dilmiştir. 
Yontan olmµştur.. terdi; ıbu sene, bu sanayi şube- üstatlarından ve sabık Fransız içecekıin.. ., azaze e ngi İz e Çl a ta abetı aske- mezuniyet aldı 
. On altı ay1ılk lbir maziye ma- ımizde tasavvur edilemeyecek meb'usan meclisi ikinci reisi M. . Hep ~i~de.n ka~m'!' iiotii.~e ~le ·ı • • • riye kongresi Muhtelit mübadele h ' f 
tk l kull "--d tb . "h b" tek' G . d"" E ·ı A nırler. Bın eline tlf"Y' alır,,otekı Sa- tayyareci eri gıttı b" f eye ı o an ve yerli malı an- ·ıw; ar arız ve sarı ır a- roussıer un ge vapurı e - tenik duduyu sırt ~ıtü ;yatırarak ağ- . . . . . Belçika'da toplanacak beyne! ~tara aza5?'1danM. Holstad i-

a:k şıarmın lbir h~es bir mo mü! vaırdıır. tina'ya hareket etmiştir. M. zına rakı akıtmağa beılar. Satenik il E~kı~ehı_rde bır kaz~ _netıcesı milel tababeti askeriye kongre- ki ay mezunıet almıştır. Mumai 
~!halinden çılkııp lbir 'şuur vıe Üçüncü p.avy~ndaki .. meşh~r- Groussier'yı rıhtımda bir çok kin _!>iraz çabalanır. amma, boiazından k~Y": ınmış _olan İngılız tayya sine Oülhane hastanesi müdür leyh ~ezuniet müddetini geçir
~r adet olmasını temin etme- lerde umumı alaıkayı u_ze:I.erın masonlar teşyi etmişlerdir. M. aıagı mcak ~ıcak ınen _rakı ~amlaları ~cı~en M. <:Jıngs ve Cons şeh- muavini Miralay Hasan Kadri mek uzere yakında memleketi-

h esaslı uındeleı:ıinden biri tu- de en çok toplayan, mıllı ıiiktı- Groussier gördüğü busamimi- da hoı;una ırıtmez defil. ~anı... nmıze gelmışler ve burada kal- ve sıhhiyei aske . ""f . 1 ne azimet edecektir M Hol 
'an ını·ı1·1 tas~"ruf ve 1"·ktısat ce sat gayeleııine en kısa ve dog-- yetten fevkalade memnun ve Lık lık lık ... Oh .. Kifır ralo ırit- madan dog"rudan dog-ruya tay- · d nye mu ettış e- t d' b be · · · S· - tikçe sarıyor. Zaten iıin zortuğu da .

1 
. • • nn en Mazlfun Beylerin iştira- a ın gay u • tı esnasında M. 

r ~Y.eti, bu a.z zaman içinıde, şe- ru yo~an giden bi~ ~k ~ü.es- müteessir olduğunu müteaddit kalmamıı artık. .. Sat~i~ dudu, biz- yare ı.e Londraya gıtınışl~rdır. ki tekarri.ir etmiştir. Hasan Hender~en mumaileyhe vekalet 
aıtın mahdut müsaadesine seselenn meşherlerını havıdır. defalar söylemiştir. M. Grous- zat doldurup doldurup ıçıyor. Oh ırel Kazazede tayyare hurda bır hal Kadri ve M lO. B 1 . edecektır. 

,. ğmen halıkın ve !büyüklerimi Adapazarı •bez fabrikası, yıl_- sier kendisile görüşen bir mu- keyfim gel! de Eskişehir tayyare kararga- ka ·· k az m ey ~r bır J ·r f' · A k <tn ·· h t..ı..·· l uf-
1
• lb ham·n·mı"ze demiştir ki: Nihayet

00

her mecliı gibi bu mec- hına emanet edilmiştir ve ta- ç ~e adar Avrupa ya gide ngı lZ se iri n araya 
r gosterdiği alaka ve müza e mayan bir teşe""us e, ~ ır . _ ' • ' 1 ceklerdır K d k • • • 

i

tte dayanarak tamamile huvaf- s·...,ayeye ragtn-en, _ted.rıç ve. - İstanbul masonları tarafın lıs te dagılıyor. Sabaha kartı Satenik miri hemende imkansız görül- b' .. · oı;gre e as en tıb- gıdıyor ,,_ ....... k d .. ·ı dudu gözlerini açıyor: k d" ıyemızın eski ve yeni kıyafet İ . . . . 
""' olmuş bulunmaktadır. teenni ile mııvaffakıyetın bıır dan hak Iffi a gosterı en tevec- - Eyvahl Olanlar . ol~u. Satenik me te ır. nümuneleri de gösterilecektir. ngılız sefın M. Klark bugün 

ile\' erli mallar seı:ıgiısine buse- şalheseridrr; İsmet P_aşa."n.e cüh ve kardeşliğe pek minnet- duduya .. Bunca senedır dııınden tır- 30 Fransız seyyahı ihracat ofi i • b' ekspresle Londradan şehrimize 
. '. 70 firma esaslı mamulatla şekilde 'kredi açtınız, şımdı pı- tar olarak güzel memleketiniz~ n~~ndan arttırdığı liracıkları, 8 in- Dün şehrimize vapurla 30 b ~~ ~ıın ır gelecek ve burada durmadan ~tıırak etti .. Pamu'k mensucatı, yasaya hiç borcunuz var mı,, den ayrılıyorum. Öteden ben ırı~z, ı.o Osmanl.ı altın•,. 100 tane fransız seyyahı gelmiştir. Se _ te lıgı doğruca Ankara'ya gidecekt" .,,~aHak olmuş bulunmakta- .,_-•-linıde sorduğu suale şu c~va esalet ve büyüklüğüne meftun Tkurk llırası sanki toDrbasıekle beraber yahlaı şehrin muhtelif şay:nı 1. ~TANBU1: .21 (A.A.) - İhracat Sefir cenaplan Ankarada İng:~~ ,~11 .-""' 'hl ld - T"' ki · T"" ki uı o mut uçmut•· em o zorla o ısınden teblıg olunmuıtur· . . . 
ka dOkumaları ve muhteli~ hı aldı: "Yalnız ÜÇ tezga .. a ış.e o. ugum ur .. ye~ ve u: fe- ı rakı içirmeler filan paracıklarını atır- temaşa yerlerine gezmektedir- Ham afyon ticaretinin m~mnuiye- tere, kral~çesırun biraderi ve C~-
1\ d.ın eşyalarından yazı makıi- başladık; babamrzm -~~CJ-ubesı- n yakmd_an go1:'.11uş .o~mak ır- mak içinmif.... ler. ti hakkında intişar eden haberi ibra- nubı Afrıka sabık valii umumisi Siesı şeridi ve elektrik makine- ni ıkaırdeşimizin tdknıgıle me~ç satına naıl oldugum ıçı~ çok n:ıe 1 • . cat ofisi İktısat vekiilcti celilesinden Lord Adlon ile ailesini istikbal 
lı/arç.a!arma gelinceye kadar ettik; hoş yere ":cele e_tmed1;.k sudum. Türk kardeşlerımle bı- L\tt ıo o • # ~ telg~afla aldığı mezuniyet üzerine edecek ve müşarileyh ile bera-

t nevi malzemeden mükem- fakat sırası geldıkçe bır toka· raz daha beraber bulunmak ~e~- I • ~ tekzıp eder. ber şehrimize avdet edecektir. 

l:'İ el nümunelerle süslenen ser· mül merhalesine daha . ıkavuş- kınden malınım kalmamak ıçın l'.l J ~ K 
b de ~er pavyonun ayn ve mak mayı esas bildrk,, d~dıl~r. Bu vapurun İzmire uğramasından - urb d • 1 • k u~.bır orijinalitesi varoır. milli sanayi.deki kat'ı.~etı mu- istifade ederek İzmir masonları Fa ı . d. v • t ' an erı erı ma -

o.er müessese, idealini ta- vaıffakiyet için en mukemmel nn. da ziyarı:_t ~d~ceğim: Vak_- re erın ye ıgı cese e b 1 ~kkuk ettiırmek yolunda i1k riimüııüdür: "Tedrici hare.~<et !,. tım dar oldugu ıçın İzmırde bır uz a to ı k ~~. adınıalrı atmış görünm~- Geçen sene sergide muvaffa miiddet kalamıyacağımdan mü- 90 d f k" • p anaca •• erı~ .. ~esela: Bep marka bır kiyetli bir başlangıç şeklinde teessirim. İzmirden ~onra sey_a yaşın a a ır hır kadının CeSe- •• • 
. lı ışı kıravat va:rıken art~ görüniiıyordu. o ık~dar .. Halbu- hatime evvelce yazdıgınız şekıl Dun tayyare C • t" d k d"I :ıtıse İngilizleri~ 1>pord~.senlı ki bu sene 3o numara ipekli~ de devam edeceğ~ı:t·" _ dini fareler delik deşik ettiler . . emıye ın e a te ı en ;:ava.~Jarma raı:ıbet goster- maıddei ~ptidaiyesinin lhep~ı Mason mahafılınden aldıgı_- ırtımada bu m ı h 11 d"fd" 
i k luzumunu hıssetmeyecek- yerli malı olan clıo'kumaları, Iz mız malumata nazaran İzmır Beyoğlunda Kalyoncu Kol- Posta idaresi de Samatya 'ı' ese e a ıe 1 ı 
:· Mesela: İş bankası mensu- mirde mevzii mahsullerle ihti- masonları M. Groussier'yi istik luğunda 19 numaralı evde tek postahanesinin hesaba tını tetki ~--
et fabr~kas.mrn'.. Karamusa_llın yaçlarını temin eden. fabrikala~ bal için hazırlanmaktadırlar. başına oturan 90 yaşlarında Za- ke başlamıştır. 

ku l:Ierek~nın guzel desenli, ol 'I"I ile pamuk sanayiı .?u senekı ' bel isminde ihtiyar bir kadın, Remziye H.1n İntihara 
tı renkli lkuınaşları memle- gide en ba<-ta görunen vaır- Turing kulüp hey eti ölü olarak bulunmuştur. Zabel, t bb" • 

et fabr"k 
1 

d • ·h ser "' "d • kimsesiz bı"r kadın oldug·undanJ eşe USU 
.i" ı a ~m a umu.mı ı • lılkiardan biri olmuştur. __ . ı aresı Jaca t kalb 1 ed k b elb-

1 
- dört günden beri kaldınhmyan Davut paşada Helvacı Tah-

lilli e e u • ece ' ır m Çiftçilik ve lüle taşçı ıgı gı- Turing klüp hey'eti idaresi cesedini fareler delik deşik et- sin efendi sokag- ında oturan 18 
'c Y t,. umumı zevke cevap ve b" "h' e sınai membaları o- b ·· · tima ede•ek Balkan haf \ Cek bır nefasetle çrkarılmkıen ı tarı 1 v . . . 1 ugun ıç . miştir. yaşında Remziye hanım, anne-
1~trk kimse, modaya kat'i ria- lan sanayi şubelerımızın nası tası münasebetıle yapılacak ~e: Zabıta kadının ölümü etra- sinin kendisine bayramlık man 
'etine rağmen bile, ecnebi ku- fabrikalaştığı, nasıl beyhudet~~ rasim progra~ının :0~. ş~l~~~ru fında tahkikat yapmaktadır. 1 to almamasından müteessiren 
ll<ışını satın almak gafletinde uzun emekten s_onra ~z. ve • bir daha tetkı. ve atı şe ı e Samatya posta müdü- 1 tent~_rdiyot. içerek intihara te-
1Ulunmayacaktır. tek istihsal yerme serı ımalata tastik edecektır. •. .• d l şebbus etınış, fakat yetişilerek 

,.,. . . b ·· b l d - b" kaç meşherle v.. · runu nasıl soy u ar? k ı oırıncı pavyon, u, yun men aş a ıgı ~: 
1 

Halılar, san'at maharetıle urtarı mıştır. 
ilıcatın meşheridir. alman kısa ızahatla ko ayca an , t vkinin üzerinde imti- Bundan 10 gün evvel Aksa- Soylenildiğine göre Remziye 
İkı'nr 1· pavyonda· ı"ktısat se- !aşılmaktadır. Itriyat ıneşher_ IC: sana ~:. bu tarı"h'ı ve mı"llı' san' · d b" k' hanımın ölüm t bb"· ·· d ı ~ ' . . . b . , . b" ok mılll zaç ettıgı . . ray yangın yenn e ır va a ol- eşe usun e ya 

· b <lınızda bir Çoban yıldızı g~bı n, u ınce san atın ır ç hsulleri mevsımlerın fev- muş, Samatya Posta müdürü ruz mantodan mahrumiyet de-
eliren mu'"tevazı faal ve mu- sermayelere, bir çok azimkar t.e at. mda k l n, bı"r nevı" seyyar H"lm" B . d g-il bazı ahla'k. "th 1 1 

, k a a ı ı ey yangın yenn en ge- 1 1 am ar a tın· Tayyare ctmlyetındt diJn aktedi/en içtimadan bir /ntıba 

ı ~~ffak sanayi mUesseselerimi- şebbüslere muvaffakiyetli bır ın hle "b" iktısat bahçesinin çerken Posta müvezzilerinden da kalmıı; olması de müessir ol- t 
ili tın meşherleri sıralanmıştır. vasıta olduğunu göstermekte- tar . ~ ~ı -~ !emektedir. Taceddin ile iki arkadaşı üzeri-! muştur. • ~.tanb~l. tayyare cemi_retin- Nahiye şubelerince depolara teı r.· ti . . d. zcmınını sus . . 1 Ot b I kazası de dun reısı Hasan Fehmı Be- lim edilecektir . 

~otaJ eşyası çok nazarı dık- . ır. . . • İkinci yerli maJlar sergısı, ne hücum etmişler, kasanın .a- . . omo ı yin riyasetinde bir içtima yapıl- y ln <ıtı celbetmektedir· şimdiye Çıkolata meşherlen, fevkala . 
11 

yalnız bir milli ah 1 h a ız deriler için teberru il-' , d -b .. .. bul kt yerlı ma arının n . tarını a rp posta aney~ ~ıt - , Şışlıde Bahçe sokağında 5 rnıştır. İçtimada kaza ve nahi- ashabına matbu makbuz vcrile-
"ar moda ve ihtiyaç gibi iki e rag et gormuş unma a- . ı deg-ı bir takım tica- mışler kasayı açmışlar ıçınde l h ed k" f" · Cı'- V k ·ı .. d 300 400 k" hamıyete , . '. , , num~ıa ı an e mu ım şo Ol:' ye reisten bulunmuştur. cektir. Bag-ırsak ve boynuzları" 

•

1

• " ag· zı doldurma:k için ha- dır. a tı e gun e . -. ı- • d"şelerle tebcile tutunmaya 3 bın liradan fazla para bulunan Corcın"n ida es· d k 2158 y ı c 1 k d 3000 n en ı . . ı r ın e numa apı an müzakeratta Kur- çin nahiye şubeleri tarafından 
tı~e giden sayısız paraların lodan ?aş !'"Y~ra , şun ı - ak kazandığı, milleti sanayii- k

1 
asdadanVlOkO' !ıra 1~Jıp sav

1 
uşmu_ş- , ralı otomobil Feriköy Barutha- ban derilerinin toplanması şeklı" 

•111leket dahı"lı'nde kalmasını 4000 kıla ıstıhsalatta bulunan h . . h" yeye mu·· htaç olma- tm dd . d mahalle şubelerine toptan birer ma ar ır .. a a po ıse a ese ış, ne ca esın e 132 numaralı ha- şu suretle tesbit edilmiştir. makbuz ven"lecektı"r. 

~lt\in edecek ol.an ı"peklı" d"ku- fabrikanın memleketin bu çeşit mızkın. 1
re devlet mu··zaheretı"ne T dd 1 k d 1 h kk d k" M aı v • d". ·ıı· ma uze ace ın e ar a aş arı a ın-,ne e sa ın anav Rıza oğlu Mahalle ve köy şubel~ . K - H l 

!la <ır, krep düşin ve krep bir- gıda ihtıyacmı ıger mı 1 m~-
1
• k olduğunu katiyetle, vuzuh da kanuni muameleyı ·?aşlaoıl- B_ilal Efendiye çarparak mecrıı ban kesen evlerden deri, r~ağ: a kımızın bu hayırh işe her 

lllar, muhtelif renkte fanta- mulatla beraber tamamen temın layı "ft"harla go··stermektedir. mıştır h t b b" . . sene olduğu gibi şitap edeceği _.._ _ __ _.. _ _ ..;_.;.;.~;;.;.;.;;...L..._.....::~....ı:a...tlı:ılalillldd[ırı:,. ___ ~a~v:e_ı~ı::::;;.:;;;.;;.m.... · '- ıve e se e ıyet vermışbr. l!'lk ve boynuzları toplıyacaktır. şüphesizdir • 
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111111 DEVLER KERVANI 
±il '. ı: 2 -· !L&! - -- -- ---·· -....... ~-- ----

Jlilliy~t 
.A ınn uındeıl "Mllllgetlll'" 

22 NiSAN 1931 
l:>AREHANE - Anloara cadde.! 

No: 100 Telırraf Mhai: Milliyd, t .. 
lan bul. 

Tel.,_ aumaraJ.ıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C TUrlı:iye için Hariç iç;. 

3 aylıir 400 lruruı 800 kurut 
' • 750 " 1400 " 

12 .. 1400 .. 2711C • -·--Gelen eırre/r Keri verilme• 
Mi•dıti se,eat nüıbalar 10 lnanat 

h•r. Guete u -tlıaaya ıılt ; ...... 
)tin ır. iidiriyete aaüracaat edilir. 

Guet..m. illnluu mee'uliyetini 
lsabul ebnu. 

Metf eplilır ıtsıbı~ııı 
Fırkanın tebliği ve 

son vaziyet ---
100 ncü haftanın dördünücülü 

ğünü Galatasaray lisesinden 
118 İ1hami Osman B. kazanmış 
trr. Yazısı şudur: 

100 cü haftinm en mühim 
'haberini fırltarun çok şayam 
dikkat olan tebliği ve son va
ziyet teşkil etmektediır. C. H. 
fırkasının salıya ilan edilecek o 
lan namzet listesi ile beraber 
Gazi Hazretlerinin neşrettikle
ri beyanmameye büyük bir e
hemmiyet atfedilm.ektedir. Bu 
beyanname müntehi.bi sanilere 
bir dire+ktif mahiyetinde olacak 

Bilmecemiz 

,,., .. 

Tam•nıtn Frueııea !Miti lfüal.,ln oııı nıuaıısamı 

MAJIK SiNEMASINDA 
nıualfcrıne bir ıasvefWuyetle devam ediyor. 

124,000,000 Franga !6 Pırlıll yıldız 
mal olmu film 20000 fip:üran 

• • 
) ıldızları: JEANNE H!:LBLING GLASS • PAOLI 

111111111~ Her halde gidip görilnüz. cıı=====ı 
aGr'1""'n~~ m z ~ u 1:= : : rı=t=i~Inrnl 

l\u ılrıamı M E L E K 8 1 N E M A S 1 fıi 
Pek miibtnı Ye Fran<ızca oii?.hi u ıarkılı it~ 

1 H T t R A S A D A S t Kıı 

lu 

hlminl ıakdım edıı or. l lr0 di tem~!liı eoi batındı: DA'\ JEL P.\l 11 A- H~j. 
ENIUQCE RIVl':RIH) · C ~::.TON J \CQU~:T ,. PHILll'l'E 1 lERl.\T 

lltveten: FOX \10\ ILTONJ,; en mühim halihazır handi~lcri ; 

:::-ı=ı=:~'.-=.-ıı.& u ~==..:"bl~.J.1~111 
GLORVA • 

Bugünkü Hava 
tır. 

Fıı:tka; namzet listesinde 
muhtelif vilayetlere münka
sem olmak üzere 30 mcob'usluk 
için namzet göstermekte ve bu 
auretle müstakil ve muhalif
lerin kazanmalarına müzahe- ı 
ret etmektedir. Fethi Bey ve ı 

arkadaşları miistakillcn nam- 11 

,. 25 Nis;ın C'unıartt'i .\k~amı ~ 

1 _. ESRARENGİZ ADA ~ Ddn cnlazla haıaret 'il:i enaı: 

12 di. Ruıcıııı ruz~lr aıüıehan!I 

ff··i~ 
Listeden sonra 

zetliklerini koyacaklardır, in ti- 1.....;....J.;;::;;,....:......:......:_:._..~.:.....: 

hap edilmeleri c;ok mlihtemel-
dir. Bu suretle Meclise otuız Soldan sağa: 

Dün gazetelerin yeni meb'- mt1halif ve müstakil meb'us 1 - Gazetemiz (8). 
us listesini neşretmesi aylardan gimıiş olacaktır. 2 - Bir rüzgar ismi 
beri devam eden yürek çarpıntı- C. H. F. sr umumi Riyaseti göz rengi (3). 
sına nihayet verdi. Bir çokları- mecliste muhalefet ve tenkidin 3 - Bi,- nevi sporcu (6). Kol 
mız "Acaba olacak ~ıyım"? ?i~ vukuunu kolaylaştıracak ted- (3). 
ye aylardan beri haburahatını birler almaktadl!l'; her halde bu 4 - Bilen (4). Cami kulesi 
kaybetmis idi: çok doğru ve maıkul bir tarzı (6). 

Efendim, yeni listenin neşri harc!kettir. 5 - İnce kum (3). Bina ya-
ortaya bir tkaım vaziyetler çı- Yerinde ve samimi yapılan pan (5). ı 
kanlı: Bu vaziyetleri ~öyle hü- tenıkit ve miirakabe millet için 6 - Nota (2). Zaman (2). 
lii5a edebiliriz: daima hayırlııdır. Bahusus bu masrafın aksi (4). 

- Eskiden meb'us iken tek- seferki meclis en fazla mali ve 
1 

7 - Bir meyve (3). Büyük 

JULES VERNE'nir. eseri,._ ·-LIVONNEL BARRYMORE taratından 

]!i ~i ... an ( umarcc:--İ ak-::ım1 

Matbuat Şerefine 
CHARLIE CHAPLININ 

ŞEHiR IŞIKLARI 
Fevkalade gala müsameresi olarak 

OPERA veARTiSliK 
. .. - - ... , .... :~ ...._ ... ... 

sinemalarında gösterilecektir. 
rar listeye girenler, iktısadi meselelerle uğraşacak (3). 

- Eskiden meb'us iken bu ve milleti refaha kavu!\tmma- s - İdam et (2). Sonuna bir Hamiş: Bu müsamere için biletler şim-
defa listeye giremiyenler. ğa çalışacaktır. (k) gelince eşi yoktur (2). En diden her sinema gişelerinde satılmaktadır. 

- Yeniden, meb'us namzedi büyük hayvan (3). 

- -

• 
istikbali keşfetmek kimseye 

vergi değildir ... 

Fakat 

~ NESTLE kehaneti 
\ 

Sizi oyalayacaktır: bu herkes 
için eğlenceli bir oyundur. 

Meşhur NESTLE sütlü çikolatalannın her çeşidi 
içinde, sizi düşündüren ve anlamak istediğiniı 
hususata ait, cevaplar yazılı kartlar bulacaksınız. 
Vakit geçi.-meden bir kartpostalla NESTLE 

şirketine müracaat ediniz. Adresinize takdinı 
edilecek eğlenceli risalede bir çok faideli tafsilat 

bulacaksınız. 

Bundan batka, NESTLE çikolataları almak: 

la iki müsabakaya birden iştirak edebilirsiniz kı 
kazanacağınız ikramiyeler çok hoşunuza gidecektir 

iııııı> Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalmnııı ~ 
Gılıııdı (1nvon hanında ktln ONYON SIOORT ASINA 

Yaptırum. 

Türki)ede bllA fuıla icrayı maaınele etmekte olan 

ÜNYON 
olmasını isteyip listeye giren- Tec:ekku"r 9 _ Fu"ruht et (3). Yapmak 19 ~ le \otbtik ıı. 1 ı. 28!i ı Opera il.O .rnxx ~ • Y ~ıımpanya!ın& bir kere ugnımad•n ıiıorıa )·ıpurmayını:ı. 

!er; d . . (4). ccc::occ:c::,::=::::c rl -=,.,. 7elefon: Beyoglu - 2002 
- Yeniden, meb'us namzedi Sevgili pe erimızın cenaze 10 - Göstermek (4). Simit- ASRI SiNEMADA 

olmasını isteyip giremiyenler. merasiminde bulunmak veya tel lerin üstündeki (5). Yarın akş<ı m ... . .•. Pek yakında j .. Alman lllmlerlnin •n mtıkommeU 
- Müstakil olarak namzetli- grafla beyanı taziyet etmek sure 11 - Uzak nidası (2). Tay- /;~1~•:;1;.1:k MOSKQV A OLJŞESf ~ı;~~~~~:i. l ... ır::cK ... I. TB~ ~EN~Bt • 1 ve HARRY EIEUKE "'MARJ~ l 

ğini koymak isteyenler. tile keder ve elemimize ittirak yareci (5). ! ~ PAUDLF:R'ın ıemalli milfttrrl- f 
_ .. __ k' · 1 Lf,\ \1\ll \ "'"ı ııdın '''" ıi edı!en hu ınuazıam ~ahe,<r \!~::\FA len· olan Simdi bu lıes zümreye men- euaı zevab ırama mınnettar ı- Yukard•n a•ag-r.· • l , 1 , , d h , k 1 • 

0 ~ Rl Sl."Rh Ilı\\.~ l'I ile R ' nki.i ·,ının e şetiııi '""' ctın• tcılr. 
sup -zevatın ruhi hal etlerini si- ğımizın iblağı İçin muhterem ı - Hicap (2). Bozuk (5). < ·ı ·,, ı. ru:R • 1\ \'111.1 .ı:R • 1\..\1 IR \\1 \ 'LIK \::;I\ • il ITIRAS ~~ A • l BYRD ile l ı lf l l p T 111 1 
zinle birlikte tetkik edelim: ıazetenizin tavassutunu rica e- 2 _Bir vekalet ismi (6). Bir \la!l' )'1 l'l,Tllt 11 un ıd ırc-ın.tlnı ın. ~' il.\ \1. \IK 1\ ,, h•· ~.in : mua .. . 1 n 

Eskiden meb'us iken tekrar deriz efendim. kadın ismi (4). ıu 1;r.3 r, ek 11 ·~-oım .\111\1.IL ıııı.ı \ '"l\A.nın <arkıl~ ; _ ..... "{rabcr şorecehtnız."" 
list~ye girenler yüreklerindeki Merhum müsir Fuat Paşa- 3 _Bilgiyi yoklamak (I). ıo ceı<'ir. ,.. - filmi bir hç ılln daha 

ifadesi mückil bir sıkıntının z!- nn -ilesi efradı Uzak nıidası (2). İ'cnl ""'ıl" ınd /.cn~in \an-cır \ ıınar.ı.arı K~AuD.:· İ~:l,:N·~~Ld:"A:\R~;~Aı~~'!N))A _npirpae~ınle d'.!'~emoıuınıc.11~,dı@J 
il ol<lugunu hissetmişlerdir. mini gorunce: 4 -Bağışlama (2). Baha(2) -~ " U .D A d UIU U 
Bunlar: - Nihayet! demi~ ve şaka- 5 - Deniz kuşu (5). ı,1 ı,ı. llir;·•rı Ticarrı ınahkunc<inden: 

- Zaten b~~m ~üphem yok- dak düşüp bayılmış ve kendine 6 - Emniyetli (4). Masset s;n,kn: '..?.'\ ~uı .ıı 19.!I 1>rıhiı d · '•'>ahın iNANMAM 
tu! .. demekte ırler. gelir gelmez ilk işi: (2). :!.'\ tııhaı ı<ı.11 ımlıinJo .••h:ıhın sı" 4,45 radtldnindc l\:ırcdtniY. ,(i('l IARD TAlli~:R 

- Eskiden meb'ııs iken yeni _ Söz isterim! olmu~sada 7 - Öksüz (5). Başına bir ·' ı., ,-tldelcııı dt 1' «kı" llo~ar.ı lıo~a/.ı hmcıntıc '" ,.e dı,.11antlan 
1. · · 1 · "t ~ tarafından temsil edilen 
ıstey, gıremıyen erın mu eeıı- kendisine henüz Mecliste olma (p) gelirse bilet parası istemez lıoricinı'• l\ar-ılıı. uı· cl\arında '' ,.e n'ıi kara\a '"' '"" ı.,,;Jıı hındır•lı 
· ]-' ı 1 .. h k B" 1 I .~lmancı ınzliı ve 'lrkılı film. s·r o uU•' arına şup e yo ·.. oy dıg"ı ı'zah olunmuş ve bol mı'k- !er. (3) ılın ınıhıı n•.ı ~·''"'' o:,ıran nıı:ıliı TIH-'.\', · ':ıpuru ''" i•i m<MÖ ' • f · llh·cıon: HJX Dl'~\ A ha\ldi•leri leleri ekseri, Umumı mü ettış, d k d' 1 · · ·ı · · 8 _Yet (2). Bir erkek ismi l.aııdııılı 11:1.FllT ı·qllıru uıari<ı l\ldorı l.<ı\\cr ıaralııulan ııozim " 'b' tar a or ıya ıçırı mıştır. •l "muıni tltihulitc :m kuruııııı• 

\'· !i,ı~eclisı idare azası gı ı şey Kunduracı Hayrullah Ef. (4). Tarihi bir göl ismi (3). ısıı.i (. Fl\ar~<r ı" .. fındın ı nzını ertilcn ;~ nı:ırı 11PI ıarih\i rapor 
. . k k 1 : ......................... . 

ier o' l "\l·Jarı ıcın acı ta a mış kendisini tebrik edenlere gözü- 9 _ j sraftan kacınmak (8). .,:ının ı~ ı- ı •l.ll wı ıli rnp»r nı, h ın;ılıkem<mllc ı erilmııı r. E BELL 
lar<lır. Maamafih bir ıusmırun nün birini kırpıp: 10 _ Namus (3). Kira (4). kenıcınize •<rılı ışır llcnı• Tıcaret kanu ıınıın ıııı.:; i MARJ 
acıkta !<alarak ktrander tesirile M 1• , b' 11 _ Reka"ket (4). l><nır.Tirarce•anununun !Ol•,' i d ~inci maıld • mıı·lunce lı lnpta • - a uma ız saglam ayak 1 ı , ııı •ıhe trı olın nezle oln alan da muhtemeldir. -- madde•i muıcbincc ' bapıa ·eık•kat ıtıkikaı .cm" 2ıı 1>rn l'l.ll ' 211 " ' ' ' 

l. kabıyı ta uzaktan tanırız .. di- 1 R T 1 il ~ L hine m ,.d;f ııozır lınu ''" l:i i ~ll~IN ltE~l Yen;den talip olup ta ıste ' icrası 'Jlı ı-ın 9.11 ;uılföc mı •dil 
,,·e aire,ıil-nlcrin sevincine pa- yormus. Tuc·arJın Ahn cı Ru~tü zade ~ •ırla,ıın """" 

ı~rile iftilı r ettigim bir kacı . . k 
1 

h' _1 ; 1111 r~cn cırn ıe '" 11 ırıe~n··d, ·' 1 filn-ındc ~Prund\~C derecede 

YILMAZ!! 
GEORGES 

BANKROIT'un 

birinci sözlü ilmidir. 

Holly\.ood (Spbinx)'i 

~~ETl ~l~~~ ' » Dokuma mütahassısı müben \lehrr.erllaı, 1 B°'in 111ide-ı ~ızi« p.,., giı:ıu -aaı lb k ma ıırı!msıır llıı ı•'e all~a-ı olun herk•·' •poı ! 
·an yok'. Eu meyanda aşmalık- dis H. Vasfi Bey i~e: llı111m Salı Lece' \'»k lı'l bir Bu ı,1" al~<a•ı o an berk., rapor a:ınır•cıı •e1mi ıo 12kıı ıı,ı.ıırd:ı i 

-· Ipligı pazara cı aıl an tz ha~tıh~ı ınult.:'lkip ırtıhal cı;lcıni"tir. 1 ırıabktıncuc hızzır )U ıınnı:ı~a \"l!.)U Cıll.tbcli hıı· hir \"ak 1 ırorıilmt- k k 
!la 

1tın(Ja o"orl!Jl]t''·Jen'mt' yaza mıhklmt<IC b1·1.1.ar J ıı !Jlınl.l!.f.t \t:\'I .., Onuşaca · • ~ · · · - den sorabilirsiniz! i<lr1iasında- !\lerlıumeııiıı c•n•zt''' "ugüıı saat - \ckılıı ı ,iıııJcuı r:' ,·ıl~h11 cıdor •••• 
et 1 ,-m. \C'killr.i c:oıu.lc1ıntC,ı.: !-J!~hi ı·ttır <l 1 1 nıi~tir. ••••••ıİll••••-mİ" ,., dır on il..id( \"iııntaşında,1 ı~aınc.tgAhın· , ıı{r ı \' " t"u ......,. ..... ..,. ...... 1 ı ı .,. ........ 

Ubeydull ılı Ef. i.ıstaclımız de- .Deri fabrikası ustabaşısı <lan '•ldır, .ırnk Teşıi~ııc camlindc u:d·ı~u ila_n_lı_ıı_ııı_r. _____ _ 
mi~ ki: Hamdi Ef.: ••hlu ·enazcsl '<la ve lı.ıılehu Edirııc 

- Ale:ne kıya : ıya artık me- •• Bu akşam -'"' ])or luncu ~ulh 1 lu ıı;; (~ 
ELHAMRA 

calim ı,a)r--ıamı~tı. Tekrar meb'
tı laca« . n bu yıızden sevin
cl'm. Malı'.'ım'a ben senelerce 
me!Jusluk ctmi~ adamm1, nasıl 
edilir bilirim. O:ııın i in beni ta
ıı va'ılar, hıınu cok gö mezler ... 

Di~ er t-ıraft n kadınlar Bir
Jio i ULe ·clullah efendinin me-
~ .., 

im ıu unu kadınların da meb'
us ol;ıt:~kl rına bir alfımet ad
de< iyorl~ı-. 

Vasfi R;:, t Bey, listede is-

- Biz evdiğimiz deriyi taş
tan taşa vururuz tliyor ... Hoşu
nuza !"iderse sizi de ~evsin! 

- Talip olup ta olamıyanla
n sorarsanız. ekserisi c;oktan ü
midi kesmislercli... Bunların 

hepsi siizinak ma~camından ol
mak üzere: 

"Vuslat yine mi kaldi güzel 
başka bahare" sarkısını oku 
m;ktadırlar. Bıı da bir i~tir. 

FELEK 

kaoı-.ındaki aılr m3klıı:.re. ind nıh 

111etı IL~ihi\ C'te tı vd t:ditecektir. 

lrt h.ı1 
Cerrahpaıa hastahane&inde tahtı 

ted~vide bulun .. n Kücükpazar nahiye 
si komi~eı· ınuavinlerinden Ünyeli 
Hüsnü Beyin refika~ı Fatma Hanım 
dün vefat etmiı vf'> cenazesi Edirne
kapı kabri tan n defnedilmiştiı. 

Dr.A. Kutiel 

llern,I;' 
:\lahkeınt ... ı1d n: ~ 

~ ! o ·ıdl\ Hı. bt·. rn.ıhıllr"indt: • 
ttuptik 1..1 a ılkı~ında O nıımo ·alı • 
hııncnin 'l' ldl"ında ~akın ten O 
t.i ı q.jl rar1ıınde roı.ıtrc~a ı·•aı • 
t~'en Jozef "~ u ( ~Jnın t:r ı.. 
mahkemece \St:l\f"t t!tlihli~ın l 

ne • 

ıa 

tihi ilJ d.111 ıtih.ırc t~ .}11 ın:ı.tlııp 

\C :t!Al..ad ranın UIR t..1.~ '"" \erc:-it:· 
nın l <: a~ zaı fınd'i B·:j n'"'lı: dt>r~ 

dLlncu :.Ü'.h hu"~·İI. a1ahl"111•..::inr 
ıuuıaca"ltlaı ı a ı ı ·llu· 

~ • • • • •• 

~! A it c; L 1 R 1 1 i': ,\J < ı R 1; \ l 1 ı e '. 1. 1 (' t: C () C E .1'' nın ıcm-ıl cıııklcri 

GELE LENELiM 
NEŞE 

en tuhaf 
Şaheserinde hükümran olan KAHKAHA -
SEViNÇ tir. Bu, sinemanın gösterebildiği 

eğlcncPli bir vodvildir . 

ve 
ve 

..... ll:h den: HıX .\i<>\ l~.lll ~; halılın1.ır ........ 
!adı: kendisi anlamasın <liye başka ~eyleri c1<ur, anlar, sörlerim. ,gözlerini kapayara<k diisünme- ki: 

- Hanımefendiciğim sizin bir dil ile ı;öylenen Jakırdıla- S'z ne zannediyorsunuz .. ? Yer ğc dalmış görümlü. - Bu kadın yalancı .. Hic -bir 
bildiğiniz parlak. taliiniz gü- nn her halde lehine<ie ol".Tla<lı-ğı gö-k, denir, clerc, rüzgardan ge 1 Kerime Haıı.nı çingene karı- sl'v bilme yor, hem de bu ciha· 
zel, kısmetiniz açrktır. Hangi i- nı anlayama~ değildi. lecek /.aınaacla olacak şeyleri sını bu vaziyette görünce için- le ini saklamak için bize istik· 
şi yapmak isterseniz taliiniz Ciııgenc karı. ı ak gözlerini 1 öğrenirim. , de gittikçe bir korku hissetme- balin tehlikesinden bahsedi-
size yar olacaktır. Ufak, tefek iki genç kıza cevirerek hiddet, ı Kerime Hanım canı ~ı';ılan ~e basladı. Bu korku büyüyor- yor ... 
·bazı sııkmtılarmıı olacak, ıa- infial okunan nazarları le bak-. hiddet eden çingene karısını , yakın bir zamanda kendisine Kerime Hanım hiddet, yeis. 

mi? .. Onlara neler olacağını !arı haberdar edecekti. Falcı Lin bunlar o kadar gelip geçici tı. Çingene ka'Isı hirlrletini 'ı teskin etm··k icin dedi ki; 1 bir felaket geleceği endişesi korku gibi hislerin karıştığı 
söylcyece~im dedi. Sonra ma- kadın yapacağı iste muvaffa!lı: ~eylercl<ir ki sonunda gene fcra- zorla z<ıptedebiliyordu. O ka- - Ben sana yalancı olduğu- 1 artıyordu. Çingene kaırısı aca- bir lıisle, gözleri kararak, çin· 
vi has ö·tibünün altından dma- olacağından emin görüniiyor-; ha kavusacaksınız... dar ki bu hi.ldetin tesiri altın- nu söylemedim. Senin daha ne ha neler görüyor, gene; kızın is- gene karısına dedi ki: 
rı cıkan saçlarını düzelterek du. ' İkisi de bunları dinledi. Fal- da tit•"eyen pannaklarile ken- ler söyleyeceğini merakla bek- tikbali hakkında neler öğreni- - Söyle çingene karısı, söy-
küçük hanımların emrin1 bekler' İiki genç ·kızın merakla bu cı söyledikten sonra kerime disine itimatsızlık gösterdiği- leyo:um... yordu. ? le ... İyi olsun fena olsun ne olıı 
gibi bir vaziyet aldı. ufak, tefek, !ieylere bakmaaln- Hanım FransıZ'<;a olal"ak Yegii- ni ilk olarak ;ırl:adasına söyle· ı Kerime Hanım, çingene ka- Çingene karısı nihayet ağır cağını bana anlat, ben dinle) e· 

Kü~ük hanımların işaret et- na ehemmiyet veı:ııııez görüne- ne Hanıma: ven geric kum yanağına bir rısının, kendisine meş'um bir ağır şu sözleri söyledi: ceğim. 
mel eri üzerine falcı elini koy- rek bunları karıstırdr, karıştFr- - Bunlar, dedi, hep ayni ma de fiske vurdu. Bu acaba ç.in- 1 nazarla ba rnrak başına bir felii - Hanımefendiciğim; bana - Dem ek ki söyleyecegirrı 
mına soktu. Bir torba cıkardı. di Sonra Yegane Hanıma mavi sah tekrar edip dur.ıırlar.Günde gene kar ~ının sakası mıydı, J ket ketirebileceğinden korku- izin veriniz de artık buradan ~~ylerden korkmayacaksınız.! 
Agzı baglı olan bu torbayı çöz- bir boncuk vererek: kaC' kisin•n falına baksalar söy- yoı<sa hiclclet'.ni hundan daha yordu. Onun icin cingene karı- gideyim. Başınıza ne geleceği- Oyleyse küçük Hanımefendi 
dukten sonra ortaya irili utaklı - Bu sirin kısmetınizdir kü !edikleri sey hep biribirin ay- ileri giderek daha başka tiiırlü sınr tatl bir sesle teskin etmek ni söylcme'k için benim bu ka- ben de istediğinizi söyleyece· 
hır ta!am şeyler döktü. Bunla- cük hanımcığım, dedi, niyet e- nidir. anlatamadı~ına ını kızıyordu.? istemişti. dar üstüme varmayınız. Size gim. Dinleyi~iz .. 
rm :ırasında tir parça amber, diniz. kendi kendinize ne iste-! Falcı karı bittabi bilmediği j Her halde kızdıgını saka ama- Kerime Hanımın tath sözle- bir şey söylemeden çekilip git- Çingene kansı tekrar önün· 
hır takım tas parçaları, bir ta- <liginizi söyleyiniz. Sonra bura- j bir lisan ile söylenen bu sözle- j yarak ila\'e etti: 1 ri tesirini gôstem1ekten geri meme izin veriniz.. deki ufak. tefek parç;ılara hal:· 
kıın tulıuınlar, bakla taneleri ya atarsı:ıız. rin hiç bir kelimesini anlama- - Demek ki siz beni buraya kalmamıştı. Hiddeti geçen çin- Gelecek zamanda olacak şey tr. Düşündü. Çehresi tuhaf tu· 
bo.ıct kla,, yürek biçiminde bir Falcın<n söylediği gibi Ye- mıstı. Fakat genç kızlar ne de-! bir takım valanlar söylemeğe İ gene karısı gözlerini tekrar ö- !erin sizden gizli kalması hak- haf hallere giriyordu sonra bir 
~ey '>uluırnyordu. l'jte bu i:ili, gane Hanım mavi boncuğu di- me'k istediğini keşfetmemiş de- gelmiş bir yalancı karı zanne- ı nündeki irili ufaklı şeylere dik kınızda daha ha.yırlıdır.. denbire doğruldu. Gözlerini a· 
uf-' lı, garin şeyler iki gtm; kı- ger seylerin arasına attı. Genç ğildi. Çünkü falcı kendi hak- diyorsunu;ı! Ben sizin zannet-

1
ti. İsttikbali öğrenmek için dik- Yegane Hanun bwmn iizeri-,çarak gene kıza haktı. Nazarla 

• z, ı 'stika;ıli h~l·kında bu kadı- kı;~ niyet ctmi ti. Fah:ı genç kında daima böyle şeyler söy- tiğiniz gibi: Jeğilim. Ben gele-· katle bu esrarengiz şeylere ba- ne Kerime Hanıma, çingene- rını ayırmayordu. Heyecanlı . ... . . .. ... .. . . ... . .. .. . . 
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İLAN 

1 Neft $ :ı l i ~ .t l' IJ ;vclc r iıı .. l,n 
l,<1r~eh,· :tn J."f r ;ı..l.ııı n 21 t .i-.·ı ı . 

ttrihind~n it ibar o \'a zHesi : ıc .• i ı ı· 

(Devlet Demiryolları İdaresi ilanları _ 1ı. ·u· T . t Müsabaka ilanı 
ZUMR · Balkan Birliği Cemiyetinden: 

Devlet Demiryolları ve Limanları . K 1 1 1 Balkan konferansının Sellnikte içtima eden üçüncü konse)' tllU· 

Umumi idaresinden: ~Yalova ap ıca ~rı 1 karreratt cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin iktt· 

I
~ ~ sadi münasebetleri ile bu milnasebetlerin inkişahna ait en uygun 

Irn1ak-Ereğli hattının K~lecik, Alibey, Tü: Kurban Bayramını ilkbaharın ~ tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma5 ı için 
ne)', Gernıece ve Çankırı ıstasyonlarını havı ~ •• t•kJ • d 

1
~ bir müsabaka açt!mışurr 

104 kilonıetreJik kısmı 23 nisan 931 tarihinden ~ .:;~ · guzel J erı arasın a ~ Altı Balkan memleKetlerinde, yani Türkiye, Am:ıvutluk. Bulga· 
ı ı J • k • • ~ ristaıı. Romanya, Yugoslavya ı·e Yunanisrarı'da ıçılmı~ olan hu n•Ü· 

iti haren y~lcu ~e eşy~ na.k.liyatı?a açı~a~aktır. ~, istirahat e geçırme ıçın ~ bakısanruışartları şunlardır: 
BI:!- kıs_ın1 u.z~rınde . ş~nıdılık haftada ıkı defa ı J~, 

28 
NİSAN _ SALI 1 - Yazılacak eserler, llalkan kon!eranst k:ltibi ıımuıniligiııc 

atıdekt tarıfe mucıbınce muhtelit katarların ' - 1931! yıliııııı Mayısı sonuna kadu yedi nlisha al:ırak 
verilecektir. 

yet 'eriidig·i hı ılnıunı ıı · u t~rı.: ı. 1 
müşt~rilcr i mi dn 1J4rz ·1r ı di ~.:H'L·rı ı :: 

arz ,.c f{t: T\.' k mu m:ı :l c~ ,,in tcs!:• .ı 

etaıi1 t'ld ıı gıı Nti't miıstahql.ıtı ıı ,. 
dcJ:lhnırı t ·t ; sllin c 'e ~l'rek ..- e b:ıllcn :ı ' 

'leh nıü sı ·ıhsal:ltı ı ıasını pi.\ ,y·· · 
1

erimi.ı~dl-n l\'oço, lsta\·ro ,.c t\1 i'. ı.ıli 
efendiler memur etlıldiklerinden nıu 
kaddenıo Pıır~d1.1•n efendi tarnhn· 
dan \·erilml~ olln l\ ft m >tHh ıl.ıtı 
bedel:\tının ınuma i le~· ;ıime \' ı: rilme ..- i 

seyrüsefer edeceği 111uhteren1 ahaliye i.la.n , . AÇILIYOR· '2 ~:Ser, Fransızca yazılını.;: olacaktır. 
ol un ur. I~ 1 ~ ) 3 Gelen eserler, her l>iri ııltı ıuilli grup tarfıııdaıı seçil mi~ 

( Çankınya azimet ) :ıtfo"j}f~ 1 . 1 ~ ~~~~~~~~~~~sıstan miircl..kep bir jüri heyetinin tetkikine 

l\luvasalat Hareket 1~ OTELLER: 60 kuruştan ~wliraya kadar. ı ıı ~irincilijti l,ııza~ı'.ı.ı cs~rc (~00,) ~klnciye(l!OO), üçüncüye 

ve l'ar~eh}·an l·:Feniirc ks~·i~yen tc- · 
cliyaıw bulur.ul maınası ve hodcma 
Neft milstab,,.l&ıı mıwn mumaılt1 · 
him h:oço, l ;tııro v~ Mihsl efen· 
dilcrden ahoroı:::l muhterem nıüş.tc· 
rllcrimlzden ehemmiy,tle ıü a olunur. 

Ank~radan ~cumartesi çarşambal ....... ...... 8,30 ı YEMEK: (fablot) sabah, ogle ve akşam ~ ( IOO) ~olar __ muknfat ''~r'.lecektır, 
lrmaga cumartesi çarşamba 10,55 1 dahil 225. 450 kurustur. 1 Bu mıık:lfat Karneıı mucsseses~nııı l~ılkan konferansı emrine 

~ .. .. .. • ı teberru etını~ olduğu p:ır~ıdan verılecekttr. 

Neft Senılikat ~ liic,,t:<c>i 

lst.ıııbul ikinci lcıı ~ lcmuriu
l';und•n: 

Sıvastan ( cuma salı ) .... ...... 14,55 d UÇUNCU SINIF Otellerde yemek I • -~ İlkbahar mevsimi münasebetile _ _ _ 
Kayseriden ( cuma salı ) .... .... ı3,44 1 mP-cburi değildir. Gayet ucuz fiatla 1 •LABTNJCl<S• 

Tamamına (10000) on bin lira 
tılrdir edilen Beyoğlunda Kamer 

hatun mahallesinde eski Setgii veııı 
Eczacı başı sokagında eski 8 ~·eni 
20 num•ra ile murikhın bir .bap 
gthlr meri ahşap hanenin birinci 
•rtrırnusı 1!5·5·931 tarihine müsadif 
pa7.trtcsi günü saat 14 deH Hı J ı 
kadar Beroıtlundıı Taksim S:ra ser
vllerdt kain dolrci mahsus:ısındA 

ifıi vazUc eden lstanbut ildııci jcra 
memurluğunda icr& kılıntcıkttr. Art

~~~~!:.~-O··~ (cuına_:~~~~~~~ 8•37.lı2o gaıakart yeınek bulunur. 1 Jngiliz Pazarı , 
~~:ik Cuma·~~-~~':'."'.'.: ii.55 12:00 IHaziran bidayetine kadai L L A S T N 1 K 
Alibey : : : : : ...........• 12,41 12,53 1 Otel fiallarından 1 '.~·0~~~u:;:i;ıö~~ .. N;~,.~;< ',.i~c~rı~i~zK~~~.1~:~:~ 
Tüney . . . . .•••••••••.• 13,39 13,45 1 yüzde 20 tenzilat vaı~dır. ı m.ı:nuı, mühim mıkdmı. 
G.ermece .....•.. ~ • • · • · · · • 14,46 14,50~ ~~ YA ~ GABARDİN 15 54 ~ Her turlU malOmat için LOVA'da Kaplıcalar ~ ' tırmaya iştirak için muhammen kıv· 

metinin yüzde 7 buçuk nisbetinde 
teminat akçesi vermek ltzımdır. Hak
im tapu slcillijl;ile '™>it o!mıv•n 
ipotekli al•cakblorın digcr alıl.'»~•r
ların irtifak hakkı sahipltrinin bu 
hıklarını v• hususile faiz 'e m&>lJfJ 
dair olan lddialurnı llln t&rihinden 
iti!Jaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile daireye bildirmeleri lizıru· 
<hr. Aksi kaide h•kları topu sicillile 
sabit olmayııılar sa!ıf tedelinin P•r
l~ma&1ndan hariç kalırlır. Müter•
kim vergi ile belediye rusumlm 
vakıf icariycıi milşıeriye aittir. E•'S•f 
vo mesahası .-esaireıi hakkında daha 
fazlı mılQmat ılınak isteyenleri ı 

930- l 8.J9 1'\o. lu dosyaya m üracaula 
vaz"iyeı ve takdiri lcıy;,.et raporunu 
ve 10-5-931 tarihinden itibaren da
irece ıçık bulanan arttırma şırtna· 

mesini görüp anlıyabllceeklerl ilAn 
olunur. 

Çankırı . . . . . . . . • • • . . • • • , •• •• ~ MUdl.lrlUliUne ve ISTANl:'lUL'da SeyrlsBfaln umum W1' PARDESU .. LERJ.Ml•Z 
=~;;;;;;:;~:,:;;o:~"""';;;:;;;'=='=="'~===~ ~ MUdUrlUk Kalemine mUracaat. Tel: e. 1745 ~ 

(Çankırıdan avdet) ::>S<~ı·"' -~••laF 
Çankırı Pazartesi Perşembe . . •• ..... 11,26 
Germece. . . . . . . • . . . . . . . • • 12,30 12,34 
Tüney . . . . . . • . • . . • . . • . 13,36 13,41 
Alibey . . . . . . • . • • . . • . . . . 14,27 14,39 
Kalecik . • . • . • • . • • . • • . • • . 15,20 15,25 
Irmak . . . .. • . . . . • . . . . . . 16,00 

-~------... ·-·~·---·· •• il •• ... •• •• •• •• • 1 • I;;;'k" " "(p~~~~tesi perşembe) ... ..... 16,25 
Ankara (pazartesi perşembe) 18,50 ...... ·~ 
Irmak (pazartesi perşembe) ..... .... 19,37 
Kayseri ( salı cuma ) 4,31 ... •• 
Sıvııı; { salı cuma l 13,20 .... ... 

' '· UMUMİ iDARE 
• • * 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umuıni idaresinden: 

Fevzipaşa - Diyarıbekir ~attının SUÇA 1'I, 
l\l{ÇADAu ve mALATYA ı_stasyonların_ı ~a
vi 56 kilometroluk kısmı 23 Nısan 1931 ta_rıhın
den itibaren işletmeye açılacak ve Fevzıpaşa
<lan malatyaya Cuma PAZARTESİ ÇARŞAN 
BA nınlat adan Fevzipaşaya ~uma Pazar, 
Ç b Y - )eri birer nınhtelıt volcu katarı 
arşan a gun ·Saat 

tahrik edilecektir. k 
Fevzipaşadan hare et 6 

n1alatyaya ınuvasalat ı 17 

malatyadan ha.ıeket s 
Fevzipaşaya muvasalat 20 'd 

Umumi ı are 

••• 

50 
20 
10 

k lı rllA münakasaya kon·muştur. 
!JOOO tun yerli çimento 3~ .. z~ de Ankanıda devlet 
:\ıl'iinakasa 4-5-n.3 ı pazartesı gunıı. saat 15 

clcınlryolları idar~inde yapılaca.ktır. . . mekt lıırınt- ve muvıık· 
Miiaakasav:ı i<tırak edeceklerın teldi! ııp .. k k 1 ._ 

• ' 14 30 a kadar muna ası om• 
kat ttnıinatlartııt aynı günde saat • 
yonu kAtipllğine vermeleri lazım.~r. 

5 
h~ r mukabilinde Anka· 

Talipler münakasa şartnamelerını ~~ ırad ., d bilirler 
rada ve Uavd:ırpa~adıı idare veznelerinden re aru: e e ' 

. * • * 
. . b ah 7.arfla münaicasııya konmlJ'itur. 

ı f 60 to'l yeril çımento P 
1 

.... saat 15 30 dıı Ankaradtı 
p. · .. k 4 5 93 ı pıızarces gunu • 
ıuna ııs~ · · d ı d yapılacaktır. 

Devlet Dcmıryolhrı l ares n e k 
.. . Irak edeceklerin teklif m'kruplanm. ve muva 

Munakasıya ışt .. . on be<c kadar milnaktsa komis· 
kat teminatlarını aynı gundc saat ' 
yonu kAtlpl.lğine vermeleri llzı~d~r-. (S) üç lira mnkabllinde An

Talipler münakasa şartname erını rindcn tedarik edebilriicr. 
kuadıı ve Haydarpaşa.da idare veznele ••• 

.. ebni ı 5.V.31 tarihinde 
tdarcmlzc ait olup görülen luzumı ~ t ıhtelif vagon ile bir 

l"llyosta bulundurulma11 icap eden 1 O a e mı ve lhraçı. pazarlığa 
ıdet hr~·on H P. rıhtımından alınıp Filyosa nakil 

kunmu~tur. ( ) t onda H. P, 
P:ızarlık 26· iV- 31 pazar günü sut 1 O saa 

mar;ıtıasında icra kılınacaktır. 
Talip olan vapur şirketlerinin H. P. mıgaza aıüdürlügüne mü· 

r acatlım i!An olunur, 

i\lüdan va Burs• hattında 24·!!5 nisan 931 gece yarısından ba~ 
lamak ;e 4 .5 mayıs 931 gece rınsına kadar devam etme 
ıiırc yolcu iicüratında % 30 tenzUftt yapılacağı Ilı.o olunur. 
~~~~~~~~~~~ 

A. 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan 

.. 
umum• 

müdürlüğünden: 

Kükürt sahn alınacak 

ISTANBUL VILA YETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Kiralık ev. Nun1arası 21-G tiyatro sokağı 

İcadiye n1ahallesi Üsküdar, zenıin kat bodruın 
birinci kat bir oda, bir hela, bir ınu tba h, ikin 
kat üç oda, bir yüklfık, bir hela üçüncü kal 
iki büyük ocla, bir ufak sandık ochısıd1r. l)e
runünda bir nıiktar hahçesile n1ut!ıağında 
sarnıç ve bahçesinde kuyusu vardır. Etrafının 
n1eyda11l~k kaln1ası hasebile nezareti kfı.nıileyi 
haizdir. icar müddeti hülninıetin di !ediği anda 
tahliye ediln1ek şartile bir senedir. Mahiye 
muhan1n1en on lira icar bed li nıahbenıah 
verilecektir. l\1üzayedeye iştirak cdccek1erden 
yüzde 7,fl pey akçası nlınacaktır. İcar ı_nuan1e
lesi 26·4-931 pazaır günü saat 15 Le Usküdar 
nıalmüdürlüğünde aleni müz«yede usulile 
yapılacaktır. R. 

·~ "" " 

l .. srıtılıg":\ \·ıkarılrruşu r. 18, 50 li raJa n itibaren. 
J ~ ıatl:trın1ı:, rek:ıhrt k~bul etını'z derecede ehvendir. 

iii j Zııtbitnn llcyler iç '.n hususj !'iUrcltc ıınal edilruiş 

i
l oltın C:ıh ırtlinlt·rimi1.ın :: ıt r,cçrncmcsi \ ' C renginin 

~o! mnmıL<ı. 'J' I•; M 1 !"< ı\ T 1. 1 1 l 1 H W.llDl'lllGF. 

H A Z 1 R ve 1 S M A R L A M A 
il'~~~.> 'l'Ol'T 1 .'\ 'o l'fR .. \Kl~NDE SATIŞ 

•Yeni çıkan ala 
H E 

BOMONTI R 
1 Tı·criöbc c. i.ıiz. ~:nı;ali ara;nda hu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kuruştur. 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eterde 

30 50 eo ıoo 200 kurufe satılıyor 

leeeQ• Her yerde arayınız 

~ilivri Mal Müdürlü~ün~en: 
Kiralık tütün deposu. Nuınarası 5 DabaK. Silivrinin Piri p~a mahallesinde Mumhane sokağında 42 

sokağı Rumi Mehmet paşa mahallesi Üsküdar ebvapta Hacı Ohanisten metrük 150 lira kıymetli bir bap dükkiin 
zeu1in katında büyük bir sofa, birinci ve ikin- Ali Bey mahallesinde Yemenicilerde 30 No. Odesef Eflambiyos
ci katında. büyük bir salon üçüncü. katta da- tan metrük 490 lira kıymetli kargir bir bap Ambar mahallei mez-

d 1 dd . H J t d"J d" . kfıre~e Abd~ğani mesci~inde 22 No, bir odalı Parsih kirayostan 
raça ır. car ınü etı Ü ninıe ın ı e ığı metruk ıso lira kıymetlı ahşap hane ve Piri paşada Mumhanede 
anda tahliye eniln1ek şartile bir seı~cdir. l\1a- 45 No. kargir kunduracı Anin ustadan metrük 300 lira kıymetli 
biye n1uhammen(40) lira icar bedelı ıuahbe- mağaza AH Beyde Yemenicilerde 16/ 18 No. eşhası hükmiyeden 
mah verilecektir. Müzay~(feye iştirak edecek- metrük 150 lira kıymetli harap dükkan Musevi mahallesinde as-

ma sokağında 3 No. Ohanis oğlu Niyabetten metrük 100 lira kıy 
!erden yüzde 7 ,5 pey akçası alınacaktır. İcar metli har..e gene mahallei mezkfHde Fırın sokağında 4 No. tstav
nıuan1elesi 26-4-931 pazar giinü sacı t 15 te Üs- ri_~riko Todori?en n:etrük ınünhedim 100 lira kıymetli mağaza 
küder malmüdürlügu ünde aleni ınüzayede usu- Pın paşada csmısokagında. 46 No Menahim oğulları Davit Av-

R ramdan metrük 499 lia kıymetli kargir mağaza Musevi mahalle-
Jile yapılacakbr. · sinde 43 No Yasef Bahardan metrük 154 Zira 15 lira kıymetli ha-

Alman Kitaphanesi rap hane mahal!ei mezkfirde 9 No Ağya oğlu Ohanisten mctrük 
KARON Beyoğlu Tiind mcydan.ııJa 523 _bir oda mail müştemiliit 50 lira kıymetli hane Ali Bey mahalle

sinde Kız kapanda 4 No İnca kızı Panayotadan metrük 20 No bir 

..._ D H o R H o R u N 1• '4 ~!'ü~;~i od~lı 20 lira ~ymet~ hane mev.kii. mezkfirde 3 No Şaşala~. vcı:-e-
!!i~~!i:( ....- r. ·g~; ·sesmden metruk 10 lıra kıymetli bır odalı hane gene mcvkıt mez-
::;;:: llc~oğlu Tokıtlıyan yanında ınoktep sokal J5. ~illi kfirde 7 No sarraf ~nastaştan met~k 1~ lira kıymetli bir odalı 

lstanbul ikinci Ticaret Mıhke- 1 

mcsinden: 
Bt•·oğlu 1stik:IA1 udd.slnde 197 

No. da mılflis Kasap zado Emin tleye 
alı bulunan aparnmanın metbıll sığ 
ve sol tara!mdıkl 2 dükhn ve m1>t• 
hal hpıtındı 4-0 untim gcnişlllı: bir 

ı buvuk metro dtrlnlllt.te bir mahal 
!ile han sohğlnd• hpt11 bul11D1ıı 
birinci katın tamamı ve o kattaki 
kahn outı lnı iki 111ııı peşinen 1 

ı~vdl edllm•k şartilc iki sene mUd
dtcle mü:r:a)'cdıye vu edilmişlır. 
Talip olanların 5·5·931 ulı günü 
ııat 14 den 16 ya kadar lmnbul 
Birinci Ticaret mahkemesinde Kuap 
Zade 'Emin Beyin fl!As masuı jüj 

komtserltfine mllracaıduı lltu olunur. 

bt. Tapu mlldürlüğ!!nden: 
Vefa.da Oarülhadls mahatlcsiode 

callliişerif .ı No: lu Hekim Şlryani 
l\lelımet eCendi mektebi iduel mah
ıusiye tarafından Hamza efendiye 
sıtılmı, olup tısırruf kaydı bulu· 
nam•ması basoblle mahallen tahki
kat icra etmek Uzre 5-5·931 tar!· 
hin.e mUs.dll saa: IO salı günü Tapu ı 
memuru izam kılınacağından mevzuu 
halıs mahal hakkında bir günı idde· 
ayı tasarruf edenlerin ye>"mi mez· 
kQrda yedlerinde vıaaik ile blrllkk 
ınıbılli mezkl'.lrdı bh•ti vücut et
meleri illıı. olunur. 1!i~~;;;;; ifü5!ii ;;;;;;g;; mm;m He~~ün sabobıan ı\•amL kıtt.r. !~:!Hl fül:}U ;;;rn:fü ~·; Q,~i !'hane gene mahalleı mezkUrde Abdulgam so. kağında 2 No Kara-

•:;;n;;;;, """"" '"'"'"' '"'""" " ' '· ········ ···•· ·· "'""'" "':;:' göz oğlu Sarandi Vasilden metriik 15 lira kıymetli hane mezkfır 
j mahallede çeşme arkasında S No Moil Nikoğostan metrük 10 lira Cs~üdar Hukuk Haklmlltlndco: 

Darülaceze Müdür- Ferah sineınada t~ıynıetli nn.i samanlık a_rsa Piripaşacla Bostansokag-ında 18/8 N. Müteveffa Veysi beyUı ''ıtislı· 
ri!lden \'e nl•caklılınndan •vakıt 

l .. "'u" oden• B . t' 700 zira Manahim Bali !şak Kohenden metrük 200 lira •_.,ıymetlı" ug u gece smonrn. ıptru •·c bii· - Ali Sedıı bey ıarıfından Uocmc cdi-
'. . yük ilrramıyeli rombu. samanlık arsası "~ Ali Bey mahallesinde Asım çavuş sokağında im feragı ipul dnasındın dolıyı 

Ş~rt~ame,ı vcyhik m'.ies~~.· 10 NoErmeni 1':i:y lü Sehak~n metrük 286 zira 15 lira laymetli mliduei ılıyhlerden Vanlköyil cadde 
seye ik'1:ı7.8 edeıı Blıı Be~ Y• 7. hane arsası Fatıh mahallesınde Mektep sokağrnda 8 No 112 zira ıiııde 82 numar•do sakin Şulmet 
Adet bakır talıağuı kapalı zar[ Taksitle Kelepir Zanğoç Petriden metrük 15 lira kıymetli hane ::ırsas.r mez!cfü· ma- hanımın elyevm Mısıcda bulunup 
usullle 28 nb.ın 9;J ! gün(i saai Satılık EmJa" k hallede-tavanlı çeşmede ıs ı 17 No 210 zira eczacı !stafori ve Teo- lkametr;Ahı meçhul oldutuadan llılnen 
On Dörtte münakasasının irt-.ı filostan metrük 100 lira bymetli hane arsası Ali 1. y mahallesin- ıebliğ•t lcra.wıa ve cı.vı lıtidas.ına 
edileceği 6 ve 15 nisan 9-H 1 _ flc.yoğlıırıd• IHi•eyin Ag" ~e Y emenic~lerde 9 No Od:sef Eflambiyostan ınetrük 89 zira 40 20 giin urfında ceı·ap vermek ve 

'hl' Milliyet gazecelerlle il3ıı mahallesinde Büviik Kırlıngıç scı:.~- lira kıymetlı hane arsası yme me.:kı'.ır maluıllede Asrın çavuş so- 18·S-9JI pazartesi sur 1-l de ouh-
t~ı 1 

.•. d. 28 n's.:ı~ 931 ğındı I · ~ nıınıaralı •ltıhdıı dükkılııı kağında 4 No 170 zira Nikoğos oğlu Serkizden metrük 20 lira l..emode bulonınık ü1re davaiıtlcl.· 
e Umış Jse e ld 

1 ~ .. mQ,<t<mil u oJı. bir sofa, muıfal<, kıymetli arsa mahallei mezkfirde Cami sokag· ında 39 No 9 zira sının bir sureti · v< bu baptaki davc· 
·· ·· B· ·am o u""n munas~- ı- c hk di gunu ayı . 0 • • elektrik, tcrkıısu olan •e aydı Hl Masruf oğ·Ju Serhizden metrük 25 lira kıymetli arsa 661 numara- ıı•e var•~•sı ma :mc ·vanbane-

betilc müddetı kanunısı mu· lira icru·a müıehınımil yeni t•mir lı kanun mucibince temliken satılmak üzere sehri Nisanın 7 nci sine talik edilmi~ oldııfundon m!ld-
hafaza edilen i;<bu .m~nakasan.ın edilmiş kA~iı· hane nıt1kıııfn ilOOO Salı gününden itı.öaren şehri mezkfırun 26nci giinü vasati saat on ued meY.küre r.nrfmd• cev•p •erııııelc 
27 nisan 931 gunu •saat on lirava beş buçukta bedelleri doldurulduğu taktirde ibalei katiyetleri ic1 ve ye\m!i muayycııde mahkemeye 
dörtte icra edileçeği ıashlben .!! - ~yiip'« TopçularJu incirlik ra kılnunak Ü7.ere müzayedeye vazolunmuştur. Talip olanların % gelmek iiY.rc kq Ilı ot ilılo olunur .. 
ilin olunur. :ddesiıııle !'J numu4lı 7 dörıiirn 7/ 5 depozito ve olmiktarda teminat akçelerinin malsandığtoa tes 

_ ar•zi, hnuı, cşcarı ıııüsıııirc, oclı:iı lim etmeleri ve şeraiti anlamak ve müddetinden evvel müracaat-
od•, hir mutlı;ık, Uç •ııf•, ahJestlıane, 

Liseler Mübayaat Komisyo· tatlı su, vc»irc ı i h•"i V<ni kfu;k ları ilan olunur 7 i4/_9_3ı __ 

nundao: 
İstanbul Sanat mektebi ma· 

rangozha1ıeıiııin bölmelc~nin 
berıııtcibi keşi-! iıı,:wtı 10·;> - C),ı 1 
paz güniı saat 16 da ihale edil· 

k üıre kaı>lllı ıarf ıısu!ile me 1 .. 

nrnktuon 3000 lir>"', 
3 - KaJıkiiy'(jn ,lc V>ın •ııı ,\ğa 

:aahallcs : ı>de _Kıy,:ı<ker soka;tında 
6 numsr~ılı k~~r ,. ·ni inş:ı edilıniş 
beş oda, bir muıfnl, elektrik, 'fur
kos, hahçe ve lıanvornnu hıvi mü· 
ceddeı hane mıkw•n ;1900 liraya. 

Tayyare şubesinden: 
P,1>ta. Tl'lg·r:ı[ \'e ·ı elefon idaresi tttrafından Tayyare cemiyeti 

Pul \lüdürhiğüne, ~aıılmak üzre teslim edllmi~ olan (J-l ?2) kilo 
( ~00) l(r:ım(lan ıb&rcc miistıımel, kesik Ye paket ,.e havale ~cvk 

d 

Mühim ınıkdarda kükürt mübayaa olacatından talip olınl~rın 
münakasaya konulmuştur. alıp· 
leriıı muayyeı'ı gün ve saııcte 

Taliplerin G.ı,ıo'Jı Güınriik cod· 
desinde Ada H:in 5 ıuııuraya mü
racaatları. Tel. lt\.l. ;JS.1; 

v:ırnl. :ıları üzerine yapı~tk pullar ile ( -19328) adet muhtelif kıy
metli ve damgt.lı :rar[ ve (188851) adetten ibaret muhtelif kıymetli 
kartpostallaı m Po,:m itlaresi ve Tayyare cemiyeti erkanından miite· 
şekki! bir lıty'C't tıuafmdan yıkılarak imha ,cdtldiı:i ilı\n olunur. 

.;;;;;::=::=:;;;:::;:;;;;;;;;:::;:::;:::;:;;;'ou 
altı 

.. .. · .. · it ubesiııe mura· ı, · miirıı.euatlart· _ Mes'ul müdür: Bürhaneddia 
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7 zat daha müstakilien nam
zetliğini koydu 

(Başı birin sahifede) ı Hasan Vaıfi B. in ibtisasatı 
iyaçlara dokunulmamak şartile büt- Bunlardan, Sanayi müdüriyetinde 
emizdeki masarifi mümkün olduğu müfettiş dokuma mühendisi Hasan 
:adar azaltmak ve mevcut vergileri· Vasfi Bey ihtisasatını şöyle anlatı
ııizi gene imkan dairesinde tahfif et· yor: . j 
uck. .. Bazı fabrıacıların tcıviki üzerine 

5 - Bilcümle mali müessesatta namzetliğimin konulması için Halk 
.Uz haddı gayesini hiç olmana yüz· fırkasına talepname vermiştim. 
le dokuza indirmek ve batta %iirra Sanayi erbabı ds, aanayi müdürlü 
ıe fabrikalara daha ucuz faiz ve kredi ğü vasıtasile, bir mazbata yaparak, 
emin etmek. namzet gösterilmem için fırkaya mü· 

6 - Esiri ve yeni mütekaitler ma· racaat etmişlerdi. 
ıfab arasındaki farkı tadi1 ve tebvi· İstanbul fabrikalarlle gayet yakın 
ıe çalışmak. dan alakadarım.Sanayiin vaziyeti ba-
7- Belediyelede mecalisinin ta- lrikiyesine ve ihtiyaçlarına çok yakın 

namen istiklalini mevkii fiile koy· dan vakıfım. 
nak. Fırkanm prensıpleri dahilinde sa· 

8 - lrtisa ve sui istimali cezalan· I nayiin itilasına çalışacağnn.,. 

SEYRISEF AIN 
Merkez acentı:<ı Galata lı:Upril 

llaşı 8. 2362 Şube Acenteı! : 
Sirkeci Mühürdar 1.ade hanı 22740 

Trabzon ikinci P. 
{C'ümhuriyet) vapuru 23 

Nisan perşembe akşamı Galata· 

dan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka· 

cak, dönUştı pazar, Rize, Of, 
Siırmene Trabzon, Polathane 

Görele, Giresun, Ordu, f fttsa, 
Cnye, Samsun, Sinop İnebolu, 
Zonguldağa ull;rııyacaktır. 

hran kanu~ maddelerinin ~açama.ğa ; Vasfi Beyin tercümei hali şu· 
ncydan vermeyecek ve tatbikatta ışe dur: Mersin Postası 
yarayabilectk daha şiddetli ahkamı Vasfi Bty Aydında doğmuştur. ( K O N Y A ) vapuru 
btiva etmesini taknin eylemek. Ziraat nezareti tarafından berayı tah 24 Ni~an cuma 10 da Galata· 

9 - Amele v< işçilerin bak ve &ih sil Avrupaya göndtrilmiştir . Tahsil· 
:ıatlerini korumak için asri kanunlar d<n sonra, ıtaj için muhtelif Alman dan Çanakkale, lzmir, ICUllilk, 
,azetmck ve bunlar baklanda (Aıu· fabrikalarında kimyager olarak oene· Bodrum,Rados,Fetbiye, Antalyı 
·ana sosial) müesseseleri vücude ge· !erce çalışmı§, sonra İktısat vtkileti AI At-re, Menln' e blkacalı: 
ıirmtk. hizmetine girmittir. Vasfi Bey kırk ' 

Muhter<m eftndiler. yaımdadır. dönüşte Ta~ucu, Anımor, 
Şahsıma itimat edipte meb'ua in· Hamdi uıta nediyor? Finike, Dalyan • Marmaris 

ıihap tdecek oluraaruz bütün mcvcu· İstanbul amele namzet meb'uıla· Gelibolu'ya da uğrayacakur. 
<liyttiı:ııle mill<t ve memltketin me.n· nndan ikincisi Hamdi ustadır: • . . 
·aatıerini temine çalışmak suretile Hamdi usta, her günkü gibi fabri- .. Çan~kkale ıçın azimette yük 
uymetli itirnadınızın mukabelei mü· kada i§inin başındadır. Hamdi usta 1 alınmaz. 
ıqtkkiranesinde bulunacağımdan fabrikadaki işinden memnun olduğu- iil••••••••••••llİİ 
üphe etmemenizi rica edtrim.,. nu, <i<r izin verirlerse gidebllectğini 

Lutfi B. in programı söyl_~•kle beraber, şunları da iUv< 
Müstakillen namzttliğini koydu- etmıştir: . . . . . 

runu dün ya:.odığımız Vefa lis<Bi - Maamafih, bu babıettiğınu ış, 
Fransızca mualimi Lütfi Bey, münte ~~·~ bir _m<?'1<ket vt!alıut hükUmet 
ıibi sanil<re programım izah için !.§_' u;e, şundı kazandıgım ~"".'.an az 
ıeşrettiği beyannamede ezcümle di- bır para ıle de olsa, tereddütsuz ka· 
yor ki: bul edtrim. Çün~ ben baya~ı meın 

Vatandaşlarımın itimadına maz· lekele ve bu san atımı da hükômet< 
lıar olduğum takdird<: müstakil m<b mtdyunuı:ıı.. .. 
usluğu muhal<fet manasın" ttlikki Hahrullah 8. in. ~utaleası . 
~tmediğimden ekseriyet fırkası bükü Amele namzetl•rının .ü~Uncüsü 
metinin vatanın selamet ve saadetine kunduracı Hayrullah Efendidır. Beya 
ınatuf olan bütün teklifatma miizahe zrtta Azim mağazası sahibidir. Diyor 
rtti vazifei ahlaki ye ve vicdaniy< bi· iri: 
ıeceğim. - Dükkinda çalışıyordum. Saat 

Hükümetin halka ve halkın bükQ Hl buçuk raddesinde idi. İki mti§teri 
m<te kar~ı müt<kabil emniyet, hür- ~eldi. _Ke!'dilt.rin< kab~e ~engi ~ir 
met v< muhabbetini arttıracak icra· ıskarpın ıattdiler. İstenilen ıskarpinl 
•ta müzahir olacak ve bu yolda her çkardım. Giydirdim. İskarpin iki kat 
türlü mesayii sarftdtceğim. köselell olduğu için biraz ağır olduğu 

Memleketi< iş ve iş erbabını hi- nu IÖylediler. Daha hafifinin verilme 
maye edece!( t<şkilat ihdasına çalışa· sini istediler. . . . • 
cağım. - Daha bafıfı Y?ktıır Beyım, eger 

İtbalıitı azaltmak ve ihracatımızı 11U1arlama lst<raenız yapalrrn 1 
.rttırmak için sanayii geniş bir suret -olmaz dedil<r, timdi almak mec 
t< teşvik ve himaye etınek lazım oldu buri~etindeyiz, bize bu akşam Ih?°. 
hın;;, kaniim. Mcmlckttin ilim ve fen Gıderken akşam fırka merkezıne 
~rbabına şiddetli ihtiyacı vardır. Bu uğramaklığım.ı t<nbib tttile~. ~aaıtn 
ihtiyacı def için Avrupa ilim merkez fırkanın zasıyım. Mtrkeze gıttim.İnti 
!<rinde bin gtnci tahsil ettirm<k ve zar salonunda biraz bekledikt<n son
ılımali tahsil edenlerin ytrine diğerle ra dükkilıa gelen milşterllerden biri 
rini göndermek için tabliaat talep •· • ki idare heyeti aza11ndan Samih B. 
dectğim. olduğunu sonradan öirendirn - beni 

Anadoludaki köylüyü şimdidtn (",er bir odaya ııötürdil. Odada Cev 
.tıba medeni bir bayata alıgtmnak ve uct Kerim B. bize sualler sordu. Şart 
onu muntazam mtakende ielli et· nameyi okudu. Bu ınülikatlanmın so 
m<k için müçt<mian ve mütesaniden nunda namzetliğimin vas'ı için bir 
ıstikrazata mecbur <ylemek gibi mu· tal<pname v<rdim.' 
vakkat t<dbirler ittihazına ihtiyaç var Yatar usta nediyor 
dır kanaatindeyim.. Seyriıefainde tesviyeci Yapr Ef. 

İlk ve oı:a t<dnsat programlarm• de namzetlerden biridir. Diyor iri: 
da eaaslı tadılit yapmak taraftarıyım. Naınzetliğimin Büyük Rdıimiz 
H<r san'at <rbabını temin edecek e- ıneml<ketin balbkArı Gazi Hazretleri 
aerlerin !'qrini !"'.'ddet<n tqvik et- tarafından kabul edildiğini öğrendim. 
mek ve ıcap ettığı zaman bu makat Bizim ııibi elleri nasırlı ve tezgfilı ba 
için bazintden tahsiaat vermek taraf· tmda demirleri< uğrapn arkadatları 
ıarıyım. . düşünmtk ve bizlerin halini bükilıne-

Mü~mir maka.sıt ve. t<şeb.bü_u!- tin membama yetiştirectk kuvvet ve 
basredilmek şartıle bançten bır ıstık kudret verm<k ancak Ulu Reisin de· 

NAiM VAPURLAR! 

Izmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at hattı 

ADNAN ~·~~~~ 
P b Kilnll ıur 18 de 
erşem e Gılıta nhıımındın 

hareketle doğru lzmlr'e ve pazar 
(Ünü lzmlr'dea lsıanbal'a hareket 
eder. Tıı.ııaı için Gıalaıa gümrUk 
karşısındı Site Franıeıı hanında No. 
12 Acantuıı Şarl Sumaya mUrıcaaı 
Tel. B. O. 1041 

BARTIN - INEBOLU 
POSTASI 

Ci~e v·~~:n 23 ~er~em~e 
Sirkeci' den hareketle Ereğli,' Zon 
guldalc, Barun, Amasra, Kuruca· 

şile, Cide, İnebolu, Evrcnyc, 
itişe ve Apanaya azimet ve 
avdet edecektir. Tafsi!At için: 
Sirkeci <alonu karşısında Mizan 
oğlu ban No: !! Telefon lstan· 
bul 354 

Darülaceze Müdür
lüğünden: 

Darülacezeye bir sene ı:ar
hnda muktazi tahminen elli bin 
yumurtanın 15 mayıs 931 ta
rihinden 15 teşrinisani 931 ve 
15 teşrinisaniden 15 mayıs 932 
tarihine kadar müddetler içinde 
verilecek mıktarının ayrı ayrı 

Hyet teklifi kıydile kapalı zırt 
uıullle münakasası 14 mayıs 
931 · perşembe günü saat on 
dörtte icra edllecektir. Tal!ple
rin yüzde yedi buçuk teminat 
ıkçelerlle müesse~eye müraca

raz akdine lüzum göriiyorum. basında tectlli edtbilir." 

:: :Er :~~~r~~~~~;a!~Z:~ IJJllmfllrnllllllllllllm IJllE 
atları. 

timGa~~~~:::rf."lııprogramı L - Bu·· vu·· k Tayyare 
Müstakillen namzetliğini vazeyle- = 

miş olan sabık süferadan Galip Ke- • il 
mali Bey, İstanbul müntebibi sanil<· p • 
rine hitaben programını izah maksa- ıyangosu 
dile uzun bir beyanname neşreylemi§ 
tir. Galip Ktmali Bey bu beyanname 
de ezcümle diyor iri: 

'Bugün herşeyden evvtl, her mÜ· 
nevver Türkün vatana ve millete 
lrar91 en mukaddes vazifm Türk cüm 
buriyetini her türlü taarruz V< tthli· 
!reden kurtarmağa, t<mellerini bütün 
efradı milletin amakı kalbine kadar 
nüfuz ettirmeğe çalışmaktır. 

Memleketimizd< artık cürnhuriye 
ti benimsememiş, Hakimiyeti Milliye 
oin lüzum ve faydalannı anlayıp tak 
dir ttınemiş aklı başında bir Türk ta 
.. vvur edilemeyeceğine nazaran, hu
kuk, vezaif ve m<s'uliyeti cümhuri· 
yet kanunlarının tahtı tekeffülünde 
bulunan ve vatan mevzuu babsolunca 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

BüyOk ikramiye 
45,000 liradır. 
Avrıca · 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiy~Ier 

birbirilc daima müsabaka <tmiş olan 3 5 o o o 
Türk milletini yekvücut addeylemek, __ ve ' 
en ufak ttfrika ihtimal ve imkanını == 
kökündtn koparmak zarureti vardır. ı;:aı=a . 

.. İ~tibdat içinde_ ~oğup bül'.üy.erek, Liralık bir müka·'i'at vardır i i 
burrıy<tın kıymetını bihakkın ıdrak - l< •• = 
<tmiş. bu nimttin ne kadar külfetl<r l 
~e~;~: :,~!~~~~tf ho~~:~u:uh=~~ı:;; ~,ıııl!llllllllllllJll~llIIllJillllllillllmmı111111ıııınrımmm JJIJ!iı: 
memleketlerde yıllarca acı ve tatlı ş• k • H • d 
~~~'.e~~:~~ı~7 nalamış olduğum· ır etı ayrıye en: 
Tanı vaktinde imdadımıza yetişen 

Büyük Hliskarımızın ilhamı illibi 
olan eserinin ebtdiyen payıdar olma
sına, ve milletin terbiyei siyasiyesi· 
nin t<dricen tekemmiil eylemesine 
an ve başla çalışmak üzer< koyu bir 
cümhuriyetçi aşkile mecliste şuurlu 
ve samin1i, feragati nefs ve mürakabe 
ve münakaşa usulünü takip ve tatbik 
etmekten ibarettir.,, 

Halk fırkası listesinde İstanbuldan 
~Ostcrilen namzetler arasında yeni 
~örülen zcvatln isimlerini dün yaz. 
mıştık. Yeni meb'us namzetlerinin 
htişasatını öğrenmeği faydalı bul
'.luk . 

• 

25 Nisan 931 cumartesi sabahından itibaren Boğaziçi ara iske
lelerine mahsus azimet ve avdet ücuratı tarifesinde bervechiati 
tenzi!At icra edilmiştir. 

Alu iskeleye kadar azimet ve avdet İkİ/lCİ mevki 26, 50 ku
ruş iken 6, SO kuıı.ış tenzil Olunarak 20 kuruşa 

Altı iskeleye kadar s:ı:imet ve avdet birinci mevki 32, 50 l:u· 
ruş iken 7, 50 kuruş tenzil olunarak 25 kuruşa 

Altıdan fazla iskele için azimet ve avdet iki•Jci mevki 39 ku
ruş iken 9 kuru~ tenzil olunarak 30 kuru~a 

Altıdan fazla bkele için azimet ve a\'det birinci mevki 44 ku· 
ru~ iken 9 kuruş tenzil olunarak 35 kuru~a tenzil edildiği• muh· 
terem yokularır>ızca ma!Um olmak üzre ilan olunur. 

>M 

Emniyet Sandığı 
Emlak Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı \ 
Mtrb.uoabn doı n nev ile mevki ve 

mQşıemllAıı 
&rçıu.aun 

illmi 

"'· 
39~ 3848 Clballde Karabas mııhallı.'linde Kıvrılı sokağın

da eski 9 ve yeni 9, 9· I numaralı yüz kırk beş 
arşın arsa üzerinde dahili ahşap kagir iki bu
çuk katta beş oda, bir ,ora, çini antre, çimen· 
to taşlık, biri toprak olmak üzrı iki mutfak, 
bir bodurum çatı ve çinko daraca -e on iki 
uşın bahçeyi ve altında hir dükkAnı hni bir 
hanenin tamamı. :\!adam Kleopatro 

nfl 8 4llh Eski Kanlıca ve yeni rubuklu mahallesinde es· 
ki Çubuklu çayırı 'c yeni çayır caddesinde 
eski 35 altı defa mükerrer ve yeni 8, 1 o, ı 2, 
14, 16, 20 numaralı iki yüz otı•z sekiz arşın 

arsa. üzerinde üstü bek;ir odaları ve alnnda 
dört dukkAnı ve doksan sekiz arşın arsa üze

rinde bir kagir oda, kahve elye\m bakkal (de· 
po olarak kullanılmaktadır.) kırk iki arşın arsa 
iizerinde ahşap ,ıepo ve bin dokuz yüz doksan 
beş ar~ın bahçevi havi emlakin tamamı. 

Refet Bey 
ı 19 '1!'l9 Kan!ıcada Yeni mahalle 'okagında c;;ki 7 ve 

yeni 21 numaralı dohan altı arşın arsa üze
rinde tamire mühtaç olmayan kısmı ve elli arşın 

arsa üzerinde tamire muhtaç olan kısmı havi 
olup ahşap iki katta dürt oda, iki sofa, bir 
mutfak, bir ta~lık ve yetmi~ iki arşın bahçeyi 
havi bir hanenin .tamamı. Ahmet Efendi 

155 l'l096 ~:ğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik ve ce· 
dit Ehe sokağında harita 1,2 mevkiinde atik 
ve cedit 9, 1 ı numaralı yüz etuz sekiz arşın 
srsa üzerinde mebni kap;ir bir kattan ibaret sı· 

vaları noksan bir ahırın tamamı. Osman 
3~5 1'71':!0 Uzunçarşıda Y:ı\·a~çaşalıin mahalltsinde Gaznevi 

Mahmutdendi mektebi sakağında eski 11 ve 
yeni 19 numaralı doksan üç arşın arsa üzerin· 
de karglr bir katta İki oda, ~bir mudak gibi 

f06~ 

20.'I 

•• 

105 18i4t 

•.kullanılan ocaksız mahalli havi bazı aksam ha· 
rapça bir hanenin nısıf his>esi. Fatma Hanım 
Kandillide mezarlık sokajtında eski 15 ve yeni 
b, 6-1, 6-2, 6-3, b·.J. numaralı iki yüz seksen arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta on yedi oda, bir 

sola, bir kuyu ve yüz altmış beş arşın üzerin· 
de bir mutfak \'C bir ahır ve iki dönüm bin 

yuz elli arşın zira bahçeyi havi bir köşkün 

tamamı. Zahide Hanım 

Tophanede Karaba~ Mustafa ağa ve Beyazıt 
mahallesinde eski ve yeni Lülcciarastası ve Ka-
le <okaıtınd:ı e,1.;i 40, 40 mükerrer ve yeni 15, 

• 36, numaralı otu7. arşın ar'a üzerinde kagir üç 
ııtt~ Ye iistünda iki odayı ve arka cihetindeki 

~okağıt m!isadil bir ahırı havi dükkAnın üç his· 
se itsbarile iki hisse (elyevm ikametgah olarak 
kullanılmaktadır.) Mehmet Efendi 
Tophanede Karabaş :.\-Iustafaağa mahallesinde 
eski Lüleciarastası ve yeni Lüleciarastası ve ye• 
ni Llileciarastasi ve kale sokağında eski 26, 26 
milkerrer ve yeni 26,3 numaralı on altı arşın 

arse. üzerinde nıu~ addema iki dükkAn bir ahır 
elyevm blrAahır elyevm bir ahınn tamımL 

Şevki B. 
Yukarda cins ve nevile ~cmti ve numaralan muharıer emvali 

gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hi
zalannda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş 
ise de mezkiir bedeller haddi layıkında görUlmediğlnden tekrar 

(on beş) gtin müddetle ilftn edilmelerine karar verilmiş ve 9 
mayıs 931 tarihine müsadif cumartesi günü kat'! kararlarının çe
kilmesi takatrür etmiş olduğundan yevmi mezkfirda saat on dört. 

ten on beş buçuğa kadar sandık idaresin11 miiracaat eylemeleri 
IAzumu ilan olunur. 

t LA N 
1916 modeli, 18 beygir kuvve· 

dnde, 8 aımos!erlfk kablll lşılmal 

btı buhar lokomoblli Ilı ayrıca mUı· 
tımel lıı~aaı mıklnılan vemalııemesl 

uıılıktır. Anlı:ara'da 48 numerolu 
poıtl kuıusuno mUrocaat 

lstınbul birinci hukuk mıbte· 

me~inden: 
İIAnı lflllına taror •erilmiş 0!111 

Rel!A Şirketine ılı mısı sendikleri 
tarafındın tın ııim edilmi' olın rapor 
mubıeviyllı bıkkındı masaca ve 
kayıı ve kabul olunın alıcalı:lılarla 
görü,ülmek üzre 6-5-931 çarşamba 

giinU saat 15 t• ltıanbul birinci 
hukuk mahkemesinde bulunmılatı 
lüzumu ilin oluııur. 

İstanbul Bel~~;~,i .. i!~nları _ _....._ ......... ! 
t Sebze halinde 124 N. lı. baraka 

,, '~ 7 ~ ,, 
Karaköy köprüsünün cminönü hali cihetinde 
31-1 ı N. lı. oda 

, MeyvL• halinde 36 yt:ni 42 eski N. lı. 
kahvehane. 
Meyve halinde kantar kulübesi yanıncja ll8 
nıımaralı baraka. 

Temenau 

Lira 
22, :ı 

10, 5 
9 

96 

Yukarda yazılı mahaller bir seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini görmek için her gün levazım müdürlüğüne müza· 

yedeyc girmek için hizalarında yazılı teminat akçclerlle beraber 
ihale günü olan 21-5-931 Pcrşenbe günli ~aat on beşe bdar en· 
cümenl Oaimiye müracaatları. 

• • • 
l'emınat 

~ Galatada Fermcneciler caddesinde 15-165 N. Lı dükkan 60 
Galatada Fermenecilcr caddesinde l 6· 163 N. Lı dükkAn 59 
Beyoğlunda Kamcrhatun mahallesinde Galatasaray karşısında 60 

ı 94 N. Lı dükkan. 
Yukarıda yazılı dükkanlar bir seneden üç seneye kadar kira· 

ya verilmek için kapalı zarfla ayn ayrı müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin ~arcname almak için her giin Levazım müdürlüğüne 
"'"raca' '1~rı ,.c hizalarında yazılı teminat makbuzile şartname ve 

teklif mektubunu mııhürJ.ı z:ırfa kn).ır:ık il::.!.: p ı ıl:;•ı 2 ~ '"''·' 
perşembe günü ,;ıat on he'L ~ndar l·:ıınıınc'nı l>:ıııııİ\c \erme c•' 

·.~ ·.': * 
Bebekte Bebek caddesinde 1 utJ. i n ına ,ılı :ıh p C:ı7 '1 

'encden uç >cncvc kadar kira) a 'crilmLk için kan" ı za•11, ı 
zayedcye konmu~tur. Taliplerin ~artnamc almak i~·in her .!:' '1 ı,, 
vazını Miidlırliij!;iinc mür:ıcaatları ı.ı~ lir<!lık tcmiııat ırı'·bıı.ıil< 
~artııame ve teklif mektıılnınu ıniihlırhi zarfa koyarnk ıh.ılc •ıı 

nü olan 14·5-9;1! Per~emlıe ı;(Lİnii ,aaL on hc~c kadar Eııcumcn 
Daimiyc vcrm<'lcri. 

* * * 
Kapalıçar~ıda "rakyecilerde l .l'ak rnımktln bir '~ne mıicldetl 

kiraya '·erilmck için açık müzayedeye koıımu<tıır Talipkrin ~ar 
nameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için 1 lira ı 

minat akçelcrile beraber ihale gunıi olan 2tı--ı-ıı.ır pazar g-u;ı 
<aat on beşe kadar Enciimeni d;ıimiye m"racaatları ,,. ,,. ~ 

Bcyko:t. Belediye ~ubcsi müdiidıiğündcn: He) kuzda Karaca! 
run sokağında 13 numaralı Salabattin Efendi ile Hayriye Hanını 
ait hanenin ahşap enkazı şartnamesi mucibince kapalı zarf u;ul 

le müzayedeye konulacağından taliplerin teminat akçelerini ıniı
ta•hihen 14-.5-9.31 Perşenhe günıi Daire eııciimenine müracaatl:ırı 

* * * Kiralık Hane 
Yusuf 1ıa~ada .,'irmen Çavuş mahalle,inin Topkapı caddesind 

124 eski 126 )"eni numaralı hanenin Yektıl efendi sokağında met 
hali bulunun 5 oda avlu bir nıutbahtan ibaret ikinci kısmı hi 
s~neden u~ seneye kadar kiraya vcrllmek için açık mıi7.ayedey 
konmu~ıur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün J,evazııı 
müdürlüjtüne mıı,ayedeye ı,r!rmck için 27 lira teminat ;ıkçelerilc 
ihale günü nl:ıı, 1 ı -5-9;1 ı Per~enhc giinu ~aat on be~e kndar en 
cı.rncni daiJLi ye mıiracaatları. 

l nkapanında Haraççı Nlehmct mahallesinin Hisar altı 'okağın 
da 58 numaralı dcpc>' bir seneden üç seneye knd:ır klra ·a veril 

mek için açık müzayedeye konmuştur Taliplerin şartngmeyi gör 
mck için her gtin levazım mlidürlüğünc müzayedeye girmek içi 
ihale' ı;(ıinü olan 2 J -.5-9J l Perşen be günıi saat on beşe kadar en 
cumeni dtliıniye nıiirncaatları. . ,,. ,,. 

.~ksarayda Yusııfpaşada Şirmen Çavu~ mahallesinin Topkap 
~addc,inde ı J 6· ı tski 74 yeni numaralı hanenin al unda bir hu· 
sus! numaralı dükk:inla 'l numaralı dükkAn bir seneden üç senev 

kadar kiraya verilmek için ayn ayrı açık müzaydcye konmuşrur 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüıtiin 
müzayedeye girmek için ihale günü olan 'l l-5-931 perşenbe giı 
nü <aat on beşe kadar encümeni dalmiyc müracaatları. 

••• 
Nabilbent mahaJle ve caddesinde maa bahçe 4 oda ve ~i 

mutbahtan ibaret 39·4.5,47-49 numaralı hane ile Fatihte Pirinçç 
Sinan mahallesinde yeni çe~me caddesinde maa bahçe or. dör 
oda 4 heIA w bir mutbahtan ibaret 61·71 numaralı hane bir ,;e 

neden liç seneye kadar kiraya verilmek için ayrı ayrı açık m(iza 
yedeye konmuştur Tftliplerin şartnameyi görmek için her gün le 

vazım müdürlüjtüne muzayedeye girmek için 18 er llra temina 
akçelerile ihale günii olan 21-5-931 per~cnbe giinü saat on be~ 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

••• 
Kiralık. Hane 

' 

Aksarayda Sirment Çavuş mahallesinde Topkapı cadde~inde 12 

eski l 26 yeni numaralı hanenin medhıll Tramvay caddesind 

bulunan 3 oda 1 sora ve bir avlu, bir aralıktan ibaret birinci 
kısmı bir seneden 3 seneye kadar kirayı verilmek için açık mil· 
zayedeye ·konmııştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün 
levazım müdiirlüğüne müzayedeye girmek için 14 lira teminat 
akçelerllı beraber ihale günü olan 21-5-931 perşembe gılnü saa 
on beşe kadar eucümeni daimiye müracaatlan. 

*** 
Neslişah Sultan mahallesinin Sulukule caddesinde 24 numarau 

kulci zemin mahalli ile Balatta karabaş mahallesinde dlbeb cad
desinde bilA numara arsa bir seneden Uç seneye kadar kiraya ve· 
rilmek içi ayn ayrı ıçık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şart· 
nameyi görmek için her gün Levazım müdiirlüğüne, müzayedeye 
girmek için ihale giınü olan 21-5·93 I. perşembe günü saat on beşe 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

*** 
Fatih yangın yerinde Saraç doğan mahallesinin yeni çe-me 

sokağında 489 metro sabayı haiz iki oda bir mutbab ve saireyi 
müştemil maa bahçe 8-1 'l numaralı, kagir hane bir scned~n ıiç 

seneye kadar kiraya verilmek için açılı: müzayedeye konmuştur 
Taliplerin §Artnameyl görmek için her gün levazım müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için 9 lira teminat akçelerile beraber !halt 
gtinii ol~n 'll·5·931 Pe~enbe günü saat on be'e kad .. r Encümen: 
daimlye müracaatlan. 

*** 
Galatada e~ki borsa hanının karaköy caddesinde talibi tarabn 

dan mevcut krokisi mucibince tevsian dükkAn haline kalbedile· 

cck 14-1 numaralı camekan mahalli bir seneden Uç seneye kadar 
kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur TaJiple 
rin şartname aJmak için her gün levazım müdürlüğüne müracaat 
!arı 166, 5 liralık teminat makbuzile şartname ve teklif mektu· 
bunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 21-5-931 perşenbt 
günü saat on beşe kadar encümeni daimiye vermeleri. 

*** 
Keresteciler yangın yerinde627,5 metro murabbaı arsa bir se 

neden üç seneye kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla müza 
yedeye konmıı nır. Taliplerin şartname almak için her gün levazı 
müdürlüğüne mlıracaatları. 57 llralılr teminat makbuzlle şartnam 
ve teklif meknıbunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 21 · 
5·931 perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye 

vermeleri. 

Teminaı ., 
Yavaşcı Şahin mahalltslnln Dökmeciler cıdduinde 1 No. h dUkUıı 
Yavaşca Şahin mahılltsiuln Uzun çarşı bışındo 165-238 No. Jı dilkkln 
Hoca Hayrettin mahallesinde Ayazma kapısı yanında kolel zemin 
üzerine mebni 67 No. lı tllkkln 
lleyazıtta Vezneciler caddeıinde 9·84 No. lı düklı:an 
Mercanda Harbiye nezareti cadd<Slnde 40 No lı diikkAn 
Beyuııta Kaşıkçılar caddesinde 2 No. lı dükk!n 
Fatihle Manisalı Mehmeıpışı mahallesinde 12 No. lı dükklıı 
Hasköyde Hasküy cıddeıiııde 171·173 No. lı dilkkln 
Bcşikrotıa Selimpaşıyı atik mahallesinde Hu fınn caddesinde 
1 1 No. lı dükkAn 

Lira 
5,5 
7,.5 
2,5 

12 
12 
9 
4,5 
4,5 
4,5 

Beşiktaşta Sellmpışayı ıılk mahallesinde 7 No. h dükkan 2,5 
Orıaköyde tramvay cıddeıinde 1 No. lı dükkb 6,5 

Yukordı yızılı dükkAnlar bir seneden Uç sıneyı hdor lılraya verilmek 
için ayn ayn ıçık müzayedeye konmuşrur. Tallplcrln şartnameyi görmek 
Jçfa her gUn Levazım Müdürlüğüne mlracrıtları. Müzıyedeye girmek için 
blzalarındı yızılı teminat ıkçelerile beraber ihale günil olan 14·5·9JI per· 
••mbe güııü 1111 on btş• kocU.r Encümeni dıalmlve mtirıcnılan , 


