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1- Sannyl ~rbabı ar 1 u ve 4 Un <:iı '- \·, -· • ı:. 
temennlyatlarını tespit eıtl 

2- Şehir mecJlsl ntıan içil~ 1 fel ek 
rnıtıı 1 .. '1 ,.t • ir il ., 

... 
iş ve hakikat 
sahasında 

ANKARA 26 (Telefon) 
Son zamanlarda memleke

tin h,.r arafında intihabat ve 
Politika faaliyeti devam eder
ken, iş ve hakikat sahasında, 
llıaddi ve müspet zeminlerde 
ÇaJışıJmaktan , canlı eserler vü
tUde getirmekten geri kalınma 
llıaktadır. 

Maatteessüf memleketin ih
~)'ac;ları pek çoktuır. Mevcut 
ııııkan ve vasıtalarla bu ihti
l'açlara cevap verilemez. Ta
~~kk~k ettirilen işler; a~ 

ıır dıkkat ve tasarrufun netı
tesidir. 

, i\.femleketin mukadderatını 
1dare eden Cümhuriyet Halk 
};'1rkasmın nafıa programı ve 
hu meyanda şimendifer ııiya
s~ti malilmdur. Bu program ve 
81Jlasetin tefor;rüatmı; yakında 
toplanacak olan kongre tes
hit edecektir. Bununla beraber 
Gazi Hazretleri bu politikanın 
ilııa hatlarını beyannamesinde 
tok güzel izah etmiştir. 
. Nafıa işlerimizin her şube
sıl!Qe ameli, ayni zamanda 
veıılın!i bir tatbik programı ta
ltip edeceğiz. Demiryolu inşa
~bna ısrar ile devam etmek 
llıılkar rerdir. Demiryoiu, bü
l'iik bi feyz ve kuvvet vasıta-
81dır. İlk inşaat programının 
llıüstacel olan tatbikatında 
Çok müşkilat çektik. Bunu ta
bii görme!< liizımdır. Bundan 
böyle ayni derecede müşkilata 
Ugramak varit degildir. 

Baslanan demiryollarınm 
ııışaatına devam edeceği:ıı. 
l"a:>:Ja olarak Sıvas - Erzurum 
ll:rgani _ Diyarıbekir ve ~ömür 
~av2ası hatl.arını inşa !~in ilk 
lrsattan i stıfade edecegız. 

Ereğli , Samsun, Mersin Ji
llıanıa-:ıı: 1 inşası da progr~
llıını12 dahilindedir. Bu genış 
Programı tahakkuk ettirmek 
1 • 
ltÇ~ıı yalnız kendi vasıtalarımı~ 
afi değildir. Haricin kredı 

"e Jlardımlanndan da istifadeyi 1 
fi" .. 11sunmekteyiz. 

11 
Anlaşılıyor ki, İsmet Paşa· 

1ıı şimendifer siyaseti gün 
~tçtikçe kıymet ve ehemmiyet 

11 
\\l~aktadrr. En ziyade mem

lt 'llnıyeti mucip olan nokta bu 
.1Jltnet ve ehemmiyetin daha 

~ıJlade halk tarafından, köylü-
0e.r tarafından takdir edilmesi
lt 1'- Bunun son misaline Çan
h lrı hattının açılma gününde, 
.,~Ikın coskun tezahüratında 
" 0rüyoruz. 

Ilı lı.çılıua merasiminde hüku- _ 
'1vf. et namına orada bulunan 

aliye vekili vr Çankırı meb'
~su• Abdülhalik Bey, halkın 
•t• 
.ınden doaan bu heyecan ve 
Şu ,., 

llrlıı tezahü~at karşısında 
tok mütehassis olmuştur. 
b li~ lkııı yüreğinden k?p~n 
lı il tahassüsler, alelade anı bır 
t CJlecanrn eseri değildir. Bu 
~ıahürat her şeyden evvel ba

tı;; bir suura delalet eder. A-
sı ı · . . · .'. ardanberi eskı ı<larelerın 
'llzünden harap ve mühmel 
alınış Türk vatanını kurtar
~ak için her şeyden evvel v~
v ilııdaşlar arasında sağlam bır 
~<lhdet tesis etmek liizrmdır. 

tı vahdeti kurmak için en kı
~. en ameli ve tabii olarak en 
verimli vasıta, demiryollarıdır. 
Ilı "I'ürkiye Cümhuriyetinin şi
n endıferler politikasında yal
nl:ı; iktısadi sebepler değil, bu
h a benze•r idari ve siyasi cep
! eler de bir çok hayati amil
ker de tesirini yapmaktan hall' 
<llırıayor. 

Siirt meb 'usu 
MAHMUT 

e 
Fırka kongresi içtimaa davet edi di Pİsmlet ve1!<azılm ----------- ş. ar ge ıyor ar -------
Gazi milletine hitap eden beyannamesinde ne diyor? - ~----

Başvekille Meclis Reisi 
1-laydarpaşada 

karşılanacaklardır "Go"sten"len itimada liyakat kespetmek için bütün kuvve-
Büyük Millet Meclisi Reisi 

ti izi sarf edeceğimizi efkarı umumiyeye arzeylerim,, Kazım P 14a ile Başvekil tsmet 

ANmKARA, 26 (A.A.) - 'il = .-=-.~ 1 j saı·fed. ec_eğimizi ef. karı u- Pa§arırn bugün şehrimize gele-

' 

n cckleri rc~mi n1ak mata bildi-
Cümhuriyet Halk Fırkası uBZlnln ! mumıyeye arzeylerım. rilmiştir. 
U umi Reisi Gazi Musta- ı 1 kk .. Ü I ' C P nınmi R·eisi İsmet Paşa ekspresle Kazım 
fam Kemal Hazretleri mil: · ı eşe ur I · Gazi Mustafı.\ Kemal Pasa da konvansiyonel ile ge-

Jete atideki beyannameyı 1 ANKARA, 26 A. A. - ANKAHA, 26 A.A. _ Cüm lec'cklerdir. 
ı dı 'b İstikballerinde Vali, Kolor-n.,,.İr buyurmuş ar r: . Riya.&eti Cümhur Katı i huriyet H alk Frr:,ası Katibi 

1 "" k Mili ehi du, merl<ez kumandanı, Po İ5 
"Türkiye Büyii et Uumumiliğinden t İğ o- Umumiliginden tebliğ olun- müdüı·ü ve sair zevat tarafın-

Meclisinin yenilenen inti- lunmuştur: Reisicümhur muştur: dan istikbal ohınacaklardır. 
h b .. asebetile Cümhu- Hazretleri 23 Nisan hayra- Cümhuriyet Halk Fırkası 

a ı mun ı .. b ·ı b' ı f Ba•vekil ve Kazım Pa~a . H lk Fırkasının tat- mı munaae etı e mc us ar Umumi Reisi Gcızi Mıısta 2._ ~ 
nyet a _. dan, kumandanlardan, va- Kemal Hazretleri fırka büyük . hareket ettiler 
bik edecegı esaslan. an!'- ı !ilerden ve cemiyetleı·den, kongresini nizamnamenin 25 ANKA.RA, 26 (Telefon) -
çizgilerile Büyük mılleti- müesseselerden ve halktan inci maddesine m üsteniden iç- Ba~vek.~ İsmet Paşa ve Adliye 

Lort Allılon'un ştrefln• verilen %1yafelte bulunan :ıeııa 

lngiliz misafirlerimiz 
Lort Atlhlon, memleketimiz hak

kındaki hissiyatını 
samimi cümlelerle ifade ediyor me arzetmiştim. l aJdıklarr tebriknamelerden timaa davet buyurmuşlardır. Vekili Ymıuf Kemal Bey elu-

Meb'us intihabının ta- dolayı teşekkürlerinin ibli- Kongre mayısm haftasında pre5le İstanbula hareket etti- ANKARA, 26 (Telefonla) -ı bal edilecektir. 
.. eden neticesi· şahsı· 

1

, tına Anadolu Ajansını ta•- Ankarada toplan<ıcaktır. Kon~ ler. hmet Pa,a bayram nihaye . İki gün<len beri şehrimizde mi- ANKARA, . 26 (A.A.) _ ::::e fırkamm O:illi iti- •İt buyurmuflardır. grenin tabii a.zası bulunan fır- tinde avdet edecektir. safir bulunan İngiliz kıraliçesi- . Lord Athlone ailesile birlikte 
mada mazhariyeti yolun- --=------ _:::::::-_ . ka meb'uslannın ve vilayet kon ANKARA,.26 (Telefon) - nin biraderi Lord Athlone ve saat 12 de hareket eden katart\ 

1 greleri tarafından intihap edil- · B. M. M. Reisi Kazım Pata refika ve kerimesi bugün öğle merbut hususi vagonla lstan-
daki itimadımı kuvvete serilen meb'uı ••kad,.,•la- mı'ş olan mu"me~sı'Jlen'n zama- k ' elle hareket ettı" ·1 A k d "f ak b 1 h k · · M" f ,.,. ... ....,. , . onvansıyon · trenı e n ara an mu ar at u a are et etmıştır. ısa ir 
teyit etti. Bu netice üzeri- rıınla birlikte gösterilen i- nında Ankarada bulunmaları k 

1 
etmişlerdir. Misafiırlere Reisi istasyonda Reisicümhur Haz-

ne bütün vatandaşlera te- be rica olunur. lkı• ve ı• . cümhur Hazretlerine mahsus retleri namına Riyaseticüm-
.... kkür· borcumu öde.,'.leğe timada liyakat kes tmek C. H. Frrkasr K. Umumisi h · d'J · · Lord h ka 'b' ' · T fk 

m
,.-u""saraat _.Jen"m ve yenı· ı·..:n bu'"tün'" kuvvetı"mız" ı" RECEP ı vagon ta sıs e ı mıştır. ur tı ı umumısı ev ı ' 

eu T- istasyonda bir polis müfrezesi Seryaver Riisuhi, hükumet na-
Ma yısta Cenevreye tarafından selamlanmış, Reisi- mına Hariciye Vekili Tevfik 

Memnu mıntaka 
dahilindeki er.:lak 

• cümhur Ha2·retlcri namına ka- Rüştü Beyefendilerle Hariciye 
gıdec.ekler tibi umumi Tevfik, seryaver Vekiileti müsteşarı, Protokol 

iz1a1R, 26 ( Vlilliyet) - ' 
İzmir mevki müstahkeminin bi 
rinci m em nu mıntakası dahilin 

1 de olup müstah1tem mcv':i ku
mandanlığının is~ali dahilinde ı 
bulunan bag, hah t · ve 
s;;ıire gibi emval ve eml'kin 2 
mayıstan itibaren ıstimlakine 

1 
Rüsı;hi, Hariciye Vekili Tev- umum müdürü ~yler tarafın. 1 
fik Rüştü Beylerle Hariciye er dan teşy i edilmiFlerdir. Lord 

baslanacakur. 
İstimlak bedelinin yüzde 1 !il. il!l:·

Balkan tes•nlldll lr;ln dlln Derülfünunda 
konferan&ta bulU1ıanlar 

uerlitm 

yetmiş beşi nakden ve peşinen , , vhk Rüştü B. Mustaı a Şcr<f B 

yüz de yirmi beşi de bir sene ANKARA, 26 (Telefon) -
sonra ödenmek suretile sene- Mayıs sonlannda toplanacaıı: 
den verilecek ve mal sahipleri olan Afyon konferansına tara
paralarr ile senedi aldıktan son fımızdan iştirak ede~k ~eyete 
ra müstahkem mevki namına Must~a Şeref Beyıı;ı nyas~t 

- . . . 1 etmesı mevzuu bahstır. Aynı 
ferag taknn vereceklerdir. d T f'k R" m·· B d C ay a ev ı uş ey e e-

Balkan tesanüdü şere
fine dünkü tezahürat M. Litvinof T. Evvelde 

Ankaraya gelecek 

Darülfünunda bir konfe~ans ve!ildi Ru~~~~~:~ ~~.~;::~~fo~>.-.. 
. hararetli nutuklar soylendı nofun teşrini -

Rus kom"seri 
nevreye gidecektir. Hariciye 
vekilimizin bu seyahatı Avru
pa birliği komisyonunda Tür
kiyeyi temsil etmek maksadına 
matuftur. 

Münhal 
meb'usluklar 

' .. E" 1 · evvel ayında 1 .. sebetile şeb- leri şüphesiz gcirünuyor. ger ı,pı- y • • t•h }" 
Balkan haftası ınuna ahhaslar miz bunl"'ın tesirini pek kuvvetli Ankaraya g:: eni ID 1 ap mec IS 

riınize gelen talebe ve mu~ı ziyar~t olarak hissetmiyorsak tek~mülümü leceği habe1 d kt 
dün sa~h Topkapı sara~~ikat yap- ! ziin noksanındandır. Lakin zckayi veri lmektedir. açıl 1 an 
ederek iki sa•t k•dıır te I beşer ıekan;ı_ülün tesriine biz~·-~ ede 1 M. Litvinofur } k 
mışlardır. D --ıfünunu i bilir. Büyuk adamların, buyuk a- b h . SODra yapl aca 

Akşam s:ı-at 17 de ~~:rine bir ·?. imlerin ne yaptığını yakından gö- u.. sey~ atı 
ziyaret etmışler_ v~ ~ere ren bizler için bunda şüpheye mahal Cumhunyet ANKARA, 26 (Telefonla) -
çay ziyafeti vcril~;r:'r. umuzda e- 1 olmaz. Bütiin düşünenler bu bu- bayramına te- Namzet gösterildiği Malatya" 

Misafirler Daru ~~unprofcsörler susab göz önüne koymalıdır. Ta- sadüf ettirmesi dan maada, müstakillere açık 
min .. Muammer. Rı- ~~\~rafmdan kar biatin kanunları bize daima k~ndi çok muhtemel- bırakılan Manisadan mab'uslu-
vc Turk tnlck bır ıgı 1 kendimizi kemale sevketmeyı v<> . 
şılanmışlardır. ..

1 
. üderris- etrafımıza da bu fikirleri yaymağı dır. ğa intihap olunan İsmet Paşa 

Evvelce Tıp _fa~ı ~: ;' Hukuk emrediyor. Tabiatin arzusuna karşı M Litvinof ve Kütahyadan mada Burdur-
lerinden_ D'." _A~ ~ d r h~ncsindc ' koymak mucibi felakettir. Tesanüt An.karada me- dan müttefikan intihap olunan 
iakültesı bmncı sın~. ke';ferans ver 1 te tabii kanunların bir neticesidir. fırka umumi katibi Recep B., 
"tesanüt:, mevzulu 1 ır o br İyi tatbiki sayesinde pek çok iztira- rasimi mahsusa ı<us ,;"""'"' hangi intihap dairesini tercih 
miş ve şıdetlc alBkış :n::~fe;ansında bat kalkar, saadet ziyadeleşir. ile karşılana- Komheri 

Akil Muhtar · u ı Müteakıben misafirler çaya davet nacak, Reisi- M. Litvinof edeceklerini Meclis açılınca 
demiştir ki: 'ki .. t'rabatın edilmişler ve samimi hasbihal daki- cümhur Gazi Hz. tarafında k;_ Meclise arzedeceklecdir. İsmet 

"İnsanların çektı ."~1 ız 1 
hsulü kalan geçirilmiştir. 9'yda vali Mu- Paşanın Malatyayı tercih et-

bir mühim kısmı egoısımel maa mu biddin fırka reisi Cwdet Kerim ve bul edilecek, şerefine muhteli i 
· · kanun arın - • · f tl ·ı ktır. mesi muhakkak görülüyor. Bu dür. Bu ise tabıatın . . ' d' Soli- sair zevat ta hazır bulunmuşlardır. zıya e er ven ece . 1 . . • 

haliftir. Çaresi Solıdarıte .• ~r. da : Bu esnada Darülfünun Emini Mu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! suret e ınhılal edecek iki yer
darite ta biatin bize emrettıgı_ ta;:n- amer Raşit B. çok hararetli bir nu- ! den mada, Boludan Salah Cim 
harekettir. Eğer bun~ ekser~_ye k'f tuk söylemiş ve şidetle alkışlanmış- jeler hazırlmak degil belki bunL 1 coz Beyin istifasile üç yer açıl 

. sanı'yctın " ·-uz a ı M B de . tı'r kı'. fevaı'dı'nı· mı'letlerc rcyül' ayn go"steı. mış olacaktır. Buna İstanbul, Jayaıruyorsa ın '""" tır uamer . mış . 
derecede kemale vasıl oill!"kamla'amsıen- . - Mul1terem hanımlar, muhte- mek ve siyasi mahafilde doğan b' S T k" 1 - d k' .. 

E · bir ger ı a · Balk k hareketi Balkan milletlerine malet . amsun, e ~n agın a ı mun-
dandır._ goısme . k instinct rem beyler. muhterem an ar· meklir. Bilhassa her memlekette haller de ilave edilince on ma-
tidir. Insanlarda bır çob. . . ay de•lerimiz Balkanlılar arasında bir 

d B 1 n her ırının · ' · . k darülfünunlular buna müzahir bir halle Meclis açıldıktan sonra 
ler var ır. un ar~ · vk verir. j mukarenet husule getırme ve asır- vaziyet almıştır. Memleketimizi Halk Fıırkası yeni namzetleri-
n ayrı memnun edılmesı ze k d .. 1_ )ardan beri devam etmiş olan tezat- .1 d b' . . d' 
Lakin bu zevk saadet deme life~ı ı la ı cuın" l•nin menaliine olmak üz- teşrı e erek ızı sevm ıren ve bu ni gösterecektir. 

'ki d uhte ıns r mübeccel harekete ön ayak olan Bal j 
dir. Haki sa~ et m • 1 ortadan kaldırmak maksadile ge- kanlı kardeşlerimize dariilfilnunun Halil B. meb'usluktan tinct !erin ibtiyaçlarile zekanın ta-

1 
re bı'r hareket başlamı•tır. Bu-

d b. net hu çen sene ' hürmet ve selamlarını iblağ eder ve i•tifa edecek mi? )ebeleri arasın a Lr mııvaze h ~ nun tezahiiratına Atina konferan· 

1 
kanı tarafından teşyi edilmişe Athlone'a İngiliz sefiri refakat 
tir. Hmektedir. İstanbulda hususi 

Lord İstanbulda perşembe- olarak bir kaç gün kalcaktır. 
ye kadar kalacaktır. ANKARA, 26 A.A. - Lorcı 

İ.ngili 7. kraliçesinin biraderi A thlone. Ankara dan ay.ılı r 
bu sabah ekspresle şehrimize ken Türk matbuatına hitaber. 

sabah geliyor 
Beogradski Sırp milli takımına 

r oyuncu veren kuvvetli bir timdiı 

Beoğradıkinin sol açıiı 
M . VlR!Ç 

Yugoslavyannı en meşhur 
takımı ve Belgrat şampiyonu 
(Beoğradaki) bu sabah Dr. 
Androyeviçin riyaseti altında 
(15) futbolcudan mürekkep o
larak bugün saat (10,30) da 
şehrimize gelecektir. 

Beoğradski, Yugoslavya 

Beoj-radskinin ••i açığı 
M . POPOVlç 

Milli takımına 9-· 1 O oyuncu 
veren ve 1930 dünya kupasın 
da dünya 3 üncülliğünü kaza
nan takımdır. Dünya kupa51 
maçlarında Brezilyayi 2-1. 
B"oliviyayi 4-0 kazanmıştır. 
Bu maçlarda milli takıma (10) 
(Devamı beşinci sahifede) 

•••••••t•rtnrrrnıınruıııırtH111111 uı "'''''"''' u111ınrııııııı , .. ,,, uın ıı ı .. ,,,,, 

susile kabil olur. İnsanlard": şa sı d h't olduk Bu konferans bir bu _hareke ti~> fey~li neticeler verme İZMİR, 25 - İzmirden müs 
. ·n vikayesi gibi instinct !er 

1 

suı a şa 1 
· 1 sını temcnnı eylerım . ., k'I l k . t'h d'l H •· ve cınsı . . , . . t 1 d kac ay sonra ikinci içtimaını mem c- . . ta ı o ara ın ı ap e ı en a 

yanında ıçtım~;n~';inc de ete';;'Im'~j ketimizde akdedecek ve bütün Bal- Muammer Raşıt Beym nutkunu lil Beyin istifa edeceğinden -- --···----
Bunun da fev e kır .. B . l kan memlı•ketlerinin mümessilleri- müteakip Macit ve Muslihiddin A- b h edT . H n B d" 
. f t ti olduğuna anıım. u ıns- . . . 1 k dil Beyler de çok hanretli birer nu. a s . ı ıy~ı.. a ~ ~y . un 
ıns ınc < " I d cesi yüksek o- nm positif mcsaisıne şahıt o aca br. nuk so"ylemı'şlerdı·r. beledıye reısı Sezaı Beyı zıya-tinct tek~mu ere r f Gecen seneki konferansın kararı 
Janlar vicdanınd<'. f3 .1P ır . 111 ,,. ı;;;c la nlucibiılCC bu sene bn nı<:vsimde Bunun üzerine Atina meb'usu ret etti. Bu ziJ.·aretin istifa ile 

Ahlaki prem;ı~ erı;ı. ·- 1 • 0 ıı. , 11 hoftası olacaktır. Bunun M. Makas çok uzun ve hararetli bir alakadar olduğu söyleniyor. 

llayram Namazı : 
f::wura po11.~ Hihlem ı./. ııitı yar;ılaııı(lı nıelrt·.~; \'aclyı · r~ 

d"rf {'G cıı~ ,:JllA-_esı· orltıdn Rü.~lem Ef., sol</11 Rii.~lem F:f.11i11 ., •. 
.Jı 'ıdare a 
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Yıldız ve Meşrutiyet .. Tahsin Paşanın Hatıratı 

1efrika No: 43 

Ahmet Rıza Beyin 
Abdülhamide arizası 

. izancı Murat Beyle Ahmet Rıza Bey 
arasında şjddetli bir zıddiyet mevcutlu 
Şüphesiz ki zatı hümayunla- tedil ve sade fikirli, müsale

rr bu maruzatımı is'af buyurur- metperver bir adam olduğu 
durıuz. M aalesel bir takım va- anlaşılınaktadlı!'. Kezalik sıon 
tan millet hainleri mani ol- yazıısından meşrutiyetin bu 
,fuklarından seneler geçtiği defaki ilanında şahsının dahlü 
halde hiç bir semere görüle- tesiri olmayıp sırf ordu
memi§ ve bu yüzden hem za- nun lmvvetile "İttihat ve Te
tı hümayunları, hem de ne- ra~i .. teşlkiatmın amil oldu
d p ve masum milletimiz pek ğunu kendi.sinin lbu meyanda 
mühim ve elim zararlara ma- bulunmadığını görerek izharı 
nız kalmı§tır. hissiyat ettiği gö.:ülüyor., bu-

1321 senesinde Ermeni ko- yuruldu. "Yakında İstanbula 
mite/erinin, nezih fikir ve e- gelecektir. Gereık Rıza Bey ve 
mel-' reliklerime ve bilhassa gerek burada ıbulunan hemşi
bu acizlerine vuku bulan fili releri çok müzayaka çekmiş
/ıareket tekliflerine muvafakat lerdir. Bu acıları Rıza Beye 
etmediğim pek çok zevatı mu- unutturmak vatani hizmetinin 
teherce malıim olup bu mü- ıheba olmadığrnı göstemı.e'.k 
manaatin saiki gerek zatı şa- icap der.,, Mülahazasını irat 
lıanelerine, gerek aziz vatanı- ile beraber cuma günü selam
mıza kaqı ecanibin zarar iras ltk resminde bulunan ahaliye 
c-l:Jbil-ecek bir vaziyet almala- Zaptiye nazırı vasrtasile teb
rırıa mahal bITakmamaktı. liğ ettirdiğim veçhile Meclisi 

Ahiren Rumelide artan asa meb'usan daiıresinin bütün le
yiş şikenane ahval ve düveli vazım ve mefruşatı tarafmı
mııazzamanın firsattan istila- dan sureti mükemmelede te<:
de için beyinlerinde müdavelei dit ve ikmal olunacağı gibi 
tfkar ile Reva/de verdikleri Ahmet Rıza Beyin ikameti 
<onkarar meselenin süratle hal için de bir mahal lbulunarak 
liııi istilzam "ettiğinden ve ce- tefrişi için hazinei hassaya teb 
miyetimizin ruhunu teşkil e- ligat icra olunsun emrini veı-
den ordumuza mensup müneı' miştir. Çak g~eden Ahmet 
veran taraflarından hiJ.kipayi Rıza B. hakkındaki bu cemile
. . Şehriyarilerine amali milli- 1 ~arane beyanat ve teb
yenin her halde is'al ve incaZI 1 lıgat gazetelere semıa
arzolunmak/a 10 temmuz 1324 yei makalat olmuş ve bahusus 
tarihli iradei seniyelerile me§ Mizan gazetesi muılıaırıriri Mu
r:ıtiyetin tecdiden ilanına mü- rat Bey hararetli tenkidatta 
saade buyurıılduğunu istipııar bulunmuştu. 
eyl«liğimden muvalfakiyeti ı M h Aıh 
mes'udeden dolayı duyduğum er um met Rıza ve 
ttn har hissi sürur ve mel- Murat Beyl~r A:-r~ada :-re _bu 
haceti arz ve izhar ile bera- r~da ~~"lltıyetı ıdarenın ıs
ber tebcikat ve şükrammı iz- tıhsalı ~ç~n. ~ çal~ışlarsa 
har ve takdime müsaraat ey- da her ıkısının noktaı nazarı, 
/erim ferman. h~defi ~~kr~ tamamen itilaf et-

Hiınkar, Aıhmet Rıza Be- mış degıldı. 
yin bu mektubunu okudu, Daha Avnıpada iıken bu iki 
eh=-ıiyetle telakki ettiği ve zat beyninde ihtilaf !hasıl ol
memnun olduğu ıhissediliyor- muştu. Paris, Jenova içtimala
du. I >mda ıbirisi gaycı müslimlerin 

Bu mektubu ayrıca bir zar- kukuk ve vazi-Fece öz Türltler
fa v_~ 'le bürosunun çelaııe- le müsavatını terviç etmekte 
sinde sakladı. Hiinıkarın ıbu a- diğeri de unsuru aslinin haki
deti idi. Kendince ehemmiyet miyetini iltizam eylemekte 
verdiği ve ileride istifade et- . idi. Buraya geldikten sonra 
mek istediği mektupla·~ı. ve-si- Rıza Bey ve Mizan'ı nesırettik 
kalan ayrıca zarflara koyar ten sonra da Murat Bey ayni 
ve üstüne tarih ve numara fikirde =ar ettiler. Biri eski 
kay-dile saklardı. Ve bunların dostu Alber Fuanın cıkardı
için<ie mektum tutulmasını ar- ğı Libre Parol gazetesu'.ıde, di
zu ettiği , eyler de !bulunduğu geri Mizan'da yekdiğerlerini 
cihetle Bas'kitabet dairesinde tenkit ve muahazede devam 
umumi ve hususi dosyalara tev ve istimrar gösteriyo:-lardı. 
di etmezdi. İttihat ve Terakki cemiyeti 

A'1ımet Rıza Beyin mektubu ise efkarı umwniyede kazan
Sultan AbdüLhamit üzecinde dığı teveccühe binaen Rıza 
ne gibi ıbir tesir icra etmiş, ve Beye bir mevki verdiği halde 
hünk8.r bundan ne ·suretle is- tabiati icabınca şidcktli muha 
rifade etme'k istemişti. Bil- lif tavrını takınan Murat Be
mem anıcıik, mektıibu geldi'k- yi hiç te h~ görmemekte idi. 
ten iki gün sonra ibazı manı- Ahmet Rıza Beyin hünkara 
zatı resmiye için huzurunda yazdığı mektup Murat Bey 
bulunduğum sırada Rrza Bey- tarafından tenkit olunuyor, 
den bahsederek: "buadamı şah Murat Beyin Mizan gazetesi
sen görmedim, fakat ilk Mı- nin eski imtiyazını matbuat 
lahat Ia.y~hasmdan ve son a:ri- idaresinden kanuni mucibin
zesind~ ve Pariste çıkardığı ce tecdit ile badelistihsal ga
Meşveret nüshalarından ve zeteyi neşre başlayacağını hhr 
"Vazife ve mes'uliyet,, nami
le neşrettiği risalelerden mu- (ı:>.-.cmedi) 

., .Seyin yeni bir makale ıeriıi 
:ı 

f 1 .... ~i~~~~.:. ~::~ı:~~:~ .... 
1 duldan "Taınak Hoybon" makale ıeriıini yazan "A.H.'' 

B. "Milliyet" için çok dikkate §ayan yeni bir ıeri hazır. 
lamıştrr. 

Surlye'de ftr11nsızlar 

MİLLiYET PAZARTESi 27 NiSAN 

HARİCİ HABERLER •• 
Bulgaristanda kabine buhranı 

Demokratların reisi iş başına gelmedi. Ka
bineyi gene sabık başvekil teşkil edecek 

ltalyada 
Belçika aleyhinde 

2 mühim iş 1 Ecnebi matbuah l 
------ Türkiye'de meb'us 

Dahilde ve Hariçte intihabı etrafında .. 
"Timeı.,. in ıehrimizdeki muhabiri tezahürat yapıldı 

gazetesine yazdığı bir mektupla ROMA 25 A A _ Yiikselı: 
memleketimizde yapılan meb'uı ioti . .. ' · · . 

ne yapılacak? 

habatından bahisle yeniden intihap / tahsil gormekte olan binler~ 
yapılma11 lüzumu hakkında ezcümle talebe Darülfünun binası dahı
§Öyle diyor: l !inde toplanarak bir nümayiş 

"Gazi Hz. ıUn cenup vilayetlerin- yapmışlardır. Bu toplantıda 
de yaptığı seyahat kendisine intiha- .. 1 hatipler Bruxelles'de 
bat . 1.. •. t . ti' 5 soz a an 

ı tesrı uzumunu .goı enruı r. e . . l .. 
yahat esnasında lzmiP, Adana, Ma- Faşızm aleyhınde yapı _an n~
latya Konya ve daha diğer bir çok maiyşleri protesto etmışlerdır. 
tehir ve kasabaları gezerek irat etti- Nutuklar bittikten sonra ta
ği nutuklarda Halk Fırkasının mille- lebe Venedik sarayına giderek 
~~ me?~ni kal_binde ~tt~ğunu M. Mussolini'yi alkıslamışlar-
soylemışhr . Gazı Hz. vergılerın ve- , . - . 
rilmesi mukaddes bir vazife telakki dır. M. Mussolını, balkona çı-
edilmeaini millete tavsiye ederken karak iki defa talebeyi selamla 
Türkiyenin iktı•adi bir buhrandan mıştır. 
mustarip olduğu iddiasına muhale- Bir kaç talebe grupunun Bel 
fet ebnittir. Müşarünileyh zirai ko çika sefaretine ve konsolosha
operatif cereyam lehinde bilhassa 
çiftçi aınıfı için beyanatta bulunmuş nesine yaklasması zabrta tara-
tor. fmdan menedilmiştir. 

"Konyada Türk ordusunun icnı- STROMBOLI Y ANAROAGI 
M. Liyapçef atım ve terakki yolundaki ileri biz- _ ROMA, 25 A. A. - Stromboli 

metini liAAnı tRkdi•le zikrebnittir. yanardağından büyük gürültüler i-Bulgaristanda k:!bine buh
ranı hala neticelenemedi. Sob
ranyanın İçtima devresini biti
rerek dağI/ması üzerine Liyap 
çel kabinesi de istila etti. M. 
Liyapçel şöyle bö_ylc beş sene 
den fazla bir zamandan beri 
memleketi idare eden hükume
tin ba.şmda bulunuyordu. Yeni 
kabinenin teşkili vazifesi de
mokrat lITkası reisi M. Malin
ol'a tevdi edildi. Fakat M. Ma
linolun buna muvaffak olama
dığı çok geçmeden anlaşıldı. 
Şimdi kabine teşkili gene M. 
Liyapçefe tevdi edilmiş olu

lnıriliz muhabir bundan sonra Ga- çinde kül sütunl>rı yükselmektedir. 

yor. 

zi Hz. nin hükilmet merkezine avdet 
ettikten sonra derhal Fırkayı içtima
a davet ettiğini ve intihabatı tecdit 
etmek lüzumunu bildirdiğini yazdık 
tan ve d~ha tecrübeli olan safhaları 
hi.ıli.sa ettikten ve meb'uıların mü- • 
him idare işlerine tayin edilecekleri
ni zikrettikten ve malU.ın olan safha
ları hi.ılft~;.. ettikten sonra bizim iki 
dereceli intihabat u-.ulün1üzü anlat
makta ve mektubuna şöyle nihayet 
vermektedir.: 

"930 siyasi hidiıtatı iki frrka tar-. 

zcnın imkansızlığını gösterdi. Türk 
milletinin l\zİm halk kütlesi p-0litika 
intrikalarına big8.nedir. Türkiye kuv 
vetli ve i.dil bükU.met ister.,, 

Muhabir bu mak•adın da Halk 
Fırkasından elde edildiğini ilive et
mektedir. Gazi Hz. nin intibabattan 
•onı·a toplanacak Halk Fırkası kong 
resinde ir"t edecf"kleri nutkun pek 
büyük bir ehemmiyeti olacağını ya
zarak mektubu"" nihayet vermekte
diı". 

ııE~~~~ 
idama mahkum ana 

katili yakalandı 

M. Liyapçel son parlamen
toda en kuvvetli bir ekseriyete 
istinat ediyordu. Bulgaristan
da demokrat itilafı denilen te
şekkül kuvvetli bir teşekkül ol 
duğu için yeni teşekkül edecek 
bir hükumet daima bu teşekkü 
lü hesaba katmak ve onunla an 

ıaşmak lazımdIT. Hükmü idamın infazı için İzmirden 
Bulgar kabinesinin istilası 

hariçte büyük bir hayret uyan- Tokada gönderilecek 
dırmamıştır. Sebebi de hüku-
metin Sobranya dağı/Jr dağıl- Tokatta validesi Şerife ha
maz istila etmeğe evvelden ka nımı parasına tamaan bahçede 
rar vermiş olmasıdır. Bununla bir gece feci bir surette katlet 
beraber son günlerde devam ti'tten sonra vücudunu parça 
eden buhran etrafında mulıte- parça ederek toprağ'l gömen 
lif tefsirlerde bulunmaktan ge 19 ya~larrnda Hacı Hüseyin 
ri kalınmıyor. Harici siyasette namında bir şahıs Tokat ağır 
Bulgaristanm son beş altı sene ceza mahkemesince idama 
dir takip ettiği siyaset pek ma mahkum edilmişti. Hacı Hüse 
kul bir sulh ve iti/at siyaseti ol yin cinayeti işlcdi ':tcn sonra 
duğu her taraftan tasdik edil- Adanadn lokantada garsonluk 
mektedir. -

yapmış; bilahare Izmire gele-
y eni gelecek hükumet te rek Recep namı müstearı ilz 

harici siyasette ayni esasla- ayak işleri yapmakta iken: ar
ra riayet edecektir. kadaşı İZ7eti yaralaması üzeri-

Bulgaristanm dahili siyase- 1 ne İzmirde bir k~r güne kadar 
tinde ise yeni hükumetin takip evrakile beraber hükmün infa
edeceği hattı hareket müfrit zı için Tokat ınüddeiumumlli
unsur/arm tahrikiitma karşı de ğin~ sevkedilec~ktir. 
va~h bir mukavemet vücuda B • h sta\ıklarile 
getıcmek ve yeni intihabatı 1 .. agd 

1 
a · ı · 

kt muca e emn semere erı 
yaptırma ır. 1 

Fakat yeni hükumet daha ı Bazı 1,;:azalardan mıntaka zi 
teşekkül etmemiştir. raat müdürlüğüne gelen malu 

SOF'J'.'A. ~5 A. A. - M. Malinof mata göre Bağhrda Trips ha
y.em kabıncyı teşkılden vaz geçmiş- şeresi zuhur etmiştir. Bu hafta 
... SOFYA 2 A A _ 'iA!t\:,;hjs;u.: _'r.·ı:msı . bağlarında 

• S • . - M. Malı· · .. ·· - " 
noffun Y•ni kabineyi tcşkilrlen vaz emraz ve haşerat enstıtusu mu 
gecmcsi demokratlar itilafı i•ınindc- dürlüğü tarafmdan bu haşare
ki ~ırk>nın . çıkardığı nıü~külatta:-ı ye karşı kükürtle müc:ıdele ya 
ılerı gelrnıştır. 1 pılmış ve mücadele muvaffakl-

- .• ~··· • .. 1 1 r.m.i . • - yetle netice ~ · Ştır. .. .. _ .. 
Fakır talebeye yardım ı Mıntaka ı:ıraa~ müdurlugun 

• den bütün kaza zıraat m~ınur-
meseles ı luklarına gönderilen bir tamim 

Hilaliahmer cemiyeti geçen de Trips hastalığına maruz _ka
ramazan bayramında fakir mek lan bağ mıntakalarmda bagla
teplilere teberrü edilen 74 top mı kiıkürtleme ameliyatının 
~nıaş dağıtmıştı. Bu bayram biraz daha erken yapıldığı tak 
ıçın ~eberrü vuku bulmamıştır. dirde hem bu haşereye karşı 
Ceınıyetin de bütçesinde mua- tedbir a1ırun1ş, heın de bağla
venet için tahsisatı yoktur. Bi- rın kükürtlenmiş olacağı ve 
naenaleyh fakir mekteplilere her iki noktanın da faydalı btt 

li firarda olan Kilizmanlı Hü
seyin oğlu Kemal ismindeki 
katil Antalyada yakalanmış ve 
jandarma , muhafazasında İz 
mire getirilmiştir. Kem1l An
talyada asıl ismini gizliyerek 
başka nam altında yaşarken 
mesele meydana çıkmıştır, tek 
rar Ağırceza mahkemesinde 
mulı.a ~;:eme edilecektir. 

Tire yolunda tasallut 
yüzünden cinayet 

Tirenin büyük kömürcü 
köyü ovasında bir cinayet ol
muştur. Hadise hakkında şıı 
malllmat alınmıştır; 

Köy delikanlılarından 18 ya 
şında Ramazan oğlu Turan ak
şama kadar refakatındeki dört 
kadınla tarlada çalıştıktan son 
ra kö}•e dönmek üzere yola çı
kıyor. Kadınlar da refakatinde 
dir. Köye yarım saatlık bir me
safe kalınca ayni köyden Ah
met namında bir şahıs ansızın 
önlerine dikiliyor ve kadınlar 
arasında eskiden beri göz dik
tiği genç bir kadının üzerine 
atılıyor. Turan, hayvani bir e
melle g·enç kadını derhal bir 
hendeğe yatıran Ahmede ; 

- Sen ne yapıyorsun, utan
mıyor musun? 

Diyor. Fakat Ahmet kendi. 
sine i~.d tokat atıyor. Bunun ü
zerine Turan yine kadını kur
tarmağa çalışıyor, fakat Ahme 
din aldırış etmediğini görünce 
çiftesini çevirerek ateş ediyor 
ve Ahmedi öldürüyor. Katil 
yakalanmıştır. Adliye tahkika
ta baslamıştır. 

bayramlık elbise dağıtılamaya lunduğu bildirilmiştir. 
serlivhaaını taşıyan bu seride memleketimiz dahilindeki caktır. Bu haşereye karşı mücade, 

lzmir' de intihar 
teşebbüsü 

düşman propagandalarının ve cenup hudutumuzdaki Hilaliahmer cemiyeti sene le ancak bu suretle kabildir. 
l~ vak'aların iç yüzünü bütün çıplaklığı ile gösteren ve bidayetinden beri 2,000 fakir Bir katil Antalyada IZMIR., 26 - Karantina mahal

le•inde otcıran Ayşe H. ianıinde bir 
hizmetçi kız intihar kastı ile kendisi 
ni denize atnuı iıe de kurtarılmııtır. 

Cenevre davetini 
kabul ediyoruz 

Murahhaslarımızı göndermek üzre C 
miyeti akvama mektupla müracaat et~ 

ANKARA, 26 A.A. - Tür
kiye Cümhuriyeti Hükfuneti ta 
rafından Cemiyeti Akvam U
mumi Katipliğine atideki mek 
tup gönderilmiştir: 

Katibi Umumi Beyfendi; 
Avrupa ittihadı tetkik im

misyonunun gelecek içtirnamm 
15 mayısta Cenevrede küşat e
dileceğini ve fakat, Pariste top 
lanmış olan tall teşkilat komis
yonu tarafından muvakkat lıir 
ruzname tanzim ve bazı dev
letler tarafından bu bapta ku
yudu ihtiraziye dermeyan edil 
miş olduğu cihetle mezkur mu 
vakkat ruznamede, üçüncü nu
mara tahtında mukayyet me
sailin tetkikma komisyonun 
başlıyabileceği tarihi kat'1 ola
rak bildirmek sizin için müm
kün olmadığnu müş'ir 1 Nisan 
1931 tarihli mektubunuzun vu
sulünü arzetmekle mübahiyim. 

Bu tebliğden dolayı size te
şekkür etmekle beraber, tetkik 
komisyonunun mesaisine işti
rake hükfuneti Cümhuriyeyi 
davet eden 23 kanunusani 931 
tarihli mektubunuzla, bu ko
misyonun gelecek içtimaırun, 
mayls ayında, muahharen te ·s 
bit olunacak bir tarihte vaki o
lacağını ve bu komisyonun kcn 
disine tayin ettiği vazifenin, 
Avrupa devletleri hey'eti umu 
miyesini alakadar etmesi itiba
rıle dünya buhranı iktısadlsini 
tetkik etmek olduğunu bildirdi 
ğinizi tebarüz ettirmek iste
rım. 

Halbuki, teşkilat tali komis 
y?n tarafından tarızim edilip 
muvakkat vasfile tavsif ettiği-

niz ruznamenin, hükiımetiı 
tetkik komieyo'lu müzaker 
na iştirake davet buyt,rmarJ 
saik olan karardan müstak 1 
duğunu zannetmiyorum. 

Ayni zamanda surası 1 
şayanı kayittir ki komis)~ 
mezkUr muvakkat ruznamedl 
anlaşıldığına nazaran, ke~ 
mesai usulünü tesbit edeceğ· 
den bazı azalarının gıyabıı· 
ve onların malumatı lıariciı 
mesaisi icin bazı usuller k~ 
eden bir İmmisyonun müza~ 
ratma ne suretle faideli 0!2 
iştirak edebileceğimi~; göre 
yorum. Komisyonun ihzari 
saisinin semered;,r olması, 
tasavver ittihadın, iştirak eıl 
bütün devletlerin hukuki ın
vatı esası kavisine biılavetJ 
itibaren istinat etmesile -müıl 
kün olabileceğini da:ma tak 
eden ve kendisinin hic bir 
man ayrılmadığı bey~e1ı~:ı 
teşriki mesai fikrini izhar e 
mck azminde olan hükfırP 
Cümhııriye, heyeti murahlı 
sını, 15-25 Mayrs arası" 
Cenevreye azimete mülıe} 
bulunduracaktır. 

Türk heyeti ınurahlıasasu 
Cenevreye davet edılı.!iği k• 
tarihi vakit ve zaınanile iş 
huyu rursanız zatı iılinize ın 
teşekkir olurum. Ayni za. 
da kat'i iş'arımzın vusu!ünd 
Türk heyeti murahhasas 
Ankara - Cenevre seyahati 
icra etmesi için dört, beş 
lazrm olduğunu nazarı itib 
alınmasını ve ihtiramatı faili 
mın kabulünü rica ederim El 
dim." 

-~~~~~~~--------~~~~~~ 

Acaba nerede? 
lstanbuldan 400 Km. mesafede 

detli bir zelzele kaydedildi 
şid· 

1STANBUL, 26 A. A. -1 380 ila 400 kilometre mesa 
Rasathaneden bildirildiğine sinde olduğu anlaşılmıştır. 
göre; bugün saat 11 i 27 daki- . lzmirde zelzele oldu 
ka, 40 saniye geçe oldukça şid- IZMİR, 26 A. A. Bu sa~ 
detli zelzele kaydedilmiş ve biri saat sekizi on beş geçe ı 
tam yedi dakika sonra bunlan saniye devam eden gayet lı 
ayni şiddette ikinci bir zelzele fif, diğeri sekizi 20 geçe dsl1l 
takip etmiştir. Her iki zelzele şiddetli olmak üzere iki zelz 
İstanbulıın cenup cihetinde ve olmuştur. Hasarat yoktur. 

Yeni meclis 
5 Mayısta içtimaa 

davet olunacak 

Sefirler geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonl8 

Fransız ve Mısır sefirleri 1 

Hariciye müsteşan ekspre~ 
İstanbula hareket ettiler. ANKARA, 26 (Telefon) -

Müntehibi saniler üzerinde taz 
yik icrası için c. H, Fırkasın- Antalya belediye 
dan İstanbul, İzmir, Samsun hadisesi maznunla~ 
gibi mahallere şifre ile talimat . 
verildiği katiyetle tekzip edil- DENİZLi, 25 A.A. - N 
mektedir. Meclis 5 mayısta 1 talya beledi:ye hadisesi mazn~ 
Reisicümhur Hz. tarafından !arının muhakemesine bugil 
fevkalade içtimaa davet edile- de devam edildi. Maznunlar 
cı:ktir. Gazi Hz. Riyaseticii.m- vekilleri müdafaalarını yap1' 

hurluğa tekrar intihapl~rım lar. Karar verilme~ üze:e . ıfl~ 
müteakip Mecliste kısa bır nu- hakeme yarına tehır edıldı. 
tuk irat edeceklerdir. Fırka 
kongresi için ise büyük reisin 
bir nutuk hazırladığı beyan e
dilmektedir. Kongre ic;in hazır 
lıklar faalane bir surette de
vam etmektedir. Meclisin fev
kalade ictimaında müzakere e
dilecek Ük kanunlar arasında 
Cümhuriyeti koruma kanunu 
ile icra ve iflas kanunu gelmek
tedir . 

Istanbul - Ed:rne hattı 
Yunan arazisinden geçmek 

üzere Alpullu civarından Edir
neye temdidi mukarrer tten 
hattının keşfi yapılmak üzere 
Iazrm olan 30000 liranın bu
günlerde Nafta Vekaletinden 
gönderilmesi bekleniyor. Para 
gelir gelmez inşaata ba'§lana
caktır. 

Beyazıtta yangın 

lzmirde feci bir cinaY' 
lZMIR, 26, - Musiki muall~ 

rinden Yusuf Ef iominde bir a~ 
dün Sovukkuyuda bir kahvede o.11 

rurl<en kendİ•ine Adil iıminde bil~ 
dam küfrebni,tir, Adil kahveden 
ııarı çıkmıştır.-

BunA hiddetlenen Yusuf Ef. ı'~ 
lin arkaoından kotmuıtur. Yusuf 
esnada Veli isminde bir gence ~ 
gelınittir. Yusuf Adilin oğlu ,..O 

le Veliyi öldürmüştür. Bundan ti 
ra yaptıiı yanlıılığı anlayan katil J 
riye döruııüş ve Adili de ağır oıır 
te yaralamıştır. 

Yu•ufun deli olduiu iddia J 
mitae de yapılan muayenesinde il"' 
nun varit olmadığı anlaşılmıttrr. 

- ' 

Yeni Asır başmuharrİ~ 
Paristen geldi 

ıü 1 Suriye'de çevrilen entrikalarr te,rib eden bu makale se- çocuğun iaşesini temin etmek- yakalandı 
ıs.ı risini, karilerimizin ali.ka ve merak ile okuyacaklına tedi_r. Cem_iY. et reisi.

1

Ali Pa~a Cinayet işlediğind.en İzmir 
r lııı. şüphemiz yoktur. b 

l '9 yem sene ıçın u ITU«tann da- Ağırceza mahkemesıncc on Aytc H. ın ntiharının sebebi bir Dün saat bir raddelerinde Beya· 

IZMR, 26 (Miliyet) - P~: 
tedaviye aitliği halde firar etti~J,. 
zılnııı olan Y enitiır başmubarrı ,ı 
rinden Behzat Arif B. şehri~e 1ı· 
mittir, Mumaileyh Fethi B. ıll ti· 
miri ziyareti esnaaında hükii111;ı 
şahsiyeti maneviycaini tahkiri~ .... .,<' 
nun olduğundan muhakeme ectr'k'A1 f ha fazla çoğaltılac<>ğmı da söy beş sene hapise m1hkiım edi-

..... ~ ·!~~. ..., ruuuu uu(.TJ:LT'Ç.tlftiv.:..T.L?"'-.;suam·..c:cTJOtCz ur.ı..wJ1Jtı0Ca.-.w....-.1t--. .. letniştir. 1 len ve 341 ~e:1e:;iııdc:1 b:ri ha· 
.u.t;:.- r.\.... 
ç .. .,~ . 

belcçi tarafından bir 'Jece yarısı ına- zıtta Okçularda kunduracı Tahıin E 
ho.llenin tenha bir köşesinde hiknnin fendinin dükkanmd•n yangın çıkmış 
i-.:alc ~.Ji!mi' olmd~ıdır. ! İ~H· de söndilriilmüıtür. tir. .... 



• MlLLlYET RAtARlESI l'liSı\N J 9:; 1 

anayi erbabı arzu ve temennilerini teshil • 
1 

Ş•hlr m•cllılnln lçtlmaınd•n bir tntlb• 

Şehir meclisi nisan 
içtimaı temdit edildi 

Darülbedayiin şekli idar~si harar~tli 
bir müzakereye sebebıyet verdı 

Ş hi 1
. . d'' 

1
.1,1

.nci 

1 

zarını müdafaa etti. Ve altı sc
e r mec ısı un • • ld D rül 

l'eia vekili Necip B. in riyase- nedir aza o~d~gu ~~ : a d" -
tinde toplandı. Karara raptı i- bedayi ta~~ısatı m_uza ere .e . ı
ca d b k okunarak lirken venlip verılmemesının 
aif eldenkl azı ev~a enlere ha- münakaşa ·edilmiş olduğunu ha 

o u arı encum d ğ .. ı di Refik 
Vale edildikten sonra Darülbe- tırlama r ını soy e . 
dayi ve şehir bandosunun va- Ahmet B .. buna da: . 
ziyetlerinin münakaşasına ge- - Avnı B. altı se?edır aza 
0 iJd· B zu etrafında bil- oldukları halde tahsısat mese
' ı. umev ... 1 htlaya 
has dan Refik Ahmet B. lesının müna caşasını a ır 
le ~~z~ arasındaki münaka madıklarını .söylüyorlar. Al.~ı 
Şa hayli h~aretli oldu. sene daha evveline gi~erek soy 

Dariilbedayi hakkında leyeyim. Ben 12 senelik gazete 
hararetli bir münakaşa ciyim, bu münakaşe y_:ıptlmıt 

Encümen mazbatası bu mü- trr ve yapanlar da malumdur. 
esseselerin belediyeye raptile Cevabını verdi. . . 
belediye reisi tarafından id~r~- !>iğ~r azaların f'.kn 
Sini teklif ediyor ve bunlar ıçın Salah Cımcoz B. de · . 
ayrı ayrı birer talimatname ha- - Zaten aramızd~ esa~ta bır 
zırlanmakta olduğunu bildiri- fark Y.ok: ~ayet -~vnı B: 

10.~: 
Yordu. Encümen namına söz a- diklen gıbı Darul?eda>:. hı . 
lan Refik Ahmet B. bu şekli hakiki evla~ımız ı97 . b~tçen'? 
müdafaa etti. Avni B. cevap_ esasına dahıl etmehyız. Dedı. 
verdi: Tevfik Salim Paşa, müess~se-

- Bu müesseseler esasen nin şimdiki vaziyette belediye

b~lediyeye merb~~ değil n_üdi1: ye m~rbut . o~up olma?!~~ 
kı ona raptedecegız. Cemıyetı halledılmesı laz~m g_eldı~ını ı
beledi:y-eden ayrılan altı kişilik leri sürdü. Tetkıkat ıcrasıle bu 
bir mürakabe hey'eti bütün cihetin tesbiti için maz.ba~a ka
tııuamelatını kontrol etmiyor vanin encümenine ven_ldı. 
llıu? .. Müesseseye belediye büt Mezbaha ~esmı _ 
Çesinden tahsisat verilmiyor Mezb.aha ~e~mı çok oldugu 
tııu ~" Ded" için et fıatlerının paha~ı oldu-

. Refik ~hmet B. cevap ğu ve binaenaleyh resmın okka 
" başından alınması r,nuvaf~k bu 

lunacağı hakkındaki taknr o
kundu. Makam namına muha-
ebeci Nuri B., mezbatanın b~
~ediye için en mü_!ıim bir v:ı-ı:ı
dat membaı oldugunu takrırın 

veriyor 
Refik Ahmet B. de: 

- 331 tarihli bir nizamna
tıı.e var. Buna nazaran Darülbe 
dayi müstakil bir müessesedir. 
ı\1rni B. tecahülü arifane gös
teriyorlar. Belediyenin mü esse 
Se:ye verdiği para muavenet fas 
lıııdan bir yardnndır. Esas büt 
Çeye dahil değildir. Hatta bun
dan evvelki senelerde bu mua
venetin yapılıp yapılmaması da 
~Unakaşa edilmişti. Şayet Da
~lbedayi bilfarz sıhhiye müdi
~Yeti gibi bir şube olsaydi tah
Sısatımn verilip verilm<!mesi 
llıünakaşa edilir miydi? Mües
~en_in bütçesi 78 bin liradır. Be 
~dı ye bunun 20 bin lirasını ve
tı.:vor. Üst tarafı san'atkarların 
Şahsi mesailerile temin edil
~ektedir." Mukabelesinde bu
litı<lu. 

tetkik edildi~t~n .~~n~~. ~e~~~ 
verilebileceğını soy e .. ı. k e ı. 

af k görülerek muza eresı 
muv ı 

tehir edildi. . . 
yeni mektepler ıçın 

tahsisat 
Yeniden açılac~k mektepler 

. . arif bütçesıne 40 mu.al -
ıçın ma . ·· .. müzdelo. se 
lim tahsısatı ve onu . 

. "haren ecnebı mektep
neden ı~ı k ocukları ilk tahsili 
terde Tur c; lduklarından bu 
Yapamayacak o ah . 

. . d 20 muallim t sısa 
nun ıçııı e d k" teklif 

ı hakkın a ı 
tı konm~ . . havale olun-
bütçe encumenıne 

du. . müddeti bitecek 
30 Nısanda .. d h tem 

olan meclisin 15 gun a a tatil 
didi kabul edilerek celse 

na- edildi. -

Çocuk haftasından bir inlıba 
J 

T ahıisat meselesi 
münakatı edilmit mi? 

.Avni Bey, gene noktai 

Vtlagett~ 

Vergiler 
Arazi vergisi taksit

leri teshit olundu 
931 mali senesi emlak ve a

razi vergileri taksit müddetleri 
tesbit edilmiştir. 

İstanbul ve kazaları için tak 
sit zamanı temmuz eyliü, ka
nunuevvel mart aylarıdır. Ada
lar için temmuz, ey!O.l, teşrini
ııaııi aylarıdır. 

Eski Menemen 1 
kaymakamı 

Eski Menemen kaymakamı 
Cevdet Bey İstanbul polis mü
fettişliğine tayin edilmiştir. 

Vali teftişe çıkıyor 
Vali Muhiddin Bey Kurban 

bayramında mülhakatı teftişe 
çrkacaktır. 

Hasan Reşit Bey 
Sabık Şark Vilayetled Türk 

Ocakları müfettişi olup Muş 
meb'usluğuna intihap edilen 
Hasan Reşit Bey şehrimize 
uelmiş ve dün Vali muavini 
b • • 

Fazlı Beyi ziyaret etmıştır. 

Polis 3 üncü şube 
müdürü 

Bir ay müddetle mezuniyet 
almış olan polis üçüncü şube 
müdürü Kerim Bey, Giride git 
miştir. Orada on onb:ş gün ka
larak avdet edecektir. Kerim 
B·ey Giritlidir. 

Metruk "'k eın a 

Ek onomi 
~~~~~~~~~, ı-

. , ' ' · " ~ Vatanda{,:' ~ ~ ~· ~ -..........,~~~~~~~~~-...: 

~ Halktan doğan ve halk ~ T B 
K 1

. f ı· k k b. ~için, halkın refahı için çalı- ~ • orsası er 1 er 1 aça çı ır ~şan ve he~ hrsatt~ milli ik- ~ 
~ tisadı teşvık ve hımaye eden ~ M 1 "' l • 

k d hk d 
~ "Milli Tasarruf ve lktısat ~ uame a ·ını İaVSıe a ın ma eme e ~ Cemiyeti,, bu bayram münase- ~ karar verdi 
l!1İ betile yapılacak alış veriıte ~ 

~
I ;s: T icaret Borsası muamelJ.tıru tev. 

H 
bağırıyor: §! · • k · · B d ' d k k •b • b'k , . . ~ sı etmege arar vermıştır. orsa a 

anımın evın e ra 1 azanı Cl re lm ı - ~ Vatandaı. Elındekı paranın ~ muamele gören 42 maddeye itaveten 

1 
• d } 1 b ' ~ kıymeti artsın istiyorsan yer- ~ bazı ehemmiyetli ticari kalemlerin 

erı Ve aha ne er ne er ulunmamlŞ... ~ li malı kullan!. Türk taciri! ~ de borsaya int_i_k~li musamtnJO~dir. 
İnanılmayacak şey Bu ker ni Mehmet ef. hakkında müş- ı Yerli malın Türkiyede rehberi ~ Bu meyanda tütun, kere•te, ko.mur, 

· · ... . se 1 k Ma · · ~ 1 yumurta ve kahve V3"d. r. "! hım- . 

ha!. .. Evet, inanılmayacak şey mal edilerek evrakı ağırceza derk~~ yerlı . ":"'!: al. . .. ~ heınmiyetli kalemlerini teşkil eden 
lı ferlı hanım bir kaçakçı olsun tantiklıkçe yapılan tahkikat ik 1 ° 0 

aca ''.n. 1 ••parıı e- ~ dur ki ithalat ve ihracatımızın en .,. 

amma ne <yapalım ki hakikat mahkemesine verilmiştir Turk sanayıcısı. Senı Turk ~ bu maddeler bugün tanzim edilme. 
bu merkezde ... Evinde bulunan Gelecek hafta Mehrr:et ef. müstehlilri vatandaşa ve Türk ~ miş bi~ ş~kildedir. Bu maddelerin 
kaçak eşyada b' k parrayı nin • hk · d tacirine tavsiye eden bizi ~ ~~ arbı~aı lar'. ne de teslim ve tesel-

n ır aç ~ agır ceza ma emesın e mah b k 1 iSi lum kaıdelcn beynelmilel şekle uy 
sayalım: muhakemesine başlanacaktır. ~ çup ıra ma. ~ mamaktadır. Bu yüzden tüccar ar;. 

Bir kebir kazan ve cibre çek K •• .. k • f ~ Alıcı vatanda!! Alırken yer· ~ smda bir çok zararlar müşküller vu 
meğe mahsus imbikler, bir mik aragumru cınaye ın- ~ li malı iste! Satıcı vatandaş! ~ kua gelmektedir. İşt~. umumi tica-
tar soma ve anason, saçak ola- de kadın parmağı lSatarken yerli malı ver! ~ rctimizin tanzimine doğru gidildiği 
rak elli kıyye kıyılmamış tütün İki hafta evvel Karagümrük W'Am"..W.M!J!ffffWA9'/~~~~ :ş~ zamanda bu ehemmiyetli kalem· 
üç havan, bir müberrit (v.s. v. te Çamur Şevketi öldüren Al1i- İh 'k"' } •• d ( lenn borsaya alınması alakadarlarca 
s.) eddin hakkında tahkikat yapı- tı ar a muca e e pek e~emıniyetl~ telakki edi.liyor. 

Zabıt varakası olcunduktan lırken 3 kadın da tevkif edil- Yaptıguruz tahkikata gore tıcaret 
sonra Reis maznun hanıma mişlerdi. Ayşe, Hediye ve Fat- Daimi encümen azası- borsası hu husustaki tetkikatını bi-
sordu: ma isimlerinde olan bu 3 kadı- nın tasavvur ettiği tlrmek üzredir. 

- Ne diyeceksiniz? na ait tahkikat evrakı 6 ncı şekı"l nedı"r ? F d 
d

. ın ık tacirlerimizı"n 
- Hiç efendim, ne ıyece- müstantikliğe verilıniştir. 

ğim ... hepsi iftira.... Müstantiklik katil Alaeddin Daimi encümen, azaları yeni vaziyeti soruldu 
- İftira olur mu .. Evinizde J ile Fatma hakkında tevkif mü- Belediye kanununun 15 ncı Geçen sene Almanyada fındık ta-

bir çok şeyler bulmuşlar.... zekkeresi keserek bunları tev- maddesi üçüncü fıkrasının ta- abhüdatını ifa etmiyen bazı yerli tüc 
Neler bul !ar 1 k.ifh ı t · f A dat ettiği vazifeleri ihtikarla carların vaziyetleri Alman piyasala-

- · muş ·· ·:· - · ane~e sev,ce mış ır. yşe mu··cadele mefhumu dahı" linde · 
- Demın okundu. İşıtm-dı- ve Hedıye serbes bırakılmışlar rınca ticaret odası ile borsasından so 

niz mi? Mesela bir koca kazan dır. görmektedir. Bunun için bele- rulmuştur. Yaptığımız tahkikata gö-

T d. iktr t ··d·· · t" b · re bu sualden maksat o-eçen sene Al· 
bulmuşlar... u .. rk-Belçı'k-. muhtelı"t ıye sa mu unye ı u gı- .. "' · d · f" l · · manyaya teslimatını ifa etmeyen tile 

- Efendim, o bizim çamaşır hk • d bı yerler ekı satış ıat ennı tet carların bu sene Alman tücarlaril< 
kazanı idi. ma emesın e kik ve tesbit etmiş, encümene temasa girmelerinde bir tehlike olup 

- Pe'ti, imbikler?. . Pazar olmasına rağmen muh bildirmiştir. Encümen, bu tet- olmadığını öğrenmektir. 
_ H aberim yok onlardan.. teli t Türk - Belçika m ahkeme- kikatın tevsiine lüzum görmüş Ticaret borsasının ve Ticaret O-
- Ya, anasc na ne diyecek- si dün de toplandı. Vil Bork bu hususta iktısat müdürü Ke- dasının bu suallere ne cevap verdik-

siniz? inşaat şirketin in Tü;-kiye hu- mal Ömer Beyle görüşülmüş- leri malilm değildir. 
·- Anason ne olduğunu bil- dutları dahilinde ve muhtelif tür. Şimdi iktısat müdürlüğü, 

b
·1 mahallerde inşa ettiği · köprü- fiatler için yeni bir etüt hazır-

m :m ı e. . - ı d 
_ H:ıdi, hepsine peki diye- ler bedeli inşaatından dolayı amakta ır. Neticeye göre, 

Peşte sergisi mümes
sillerimiz gitti 

Em. Ya, müberride :-.z diyecek hükumetimiz aleyhine açılan daimi encümenin yüksek göre-
58,300 altın franklık davanın ceği fiatleri indirmek esbabını 
mürafaası yapıldı. Tarafeynin temin edecektir. Bu da narh 
mahkemeye tevdvi eylediği ba- şeklinde olmıyacaktır. Yüksek 
zı vcsaikin tetkiki için muha- fiatle satış yapan yerlerin sınıf 
keme t alik ecfüdi. lan yükseltilecektir. Bu suret

Muhtelit mübadele tali ko
misyonu son zamanlarda mü- 1 5iniz? 
him mik~asta met ruk emlak 1 - M ü'c ·n" t r 2cir efo;:d: m ' 

Mili İktısat ve tasarruf cemiyeti 
namına Peşte sergisine iştirak ede
cek olan Vedat Nedim ve Daniş B. 
ler dün akşam Peşteye hareket et
mişlerdir. meydana çıkartmıştır. - Scğ· tma 5.leti ... .. 

Vaziyet derhal vilayete bil- - Vel1':11i ~;,d:n ;~_tıyo.'.um 
Girilmiş ve tahkikata b2şlan- adı;'- ... Scgutma -~ktı.:. muber 
mıştır . Defterdarlık faaliyete ;:it .. m~iberrıf muberrıc;._. .. 
gecerek bu yeni emvalin ma- Dcrrc'. olu e t < ı s.<ı kıra-
hal ve vaziyetini tesbit ede- cdıır z~ rn ı ·. N ."11 k lm ış. 
rek defte~lerini tanzime başla- - F:, c gırc ı ac Y oldu? 

M. ürbah t:ı rafmdan Fener le fazla vergiye tabi tutulacak 
bahçedeki dalyanına vaziyet e- • o~~n müessesel~r. de .srnıfl.a~ını 
di'dii>-i icldiasile hükumetimiz yukseltmemek ıçın fıatlen ın
al~yl~inc açı ' an ı 7 bin küsur li~ dirmeğe mecbur kalacaklardır. 
ralık t a,.minat davası da aynı 

Beraberlerinde, ihracat emtiamız 
dan nümuneleri ihtiva eden 60 san
dık eşya ve memleketimizin bayatı 
iktisadiye. içtimaiye ve müesseseleri 
ne ait resimli grafikler götürmüşler. 

dir. 

_ Ü"' ::y va1· /Ol'-· ·· 
mıştır. , z· B 2 a _ o.~ aydan b~ı-i b•ı h·dnr 

ıya ey~ y a!Ut ve eCle\ atı görmediniz mi ? 
mezunıyet I _ E vin keş" buc"~r rc!:tur, 

Polis birinci şube müdür 1 efendim. Görsek hiç haber ver-
muavini Ziya Bey, Avn.:r:ıda mez mi idik ? . , . 
tedavi olarak geçenlerde ~chri- Dava evrakında ıs ımlerı ge 
mize avdet etmişti. Mumaileyh c;en daha bir çok h·!n ·r;ı ~a'. var
henüz tamamen iyileşmediği i- dı. Bun'anl' da cel ::ılcrı ı~ın mu 
çin iki ay mezuniyet almıştır. hakeme kaldı. , • 

İ Neşetin ı:-u1j~ kemesı 
Maluller cemiyefnde : mevkufen görülecek 

bir suiist ·mal Aralarında b;r kadın yüzün-
Harp malulleri cemiyHinde den !:avga çıkarak İ~mail i~min 

bir sui istimal meydana çıka- deki arkadaşını yaralayan N > 
Şetin dün Ağırcezacla muh-.::e. 

rılmıştır. N mesine başlandı. ecet gayrı 

sebeple talik olundu. 
M. Brebon tarafından mü

sadere edildiğ i iddia olunan çe
lik cılınk ve 11ivhalarından do
layı- hükumetimiz aleyhine açı 
lan 9,760 İngiliz liralı' : tazmi
nat davasının da mürafaası ya
pıldı ve karara kaldı. 

Ayrı bir celsede de 909 Bel
çi'rn ist i\.:nz hamillerinin bele
diye ak yhine açtığı dava iki 
taraf arasında sulhen halledil -
diği için bu baptaki itilafname 
tesc.il olundu. 
· Türk - Belçika mahkemesi 
bugün de toplanarak Anadolu 
D, miryollar idnesinin Belçika 
hükt m~ti aleyhine açtığı da
vaya bakaca::tır. Bu davada 
Demi;-yollar idaresini Darülfü
nun emini Muammer Raşit B. 
tem~il edecektir. 

•O .......... 

istihkak 

Cemiyetin idare hey'eti ile 
evvelce her hangi bir seb!pten 
dolayı araları açılan bazı malfıl 
!erin ötede beride cemiyet na
mına kitap takvimi ve saire sa
tarak paraları kendilerinin aldı 
ğı meydana çıkmıştır. Bu me
seleye milli müdafaa vekaleti 
vazıyet etmiş ve cemiyetten 
bazı izahat istemiştir. 

mevkuf olarak mı hakem~ edi
liyordu. Ancak mahkeme, ev
velce bir cerh vak'asından 3 s: 
neye mahkum ::dilmiş clm'.lsmı 
nazarı dikkate alarak ' :endisi
nin t evkifine karar vermiştir. 
Muhakeme şahitlerin celbi i
çin diğer bir gi.ine bırakılmış-
tır. mazbataları 

Haydar Rifat Eey Mübadiller iskan müdü-
ipek tohumu enstitüsü 

BURSA, 25 - Bu sene inşa edi
lip böcekçilik enıtitüıüne tahıis olu 
nan tohum kıtlığında timdiye kadar 
fenni bir ıekilde ıaklanan İpek böce. 
;;.; tohumları ıatılmağa başlandı. Şim 
diye kadar köylüye vaktinden evvel 
tohum satılması gibi mahzurlu bir 
halin hu suretle önü alınmıştır. 

Enstitü ayni zamanda yeni bir u
•ulün tatbik.ine de başlamıştır. To
humları inhisara tabi tutarak kont- -

1 etmekten ibaret olan bu üıul Bur 
r:da ilk defa olarak tatbik edilmek
;edir. Bu suretle köylü ve böcek ye 
tiıtiren halka hastalıklı tohum veril
m..ine meydan kaln\ıyacak!ır. 

Bu tarzda ilmi esaslarla bir kaç 
ıen• çalıııldığ~ takd.~rd_e böcek. has~ 
lıklarınm kü.llıye? onune. geçılec~~ı 
kuvvetle ümıt edılmektedır. Talı11lı-

. balyada yapmıt olan enstitünün 
~· yınetli müdürü Tahir B. Bursa bö 
cd.çiliğinde fenni usullerin yerleı

ne gün çıkıyor? riyetine davet olunuyor 
Avukat Haydar Rifat B~yin 1 -- Mübadele ve teffiz işle-

hapishanedeki mah.kumiyet ri tasfiye kanunu yedlerinde is-
müddeti Nisanın 28 ıncı gunu tihkak mazbatası bulunan mü
hitam bulmaktadır. Haydar badiller bu mazbataları 28 
Rifat B. bayramın birinci günü mart 931 tarihinden itibaren 
saat 14 te tahliye edilecektir. 28 Haziran 931 tarihi gayesine 

Oktruvacıların dünkü kadar Vilayet teffiz komisyo -
muhakemesi nu riyasetine ibraz ve mukabi-

linde makbuz almağa mecbur-
16000 liralık bir ihtilasta d ur. 

Matbuat cemiyetinin 
Ya! ova tenezzühü 

Matbuat cemiyeti bayramın 
ikinci g ünü Yalovaya bir tenez 
züh tertip etmiştir. Kalamış va 
puru çarşamba günü sabahle
yin onda köprüden kalkarak 
Kadıköyüne uğrayacak ve doğ 
ruca Yalovaya gidecektir. Bur 
sa belediyesi Yalovaya gidecek 
gazetecilerin iskelede kalma
maları için Bursadan otomobil 
tedarik ederek Y alovaya gön
derecektir. Gece Yalovada ka
lanlardan Seyrisefain bir cemi
le olmak üzere otel ücretlerinin 
nısıf olarak alınmasını emret-
miştir. 

Vapur akşam altıda Yalova 
dan kalkarak Marmarada ve 
Boğazda bir gezinti yaptıktan 
sonra gece yarısı köprüye döne 
cektir. 

Bir ziyafet 
iZMİR, 25 - Halk fırkası 

dün gece müntehibi sanilere 
çay ziyafeti tertip etmiştir. 

Fındık mahsulünün 
zararı nekadar ? 

Ticaret Borsası, havaların fena 
gitmesi dolayrsile fındık mahsulü· 
nün ne nishette hasara uğradığını 
Trabzondan bir telgrafla .,.,rmuştur 

Bugün borsaya gel.., cevapta fın 
dık mahsulünün yüzde on derecesin 
de bir hasara uğradığı ve ancak sahil 
den içerilere doğru hasar nisbetinin 
yüzde elli ye kadar arttı ğı bildiril
mektedir. 

Vapurcular arasındaki 
rekabet şiddetlendi 

Marmara havzasında vapur 
cular arasında rekabet devam 
ediyor. Hatta bu rekabet yü
zünden Çanakkale'den buraya 
80 kuruşa bilet kesilmiştir. 

Ticaret Odası rekabetin or
tadan kalkması için Yunanis
tanda olduğu gibi bir kanun çı 
karılmasını muvafık görüyor. 
Oda bahriye şubesi bu hususta 
bir kanun projesi yapmış İktl
sat vekaletine göndermiştir. 

Sanayi er·babının dilek 
leri tesbit olundu 

Kredi temini, kazanç vergisinin adilane 
tarhı, diğer muamelatın basitleştirilmesi 

Dünkü nüshamızda, amele 
meb'uslarımızın iştirakile sana 
yi birliğinde bir içtima yapıla
cağını ve görüşülecek mCISCle
lerin ruznamesi hazırlanacağı
nı haber vermiştik. Dün Sana
yi birliğinde Vasıf ve Hayrul
lah Beylerin de iştirakile bir 
içtima yapılmıştır. 

2- Fabrikalara verilen güm 
rük resminden muaf mevaddı 
iptidaiıyenin muhtelif zamanlar 
da verilmesi fabrikalar mesai
sini işkal etmekte oldukların
dan ya kame usulünün ihdası 
veya seneV'i ihtiyaç miktannm 
bir taleple ve bir muamele ite 
fabrikalara en basit şekilde ve
rilmesi. 

bulundu1darı iddiasile Ağırce- 2 - İstihkakt veyahut bakı
zaya tevdi edilen Oktruva vez- yei istihkakı olup şimdiye ka
nedarı Sadık ve katip Nured- dar mazbata almamış mübadil 
din Ef. lerin muhakemesine !er de 28 mart 931 tarihinden 
dün de devam edilmiştir. Ge- itibaren 28 haziran 931 tarihi
çen celsede teşkiline karar ve- ne kadar İskan mıntaka müdür 
rilen ehlivukufun raporu oku- lüğüne behemehal müracaatla
narak defterlerde tahrifat ya- rı ve tanzim krlmacak mazbata 
pıldığını tesbit etmiş bulunu- lan için makbuz almaları keza 
yordu. Müddei umuminin ev- mecburidir. 

Onullcu rakı mutalea etmesi için muha- 3 _ 28 haziran 931 tarihine 
fstanbul koleji sporcu- keme başka bir gün bırakıldı. kadar mazbatalanıu vermiyen-

aneııi için çalıımaktadır. DUnlı:U içtimada, sanayi er
babının dilekleri, arzulan tes
bit olunmuştur. Tesbit edilen 
bu dilekler şunlardır: 

3 - Makine muafiyetlerine 
ait muamelatın basitleştirilme 
Bİ. 

.. 

ııı. Çocuk hatası esnasında ları lzmirde Karakolda dayak at- lerle ayni tarihe kadar mazbata 
il Uhtelif müesseseleri idare e- makla maznun muavin için müracaat etmiyenlerin 28 
~.ecek olan çocuklar dün de va- tzMIR, 25 - Robert kolej ıpor· haziran 931 tarihinden sonra 
~f .. eleırine devam etmı"şlerdir. cuları altm•ı kiıilik bir kafile halin- Üsküdar polis merkezinde müracaatları kat'iyyen kabul 
<.ı d elerek lzınir Kolejine miıafir ol· 
l Un Tepebaşında çocukları eğ d:ı!.. Saat beıte lzimr - 1.ı~nbul vo iken Nuri efendi isminde birini edilmiyeceği cihetle bir an ev-
~dirmek için verilmesi mu-

1 
bol maçı yapıldı ve on ıkıye karı• merkezde dövmekle maznunen vel müracaat etmeleri Vilayet-

1 - Geçen Mecliste iktısat 
encümeni tarafından kabul edi 
!ipte ikmaline vakit kalmayan 
muamele vergisi kanununun 
bu senei maliye zarfında tatbi
kinin temini 

4 - Kazanç vergisi alımr
ken maliye memurlarının kanu 
nu tamamen tatbikinin temi~ 

5 - Sanayi ve Maadin r ,_esi 
kasının hususi müessel1' "' \dare ~ 
cihaıı kr.cdi .acması .\' -'taktır· .._.__:,..,. ___ _:. ____ __ ...__ı,.bf~W!Jl.:..!ı!;!!:!~:::;:....;_;_ ___ L.:;e:;;:Y~:_._J,..;.;.·....,raJ.i·ııJıt1ı!i.'---..L.!:F~aL!;tllihı..ı;nıı1eıoıı;!·kijeı,ız~i.Jl~coıım:u!;is~e;.ı:r .. m!!!lu~a!::vii-;J.,lt11 tebliğ edill!liştir. ___ _ 
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.illiy~t 
Asrın u111deıl"Milllgettlr" 

27 NiSAN 1931 
l:>A.REHANE - Anbr• cadcle.I 

Ne: 100 Telpaf .-..ıı Milliyet, 1 .. 
lanbul. 

T.ı.,,_ ......ı.nı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O TUrldye için Hariç lçlıı 

3 aylıir 400 kurut 800 kunıt 
• • 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 .. 
--~ 

Gelen nralı geri verilme& 
Müddeti ıes• aliıhalar ıo kurut 

hır. Gazete u matlouJ• alt itlv 
!fiıa ır.lidiriyete miira ... t edilir. 

Gautemi .. il1alana -·ully.tiııl 
lr•bul elma. 

Bugünkü Hava 

Dün tnlula hararet l!I enı~ 

12 di. Hıı!!ÜIC rozgir po ru 'e 
lıav• açiktir 

ffELE~ 
Soruyor? 

Bir akşam a '" 
lencilik mesele! ı 

• di
,,. 4 al-

mış soruyor: 
"Dilencilik kanunen memnu 

dur. Neden belediye, dilencili
ği ortadan kaldırmıyor?.,, 

Ben de soruyorum: 
Dilenciliği bir memleket

ten belediye mi kaldırır? Be
lediyenin görmediği, el süre
miyecegı dilencilrkler öteki
lerden daha mı azdır? Dilen
cilik çi: kin bir ~ey olduğu için 
mi kaldırtlmalıdır?. 

Çocuk haftası! 

Çocuk haftasını başkaları
nın farkedip etmediklerini bil
meın ama ben pek farkın
dayım. Çünkü mübarek ço
cu ,Jar sabahtan akşama ka
d, bizim idarehanede . Bir. 
sey dediğimiz yok! Lakin bu 
isın bir eksik tarafı olduğunu 
da söylemeden geçemiyece
gi'l . Madem!ki cocu:k haftasın 
da cocuklar bizim yerimize ka 
ı oluyorlar, haklı değil midir 
4rı biz c e onlar n yerine geçe
:ı ı Beıı ıunda mütaaddit fay 

' r gor 1 Nüm Çocuklar po 
lis rıüdu ı.ı. vali, ba~muharrir, 
ı,ıbı \ zifel~· al rlı:cıı biz de 
:ıc ) h rl i ete, kısa pantalonlan
r • ,• i , ı ,b rlerin:i>.ı alıp 
wı. ~ fırla ak.. Bende Fe-
1 . (" 

1 
1 irı , epsine 

ce<ber tedarik edebilirim .. Ço 
cık kıyafetinde İstanbul erka
nım, gazctedleri ~öyle bir ta
savvt - edin, ne eğlenceli olur. 
Hele bir de mektel-ıe gitmek o 
lursa yokmuya, çoğumuzun 

küciıK iken tenbellik yüzün
den oitsik kalan malfunatımı
zı ela ikmale fırsat hasıl olur. 
Bu fikir fena mı allah aşkına!. 

FELEK 

J'eni ıu!!Jriuat 
Yeni bir spor ıııecmuası 

c·c"·eh 1.1~t' sa:tH,in ~\t:\.'t 

._,._~ı Hı'' ı 0
1

111 'p , .. '\.tctıu nJ~t·· 

•u· ı ,ı.:r r f :11,Ha:ı<t ·ı h ha.1l tnu 
ı~a.r rlt"ı e lı).c~· t"- n t)!impi\•ar 
ı"~uilc lı~ 161'.1~ l ır ~J.tıt ~•ıch 'i ç•kı 
nh."t~· ıl <"r ;ılınn.•:tı;. t;ıJtFı ... ıa'f 
l,.'u' "'it li\ .. ilf' ~ ; •lıoJtlLi HH 
,, ... , .. 1\ t _ .. ıl!~ li \ _ıl:ırlı ' • r· 

!-.1 !f! 

1 ~:ık n1a• hıt 'JJ•r ınecnnıoı.· 
t·ı 11 \eri~ t~,~ı:.,,rıı. 

~···································· ... ·····························:::;:::11111 d"'"A'N'AitiOü:'ü 1 
~i SİGORTA ŞİRKETİ ii 
§§ TarklJ• it Bankası tarafından teşkil eclllmlştlr ı~ 
:: Vaaaııı • Hayat • Mülly• • Kua • Otomoltll • ra11' 11lly•I' ı:: 
:: •aliye 61certaları•• lıaı.uı eder. e: 
:: Adffl: ' .. eti V•lııl lıu lstaıılUI e: ·- =· :5 Telefon: lıtulMıl - 531 Tetıı:ra!: lrııtıyu ı:E -- -· .--.................................................................................. . 

····································~···································· Tayyare Cemiyeti İstanbul şubesinden: 
21 !'i adet müstamel kclimei tevhirli beheri 500 kumş 

'>!4:1 ,. ., \ y yıldızlı beheri 200 k unışlnk 
267 ,, -. Haritalı ,, 200 ,, 
Ralıldıı adet e eHa.fı yıxılı Türk pulları pa1.arlık sıırNlle <a

ulıktır. 
Taliplerin l 2 'lıt}l> 931 'alı gtinü ra,ııloğlunda ~llhl' hi n;Hn· 

<l~ki kombyona m;iracaatları. 

IST ANBUL VILA YETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Kiralık taşacağı Rumelihisarında Balta limanı 
ahırlar arkasındaki bir dünümü taşlık ve bir dö
nümü düz erazili taşocağı 3 sene müddetle kira
ya verilecektir. Senelik kirası 40 lira, kiralamak 
açık arttırma 3 Mayıs 931 pazar günü saat 15 te 
Defterdarlıkta (M-38) 

r·--··-- .. 0 ls0

tanbul &ı;diye7i-iıf.;t;..~----·-·ı 
.......................... ___ ........,. .. ·--... --1 

Ak>ara) );ıngın 1erinde 7 lııd ;1<lada l\;ılr.h:ınajta mahaUt,indc 
J 16. 73 12:3, Jı.t!, SS R6-2 85·1 h;ırita numaralı • ,;ıl:ır ara~ın· 

dıı 8 J ınctro ınurabbaı yüzsü~ ar<anın mecro ınıırıhbaına .1 Ura 
kıymet ukdir olunarak <atılmak için alUadnrhırı ara•mcfa :ıçık 

müı.ııyedeyc J..onmu,tur. Taliplerin ~ıınnanıcyı v.rjrıııe~ İ\'İO ıu:r 
ıün Le,:ızım müdlirlüğiıne mü:r.aycderc gi• rnck iı·in ı •ı lira t" 
minıt akçelerile beraber ihale giimi olan 21·5-'ı.J 1 per,eınhc gıımi 
,aat 1,ın be~e kad:ır enctinıeni daimh~ murııca;ttları. 

• * * 
Büyük adada H.ıhtım cııddtsindc hel~di)~ malı •aziııo meı cut 

Jı.okill mucibince 17 mayıs 931 tarihinlen itibar.11 hir ~enl'<leıı 

iıç ;eneye kadar kira ·a verllnıek i~in k•p~lı z.r!Ja ınfü.•.ayedevc 
konmuştur. Taliplerin ~ıırınamı.: almak i~itı iıcr !!llll 1 ı 11.tnı mil· 
dürlü~üne miiracatları 80 liralık teminat ıııakbıı:.ıile ,artııame H 

teklif mektubunu miil-iırlii zarfa koyarak ılıale l(llllU rıla'1 '2 r .;;. 
931 per ·cmhe pimı .-aat ıın be~e i.~d;lr c• et •ne•u ,Jaiıııiyc 
wrmeleri. 

Bedia ham• ın ve,aıtı naklı)C rc•m nd.:ıı 
için tahtı h.ıac .ılınan llO( marka' 1riıl 
murı~~i gUnıı saat on hınk Kadıküy ımk 

hi''Ilıila)edc .atdacıığı ı 1 ı ur. 

nlı ' borcı run tnlısilı 

\'( liı.. Hakıeri)l ıııı .ıre,ıle :'eruIT' .ı,ırıılı ·ıhza•ı ' ~ıda ~c 

ıerilı.lı~ı ~ırc paza ıkla m .. Uı c ı AJl;I m 0.' ı l edCec •inde~ ıulıp 

olarlarn h mayıs •ıJ 1 çar•.t 1 a ~l n ,a,ıı 1 ı ıc l•t. nhul c .ı ))d. 
terdarlıK bına-ı dahi nıle r t ><"'lill ·ıı ul•h muh.ıı ... ıt ~ ıııı >YO· 

n 1 ..,a mlirt1.Cat:lcları. 

50tı kiırı ince ımkıne \<tı1;ı Pc 
H~I) kalın ,, .. 

il;. lla~• .. r' olujıh. esi c 
°'crLnı danıli-tihz.ırına 

lstaobul P. T. T. bai nıö~örlü~iin~en: 
\ c>aiti nakli) ede kullanılmak iızrc h 1011 kilo hcnzin ile :100 

l.ilo mal-ınc ya~ı aleni muııaka,aya '~zoluıı 11111,uır. 
\liınalcı.,.ı ;\la}r-ın 1 '? inci paar l(llllli . uı ı + ıe irra kılına 

ı.:•~ıııı!Mn talipler ~'o 7, 5 ııi<betindt· tcıııinaıı mııı·akkaıılırını 

Iıamikn hMş nıiidıiri)cıte rııiitt)ekldl kunıh,·on;ı 'e ~arınııroeli 

ı;ormd. istiycnlcr ..ı~ ha<1 müdürlü!; ı. .. ıcnıinc ınura..:~at ı:rnıelidlrlcr. 

razarlıtla ta~ta nı~~aıaası 
Pcndi~ l\akccrİI nlojih~ııf'~İıl<' rnıı kıaıi ı:ııikrar ı e eiı' adı 

a,aıı;ıdıı !i,ÖSterilen t.iıtalar paıarlıkla mıiha) xa cılilec~!\inden talip 
ulau!arın 13 mıı)" ••.J ı ı;ar~ambı giinli ,,;ı.c ı <'! re l<tanbol'da 
Ddterdarh~ hina-ı ıbhilınde m•ie~-t•ılı iktı•aıli,·c miih.ıyuc !.o· 

mi,Hmtınıı ıııur~uut ctıncltri. 

:l:\11 ,,ıeı 2'.L 2 '< 4 lı:<>l ıur ıııhta" 

:'100 ,, 'ili,, l ,3 x.... ,, " 
.. 'l2/ 1,SX4 " " 

l'AZAH.l i:;:)l NiSAN 1931 

Bilmecemiz 

SOLDAN SACA 
1 - Evli değil (Sj. Bat (3). 
2 - Doğurtan (3). Beynz (3). 

Valide (3). 
3 - Bir batırsak i•mi ( 6). 
4 - S.ba (2). Bol değil (4). 
5 - Elem (5). Sicim (2). 
6 - KalmaktRn emir (33). Bir ci 

het (4). 
7 - Sealiıi de var •es•i:ıi de (6). 
Uıhim (2). 

& - Cenup komsumuzd3n biri ( 4 
Siyah (4). 

9 - Duvar (3). Nota (2). 
10 - lhtizar (3). Bal (4). 
11 - Yiyen (4). Altı (3). 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Çocuk oyuncağı (5). 
2 - Hulefai R~~idinden biri (8). 

Not• (2). 
3 - FeMlılı (3). ineğin yavrusu 

(4). 
4 - K~lb:.ır (4). Papa (2). 
5 - Bcrck (3). 
6 - Oıla (3). Zon~in de~il (5\ 
7 -- Yam"' (2). Beygir (2\, 
8 - Fenalık (3) Yemek (2). 
!1- Biı •iin i< • .' (4). Cet 13). 

Sarı eb.h (2). 
ıa....:. Geniılik (2). Pi.lik (3). 

Hl\l'van ol' ü, (3). 
11 - B'zim Auadolu m"lıabiri

miz (~O'f. 

1 tt nbul ·~üh,.. ü icra ~em;l~ 
,3""' dan: I 

Taınamına l 't00 ır kıymet tak. 
cliı· edilen Üsk.;<!Jrd°' Hayrettn Ça· 
vus ınahallcsihin 'foptnsı caddesin
de 

0

redit 19~ JQ7 rı~n aralı dükkanı 
müştemH maal. 'n c hanc:tıin ta· 
mamı. 

23 Ma}1zs 1931 tarihine mU!'ia-
cli! Cumırrtesi günü sa•t 14 ten 161 
ya kod;ır lstanlıul Dördüncü 
icra mcmur1uğunda satılacaktır. 
Satıs sartnamesi 9 Mayıs 1931 
tarihinde divanhaneye talik edile
cektir. Birinri arttırmada hiç bir 
müşteri çıkmam••tır. Arttırma i
kincidir. En ziyade arttıranın Ü· 

zerinde bırakılacaktır. Arttırmaya 
i§tirak i'in yil•de yedi teminat 
akçesi lbımdır. Hakları tapu sici
li ile sabit olmayan ipotek alacaklı· 
larile diğer alakadaraoın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve huıusilt faiz vt masarife 
dair olan iddialarını il~n tarihin· 
den itibaren yinni gün içinde ev
rakı mü.bitelrrilt bildirmeleri la
zımdır. Akıi hald• haldan tapıı 
sicilile sabit olmayanlar satış ıx
delinin payla.,rıaoından hariç ka· 
Jırlar. Alikadarların icra ve iflilı; 
kanununun 1 19 uncu maddesine 
tevfilci hareket etmeleri lüzumu ve 
miitcrakim vergi, belediye ve Va
kı[ ir•rrsinin aıüşteri~ ait bulundıt· 
iu v• daha fazla malilmat almak 
isteyenlerin 1930. HS dosya numa
rasile memuriyetimiıe müracaat· 
lan ilin olunur. 

1.ıaııbul 4 llncü icra ın•murluğurı4H: 
Tamımı on dört bin lira kıy· 

meli aıahammlnell Çır;ıkapı 'da Hü· 
;eyin ığa dynm i\lol!a ltnari mı 
ballulnln Medrese ~ıkmaıındı ve 
umi sakatında ( 2,2 Mıi. 4,4 cedit 
.J.4,6 No. lu ) atik '.l,4 cedit 4/1\, 
.ı,s.~ ;J(4 numıralarlı r-.ırıki.aın 

nıedrt>C çıkmazındaki hydeo iki 
hap ıh~ap hın< on bin llrı " cami 
•okağınd•ki ahşap hane Jörı bin lira 
khıııcıi muhımmlııelidir. 

25 l\fA YJS 931 ımbine miııadlf 

ı•azarıe~i ~nıı 'lll 14 ıen 16 } a 
ksdsr ıkind artırmaları :;apılacakıır. 
Ş.rm•mek 11 M:\ YIS 931 ıarlhin· 
de divoahaı eye raııı, cdUecektlr. 

Medros,· çıkmazındaki nılAk hl· 
riııcı uıırnıada tnziı adt dürt lıin 

lirada \t cauıl soka~ınuaki lıan~ iki 
hin liraya miiıteri çıkmışıır. 

'1tzkiır ~···I menkullt birınci 

derecede gmııiyet undı•ın• ipotek 
olııp25MAYIS931tarlhme kadar mu 
lab ve ma<rd tıkrıhcn (~26~· lira 
dır. ikinci derecede lbrabim lıtıc 
c~gayri foiz ma,rai 'l700 liradır. 
Rifat efendinin bin diirı ·üz kü•ur 
iiu mathlbundan dolı;ı malıcuıdur. 

~'!yat ıirl~•tinlıı dört}ÜI. tlli lira 
kü••t kı•nıf maılnbundııı dtılavı 
n1ahcıı1.dur. 

Enıinc haıııın tA fıad;,,n tcıa 

<iorı bin lira~a m•lıcuzdur 4,rıırma 

Jk'ncidir. lpotelnl•r ırmiıı edildikr•n 
şonra enıi ıdt aruranın üzerinde 
lıırakılacaktır. ~"İülaycdese iıtlnk 
vilzJe ,·cdi ıenıinıı l:lzımdır. 

Hıklırı ıapu skil'trile ••bit ol· 
miyan ipot le •la.:•klılar ilt ,ı;gcr 

•lıkadar•M·ı ,.c irtHıl haklı . ıhıp· 
!erinin bu haklarını u hu<uıilc dı 
't' rnasoırl! • dıir olan it.idi~ıarını 

i.an t.arihinden lıh.ıren \İTlllİ ~tin 

Jç'ndc runkı mü•blıcl.rllt bildirme· 
lrr' l:lzundır. Akıl halde hakları 
tll~\I ~iri ılc ... ı'>it ulıni!!ınlar ıatış 

bedelinin r"' laıılmJ.,n•lın hart~ h
lıriar. 

\11.kıdarimn it•• \e ıf,is kaı:u 
ı u .un 1 IQ :ncu n"laJdcsıne !ı(Ürc 

luHkı harı->ktt etrnelcrı ıüz.unlu \e 
nHlıcrakim .ergı. Belediye -.kıl 
il!&res~ miışteriyt aitıir. ı.:,·s1f1 '~ 

mu~ıemilau hakkınd'ı ,.. daha fazla 
roaltimaı almak ls!C\enkrin fJJ0-281 
.. ·n. lu J~OıiJ<il'tnda Olt\cnı harirı ve 
nıükt:lh:Iİ\ı.., 1i~tesin:.. nüırıcaat ~t· 

nı:lcri ıl:\ıı olunur. 
- -------~--

1 üncf1 h;ra ınenı Jrl; 

~und1n. 
'r:.ı.maın nna .3 9 -') lira kı n1eı 

a dir ~ e~, .l.'\nd1klıd:ı \lollı\ Çelebi 

n1 ıt alle;,ırıdt· ' ), -na }1 i çt• '"~<ldı· 
"lnı·e ril·ronl r ' car ııı~ıt ır. ura 
ın;H.t~izi hıt\i ıtik nü.kerrrr 10~, 

ı O,, !08, IJ8, 1 ıo \'e cedit l ll, 
ı ı. l llı ncrır.arolarl3 morakbm ın .. 
oda tn; lı; uuk~i\n 1 .. 122 p lu 
ıniHret nr .... ın 11 ı ı~ıflan açık ı1rrur 

ına} a \az \!dilmiş o1uı~ ı fı ı Q."' 1 
tadhindl' ! r•rıanH~~ı di,-anh3ıH: \ r. 
t•lik cdikr k .ıtı;; 11.lı tarihine mc 
.;;a·,hl c:unıartcsi jdnu !'J.Jt 3 ten 

iti hupğ• kadar ·~ık amırma rnre· 
tıle ı-.t.nt·ul .J. ünL" il··:ı men1urlu 
gtıııdı 'attlac•~tır .• \rtıırm•ya itıirak 

i~i' vü1.Cc ~ ıdi tt·ııılıııt akçe•i ıh

nır. :\lıitcrakim \tr~iler l'e llclediye 
re.:imfttri \'ıkıf icıre(· NÜftt'riye 

•ıtıir. 1 lakları lafHl ,;c;ııerile 'abtt 
olmıyın ipotekli ılac•khlır ;;, ıli 

~tr ılllct<l&r•rın 'c irıifık hakkı •a· 
hipl<riniıı bu luklarıııı \ • bu•u,ilc 
rai?. ve m•-orilı ılair olııı iddialarını 

ılln tarıhln<lel\ ıtibuen )ir•I ıün 

Jçin<le e\'rtkı IDIİ bitc!erıle biMlrııı•· 
Itri lAıııadır. \lı:.J bddc hıklım tapu 
ıicıllerile ahit olnıntrılar <lt•f be· 
dıllnin pıyh)m111mJ .. ı h>riç k;ılırlar. 
.\1ahd11ların v.ni ic•·a H i\ltı ln
Runuııun l I" un~u ft•JdJ•<i lılikmüne 
~ör• tnfikı hare~et t.ır.eletl ı·e ı!eha 
lızla nıılumat alııı. :- i•teyenltriıı 

•ı30-~~~ doı~• nunıara· le mcmııri· 

yeı!mlr.e ıııüracuılatı ill.n olunur. 

Kurb;ın ıltri w lı~[saklarınııı 

L11 yare ct!miyeıiııc vcrıııi;· .. 
• 

- mek mecbUnyeftinde ~kaklD'Jl. ı rahim Bey yanlış tamninet-'"- &ahim- Bey Fettahı baş-
Bu sefer lıbrahim Bey sert memişti. Kül enin gizli bir ta11 aşağı süzıere•k: 

bir sesle: mak&adı olduğunu keşfetmiş, - Sen de. dedi adam değil-
- Doğrusunu söyle, dedi, i~in hakikatini öğrenmek iste sin .. 

niçin konağa döndün .. ? yordu. İbrahim Bey socdu: Bu gene bir hakaretti. Ken-
lbraıhim Bey ken'disini ta- - Benden ne saklayorımn.? dtsinin aşağı ğöriileıı mevkii 

_ kip mi ettirmişti .. ? Küçük Ha Birisini gözetlı:.ınek için mi şimdi tekrar yüzüne vurulu
- Pa. a Efrndi zatı "!ilerini l 1brahim Beyin şu söı.ü ilave nımın arabasım bırakarak ko- tekrar konağa döndün.? Kimi yordu. Herkesten bunu işiti

boklc-<li;,ini beııdenize söyle- etmesi zenci kölenin büs-biitün 1 nağa döndüğünü İbrahim Bey gözetleyor<;un .. ? Hanımefendi- yordu. Bülbül de ona böyle ha· 
dilt>ı. hayretini arttınnıştı: 1 efendi nereden biliyordu.? yi mi, yoksa belki de pa-şaefen .karet ctmeya( ml)ydu.? Şimdi 

- O hal<le acaba nerededir - Biz de Paşa h•;ıı·irtlcri İıbmhiın Beyin sert bıakrşı diyi mi? gene bunu işidiyordu. 
lu?... her halde öyle z•ııru1eıdeyorlar 1 karşr.ıırı<la ne de'Yeceğini ~- Fettah İbrahim Beye baka- Fettaıh şiddetli bir intikam 

- Bunu bilmiyorum elen- ki siz bu saatte konakta degil 1 ~ıran zenci kö~ beyefendinin rak gayri fötiyari bir surette hissi duydu. Gene gayri ihti-
dim. siniz., Fakat .nasıl oldu da git ı gitgide artan bin sertlikle söy şunu söylemekten kendi•ni ala yari bir surette haykırdı: 

· - lJi~cr nareınagalannı da tiğini;ı )erden dönüp geldiniz? 1 !ediği şu sözlere de ne cevap madı: - Ah, eğer beni bu hale ge-
buhııı ı..ı, ı.;a;;ırmız .. Belki on- Kölenin sanki dili tutulmU§· 1 vereceğini bilemeyordu. - Siz iııı:;an değilsiniz siz tirmiş olan adamu1 kim oldıı
la.. bılı. de ı;tjyler.. tu. İbrahim Bey gözlerini Fet 1 - Yalen söyleme .. Sen has- cinsiniz .. Siz insanın içinde ne ğunu bir kere anlasam .. O a-

İlır. ıim Bey durdu. İçine taha di.kmiş, ondan ayımıayor ı ta filan değildin.. olduğunu anlayorsunıız.. damı bir kere görsem. Ben 
sanki hi,· sey clo~mu'i gibi kar du. Fettah kendisinin vaziye- Sen kimi kand11racaksın fcJ. Fakat böyle söylerken ken- ·~imdi memleketimde hür bir 
şıs n la':ı /.enciyc haktı. Ha· ti müşkil olduğunu anladı. lah .. ? Ben hekimim. Senin has disinin her vakit büyü·klere adam olarak kalacağım yerde 

1 re ı a~asına: , Kendini biraz toplayarak ta olmadığını hemen anlayı- karşı riayet ettiği te•rbiyeııin bmada bir köle oldum. Bir ha-
i Pas;ı lıa1.retlı;.ri, dedi, si- yalvarır gibi şunları söyleye- veıxlim. az çok haricine c;~mış oluyor- remağasından ba~a bir şey 

;s ze kar~:' pek biiylik bir itimat bildi: İ•bratıim Beyefenclinin he- du. Fakat gizlediği maksadın değilim. Ah, beni bu hale geti 
., .. beslcyorlar. Sizin her yerde - İstirham ederim, paşa e- kimlikle hiç bir ala.kası yoktu. böyle ba,likası tarafından keş- ren adamı bir kere göı:ısem .. 

.~,1 ~ bi "n ~eyle öjtrendiği- fen<liye benim kıona.ğa döndü- Fakat bu yalana Fettaıhı inan fedilmiş olması zenci köleyi Zend köle, fürahim Beyin 
... u "''1 ı· 1 
r' t E ·'"""' • ıyor ar. ğiimü söylemeyiniz.. Ben bi- dırmak onun üzerinde istediği o kadar şaşırtmıştı ki Fettah ·hayretle bakmasına eıhemmi-
f~nJ-r~" ı n.,n açıldı. Hele raz ralıatsızdı:ın. Konağa dön- tesiri yapmakta geçikmedi. lb J kendini zaptedememişti. yte vennedi. llive etti: 

~~· Ba)ram müııastlıcı 

MELEK SiNEMA51 1 
Yarınki salı matinelerinden itibaren 1 

MARIE BELL'in ~ı 
şahesı·ı ~ 

I Çılg~.~ ... ~~~cera 1 
~ Rtlıkatindc ( .\~K GECF.LERI) filmindeki .,katlı•lan IE \ ' 
~ MURAT vt JI \I Gt:RALD bulunacakıır. 

~~ S~r~er ı; bilıcl~ıad~n ~arik 
:ı:::r.-=ıı:ıı1t=nl!!P= nıii!BllllllDlllllnmJ!mmı.ım!'l:ınei:tr:ı!!l!!:n'ınt:ı1:mma-ı:ı1n • :: •• ;,ınu.ı .. t: •• :ı •••••• ~r.llltttllUlllU&lt=--·=······-···=-ı:ıa::u.:m: ug 1!!1 Kadınların en cızibedarı alnema anlnlerlnin !!il 
f:H •n ıevlmlili GRETA GARl\O •lhıyeı i!i! 
l!i! ~ önümü~d•ki çutımb• akı•nıı fnkaltde 
füj ~alı olarak 

!~!; MAJİK SİNEMASI 
!~i: tarafınd.i ıakdim tdtlccek 

illi. ANNA CHRISTIE 
•••• ha~li! ııhcotrind• Almança konufıcıkor. 1 
mı /uıl çehıe,inde lııyııın l:ıtirıp nişaneleri ii 
::!! heliren gen, kız (A, 'NA CHRISTIE1ı1 r. 
:m ınuımma ılılt ve korkunç masktsi ıahıında : 
i::! ırcessUm et mit (-;reta Gırbo' ·u göree<i.;inlz. 
~~~ IHcu p<ıa~ ıınal ohnuş bu kııın duçar (l!duıu irtirabatı mane\'İJtı0Jnin 
§f: ınti>cbbibi olan ptderi halıkında okudu~u llneıler cidden pek mües~: l 
......... •rı:c:cını!r:G!::nı_.._ d'l d .... :u:ınıımııımaumı!lnnıır.·ını H:i!ii5!1:iı!:::u::• !ttUlllllllP"" ,,. 1 suz ur ~n:ı .:w.m:.-mmı:c.:::: t:::n: -~BlHLiE ~BlPLiN 

en ,, •n ~aheatri 

ŞEHiR IŞIKLARI 
ClT\ Llt:HTS filminde 

OPERA 
ve 

ARTiSTİK 

.. ....................... . 
JF.ANNE HELBLING - GLASS· 

PAOLI ıarafmdan ttm•il •dil • 

~incmılırının temaş:ıklrını arasın

da .,,.lnç. nt~e ve kıhkohaıı 

rımaıaen Franiızca tözlll 

DEVLER KERVANI 
açıJOr. . t•J•nı lıancı fllmlnıa munffa· 

Hamı~, Hu film için Ptlnin · kiyeıi 
da veıiyeletln kabul ıdllmivec•ti İ . 
mulihıir.ım heyan olunur. MAJ K Sınemasında • i gundH ıı;ılnt anmakt•dır. .·on 

~.,.•• 19•••••••••••••••• G·· 1 d · ·r d dini •ALKAZAR s· • un erın en ·~ı, a e , 1. • ıneması ... , .. ,_, .......... ..... 

iKl~IN~!Bl INlNMlMi r~:ın~·~:ı~·: j~:ı::.:!::::ib.~~= 
: RICHARD TAUllER tarahndan : : ETUAL SiNEMASJ : 
: ıtnı,il tdllen Almanra <cali •<IzlU •!• 2 film bırden takdim cdiıor. r 

1 liuJ.>:t.in ve \ann ıon günüdi.lr. 1 • • film. • : K D l R Z U ~ ~ ~ 
• Cörme, enler için 'On lır•at ; ; •ıt 
=-••l muıN duhuliıt JO kuru···· • 'ORMA ">l 'lll':R~:R ,. LE:\\ IS f 

!iöOYfloıi le E'C"ff~Tt" B [~ 
! 1 filmde =••'•mamtı ı ans zen , ı .filn •• • ........... - ........ ---· .. -··-----... -Ali' ________________ _ 

LDevlet Demiryolları İdaresi ilanları 
D~vkı dcnuryolları umumi ;daresindcn: 
Devlec ı.lcınıryııllarının hangar bulu11mııy<1n İ>ta>iyonlarmıia id· 

dihar edilen 1.ahirelerin ınuh:ıfazaH mıık,adllc ımıl :;ahiplerine be· 

her mu~amha vt beher halta için 1 SO kuru~ hede! mukabiiinde 
mu~amba icarına <lRlr D. D. 24 numaralı ) ~nı bir ıarıfc lhd&< 

tdilmi~tir. 
Fazl:t malılm~r i~·ın bıa,ıı u:ılarınn;.• miir~~ut edilml'lİdir. 

ıi * * 
\hıhıelif cb'Ht;ı adi ve 'agon e.ımluı bpıtlı .~arflA mıı•Hkıı· 

saya konmu~ınr. 

Miinııkı:ıa 27-!i·IJ.31 ~ar~umha ~unu u.ıı l!i,.l() dıı . .\nJ..arıda 
devlet demiryolları ıdaresindc yapılacıkltr. 

Mün.ıltHaya i~ıiraı cdecd:lcriıı trkli[ mektuplarıııı ,c mu,;ıi.

k~t ıemin•tlarım aynı gümle s.uıc 1.5 e !.adar 111önak,..., knıııı •yll
nu kitipliğine \ermeleri l~ıımdır. 

Tıılipltf' miinah~a ~aııntımelerini .ı ıi<; lira ımıldıitiıJ<le !1.•o\..11rıı 

ve Hıydırpa~;ıda idare veznelerinden ıeılaril. cılebilirler. 

Devredilecek ihtira lıe .. b ı at iiaerindelai hulmlr bu )ı...., fenj 
"Maıııniiimü havi aliiminyiim veyehut icare nrilecetln4en mez· 

halitaaının tekemmülü için 1111..ı,, kür ihtnyi .,..ltn almak ven iıtiar 
hakkında bir ihtira berata tal.ı.i ;p. etmek erauıuıwla bulunan zevabl' 
lstenhul Vilayeti Cemilaine 22 Ni· htanbul Bahçekapı, T9' H .. No
.. ,. 1928 tarihinde takdim olunup 43-48 ıle mukim vekili H. W. IS 
11418 numara ile mı:kayyet müraca- TOK efendiye müracaat etmeleri. 

...::.: Zati aliniz çok · okmnuş ğır bir ta vur la ve ıkökyi teı
bir beyefendisiniz. Acaba be- kin edece~ gibi söyliyol'du. 
ni ıbu hale getiren adamın is- Beyefendinin bu sözleri köle 
mini, kim oldugunu bana ha- üzerin,1. beklenen te&iri yap
ber veremez misiniz?.. madı değil. Çünkii Fettah <k· 

Fettah söylediği söt!erin 1 di 1d: 
Ibrahim Beyi ne kadar hayre- - Zatı iliniz pek güzel bu 
te düşüırdüğiinü anlamak iste- yunıyorlar. . Ağzınızdan çı· 
miyordu. Itır.ahim Beyefendi kan bu sözler birer derstir. 
~imdiye kadar lıic; bir kölenin Sonbaıhar yapraklan nasıl a· 
böyle söylediğini göm1ediği gaçlacdan düşerse sizin dudak 
için böyle bir §eyin olmasına larmızdan da hep akıllı :;özler 
da ihtimal vermiyordu. dökülüyor . . Mamafih zenci 

- Falkat, dedi, sen zarıne- nin kin ve husumeti tükenme· 
dt•r misin ki bu adamı bulup eli. lbrahim Beyin kendisini 
öldürdükten sonra seni de so- teskin eden sözlerinin bıraktı· 
•kakta kollarmı sallıya sallıya ğı ilk tesir çabıık geçti. Zih· 
gezdirsinler. Padisah efendi- nindeıki sabit fikrin tesiıri altm 
mizin niıamı var,' zaptiyesi • da bulunan Fettah tekrar ~ı-
var .. Sen birini öldürdÜ'l'I mü 1 du: 
kendin de sağ kalmazsın .. O- - Zahaliniz o adamı tanı· 
nuniçin sen bu adamı aramak- ' maz mısınız? .. 
tan vazgeç .. Iyisimi sen bu Zencinin gözleri git gide 
işi kadere, kısmete bırak .. Her korkunç bir hal almıştı.. Ib
şey kendiliğinden olur.. Fet- rahim Bey haremağasının ne 
tah Ağa .. 

lıbrahim Bev bu sözleri a- ( Biımedj) 

1 
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L\it IO O 11# Jn!. 
Dünkü yangında bir 

çocuk yandı 
Polis Rüstem Ef. metresi Naciye 

Hanımı tabanca ile vurdu 

:ıı•~~~ı 

Havagaıı borusunun patladığı nıuhallebtci dllllkinı 
Vtl z11hirlt1n11nlerden Ziya Eı,/. . . dırma-

M hm t Cemılı uyan 
Dün saat ıs te Şehremininde 1 met, ve e e 

Mecidiye caddesinde dokumacı Ali ğa uğraşmıştır. .. alaimi gö 
h . B 1 rda da teseınmum 

çavuşun anesınden yangın çıkmış un ~. 1 d rhal polise ha-
ittisalindeki İbrahim, İlyas Efendile rülmiış~ur._ B_u h';:ı : hkikat yapılır 
rin kahve dükkanları ile bakal Ha- ber veril_ml§tır· u ;eylerin hane
san Ef.nin dükkam ve kahvesi, İb- Jc_en Şakır ve Ha~an.fe Hatice, Ad
san Ef. nin ahçı dükkanı, telefoncu s~ndeki cvd~ d~ ;:\e~eınmüm ala
Mehmet Ali Ef. nin hanesi klimilen vıye Hanıı~ .:'.~ a dana çıkını•tır. · · .. üldugu mey ' 
yanmıştır. Ve ayni zamanda doku- ımı gor üın mimi gösterenler 
macı Ali çavuşun 3 yaşındaki İbra- Tescmm 1 a e kaldırılarak teda 
him namindaki çocuğun cesedi en.. derhal has

1
tane e~ 

kaz arasında kalmıştır. Yapılan tah· vi altına a mmış ır. 
kikata göre Ali çavuş ve ailesi doku 
macılık yapmaktadırlar. Ali çavuş 
bir iş için çarşıya gitmiş, ailesi Fat 
ma Hanım da biri üç diğeri beş ya
şındaki İbrahim ve Hamdi isminde
ki çocuklarını öğle uykusuna yatır
ını ~ ve masura almak üzere koaışu
ya gitmiş. Ocakta yağ erirk~n. par
lamış ve yangın zuhur etaııştır. 1-
ki çocuktan beş yaşındaki kurtarıl
mış 3 yaşındaki İbrahim kurtarı
lamamış ve enkRz altında kalaC'ak 
yanmıştır. 

Bir polis metresini 
nasıl vurdu? 

Evvelki gün Küçiikpazar polis 
mevkinde ifayi vazlfe eden 526 nu
maralı polis memuru Rüstem Efen
di S aydan beri Naciye isminde genç 
bir kadınla metres hayatı yaşamak
tadır. 

Bundan üç gün evve, ikisi arasın 
da bir kavga çıkmış ve bu kavgayı 
müteakıp Naciye H. evi terket- · 
miştir. 

Rtt.stcm Ef., Naciyenin n~reye 
gittiğini bilmemekle beraber oted~ 
beride araştırmıı ve nihayet evvelki 
gün Naciyenin iki erkek ve arkadaşı 
Zeynep ile berıı»er Küçükpazardan 
ge~tiğini görmü~ ve takibe başlamış
tır. Zeyrek caddesinde Fırm soka
ğına gelindiği zaman Rüstem Ef. i
le Naciye H. arasında münakaşa 
başlamış ve Rüstem Ef., Naciyeyi 
eve götürmek istemiştir. 

Naciye, buna muvafakat etmeyin 
ce, asabileşen ve kendine hakim o· 
lamayan Rüstem Efendi, resınl ta
banc:aııını çekerek Naciyeye bir kaç 
el ateş etmi§tir. Naciye, kanlar İ· 
çindc derhal yere yıkılmıştır. 

Naciye H. Haseki haıtaneıine kal 
dırılnuşsa da ölmek ü~eredir. Polis 
Rüstem Efendi tevkif edilmiştir . 
Rüsteın Ef. nin dört çocuğu vardır. 
Rüstem Ef. nin zevcesi kimsesiz ol
duğu cihetle Naciyenin kocası tara· 
fından eve getirilmesine ses çıkarma 
mı:ştır. Rüstem Ef. isticvap edilir
ken Naciye·nin kendisine metres ol
duğunu inlci.r etmiş. kendisini hiz
metçi olarak kullandığın,ı iddia et
mistir. 

" 6 kişi az kaldı 
zehirleniyordu 

Çemberlitafta bir ev ile kar§ısın
daki mahallebici dükkanında üç 
kadın üç erkek hava gazından ayni 
zamanda zehirlenmiştir. 

Bu hususta yaptığımız tahkikat 
şudur: 

Çemberlitaşta 17 numarlı mahal. 
lebicl Necati efendinin dükkanı var
dıt. Karşısında da odun tüccarla
rından Şevki ve Hasan B. !erin müs
şterek otlırduklerı hane bulunmakta 
dır. 

Havagazı ~irketi bu sokaktaki 
boruları tamir ettirmektedir. Evvel
ki akşam amele akşam paydosunda 
tamir edilen borunun ağ:ı:ıru çamurla 
kapamıştır. 

Tamir edilmekte olan boruların 
altından lağım g~mekte ve bonı ile 
iltisakı bulunmaktadır. Gece borı.ı 
tekrar patlamış ve lağım vasıtasile 
gerek eve ve gerek mahallebici dük. 
kanına havagazı girmeğe başlanıış-
tır. ' 

Sabaha karşı s~at dört buçukta 
sütçü dükkana süt getirmiştir. Süt
çü dükkanın kapılarını açmış ve mü 
stahtleminden Ziya Efendi uyanmış
trr. 

Fakat kendisinde ağırlık duy
mus, h.~r .. tarafı hav~ gazı !stili et-

Kuyu içinde 
adam 

kalan 

Bakırköy istasyon civa~mda b~r 
evin kuyusunu temizlemek uzere bt-
risi içine girmiştir. .. 

Fakat bu esnada kuyunun ust 
kısmı çökmüş ve adam içerde kalm:ş 
tır. 

Ancak kuyuda ıskara teşkilatı ol 
duğundan bir tesadüf eseri olarak a
dam ıskara üzerinde kalmış ve her 
nasılsa eıilmemiştir. 
Kuyuda tutulmba teşkilatı olduğun 

dan dışardakiler ile bu boru vasıta
sile konuşmuş ve nefes almıştır. 

Bakırköy kaymakamı ve merkez 
memuru vak'a yerine giderek ada
mın çıkarılmasına nezaret etmigtir. 

Gece geç vakit adamın başı çıka 
rılmıı bulunuyordu. 

Kaçak tütün ve afyon 
Çemberlitaş'ta Küçükağa is 

ıninde birinin evi aranmış bod
rum katında35k. kıyılmışkaçak 
tütiin bulunmuştur. Bu ev şim· 
diye kadar yirmi defa aranmış 
ve her defasında kaçak tütün 
bulunmuştur. Bundan başka 
J{asırnpaşa'da bir bakkalın e
vinde 330 paket askere mahsus 

sigara yakanlaıımıştır. k 1 • ·ı 
Zabıta afyon kaç~ çı ıg~ ~ 

n Hüseyin ismınde bın 
maznu H.. · h k . . akalarnıştır. ı.ıseyın a 
sınıdYak. tahkikat bitiril .. erek tan 
krn ı dl. r'l . . d'len evrak a ıyeye ve ı 
zım ~ ı y kında Hüseyinin mu 
rniştır. ıne·a başlanacaktır. 
hakemes k"' 
Gırtlağını k~.sled?. o-

nıürcÜ o u. 
.. ü Atik Alı Paşıı-

C~ gun ~ tela olduğu 
daki evınde, ın p · · · altında 

tığının tesın . . 
kalp hasta d'le kendisını us
intihar ınaksa •1 nı kesmeğe te
tura ile gı~a~ı azdığırnız kö
sebbüs ettıgını / di Cerrahpa 
ı"nürcü Nazif ~ :n kaldırılmıştı. 
şa hast?han-es;;. hastahanede 

N azıf efen. 1'. Cenazesi a-
d

.. f t etınıştır. . 
un ve a . d'Imİştır. 

ilesine teııliı:n e ı · • nden 
7 kişi hava gda~ı. 

ehirlen 1 
Z berUtaşta 17 

Evvelki gece Ç~m dükkanında 
numaralı ına;'ıallebıcı 

1 
Cemil, Ne 

1 M eıııne ' . 1 lfa oturmakta o an d'\ rle Zarı c, 
cip. Mehıne~, Efen .:,:'ı .. açİk bırakı 
tice ve Advıye ban bavagazı ıle ze 
fan musluktan !ık•;uklart yere yı· 
hirlenerek heps~ ~l lise haber ve 
kılmışlardır. J-ladıse t° aşaya, kadın 
ı-ilmis erkrlckr Cerrl p •-Jdırılmtt' 

ı sıne I\." !ar H~seki hastane 

!ardır. d yaralanmış 
Kalçasın an . okağınd• o·. 

Ortaköyde Ş<kercı •. · 
111

terinde 1 

1 Bohur ısı 1 B turan Kema ve . I ıc.eına 0 

ki musevi kavga etını~1::,~11ıır. huru kalçasından yar d 
iki kaptan arasın a _ 

l;lü•rev ,..a 
Kasımpqada Hacı Bakkı ve 

haıtesinde oturan ka~tan vvelP ce
kaptan Hüınü Efend~e;'.~de dotaıır 
cc körkütük sarhoş bir d' Jiakk• 

'- tmitler ır. ,_ !arken .. avga e .. pptan .,. 
kaptan başından, Hüınud r. ):füıııü 
yüzünden yaralanmıtlıır 1 ııiğiııden 
El b ta d hakaret e . . za ı ya a '"--"'tedır. 
a · t devam e~ 

MiLLiYET PAZARTESi !7 NiSAN 

Belgrat şampiyonu! Münhal lngiliz 
(Başı birinci sahifede) meb'usluklar misafirlerimiz 

oyuncu vermiştir: Balkan kıı- (Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) 
pasl maçlarında 1ıse 15 Martt ~ta Bu şayialar hakkında Halil atideki beyannameyi tevdi bu 
Yunanistam 4- yenen a • B d d ' k._ 
ma ve Budapeşte Profesyonel . e Hı t '. . b' l d yurmuştur.: 

.. 
1 13 Nisanda - enuz me us o ma ım, .'Türkiye Cümhuriyeti hü-

muhtehtı e geçen h şimdilik bir şey söyliyemem. kfuneti ve devletin büyük reisi 
yapılan maçta Belgrat .mu - Diğer taraftan bu mesele Gazi Mustafa Kemal Hazretle
telitine (9) oyuncu verınış ve hakkında Belediye reisi Sezai ıri taraflarından bize gösterilen 
3-3 berabere. k~lmıştır. • B. diyor ki: hararetli hüsnü kabulden derin 

Beogradslc.ının ~on yaptrgı - Halil B · t'f şayiasını surette mütehassis olduk. Rei-
l neticelen şunlardır· · ıs ı a 

maç ar ve (F T C ) .1 · I ne tekzip etti., ne de teyit. Di- sicümhur Hazretlerile mülaka-
Ferençvaroş · · · . ı e ğer müstakil meb'uslardan tımızda zeval bulmaz bir hatı-

2-2 berabere kalmış. Rıpen- Hüsnü B mesaı· programı hak ra v.e Reisi müşarünileyhin 
~iya profesyonel takimile 4--3 k d ·b bul d . 
µ • • f ın a şu eyanatta un u. yüksek ilhamı altında onun hü 
galip gelı;:ıış, Vıyaıın:1ın yro ~s - Şimdiye kadar siyasetle kumeti tarafından Türkiyede 
yonel Nıkolson tarnnı e e istigalim kt B .. "k halas- tahakkuk ettirilen parlak misa 

b be k 1 t T kım - yo uc. uyu 
3-3 eı;a re a mış ır. a .. kann çizdiği hatlar dahilinde li hükumet merkeziniz olan 
mektep~ı vt memurlard~ ı;:_u- fakat fırka disiplinlerinden, a- Ankaırada görülen inkişaf ve te 
rekk.~ptır. spa~~nın es n: zade olarak, memlekete hiz- rakki asarı karşısında derin bir 
trenoru (Egl) ıkı seneden ben m t d .. M . f ı· h 1 k h' · ·ı 1 

1 
d' e e ecegım esaı ve aa ı- ayran ı ıssı ı .e ayrı ıyoruz. 

bu takımı ~t~~ne et~1~:~~ 1~· yetimin frrkac~ hiisnü telakki Memleketinizi terkederken bu 
Yarın e.şH~aŞ, . ~ umuz edileceğinden eminim. Simdi- akilane idarenin Türkiyeye git 

saat 17 de ını~fırlen:ızle kar lik bizden istenen ş~y il~tisadi gide daha feyizli ve daha se
şılacaktrr". Beşıktaş ta m~nnıza buh:-ana karsı tedbirler almak- mNeli bir istikbal temin et-
muvaffakıyetler temennı ede- tır. · mekte olduğu ve bu ziyaretim-
riz. Ali İhsan Ps nın bir tekzibi le her iki memleketi biribirine 

' Ali İhsan ·Pş. gazetemize rapteden gitikçe daha sıkı mu 

Belediyede 
Ekmek ve francala 

fiatleri 

gönderdiği bir mektupta İzmit hadenetin mes'ut bir alameti 
ten müstakillen namzetliğini olduğu kanaatini taşıyoruz . ., 
vazettiği hakkında bazı gazete ANKARA, 26 (Telefonla} -
!erde görülen habel'ierin aslü İngiliz sefaa-etinde dün gece 

Doğru ll. Ad:ı-Y alo va 

-
21,30 Yalnız Heybctı B. Ada 

İstanbul Belediyesinden: 
Nisanın yirmi sekizinci Sa

ir gününden itibaren ekmek se
kiz ve francala on iki buçuk ku 

esası olmadığım ve namzetliği- verilen suvare çok samimi ve 
ni vazetmeği de tüzurnsuz gör- neşeli geçmiştir. Gazi Hz.Lord 
düğünü bildirmiştir. f Athlone diğer süfera ile uzun 1 
Istanbul m b'us1arının müddet görüşmüş ve muhtel~ 

Büyükada'dan Köprüye 

6 

e mevzulara temas ederek kendı 
mazbataları !erine mütalealannı izah etmiş 

Yeni intihap edilen İstanbul tir. 
ruştur. 

Simit nal'hı ke.lktı 
İstanbul Belediyesinden: 
Yirmi iki adedi bir kilo gel

mek ve Ekistra undan imal e
dilmek şartile Simitçilere mev 
zu narh tarihi ilandan itibaren 
refedilmiştir. 

meb'uslarmın mazbatalan tan
zim ve ikmal edilmiş, dün ak
şam Dahiliye vekletine gönde
rilmiştir. 

Borsa hangi günlerde 
açık bulunacak? 

t!RMI; 
; 

Köprünün açılıp ka
panma saati 

Önümüzdeki cuma gunun
den itibaren, Karaköy köprü
sünün sabahlan açılıp kapan
ma saatleri değişecektir. 

Temiz süt ve su 
Şehir meclisi Sıhhiye encü

meni temiz su ve süt içmek i
çin nasıl hal'eket edileceğine 
dair b;ızı esaslar hazırlamrştrr. 

Encütnen, medeni m€mle
ketlerde bu işlere dair tatbik 
edilen usullerin bizde de tatbi
kini istiyor. Encümen az para 
sarfile süt ve sularm müra~~be 
edilebileceğine kanidir. Encü
menin bu hususa ait mazbata
sı basrlmağa başlanm ıştır. Ya
kında mecliste müzakere edile 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: Bayram ta
tilinin, ay sonuna ve vadeli es
h:ın1. v~ tahvil.at mıı~melatina 1 
aıt likıdasyon a-ünlerıne tesa- · 
düf etmekte oİması hasebile 
30 Nisan 1931 perş;:mbe ve 3 
Mayıs 1931 Pazar günleri Bor
sa muamelat salonunun mutat 
saatlerde aı::ık bttlundurı.ılması 
takarriir etmiştir. 

Ankaradan gelen 
talebe 

Ankara orta erkek mektebi 
talebesinden kırk kişilik bir 
mrup dün ıniidürlerinin riyase-
h ' • 
tinıde, fstanbula gelmışler ve 
erkek muallim mektebine misa 
fir edilmişlerdir. Talebe mü
zeleri, Adaları ve Boğaziçini 

celttir. gezeceklerdir. 
Evkafın Be1ediye aley- Bu nasıl iş? 
hine 8,000 lira!ık davası Gaitada, Kuledibinde Sen Jorj 

B 
l d' B h k d ki ca mektebi id.rcsinln talebeye okuttu-

. e e ıye a çe apı _a • .. • ğu haritada, Anadolumuzun Şark 
mı enl:azrm kaldırmadıgı ıçın 1 : ıudutlannda bir Ermenistan devle
Evkafa on lira nakdi ~eza yaz- ti gösterilmekte, Erzurum ve hava~
mıştı. Evkaf ta Bekdıye aley- : d bu.devlet hudutları meyanına ıt
hine (8) bin liralık bir dava aç ı lıal edilmektcoiır. 

D v sebebi sudur: ' Mektebin Türk talebesi bu~da~ 
rnrştrr. .a anın .. ', . . derin bir nefret duyarak vazıyetı 

Beledıye bu camu se.:ız bırı. clerhal velileri va11tasile maarif erıı&' 
lira bedel ile Evkaftan satın al netine bildirmişlerdir. Maarif ema
rnış ve yıktrrmış, fakat Evkafa . neti meseleyi ehemmiyetle tetkik et
bedeli istimlak olan 8 bin lira- ı' mektedir. 
yı vermemiştir. Evkaf şimdi irtihal 
belediyeden bu sekiz bin lirayı 
istemektedir. 

Ceza meselesine gelince: Ev
kaf bu cezayı tebessümle kar
şılamıştır. Çünkü Evkafa göre 
mal evkafın değil belediyenin
dir. Camiyi belediye :yıkımstır, 

,enkazı da belediye kaldrrac.::ık
tır. 

Aydııı Osman!< Bankası me
murlarından Mlifit ve Darülfünun 
Hukuk F•kültl"&i son sınıf tale· -
be•inden · Arif Bidor ve Edip 
Beylerin pederi Bahriye mütc· 
kaitlerinden Arif Paşa Zade Re
fi!< Bey vefat etmi,tir. Cen•u•i 
Şehzadcbaşındaki evinden kaldırı
larak Kulaksııd,..ki •ile mc3arlığı
na defnedilmiştir; Cenabı hnk rah
mer eylesin. 

1 Karadeniz postası 

VATAN ,·apuru 29 
Nisan 

ÇARŞAMBA 
gUnU akşamı ıa de Sirkeci rıhtı

ınındın hareketi ' ( Zonguldak. 
lncbolu, Sam~ıın, Ordu, Giresun, 
·rrahzon, Sürmene ,. Rize) iskc
ltlerinc azimet ve avdet ede 
cckıır. 

TıfıllAı Jçltt Slrlı:eeldı Yel kın el 

bıııında klla """ntHlnı mU<l· ı 
cuı. Tel fsıınbul 1S15 

- NAfM VAPURLARI 

fzmir-Mersin 
Lüks ve sür'at postası. 

ADANA vapuru 
Nlsanıo 

., 

1!7 p • günü 
inci azartesı akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Çanakkale, İzmir , Küllük , 
Bodrum, Rados, Fctblye, Antalya 
Alai ye ve Mersine azimet ve 
avdet edecektir. Yalnız Mcr>İn 

l~i11 yolcu kabul edilir. 
Tafsilit için Galata gümrııl?;lı 

karşısında, Site Fransez hanında 
12 numarada umumi acenıdı· 
ğıııu müracaat Telefon Beyojl;hı 

1041 

ORIE:NTMARE 
Agenz!a lwlinna Marlhima 

İtalyan ıbandıralt (Fedea
:zione) vapuru 27 nisan salbalu 
limarumtl'!ll muvasalat ve Mar 
silya ve Cenova için eşyayı 
ticariye tıdunil edecek ve Mar 
silyada aktarına olarak Barsıe 
ion limanı için eşyayı ticariye 
dahi kabul edecektir. 

Fazla tafsilat için, Galatada 
Frengian hanında 3 üncü ıkat
ta :kain acenteliğine müraoa
at. Tel. B. O 2274-75 Kanalizasyo, havuzu 

Kanalizasyon şirkç ti Sülcy
rnaniye de 200 metre mikabı 
hacminde büyük bir havuz yap 

•&~\>' YALOVA 
trrrna ~'tadır. 

Havuzun inşası ikmal edil
dikten sonra Beyazıt havuzu 
buraya raptedilecek ve bu su-
retle su temin edilecektir. ! 

}favuz bir ay sonra ikmal e
dilecektir. Bu cesim su deposu 
kanalizasyonun kanallanm te
mizlemek için kullanılacaktrr. 

Köprü üzerindeki 
tramvay raylan 

Karaköy köprüsü üzerinde
lci raylar eskidiği cihetle bun
ların tamamile tebdili!le karar 
erilmiş ve dünden ıtıbaren a

~eliyata başlanmıştır. Seyrüse 
feri işkal etmemek i~in ameli

at yer yer ya~tlacagında~ ta-
~amınm tebdilı beş ay sure-

cektir,. 

Kaplıcalarında Kiralık 
P.ırk lo1•antııııı - Takımları mevcuttur. 

Erbabı san 'attan olmak şarttır. 

üç kardeşler - Çınar -Açık hamam 

gazinoları 
Berber dllkkAnı • . . . Mevsim için kirahl<tır. 

Mi'zayidesi 3 mayıs paı:ar günü saat 14 tedir. i~te
yenler:n levazım miizayide komisyonuna müracaatları. 

lstan~ul su ~!rketinden: 
ı 1 !uir:ın 19::11 tarihinde .'iOO Frnıık iizerindeıl tediye edile-

<:ek olan ·~ ~ f;ıizli tahvi!Acm k.:~idesi 14 \1.ayı> 19!\ 1 carihinı: 
nııi;ııı\iF p:mtrtoi A·iinii sabah •aat ondft ;. erin Hcyoğlunda ı~
tikl;\! caddesinde Tnkns ~ıkııı.11.ındııki 3 ""· Ju clsitei merkCT.iye
iind,. :ılcııi \ı!arnk kr• ,·dık~.:ıtl cahvlltı hamtllerine il:1n olunur. 

7 
7,45 

10,I 5 
1 5, '2 5 
17,01\ 
19, 1 o 
19,30 

Doıtru köprü 

Fazla malumat ıçın duvar 
ililıılarınu ve iskele Ba~nıemur· 
)arına müracaat cdilme;i. 

Maden dökümü 
münakasası 

Türkiye seyrisefain idare· 
sinin maden döküınli müteah
hitliği bir sene miiddetle ve 
açık münakasa ile talibine 
ihale edilecektir. Kat'i ihalesi 
21 mayıs 931 tarihinde icra 
kılınacağından talipler şartna· 
meyi görmek için her gün 
mlinakasdrs iştirak için de 
tarihi ıııezktlrda saat l 6 da 
le\ azım ~ubesi münakasa hey
etine p,el meler!. 

Kiralık Gazino 
Moda iskelesi üstündeki 

gazino llç sene m!lddetle 
bilmiizayide kiraya verile
cektir. Kat'i ihalesi 14 
mayıs 931 perfembe günü 
saat on altıda icra kılma· 
cağından taliplerin levazım 1 
krmİqvo.,11'1"1 mi.lT~f"::t:":I ]Jt"'· 

ldnrc rnpur 'e l;;kelcleriıırh 
ve Yalornd:ı ~ösıcrilc•c\.. ııı.ı 

halkrc rcki<\m ı e ili\n ibıık 

bir ih\ (iç sene nı iiddeıle ~re •• namesi mucibince ı c aten' 
müzayidc suretile talibin( 
ihale edilecektir. Kat'i ihales 
:'i ma)ıs 931 tarihinde saa 
16 da i~ra kılınacaktır. Talip 
ler şarcnnnıeyi görmek içit 
her giin 'c miııııyideyc i~tira i 
için tarihi mezl.:firda !cvazın 

müZ&vide komb)·on un:ı !!el . ~ 

ıneleri. 

Otuz metre mik'ııbı diir 

kalem kereste mü>tactlen pa 
zarlık rnretik miibayaa cdi 
lecq~inden ,-ermek isteyenle 
rin 2 mayıs <ıJ ı carihindı 

öaat ı 6 da leı·azım miinalı:~.sı 
• h ı· , ." .. ti•~ · 1 •' ..... :.ı ri. 

Bayram geliy~r 
S~zde 

lu 
ın 

fı
ir. 

~oc~~uuuzu Sevin~irinizJ " 
ı 

,.111. 
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• 
l 
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-Bir KUMBARA alınız ı 
İ Türkiy;-ış-B~k~~~{ 1 

-~-- ·-~·-" 
İstanbul Üçüncü İcra memurlu

ğundan: 

Bir deyinden dolayı mahcuz ve 
furuhtu mulcarer bulunan Sirke
cide Şahin Paşa otelinde kebir 18 

adet ayna ve 3 adet kebir halı , 
saire 3·5-1931 tarihine müsadif P.,! 
zar günü saat dokuzdan ona kad 

1 • 
1
. ::;;;.;ı.u•4 

satı acagından ta ıp o1anJ::1--- c · b 
h 11. k. d ·- 81 u a l mez ur a memur 1.<tar it 
caat eylemelt"Ti ilin A: <1Jcaktrr.e a 

1 

1 
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'dlLJJYJff NlSA.'i 1931 

Musikiyi seviyorsanız birTelefunken Radyo 
ahizesi intihap etmelisiniz. Size, sedayı gayet 
temiz vehakiki olarak verecek Yegane ahize 

TELEFUNKEN RAD OS DUR. 

BU MUZİR BÖCEKLER 

YÜNLÜ ELBiSELERE 

KÜRKLERE • HALILARA 

Oolapfat1nı.n. undtldarwıı ıçtnı.z. 

"'"'""'"" lıapayınıı .. lıepeinl 

FLi·TOK5 
FLV • TOX 

YACMURUNA TUTUNUZ 

BÔTON HAŞARAT! ÖLDÜRÜR 

Sltıelı, sivrisinek. bit. plre. 
t.htekurusu, hamamböeeiJi, karınca. 

KOKUSU QÜZEL ve SIHHIDİR 
LEKE YAPMAZ 

L 
BOURLA Biraderleri ve şürekası 

BOMONTI KISI 
Tecrübe cdini~. '1-:msali tırasın ~ a bu nefasen. hiç bir rak ı yoktu r 

Kilosu 200 Kurustur. 
• 250, 300, 500, ~- gran .. ık ,ı,aıerda 

50 CIO tOO 200 kuru,a satılıyor 

... Her yerde aray,ınız .. ._. 

\hzc t \t ın~ı ı;• 1 kiim•ıru ile 
mııtdı.~rrik ~ayı:t -ıde. ikti"ıdl 

\ c P·ıtı her turlu rekabetten 
:ıritli• T,,diy:ıtta fl'shil;i t. ı k r ~a · 

:nan tı:,,hıc amaded ir. Taf»i l.ıt 

için C:ılac<ıtl :ı pcr~cmbc P'"mnda 
J\r,Jan l lanı mla l ·'i nıı nı:ır,ılarda 

IZAKINO ARDITTı 

iiiiiLitiôuiPiıTiSiii~i~ .. : ::::::t;:·::;::=~~:~s .. :.:: 
!ara k tı • ' en mlikemmel ıedavi 
yur.lu. \iı ) anı\ ı 45 dakikalık bir 
me>dcde levkalide bir orman üze-

~çin 

daima .. 

\ 
' 
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NEŞ'ELIVIM? 

I a:ş dakika evel müthiş surette dişim 
• aıırıyordu. Muhakkak dün akşam üşü

mü' otaçaiım. Fakat 9lmdi tamamen 
geçti. 
Çunkü iki tablet "ASPiRiN., 0.a,Q 
aldım. 4spirln sizin de aitrılarınızı ve 
sinirlerinizi böyle ı.;abuk aeçireceilne 
eminim. 
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ı, ~, ~ a va Kaplıcaları~.. Eıııuanı n ~umnikt• n serbes' ıdh ıh \I ZC muarıli 1.ı.maksııın lıo· - -· -- -, -""· -. Bu·· vu·· k Tayyare~= ~" ~ • duttan ~crbesı~c milruru • Seyahat ucuraımJı büruk ıeı =ı.:.ır. \"l •k· ~ı.. - ____.. Kimv•ke 

~ ' I • riben °1040) biıtün bu fev ai din temini ıçin serı;ı rıılı•.ıoımderlnın O . • ı 

J ~ 1. rban Bayramını ilkbaharın I • ıasd;~.hiıı~re:~ ::~~.~~:~~~~·;~fahri miımessiller bulur.~n huıılıu l. Galata . 1 ~r ~EVlT TlH~IN ! p· • 
ı , • • ll"kl • d ~ • Çinili Rıhıım ilan • J:-.:TERCONTJ, E. TAU", c; A 'j' en ahn3· • ' q ıyangosu 111111 
c' : Q'Uze J erJ araSlll a ı · eakıı r. 'ltlcfon: il.O 1294 '1295 0 j ld rar, kan, kozurnt ve-aircn in ====1 1 i 

.:i ; ç iL IY o R 1 MMüriJetiodeu: '"''"' ''""" '" '" "''""""" ,. 45,000 lir ad 1 r. ~ 
.;ı OTELLER: 60 kuruştan 5 liraya kadar. ılı liy~t~ 1~=-~~;~r t~~!lı~~~~11itfb1:~~~1;::.:ıt;;~ -D~~aF ~;~yeı<~:iı Ayrıca: 15

1'0°
0
0°0·0 

1
8
2

'oooooo, ı ! 
YEl:v.iEK: (T ablot) sabah, öğle ve akşam ~~ müddetle münakasaya vazolunmuştur. Talip- Seyıh•tten avdeı etmiş ye mu- , , , ' 

1 fi;-,·.. •• •• dah·i·I 225-450 kuruştur. wı~ ferin şartnameyi görmek üzre İzmir su işleri ı yenchanrRinlBabıAlideTürkOcağı i Liralık ikramiy~ler :;= 
'· ,~ sırasında Süreyya Bey apu uman 

ı,. ,,.,_·~,. UÇUNCU SINIF Otellerde yemek müdüriyetine müracaatları ilan olunur. • 4 num•r•" d.ı •• sıne ıt•kled.rek 
"' hsmlannı kabule b,ı,ıamışn r. fi - / 35 000 .. ; 1 ~l~k~~~ri y~~~ıdibul~:~~t ucuz fiatla 1 llat ve ecza~ tinıJBYİJB nıonakasası ~ Dr. Ihsan Sami - !! . ve . .. '~ 
~} Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: : Öksürük Şurubu ı- Lıralık hır mukafat vardır .. 

ı, , ~ '/'> .... ,·ı.,ın bı·dayetı·ne hada 187 kalem eczayı kimyeviye ve elll kalem klmyı allu 7.5.931 n 
.. ı l,'P: f <ı..;.. . c tarihine miisadif perşembe günü ııat on. üçte ihaleleri icra edil- Ök•tirtik • nde• darlığı için Rfl 
1 ~.·;:,·. lrlı{ f->/ j'ı'a (/arından mek üzre mlinakasai aleniyeyc vazolunmuştur. Tali;ıleriıı şartna- pek tesirlı ilAçbr. Divınyolu ı !iill!IM , _ .1 _ Sulıan Mahmur türbesi No. 189 S 
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d meleri görmek için Ortaköy caddesiPde klin mektep müdüruı- m:.-ıa Her ecunede bulunur ı::=:ı Adalat ulh Mahkemesinden: ·,: ~ fjllZ lt:.e enz a var ır. ~ ğüne ve münaka~aya iştirak edeceklerin mektepten verilecek tah- Terekesi ıasflye edilmekte bulu· 

1 silat müzekkereslle lstanbul lkusadl müe~seseler muhasebeciliğtne Kiralık nan •ilıeveffı Sefer oğlu "'likolıki 
· 

1 P .,. t l: rlU malOmat için YALOVA'da Kaplıcalar ~ "Defterdarlık blnaıı dabilindt,, tevdi tdecekleri teminan muvak- ~ııı• ~ 1~ E d hd d 
~ M Ud r IJg tine ve ıSTANBUL'da Seyrlsefaln Umum ~ ~ ~ fen inin D esin e m•kanet Alıcı-

j •Defterdarlık ilinab 
-

'•' M !!dt:rlUk f(alemlne muracaat. Tel: e. 1745 ~ kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevmvesaatl me.ı:- ~ Köşk ve Bağ ~ hamım koca alleddin mabıllesı Sa-

~ :ı~ 1ıiii'.~fWJ•t?~~· ~~r~~~:;:~e na~~tct~~~~1at kk~~~~y~~rım7;!::;~~n ":ı~~~~:~ılan 1 Ç:~~s~aJecm~I~ ~~~:r B3!~~ ~ ~~~::ın""~"~: ~:r:d:z:~nı ~~~~: 
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~ v~sl bağ v~ bahçdi köşkü ~ 25 No. lu si:zıitçl fınnı bir ıaralı 

KiRALIK EV - No 33, çift· . 
lik ıokığı, Molla Ayıxma deresi 
Bqlkıa., 3 odası vardır. Senelik 
kirası SS lira, kiralamak açık ar· 
nnna 3 nıayıs 931 pazar günü 
saaı ıs ıı defıerdarlıkıa. (M-39) 
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F /ı• yos Pla.A.ı•ı _ ........... .: ~kiralıktır. içindekilere müra- ~ Yıldız itan cephesi bir tarafı ıarik 
L """"1111••:: Siındiye kadar emsali piyasada yöriilmemiş' 1 ~ caat. ~ ile mıhduı ve mecmuunun on iki bin 

:::: iki Defa .ttnasonla İiıbikten Çekilmiş 1 ~~~~~~~~~~ lira kıymeti muhımmeneslnde bulu· 
Ç !: : \! ' ' n f. ·iıcı • ' ''m ve clen iıinh mc< ve ;>;üıclliA"ik me~lıur :: F E V K A L A" D E Adalar MalmüdürlU- ıİın maa hava 27 No. I~ dükkılnm 
] " : " 1 ı I' l· ı. - vcv• hit k•ç oene içiıı kirn ı n \erilccelı:tir. :: 

• - •• •hıda bir hi!sesl ve keza ayni ma-
ı ı ; ı.o ~ '' ı ı "' r-111, rin ( ;alım '!Uı llilyüh Tü rwl bınıoda 14 · l 5N<>. do 5E ğünden; halde valtl ve mecmuunun altı 

1'.- 1 I .. __ \tık 1~ ( . ,.~ , .. tfl[ nere 4'2h:ttıl.ırı "1 :1 3 t onn, ıkşKmlırı :_; R 111 B o M o N T ı· 'I d 1 - Şaalık "•• No. 1 l! Fıruı sokaıtı bin Ura kıymeti muhımmene•indeki - ht:"~ten ,,l tı )'a kft ar ınü r.ıc ıon nn. ::-
J ı • 11111111111111111 · ı· f u .... 26 5' -•11111111111111111. Hamam kar•ısmdı c•mi mahallesi havı;ıs 31 No. lu dükkanın 120 tle , 111 ,, 1, 11 , 1111111 ı!! c on. oı..·yOK ıu .. ...,, 1111111111111111 ,. 
1,> 1, 1 

• ın.·ı- ,;:: ;;:;ı,;-:,-, - - L b k 113 metro miktanııdadır. Bin& inşa- yirmi hissesi 7-6-931 ıarihl•e mU&a· 
- ' • fer ah Sinemada eznt .. "Y1 ası gıyet nclls, ter lbı sına .. ııh ,. ıokak üıerindcdir. 'fab- dlf pazar ' günü saaı on dörtte açık 

'\ t T'h at m .rbl 1 • oto· fcvialAde saf 
~ n ,•, min olunan kıymeti peşin olmak arurma ile saalıeapndan ıalip ol&A· 

•1· 
0 'i '"!. r ~ün ı ,aa ı 12· Bayramda 4 ~u : ; vece Naşit R k b k k · 

; 13 ı ı 1.n •r. ,· da nında .! inci ~ e a et İm anı yoktur şnrtile JJ;} ıira 60 kuruştur. Sauş lann ve fazlı malOmat alma ısıe-
, .r 11 ı. 1 , l 1 ·• • • t·r, ı\lü,ıe·ikrin Bey ve kumpanyail il.atız llarban B' be k f d }) rd muamelesi 17·5·931 pazar günü yenlarin 928-25 No. ve yüzde on 

il H 1 il · il!-. ır tecrü ~ i ir. er ye c araqııız. __Jlj · s ı ' <•Ut' n " •. linclc o.c 'l\ u- ev, erm ne aD•'I\ varyete. <ıne · I _-_ __ , saat 14 ıe Adalar MalmüdürlOj!;iinde ıeminıı ıkçesilc Adılar ulh Malı-
nı• ., · •ı 1111 "" m~dı&, .ı fılnı lı: rdcn. • aleni m~zoyede ile yıpılacnknr kernesinc müracaatlın llAn olunur. 
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Millet tiyatrosunda 
Asrf gençler temsil hey'eti 

gene komik Sezayl Bey birlikte 

Bayramın birinci 5ı1Jı gününden 

dördüncü cuma günü ak~amrna 
kadar 4gün 4gece tiyatro,inema 

varyete Türk Fakiri Aziz Bey 
talep ve arzuyu umumi iizerine 
kumpanyamızda icrayı <an'at 

erlı'cektir. Twanni.duttto. v:ın·~t 

Mes'ul müdür: Bürhaneddin 
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.~ BAYRAMLIK İHTİYAÇLARİNIZIN ÖNUNDE " , ' , ' J. 
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Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Fabrikalanna ait 

i LAR PAZARI .Istanbul, Bahçe kapı Birinci Vakıf Han 
z :R ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DAiREMiZDE: Here~n~~iFk~~:~ıa!~bd~alarımızın 

Kost··mıer, Pardesüler, Çocuk elbiselerl Spor jaketlerl, Rop Dö şambrlar < 1 
ıi 

e: 
• 

B E Y K O Z F A B R 1 K A M 1 Z 1 N• FevkalAde dayanıkh ve metin ayakkaplaM, l•karplnlerl, her 
• • • •• • boy ve kahP.ta çrntalar, f Uzdanlar, zarU kadın çantaları 
iPEKLiLER, ŞAPKALAR, ITRIYAT, ELDiVEN, GOMLEK, BOYUN BAÜI, IPEKL ÇORAPLAR ve MENDiLLER 

: Devlet memurinine kredi ile rnal veriyoruz. Lfıtfen muhasebemize müracaat ediniz. 


