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eb'usluk için en 
Mühim bir vazife, 
ağır bir mes'uliyet 

il • • 

ırıncı 

( Z .. cı ıalıifocla BUG2~çeu aya nlsbetıe hayat 
Ylldız ve ıneşruttye1. ucu1Jadr. 

1
2- ~•n l"e ~arlct llabttler 4- Katti kahya Zafirlnln m&t· 

3 il•cl ıabffede: ltakemeslne batlandı. 
ı - Tilrklyede ynel lllçüler ! llncii ıalılf.,de: 

nnsıı olacak.? 1- felek. 
2 H1r Aı11trlkalı ra1.etecinln 1 Hikaye 

h 17.P rl;ı lr lhtı~11..;. l :-t r1 . 3 Pn.,, 11 q 

sari - iyik olmaktır 
.. Yeni Türkiy';f 
. l bugü~k.tıriu!duJ ı 

Bugün 23 nisan .. Bu tarih ge
lecek Türk nesilleri tarafından 

Çocukların bayramı 
bug·ün başlıyor ANKARA, 22 Telefon) -

İntilJ::ıap dairelerinden bir 
ısmı mühim bir vazife, ağır 
İr mes'uliyet karşısındadıdar. her sene tebcil edilirken 1920 se 
irrni i:ki intihap dairesinin ' nesi nisan ayının 23 üncü günü 

Bugün çocuklar, parkta eğlenecek 
lerdir. Yarın izciler iintehibisani,leri; kendi frrıka- ilk defa toplanmış olan Birinci 

~-ı haı:ici~de, ayın proğramlı Millet Meclisinin Türkiyenin hü_;vük bir resmi geçit yapacaklar steikıl bır kaç meıb'us seçmeık mukadderatında oynadığı bü. 
ecburiyetinde ıbulunyorllar. yük roller tonınlarnruzın gözü l 

l 

Gülhane parkında eğlenecek
lerdir. Lise izcileri yarın Fa
tihten Sultanahmet'e kadar 
bir resmi geçit yapacaklardır. 
Tepebaşında bir müsamere ve 
muhtelif doktorlar tarafından 
konferanslar verilecektir. Cu
martesi gününden itibaren va
zife almak üzere ilk mektepler 
den 20 talebe seçilmiştir. Bu 
meyanda gazetemiz baş muhar 
rirliğine onuncu mektepten 

U mecbu riyeti ilıham eden se- lstanbu/dan dan mastaki/len namzetlik/erini koyan zevattan bir kaç sima önünden geçecek taksim edilmi§ 
ep mal&ndın-: Cümıhıııriyet Mehm~i Salih Bey Rll:um Karabeklr Paşa Re/el Paşa Feridun Jilkrl B. eski bir imparatorluğun içinden 
alk fırkası; icraatının müra- hür Türk milletinin istiklaline 

aıbe edilmesini isityor, yaptığı Mu··stakı·ı namzetlerı·n herşeyden vücut veren, milli hucluUan da-lerıin hesaıbJJJU ef'kan umuııniye bilinde müstakil, genç, yeni bir 
e vennek imkanlaırıını arayor. k 

1 
devlet kuran Büyük Gazinin de-

. ll'ka; bu imkanın, anıcaık kendi ,ı evvel laA yı• o ması laA zımdır hasına hayran olacaktır. 23 ni-
lkirledne ve görüşlerine iti- san 1920 de ilk defa Ankarada 
. at etııneyen millet veıkilleri· açılan Büyük Millet Meclisinin .. ,. ... ...,..r ...... ._ •• _.......,.. 

15 yeni müstakil namzet arasında Kazım 
Karabekir, Refet Paşalarla 

Refik İsmail ve Feridun Fikri Beyler var 

• 

nıüstakli-

İntihap heyeti teftişiyesine müs
takillen namzetliklerini koymak için 
müracaat edenler tevali etmektedir. 
Müracaat edenlerin mikdarı dün ak 
şama kadar yirmi altıyı bulmuştur. 
Yalnız dilıı onbeş kişi müracaat et
miştir. 

Dün namzetliklerini koyan 
zevatı 

Bu zevat Kazım Kara Bekir ve 
Refet Paşalarla sabık Sinop r .. eb
usu Refik İsmail , eski meb'uslardan 
Feridun Fikri, sabık valilerden Ali 
Seydi, Yarın gazetesi sahibi Arif 
Oruç, zürradan İsmail Şefik, avukat 
Besim Şerif , kunduracılar cemiyeti 
reisi Mehmet Salih, avukat Ali Ga-
1:- ı~, .... rl .. .. ~cılar cemiyeti sabık re-
"t' ' ·~ -··----isi Süleyman, Çatalcalı Ahmet Az-
mi. ;.-;::-~:'i~ciainii!: ~~in~5t _.\dil Sil 
le;~~' B~u'2.z!tt?. Z'ovk pastahane-

(Devamı beşinci ııahifede) 

Yeni namzetlerin 
tercümei halleri 
ANKARA 22 (Telefon)- Halk 

fırkasının yeni namzet gösterdiği ze 
vatın kısa tercümei hallerini bilcliri
yoru,,.: 

Adana namzetlerinden Resul O. 
mer Bey Adananın Çaputçu köyün
de çiftçidir. 

Ankara namzetlerinden Eşref B. 
lınalab harbiye fitenk fabrikası çark 
hane ustabaşısıdır. Zeytin burnu fab 
rikaımdan mezun olan Etref Bey ay 
ni fabrikada tesviyecilik "" torna
cıldda çalı§mı§, usta olmuş, harbi u 
mumi esnasında Almanyaya, Hollan 
daya gönderilmiş, milli mücadeleye 
iştirak ederek Ankara siliiiı fabrika. 
11nda şube memurluğu ile ifayi hiz
met eylemiştir: Cümhuriyet Halk 
hrkasmın A nkara istasyonu nahiye 
ocağı U:sidir. 

Ankara namzetlerinden Ahmet 
oğlu Hasan Bey, Keskin kazasında 
Halilli l:öyünde çiftçidir. Umumi 

(Devanu 5 inci sahifede) 

POLiTiKA 

~----· ......... 

Kabine 
Yeni meclis topla
nınca istifa edecek 

ANKARA, 22 (Politika)
Yeni Meclisin içtimaı günü ak 
şamı İsmet Paşa kabinesi is
tifanamesini Reisiciimhura tak 
dim edecektir. İsmet Paşanın 
yeniden kabineyi teşkile me
mur edilmesi muhakkak görü
lüyor. Kabinede tebeddiile sah 
ne olacak. Vekaletler arasında 
Milli Müdafaa, Maarif, Adliye 
ve İktısat Vekaletleri zikredil
mektedir. 

lıtanbulun vali, belediye reisi ve 
polis müdürü 

Resmi Orhan Hamdun Beyler 

23 Nisan çocuk bayramı 
bugün tesit edilecek ve bir lı 
hafta devam edecektir. Öğle
den evvel bütün ilk mektepler
de müsamere ve eğlenceler 

tertip olunacaktır. Saat birde 
her semtteki tramvay hatla
rının münteha noktasından 
çocuklar için ikişer araba kal
dırılacaktır. Boğazdaki mek
tepler kırlara çıkacak İstanbul 
daki mekteplerden bir kısım 

(Devamı beşinci sahifede) 

Heyeti tahririye 
müdüriimüz 

Orhan bey 

Ba,muharririmiz 

Selim Bey 

Lord Atklone yarın 
Ankaraya geliyor 
~ 

lnglll:ı ıe/trl l11la11gonda• cıkarkeu 
Bir müdde~ten beri mezu- ı Sefir, bu a1qam Ankaraya 

nen memleketınde bulunan İn hareket edecek ve cuma günü 
giliz sefiri Sir Klark dün eks- muvasalat edecek olan İngiliz 
presle şehrimize gelmiş, istas- kraliçesinin biraderi Lord At
yonda sefaret erkanı tarafın- klone cenaplarının istikbalı 
dan karşılanmıştır. Sefir ce- merasiminde hazır bulunacak 
napları kendisile görüşen bir tır. 

muharririınize Londra seyaha- Lord cenapları Ankara'da 
tından çok memnun kaldığını iki gün kalacak ve pazartesi 
söylemiş. sabahı şehrimize gelecektir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Gü~!~;;~tt~;;:ve ii Milliyet'in kupasını F. 
CENEVRE, 21 A.A. - Ka- 1: G s k = dın ve çocuk ticareti komitesin •• y az d .. 

de lsviçre murahhası, bir karar == • ara an J == 
sureti etmiştir. Bu karar sure- • .. • · •• 
'dC."Ak d . •• tın .e emıyetı vam an gü- •• .. , .. •ı 
zeııı~-~üsabaka•?1ın_ ~enedil- :: En muhım musabakamızda G. Saray:: 
mesı ıçın muhtelıf hükumetler •• 42 D .. f k 24 k d •• 
ne:zdinde müdahalede bulunma :: ' aruşşa a a puvan azan ı •• 
sı talep edilmektedir. Komite •• = 
tevdi edilen bu karar suretinl :: lki seneye yakın bir zamandan beri devam eden mektepliler .••. 

müsabakamız, geçen hata nihayete erdi. Müsabakanın devam ettiği 
temenni şekline ifrağa karar :: yüz hafta zarfında genç mekteplilerin mühim havadisleri diğerle- •• 
vermiştir. •• ~nd~n tefrik ~.usuıundaki kabiliyetleri ciddi bir imtihandan geçi· :: 

• • rrlmıf oldu. Muıabakamızda en fazla muvaffak olan talebenin men· •• = ıup ol~u~u. mektebe bir kupa hediye edeceğimizi vadeylemit ve :: 

Kurban bayramı • bu vadımızı gelen cevapların tasnifinden ıonra yerine getireceği- u 
- mizi bildinniıtik. -= Cevapların tasnifi hilmittir. Neticede,42 ponn hesabile Gal,ata :: 

İstanbul müftiliğinden ! 
19/ 4/ 931 pazar günü zilhic

cemin ihtidası olmasına naza
ran 27 N isan 931 pazartesi gü 
nü arife salı günü de Kurban 
bayl"<lmı olduğu ilan olunur . 

Bayram Namazı: Zevali 5,40 
Ezani 10,39. 

• aııray lisesinin birinciliği kazandığı anlatılmııbr. Darünefaka liıe- u 
• ıinin de müaabakalarmııza büyük bir lıahit ııöıte.-diiini ve muh- • = telif tarihlerde 24 puvan kazandığını memnuniyetle kaydetmek D 
• isteriz. Bu mün.Hebetle müsabakaya İflirak eden diğer bütün = 
• mektepler talebuine burada ayn ayn teıekkür ederiz. U = "Milliyet'' namına hazırladığımız kupayı, CalataııarayWar bu U 

\;;~~;;.;;.~;=~;.~~;~~;;;;;~~ •• ,; 
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! MlLLlY!!.T 23 NiSAN 1931 

Ağrı firarTieri 

Yıldız ve Meşrutiyet .. HARİCİ 
Tahsin Paşanın Hatıratı 

ispanyada mazi tas- 1 Belçikada 
1efrlka No: 39 

Abdülhamit, Mısırın 
işgalini tenkit ediyor 

fiye ediliyor ltalya aleyhinde Bir Iran karakolunu bastılatıi 
Eski başvekil divanı harbe verile
rek muhakemesi görülecektir. 

nümayiş yapıldı ve efradını esiı· ettiler bll 
BRUXELLES, 21 A.A. - il 

Darülfünun talebeleri Belçika ANKARA 22 (TeletonJ - nı esir ve karakolu yakmış14e 
profesörlerinden M. Moulin'in Bu son günlerde Ağrı dağı vi.- dır. Bezirgan köyündeki iri' 1 

Sadrazam Sait ve Kamil Paşaları 
siyasetlerinden muahaz ediyordu 

ispanyada işler tabii halini' Milano'da tevkifi hadisesi kar- d'I · d B 1 karakolundan gelen atlı ve p -
I 

. ı erın en oro ve avenesi ra-
a mı§ görünüyor. Muvakkat hU- . ' ~ · , şısmda ne gibi bir hattı hareket yade 20 kadar Iran neferi o . K 
kamet kendisini İ§e vermiş olup j ·,_, ittihaz etmek icap edeceğini tet nilerin y arımkaya hudut kara Sarıau köprüsü civarında pus'ır~~~ 
toplanacak müessisan meclisi- kik etmek üzere fevkalade bir kolunu basarak dört saat müsa ya düşürülerek rifara mecbur 'leyı 

pek nazikti. İngilizler Mısırda doğru sevk dlundugu- ve buna · k d · · b' h ' d d nın arşısın a çok ıyı ır esap ıçtima aktetmişlerdir. Talebe, eme en sonra karakol efradı- dilmitlerdir. leke 
hukuku hükümdarinin mah- mukabil hiç bir para lkalbul e- vermeğe hazırlanıyor. Müessi- hükumet nezdinde te~ebbüste •ı h 
fuz ve İngiliz askerlerinin vü- dilmeyip dog- rudan dog-ruya h' 'nd ~ M •• k ı d 
cudü mırvakkat bulunduğu tıak meşayına hediye edildiği an- ;:~i ";ı:r:~=~ntZ iç~~~~~th:~:~ ~:;:~kB~::i~0~%'etı:~ USta ı• namzet)erı• ..,.ı~y,vs;ı 
kında beyanatta bulunduk- laşılmışttr. .. li - d k .IJM on muz e i haziranda yapıla- sokaklarda bir nümayiş tertip · 
lan halde Tü~kiyenin mahza 1896 ve 1891 senelerinde Rus k d r. 

T~b~yalmaurbkanınk tad~alllütatma ~kamhKarpfkzabi:tal nınkd~ d~~l~- ca 1:;~nyada hangi hükilmet ik et~!~a sefarethanesine git- • a edı• 60 1 buldu ~~r 
maru o ma sa ı e ve mu- ş.ın ve a asya ı as en o .. :uı- 1 :..ı k"" ı· 1 • . · " . , .. . . .. . K •uar mev ııne ge: ırse ge sın, mek ısteyen bu talebenın teşeb . "' 
~a"~at s~tlle asdke~~-~ndelhrmes:b. ı ·~. Sbalıhl KOlad tefD, su~arİı aLz~fk karşıla§acah en çetin iş iktısa- büsüne polis mani olmustur. U- M f h S f k '• •oık• •' ı:ı li_saı 
uz~nne_ '':"'Yet~ aı·=at~- _ar. ~- y~z aşı arın an avıt V'.1fl 1 - di ve mali vaziyettir. Diktatör fak bir arbede olmuş v~ bunu e su . ır a er anından Talat Jl

0

lİ!!' 
yeye .gınşmelerı çoik miihımdı. kın nam memurlar sureti mah- Primo de Riv za a d b .. ki .. 1 · d ı· •--t . 1 
S l Abd 

.. lh . (İ 'li 1 d B -d Ba Hi era m nın a aş mutea p on erın e po ıs ıu a- d ti• v • • k l d d •ıniı 
.u tan u_ . amı~ ~I z e: susa a ag ~t, . sra ve. caz lamı olan İktısadi ve mali vazi 1 1 b l al b h . - e namze ıgını oyan ar meyanın a ı so rın Mısrrdakı ışgalı Sa.ıt ve Ka taraflarına gdtmışler, tacır sıfat ş . . ar. u unan t. e e şe _nn mer 1 .,,.~1 

·ı p 
1 

tt'kl . k f ti 'le d la ,__ yet, lspanyol parasının gıt gıde kezıne doğru ıletlemege başla- ANKARA 22 (Telefon) - 1 ıücadeleaine l"tİrak için bir,. <ur 
mı aşa arın arze ı erı veç- ve ıya e en o şmış .... ve d" ·ı d'k .. ı·· -- k 1 . M f h s be frrk ~ " ~ir hile muvakkat deg-ı'lse aldan- a= . kaba''l 'h .. uşmesı e ı tator ugun yı ı - mıştır. Mütemadıyen "kahrol- e su er s a erk .. nın ı .rn bu sabah otomobille Kar* ,,..yır ve ı meşayJ ve ru- d b" "k • .11 d M . . . - d A kara b' • ı . S mı:ş olıryıorum) deyerek bunla- esasile tesisi münascbat etmis- ~a~m a en. uyu ~mı e_r en sun _ussolinı" dıye bagıran ta ~~ n me usu Talat B. "!e gittiği haber verilmekte ıuıa 
ra hücmn edi rdu İşte bu 

1 
h 

11 
h kkmda -_ b'.rı ?l~u. Prımo de Rıvera idare !ebe nıhayet İtalyan konsolos- diger arkadaşlarından ayrıla- dır. Bu zatın kim olduğu yal11 •seı 

yo . er ve oma a er a as sı gıttikt b" 8 h · .. ·· 1 · k k t d .. ı ·11 n1 b hengameler arasında şifı:ıeli keri iktısad' co- fi tetkikat ~n ~onra son .. ır sene' t;eneral erer ancın o~une ge mış ve onso- ra s~~~ an mustao c;_rı a aşılacaktır. u 
muhabere bir netice verdi ' 

1 
b'ia_h gıra 

1 
ld - za~lında ıktıdar mevkııne gel- loshanenın camlarını taşlamış- namzetlıgını koymuştur. Talat nu 

ve mesele ·'-ı'ttı' yap~ış arR, b~~a ~daşı Dıglıt- mış olanlar da bu yolda çalıştı- NEVYORK, 2l ~A.A.) - tır. İtfaiye efradı tarafından ü- B. mütareke devrinde iki sene Bursada müstaktller h1en 
"' . na gore us za ıtLeııın en o la d 'kt d1 b h . I N k Herald T "b 1 . l .. . 'l rıfl k ·-· İ uı Bundan evvelki makalele- sin 163 sahifelik bir rapor yaz- . rs~ a u' ıs: u ra;ın ıza e- evy.oı: p . h rbı. ~ne J a- zer erme su sıkı annkumayışbcı e_r mutasatlr .•. ı. e~~ııp spartaya BURSA, 22 (Hususi) _,, '»aı 

rimin birinde baıhssetmiş ol- - b'l'h b .. sıne en z m yesser o amamış- zetesının ans mu a ırı, ~c en sonunda kaçma mec un- namze ıgını mustacel telgraf- Burada müstakillerin adedi st •ali 
dugıum- v.,..ı-.ile Aar~-bıs' tan El- ınıd ş vetını da arap u II'llpob tun munk tır. d' Albe'ın yalnız kendisini kab\ll yetinde kalmışlardır. la bildirmiştir. kizi buldu bunlardan doktcl bir 

~~· A , ereca an etres urg şar B"t b" · d'k' h"k' · · -· d k' be k 22 v·ı· ' cezire Mısır Irak ve Hicaz ıkrt . 
1 

. he .... : h t f ı ta ı şım ı ı u umetın ettıgı sıra a va ı yanatını Bundan sonra talebe te rar ı ayette bu akşama ka- Münir Halil B. meb'usluktal Ş 
, ış erı y .... ma susası .ara ın d b h d k' ·ı · k 1 . . İ . odas · f d · -· · ' la 

alan dünyanın en zengin top- dan bir kitap yazılarak "yalnız :mau sa kat a ıG _ v~lzı es~ 1? ay neşrDetmıdş~~r;b h b' l .. ~lyMan tı.c~et . .. ı .~rule pro ke- k~ namı zetlıgbınlmaı kokyanldarm ye ziya?e ~~sleğile halka nafi .~I dı~ 
raklanm ihtiva etmesi ve Hı"n- l~k d 

1 
t . k o yaca ır. oru mesı azım uc -""- e, mu a ır e mu- sor oulın ın evı onu e te - unu atmışı u ta ır. Bun lacagı mutaleasile ve bir takiJ'Jd· 

a .. a ar memur ara,, evzı ı- 1 . b'' -k . d. M • . . k' 1 ır. 
distan ile iÇne giden yolların gü lınmıştır. ge en ış _!'YU ve çetın. ır. u- lakatı .~sna.sında _demıştır ı: rar toplanmışlardır. .. .. . . ~r ar3:sında a~k3:t•. amele, çif- vatandaılann isran üzeri!ı' &eı, 
zergahmda bulunması dheü1e B ·l d b k R d vakkat hukilmet kanunı ve hu- - Parıste hır g11tbet haya- Talebe, Perşembe gunu ıçın cı, eskı ve yem polıtikacılar var namzetliğini geri almış ur. Sol ıne1 

un ar an aş a usya a kuki il d ·· .. kt d' · k J k l b" k hal' · · · k'l d 
öteden beri cihanın gözü bu kıt kain Orinburg müftisi Rusya hü M rok attr. an .. kruru!11hle'l edır, rttı geçırmle. tel? ~n ra 'd ırçoban e. ı~ın d~ ıştır~ ı e muazzam ır.K . .. defa namzetliğini koyan me~ nu~ 
alarm üzerinde idi Buralara k' t' t f d . . eme e e su unu ı a e en spanyo rıca mm yanın a a bır numayış tertıp etmek tasav aysen'de mustakillen nam sucatcılardan Mehmet Rüştı ' 

. ume ı aram an memunyetı h' b' 1 k l'd h'd' D . d, .. 1 - ·-· · tııu vaktile temelini atm"" .olan mahsusa .1 ~:ı k . 
1 

ıç ır ev a a e a ıseye mey ve uc de Mıran aya şu soz e- vurunda bulunmaktadır. Ayan zetlıgıru koymak ve intihap Beydir. •.1 -~ ı e ,,,_r a ızam o un- d ·ı · t" · .. ı · · ' .. Osmanlı hükumeti ise lbin tür- muş mwnailıe h h'ro h an verı memış ır. rı soy emıştır: azasından M. de Brouckere, pro 1 
lü seıbeıplerden dolayı 0 top- f . v~ . 'f .. Y İ za ~ le a~ CUmhuriyet hükumeti eski "Vukuu muhtemel kaırgaşa- fesör Moulin hakkındaki dava y • b •• t 170 •ı tııil 
raklarda ıbi:hakkm teessüs ede- a~ızesi :.::b•ç;n ~~1 ~ a :e idarenin mes'uliyet/erini araya- lıklardan istifade ederek İspan- esnasındaki neşriyat için hüku- enı U çe mı yon 1 
memiş buraların payansız ser- mış veH~ '-~~ hse am ıgm kan cağmı daha ilk günü söylemiş- yaya dönmek mecburiyetinde metten teminat istemiş ve "ci- kııh· 

' sonra un ..... uu uzuruna a- ,. Sab k 'd . - b' k 1 - .. . d' • . . . . k d 1 k Ut vet meımbalarından istifade e- b 1 1 d kt H" ı. ı ı arenın agır ır mes- a mayacagımı umıt e ıyorum. han efkarı umumıyesını haber- c-
u oun u an sonra ıcaza 1" 'd'k - p. d R' . A - .. • • a ar o aca <ın demedig-i giibi 'hakimiyetini de 'ıt . M kk . M"k u ıyetı ı tator rımo e ıve- Kralın programı şu kelımelerde dar etmek laznndır" sozlenm , 

. g mış ve e eı u erceme d n · b c h"l~ d'l b'l' · · · ' fılen ve tamamen te'yide mu- M d' . Miin d . ra an so ra ış aşına geçen e- u asa e ı e ı ır: ılave eylemıştır . Şa, ve e ıneı evvere e bır 1 B • · "ki · iiiiiıımlııijliiiiı.iiiiiilııı!!ı-191111___ ANKARA 22 (T l f ) 1 "d · · · .ı il 1 '-'· vaffalk: olamamıştı. Bu havali- k kal ak .. . nera. erenguer e II?' yu ene- "Her~yden evvel Ispanya } h f . . , . _e ~-on - nı ~n tanzımı ı~ e meşgul o •li 
de muhtelif kabail ve aşı"retler ~ç layh' ar DRus ~uk~me~ı- cektır?. Bunu tahkıkat ve mu- yeni idarede 'halkın kralı tek- Ba kan a tası Yeru Meclıste malı ıslahat ka- maga başlamamıştır. Hazir811 de 

nın e ıne ve evletıt Alıycnın h k - k · G k' . · unl .. k · ı il akk 1 den JllÜrcıkkep cemaatler saikin 
1 

h' k . .. a eme gosterece tır. eçen a. rar ıstemıısıao' mahal kalmaya- n annın muza eresı sırasın- ve tcnunuz ay an m v ı 1 
bulunuyorlardı bunları ıhüku- a :b_ tre ~re.1et edıp a~alıı nunuevvelde cümhuriyetı;iler ta cak derece~~rakki veırefah te başladı da tekaüt ve barem kanunları- bütçe ile idare edileceğine gö~ •tı 
metin nüfuz v~ idaresi altına m __ a ıyeıun 1 er gelenlen.n~ rafından teşebbüs edilen ihtilal mini imk.iJl dahilinde girecek o- nın vazettiği esaslarm bazı ta- 931 bütçesi ancak ağustos bİ !la~ 
almak ıbir türlü mümlciin ola- ~~t~a~m.'!~ Ru:ıların ıyı- kan. v~ ateşle boğuldu. Şimdi ltirsa kra\,k;ıtJ surette ortadan Bugün bütün Balkan dill~r~ uğraınasrih~ali kuv- dayetinden itibaren tatbik ol~ nü. 
m?}'Oidu. On dokuzunou asrın f enn~-~u yan ile tohnıu yem ıdare bunun hesabım sora çekilecek J/~ gurbette kalmağı enemleketlerinden vetlidır. Esasen yeru kazanç ka nacaktır. 
bideytlerinden Sultan Hamit esat ed~ed çah~mıştıır .. Ru~- cak görünüyor. teccih edt\'fç)ctiır. Kral, İspanya nunu layihası memur maaşla- -auıçenin tanzjminin uzaıııJ 1•t 
devrinin sonuna kadar gelip ya~ad av etin e Hıcazda~ı mu- MADRİT 21 (A.A.) - Ma- nın hayir v~ menfaati için çalış talebe gelecek tından ,yüzde beş nispetinde ka sı 930 senesi vandat miktarı 1 
geçen Osmanlı hükumetleri bu şa e atını v~ !halka ~elkın~tını liye nazırı M. Prieto, sermaye- malanııı taraftarlarına emret- Balkan haftası bugünden zanç vergisi ~silmesi usulünü mn daha kat'i bir şekilde anla· hu 
kıt'.alar üzerinde Avrupa devlet (Bıtmedı,) !erin memle.ket hari.c~e ~açın~ miştir. De~ek _ol~yar k~, kral itibaren başlamaktadır. 30 Ni- ihdas ~decek_ve bütçede iki ~u şılması ve binne~ce ~eni büt~ y0 

lennin ta kip ettikleri siyaseti y • ı· . ma~a mAnı o1~k ı~~n şıd~e!lı İspanyol mılletının bahtıy~bğı sana kadar devam edecektir. çu~ mıly?n lira tasarruf temuı bu meyanda, polislenn ham' lı!i 
nazarı dikkatten uzak bulundur ent mec IS tedbıırler alacagıru ı;oylemıştit'. m kendi davasının da fevkinde Türkiye Turing ve Otomo- edilecektır. olmaktan uzak bulunmasnu tı 
madıklarıve ehalii mahalliyenin ilk içtimada ReisİcÜm· M. Prieto, peçeta kıymetinin ye tutuyor. Kral, kendisinin yeni- bil klübü Balkan Haftası tale- Bundan maada memurların min ctkcektir. 
idaresi hususlarında hayli him- h niden tesbiti ve müstekar bir den İspanya tahtına otunnası- be programını hazırlamıştır. maaşlarından tekaüt aidatı ke- Kuvvetli bir ihtimale götc ~ 
metler etti1deri halde maalesef ur intihap edilecek hale konması meselelerinin in- nı temine gizliden gizliye çalış- Bugünden itibaren Balkan silmesi usulünün yeniden vaz'ı yeni bütçenin masraf kısmı ta1 
esaslı biT muvaffakiyet ekie e- ANKARA, 22 (Telefon)- ~i~~battan sonra t~th!k edilece- mamı.za mü~a~de etmemekte- memleketlerinden gelecek ta- t~vv~ru mevcuttur. Bu usul zi~.~~~~n hey'eti ".e~ 
demeımişl&di. İngiltere ve Yeni Meclisin üç veya bet ma- gını de beyan etmıştır. dir. Bunun gıbı İspanyada kral lebe grupları Belediye, Bal- butÇ.enın masraf kısmında sene o gunku ıçtımama Gazı HazıJ. 
Fıransa ve İtalya devletlerinin yılla fevkalade içtimaa daYeti Hariciye nazırı M, Lerırox, lığı yeniden canlandırılması le- kan Birliği ve Darülfünun ta- de iki milyondan fazla bir tasar leri riyaset edeceklerdir. 
Arabistan •havalisindeki faali- mükarrerdir. Yeni Mecliı ilk Tanca'da ve Fas'ın İspanyaya hine biı-hareket ve galeyan vü- lebe mümessilleri tarafından ruf temin edilebilecektir. Hü- 931bütçesinin170 ili lı! 
yeti siyasileri muhtelif şekil inikadı günü biri öğleden evvel ait olan kısmında sükun hüküm cude getirilmesini de isteme- istikbal edilecektir. kilmet henüz 931 bütçesinin ye milyonu geçemiyecektir. 
ve cepıhelerde devam edip du- diğeri de öğleden ıonra olmak sürdüğünü teyit etmiştir. mektedir. Bilakis, meydana çı- Gelecek talebeler bugün ve 

Lord Atklone yarın Gazi Hz. tara· 1 
fından kabul buyurulacak 

rımken Ruslar da öte taraftan üzere iki celıe aktedecektir. Dahiliye nazırı M. Maura, kan çok mühim milli eserlerin yarrn serbestir. 
kendi makasıdı siyasiyelerini Riyaset divanı azaları inti- intihabatın haziran bidayetinde halli hususunda cümhuriyetçi- Bundan başka Turizm kon 
terviç ettirebilmek için çalış- hap olunduktan sonra Cümhur yapılacağını Joumal muhabiri- lere yardım etmemizi arzu eyle gresine iştirak edecek murah
maktan ve Osmanlı hükfuneti riyueti intihabatı yapılac.k- ne beyan etmiştir. M. Maura, mektedir. İşte bundan dolayı haslar da gelmek üzeredir. E
aleyhine tahrikat yapmaktan tır. intihabı müteakip Reiıi- Jeneral Berenguer'in bir divanı dır ki, bu akşamdan itibaren sasen bir kısmı buradaki sefa
hati kalmry<orlardı. Ruslar cümhur Hazretleri riyaset kür harp tarafından muhakeme edi bir müddet kalmak iizere Mad- ret ve konsoloshane erk~n
Grandük Nükolanın riyaseti al ıüıüne gelerek yemin edecek l~e~ini de sözl~rine ilave et- ride gidiyorum. Kral, şayet te- dan olup şehrimizde bulun-
tmda cbir cemiyeti m~susa ve kürıiyi mecliı reisine terke- mışt.:, baası tarafından çağriacak o- maktadır. 
teşkil etmi-şlerdi. Habeşistan decektir. Alınan yeni tedbirler tursa İspanyaya dönecektir. Cumartesi günü Galatasa-
ile tesisi münasebet arzusun- Bunu müteakip içtimaa ni- MADRİT 21 (A.A.) - Hü- Kan dökülmesine sebep olacak ray lisesinde saat on birde Tu 
<la ıbulunan bu cemiyet Süriye hayet verilecek ve ertesi günü kumet sermayelerin memleket surette ve müsctlah kuvvetle- rizm kongresi küşat resmi ya
taraflarında da -bazı mevaki 'Ve aktedilecek içtimada kabinenin haricine çıkarılmasına ve şim- rin yardnnı ile İspanyaya av- pılacaktır. Gene o gün saat 15 
arazf>'i satın almak sevdasına iıtifaaına dair olan riyaıeticüm diye kadar harice gitmiş olan det ettnek krahn hiç te hoşuna te Perapalasta meclsi toplana
düşmüştü. Vakıa vehlei ularla hur tezkeresi ile yeni kabineyi sermayelerin tekrar memlekete gitmeyecek bir şey olur.,. cak, saat 17 de Galatasarayda 
Rusların Arabistanda bir po- teıkile memur edilen zat ile gelmesine ait bir taknn tedbir- Duc d'Albe mülakatın sonla- Vahit Bey bir konferans vere
ılitika takip etmeleri müsteb- yeni kabinenin na.ad te§ekkül ler almaktadır. İşçiler üc-ret rma doğru şu sözleri ilave et- cektir. Pazar günü saat onda 
.at gibi -görünüyorsa <la ıhaki- ettiğine dair olan tezkereler o- vergisinden muaf tutulacaklar- ti: misafir talebeye Topkapı sara
kattc bu bir emrivaki idi ve kunacaktır. dır. Hususi, umumi ve resmi mü - Kral taraftarfarırun baş- yı gezdirilecek, saat dörtte 
.Rus 6iyaseti Aralbistan husu- Ayni celsede Meclis azalan essesclcı-de ve bilumum teşki- lıca vazifesi sendikalizm vasıta Darülfünunda hukuk dersane
·sunda fili bir vaziyet almrş bu Dl ihtisaslarına göre tasnif e- latta krallık idaresine tabiiyet sile anaırşiye düşürecek ve belki sinde Akil Muhtar Bey (Te-
1lunuyorou. den cetveller azalara tevzi edi- veya merbutiyeti hatırilatacak de komonizme doğru sürükleye sanüt) mevzulu bir konferans 

Rusların Pilot Vulonter de lecek ve müteakip in'ikatta da elfaz ve tabirat kullanılması me cek müfritlere karşı cümhuriye verecektir. Konferansı mütea
ni!len bir gönüllü donanması encümenler intihabatı yapıla- nedileceği gibi bu kabilden lev- ti korumağa çalışmak üzere İs- kip bir çay verilecektir. Pazar-

' vardı. Büy<ii~ ıkıt'ada 'k.wk elli caktır. ha ve kitabeler de ortadan kal• panyada kalmaktır. tesi günü saat onda müzeler 
v~p?.r~~n murekkep olan lbu dırılacaktır. Elyevm mevcut pa Kralıtı, niyet ve tasavvuru ye gezdirilecek ve öğleden sonra 

,gonullu donanma Rusların mü Edirnede Gazi Hz. ralarvebanknotlartedavülmev nicümhuriyet.idaresineistikrar Galatasarayda gene bir celse 
him t«?hizatı bahriyesinden- h k 1. kiinde kalacaktır. Ancak bank- bulmasına ve memleketin ha- aktedilecektir. Bu celseye tale 
dir, hali harpte nakliyatı ifa nin ey e 1 notların üzerinde İspanya cüm- yir ve nef'i namına neler yapa- be murahhasları iştirak etmi-
eıderle., deırunlerin~ küçük çap EDİRNE, 22 A.A. - Rei- huriyeti ibaresinin yazılı bulun bileceğini göstermesine müsait yeceklerdir. Saat '2,15 te tale-
ta toplar vaz ve tabıye oluna- sicümhur Gazi Mustafa Kemal masını temine matuf tedbirler imkanları temin etmekten iba- be bir kafile halinde Galata 
rak bir nevi hafif krüvazör Hazretlerinin heykeli bugün alınmaktadır. rettir. rıhtımında içtima etmiş ola-

!halini alırlar. Bu gönüllü do- rekzolundu. 23 Nisanda fevka- BERNE 21 (A.A.) - Fede- Kral paraca sıkıntı çekini- cak ve Boğaziçinde bir vapur 
,nanmadan her ay büyük ıbir l~de merasimle küşat edilecek ral meclisi, İspanya cümhuriye yorsa bile herhalde mükellef tenezzühü yapılacaktır. Va-
vapur KaradeniZ'Clen kalkar, tir. ti hükumetini tanımağa karar bir hayat _sürüyor da değildir. purda bir tedansan tertip edi· 
Basra körfezine gider. Orada Hakkı Nezihi. B vermiştir. Immo de Riveranm idaresi lecektir. 
Ruslr<lan ,Ara~lardan ajanta- CENEVRE 21 (A.A.) - İs- zamanında İspanya ile İtalya Sah günü şehrin şayanı te-
ları _vardı. Daıhılde ibazı müte- İzmir Ticaret Odası Umu- viçre hükfuneti İspanya hükil~ arasında giz!li bir muahede ya maşa mahalleri gezilecek o 

'neffv: ıneşayih ve tüccar ile te mi katibi Halk Fırkası tarafın- metini tannnıştır. pılrnış olduğuna dair bazı ma- gün son celse aktedilecektir. 
'mas eyler, Basra valileri ve sa dan meb'usluğa namzet göste- İngiltere de tanıdı sallar uydurulmuştur. Öğleden sonra Dolmabahçe 
'hil kcmordorları tarafından rildiğinden münhal kalan bu LONDRA 21 (A.A.) Harici- Ben, Berenguer kabinesinde sarayı gezilecektir. Saat 17,30 
'iıcra ·kı.lman tahkikat nei_c~sin- vazifeye İstanbul Odası rapor- ye nezareti, gerek lngilterenin Hariciye nazl!flığı ettim. Böy- da da Tepebaşı tiyatrosunda 
d~ c_skıh~mı.a sandrkl~'.ı ıçınde törlerinden Hakkı Nezihi Be- ve gerek dominyonların muvak le bir gizli muahede mevcut ol belediye bütün Balkan haftası 
~llıyetlı miktard~ ~en~ ve yin tayin olunması çok muhte- kat İspanyol cümhuriyetini ta- muş olsaydı, bundan tabiatile murahhasları şerefine bir mü
ro\·elvcr kaçırtldıgı, ıçenlere meldir mmış olduğunu bildirmektedir, ben de haberdar oluroum. samere verecek ve akşam sa-

AN.KARA 22 (A.A.) - İn- ı ses Alice şerefine Aırk.arapala• 
giltere Kraliçesinin !biraderi ta bir akşam ziyafeti keşide e- f 
Lord Atftılone ve refikası Pren dilecektir. Ziyafeti saat 22 30 : 
ıscs Alice ve !kerimeleri Lald da lbir suvare takip edecdktk. c ' 
~3:Y ~a~ridge ile maiyetle~ 25 n~an 1931 sa.at 13.15 ıe ~ 
rmt ?amıl olan Tıoros ekspresı ~aşveıkıl Paşa Hazretleri ve~ kıı 
23 nısan 1931 de saat 15/45 te filkaları Hanııınefeodi tarafuı· ~· 
Konyaya muvasalat edeceıktir. dan Loro Atftılone ve refiJı;a,ı ~ 

Loııcl Atihlone 24 nisan 1931 Prenses Alice şerefine A.nkaı1 la 
saat 16 da Ankara istasyonuna palasta öğle yemeği keşide t Ilı 
muvasalat edecektir. İstikbal- dilecelktir. S 
de Rcisicümhur Hazretleri na- Saat 17 de Marmara ık~ 111 
mına Katibi Umumileri ve Baş de Riyaseti Cümhur Katibi t1 t 
yaverlc;ri ile hüıkUmet namına mumisi lkıyiendi ile refikasl 1\ 
Hariciye müsteşarı ve Proto- Hanımefendi tarafından çay :ti 
Jrol mil.dürü Beyler !bulunacak- yafeti verilecektir. !Iİ 
lardrı. Lord Athlone ve maiye Saat 20,30 da İl\giltere bİİ' 
ti Aı1karapalasta ihzaT edilen yük elçisi Sir George Cledı: ta· lt 
dairelerine gidecelkleırlir. rafından Lord Atıhlone ve refr Ilı 

Lor<l Atıhlone tıaıkriben 17,30 ikası P.renses Alice şerefine bit 
da Reisioünihuır Hazretleri ta- akışam ziyafeti 'k-eşMle edilec~ 
rafından sureti !hususiyetle ika- tir. Saat 22,30 da sefarette su· İ: 
bul buyurulaca!ktır. Reisicüm- vare. 
hur Hazretleri ıbu ziyareti ay- ___ ..., ____ _ 

ıni gün zanfmda iade lbuyura- Çankırı hattının 
caklardır. Saat 20,30 da Harici k d 
ye Vekili Beyefendi 'Ve refika- Üşa ı 
sı Hanımefendi tarafından 
Lord Athl-0ne ve refikası Pren 

at 20 de bir ziyafet tertip ede
cektir, 

Çarşamba günü serbest ka
lınacak sade akşam saat 17 ,50 
de misafir talebe darülfünunu 
ziyaret ederek şeıeflerine bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

Darülfünun emini Muam
mer Raşit Bey bir nutuk ııöylü 
yerck Balkan haftasının ehem 
miyetiııden bahsedecektir. 

ANKARA, 22 (Telefon) _, ~ 
Cangırı'da hattın küşadinda bV c 
lunacak olan davetlileri götii· t 

rccek olan hususi tren yarın si c 
bah dokuz buçukta hareket edı t 

cektir. t 

Düseldorf canavarı 1 

idam edilecek 
DÜSELDORF, 22 A.A. _, 

Düseldorf canavarı Kürten, dC 
kuz defa idama mahkum edil· 
miııtir. 
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• 
yenı iye'de 

. A .k J t • Vilagette 

.ır b.medrı . a _ıhgt:ıze 1ecı Ölçüler ~ 
ın ıze aır ı ısas an v·ı.. t 

Yeni kanun ı aye e Katil kahya Zafirin 
muhakemesi başladı 

u kadar az zamanda bu muazzam 
erakki ancak bir dahinin eseridir 

tebliğ olundu 
Yeni ölçüler kan~n~ d~.n 

viliyete tebliğ edilmıştır. Tur 
kiyede kullanılacak ölçüler i
çin aşari metre sistemi kabul 
edilmiştir. 

- ~ - ~ 

Zafir, arabacı Arap Mehmedi 
kazaen vurduğunu iddia ediyor 

. iCaUforniyanın marul ıu.;;.,ıae-' 
inden M. Jozef Şerer ahiren Suri-
1eden İs~anbula &elmittir. Muma
eyh selcız ay evvel muhtelif mem

cketlcrin iktıaadi vaziyetini ye tar-
ı hayatını tetebbü malcaadlle bir 
~vr&alem seyahatine çılanq ve tim 
ye kadar Japonyayı, Hindlatanı, 

. ısın, Suriyeyi ve Filistin! gezıni§-
. Mumaileyh, burada tetkikatını 

.itirdikten sonra Avrupaya gidecek 

li M. ierer radyo ile ve Eıperanto 
.~nUe verdiği bir konferansta ez

•Uınle demiştir ki : 
"U . . zalc ve yalcın şark memleketlr>-

l'tnin bir çok yerlerini dolattıktan 
~~ra. Av~pa ile ilk temasımı yeni 
~·Urkiyenm tetkil etmesini meo'ut 
ır tesadüf teliklci ederim. 
Son seneler zarfında Türkiye, ina 

nııacak derecede büyük bir terakki 
•ser' .. İ · · b ı goıtermiştir. ftC bunun ıçın 
u terakkinin neden ibaret olduğu
~ ~endi gözlerimle görmek ar~ua~ 

nı güzel memleketinize getırdt. 
l'uristıerin kısmı azıunı İstanbul li
"'anında ancak kısa bir müddet te
~~kkuı ettiklerinden yalnız sathi 
ır fikir edinebiliyorlar. 

1 
Şairler lstanbula yaklaştıkları an 

darda gördükleri güzellikleri . yaz
d~ldarı şiirlerle terenniım etmışler· 
•r. Ancak ben Halcpten trenle 

&eldiğim için başka bir cihetten 
llıeınıeketinize girdiğime memnu
%ın. 

Seyahate meraklı olanlar için ne 
trıuazzam bir memleket ve ne em-
8alsiz manzaralar. 

.l'oros dağlarının mehabeti tama
llııle İsviçreyi andırmaktadır. 

l'ilrkidelci Devlet demiryolları 
kusursuz bir şekilde işlemekte ve 
butun memurları vazifelerini bihak 
~in ifa etmektedir. 
~isafirperverlik ve nezaketin, 

§arkın bu eski an'anelerinin hiili hü 
ltıiıt;ran olduklarına bu seyahatim· 
de tamaınile §ahit oldum. 

1 ~alcalelerimle bütün bu gördtilc
erııni tauıamile ifade ctmefc çalı
~tağım. 
n··l{admların eslcl tarzı telebbil•ü
~ ~n ve fesin llgaaı ve onun yerine 

1 ~~ olan yelmaııalc Avrupai lcıya
et ıllc evvel &Öze çarpmaktadır. 

1 Y enı Türk harflerinin umumi yet 
b latimaf edilmealnin yeni şarkta 
Ulunınadrğmrz zamanı tevlit edi
~~ ve inaana Avrupada yaşadığını 

&ettiriyor. 
llu kadar lcııa bir zamanda bu 

Tümye baklcıncbı radyo ile bİ.r 
konferans veren 

M. ]ozel Serer 

muazzam terakki ancak bir Dahinin 
eseri olabilir. Hurafat artık tama
mile masallara kalmıştır. 

Kadınların serbestisi, kanunu me 
deninin tatbiki ve bilhassa bunca a 
sırlardan beri kanlı muharebelerle 
kendini yıpratan bir milletin musli
hane bir şekilde idaresi bu muazzam 
terakkinin •n bahir eserleridir. 

Memleketi bu hale getiren, bu in
kişafa isal eden büyük hükumet a
damlarını tebcil ve tebrik etmek ge 
rektir. 

Bu güzel ve asayişi muntazam 
memlekete seyyah celbine çalışmak 
en evvel yapılması icap eden işler
den biridir. Ecnebileri memleketini 
zi görmeğe davet ediniz. Eminim, 
çünkü kendi tecrübem neticesinde 
söyliyorum ki ecnebiler bu güzel 
memleketinizi gördükten ve sizlerle 
temas ettikten sonra sizi sevecekler 
ve sizinle dost olacaklardır. Bittec
rübe söyliyorumben Türkiye dahili 
ni Şilragonun dahiline şahsi emni
yet noktai nazarından tercih ede
rim. 

Sözlerimi bitirmeden şunu ilive 
etmek isterim ki, hugün bütün dün 
yada hülcümfer~ olan şiddeti~ buh 
raru, Türk milJetı, bunca mirualarr 
lcıran, başka milletlerin hüsranla ne 
ticelendirdireceği inkılapları muvaf
falcıyetle başaran ~y ve sebatının 
semeresini görecektir.,, • 

l1E~:=~~ 
Çok feci bir kaza 

!lir talebe 40 metro derinlikte bir 
uçuruma düşerek parçalandı 

,, .. 
1 

.. alanmış sağ gözü patla f .~Ydında geçen cuma günu zu parç .. • .. .. 
::•bir kaza olmuttur. San'atlerJ mış, o an~e ~.m~ştu;~i mektep-

ektebi talebesinden dört Ef., İrfan e en ının a d . Zi a 
tııtııa t tT .. b t'I .. ğle te talebe bulunan kar eşı Y 
~e'-e"' adı ı munase ekıtebe . o Ef teessüründen adeta çıldır-
~·" gın en sonra me m ar- · 
l:ı· sındaki zeytinliğe gitmişler. mıştır. 

•raz gezdikten sonra dinlen- İki firari sevdazede 
~ek İçin bir noktaya oturmuş- yakalandı •r B k it (35 40) . Ilı · u no tanın a ı - ADANA 21 _ 5 k$nunusa-

etre deri l'ğinde uçurumdur. ' · H 
Sö. d I n 1

1 
B da (37) · ni ilk mektep talebesınden a-

~e a mış ar. u sıra k . . d b' 
11\ı.... 1 lrf Ef d' . aya- j tice hanım Şev et ısının e ır ........ ara 1 an en ının 'k' k ı 
iı k b d.. d.. .. .. çu gençle tanışmış ve ı ı taze a P 
~ aymış, aş on urucu u - 1 kr bir müddet zarfında biribi-

ltıun altına yuvarlanmış. sa G • ık sev 
. liçurumun altında küçük sel rile anlaşmıştır. enç aşk k -

tıb· d' • · k mektepten çı ar en 1 ~İr çıkıntı vard.ır. ~gı ızı ile bindirerek kaçır-
! BıçaTe, can havlıle oraya tu- bır oto~o~ vdazedeler 
~l\rnak istemiş, muvaffak ola- mıştır. ·a atkg~nç se !ardır 
"'l.tnı§, yere düter düşmez yü- · pek çabuk ya a anmış · 

İstanbul mali teşki
latında değişiklik 

b liazirandan itibaren İstan
' ~ı. lllali teşkilatından bazı de
~ışıklikler olacaktır. İstanbul-

a. lllevcut Kolordu muhasibi 
:;ıes'ullüğünden maada bütün 
~"airin, Sıhhiye müdüriyeti

llııı, lllüftülüğün ve zat maaşla-·· 
~ııın muhasibi mes'ullükleri 
~ğ"ediJerek bunların vazifele
d'~e inal müdürlüklerine devre 
d~ eceği musirren söylenmekte 
ır. 

ihraç kararı tas
dik edildi 

Darülfünun divanı dün öğle 
den sonra içtima ederek Tıp 
fakültesi muallimlerinden Ra
sim Ali Bey hakkında mezkur 
fakülte meclisi müderrisini ta
rafnıdan verilen ihrac karan 
nı tetkik ve müttefikan tastik 
etmiştir. 

kez mal müdürlüğü ihdas edile 
cektir. 

Bundan böyle t~diye emirle 

Alelllmum mukavele ve a
kitler ile, fatura, ticaret def
terleri, ilan ve sair ticari evrak 
ve vesikalar da bu ölcillerden 
maadasının kullanılması mem 
nudur. 

Bu gibi akit ve vesikalar
daki miktarlar metre sistemi 
ölçülerine göre yazılmış olma 
dıkça muteber değildir. Bu 
maddenin hükmü sayı ile alı
nıp satılanlara şamil değildir. 
Bu kanunda kullanılan ölçü 
kelimesi tartıyı da ifade eder. 

Türkiye dahilinde metre 
sistemine göre tanzim edilme
miş ölçü aletlerinin yapılması 
ve ayar edilmemiş ölçü aletle
rinin satılması memnudur. 

29 maddeden ibaret olan 
bu kanun 1933 senesi kanunu
saninin birinci gününden itiba 
ren tatbik olunacaktır. 

T effh: komisyonu 
Tasfiye kanununun tatbiki 

dolayısile teffiz komisyonları
nın ilga edileceği yazılmıştı. 
Halbuki bu komisyonlar ilga 
edilmiyor. İstihkak mazbata
ları ile meşgul olacaktır. 
Zabı tai Belediyenin E. 

Umumiyeye rapb 
Belediye polislerinin hazi

randan itibaren Emniyeti umu 
miye emrine geçmesi tekarrür 
etmiştir. O tarihten itibaren 
bunların maaşlarının da polis
lerin aldıkları miktara göre 
değiştirilmesi mevzuu bahstir. 

Esasen şimdiden belediye 
polisleri, bulundukları polis 
merkezleri memurları tarafın
dan adli işlere de sevkedilmek 
tedirler. 

~~~----~~- 'f". 

Faturalar 
Odada tasdikler 

nasıl yapılır? 

Dünkü gazetelerden birisi 
Ticaret Odasının fatura tas
tik etmek vazifesi ile mükellef 
olduğunu ve fatora tastikin
dan ne kadar harç alınacağını 
bilmediğini yazmış bu hususta 
bir de vak'a zikretmiştir. 

Bu husus hakkında Odada 
tahkikat yaptık, zikredilen 
vak'anın aslı yoktur. Odada 
bövle bir muamele cereyan et
m~mistir. Buna im'.tan da gö
rülme~ektedir. 

Oda erkanından bir zat bu 
hususta su malumatı vermiş
tir: 

_ Oda Fatoralar üzerinde 
muhtelif tastikler yapmakta, 
ya fa tora altındaki. imzayı, ya
hut fatora muhtevıyatmın yer 
Ii malı olduğunu, yahut fato
ra fiatlerinin piyasa fiatlerine 
muvafık olduğunu, yahut fa
toranın defterindeki kopıyası
nm ayni olduğunu tastik et
mekte fakat hiç bir zaman 

• " d "bu fatora musaddaktır eye 
bir tastik yapm2ma~<tadır. 

Arabacı Arap Mehmcdi kat
leden, arabacılar ka.hyası Zafe
rin dün Ağırcezada muhakeme 
sine batlarulmıttrr. 

Bundan bir müddet evvel, 
bahriye neferlerinden Ahmet 
Emin Ef. Örümceklidede yolu 
üzerinden geçmekte iken, yer
de bir ceset görmüş ve zabıta
ya ihbar etmiş, bunun üzerine 
vak'a mahalline gidilerek tah
kikata başlarunıştı .. İlk tahki
katta, yolun üzerinde arka üs-

' tü, yüzü sol tarafa müteveccih 
ve sol memesinin fü:erine kan
lı olduğu halde yatan ceset 
Cambaz namile maruf arabacı 
Arap Melunede ait olduğu an
Ia,ılmı§tı. Bilahare, arabacı 
Mehmedin, eldeki delaile naza 
ran kahya Zafer tarafından öl
dürüldüğü tesbit olunmuf ve 
Zafer, maznunen mahkemeye 
verilmi§ti. Muhakemenin dün
kü celsesinde maznunun istic
vabı yapılmıttır. 

Maznun Zafer 44 yatında İ
Mİ§. (Asitane) de doğmuf .. 

Vak' ayı şöyle anlatıyor: 
- Efendim .. Arap Mehmet

le, bir mesele yüzünden aramız 
bir az açıkcanaydı ... 

Bir gün, nöbet itinden ufak 
bir ağız kavgası yaptık .. 

Sonra, vak' adan bir gün ev
vel seyrüseferden memur gel
di ••. Arap Mehmedin borcu var 
mıf··· Dört haciz kağıdı kesti .• 
Aktama doğru Mehmedi bir 
yana çektim. "Borcunu ver! 
borcumun kihyaaı ı naıaınrz ?" 
clo• d ğ'I " dedi "B . gru e t •• m. cnım 

deye cevap verdi. "Y ıl.vrum, de 
elim, seni buradan ıen.ıyorlar !" 

Vak'a sabahı, kafayı tübü
lemit bir halde bana geldi .. E
evimde güvercin kümesinin ta
nıirile meıgul oluyordum. A· 
rap Mehmet, evvela beni kah
vede aramıt .. Bulamayınca eve 
ırelmif .. Kapıyı uıulca kaldt:r
mıı .. Bir de baktım, yani batım 
da ... 

- Ooo! buyur •• Hot geldin .. 
diye kartrladım. Bir iskemle ge 

tirdim içeriden... Oturmadı .• 
Buyur kahveye gidelim, de
dim. Çıktık ... Mahalle kahvesi
ne gidiyorduk .. "Oraya gitme
yelim, bahçeli kahveye gidelim 
de Sabriyi görelim." dedi. "Pe
ki" dedim. Orada bulamayınca 
Mevlevihaneye gittik. Bir ga· 
zinoya oturduk. "Bir iki tek a
talım!" dedi. "Hay hay!" de
dim... Tam içmeğe başlarken, 
Mehmet: 

- Sen kafayı tut ... Bu rakı 
bana biçimsiz geliyor!. diye bı
raktı ... Ben de içmedim .. Gazi
nodan geç vakit çıktık .. "Örüm 
celcli dede"ye geldik .. "ille Sab 
riyi bulacağız!" diye tutturdu .. 
Ben gidemem, Allah selamet 
Tersin sana! dedim .. Kızdı .. Ve 
birden bire sustalı bir çakile ka 
fama vurdu... Yuvarlandım ... 
Üzerime çullandı. Buadamrn 
vaktile bir sabıkası vardır .. Ge
ne birinin üzerine çullanarak 
boğazlamıfh ... korkumdan tüy 
!erim üsperdi ... Elim cebimde-
ki tabancaya gitti... Korkut
mak için ateıledim .. Fakat kur 
tun ona tesadüf etti .. " 

Mu'hakeme şahitlerin celbi 
için 20 mayısa talik olundu. 

Tophanedeki cerh 
davası 

Tophanede sandalcılar kih
yuı Mustafayı ve Şevkiyi ya
ralayan Om~'in mubakemeıi
ne dün devam edilmit, ve dava 
ıahit celbine kalmıftır. 
12 komünist adliyeye 

verildi 
Geçenlerde 1 mayı~ ve yeni 

meb'us intihabının yaklaşması 
dolayısile şehrin muhtelif yer
lerine beyannameler yapıştıra
rak komünistlik propagandası 
yapanlar hakkında zabıta tah
kikatım bitirmiştir. Maznunlar 
2 ııi kadın olmak üzere 12 ki
sidir. Bunların hepsi polisce 
İ
0

sticvap edilerek tanzim olu
nan tahkikat evrakı müddeiu
mumiliğe verilmiştir. 

Şişlide bir cinayet 
Ali Ekber, Rifatı öldürdü; maktu

lün oğluda katili yaraladı 

Böyle bir red muamelesi 
cereyan etmiş ve fator~sı tas· 
tik edilmiyen adam gıımruge 
müracaat etmiş olabilir, fakat 
Odanın evvelce reddetmiş ol
duğu "bu fatora tastik edi~'.11iş 
tir" şeklindeki m~amele gum
rüğıiıı tevassut~. ı~e yapılmış 
olması vaki degıldir. 

Katil v• mecruh Ali Ekber B•1101Jlu Zi11ttlr haııtaneılnde 

Derviş paşanın 

rahatsızlığı 
Milli Müdafaa Vekaleti Müs 

teşari Devriş Paşanın r~~tsız 
bulunduğunu ve şehnıruzde 
tahtı tedavide olduğunu yaz-
mıştık. .. 

aber aldı· ımıza gore Dev-

Dün Şişlide Çiftecevizlerde otu- Ali Elı:berden üç lira tazminat iıte
ran Paçavracı lrani Ali Ekber ve mİf ve poliae mllracaat etmfttir. 
paçavracı Rilat, Ali, Rif~ttn üvey SarbOflar araunda, batlayan mü 
oğlu İsmail bir rakı Slemınden dö- nazaa bliyiimÜJ ve Ali Ekber, bıçak 
nüşlerinde aralarında kavga çıkmış la Rlfatt kalbinin vurarak öldlirmüı 
ve neticede Rifat öldürülmÜftür. tür. 

Bu hususta yaptığımız tahkikata Maktul Rlfatın oflu, babaaının 
göre evvelki sabah çalgıcı Htiıeyin öldüifutü &örünce lıatll Ali Ekbere 
paçavracı Rilat, paçavracı Ali Ele- biçakla hllcum etmİf ve onu bacak
bcr, arabacı İsmail Yedilculeye pa- lanndan yarallllnlftır. Maktul İlifat 
çavra götürmüşler ve avdette Balık morıa clltürlllllrlcen, katil AU ıtı.. 
upazarında meyhaneye utn.nuılar- her do h~neyo lcaldrnlınlf, Rl
dır. Saat 15 e kadar meyhanede kal- fatın oflu da yalı:alanmııtrr. 
mıılar, Fakat bu ldfl celmemlı &ibl 
Şi§liye giderek orada da bir meyha 
neye girmlıler. Burada Ali Ekber 
artık ralcı içmeyeceğini ıöyleınft ve 
çocuğu için bir kap yemek verilme 
ııini ııarsondan talep etmiftir. Gar
son emek getirmadiğinden Ali Ek 

Hayim Ef. qlçia 
intihar ettf1 

Acunuılulı: 80lı:almda 11 n.._ 
lı hanede llraınet e\fen 50 yqlana. 
da oeyyu fil lıaoı Halm IUandlnln, 

Ucuzluk 
Geçen aya nisbetle 

hayat ucuzladı 
Ticaret Odası son ayın ge

çinme indeksini ncşretmıştır. 
Bu indekse nazaran geçen aya 
nisbetle hayat yüzde bir nis
betinde ucuzlamıştır . 

İndeks 1914 senesinde beş 
nüfuslu bir ailenin 1161 kuruş 
la geçinirken bugün 14,15 
kuruşla geçinebileceğini tes
bit etmiştir. 

Bu 141 lira 56 kuruştan 
5004 kuruşu yiyecek ve içecek 
maddeleri masrafı, l 180 kuru
şu yıkanma, aydınlatma, temiz 
leme maddeleri masrafı, 3382 
kuruşu giyecek ve ev eşyası 
masrafı, 2 5 lirası ev kirası, 21 
lira 30 kuruşu da muhtelif 
masraflar halinde tesbit edil
miştir. 
~~~------~~~-

Belediyede 

ihtilaf yok 
Taksim ve Tepe başı 

bahçeleri 
Taksim ve Tepebaşı bahçe

leri sahibi ile belediye arasında 
bir ihtilaf çıktığından bahsedil 
mekte ise de hali hazırda böyle 
bir ihtiUif mevzuu bahis değil
dir. Yalnız şehir meclisi muh
telit enı:ümeninde beş senelik 
mesai programı münakaşa edi
lirken bu bahçelerin de vaziyet 
!erine temas edilmiş ve bugün
kü vaziyetleri şehrin zararına 
görülmüştür. Fakat müstecirle 
mukavelename 933 senesinde 
biteceği için o zamana kadar 
bir şey yapılamayacağından 
mukavelenin hitamından sonra 
bir daha kiraya verilmemesi te 
karrür etmiştir. 

Bayram yerleri 
Geçen senelerde bayram yer 

terinde salıncak kurulması me 
nedilrniJti. Bu sene gene salın
cak kurmak için belediyeye bir 
çok kimseler müracaat etmiş
lerdir. Belediyece havalar sıcak 
olduğu nazarı dikkate alınarak 
kazaya sebebiyet verilmemesi 
hususu göz önünde bulundurul 
mak ve buna meydan verme
mek kaydile istenen müsaade 
verilmiştir. 

itfaiyeye yeni makineler 
Belediye, sigorta şirketle

rinden aldığı itfaiye hissesine 
daha bir miktar tahsisat ilave 
ederek itfaiyeyi tensik ve ıs
lah etmeğe karar vermiştir. 

Bugün mevcut aletlerin ye 
rine yeni makineler alınacak, 

bilhassa itfaiye müfrezelerinin 
miktarı çoğaltılacaktır. 

Bundan başka Bebekte de 
itfaiye teşkilatı yapılması dü
şünülüyor. Bu suretle Boğa
ziçinin de itfaiye ihtiyacı daha 

Ekonomi 

T.Odası 
Dün murahhas 
intihap edildi 

İstanbul Ticaret Odası 
meclisi diin içtima etmiştir. 

İçtimada Cümhuriyet Mer
kez Bankası hey'eti idaresine 
Odalar namına intihap edile
cek bir zatin seçilmesi için An
karada toplanacak Odalar mu
rahhasları meyanında İstan
bul Odası namına da Ak Os
man zade İzzet Beyin bulun
masına karar verilmiştir. 

Bundan sonra 193 ı kongre 
sinde okunan raporlar meclise 
arzedilmiş, hepsinin takıbine 
ve tatbiklerinin temini icin te
şebbüste bulunulmasına· karar 
verilmiştir. 

Bir gaz şirketinin 92!#, 930, 
931 seneleri kaydiye~irıi ver
mediği meclise arzedilmi~ ve 
bunların iki misli ceza zammı 
ile ve icra vasıtasıyla tahsilin.;. 
karar verilmiştir. 

ispanya doğrudan doğ· 
ruya almak isteyor 
Barslonda ve İspanyanın 

muhtelif şehirlerinde en ziya
de Türkiye malı yumurta istih 
lak edildiği anlaşılmıştır. 

Fakat İspanya tacirleri bu 
yumurtaları Marsilyadan cel
bettiği için tamamenTürk malı 
olduğuna itimat edememekte
dir. Bunun için İspanya bura
dan doğrudan doğruya yumur 
ta almak istemiş ve Ticaret 
Odasına müracaat etmiştir. 
Oda yumurta ihracat tacirleri 
ile temasa başlamıştır. 

Polis teavün 
sandığı 

Polis teavün sandığı hey'eti 
umumiycsi dün fevkalade bir 
içtima aktederek yeni idare he 
yetini intihap etti. 

İntihap neticesinde, beşinci 
şube müdürü Kenan Beyden 
hey'eti idare reisliği alınmış ve 
yerine ikinci şube müdürü Ati 
B. seçilmiştir. Heyeti idare a
zalıklanna da, üçüncü şube mü 
dür muavini Şinasi, birinci şu
be birinci kısım baş memuru 
Emrullah, üçüncü şube başka
tibi Sadık, Üsküdar merkez me 
muru İsmail Rasih ve Ksaım
paşa serkomseri Tevfik B. ler 
intihap edilmişlerdir. 

İntihabı müteakip sandığın 
polislerle olan muamelesi etra 
fında bazı müzakereler olmuş, 
bu meyanda, polistlerin harice 
borçlanmaması için sandığın 
100 liraya kadar ikrazatta bu
lunabilmesi esasatı görüşü!-
müştür. 

Bu hususun gelecek ictima 
da tekrar müzakeresi münasip 
görülmüştür. iyi temin edilecektir. 

Irak tayyarecilerinin 
teşekkür telgrafı 
Pazar günü; Bağdada mü

teveccihen Y eşilköyden hare
ket etmiş olan Irak tayyareci
leri Halepten Tayyare Cemi
yeti 1stanbul şubesine atideki 
telgrafnameyi göndermişler -

Yunan darülfünununun 
hediy<>si 

dir: 
"Komşu ve kardeş Türki

yenin toprağından ayrılırken, 

Yunan Darülfünunu, Türk 
Darülfünununa bir ccm·ı~ ol-
mak üzere sekiz ciltlik bir an
siklopedi hediye etmi tir . 

Bu ciltler ·ehrimin g tiril
mistir. Ankaraya götürülecek
ler-ve tesisi tasavvur edil~n ye
ni Darülfünun kütüphanesine 
konulacaktır. 

ızhar buyurulan hakiki muhab -=--=------====-=-•=bet ve samimi misafirperver-
liğe teşekküratımızı takdim e
der ve cümleye muvaffakıyet

ler temenni ederiz." 

hk. Bu husuata yaptığ0ruz tahlci-:' 
kata göre Haim efendi 25 sene ev
vel Madam Fani namında bir ka
dınla evlenmiı bir kız diğeri erkek 
olmak üzere iki çocuğu olmuıtur. 
Haim efendinin itleri bozulmu!I ve 
bir sene evvel refikası Madam Fa
ni evi ldareıizlikten dolayı an.ltrın 
da kavca çılımıftır. Bu lıavıadan 
sonra Madam Fani iki ~ocuğunu da 
beraber alarak valdeainln evine cft 
mi.tir. 

Halnı Efendi üç gün evvel çok
cuklarmı gllrmek üzere lcarıaınm e
vine ııltmiş ve çocuklarını &llrmelc 
iltemlttir. Madam Fani buna muva 
fakat etmoıniJ ve ayni ıı:ıunanda 
hakaret etmfttlr. oııunun da ken· 
diline muavenet etmemealaden çok 
mllteoaalr olan Haim efendi niha
yet lceııdl evinin lldncl katındm •· 

Kambiyo Borsası 
f ste7ıj'; 1032 

-
l(uron 127 

Dolar 212 Şlllng 31 

Frank 166 Pezeta 21,50 

Uret 224 Rayşmarll50,50 

Frank B. 117 Zloti 24 

Drahmi 55,25 Pengll 37 

Pran il 1. 820 Ley 25,00 

Leva Si Dinar 75 

ForUa 85 ~rvoa~ 
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23 NiSAN 1931 
l">AREHANE - Ankara cadde11j M kt k d h t k d 

No: 100 Tetıınıt adrui: Milli7et, lı. e ep ar a aşı, aya af a aşı .. Y 1 L M A Z 
ı Batıl itikat sahipleri günden 
İi güne kagbolugor fakat eğlen

birinci sözlü filminde H mek ihtiyacı daima bakidir ••.... tanbul. ı - (Frasızçadan) -
Telefon -ralanı Aralarındaki münasebet baş- lı, tecrübesi daha çak bir dost 

24311 - 2~!!!- 24313 !ayalı bir çok sene olmuştu. İki srfatile bazı şeyler söylemek is-
A BONE OCRETLERl sinin de ümidi bir gün biribirle- terim. 

G Turl<iyc i~in Hariç için rine m~lik olmaktı. İkisi de fa- Bu başlangrçtan sonra anlat 
3 •yiıiı 7~~o kurut 1~0:0 k:"" kirdi. ikisi de yüksek tahsille-! mrştı ki, kendisinin bildiği 

görüp dinleyeceksiniz.& 
• ==--=:ıcm......,,=n-:=:1::r:u:n::=-

r
-ımıweı ii1Mı11111111111Hn, 
Holh·wood ( Sphlnx i NESTLEkehanet 

ı~ ,; 1400 ",, 270~ • rini ikmal ettikten sonra hayata pek zenğin bir adamın yegane 
Gelen evrak ·g~ri verilme:ı atılmağr dü§ünyorlar, kendi aralı krzını almlik genç hekim için 
Müddeti l'es•n nüahalar to kunlf lannda istikable dair türlü tür- bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırma 

ı11r. Gazete .. matlıuye ait ;1ı. lü tasavvurlar bealiyorlaroı. İki mak liızımdır. Müderrisin söı
lfın n. !idiriyete münıcut edili~. si de tababet tahsil ediyorlardı. leri alelade bir muhakemeye is 

Gautemiz i!lııiann mea'uliyeti .. Yalnız delikanh biraz kıskanç tinat etmeyor, ıkuvvetli bir 

1 GRETA GARBO İ 

•ıı11uc••';~~1:•''·~"•.;,,:.ı'':==..ı IANNA CHRISTIEI Size emsals~z bir eğle'!ce t~ 'min 
1 filminde ~.~::!:.~~k 1 etmektedır. Umu mı neş e ! J 

luh·ıl etmez. görünüyordu: mantııkın eseri görünüyordu. 
- Mektebi bitirdikten sonra Del!kanlı sevdiği kızdan hiç 

senin daha ziyade benimle meş- bahsetmemişti. Müdenisin o
gul olmanı isterdim. Halbuki na zengin bir zevcenin hayatta 
sen hekimlik etmeği istiyor-ırı;ıu~af!~ olmak i~in n~-~u_v~t-

iti••'"' ' 1 o 1 
1 

Bugünkü Hava 
lkn •niozlt hararet j'}. t1'1/. 

1 .ı di. l!u.~üı nıı,;ir muıcloanil 

Dediler ki bana: 

Y~ni neşrlgal: 

TORKSPOR 

1 1 - !--'-·'-'-1 -
un .. O, benim kazancrm ikimiz lı bir ıstınat teşıkıl ettıgını ıs- 30 uncu Sil}J<ı btıl(lll' ~ayam 

irin de kafi gelecektir.. pat ediyurdu: dikk~c ya1,1 ,.c rc,imlerle inti-
" ~•r etci: Rilha>~a 11.mirin lstan-

- Ben ileride hayatımı kaza! - Meslekte muvaffak olmak hulu yenmesi İçl;ı, futboldeki 
nırım diye bu mesleği intihap j kfili değildir. Aynce kuvvet ve tedenni mevzii diri'i nıli yazılar 
ettim. Fakat şimdi tababetten I servet,~ahib~ olan bir . ad~m Ye 'unanlı ııtletleriıı \lısırhlara 
o kadar büyük bir zevk duyuyo I mesleğindeki muvaffaJuyetın- __ il kar~ı mll\ ;iffakiyetleri, lko~ra· 
rum ki öğrendiğim şeyleri mek. den beıklediği neticeyi alabilir.. ıııı <Is ki rnkımilc µ;elen 0 ,·uncular 
tebi bitirdikten sonra tatbik et-1 Düşününüz... - = kinılerdir, resimlerilc bt!rnber 

- Yahu, müstakil 
ıamzetliğini koysana! 

- Yapamam, eledim. 

meğe devam etmezsem seneler DüşünrnÜ§tÜ. Aradan bir İzmir ve Aııudolmlak ı ~Jıı hara· 
olarak ce sarfettiğim emek beyhude müddet geçmişti. Genç hekim ••ıl11lt'••tı:ıcl••l kNler, mektep maçları resim. 

olmayacak mı?... kararını vermişti: Sevdiği fa- Soldan sağa: \. 
-Demek mesleği benden çok kir kızla evlenmekle müderri- 1 - Mümtaziyet (7). İyi (3). H -lık. - -

· sin teklifine cev::.n verdi. avacı ve spor 
ııevıyorsun.. -.- 2 - Bir Vı:ıkalet ismi (6). Ser 

- Neden? diye &ordular. 
- Yapamam da ondan! diye 

- Genç .kız kendini müdafaa 1 ki 
11 

~ k seri (4). .4.'i) inci savısı çıkmıştır. !la ntis· 

ısra;e~~i::.denleritt biri dedi ki: eder, tababet gibi güzel bir mes e ep İ er mnsauı ası 3 - Eşarp (4). Etajer (3). ~,~~ ~~~r~!~u ~~~:d~~,'~1~r~~a~~:-
- Neden yapamıyormupun? leğin hiç bir zaman kendi mu- 4 _ Nota (2). 04t (3). Halci- cakları gaz ve crımlıJ lıiicumlannın 

Çıkarsın kürsiye! Açarsın ağzr- habbetine mani olamayacağmr Çankayada bir kat) (3). \apacağı ıahrllıat• aic tc;kildtr , .• 
,,,_,,_ .• hnrln- ııöylerdi. Kız hcı:n onu, hem S Ef nd' (3) V Ol1 ( 5) feci lnhılır ~ozc çnpmııktadır. Ru 

nı yumarsın ı;-uzw_ıu, ~Dnı: mesleğini seviyonlu. Bu bahis • t• - · e ı · ag · rnnıuı dair Cearral (\'on Setckt in 
- Ey hamıyetlı arkadaflar! h d . bö' 1 ba~ln bö' iÇ ıma 6 - Büyük Bahriye kuman- knmetli bir matalui ,·ardır. 

E . be . . 'h de . k emen aıma y e -r y- Mek ı·ıı L-k d (6) il" • ·ı . . . " . g~~ nı ıntı ap e rsenız, .e le biterdi. Fakat delikanlı ısrar tep ı er müsa- ası- anı . utun "an mmı1.e ıav»ye euerı/.. 
~e.g~n okkas~nı ~ırk paraya ın- etmez, likıırdmm mevzuunu de nın yüzüncü haftasında Beyin- 7 - Okuy.uı. (+) Nota (6). ı,ı .. bul diirdiincii icra men,urln· 
dınnm, vergılen kaldırırım, va- ğ' t' . b' .. ha ati b" ciliği kazanan Darünafaka li- 8 - Taze değil ( 4). Ahenk gnnda": 

. . .. ış ırır, ır gun y arını ır 1 b d O (S) 1\ ı pur, tramvay, şımendıfer, tunel, l . dilcl . 1 aeai ta e esin en 85 sınan . uzgunc·uktıo •:adiıc caddeaiode 
b d b. k . . eştır erı zaman nası yaşa- N . E~--d' . d 9 B · (2) c·•ı..-nt (5) r->ı ıo<ı n:ni 'J."> numerolu ev, luk tayyareye e ava ınece sınız. kla d" .. .. 1 d B un nm ının yazıaı tu ur: - ey.gır . ı..,., · 

E k
. la d .. d ks yaca rııu uşunuyor a ı. u H f _,,.... h . İ :rı.. (2) oğlu \liıon ~:~ken•zi ı:ıendinir, bor· 

v ıra nn a yuz ese en ten 'k' . t tl b ali' . t'kb 1 a tanın en mÜ:uım aberı stııı~ıaın . d .
1
• . . f bol ı ı genem a ı ay , ıs ı a e Halk 10 N t (2) y 1 (2) 1 d cun an doiaıı \c ilk pey lıtdeli olan 

:ıı at sınema, tıyatro, ut ma- t f d" .. 1 . 'd' U k fırkası riyaset divanının 1 - 0 a · 0 · a e iki b.n lira" ıecnur. etmek ,•arıile 
'b" _ 1 1 . • ma u uşunce en ı ı. za ça G . . . (3) çr gı ı eg ence yer en meccanı . t nha b" k'l" azi Hazretlerinın nyasetınde- · oıuı ıun mutlJeı:c mrvkii mli,_y .. 

G.. d" nıspeten e ır yere çe ı ıp k' hiın . . d 11 o t ı ~) Aht (5) , olacaktır. unde ort saat çalı- k .. 'd' k kal ı mü ıçtımaı ır. - r a ~ . · deye konulmu,cur. So<ıktın kapu ile 
1 l 1 · ,_ yaşama mı ıyı ı ı, yo sa a- t t'h 1 · · k .. :;,. h"Cm·e airildı:.<c mermer lıir a"lı Wı· 

şı aca <, maaş ar ve yevmrye..,. bal. k b' rk d h k n ı ap mese esının ne a- " " - • ' 
·ı . . 

1
. ka l ktır ı ır me eı e ça şma d 'k bi 1 ld y~ aş ğı· kt>ıııarluk ve lıir Hrııiç ,c yine 

ı tt mıs ıne cı n aca •· , B n da m.. k ,.. d ar nazı r mese e o uğu a • wııi<ıi ahıap bir sofi üzerinde ıııer. 
Ben sözÜn daha uzayacagmı mı... u u una a,,_k e er- heprnizin malfımudur. Onun i- 1 - Miiniure haline koy- mtr plaklı JT.u;Jalr ve bir abdestane 

h . . h'k~ . Jer, fakat orada çalrşma arzusu . b"t" b' mili t' k dd k ( ") B"' (ı) t · (J) h J 1 1 ld L ıssettım ve ona şu ı aycı an- - k b'" "k b" çın u un ır e ın mu a e ma ., . c az . yı . a ~ap mer iven e •ı•J(•1& ni i~ıc 
lattım: na rkagmden gkenlç ız u

1
yu ır ratını idare edecek millet mü- 2 - Ölünııinye'si (5). Öte- hır ahdo;tar·e 1.cmiııi werınor düjcli 

mer ez e a ıp <;a ışmanın .11 . · . 'h b 1 . b . ,.,,..ı,ı..· .1. ( 5) ınuıbolı 'c mermer plal<lı mahı1. 
"Vaktile bir Bulgar meb'us 1 k . 'ba .1 d h . . 1 messı ennın ınb a ı mese sın- en satan ...,.....anc... . 0,.1 ~1ı rruıtb•h k•pu tlc umfni n'Jlta 

namzedi bir köye gitmiş ... Ken- ~e;.:. ~1 
;.

1 
e a a ıyı 0 

aca- de çok titiz davranmak lazım 3 - Kemer (3). Başına bir c1.,,c1; üç ı;ıı1. k<>mltr ,c odunluk 
ılisiııe rey verirlerse onlara n.e gı 1 rın. ey ı. . . geleceğine şüphe yoktur. İsmet (A) gelirse ortalanır (2) · ve bir kuıııılı mn!ıtaeı ırnıir hamam 
gibi hizmetler edeceğini köylü- Bu ~u~şaları ıpmdıye ka- Paşa Hazretlerinin Recep Be- 4 - Büyük (3). Veraset ta- ah-ap merdi' nden birinci kata çı 
lere anlatmaga başlanuş: dar kmıbılır ~ ~Ci'e. yapmış- yin iştirak ettiği ve Gıui Haz- rikile (4). kıldıkta hir "ıra uzrnııde iki od•. 

_ Size klise mektep, köprü lar, kaç_ kere ~iriıırlenne ka~~ ·retlerinin riyaset ettikleri fwka 5 - Başına bir (i) gelince lkioo:i katı cı au meıdl\tr al:ınJn 
yaptıracağim ve... şı kendı n?kta~ nazarla~ı mu divanında işte bu mühim mese derhal fenalııktan ayırılır (2). lıç «iızhi dolnp vardır. ikinci kıttı 

Sözün hararetli yerinde köy- dafaa etm!lerdır. Bu. muna~.a- •le yani millet mümessilleri ola- Tatlının aksi (3). hır .ofa iızcrı J· bir '"klul. '< ıah 
iiilerc1en biri demiş ki: ş.alar d~ ~ıra~ evvelkı tatlı hiil- cak namzetlerin tesb~ti görü- 6 - Bir kıt'a (6). nişli bir <>d• \c malııı ocaklı " 

_ Efendim, bizde nehir yok yalar giıbı bıter, sonra gene şülmüştür. Meclttıin bir istinat- 7 - İstirahat (4). Mec- amini çin»o dö e.li hir murbah ve 

ki köprü yapasınız... başl~rdr. . . gii'h olduğu fikrini hariç etmek mın ( 4 ). bir abde-ıanc ve ıçüııcü kata ahşap 
_ Nehir de yaptırırım! .. de- ~mal'.et mekt~p bittı. Kı.ırn için son derece dikkat edilmek g - Bağı.şlamak (2). Şimen- m<rdi\•odrn Ç1ktldıkca biri )Uklük 

mı ... f~kır ~ır annesın?en başka tedir. Kendilerinden azami difer (4). <ofa Iİ!Crl de )Ülluk " ıara,alı bir 
Ben bu fıkrayı anlattığım ıkımsesı yoktu .. ~ehkanlıwn da randman elde edilecek şaıhsi- 9 _ Su (2). Kadınlara mah- ktiçük oda n ·in korkuluklu demir par· 

zan,an onun siikut edeceğini tah uzııktan ken~ıs.ıne yardım e- yetlerin intfhabı bu meyanda sus (5). Sonuna bir (P) gelirse maklık;, bir •arı • 'ardır Derununda 
min etmictim. den o~t~ hallı bır amcasr var- bilhassa çiiçi ve amele mümes- ülühiyet iddia eder (2). a.uk•t Azi• Ezra Jo:ie:ıdt n131ile 

" d İk d son deırece çal (2) Ort ( ... :tkirH.ır. 1 lududu bir tJrafı ııiusviı O yılmac1ı ve hana dedi ki: r. ısı e ışı- sillerine de yer bıraıkılması 10 - Nota · a 3). 
d B kadar ralrşttklarına M .. (4) ı,oronyo h:ı:ıesı bir tarafı Spiro ,.c 

- Yeniden nehir yaprlamaz yor u. u ~ . . celisin müstakbel simasını Oküzün kansı · ·· · tikbal" k ndı1er · · "k · bir t1rafr 'ine "piro bo~tno1 ceph:si 
mı? Seyhanın yeni ayağınr isit- gore ıs ın e ~ ıçın evvelden haber vermis olması 11 - Bir kemı ısmi ( 4). lc&<i. c c•dd -iie ınohdııı ıımum 

·~ Meşhur ;ütlü. NESTLE çikolatalarının 
her çeşidi içinde soracağınız her hangi 
sualin cevabı yazılı kartlar mevcuttur. 

NESTLE şirketi yazıhanelerinden bizzat 
veya posta ile meşhur kehanet eğlencesi 
tafsilatını havi risaleyi isteyiniz. 

Bundan başka, NESTLE çikolatası ala 
lar güzel ikramiyeli iki müsabakaya birde 
iştirak edebilirler.! 

--------· 
MAJIK SiNEMASINDA 

DEVLER KERVANI 
tamaıııea Frınım:a sözlü muuıam lilmiııln 

Emsalsiz Muvaffakiyeti 
... mııl!!l-11!111!11• 

24,000,000 franga 
mal olmu~ 

Yıldı~lar: JEANNE HELliLING - GLASS ve PAOLI 
Şaheserlerin ~Jıe,cridir 

eee Bu akşam ASRİ SİNEMADA 
Moskova Duşesi 

fi101inin ilk icac,ı münasebeılle BCYl'ii: GALA müheyyiç v< müe"ır 
olan bu c~crdo Ru, lnl<illhının en müthiş sahlftlcri gösıerilmcktedır. 

Mevcut k.ıli.ım -.br.cleri 1ruıada .\ŞI\ dotup IHTIHA:\ hUkiım 
sdrmekıedir. 

L YA MARA bıtlıc• roliı t•mril eııaelucdlr. l'roıramı ~olandır

m•k üzre \laestm P~:TROF'un idıre,indcki RUS BALALAll\A, 1 
lıu filme ışıirık ed<cek ,. mefbor muganniye Mıda• ATHALI~ 

l'OI I.\ NSKA bu eserin muhtevi oldııiu gü•el şarl<ılan ıapnni edecektir. 
•••• Perde aralarında Varyete Numaralan ........................ ~ i Ç 1 ~-~},~ .... ~' ~u ~""~ R A 

: MARI~ BELL 
• lltinı anm en lıirınci sınıf sinema anisti 

•••••• O •• dcre~c,ind · yıik<cliyor •••• • •• • me(lı·n mı''· parlak olacağına kimsenın şüp itibarile dikkate şayandrr. Bir para adı ( 5). 
h 

· k mt~:lh:ı; .. 1 1-l8 11r .... ,undu. im kArc;ır 

H . k k ! esı yo tu. "ııııııııııııııııııııııııııııııııııı1ıııı.. .... ..1ııııııı1111111ıı11111111ıııııııı1111. b k · 
angı 0 UyU SVemCm . . . . lllllllllllllllllllllflltıııııııııı,,. ........ 111111111111111111111111111111111111 \'e dcıurıllndil terko-. \t" hıvagazi J).,eler mü aVARt ·oro1~yo-

Mckt t h ) b t bıtmez • -- Bt)oglu Dörddncu . nlh Ilı ku 
İnsan zihni boşalınca, boşu 

boşuna münakasa eder. Dün ar
kadaslar fena kokulardan bahse 
diyorlardı .. Sarrnısak, tahta ku
rusu. yanık lastik filan gibi şey 
)erden sonra biri dedi ki: 

- Ben ayak kııkusuna taharn 
nü! edemem. 

Ben de cevap verdim ... 
- Ben de aksine ağız kuku

ep a sı 1 1 er· :: u :: tcrtihttı \.'.lr ... lır. Ber,·~\·bi l!.a~ri men· nundan ~ (~alatasare\· li..;ı:,ine 
istikbalin vadettiği muvaffaki- :: An N An H »o lb :: '·ıı'. c>ttız ı;.·n mı·ıctd•ıl" nı•ı' ii mM- ,\lıhkemesinden: 

d
. -- -- •· - , , ' ıniilhak pan>iyonunda iki kıt'a 

yetlerin ilki delikanlıya ken ı- :: :: zavcdc '" 1 n olunmıHtır. 1\1' m,ri B•}Of;lunda Melo.tep ao~ağııHI• 
· .. k 'k d' M" •• :: 

1
· l;c,,·jf ıııucibincı> ,_·aııılacak olan 

nı gosterme te geçı me 1. ti :: sı·GORTA ŞI.RKETI. :: muh•mnıııı U\" bin lıeş )ÜZ lira 8 numaralı ut apammamnın 1 ııu 
d · 1 · d liık J so d •• -· iıı-.aat 10 .5·<>31 tarihinde ihale ı dal d 1ı:· "4 931 errıs erı e an ıya n e- :: :: .,ıuı> t11ip .• ılır im nıctt mulıam· maraı resın • sa ın ı en ~- · 
rece teveccüh besleyorlardı. :: :: ınine inin ,uzde onu . ;,betinde pey edilmek u1.erc kapalı urf u'ulilc ıarihind~ \efat eden HolandA ıııb•• 
Bunlardan biri çok iyi yetişmiş :: TOrklye ı, Bankası tarafı;ıd1n teş".l''. edl "·1l~r SS •"l't!c ıni aiaruk •n .. 1111181 D. nu- nı .,aka,av: ı. .lltı•tur. Ta1ip· sından maJım Hınriı•t binti l\aıcr· 
olan bu genç hekimin istikba- 5S vaaıaa • Hayat - Nalı:llyı - l(au • Otom~'· - m:. ı:Ly•tl S5 mua,ılc , 0 r11.ıa malı\ıııatı d<hp· krin \'e\ ıııi nı.ıhurda sa. ı Ilı'"' ;onun ıtrtkc.inı ınollkcm~cc \lzı>c' 
lile alakadar olaıcak kadar şa- 5S ıııallye Slıtortalarıaı lı:abal eder. i:i: , 1 mlaıı ita edileccğındcn ı h-<l.31 koıııı 'Ona ıııiırııeaııtlım. cdildığlndcn tarihi !ltndan itibar< 
mimi olmustu. Bir gün kendi- 5:i Adree: 4 llncll Vallıf ban ıstan'>Jl Si: p.ızartc-i gü,ıd <.,c on <liırttcn on -------------- eshabı mıtlııp 'e al~kıdaranrn ıüll 
Sl'ne· :: > :: 1 • d l. l ·ı '·ı 1 K ti 1 iL \e fff('~enin rı· :l\. urfıod• 

• 1 ·- Telefoa: lstullal - 5ll Tolgta1: lıatlyaı ·- a."l·' •• lr ll/./.at \C )1 \CM. 'tan Dr A u e , " 
- Size, dedi bir müderris 15S i:! bu• drırdüııeil icra daire-ine mum· • • Btıoğlu dordUncii sulh hukuk m•h' 

FELEK rf ·1 d - ·ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııı ............. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı d " 3 • '" · ti ·ı· ol u 
~~~~~~~~~~~~~~s~a~t~ı~e~~e~ı~·~f~~~a~t~d~~~a~~~ş~- ııııı•ıııııııııııııııııııııııııııır•~••ıııııııtıııııtıııııııııııııııııııı ~c~·~~~l·~··~ı~il~l~n~o~l;un~ı~ır~~~~~~~l\~a~~~k~o,,~l~~~k~ck~ç~i~f~ır~u~ı~ş~ır~n:ıı~ı~ı~.~·u~.~·~·~·~·~·~~~n~o~m~u~r~ı~~;a~an~ı~·~n~;on~-·1 
su cekemem! 

- Sizin sevdiğiniz genç ·bir 
adama var. Bu adam sizden ay 
n değildir. Qnurıla berabersi
niz. Siz bu adamı çok seviyor
sunuz. Ne IC'l' clııyuyorum?. Ku 
lagıma sanki ağlayan insanla
rın sesi geliyor.? Gece koşan 
beygirlerin ayak seslerini işi
tİıyon.ıtTI. Kısmetinizin size ko
ca ve efendi olarak hazırladığı 
adamdan ~ekinmelisiniz, küçük 
Hanımefendi ... Güneşin battığı 
saatte ölümün gölgesi yere dü
şecek. Ne görüyorum .. işte lıa
ersanenin duvarları.. duvarlar 
~kseliyor, etrafı sarıyor .. Ye
Will; yeter!.. Bana daha fazlası
,., sonnaymrz kücıilık hanım e-

olumuŞüi: ~ ... Vakit kaybetm<'meli!.. . . şündü. İlk hatırına gelen Fet- -!arla bttaber gitmem acaba ne le küçük Hanımla beıraber s 
- Ah, dedi, bu çingene ka- tah ağa oldu. den liizım geliyor?. . ıkağa yollaması acaba Paşan 

rısı bir şey bilmiyor .. Söyledik- Yusuf Paşa o günkü müla- Fettah .kimin gelip gittikle- Fettah, bunun alelade h!r gözünden düşmek demek 1 

)erine bizi inandırmak için tür- kattan avdet ederken düşünü- rine dikkat eden, bunları unut şey olmadığım, her halde bır idı?. 
lü türlü roller oynadr!.. yordu: mayan bir harem agasiydi. Pa- fevkaladeliık bulunduğunu he- Fettah bunun için hiç bir 

Faıkat Yegane Hanunın, bu - Artık hiç kavbedilecek şa bunun için Fettahı çagıra- sabediyordu. ~üç~~ Hanımı &O bep görmedi. Her halde P 
sözleri söyleriren, içindeki kor- vakit yoktur. rak dedi ki: kakta Kamerın ıyı muhafaıza mühim bir şey vardır. Ha 

gitgide korkduğu anlaşılıyor- ık.uyu yenemediği anlaşılmıyoc Maksadına vasıl olmak için - Bundan sonra küçük Ha- edemediği hatıra gelse bile ağasr son derece kunazhkla 
du. Onun ·koriı:usu karşısındaki değildi. hakiıkaten Yegane Ha- 'kimlerle, hangi vasitalarla mü- nun nereye giderse sen de be- Fettah bunun böyle olacağına reket ederek bu esrarengiz h 
genç krzların da kalbine sira- nımın, zavallı Kerime Hanı- racaat etmek lazım geliyorsa . raber gideceksin!. Kamer kal- ~htimal verenlerden değildi. li öğrenmeğe karar verdi. 
yet etmişti. lmın korku ve dehşetini teskin artEk bir an evvel faaliyete ifanın bera·oer gitmesi kafi de- Çünkü Kerime Hanımın sokak Ve haJkkındaıki değişikli' 
Kadın dah.ıı: ziyade bir şey etmek için söylediği bu sözler-j gecmeğe karar veren Paşa ça-: gildir. ta kendisini daha iyi muhafaza anlamak için evvela HareıJI 

söylemeden h« şeyi topladı. den. kendisinin de korku ve lışacağı adamlarla görüşmek 1 Efendisınin kar~ısında elle- edilmesine lilzuın ğösterecek den işe :başlamak liznn geıai 
Yerinden kalkarak oda kapu- ~ehş~tten. ~urtulamamış oldu- ve gidilecek yolu bi~~i~t.e tayin jrini kavuşturarak bu ~~~i a.l~n hCT hangi bir harek.ett.e bulun- ğine karar verdi. 
suııdan yavaşça srynhp çıktL .• gu hıssedılıyodu. etmek zamanı geldıgını anla- . Fettah ağa Paşanın sozu bıtın masına ve her hangı bır hare- Vakit sabahtı. Harem dair 

Bu tııpkıbir yılanın zehir bı- Kerime Hanım onun söy- mıştı: Fakat Paşanın kimlerle ce yere.kadar eğilerek temenna kete maruz kalmasına imkan sine girerdi: bir bahane ile 
•raıkarak yavaşça sıyrılıp git- lediıklerine dikkat etmemiş gö- görüştüğü nazarı dikkati ceJ.be etti, çekildi . görmüyordu. O halde Paşa E- meri ve diğer cariyeleri g" 
mesine benzemişti. Çingene: rünüyordu. genç kız başını ö- debilirdi. Hatta bu o kadar Fakat Fettahın aldığı emri fendinin kendisine böyle yeni dö. Onlarla :kıoınuştu. Fak' 
karısmın bıraktı:ğt zehir pım ·nüne aldı. düşünceye daldı. kat'i idi ki eğer onu f.iyaı-et e- ifa etmek için gösterdiği bu i- :bir vazife vermesinde başka bir Fettah Efendisinden akiığr 
müthişti. Falına baktığı genç; Genç kı.t ağlıyordu.Sonra Kad deniCtl", yahut onun ziyaret et- taat vaziyet pek zahiri bir şey mak6at vardı. Fettah b1H1u sez re dair Haremdekil«e hic 
bir ölüm darbesi indinniş gibi ri Beyin saklanmış olduğu fo- tiğ yerler bir kere öğrenildi di. Efendisinin yanından çıkın mişti: şey söylemedi. 
idLKadının bahçedeki ağaçla- toğrafını çıkardı.Yaşlı gözlerile mi Paşa işe başlamadan evvel ca Harem ağasr kendi kendi- - Beni buradan uzaklaştır- Fettah Harem daices· 
rın gölgesi arasından çekilip &ıktı. ·sonra te4crar resmi koy- yaprlacak itk işin kendisinin sine düşünmeğe başladr: mak için bil' bahane 1.. ohenüz çıkmamıştı ki Ka 
gitmesinde de bir şaamet sah- nuna koydu. Sanki genç kız ne yaptığını ·kimlerin ziyareti- - Şinıdiye kadar Kerime H. Deye <lıüiündü. Şimdiye ka- kalfa lcliçük Hanun tarafmd 
nui vardı. _ . 1 s.~i~i adamı gelecek ~.tür- ni kabul ettiğini te~süs ede- &oıkağa giderke Kameri aı., dK Fettllh kowakta Pqa E- çağrnhnış, az sorıra ııel 

Efendi tulu · e dııiıma Jizım olurdu. §ÖYle ' ti: 



MiLLiYET i9 NiSAN 19r.1 .. 
-Birinci sahifeden geçen yazılar 

Müstekil namzetler 26 yı buldu 
(Başı birinci sahifede) 1 ğil; ancak memleketin, mille~ 

•i sahibi Hüseyin Cahit Beylerle selameti namma yaptım. Yarın Mil-
ankazcı Bahri Reisitir. ' let Mecilsine de girebilirsem gene 

Müracatlar nasıl oldu? bunu yapacağım. . . _. 
Kazım Kara Bekir ve Refet Paşa Bana bu .fcrsat ~erl!med~~ tak-

lar heyeti teftişiyeye telgrafla mü- dirde. is~ elıme geçu~bılecegım her 
racaat etmi 

1 
d. hangı bır varakpare ile Halk fırka-

Dig- 1 ~ er ır. 1i d'u . sının ve fırkaya istinat eden berban 
. er erme ge nce, ver 1&.1.Crl . • .. . . · · · ıstidalarda A "f 

0 
Be "k gı bır bukilmetın ıcraatını -re11mın 

rı ruç y oyu ı.ı· .. mh . t kaldık ve tC§kili 
cümburiyetçi ve Halk fırkasının te 1 cu urıye .? -
düşmanı., olduğunu, Feridun Fikri tı esasiye kanunu ta~le ug::~; 
B. "vergilerin balkın istitaatı dere- dıkça- her zaman teııkit . ve 
cesinde olması noktasındaki kanaat hakkını muhafaza ed~eğım . ., 
!erini müdafaa edeceğini Bahri Operatör Cemıl Pt· nıo 
Reis _'_'~mc!e hukukunu U:Üdafaa e- beyanatı .. 
d.eceg~ di~erleri de koyu cümhu- Müstakil namzetlerden O~~~ıor 
rıyetçı v~ milliyetçi olduklanru söy Cemil Paşa, düo kendisi!~ go~uşen 
lemÇe~~rler. bir muharrimizc tcrcümeı hal~~en 

ı.ı.i Serif B. in iatiduı ve Türkiycde cerrahinin tadunı~e 
Zürradan Şerif B. heyeti teftiıiye ça!ıftığmı söyledikten sonra emış-

ye verdiği istidada· tir ki: · · ı "V . n_ıı... harbinde Şehremını o -
~tan'!' teall ve cümburiyet - .,......n . . · diki te ki-prensıplerı dahilinde terakkisi için dum ve belcdiyenın. ıım minin ~la

flalk fırkasile bazı nekatta ih..,'•fı Ultını yaptım. Harbi ':':"'u k e ka '"" · tif ed rek mutare ey -
nazarda bulunduğum cihetle mel>- nında ıs a ı.ı: uı oldum MU 
~:;~k şerefine n;ıuvafakıyetlm .~- ::~:eo!tot~~rar Ş:~remini oİdum 
Mi~nde m~~ı ırfan olan B~y':k ve bir kaç ay sonra 1stanbulun umu 

et Meclisinin vatanın serı hır • . tinden mütcessiren çekil-
•urette te Lw I! . · · kana mı vazıye ra...., ve tea sı ıçın - d" D .. t ay sonra nasılsa Ferit Pş. :,t ve noktai nazarımızın Halk fırka ~~lnes~~e Nafia Nazın olarak gir

ı~e münakaşası hususunda mil&- d" Tevfik Paşa ile beraber Parise 
takiı olarak ve ileride teşkilini .tasav <mlh. urahası olarak gittim. İstan-
vur ttiği .. f k ının bu aza su m e m zurra ır a~ . b Jda Ferit Paşanın yaptıklarına 
~~ olmak ve a:ünün geçıcı me~el~- muuğber olarak kendisine ağır bir 
b~~~n ?1anh m~di1.,,, ve ~J:f:..: mektupla istifamı gönderdim. O ta-

erın u un... . ttiği ribten beri siyasetle metgul olmuyo 
~~ograınile,. namz~tlıgını vaze - rum. Tabii müntehibi sanilere bita-

bey~n etme.ktedır: ben neşrettiğim beyanname çok 
Besım Şerıf B. ın P.rog~~mı muhtasardır ve ancak faaliyetimin 
.~üfrit !Ayik cümburıyetçilik ve esas noklarını teşkil eder. Eğer Mec 

lllıllıyetçllık. . lise girersem en ziyade sıhhati umu 
h Ga~em: Millet ve m~~~ketın ez miye ile meşgul olacağım. Bilhassa 

er cihet refah ve tealu;~dir. sari hastalıklara seri ve kati bir mü 
Takip edeceğim. prensıp:. . cadele açacağım. Bizde veremin şü-

. 1 - Milletle millet veldlıği bey- mu! ve vüs'ati malumdur. Buna mu 
tıındeki rabıtai kaviyeyi hürmetle kabil bu hastalıkla ancak "Verem 
~•kdir ve halkın bilcümle aünufu mücadele heyeti" uğraşmaktadır. 
•le samimiyetle ?.'akından temas ve Bu kafi değildi, ben hükumetin mu 
Vukua gelecek ?'uracaatları .tlyık ol avenetile büyilk bir mücadele siste
dukları ebemmıyetle telakki ve ka· tesisine çalışacağım. Memleketin 
~uı ed~r~k memleket. ih~yaçlar~ muhtelif mahallerinde verem hasta 
e tervıcı m~kün bilc~e muhik haneleri açılmasını temine uğraşaca 

ınetali~ln ta~ v~ tervıcınl Y?'."1- ğım. Belediyelerin tamamen müsta
ınaz bır say xle takip ve teınınıne kil olmasına çalışacağım.. demiştir. 
cayret etmek: H d B l" •· · 2 _ Hallan hakkını en 1ı:ıaa bir ay ar • namzet ıgını 
•amanda ,,. en emniyetli ve külfet- koymayor 
•iz vesait tahtında istihsal edebilme Dün öğleden sonra sab•k Van 
ıi için Adliye teşkilatımızı içtimai meb'usu ve İstanbul valisi Haydar 
ve cografi vaziyetimizin tahammülü Beyin de müstakil olarak meb'uslu
dairesinde en asri ve mütekiiınil bir ğa namzetliğini vazedeceği şayi ol
lıaıe ifrağa ye balkın kanunlara, mugtu. Telefonla Haydar Beyin ya 
lrlahkemeler, ye hUldlmete karft bes zıhancaine müracaat ettik. Ha.ydar 
lediği itimat ve muhabbeti daha zi- Bey bize aynen §U cevabı verdı; 
Yade tanin ye takviyeye a:ayret et- - :s.;n .haya.tı siy".siycden k~.t'i-
ıtıek yen çekildim, tıcaret ile me§gulum, 

3 ·- M:Untehiplerimizin kanunen namzetliği~~ ko~dım, ve. ko~a 
ltıubafazuı 11zım olan hukukunu yacağon. Böyle bır şey vaki degıl-
hür ve meb'uı aıfatile vukayeden dir ve olamaz. 
~kinmemck. Süreyya Pt. namzetliğini 

4 - Memleketin iU menfaatleri koyacak mı? 
~~· siyaai muktezalarına dikkat ve MUstak:illen namzetliğini koyaca-
' llrmet edilmesi 1&rtile matbuatın "ı 1 olan ııabık İstanbul mcb'usu 
~tbestisine, fikir ve kellm hUrriye 5SUrt8Y Pa""yı hanesinde aradık. 

tine müzahir olmak eyya .-
5 - Hid~tı u~umiyei dev~e~e Te~o;:..:~d:a;~k cevabını ver-

ı.ııaruf ve ilı:tuada fevka!Ade ıtina . . s-
•trnek mıttir. . · Müstakillen naınzetliğıni vazeden 

Mehmet Salih B. in aiyaıt Galip Kemali Bey de muharririmize 
mesleki tercümei halini anlattıktan sonra 

Müıtakillen namzetliği vazedilen tunları söylemiştir: 
!erden İstanbul umum ayakkabıcı- - tnk:ıl.iptan sonra. umum b~eya 
'· · . . . h Salih B d mecburi mezunıyete ta ı tu-""' cemıyeti relSI Me met . nın a .... Pr .. uld E el ve ahar butun mev-
. ograrrunı tU cumlelerle bulba c- t um. vv. • akf d"l 

dıyor: cudiyetim millet uguruna .v . e ' -
- "Liiyik ve samimi cümburiyet miştir ve yegane gayem mil~etın. ':,":: 

>i hiç bir fırkaya mensup değilim. adetidir, ve bu programı::' b"~gu~.; 
3.o. bin kunduracının reisi ve mümes ihtiyaç~ara ı:ımamEe~ t~ t~h:b:t ~i; 
9ılıyim. Memleket sanayiinde mil- kanaatındeyun. ger ın 1 k 1 d 
hı" . ı· ı dı dilfer mem e e er e rn bır yer tutan kunduracılık ve derece ı o say n b · 
b11na ınümaail ııanayiin inki!l"fı balı: yapıldığı gibi pro~ram~ taF 

1 ıc:~ 
kında mühim tecrübelerim ve düşün müntehiplere tevzı eder ım. a 
<derim vardır. §imdiki intihap 'i'.'klinde '.:"'tbua! 

C 
.. mhu · · ··mh • ta ·ıe müntehıplere muracaat u rıyet mcclisınde, cu un vası sı 

Yet prensiplerine sadık kalacağım. tercih ettim. . .. 
tŞçi ve küçük eınalın hakkını bara- Ziya Molla B. ın mutaleası . 
'etle müdafaa ve yakından alakadar Gene müstakil namzetlerde~ Zı-
ot~uğum içtimai ve iktıııadi vaziyet ya Molla Bey :Mil!e.t ha~.n~akı Y~
~rtnin ıalahına çalıJ&ca&ım· Mem- zıhanesinde kendisile goruşen bır 
ltkct iktısadlyatında mühim bir amil muharririmize dedi ki: . 
0~an kooperatif ve kredi meseleleri- - Gazi Hazretleri arzularını hıç 
~ın \'e esnaf teşekküllerinin esnafa şüphe bırakmayacak derecede lıcyan 
'aYdalı olacak şekillere girmesine namelerinde izah buyurd~l~r .. He~ 
'<>n derece ça!ıfacağım.,. şeyden evci M~~te sa_mun.ı bır mü 

K 
1
. . A f B ebed• nakaşanın ve durust bır murakabe-

onso ıtçı sa • ı . d es·ını· arzu buyurdular. 
1
. nın son erce 

mu ha ıf ! Onun içindir ki müstakil. olarak nam 

1 
lstanbuldan mü;takil muhalif o· zetliğimi koydum. Fethı .B. ve ar

:rak .na.mzetliğini vazetmiş ol.an kadaşlarının gösterdiklerı . esbabı 
~ ons?,lıtçı A~f Bey, gazetemıze mucibenin isabetine kanaatım yok
. eyhülmulıalıfın ünvanile gönderdi 
•ı b" lrt :ıo ır me upta programını izah ede 
'ek diyor ki: 

Bendenizin müstakil muhalif meb 
•&luğuma namzetliğimi koyduğu
"?\a gelince: "Muhterem efkirı u
?rlUtniyemize şunu arzederim ki o
~>. iki sene evvel başlayan ve hala 

1 
e"anı eden ve son nefesime kadar 

1
•"arn edecek olan politika hayatım 
~ hiç bir fırkaya, hiç bir cemiyete 
ıırınedim. Hi\ bir Beyin, hiç bi~ 
•Şanın mürevvici amali, vaaıtaı 

.1~Şri efkarı olmadım. daima müsta

.'il \'e muhalif kaldım. İttihat ve t•' 
,akkiye, hürriyet ve itilafa, Şapur 
\.elebi Sait Pasaya. Kamil Pauya, 
ıaı· · .,.. 
. 
1 

asklirlara. Damat Feride, velba
•t g r 
11

• e ıp geçen ne kadar fırka, ce-
ıyet, zümre. teşekkül, Bey, Paşa 

~rsa hepsine muarız kaldım. Ten
ır• ve ~lir.um ~ttim. Fakat ~u~u bir 

tur. l"kl 
Bugün de namzet ı er 

kabul edilecek 
Meb'us intihabatına ait bütü~ ha 

zırlıklar ikmal edilmiştir. ~eye.tı tef 
tişiye müotakil namzetlerın mur~ca 
atını k•bul ve tetkik ile meşguldur. 

Bugün resmi daireler ~~palı .olma 
sına rağmen namzetlik ıçın ... ınu~aca. 
at edenlerin son günü oldugu cihet 
le heyeti teftişiye bugün de meşgul 
olacak ve müracaattan kabul edecek 
tir. 
Yarın intihap nasıl olacak 
Yarın sabahtan itibaren de meb

us intihabına başlanacaktır. İntihap 
yarın sabah saat sekizde başlayacak. 
akşam on altıya kadar devam. ede
cektir. Sekizden ona kadar Fatih ve 
Eminönü, ondan onikiye kadar Bey 
oğlu Beşiktaş ye Kadıköy kazaları, 

3 'n 15 e kadar Sarıyer, Beykoz, 

Ç. bayramı bu- !Yeni namzetlerin tercümei halleri 

gün başlıyor (Baıı 1 inci sahifede) ti.şlilderinde bulıınmuş Arte
harbe ve milli mücadeleye asker o- vınde müdafaai hukuk teşkila 

(Başı birin sahifede) 

Selim ve tahrir müdürlüğüne 
beşinci mektepten Orhan B. 
ler, Politika refikimizin baş 
muharrirliğine de onuncu mek 
tepten Nihal H. tefrik olun

muştur. 

Çocuklar, bugün ve yarın 

tatil olması hasebile cumarte
sinden itibaren tayin edildilde
ri vazifelere başlıyacaklardır. 
Çocuklamı hakimiyeti geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 
tam bir hafta devam edecek

tir. 
Bir hafta zarfında sürecek 

olan çocuk hakimiyeti esnasın
da resmi belediye reisliğine 
Orhan, Polis Müdürlüğüne 
Hamdun, Fırkaya Alaettin e
fendiler, Hilaliahmere Liltfiye 
hanım, Himayeyi Etfale Ze
rin hanını, Orhan Ata.ettin, 
Tayyare Cemiıyetine, İlhan 
efendiler, Biçki Yurduna Me
diha,Kadın Birliğine Müyesser 
Hanımlar, Hasta bakıcı mek
tebine de Cemil efendi intihap 
edilmiştir. 

İstanbul radyoeunda kon· 
feraM verecek zevat 

Çocuk haftası esnasında 
İstanbul Radyosunda konfe
rans verecek zevat şunlardır: 

1 - Dr. İhsan Bf, Çocuk 
hıfzısıhhası hakkında: 23 Ni
san perşembe günü saat 19 da 

2 - İbrahim Necmi Bf. 24 
Cuma günü saat 19 da, 3 -
Sabiha Zekeriya H. 25 Cwnar 
tesi saat 19 da, 4 - Selim Sır
rı Bf. 26 Pazar ı 9 da, 5 - Ka
zim Nami Bf. 27 Pazartesi sa
at 19 da, 6 - Hasan Ali Bf. 
28 salı 19 da, 7 - Dr. Ali 
Şükrü Bf. 29 Çarşamba saat 
19 da, 8 - Darülfünun müder 
risi İsmail Hakkı Bf. 

Darülfünun konferans S3.lo
nunda "Demokrası mefkuresi
ne göre çocuk terbiyesi" mev
zulu konferans 23 Nisan per
şembe günü saat 5 te. 

Himayei Etfal cemiyetinin 
tebrikitı 

ANKARA, 22 A. A. - Hi
mayei Etfal cemiyeti umumi 
merkezinden tebliğ olunmuş

tur: 
Himayei Etfal cemiyeti u-

mumi merkezi 23 Nisan çocuk 
haftası münasebetile Türk ço
cuklarına samimi tebrikatmı 
arz ve bu haftanın memleketi
mizde çocuk himayesi lehinde
ki mesainin mütezayit bir hai 
vesine vesile olmasını temenni 

eder .. 

- ·-------
Çatalca elektrikle 

tenvir edilecek 
Çatalca belediyesi Çatalca

nın elektrikle tenvirine karar 
vermiş ve bir keşifname hazır
lamıştır. Bu hususta açılacak 
miinakaşa İstanbul belediyesi
ne bildirilmiş ve muavenet ri
ca edilmiştir. 

receklerdir. Muhtelif kazalar münte 
bibi sanilerinden V?kti muayyenin· 
de rey vermemiş olanlar da onbeş
ten onaltıya kadar reylerini atacak 
!ar ve ondan sonra sandık kapana
caktır. Reyler yarın akıam taanlf 
edilecek ve netice geç vakit anlatıla 
caktır. Darülfünun konferans salo
nunda icap eden hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

Manisada müstakil bir 
namzet 

MANİSA, 22 - Vilayeti
mizden müstakillen namzetliği 
ni koyan Sıtkı Şükrü B. bura
ya gelerek propaganda yapmı-
ya başlamıştır. .. . 

tzmirde de mustakıl 
namzetler çoğalıyor 

tZMIR 21 - lzmirde müs
takil meb'ualuğa namzetlik va

z'ı için mürac~a!lar .. tev.a!i ed~
yor. lzmir tarihı ınuellıfı Raıf 
Nezihi, dit doktoru Ahmet 
Hakkı, filozof Hiday~t Keşfi 
Beyler bugün ınüstakillen lz
mirden namzetiiklerini vazet
tiler. Raif N e:ı:ihi Bey, neşret-

lnarak iıtirak etıniıtir. tını yapmıştrr. 
Ankara namzetlerinden Abdullah Kastamonu namzetlerinedn 

oğlu Muslihiddin Tatlar kayiinden vUk 
500 dönüm arazisinde çiftçilikle it- a · at Sait Azmi ıB. Kayseri-
tigal etmektedir. Umumi harpte ve de baro reisidir. Hakimlikler -
lıtildil mücadelesinde telırraf manu de bulunmuş, gazete çııkaınuş 
ru olarak çalıımııtır. harekatı milliyetle çalışmııştır'. 

Antalya namzetlerinden Dr. Na· Kırşehir namzetlerinden Ab 
zili Şerif Bey muhtelif viliiyetl..-de met oğlu Serdar B. Kırşeıhirde 
hastahanelerde asabiye mütcbaHısı çiftçiliık yaıpınaktadır. 
olarak bulıanmuı, Balkan ve umumi 
istildil harplerinde ihtiyat yüzba!'- Kütahya namzetlerinden 
lıfl ile ifayi vazife etmiftir. Davut oğlu Ömer B. çifçilikle 

Antalya namzetlerinden Avukat iştigal etmektedir. Manisa 
Haydar Bey muhtelif kayınabmlık namztlerinden Turgut B. İz
larıla çalıımıı 335 de Antalyaıla mü mir ticaret odası umumi kati
dafaai hukuk tefkiliitı ,_pmıı, hi- bidir. Muallimliklerde, İzmirin 
kimlikte bıalunmut, fırka merkez re 
islifincle azalık elmİ.ftir. istilasından sonra 3 gazetenin 

Aydın namzetlerinden Adnan B. baş muharririliğini ve tahrir 
Aydında fırka idare reial ... çiftçi- müdürlüğünü yapmıştır. 
clir. Tahsilini Avrupada yapmııtır. Manisa namzetlerinden Ha-

Balxkeair namzetlerinden Muzaf· li1 B 
fer Bey, Edremittc eczacıdır. Emra · Karamanlı köyünde çifci-
zı sariye mücadele ba""eınurluğu et dir. Umumi harpte ve milli mü 
mittir. Umumi harpte bat eczaedık cadelede çalışmıştır. 
yapm.tf, milli mücadeleye iıtirak et- Mersin namzetlerinden Sü-
miıtir. leyınan B. Mersin müdafaai hu 

Balıkesir namzetlerinden Pertff kuk ki'~ 
Bey mecllii umumi azası idi. Mut teş ... tını yapmış, Fran-
namvderinden Hasan Rüıtii ee,, sızlarla olan harpte bir gözünü 
kaymakamlıld.arda lsıanbul polis kaybetmiştir. Mersin tıamzet
müdür muavinliğinde en sonra ela terinden Hamdi B. Mersinde 
Diyarbekir Türocaldan reislifinde çifçidir. Seyh Sait harekatına 
bıalunmuıtur. iştirak etmiştir. 

Buna namzetlerinden Dr. Rasim 
Ferit B. teıebbVaatı iktıJadiye ile Muğla namzetlerinden dok-
mqpldü. Paris çocuk ı.astahanele tor Hüseyin Avni B. Fırka ida 
rinde çahımq, Trahluıgarp ve Bal- re hey'eti reisidir. Belediye ta
kan harplerine Hiliiliahıncr reisi o- bipliğindeğ alay doktorlukla
larak ittirak etmiı, lstaııbul sıhhiye nnda, sıhhiye müdürlügu' .. nde 
müfettitlitinde, Etfal hastahanesi ~~ ı baı opcratörlüiünde buluomu9tıır. ....,...ışmıştır. Nikte namzetlerin-

Buna namzetlerinden Galip Bey den Ahmet Refik B. eczacı ve 
Bordur hülWmet tabiplifinılen, An· dişçi şubesi kimya muallimidir. 
talya Hilôliahn_. reisliiinde bulun Samsun namzetlerinden Ha
mut. milli mücadeleye ittirak etmit cı Yunus zade Mehmet B. zi
tir. Cebelibereket aamutlerinden raatla meşguldur. Sıvas nam-
Haaaıı Basri usta bqıdır. Demirci- İ 
lik yapmıı, umumi harbe ve iıtikliil zetlerinden Mehmet oğlu s-
mücadeleaine müracaat etınit, Os- mail B. çifçidir. Trabzon nam
maniye cephesinde Fraosızlann tren zetlerinden Sofu zade Hakkı 
terini yaptığı bombalarla uçurarak B. marangoz ustasıdır. 
yararlıklarcla bulunmuf, top tamir Trabzon namzetlerinden a-
oderek mücadele ustası olmuJhıl"· 

Cebelibereket namzetlerinden lb- vukat Raif B. Adapazarı cerai-
rahim Bey Ceyhanda fırl<a idare re- mi siyasiye ümera ve zabıtan 
isi idi. Umumi harbe iıtirak etmiı divanı harbı müşavirliğinde bu 
ve kaymakaınlıklarcla bulunmuıtur. lunmuştur. 

Çorum namzetlerinden Haaaıı oğ y le in.d A 
la eBkir Bey Sonııorlu kayası Hacı ozgat namzet r en v-
larharu köyünde çift~i ve Tiirkoesk ni B. Belediye ve meclisi wnu
lan heyeti azasındandır. Umumi ve mi azalıklarında bulurunuştur. 
istiklil harplerine ittiralı elmittir. Müdafaai hukuk teşkilatında 

Çorum namzetlerinden Riza oflu da çalışmıştır. 
Nabi Bey Çorumda Evciyeni köJ'Üıı Yozgat namzetlerinden Ah 
de çiftçidir. Ve nıi1li mücadelede bu lunmuıtur. met Cevdet B. Yozgat meclisi 

1 
wnumi azasındandır. Yozgat 

Eskişehir namzet erinden isyarunda kuvayı tedibiye de 
Cafer B. Hogat karyesi ocak 
l'eisliğinde bulunmuştu. Çift· ifayı vazife etmiştir. 
çilik yapmaıktadrr . Eskişehir Konya namzetlerinden avu
namzetlerinden Ali ıoğlıu Ah- kat Sırrı B. Konya'da Türkoca 
met B. ESkişehir şimendifer ğı reisidir. Muhtelif teşekkül
·falbrikalarmda makine mantö- terde çalışmıştır. Konya nam
rüdiri. Hayatı fabrikalarda geç zetlerinden Lutfü B. Korıyanm 
miştir. Hızoğlu köyünde çifçilik yap-

İstanbul namzetlerinden ma'ttadır. 
Hamdi B. ustabaşıdır. Alman- l e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

ya ve Avusturyada bulunmuş, , 
avdetinde istiklal haııbine işti 
rak etımiş sanayi ta.lumlarında 
tesviyeci olarak çalış.tntŞtır. İs 
tanbul namzetlerinden Yaşar 
B. Se}'risefain falbrikalarma 
tesviyeci olarak girmiş, Tıap-
1ıane fabrikalarında kamacı o
larak çalışmrştır. 

İ2lffiir namzetlerin.den Meh
met Saadettin B. Kestane pa· 
zarında Tü11k - Alınan alatı zı
raiyesi makine fabrikası sahi
bidir. Budapeşte mi.ihendis 
mektebinden mezundur. 

·n:Şt:KKÜR 

Çok sevgili babamızın irtihalin
den dolayı gerek cenazesinde bulun 
mak ve gerek !ifahen veya tahriren 
beyanı taziyet etmek suretile keder 
)erimize i1tirak eden zevatı kirama 
muhterem gazeteniz vasıtaıile bü
tün efradı .Uleniz namına derin te
!ekkülerimizi arzeyleri7_ 

Trabzon meb'uıu Şefik, Tiitün 
inhisarı nezdinde Maliye velı:iileti 
murakıb. Abdülkadir, Milli rcalÖ· 
rans ıirlı:eti memurlarından Şükrü, 
Güzel aan•atlar akademiıi mimari 
fubesi talebesinden Ulvi 

Kars namzetlerinden avukat 
Ömer Kim.il B. maarif müfet-

yaaeti yerine milliyetçilik siya 
setini ileri sürerek "millet dev
let için değil, devlet millet için 
dir" diyor. 

Müstakillerin adedi İzmir. 
den Evlizade Vehbi Bey ile al
tıya baliğ olmuştur. 

İzmir 21 - lzmir'in yeni 
namzedi makine mühendisi 
Saddettin Bey umumi memnu 
niyetle karşılanınıştır. Sadettin 
Bey Macaristan'da üç sene ga
zetecilik yapmış ve toplarda 
yaptığı ıslahat harbiye n~are
tinde kabul ve tatbik edilmit· 
tir. 

Bir namzet daha 

Ali ticaret ve İktısat mek
tepleri mezunları cemiyeti rei
si, ticaret müdürlüğü komiser 
lerinden Bahri Bey dün Koca
eli vilayetinden müstakillen 
namzetliğini ilan etmiştir. 
Bahri Bey bugün müntchibi sa 
nilere programır izah icin İ7.- I 

l-1; r . 

Perıcvniyal \'akfıadan: 

Fminönünde \'alld• 1 Io.nı kdr~ı· 
sındaki Köprü gişesinin itdsıllndekl 
mahal bermuctlıl kroki iki buçuk 
ıenc müddetle kiraya .-.rileccğinden 

•liplerln yevmi müu yede olan 12 
Mayıs <ısı >alı günü ıaııt onbeşe 

kadar lstanbul Evkaf müdüriyetinde 
PerteVlllyıl vakfı idaresine veya idıre 
eocümenine müracaat eylemeleri. 

İhtira ilanı 
" Dokumaları umir içıa cihazın 

lsllhıu • lıakkmJı istihul olunan 
15 Mıyıı 1929 tarih ve henüz be
ratı alınmamış olan ihllrayı bu defa 
mevkıi flle konmak üzre abere de,. 
rüfcral'; veya icar edtlcceğlndea talip 
olanlann Galıu"da çinili Rıhllm 

ilanında Robert Ferriye f müracaaı
lan illn olunur. 

Üskadar altıncı icra dıireıinde;
Blr borçtan dolayı mahcuı ve 

pırayı çe.-rilm,si mukırrar bir adeı 
Fayton ını iki rcl Beygir 8·5·981 
ıarilıiııe müsıdlf puu p;aııu saat 9 
dan 1 Okıdar Üsküdar da ıt pazannda 
açık aruıma ıuretiyle ıulacag&ndaa 

talip olnnlaıın } cvml me•kOrda ma· 
h•llinde ha/.lr bulunıcalı: mrmure 
11ıi.ıı .. CJ11t etmclr-ri ıl•n olunur. 

1 Kurban dert \'C ban:akla~ınızı]I 
·ra\'\·are ccnıiv~tinl' \'f''"ınizi 

i LAN 
1916 modeli, 18 be.-gir kuvve· 

tinde, 8 atmo<ferlik kebili istimal 

bir buhar lokomohili He ayne;ı mıls· 

t!mel in~:ıat mıtkınılan vem:ı.lzcıne~l 

satılıktır. Ankara "da -18 nuınerolu 

posta kutusuna müracaat. 

lstanbul b.şincl icra memurlupından: 
Boga?. içinde Vanikihıınde \'anik<lv 
caddsinde aılk 48 ,.~:ı cedit 88 v~ 
90ve73 numerolarla murakkım vebir 
tarafı fullı beı ve Ömer bey .ev· 
cesl sabllhınui Ye bir <&rafı Musef 
paşa sahllhaAesl ve lehi derya ve 
dördün<oü urafı Vaniköy caddesile 
mahdut 48 numerolu iki lı:a<tan ibı· 
ret ve deniz cihetinde rıhtım ve 
altında bir ve hariçıe difer blr iri 
ceman iki hpkhıne \'e bafçede 
biri laklı iki havuz bir .amıç ,.e 
erik incir ay va ve malu erıği ve 
sair küçlilı: yemiş \'e yemi>sir. ağaç· 

tar ve batçmiıı etrafında 'c selam
lık ve harem bağçeleri arasın-Oı dı· 
rm me>cut Un kadim phllhanenln 
zemin katında zemini çimento mer· 
mer telı:neli musluR"u ha vl bir oda 
ve bir sofa üzerinde dört ooı bir 
abdesthane ve bir <Miıdı yüklük 
zemin lı:aıınds diker kıımında büyüle 
bir ıofı iizerindı nç oda hir mut· 
bıh mahali merdiven altında bir 
lcller ılıt kattı bir nlon üzerinde 
biri cımektn bölmeli üç oda bir 
abdesthane ve dlger bir ıofa U1.erin· 
de blr oda ve bir mutbah mıbılll 

ve bir cameklo bölmell beş oda ve 
bir yülc dolap ve bir apde1thancyl 
ve elektrik havı ıazı ve su kum
panyası teolsatı mevcut ve zemln 
kaun aln baştan başa kiımUrlük Ye 
karşı tarafı da!'; mahali tahr.ılnen 

yed! yüz elli metro lcrbiindı bcr 
mucHıl kaylt ve maa bağçe mezkOr 
sıhilbıne blıı yetmı' iki metro ter
biinde olup harem ve scltmlık adlı 

kısmı tıaminen üç yüz yetmiş do
kuz ve bahçede mevcut zemini çi
mento dzerlnde ahşap oda ve yanın· 

da ıpdeıthanc mahılll bni ıaş mut· 
bıhın mesahası elli altı metro ter· 
bllndedlr. Mezkur sıhllhane ve mUş· 
temllatı ile dık mahalli cım'an bet 
'bin yüz llra kiymetlndedir. Tamamı 
mayısın otuzuncu cumırtest gilnll 
saat 14 den 16 ya lı:ıdar l~tınbul 
5 laci !ıra ıaeaıurlutunda birinci 
artırması yapılıcalı:tır. t•rtnımeJI 18 
Mayıs 981 tarihinde divanhaneye 
talili: edllecekdr, ırlırmalara lfClrak 
lcJa '/, 5 pey akçeaı lbımdır. Hak· 
!arı tapu slclllllı 11blt olmayın ipo· 
telı:U ılıcaklılır ile diğer ılıkldı· 

rının irtifak halda sahiplerinin bu
bıklarıııı ve hususi faiz ve muarife 
dair olu iddialı""' Uln ıarlhlnden 
itibaren 20 gUn içinde ovrakı müs
blteleılle blldlrmelerl ltzımdır akıi 
takdirde hakları tapu sicllllle ublt 
olmayanlar . atış bedellnln paylıı

muındın hariç lcalırlat ılıkldarlann 

yeoi icra ve lflls kanununun 119 
uncu maddesine göro tevlikl hareket 
etmeleri lüzumu ve müterakim verği 
vebelediye lcareıi borçluya alt olup 
ihaleden itibaren mUşterlye aiıtlr. 

Oıhı fazlı mılOmaı almak iste· 
yenlerin 930 5200 dosya numerosu 
ile memuriyelimııe müracaatları ıltn 

olunur. 

Müzayede ile satış 
1931 !'!inanın 24 iincU cuma 

günü sıbıh saat lO da KAl>IKÖY· 
DE Mühürdar Riul'a>• poli>merkeıl 
lı:arşısınd• Y eol - çeşme sokağında 

42 numaralı lı:anede mevcut ve 
Möıyö C. RIGOOASı alt m\lzeyyen 
eHılar müı.t}cde sur, tile alllıcalctır. 

Masil ce\'İZ ağaandan mamul mü
kemmel !emek oda tıkımı. gllnıil.J 
takınılır için vitrin, maden ve por· 
silen çay tıkımlw, gümüş dondıır

ftla takımı, biskülllk ve ~ekerlik.ler 
ve likör takımlan. mineli vazolar 
vı diyar tabakları, f 3 parçadın mü· 
rckLcp Vıyını utul!l divanlı vitrinli 
ve jardinyerli müzeyyen salon takı· 

mı, Japon kadın yızıbınesı. mozı
yik. çerçivell tablolar, Sevir, Japon 
ve krlstal vazolar, sedefli ııbureler, 

2 oded aıı:aç oyma, !.uyi Xv ayna, 
.alon aaati ve biblolar. frınsız ma· 
mutlu nelis ysuk oda llkıınt. ka· 
ıupe koltuk ve karyolalar, çini ve 
demir sobalar, masif cevl& vı lhlı
ıaur ağacından 2 adet yatalı: ooı 
takım~ etıjer, yazıhane, büfe, ayna, 
Slnger dikiJ maklnısı, dolaplar.oyma 
muuı. portnıınıo. lavabo, bisiklet 
ve sair enalar, Anadolu ve Acem 
halıları ve seccadeleri pey sUrenler· 
!erden 100 de 25 teminat alınır. 

ADEMi iKTiDAR 
ve bel gevpkliğine 
kar~ı en müessir deva ŞERVOl!'i 
hıplandır. Deposu: lstınbulda Sir· 
kecide Atı Rııa Merkez eczanesldir. 

Taşraya 150 kuruş posta ile gon· 
derilir. lzmlrde lrgat pıanndık~ 
Trabzondı Yeni ferah ecrı"~le 
rinde bulunur. 

SEYRiSEFAit 
---~-
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Hışı il '2 6~ "u· ~ .ı\c:eı•·;I: 

!'irkeci 1'fül1ür ft: ': ı ı. n74 l 

Trabzon ıkin~iP.-
(0 mlıı.·i~c·t \llj>t.rt ~.l 

"b,ın per;ef'lhc ak,3nıı ( .ıl t~· 

<1'tn lncbolu, Sıııop, ."anıscrn, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Cire,. ·, 

Trab1.on, Rize, liopa\· ı kalk, 

cak, tlöntişte p<1zar, R,z~. Of, 
Sürmt0ne Trabuın, Polatlı ııı~ 

Görele Gire.tın, \)rJu, Fat<;t, 

Ünye, Sam 'tl'l, ~inop lııdırı'u, 
Zonıı;uldafta uıtrayııcaktır. 

Mersin Postası 
\ K O N Y !ı ) vapuru 

~4 !\kın cuma 10 da G~lata· 
dan Çanakkal~. 17.mlr K;illii1-, 

Hodrum,Rado,,Fetiıiye, Antalya 

Alilye, Mcrsin'e kalkacn" 
dönüşte Taşucu, Amımor, 

Finike, Dalyan , i.\ farmaris 

Celibolu"ya da ujtray:u.:aktır. 

Çanakkale için azimetle ı uk 

alınmaz. 

Kiralık kahve 
ocakları 

Karabiga ,.e Ayvalık hat· 

tına sefer eden idare vapur
larının hahvc oc.ıkları hir 
sene miıddetle \C akni mu-

7.ayede ile ayn ayrı şartna

meler ile kiray;t 'erikcckı;r. 

Kafi ıhalesi 14 ma) h <ı,l ı 

tarihinde yapıtıcagu•,laıı ta· 

!iplerin yiızcr lıra depozito 

akçalarile levazım muzaıcde 

komisyonuna müracaatl:.rı. 

Kiralık satış 
mahalli 

Tophane ıdarc mcrkai )a

nındaki scn:ılun :alonu da

hilindeki iki camd.Anlı >ath 

mahalli ve dört tllıkkı\r.ll:tı; 
ibaret satış malıııllcri tı\~ ene 
müddetle toptan ''cp anı 

ayn kiraya verilmek uzre 
müzayedeye çıkarılmlştır.Kat"l 

ihalesi 18 mayıs 931 pa7.ar 

tesi günü yapılııc&ğından tut
mak isteyenlerin % ı o de

pozito akçalırifo levaztm mü

zayede komisyonuna rnüra
caıtları. 

lsunbul Dördüncü icra memur
luğundsn: 

Tamımını 4960 lira kıymet tak· 
dlr edilen ErenköyUnde Koz ya<a
gtnda eski 19 ve yeni 33.39.40 
No. tarla murakknm maa bağ kö~· 
kün nmf hluesı. 

25 Mayıs 931 tırihlnde pızarte<i 
gUnll sut 14 den Hı y• kadar (;tan 
bul dördüne~ icra nıemurluğundı 
anırması yapılacaktır Souş ~ortns· 

mesl Q Mapa •ı.ıı de tlh ın . 
haneye talik edilec<klir. l\rtırma bi
rincidir. ili seye ıııu;ip kı) noti bul 
duğu t.ıkdirde en ıha le artorının 
üzerinde btrıkılart~llr. ,\rtırma1a 

iştirak İ\=ln yüzde ';' teminat Ak~"t~l 
ltzınıdır l la klan tap• siciilerac sobıı 
olmayan ipotek alacılı.lılar ilt dığrr 
ıllkadaranın ve irlifa~ haUı ""hlp 
lerinlA bu haklarını ve husu.ne fai' 
ve mı rafa daır olan ıddlalarını il ln 
tarihinden itibaren ıo giin içind · 
cnakı müsbııelcrile bildlrmclen l:l 
ıımdır. Ak•I halde bıkl•n uro " 
cillle sıbıt olmayaıtlar :>ıtı~ bcd~lı 
nln pıylaşmı.ınd.tn hariç kal.dır. 

Alakadarların icra \C ıfia• kanunu
nun 119 uncu mıdJe .... inı.: gorc tev· 
Okl huekeı e<mclJ:ri luwmu ve m(ı 
teralı:im \'crı;I ve belcdive rasumu 
vakıf icoreıl müşteri) e ~ittir. Daha 
lızlı malumat almak i ·ıcvenıerln 
9W-532 dosya ile memuri)cıiınize 
mürıcut etmeleri ilAn olunur 

r Bayram mi.ınasebctik .... 
2000 çift BALL Y 
ayakkabı 0

/ 0 30- 0
/ 0 

0
/ 0 50 tenzilatla elden 
ıkanyoruz. 

B.Patsıkekı• •" Mehtumları 
Beyoğlu lstiklAI caddesi 352 

Kadıköy sulh icra dairesinden: 
SUleymıniyede DcYeoJtlu volı.u

tunda Şeyhisllm .cadde ·inde ~ No. 
ulln Hatice hanım alıcat;ıııdan do
layı yazılan davetiye vırıka;ının 

ikımetgahıoın meçhul olma ms meb· 
ni lllnon tebllğat icrası kararglr ot- 4 

mıfla 27·5·9,H çarşamba gUnü su< • bu 
11 de berayı mUralu K. Kö · • ıdare altı 
ikinci hukuk Nıhlı:eme inde .caktır. 
hMlunaanı7. lltn olunur. 
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Yerli Mamulatı Kullanarak Serveti Milliyeyi Hi
Kendi Menfaatinizi Vikaye maye Etmek, Bizzat 

Etmek Demektir. 

11)31 
·----,--.------·------- -: --·--~-· 

Danca; Zeytinburnu ve Eskihisar Fabrikaları Size; 
Daima Aynı ve Mükemmel Cinsten Sun'i Portland 
Yerli · Çimentolan Takdim Ediyorlar. 

.. 

_. ................ 11:11111 .................................... _. ............. ~j 

I -· Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı .:~~, Sark Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

lstanbul inti~a~ı ~ıııa ~nnn~nr 
iıtanbul intihabı m~llusan heg'etl teftlşigeslnden: 
Büyük Millet Meclisi dördüncü intihııp devresi için lstanbul 

meb'uslarmın intihabı 24 Nisan 931 cuma günü icra edileceğinden 

ınüntehibi sanilerin mazbatalarile birlikte zirde gösterilen sırayı 

takıben Beyazıtta Darülfünun Konferans salununu teşrüleri rica 
olunur. 

Saat 

8- ilA - IO 
1 o - ilı\ - 12 
1:3-ila- 15 

Fatih, Eıninönil, kazaları ınüntehlbi sanilerl. 
Beyojtlu, Beşiktaş, Kadıköy ,, ,, 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalıır, Bakırköy 
kazaları ve mülhakatı milntehibl sanileri. 

ı 5 - ila -16 Sırasında 1i1J1!zeretin geçiken müntehlbi saniler. 

~'~ .~.,~~ il! 

• • 
ÇIKOLA T CEMiL 
Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu ~ 

k.Y:''<"'"'~~ llahçekapı llamidiye ca<Jdesi No. 90 .. ~\ ~.~ 

w·D-e
11111

vlet Demiryolları İdaresi 1lanla-;1 
:\hidanya Bursa hattında 24-25 nisan 931 gece yarısından baş

lamak ve 4-5 mayıs 931 gece yarısına kadar devam etmek 

iizre yolcu ücüraunda % 30 tenzll!t yapılacağı ilan olunur. 
'fo •• 

Haydarpaşa demiry01lar mağaza müdürltiğllnden: 

idaremiz için pazarlıkla saun alınacak, hırdavat, demtr, matbaa: 
levazımı, boya, balıkçı muşambası, yağ, elektrik ınalzeınesi, kene· 

vir ip, kurşun boru, bakır çıplak tel ve saire gibi ( 130) kalem 

muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 26-İV-931 tarihine müsadif 

p:ı.zar grin ü icra kılınacaktır. Bu baptaki müfredat listesi mağaza 
dahiline asılmıştır, 

P;ızarlı~a arzolunan malzemenin marka ve şeraiti fenniyesi 

idare tarafından gösterilenlerden maadasına nümune verilmesi icap 

edenlerinin nümımderi beraber getirilmesi nüınunesiz vukubulacak 

rcklifatın kabul edilmeyeceği ilil.n olunur efendim. 

''' 11 ı111111ıırıııımıııııı11ıııı~ımm111ıumrırrmııın~ıımımımr~ıırre 
Büyük Tayyare İ 

~ 

~ Piyangosu ~ 

' ikinci Ticaret Mahkeme sinden: 
Tamamının kıymeti 

muham:nene,ı 

9000 

Mevkii S. No. Miiıayede ıaribi 

, 
9000 

433()(1 

5~ 

~ 
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Galatt'dı tumvay caddesinde Kemankeş kara Mustafa 
mahallesinde yüksek kaldırım caddesinde üzerinde bir 
odası bulunan 108 No. lı şekerci diikkanmın 120 hisse 
ltibarile bif hlısesi 

" • • • ı 10 Tahafiyeci 
Küçük Pangaloda Şafak nam d.igeri Bekçi sokağında Foı· 
kolo namUe maruf altı daireyi havi 46 No. lı apartıtnan 
ile alnndaki 46-1, 46- 2 No. lı iki dükkan 
Şişlide Klğıthane caddesinde sabık öçler elyevm Şi~li 
Palaı gazinosu nımile maruf gazino ile üç oda bir •<>· 
fayı hav! hanenin 32 hisse iti!ıırlle l 4 hissesi 
Üsküdarda İculiye ve Kuzguncukta Arız•d• mahallesinde 
Aıa Bey sokağında 7 oda muıbah ve bahç:yi ve müş
terek kuyuyu ve iki mahzeni havi shşap 9 No. lı ha
nenin 32 hisse itibarile 14 hissesi 

• . ~ • 6 2400 
S.No.1ve2 

Galatada Kemankeş Kara Musta 
fa Paşa mahalesinde Yüksek kaldı 
mn caddesinde atik I18 - 120 cedit 
108 - 110 numaralarla mürakkam 
sağ tarafı Rum hastahanesi ile sai
renin tasarruflarından• olan banka 
sol tarafta Köseoğlu Haralambo ve 
Aleko ve Yuvan ve Foskolo Efendi
nin emlaki, arka tarafı lstavro Polo 
biraderlerinin emliiki cephesi Yük
sek kaldırım caddesi ile mahdut zi
rai gayri muharrer ve 72 kuruş ica
rei müeccileli gediği Sultan Mahmu 
du sani ve mutkü Saraçhane başında 
Dülgerzade mahalesinde Hamza A
ğanın muallimhanesi vakıflarından 
bir adet simsarcı, bir adet keresteci 
biradet mismarcrgediklerinden mün 
katip eiyevm kagir iki bap dükka
nın 120 hisse itibarile 1 hissesi. 

işbu Gayrı menkulleri• tapu kayıtlerı 

çesi cephesi diğer Bekçi sokağı ile 
mahdtıt 368,5 ve 1382,5 kuruş icarei 
müeccileli Sultan Beyazıt vakfından 
gayri ez ifraz bir kıt'a arsa: 

3 - Küçük Pangaltıda Meşruti
yet mahallesinden diğer Bekei soka 
ğmda atik ve cedit 55 numara ile 
mürakkam sağ tarafı İngiltereli Ma 
dam Lafonten Ceymis zevcesi, sol 
tarah tariki~m. arkası Tahir Paşa
nın ve Tahtabuıunyan hane ve hah 

4 - Beyoğlu Feriköy kısım iki 
mahallesinde Kağıthane caddesinde 
181 atik 253 cedit numara ile mü
rakkam bir tarafı Ragıp Paşa hisse 
si ve bir tarafı Hacı Mansur sokağı 
ve bir tarafı Madam Eksar arsası 
ve bir tarafı Rabii Şişlinin Kfiğıtha
ne caddesi ile mahdut 854 zira mik 
darında ve 103 kurut mukataalı ze
mini ve Sultan Beyazıt vakfından 
ebniyesi mülk gazinoyu müştemil 
bir bap hanenin zemin ve ebniyesi 

5 ve 6 - Üsküdar 1cadiye mahal 
lesinde Ata Bey sokağında atik 5 
numaralı bir tarafı uhdesinden ipka 
eylediği 280 zira 17 parmak maa 
bahçe bir tarafı Anarkerkyan Mün
zel ve bahçesi ve Agavni kadın mün 
zeli ve bahçesi ve bir tarafı Hıristo 
nun menzil bahçesi ve tarafr RabiiA 
fabey sokağı ile mahdut atik 369 
zira sırf mülk müfrez maa bahçe 
bir bap hane ve gene mahalle ve so
kak mezkurda beş müker-

Şirketi Hayriyeden: 
1lkbahar mevsimine mahsus seyrisefer tarifesi Nisanın 25 lnci 

cumartesi sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde 

satıl maktadır. 

ı 30 Mayıs 9.31 cmııarte.I saat 10 

30 Mavıs 931 
30 Mayıs 931 • 

• 
• 10 

" ıo 

J Haziran 931 pazartesi •aat 10 

J Hazlr~n 931 • ıo 

1 Haziran 931 .- • 10 

rer numarah tarafları · Niko 
la Foskolonun hanesi ve 
Bahakyan hanesi ve ara kerimesi 
hanesi bahçesi ve tarikiam ile mah
dut 288 zira 17 parmak . sırf mülk · 
maa bahçe ve bir bap hane: 

Müflis: Hiristo Foskolova pederi 
müteveffa Foskolodan intikal eden 
balıida ismi ve mevkileri mul1arer 
gayri menkullerin batıı.de gösterildi 
ği veçhile müflise isabet eden hisse 
!eri, açık arttırma suretile iflas ·ma
sası tarafından balada muhnrrer gay 
ri menkullerin hizalarında gösteri
len günlerde Sultan Ahmette Adliye 
sarayında ikinci ticaret mahkemesi
nin iflas odasında satılacaktır. İşbu 
gayri menkullere ait arttırma şartna 
mesi 20 mayıs 931 çarşamba gün.ün 
den itibaren Foskolo iflas masasın
ca herkesin görebilmesi için açıktır. 

Fazla malumat isteyenler ifüis ma 
sasına mi.iı-acaat ebnelidirler. Arttır 
maya iştirak edecekleı "1 yüzde ye
di buçuk teminat verıneğe mecbur
durlar. 

Evinizi ve sıhhatinizi 
mayi şeklinde 

FLl-TOKS ı 
Fly .. Tox 

ile vikaye ediniz. 
Sinek, Sivri sinek, Tahta kuru
su, pire, bit vesaire bütün ha
şaratı imha eder. FLI - TOKS' 

~ 

un kat'i tesiri Yüzde 
(100) dür. 
Kokusu sıhhi ve latiftir. 

ı 
1 

~ 
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-N-alia-V-eka-leti-ik._inci-Da-ire_l_D -işle~ ~ 
li 

MOdüriyettnden: n 

Halkapunar bataklığının kurutulması amc· e 

liyatı 16-4-93.~ tarihinden itibaren yirmi ~~ p 

m~ddetle muna~asaya va~olun!llu~tur. T::ı-Iı fi 
lerın şartnaıneyı görmek uzre lzm1r su ışle h 
müdüriyetine müracaatları ilan olunur. ıı f i 4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

~ Büyük ikramiye 
Bayram geliyor C:: 

N 

h 
L_~ ............. ...J!tanbul Belediyesi ilanları ~ 

Şelıremininde Ereğli mahallesinin Topkapı tramvay ceddesınd it 
168 numaralı belediye malı hane ankazının 23-4-931 perşeınb1 ı:'I 
günü açık müzayede ile satılacağı ilan edilmiş ise de müzayed lı 
bayrama tesadlif eylemiş olduğundan 25-4-93 ı cumartesi gü~ ıı 

yapılacağı ilı\n olunur. t ~I 15,000, 12,000, ii i 
g 10,000, 8,000, ~ 

il 

Sizde 
~ocu~unuzu ~evin~iriniz. 

~ L1ralık il{ramiyf'ler ~ 

il ve 35,000 ~ 
§ L1ralıl{ bir mükafat vardır .. I 
~ F 

ilıııııııırııııııılıınıııı.ıııııııtııııı~ıiıı~ınımı·~-11~rmıınumııııı~ 
Yüksek mektepler mübayaat komisyonundan: 

Valdebağında Preventori- ':caktıır. Taliıplerin ehliyeti 
umda evvelce inşa edilen pa<v- fenniyelerini müSlıit vesaiıkle 
yonun natamam ıkısımlarınm b:raber teminau muvakkateleri 
ikmali inı;ıası kapalı zarl usuli- nı müstas'hiben mezikilr tarih 
le münak~saıya konmuştur. İş- ::lan.saatte. koınisyo~ m~aca-

.. . ve ınşaata aıt ıproJe ve 
bu munakasa ve ıhale 7 mayıs şartnemenin ildoınisıyon kitaıbe-
1931 perşembe günü saat üçte tinde yahut Preventorium mrü
'Fmdıklıda yüksek mektepler dürlüğünde görülebileceği ilan 
~übayaa komisyonunda yapı- olunur. 

Bahk~ıhk ınületti~li~in~en: 
İdaremiz ihtivncı için tekne ile beraber yeni Kelvin markalı 

motor mübayaası kapalı zarf nsulile münakasaya konmuştur. ihale 

gunu 14 mayıs perşembe saat 15 dedir. 

falip olanların teklif edecekleri fiyatların yüzde yedi buçuk te

minat akçelerile beraber ihale saatinden evvel ve fazla izahat 

ve şartname~ini görüp almak üzre her glin Galatada deniz ticaret 

ınüdiriyeti binasnıda komisyona müracaatları ilan olunur. 

Pazarlıtla uca~, masa imalatı 
Ali ticaret mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
... Mektep kütüphanesinde yapılacak oc~k ve çini masalar par.ar
kiilli suretile ya:ıtırılacağındaıı talip -olanların 25 nisan 93 ı cıun~r-

0 f~n~'; günü saat 14 te müracaatları. 

\ ,• 

1 Bir KUMBARA alınız 
1 

1
4-M>-t~----..-·~~U~~~·-.... ~-~~M-f 

/ Türkiye iş Bankası 11 
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Mersin Himayei Etfal cemiyetinden: 
Mersin Himayei etfal cemiyeti tars!ından tesi• edilen süt damlası mü

essesesinde sabahtan öğleye kadar çalışmak:, öğleden sonra sileler nezdinde 
çocuk bakımı ve hıfzıssıhası hakkında irşadı telkinatta bulunmak üzere 
hasta bakıcı mektebinden mezun bir hemşireye ihtiyaç vardır. Mahiye 60 
(irı ücreti maktu• verilecektir. Çocuk ha•tanelerinde çalışmış olanlar tercih 
edilecektir. Talip olaalann şehadetname, hüviyet cüzdanı, tercütnei hal 
evrakı müsblte sureti musaddalcaları ile iki adet fotoğraflarını Mersiıı 

Hlmayei etafl ceıniyetine göndermeleri. 

lstan~ul ~ilalia~nıer merkezinden: 
24 nisan 931 tatihi:ıde aktedilecek 9,3 ı senesi kongresinin iç

timaı darüHiinun konferans salonunda olacağı il.An edilmişscde 

işbu. kongrenin Cağaloğlunda Hilaliahmer merkezi bina;;ında akı-
, T 

edil.eceıtl ilan olunur. · 
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Müzayedı; ile satış 
1931 nisanın 24 üncü cuma 

günü sabıh saat fO da BEYOG
LUNDA Şişlide Hastane istasyonu 
civarında EDEN apartımanıam 2 
numa!'alı datresinde mevcut ve mu· 
teber bir aileye ait müzeyyen eşya

lar müzayede suretile satılacaktır. 

9 parçadan mürekkep büyük vitrinli 
büfe ile mükemmel asri yemek oda 
takımı, muhtelif karyolalar ile 2 adet 
müzeyyen asrl yatak oda takımlsrı, 
hayli nefis kubik elektrik avizeler, 
9 parçadan mürekkep salon pomye 
t•kımı, meşe ağacından gftyeı kıy
mettar Alman matnulfttı asri kütüp
hane, krlstallı yazıhane, büyük ve 
küçük klasörler, cedid muşambalar, 

asri portm•nto, sofra takımları, muh
telif perdo ve Isıorlar, portatif ok
side elektrik lftmbalar, marketui 
jardinyer masa • Mersedes " yazı 
mak.iııası, emaye Salamandra ve sılr 

eşyalar • IBACH • markalı nefis 
Alman piyanosu bir kıç ıdeı zarif 
balılar pey ıürenlerdın 100 de 25 
teminat alınır. 

Dr. Taşçiyan 
Bels<ıl!ukiutu ll'renıI ve elelı:ırik 

tedıvlhaaesi · Eminönll Mln.ıyan 
ııcSıntll . lur .. ııok.pda No. 4 

• • • 
Cerrahpaşa hastanesine ait bir erkek koyun 27-4-!)31 pazarte 

günü saat 9 da Fatih Atpazarında satılacağı ilan olunur. 

Nafıa vekaletinden: 

a 
~ 

t 

1: 
l 
tj 

ı - Nafıa VekMeti sular istikşafatı için muktazi ıltı takı# ~ 
sondaj levazımı kapalı zarf usulile 25 nisan 931 tarihinden ilİ' t. 
haren iki ay müddetle münakasaya vaz edilmiştir. ·~ 

2 - Talip olanlar şartnameyi Ankarada Nafıa Vekılletinde uıil 1lı 
nalıasa komisyonundan lstanbulda Vil~yet Nafıa baş mühendlsU 

ğinden meccanen talep edebilirler. 1 f 
3 - Münakasa 25 Haziran 931 tarilıine müsadif perşenılı'l l 

glinü saat 14 de VckAlet münakasa komisyonunda icra edllec(ı ı 
ğindcn şartname dairesinde tanzim edece~ !eri teklif mektupları~ i 
25 Haziran 931 tarihine kadar komisyona tevdi eylemeleri il! ı 
olunur. 

' 

lstan~ul ithalat ~nınrüğü mü~ürlü~On~en: 
Ki!osn 

540 
253 

31 
35 

Pak. 
Kilo 

Cinsi eşya 
Pamuk mensucat 

Adı kumaş 

Muhtelif cins eşya 

Yağ 

16 adet Köhne sandal ve balık kayığı 

8 Parça Muhtelif mensucat 
Balada miktarlan muharrer eşya 25-4-931 tarihinde lst!nb~ 

ithalat gümrağü müdiriyeti satış komisyonu tarahııdan bilmüıay• 

de satılacağı ilan olunur. 

htanbııl Mahkemei Asliye 6 ıncı 
Hukuk Da!resindtn: 

Beyoğlu dördüncü ıulh huk~I 
hakimliğinden: 

1 

l 
t 

Münevver Hammın kocası Aksa· 
rayda KArkçil başı mıhallesinde 
Çeşme sokağındı 35 No lı hanede 
ıak.ln lsmail Hakkı Efendinin ika
metgAhınıll meçhuliy•tlne binaen is
tldan•me !ltnen teblig ed!ldili halde 
ıoıterilen ıahkilcıt gününde gelme• 
diğindcn hakkındı gıyıben tahlılkat 
icrasına karur verilmiş ve torlhl ilin
dan idbaroll on bet gün zarfında 
mOracaıı ermedlll nyı mus.addak 
vtkll göndermediği takdirde hakkındı 
muamele! kınııaiye Hı edlteceli ilAn 
aluıır. 

Gılatada hacı mimi mıhallesınd1 

Beyazıt. sokağında 38 numaralı dUI~ 
kandı ukin iken 7-'-931 wilıl'dl 
Yed!lcule hastanesinde vefat eden 1

1 
zecl Yani Bal kasın terekesine mıb~ 

m•ce vuı Jet edUditladen ıorihi Ujıı 
ltibtren esbabı mıdfıp ve altıııdf 
daranın BİR ay n veresellin ti' ,1 /' 
zarfında Beyoğlu DördllncO. f~ 
hukuk mahkemesine mQrıeoadV 
il~n oltınıır. 

Mes'ul müdür: Bür 


