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nuuuı~ 
2 wc\ sahifede • 

1 - VJ)dız ve A1tşrııUyt>I 
2 - Son •• ltarlcf ftal>e"'ler 

S li•ctl sahifede 
Ruı lktl~adf si temlnlo 
zararını görmcte hası -

'2 Şebir meclh;l dün 1op 
ıundı . • 

3 - Yunaıtlstana zöndc:rflece 
yuınurinlaf'a mü.hBr vu. 
rul cak! 

4 uıu:tı ~•lıll~tl•: 
1 Felek 

~-

NUSHASI S KURUŞTUR 0 
n ••• m un ., n • ., •• • • • • o •o o ~ 

.... !( ""'°) • ? .•. ...., .. ., 

iskan tasfiye kanunu 
tebliğ edildi 

iskanı adi derecesinde mal tefviz 
etmiş olanların borçları affedildi 
t k. . in yeni tasfiye kanunu di'·n 
• an ıç · R mt gazetcd·• 

vilayete gelmış ve es 'tiba 
. ti n tarihi olan 28 marttan ı . 
ın şa ,. Jdug·undan kanunun tatb 
ren mer ı o 
katına başlanmıştılr. hakkında vali 

Kanunun esas an . . 
. . F 1 Bey dün bır muharrı· 

muavını az ı , . . 
rimize §U izahati vcrmı§tır: . .. 

··- Şimdiye kadar muh.acır, mu· 
badi! ve harikzcdelere teffı.ı. ve ~ah· 
. edilmi!i emvalin aidiyet cihetı ne 
:;~sa olsun, yani kimden mctrl\k o
lursa olsun, derhal tapuya raptolu· 

-----~-

Fransız sejırı J.ı. Oiişambron 

tur. Nihai şeklin Pariste imza edil
mesi de mümkündür ki bu takdirde 
me•ele, bir ormalitecko ı · et ola· 
cak, esaslar Ankarada 1 b' ec!ilroi~ 
bulunacaktır. Karşı taraf Dlı:lcul ha· 
reket ederse bu defa, bu meselenin 
kati şekilde halli miimkündür. 

Nisan balığı mı? 
Rusya-Romanya müna
sebatı inkıtaa mı uğradı? 

Muhtelit takım 
lzmire vardı 

İZMİR, 1 A.A. - Bu sabah 
saat 9 da İzmir vapuru ile lstan 
bul muhtelit takımı şehrimize 
gelmiştir. Vapur limana girme
den evvel şehrimiz spor klüpleri 
idare hey'etile sporcu gençler 
tarafından tedarik edilen romör 
kör ve motörlerle istikbal edil
mişler. Pek samimi ve hararetli 
alkışla arasında vapurdan alına 
rak doğruca askeri otele misafir 
edilmislerd i r. 

_ . ..,,. ... __ _ 
Dünkü mutat içtimaın

da bazı meselelerle 
meşgul oldu 

1
. 

ANKARA, 1 (Telefon) -
Hey' eti vekile öğleden sonra mu 
tat içtimaı aktettiRu2namedeki 
mesai! meyanında tütün tacirle 
rine yapılacak yardımın şekli 1 
müzakere ve tesbit edildi. 

Bırne hal? 
Diin akşam gene 

kar kara kuıa 
rahmet okutiu! .. 

Bu qece ay tutulacak 
Husufun dün gece olacağı 

hakkında bazı refiklerimizin ver 
dikleri haber yanlıitır. 
Dün de yazdığımız veçhile ay 
bu gece tutulacaktır. 

Husuf 19,27 de başlayacak 
23,52 de bitecektir. Huıufu İs
tanbuldan, memleketin her ta
rafından görmek kabil olacaktır 

fevki de •• 
Istanbulda ilk intihap 

Y alovada başladı 

Alı Rna ı•e Nccıp hı ylu 

Esat llunıit velltylcr 
Be iktaş Necip B. İhsan Namık B. 
Sarıyer Necip B. Talat B. 
Kadıköy Safiye H. Suphi B 
Üsküdar S.Cimco7B. Abdurrahmanb 
Beykoz Hüsnü B. Hasip B 
Adalar Rükneddin B. Nakiye H 

Her kazada kaç !"Üntehip rey ala 
cak, kaç müntehibi aani çıkacak, kR~ 
aandık bulunacak?. Bunhır da 4u ~~ 
kildedir: 

Eminönü 26 181 2522Y 
Fatih 31 33? 43115 
Bakırköy 9 45 5629 
Beyoğlu 22 329 42646 
Beşiktaş 9 113 13248 
{Devamı beşinci sahifede) 

F 1 KRA 

Garpte bir çocuk alemi var· 
dır. Bu alem, gazeteleri, mec· 
IT?uahın, kitapları, ~inemaları, 
tıyatroları, bahçelerı, parkları, 
her türlü müesseseleri ile yaşlı. 
/arın alemi kadar zengindir. Fa 
kat ondan, çocuk ile insan ara
sındaki fark kadar ayrıdır. 

Yeni neslin tohumu çocuk
tur. Üç yaşında yatak hikaye
/erile bozulmağa başlayan bıı 
t~hum, on sekizinde ve yirml
sınde nasıl bir semere verir, bu
nur önümilıdelri misallerden te 
dehhüş ederek öğreniyoruz. 

Fikir adamı, köylü, sanayici, 
tüccar, esnaf, fakat hepsinden 
evvel ve hepsinden üstün bir 
Türk çocuğu var. Asıl onunla 
uğraşmalıyız. 

Kökten çlirüyen ağacın dal
ları üzerindeki bütün iytinal11r 
lııydasızdır. 

Falih RIFKI 

Meb'usluk isteyen Hanımların namına l•febbi.istu bulun· 
mak Uzre An karaya giden Blrllk raı ... ı LAtfte Bekir Ha 
nım dUn avdet etti ve hey'ell idareye hUkOmetl marke· 
ziya nezdlndekl tef•bbUslerl etrafında izahat verdi. 

, - Yazıaı kıamı mah•u•umuzda -

ı·-- ._, .. "' .... 11111ı:tı.u. ı ı::ı. ........... '-'-DVll. cuıııı ... .....,rıo.·.,, ._ _____ _ _ __________ .:_ • aıtaıamış-ı tur. 
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.. Tahsin Paşanın H•lıralı 
HARiCf HABERLER •• 

1efrtll11 No : 21 
Italya ve lngilterenin aldığı vaziyet iş Bankasının kur'a 
Almanya-Avusturyaittihadınakarşıltalyan 

matbuatının neşriyatı ço·k şiddetlidir 

•••••••• 
Kumbara müsabakasında ikr 

miye kazanan kimler ? iki miralay, Yıldız'da 
rehine mi idi ? K h ti 1 Z l 1 Eıı• ANKARA, 1 (Telefonla)- 3-SamsundaS631 n e ane e 1 e zeıe.. J sene ~!!~~::::~~ara=: ~ir~~bara sahibi Sabri 

Ali Rıza ve Hasan Rıza Beylerin Şimdi bir hakikat Mil~!:~~ hI:.~a~ı~:f İngiliz kralının ~:~::ı: :;~!:~· i~;::;~u~~ ıı :~h!!a:~b~~e~~; 
iadesi, Yıldızdan oluyor l '~EVYORK, 31 ~.A. -Ma- katibi öldü za~a:zı:~~6~~~rt;4:05 numa- lir~·-Zonguldakta 23281 

hd• k" b" } d"}d• nagua şehrinde bugün şiddetli .. te it arane Jr SUrette ta Cp e 1 ) bic zelzele olmuştur. Panama'- L?!'l~RA, ~ı. A.A. - Kra- ralı kumbara sahibi Necdet B., maralı kumbara sahibı C 
dan 1 b" t 1 rafa nazaran im katıbı hususısı Lord Stam- 500 lira. 75 lira . 

ge en ır .e g h fordhaın saat 2 - İstanbulda 21207 numa- 6 - İzmirde 37330 nu Yılıdızda bu iki zata lkaı-şı öyle Aradan bir kaç gün geçmiş- Managua şehn tamamen arap 16 30 da vefat \ ralı kumbara sahibi A. Fethi B. kumbara sahibi Adqaıı B. 
bir la!kaydi vardı ki bir aralık ti. Bir gece huzurdan avıdet e- olmuştur. • . . M li Ce B 

50 
li 

!kendilerinin vücutleri bile unu derken lkiiçil.k mabeyin denilen MANAGUA, 31 A. A. - ı et~ştır. u- 200 ra. na vat · ra. 
ıtulmuş i.di. Mahalli memuriyet- ve Sadrazam ile vükelanın sa- \ Tropical Radio Company'nin rnadılel'.hd: 81 ya- 1 h f 

. l . hi ld"kl • ...,_.,_ . b" . şın a ı ı ve son A d 1 d • ti• terine avdetlen mese esı ç raya ge ·~ en zaman otuuıU;t<.- telsız memurlarından ın saat laro k na o u a . ın ap 
kimseyi ala!kadar etnneyor, 'Or- lar:r odaları da muhtevi olan da 1 onu iki gece vuku bulan zelzele- ~~~an b" a en -
talığı !kasıp kavuran diğer ha- irenin önünden geçerken vüıke- , nin pek ~a sürmüş fakat şeh- 1.ısme ır,~~tt.e- ı• • d d• 
berter arasında bu iki zalbitin ıa odasmda aydınlık gördüm. rin başlıca aksamını tahrip et- ıyat yapimuş a ıyeti evam e ıyo 

.c olacağını Hünkardan sor- Halbuki vükeJi buraıya gündüz miş olduğunu bild!nniştir. Bu f [!hLord1St~1. -
mak kimsenin aklından g..,..,..e teri gelirlerdi. Geceleyin bu o- ' d danında çık orc am ngı 12 

-,.-- esna a pazar mey an k l k' ·b· H ft b .. h" } 
y<ordu. Esasen Yıldızın bir si- dada aydınlıık olması orada ya yangın sür'atle şehrin garp kıs- radmm b~tı 1 er tara a, irinci munte ıp' 

t • d ralk har-~-ıe s-.3--~mın me•~ndı"y·•tı"ne ya . . . y 1 ve ostu ıra-yase ı e me ve """' ""1.l«Lw .. ~ ~ - mına sırayet etmıstır. angının d d K d" . } 
sanldığı her hangi bir işi bila- ıhut bir encümeni vükeıanın in- zelzele reıaketini'iı. tahribatını ~m .ı.r en hısı- H. F. namzetlerine rey veriyor 
hare miiruru zamanla derin bir ikadrna, yıani fevkalade bir ha- itmam etmesinden korkuluyor.

1 
n ın1dve1 agilt~ er 

nisyan dçine atması idi. Bu si- le delalet ederdi. Dairei kitabe- · Örfi idare ilan edilmiştir. Kablo dıa e n .. 
1
terke- L

1
ord srıı:fordh.•b~ 

yaset üçüncü or.dndan gelen o te giden yol üzerinde ıvükela · . al h be e teessur e arşı anacagı gı ı ANKARA, ı A.A. _ Son i-
iki miralay hak!kın<la da tesiri- dairesi ~ı...,.isi Halil Ag" aya te- , 1 k~panyası:-~ hın an ara bu münasebetle pek çok şey de kazalarında müntehibi 

habatı nihayet bulmuştur. 
ci müntehipler Cümhuriye 
fırkası namzetlerine rey 'il 
terdir. Rey veren müntehi 
tarının geçen devreye ni 
fazla olduğu mahallrindeıı 
rilmektedir. 

~~ ı haline gelmiştır. Fakat Mana- d .. 1 b ki gün zarfında Mustafa Kemal ni göstermeğe başladı. Bunlar sadüf ettim, aydınlığın selbebi- Mr Ora' a 1 h .. d k" b" . t . yazılacaktrr. 81 yaşın a o en u 
· d"" d "S · p d · gua ancın e ı ır ıs asıyon ma 1 ı· ·ı k 1. · Paşa, Terme, Eskişehir merkez irade olmaksızın gen ooemez ni sor um. aıt aşa var,, e- Alman,. ile Avusturya aMsında rifetile muhaberat gene temin a~am ~vve ce ııg~ t.e~ •. r~ ıçesı 

lerdi, ikirnse de padi~aha bu ci- di. Sait F.aşanm böyle gece ~~ eümrük ittihadı vüeude getirmek edilmektedir. Ölenlerin miktarı Vıctona'ıun da katıplı.gı~ı yap- Çorlu, Babaeşki, Bursa, Orhan
lıeti arzedeımeyo~du. Ali Rıza "'3!kti saraya davet olunması ıçın ablan adonlardan sonra beynel- k" "d" V . ! la mış, ondan sonra Yedincı Ed- gazi, Of, Arapsun Kochi.sar, Siv 

B 1 · t · :...ı ri1 l'kad ld milel · ded"-od ı da 400-500 ışı ır e yara ı r . b 1 d • . . ve Hasan Rıza ey erın starı- Rımıelı ''.i"'e e a a ar o u- 11yaset "" u arı ara11n . · . 1 ward ıle ele beraber u un ugu rihisar Inebolu Nevşehır Tos-
bulda imti.<ladı İ'kamet1eri ken- ğuna şüphe yoktu. Ahdülhamit en ziyade Fransanın sesi yükseldiği 700 - 800 kışi tahmın o unuyor. "b" . d"ki k 1 d k'tipliği , ' , k 
dilerinin saray tarafından bir mühim meselelel'de Saıit Paşa- anlaıdıyordu. Filhakika Fransa hiç Zelzelenin iki dakika kadar de- g~ \ı s •. ım 1 d ra bın . ~f a tın k ya, Vakfıkebir, Antalya mer ez 

bir zaman Abnanya ile Avusturya ara . • . .. 1 · Şı"dd t nı e ı sene en en ı a e e h . 1 k !•konulmak ;s f"k ·nı· so~aı'· •tı"yadmı ~ vam ettıgı soy enıyor. e çe b 1 K d' · f 1 1 T.. k f re ıne o ara • a ,. . • - nın ı n .... ,... • -- ••nda •iyaseten birleımeğe yoı açacak b .. b .. d r kl 11 elzeıe hı· te u unınuştur. en ısı ası a- F h F . B l ur _ rans 
ild·-· h ' dmm ş d k tl . ..ıt.afaza ed--'· h h . b" h k d ın ınn en ar 1 z s ı ·ı· l "k"" d el ; atın er ten ıgı ze .aomı uyan r o a a e muu "'-uı. er aııgı ır are ete mey an verme ·1m· . S kaklard 

1 
sız surette ngı ız m um ar sa ·- • 

lacak .ki RurneEden müracaat- Bunıu müteakıp gecelerde bu yeeeğini her ve.ile ile anlatb. Mev- sedı ıştır. o a n~ ar raym.da bulunmuş, pek çok şey- mes'e}esi 
lar başladı. O vakit Yıldızın gö cut muahedelerin bu husustaki mad- yatmakta ve her taraftan olmek 

1 
.. .. . .tmi e pek çok şey 

zü açrldı. Bu Hci mirata'Ym öyle aydınlık tekrar varıdı. Bekçi delerinl ileri sümn,lı:ten &'eri kalma- üzre bulunan bir taknn adamla- ler.g~rulp ıştmı J v "" . b"r 
Fransız ayan mec 

ticaret mua
hedesini tasdik e 
PARİS, 1 A.A. -Aya 

!isi 29-9-929 tarihinde 

Halil Ağaya lbir daha sordum: dL Fakat Avusturya • Almanya bir- . l .. 'd"lm kt d"r Ame en gız ı tu agı ogrenmış ı zannedildiği gibi dairei askeri- b 1 """ .. rm enın en ışı ı e e ı · d d H'·k·· d kt 1 
Ye ve kışladaki işlerinden !baş- Sait ve Kamil paşaların u un- lıgıne musaade etmeyecek olanlar yal rikan bahriye silahendazları el- a am ı. u um arın me up a 

duğıunu ve şifre .Jı:at!bi Esat Be nız Fransa mıdır? Merkezi Avrupa- . . • . rıru yazan ve ıyıllarca bu nazik 
'ka şeylerle uğraşmaz, dünya- -'-~ d da Almanya ve Avuıturyaya karşı lennden geldıgı kadar halka mu · . .. b" d f tı b"l 

1m d-•· yin ibunlarla Hiiıl.A<\ı: araıım a . . 1 di Mili' h f ışı goren ır a anım ve a , ı -darı bihaber takımdan o a ""' mukavemet vazıyetmde olan dev et- avenet e yorlar. ı mu a ız 
1 

k d" . "k . 
1
. 

1 1 arz ve telbliğe tavassut ettiğini 1 • F ·ı be ı. old ki . da. . ıassa en ısının pe sevım ı o lan anlasıldı. Başka vaıkitte o - erın ransa ı e ra er u an kıtaatı yangının sırayet ıresı- d • .. İ T 
1 

.. 
saydı hu~ları ta-;,yiılı: ve tehdit söyledi. Bilahare Esat Beyle i~a mub~~ ~!mayan bir keyfiyet- ni tahdide uğrasmış ise de mu- ubguknu soylel yenk b~gıhı~d~r tçıln 

· F görüştüm; Rumeliden gelen ve tir. Fakat buyiik devletlerden Alman ff k 
1 

~ N k ça u unutu aca ır a ıse o -
ile söyletmek mümkündri. a- lkendisinin nezdinde mahfuz bu ya - Avusturya birliğine aleytar olan va a o. amamıştır... evyor .tan mıyacaktır.] 
kat şimdi bu tazyik ve tehdit · ve bu mesele ile pek alakadar olan alınan bır habere gore, bahnye ---------=--=,...... lunan evralkı bu iki paşaya g<is I l it 1 
yoluna gidilemezdi. Müfettiş l l . · · diğer bir devlet daha var•a o da hiç nezareti, zelzele afetine uğrayan ~panyo • a yan teri.p müta· ea etme erı ıçın 1 1 Hüseyıin Hilmi Paşadan gelen tt··n1ı:~ro . d ld • b şüphesiz talyadır. talyan matbua- halka muavenet etmek üzre ara muahedasi 
bir ıt:elgrafta !bunların İstanbul- u a an ıra e a ıgmt, U· tının neşriyatı bu itibarla şayanı dik- 1 d b" · · b ı İ . 

1 nun üzerine kendileri saraya 1 kattir. Almanya ile Avusturya ara- arın ~ ff tayyare.g~~ısı ,!1 u- MADR T, 31 A.A. - Han-
da. daha faz.a ; alıkom:ı::~= davet olunduğıunu, .bu ~~ın '~'.'da bir gün ~i?'a~ete'! de bir biri~ na~ dort. harp. ~e~ısııu_n felak~t c~y~ nezareti bu a~ş~':1 1~28 ta-
su.ı te~~ra~ı ?1uc.p.1'0iab1'.ag .. 1. muhteviyatı Ruııneli.de ıfıkıTle- vucude gelmesı ıbtimalı ltalyayı la- yenne gıtmesı ıçın emır vermış rıhmde M. Mussolını ıle 1eneral 
mıyetıı hır ıfade ı e ıldın ıyor , .. , M k t b ka k iht"mall d de··ı · · ·· R' d k - ... .. . cin kanunu esasıyı ılan ve ec- ~Y • ıra ca ' er en . gı • tır. . Prımo do ıvera arasın a a te-
ttıı. Bunu mu,eakrp Huseyın 1' . M b' . f da et dir. Şımalden cenuba doğru ınecek MANAGUA 31 A.A. - Nı- d'l . lan .· r uahede me 
Hilmi Paşadan ikinci bir tel- 1 ısı eı usıanı ı5 ımaa .. v . bir Almanya az korkunç olmayacak- 'da .. f' '.d .

1
, dil ı mış 0 . gız ,1 ~ na 

f 1 d B d · 1 A Ar merkezinde ·oldug.ıınu soyledı. br Bir ltalyan gazetesi daha iki se- karagua or ı ı are ı an e - ye ait nımresmı bır nota neşre-
gRra a ın "'Iı. unRa ~nırBaeayler·n1 Bilfilıare Hünkar lbana bu işten ne.evvel Almanya ile Avusturya ara- miştir. Birçok yerlerde çıkan decektir. Nezaret, bu muahede-

Bursa valisi ne diyor? 
BURSA, 1 (Milliyet) - Bir 

İstanbul gazete~inde vali Fatin 
B. le sabık serbest fırka lideri 
Fethi B. hakkındaki tahkikata 
dair intişar eden haberler üzeri
ne vali Fatin B. i gördüm: 

-Tahkikat safahatı mahrem 
dir. Bunu kimse bilmez. Yazı
Iaıı haberler hilafı hakikattır, 
dedi. Gemlikte ifadeleri alınan
ların bir çoğundan yaptığım tah 
kikat ve temaslarda ise isticvap 
edilenlerin ifadeleri valinin le
hindedir. 

len Türk - Fransız ticaret 
seyrisefain muahedesini t 
etmiştir. 

Bat:nak üzere ol 
bir yelkenli 

ATİNA, 1 A. A. -
ile Tenedos adaları arasın 
mak üzere olan bir Türk 
!isi bir Yunan römorkörü 
fından kurtarılmıştır. 

ıza ve r: asan ıza y ı S . p lk b' 1 " - mı ·· d"" k nkaz · · • ld " d 1 . · · .. tı"l t · bahsederek aıt aşamn en- aında ır eşmege, dogru yavaş yavaş yang an son urme ve e namenın tamamen tıcarı o ugu 
av et _en ıçın gun ı ~. ayınd o- disine ilk mülakatında kanunu atılan adımlardan bahsederken bir altında kalan yaralıları kurtar- tasrih edilecektir. BY~SA, 1 . (~ill.iyet) - ~ü?' BURSA, 1 (Milliyet) 
lunduau ve şayet o gun ıa e e- . . . , · sabah uyanıldıg"ı zaman Almanya - A · · k d"l · d · "f d d 'kA tehıbı sanı ıntıhabatı bıttı d ·ı bl . f 1 t had esasının ılanı aleyhınde arzı ı.· 1.•• • b" • aki 1 mak ıçın en ı enn en ıstı a e ispanya a tahrı at · tün inhisarmdaki 120 000 

Yüzyirmi bin 
ihtilas davası 

Borsada müntehibi 
sani intihabı bitti 

ı mez er ııse ena şey er a .. 1 . ld • .. 1 vuaturya ır ıgının ır emn v o - dilm . ..ınk.. 1 k" l Halk kaı' nı"lenHalk fırkasına rey • 
l .. __ , .. d · ık n:d" • muta ea etmış o ugunu soy e- d " .... 1 -· · 8 e es• mu un o an ımse er GI.JON 31 A A Kad lık ihtilas davasına devam 
r us ouecegıne aır e ısrıne , A . · ugu goru ecegmı yazmış.. u gaze- A f h ı · ·1 · · • · · - 111 verdi F rka katibiumumilig" in 
tehdirkarane haberler gönderil dı, fakat ~~ıl ~aşadan hıç tenin ? zamanki k~~aneti bir haki- adeta Se ~rber a e getırı mışt;ır amele, umumi af ilanı lehinde . r .. - c'.i. Ankara başmüdürü Ba 
,. -· • l .d. A·b ı··t·l ·t 1• ıbahsetımedı, Kamıl Pa~anın ne kat mı oluyor? .. Dıger taraftan Av- Managua da oturulacak tek hır b" .. . . r • • l 1. den Bursalılara teşekkur telgra- isticvap edildi. Diğer şahi 
aıgı yazı ı ı ı. c u ıamıı g - f"k" d d • kıt' .. . d b" d 1 1 . R . . .. h ır numayıs ıc.a e,mış er, po ıs f ld 
b. 1 1 _ •• b" .._. h"" L ır e ol ugunu ogreneme- .-upa ası uzerın e <r ev et o ma- bına kalmamıştır. eısıcum ur 

1 
• 

1 1 
d p ı ge 1• istimaı için muhakeme 8 

• ı muta .• ve muste ıt uır u- d" H" k~ .. 1 . b"t malda berab•r hic bir zaman Avrupa b"l d 1 b' memur armI taş amış ar ır. o- p t } k J w 

ıkümdara bu derece açık bir teh ttmb.' un_:_r soy ~dey~ı:clde. 1 
- işlerine laka~ kaİmayacak olan ln-ı 1 e sarlayınd anb çrınnış_ ve ır j lisler kılıc sallamağa ve havaya e ro ve o za yagı na bırakıldı. 

. . 1 b" l ek . · · a: ı sonn.,11. ta caız egı ı. . . • çadır a tın a arınmaga mec- . _ · _ Antalyada tug" y dıt lısanı ıku lana ı m ıçın ış gılterenın merkezı Avrupada çıkan - M k . h . h ı sılah atmaga mecbur kalmışlar- ANKARA 1 (Telefonla) -
lerin °hayli ilerle:nis olması la- Bu tarihten bir kaç gün son- bu mesele karşısında aldığı vaziyete 1 bnr t,almmtır. er ez apıs a- drr Birçok kişi tevkif edilmiş Petrol ile kolza yağı namı altın- ANTALYA, 1 A.A. -

d B telbI · - ı '- '-u ~-... bir sabah 11ke · d n sa gelince· lngiliz Hariciye nazırı bu ' · · ı· 1 ' d ·· ·· ld • d 
dz~m1 

1
; ... ~., b" ıg er;n, •u '"'11

-
1 

ca e n evım e - mese!e,;;n Cemiyeti Akvama havalesi ' bfır po ıs memuru
1 
~ara anmıştır. a ~ot~run karıştın. ıgm an - Antalya şosesini istila 

ıt erın muı ır cemıyetten ge raya çağrıldım. O günler.de sa- · t '-"' ım· ıı.· M • "'--- ela ransız parıamentosu hazınenın bu yüzden zıyana gir Düden ırmagı- alınan ted 
d • - • l' .d. . . ku balı! Ilk - lm k nı e....... e ış ay11 ıç~•uun 
ıg; ma um 1 ı, cemıy.eı:n . ~~ ' arı e en çagırı ~ ' gece mevzuu bahsolacak bu meaı;Ienin şim 1 PARİS, 31 A.A. _ Mebusan diği malUmdur. Bu hususta ik- sayesinde mecrasına gir 

vet~ o d~rec:e mahsus ı~ ~ı Hu !eri pek geç valkte ıkadar iş ha- di .. t~ııilt~reyi alakadar eden diğer ! meclisindeki Sosyalist grupu ttsat ve maliye vekaletlerinin Kestel gölünün taşması · 
seyın Hılmı Paşa kendısınden şmda bulunmak umuru tabiiye muhim hır noktası Almanya • Avus., t ~ lAin hkik k · yapmrş oldukları tetkikat neti- den Antalya - Bordur şos 
başka cemiyete girmemiş ru.~ den olımuştu. O 1giin de böyle turya gümrük birliğinin doğrudan ,, \)P.,.. ,.- 1 para ento ta at omısyo- · d b "d • k • Bucak hududundaki kısmı 

· - •· ~ d ğru t u· ihr •· ·· · de • ~ ttotJP / nunun M. Flandin'e isnat edi- cesın e azı ı an ve anunı ted k·~·e •kalmad·····~ ı kat ıy"""" '-ı"r davete intizar ediyordum. 0 ya ng ız acau uzenn ya b" k 
w•~ 'b''U J-·· 'U • dir B led 1 gil. 1 h tk"k kte 1 ırlf'"rp tf'"P••iil .. ~i1er.P tir. trıırl'I kalmı~trr. · • r ecı· d B d Hemen geldı"m ve da· irAi kitabe pacağı tesır • u mese e n ız ' ( # en ususatı te ı etme o - l!!l!!!~~~~l!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!İ!!!!İ!!İi!!!!!!!!!!!ı•m!!!!!!!!!!!!!j ış a ıyor ~. un an sonra ~ h""kümeti" · ald - · · t ·ı· ""'- · · 

Al. Rız H Rız ._ . · u run ıgı vazıyetı ngı ız ,- t ç:; duğunu nazarı ıtıbara alarak mu M M b d J T k b 
1 a ve asan a te uğraınadan nuzura gıttım . .Ticaret nazırı anlatmıştır: ' . ...~~ • . . h u·· a e e ürkiyede aç j 

Beylerin hakiki vaziyetleri an Hıünkar. ömer Rüştü Paşanın 1 ·ı d·· .. .. ., ~,,ir maıleyhın komısyon uzunına • 
ngı tere ne uşunuyor. ,.T" kedilıne . h kkmdaki t l p muallı'm var ? laşıldr ise de ne çare ki Çit .köşkünde olup olmadığım LONDRA 31 (A.A.) _ Ticaret• sev .. ~ı ~ a e 

merkezin nüfuzu sarsılmış sordu. Ömer Rüştü Paşa ko- nazın M. Graham Avusturya_ Al- <0M~AWAGU" ve taknnnı gen almıştır. 
:ılduğundan Rumeliden gelen misyonu askeri azasından idi; manya gümrük birliği projesi hak- "Oustric,, meselesi 
talebe mümaşattan ba~;ı,.a rnre bu kıa.misyon Çit köşkünde top lı:~nda Avam ~~'."1rasında sor~la.n PARİS 31 A A. - Pa la-

• •• ·Sil" ~-:- • bır suale verdıgı cevapta demıştır ..., • · . r 
y:alotu; ne tekim oy le oldu ve tkı lan.dığ:ııtııdan ve Paşanın başka ki , Jr, ~ - mento tahkikat komısyonu res-
miraliym geldikleri yere avdet bir vazifesi olmadığından ekse- "Akti muhtemel herhngi bir güm 0"t mi gazeteler müdürü M. Peye-
'.J.erine müsaade edildi. riya Çit lköş.kündeıki dairede bu rük itilafına bilbasa ithaliit resimleri-, it;.,;.,. 1 elon'tt dinlemiştir. M. Peycelon 

Abdülhamit bu meyanda ah- luntwdu. Demal tahkik ettir- ~~e ait şer~~t b'.linm~d'.~çe .böyle bir ~ Oustric'in meşgul olduğu işlere 
valin tahkiki j.çin Rumeliye dim, Ömer Rüştü Paşa Çit köş ıtilafın İngılız tıcaretı uzerınde yap- 1 __ h" b" ki k 

·· d ·1 hey' t" 'hıs küne gelmişti. Bunun iizerine ması ihtimal dahilinde görüien tesir-ı 7.elzeıe mıuıJ1Kas1111 gosl<fC11 narıtıı ıç ı~ va tte arrşm~ş' ve 
.gon en en e 

1 
ma usaya ler hakkında bir hüküm vermek müm nesinde mukavva parçalan gibi mumaıleyhten her hangı b:r se-

fena halde icızıyor, bunların ıo- Hünkaroan ŞU iradeyi aldrm: kün degı"'ldir .. k.. ık 
1 

d 1 lt hep ve suretle para aim3mış ol-
- 1 · · b' ı (B.tmedi) · ço up y r an uvar arın a ın-raya ugrama an ı;y:ı ır şey o - 1 Bu böyle olmakla beraber mezkUr d k 1m k · · k duO-unu söylemiştir. 

d • ·· k · h ed · "l'f b" diil iml h a a • ama ıçın açışan gar- ., ma ıgmı gorere ll'l arı n a- ıtı a ta tes ıt e en res er emen . . k fl b . Fransız ayan medisinde 
met ediyorou. Hatta 4:ıir kaç de Muhterem efendim hemen bugünkü nisbeti muhafaza e- ~ıya!11~~ ~.ıe mev .. u .. anı;ı u ıs- t -A 
fa bu ıhey'ettı:n lba!hsederken d~c~~. ~lur~a m~vz~u b~hi~. gümrük tıcalı ~uzu_nden buyuk hır korku . J:>AR S, ~1 A.A. yan m.ec 
· 1 · d b 1 · · " 1 İstanbul'da Kulaksız zade bırlıgmın ıhracat tıcartımızı cok e-ı ve telaş hasıl olmuştur Zarar lısınde radikal demokratlar bır-
ıç erın en azı arı ıçın şar a- h . 1• -km • 1"" · et M R ld ., ,_ . d • 1 , Ahmet Celal ve rnahtumlarr, emmıyet ı surette zarara so ası ' ve hasar miktarı 30 milyon do- ıgı azasın an . ayna y, 
tan, munırseıuesız a am ar., ta- · ihtimali azdır h"" k" tı" h l"f A 
b . · · d kull B h • Samsun'da Kulaksız zade Ibra- .,. !ar tahmin edilmektedir Ma!!a- u ume n mu te ı vrupa . . rını e ı anmıştı. ıı · ey - - -- · - •-[ ı ·1 · · 

t ; 'h d · · .. _. b 1 him Kenan Biraderler şirketi- Mısırda ını'llAlCI• guaya yakın şehirlerden hicbi- memı.: ~et erı e tıcaret mızınmı e _ ma susa atreı ... ıta et e İ - ··ks 1 k · · · ih k 
h~b,,. tın d S nin halen Şişmanoğlu spiro e- rinde ehemmiyetli hasarat olma yu etme ıçın ıtt az etme 

mu ~ _re e eyor u. arayın gazeteler . . d b l d - db" 1 
bunlarla olan münasebet ve mu fendiye henüz vadesi hulfil et- <lığı zannolunmaktadır. Büyük nıyetın e .u ~. ugu te . . ır er 
haberesi hususi şifre dairesi memiş olan 6000 lira borcundan KAHİRE ı \ ı A.A. - Zabı- bir felaket şeklini alan bu ze!ze hakkında bır ıstizah takrırı ver-
denilen ve Hünkarın dairesi ci- başka hiç bir şirket ve müesse- ta Veft fırkasının fikirlerini ter lenin vukuu esnasında bir çok mistir. 
varında bulunan ıkalem vasıtasi seye habbei vahide borcu kalma viç ve neşreden iki gazetenin çı- memurlarla ehalinin takriben - Rekoru kıracak 
le yaıpılmakta idi. Bu itibar ile mış bulunduğunu, teveccüh ve kan nüshalarını musadere et- yüzde 40 in Paskalya yortusu- LONDRA, 1 A.A. - Lon-
cereyan e<len muhaberattan ha itimatlarını kazanmış olmakla miştir. Veft ve Ahrar fırkaları- suna tekaddum eden ve mukad- dra'h tayyareci Csott, İngiltere 
b~rdar değildim. Yalnız Abdül müftehir bulunduğumuz muh- nın intihabata karşı boykotaj des addolunan haftayı deniz ke- ile Avustralya arasrndaki 11 bin 
hami-din bu ıhey'et hakkında iz- terem müşterilerimize arz ve yapılmasını tavsiye eden ve narında geçirmek üzere şehir ha millik mesafeyi sekiz buçuk 
har ettiği hiddete, nedamete ı iblağ için gazetenizin tavassu- Veft fırkasile Ahrar'rn bir anlaş ricine çıkmış bulunuyorlardı. günde katetmeğe ve bu suretle 
ve .bunlardan bazıları hakkında tunu rica eyleriz efendim. ma hasıl ettiklerini bildiren müs bir rekor kazanmağa teşebbüs 
şarlatan ve münasebetsiz adam Her iki şirket nanuna imza terek bir beyannamesinin bu ga: Müstantik Hikmet B. ederek "Lympne" tayyare ka-
lar tfübirini ıkullanmasına baka- vaz'ma mezun şürekadan Getelerde intişarından dolayı bu BURSA, 1 (Milliyet) - rargahından haı·eket etmiştir. 
ra.k canı sıkıl<lıii;ına bükmedi· KENAN tedbire lüzum görüldüğü zanne- Müstantik Hikmet B. Bursa hu Csott, bu ak anı Sofya'ya vara-
yor<lum. Gö · · · :ı.......ı.. · 

Gelecek hafta kat'i ANKARA ı - Yapılan is 
. !ere göre 1928 - 1929 derıı ae 

cevabını verecek 1 büilln memlekette muallim ad 
bin 635 erkek, 4.848 kadm ki 

Muht 1. Ub d 1 k • T"" k 18483 tüt. e ıt m a c c oınıayenu ur B n1 d 
11 253 

.. k k 
y ha ahh la . . u aran , uere, 

vkeil du.'.'an b şhmurk ~s tının ~ş.tıraM- sı kadın olmak üzere, 15,750 . 
. e un sa ~ o_mı.syon reıst · tep muallimi, 2248 1 orta, 485 

Rıvatsın nezdınde bır ıçtlma aktolLm- sek mektep mualimleridir. M 
muş ur. adedi 4 senede 2234 kl§i a 

Bu reisler içtimaında komisyon 
namına Türk ve Yunan hükumctle:i Mektep adetlerinde 4 sen 

mekteplerde 887, yükseklerde 
ne verilecek cevabi muhtıranın esas- kte d ,_ ..•... 

1 
.. .. la, orta me pler en de 9 

wrı goruşu muşttır. vardır. Bu dört sene evveline 
Muht<ra bitirilmek üzeredir. Ga-ı sen 103,952 talebe fa.tladrr. 

yet uzun olan ve komisyonun eski ve 
yeni vaziyetini müdeııeı surett~ ~ös- Boğazlar komsiyo 
teren l.ıu cevap gelecek hafta ıçınde 
Türk ve Yunan hükumetlerine gön
derilecektir. 

Başmurahhasımız Tevfik amil B. 
dünkü içtimaı müteakip bir muharri
rimize demiştir ki: 

Boğazla komisyonu dü 
bah Amiral Vasıf Paşanın 
setinde toplanmış ve muta 
saisile meşgul olmuştur. K 
yonun raporu bugünlerde 
yeti Akvama gônderilecek 

Doyçe Oryant Ba 
Umumi Müdürü 

- Komisyona ait işleri ve bilhas 
sa bütçe meself>Sini takip etmek üze 
re yarın (bugün) Ankaraya gidece
ğim. Vaziyeti hüktımete izah ederek 
son kanunla komisyona tefrik edilen 
tahsisattan bakiye kalan 40000 lira
nın komisyon emrine verilmesi i§ile Dydçe Oryant Bank uır 
de meşgul olacağım. İade edilecek! müdürü M. Lebreht dün Bı 
em!Sk meselesinin son safbasınm ve 1 den şehrimize gelmiştir. M. 
yeni vaziyet hakkında da lıükfımctk J reht bankanrn İstanbul ve 1: 
temasta bulunacağım . ., · b 1 · · f · d "· • s 

Anlaşıldığına göre, yeni tahsisat Şll ~ ~nnı te tış e e.cegını 
alındıktan sonra • le i ·· · · at h 1 



~ 

ııe<I 

- . . 
us iktısadi sistemının 
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1 R ll ·h t Maarift~ İngiliz şairi 
Ehonomi us ma arı 1 raca eşya- Dişçi mektebi 

Yumurtalar k tl d .. . . .. M. Masefield dün akşan: 
----.. . mızı ıyme en UŞUrUyOr Fakülteye kalbi talebi Ankaraya gitti d Geçenlerde şehrimize gelcı 

Yunanistana gon en- divanda tetkik edilecek büyük İngiliz sairi Mr. Jhoı 
lenleremühürvurulacak lktısat Vekaleti istihsalatımızı daha Eczaci ve dişçı mektepleri Masefield dün akşam ekspres\ 

I Yunan hükı1metinin Yuna- I k . . db" } yeniden maarif vekaletine. müra Ankaraya hareket etmiştir. 
) · tana ithal edilecek yumurta- UCUZa ffia etme IÇID te Ir a tyOr caat ederek bu mekteplerm va-. Mr. Masefield bugün' saat oı 
: hakkında koyduğu takyidat ziyetlerinin tayin ve tespitini is altıda Ankarada İngiliz şi'r 
dünden itibaren başla~ıştır. Dumping usulünün memleketimiz dahil ve te~işlerdiı: .. ~u mektepler,. iki hakkındaki konferansını verecr 
Dünden itibaren Yunanıstana haricinde bize çok tesir ettiği şekılden bınnın tatbıkını ıste- ğini söylemiş ve u izahatı ve.· 
giren her yu~urta?.~. ~~erinde l b d. mek~e?irler:. . . miştir: 
ihraç iskelesinın muhuru aran- söyleniyor - Rus konso OSU U işe ne ıyor? Bırı eczacı ve dışçı mekteple- - Konferansımda eski ve eı 
maktadır. I rinin de Tıp fakültesi meclisi kıymetli İngiliz şairleri Chan 

Yumurtaların üzerine mühür İktisat vekaleti başlıca istih- müderrisinin de aza bulundur- cer, Shakespcare ve Milton'uı 
vurmak usulü dünyanın bir çok lak ve ihraç eşyalarımızın ma- ması, yahut da bu mekteplerin siirlerinden bahsedeceğim. 
yerlerinde vardır. Fakat aralar- liyet fiatlerini - mevcut şerait i' mali ve idari işlerinin tedvirini Bunlardan Chancer'in şiirle 

•'iehtr m~cllslnln diJnkiJ tçtimaından bir tntıba.. da mühürü vuran ihracatçı de- çinde temin edilebilecek imk3.ı: deruhte edecek birer muallimler ri tarihi, Shakespeare'ninkiler 

h ı d ğil yumurtayı ith~ ede? tüccar dairesinde - indirmek için baz m~lisi teş~ili suretile fakülte draın, Mitonunkiler ise dostam 

e . ı· . d.. top an ı dır ve bu iş hususı makmalarla tedabir ittihazına karar vermiş halme kalbı. ni şiirlerdir. 
ırmec ısı un otomatik bir şekilde yapılır. tir. Bu kararın verilmesine se- Maarif vekaleti bu arzuların İstanbulu çok güzel buldum 

Yunanistana en ziyade yu- bep başlıca istihlak ve ihraç tetkiki için vaziyeti darülfünun Bu, benim için tamamen yeni 

eni bu"" tçe meclı"se verildi v. e _işler murta ihraç eden biz olduğu- maddelerimizin hariç piyasalar emanetine bildirmiş ve tetkikini bir şeydir. 
muzdan Yunan hükumetinin bu da olduğu kadar dahildeki piya- • emretmiştir. İlk defa gördüğüm büyü! 

encümenlere taksim edıldl karan en fazla bizim ihracat ta- salarda da ecnebi emtiasına kar Aldığımız malumata nazaran Türk şaheserleri olan camiler, 
cirlerimizi müteessir etmiştir. şı rekabet edebilmesi ve bir I divanın ilk içtimaında bu mese- yere batan sarayı bende unutul· 

Meclis daha sık olarak toplanacaktır. Bu devrede Elma tacirlerinin bir D~p~?ge mahal kalmamasını le tezekkür edilecektir. maz intibalar bıraktı. Gençliğirr 

ı go··ru··ıecek epi iş vardır k 
1 

temın ır. Divandan salahiyettar bir de bahriyeli olduğum için Haliı 
arar Son zamanlarda Sovyet Rus- müderris bu hususta bir muhar- teki eski gemiler beni çok ala-

~ h. . . . .. t ' a T Salım Pt. ya cevap Gümüşhane elm~ ihr
1
acat ta- yasının başka piyasalar meya- ririmize demiştir ki: kadar eden mevzular meyanm-

,,c ır medısı nısan devreı ıç un - •. d.. cirleri ihraç ettiğimız e malann nmda bizim piyasamıza da ma- - Eczacı ve dişçi mekteple- dadır. Yeni Türkiye ı;ok kuvve 
. ~ ilk celsesini dün birinci reis. ve- Tevfık .~eb>'. cevapk vınaerdıd.eler fa• · 1 d k.. · talı j' f' ı Sadeddin Ferit Beyin riyasetınde - Mese.. ır ço d tesi- hariç pıyasa ar a mb.ev. ı~nı - ıyet ıatından aşağı olarak meb rinin bir fakülteye kalbinden zi- li, asil ve bahtiyardır. 
ktcti. Azadan Dr. Galip Hakkı ve sıl haline ko";"'uş~ur .. Bunun ~ ta· kim için bazı teda ır ıttıhazma zulen sevkettiği eşya istihlak ve yade, Tıp fakültesine değil, da- Bu faal ve inkılapçı memle-
~di Beylere mazeretlerine binaen ri münaka~e ü~ennedır. Bur binek karar verm. işler. . . . ihraç eşyalarımızdan başlıcaları rülfünun emanetine merbut kal ket çok sükse yapmıştır. İstan-

• ır h . il si ka· dilin beledıyenın leh veya a ey h t t 1 k lkt t " kili M / 'ı Ş 1 11 tbuıer .af!a mezunıyet ver me lduğu bütçenin tatbikinden ıonra Elma ı raca acır erının a- na ağır darbeler vurmaktadır. ısa .e ııs a,a ere •) mak üzere müstakillen idaresi- bul tamamen yeni ve asri bir şe 
edıldı. ~ ılacaktır. Biz butçemizi hükil- rarlarma nazaran badema hari- Rus dampinginin tesiri bil- ne daha ziyade arzu ve temayül hir olmuştur. Ankarayı daha er 

e Mesai progranıı . me2' kabul ettiği eşkale göre tanzim ce çıkacak elma sandıkları aza- hassa Türk kömürlui ve cimen- (1930) senesinde Rusyadan vardır. Bu tarzı hal hem fakül- teresan bulacag"ımı zannediyo 
ip Makamdan gelen beş s~n~lik mesaı D d. i k'l 1 k S dık1 · T" k. · 1 · rogramının, azanın tetkikinden son ettik... e '· ı ıa.au- m 20 1 0 0 aca tır. an a- tolanna tesir etmiştir . ur ıyeye pek az çımento ge - tenin mali ve idari muamelatını rum. Türkiyeye ilk fırsatta tek 

Bu izahattan sonra masra . tahtala . . d . f • ınünaka•a idn gelecek celse ruz- 'k 1. · müteakıp bütçenın nn rmm ıçı ve ışı ren- Rusların maliyet fiatından a- mış ır. teshil etmiş ve hem de son za- rar geleceğim. 
• • ·ıdi run da 1 ına ını d 1 · l kt El 1 ·· İ t l•rııesine alınmasına karar ve:,ı · .. 

1 
h rndamüzakeresi kararlattı· e enınış o aca rr. ma ar uç şağı olarak piyasaya çıkardığı Fazla çimento ihraç etmekti- manlarda ehemmiyet kesbetmiş kinci gelişinde ngiliz şiirle 

nu d · t musta- kil a 1 1 • ·· · ·f dil k · 
1 

n ~n sonra divanı rır_ase Bir sua nevı uzenne tasru e ece tır. maden kömürleri karqsmda hi- ğimiz mevzuu bahsolamaz. Zi- olan bu mektebin terakki ve in- rini gayet güzel ve belig" oku 
•l ıkı k" t oldugunu karara .. ald · B edb' 1 1931 h ı·· · ~ . agıt mevcu 

1 
g·ı· Muammer Bey soz ı. t1 t ır er ma su u zım kömürlerimiz ni•beten mcv ra Rusya fazla inşaat faaliyeti kişafım temin eylemiş olacak- yan dört bC! genç İngiliz şairi 

J ıran ederse ruznameye a ınaca 1 . ümeninin hududu ve . . t b'k d.l k . . . . , -, •ö 
1 

d' 
1 

·d b' . borr kanu - Bütçe ene k d !"'"' ıçın at ı e ı ece tır. kilerını muhafaza etmişlerse de ve bilhassa bir çok yeni fabrika- tır." ni de getireceg"im. Bunlar İngi 
. ye ı. Bun ar an . ırı, .. 3' - ifi nedir. Ne dereceye a ar sa i:llll •• •• • .. • • •• 

ııh• ~ ile yeni tanzim edilen mustahde za d r Ben •ahsen bunu bilmeyo Al manyaya tutun çımento sanayıımız çoı< mutees- lar inşa edilmekte olmsı dolayı- liz siirlerini bütün beligatilr 
ın tal· · · h e muaye yetttar 1 • • • im t ·1 k k · t ·ht' dinl k · k' kl ımatnamesının arç v b Dedi. ihracahmız sır o uştur. stanbulda mev- sı epe ço çımen oya ı ıyaç Vi/111.fellt! eme ım anını verece er 
~Ye taalluk eden mevadın ~a ıı:• rumV~ bu hususta izahat istedi Ab· cut çimento fabrikaları bu vazi- vardır." dir." 

ııu:~:~;;:ıettll~fr. d~:;~~~ N°~1tusge~~ikat dülkadir Ziya ~~Y bfütt?e. encümeni Almanyaya bu sene ihraç e- yet karşısında iınalatı kesmişler M. Maligin, Rusyanın Avru- Defterdar Bursadan Evvelki akşam İngiliz sefa . 
. ı e ı ı ıg 1 azbata muharrırı sı a 1 e · dilen Türk tütünleri mühim bir d. patla Dumpı'ng yap•ıg"ı iddi,ala- th · d M M f. ld •rafından t~sis edilecek gaz .depo~- m - Ortada kanunlar varken ve bu ır. • d • re anesın e r. ase ıe şe-
~na ait mukavelenin tanzimıne ~:': k unlar encümenlerin salahiyetini yekfina baliğ olduğu halde kıy- Diğer taraftan iktısat veka- rına karşı da şunları söylemiş- a V et ettı refine bir çay ziyafeti verilmiş-

lf•de talebi hakkında idi:. H.e~ v:~ t::dit etmişken bu hususta fazla taf met itibarile geçen seneye naza- !eti çimento piyasasındaki va- tir: Muhakemesinin icrasında ha- tir.·------------
t ,'ruznameye alınarak bırın~ısı :' e il'at vermeg·e lüzum görmüyorum . ., ran çok az tutmaktadır. ziyeti Ticaret Odasından sor- - Bizim baslıca ihracatımız b ı k .. B ı .t .ki . . . encuınenın s . 1 b. d zır u unma uzere ursaya git Gelenler gidenler 
tot • ı ncısı de kavanın 'k tatil Cevabını verdi. Halbuki A manyaya ız en muştur. buğday ve odun mamulatı: üze- · ı D f d f ' ı!,••le olundu. celse on dakı a Ruznamede başka. b. ir şey ka1:"'a- daha çok az tütün ihrac ettikle- rı'ndedı'r. mış o an e ter ar Şe ik Bey 

"'ldı . aliki t"- li Rusların manifatura P.iyasa- gelmiştir S b k A "k . dığından içtimaın t azım ge yor ri halde daha fazla kıvmet tut- . a 1 merı a al ikinci cels~ te- du. Gelecek salıya talik edilecekti. ' sında da damping yapmak için Bu ihracatı merkezi Avrupa- Muhakemenin devamı başka 
İkinci celse toplandıgı zaman hir Bun.a itiraz edildi. Tevfik Saliaı Pş.: maktadır. hazırlandıkları söylenmektedir. ya bilhassa Alınanya, İtalya ve bir güne kalmıştır. harbiye nazırı 

tttü itiraz komisyonlarınad şe a _ Devre sonlarına doğru sıkışı· Tütünlerimizin kıymetlerinin Her hangi müstahsil bir dev- Fransaya yapıyoruz. T k l Cemahiri müttehidei Amerikanır 
Jdt:~isinden intihBa'btı ei~:t:ın~ ::_ yor, her gün içtimaEeltmd ekb.mecburi: azaldığına delalet eden bu haİ!in letin hububat, zahire, bilhassa Fakat Türkiyeye bir dirhem a sim em ak şirketi eski Harbiye nazırı Ceneral Charlc: 
tlJ;;""ap olundu. u ç .. · ·si yetinde kalıyoruz. e ır mesaı sebeplerinin neler olduğunu k- b - d · d d Taksim emlak şirketi hey'e- Sherill ve refikası iki günden her 
-_rrııen namına, bütçe e~cumenı reı programı var ki bir uc~ndan tutulur tısat vekaleti harici ticaret ofi- ug ay pıyasasın a amping bile buğday ve odun ihraç etme- ti umumiyesi dün toplanmış ve şehrimizde bulunmaktadır. Amerika 
ye ı evtık .,, izahat v.erdı. ma· sa çekilip gidili~ ... Dedı. .. .. yapması, yapab:lmesi mevzuu dik. 1ı Cenoral cumartesi günü Ankaray 
t - Bienin varıda~ kıs.m~ ta . Neticede içtımaın pazar gunune sinden sormuştur. bahsdeğildir. Çünkü bizde buğ- Rusyadan Almanyaya ucuz Maliye Vekaletini temsilen hareket edecektir. Ceneral seyahati 

llıen ikm~·e mu"taleasıle bırlı_kte mtaü talikın· e karar verilerek celıe kapan- Harici ticaret ofisi bu husus- d h b b · h 1 . · Defterdar Şefik Bey hazır bu- nin hususi mahiyette olduğunu söy , .. ay ve u u at pıyasası er yer fiatle tütün ihracı mese esıru 
uolundu. arülaceze ve Karaagaç 

1
_ dı. taki tetkikatını İktısat vekale- · lunmuştur. )emiştir. Ceneral Char!es Sherill An 

,, .. s d h rlandı Ya . b'ldi . . den düşük olduğu gıbi gümrük bilmiyorum. Fakat Rusyada tü karadan avdetı.nden ıonra Avrupay. 
<> •satı ~çeleri e azı : . •b" h tıne ı rmıştır. f 'd• d n,z idareiususiy• ile betedıyenın Macar sah ı a mer resmi de yükse:ı:tir. tün fazıa ihracat yapacak kadar erı ıye eki 4 umum- gidecektir. 

~•raf kınları .kalmıştır. Encümenk h • etinin teşekkürü Buğday komisyonu Rus konsolosu ne diyor? çok değildir. hane kaldırılıyor Ledi Hartley gitti 
. tıtçeyi c kül halinde sevketrne ey Buğday alım ve satım şera- Diğer taraftan şehrimizdeki Bizim ihracat emtiamıztn u- Geçenlerde Mısırdan tehrimlze g< 
ıs~erdi. ıkat. masraf .kı~~~~ Şehrimize geldiğini yazdığı?'?' 33 itini tesbit etmek üzere teşek- Rus konsolosu M. (Mligin), cuz olması, iddia edildiği gibi Son zamanlarda Feridiyedeki U· len İnrilterenin en maruf kadın re• 
llııızakere• esnasında teehhu~~ ıst~l kişiden mürekkep. ~acar Sahhı. ah: k"l d k . .k. . . . Rusya tarafından memleketimi- Dumping maksadile değildir. mumhanelet günden güne kapanmış samı ve Kembrlç darülfünunu reein 
~~ edece manialara tesaduf e~.ıl- mer heyetinin, Hıiali~hm.er c~m~?:'~~ u e en omısyon 1 mcı ıçtı- . 'k d ve yalnız dört ev kalmıştır. Bu ma· profesörü Ledi Hartley dünkil eks 
"'· ~ir kenbeş aylık muvakk.a! but- tarafından izaz v~ mısafır edil~pnt mamı cumartesi günü yapacak- zın ticaretini tazyı e ecek şe- Bu ucuzluk Rusyada çok zen hallede oturanlar bir mazbata ile Po presle Avrupaya hareket etmiftlr. 
Çenın tetkilnde bir hayli tadılat ya- dün yazmıştık. Dün Macar Salibı ~~ tır. kilde ucuz fiatlerle ihracat ya- gin ormanlar ve mebzul buğday !is müdiriyetine müracaat ederek ma Ledi Hartley eıkl İngiliz pi.rleriı 
~~ld~ğı göri:!ü ve yeni bütçenin tan- oıer heyeti, Hi!illiahmere gelerek gor Kambiyo BorSB!JI pılmak suretile bir dumping si- istihsal sahaları mevcut olması hale arasında kalan bu dört evin de den Lord Boyron'un ailesine men 
;.•rııınde bu~ ittiba edildi: Maaına- dükleri izaz ':'e mi~aferetten beyanı yaseti tatbik edildiği şayiası dolayısile istihsalatın ucuza mal kapatılmasını istemişlerdir. suptur. Ledi Hartleye Arvustrong 

1 ~ıh masraf lsmı da bugunlerde tab teşekkür etmışlerdır. hakkında bir muharririmize de- olmasından ileri geliyor. Binae- Bu vaziyet karşısında bu dört e- Vikers fabrikaları mümeHi!i il. Dil{ 
8 e te,,z· d' k .. eredir • k f ••t" vin sahipleri, Makbule, Dilsaz, İrfan laı Vikers refaket etmektedir. 

• ı e tne uz ... - 1 . dekı' ev a tu un miştir ki: naleyh zararına iş yapmak varit • Abd af kıl zmır ve Paşa kızı Seniye namlarındaki ka T bb dlAd . 
• ülk<iir Ziya Bey, masr . - Bu hususta beyanatta bu- d • 'ld. R f d l ı a ı e yent teSl

0

Saf ,~nın da iknalinden sonra bütçe~ deposu egı ır. usya tara m an, dınlar polis ikinci şube müdürü Ati 
bır IJ•ı h 

1
. .. k · · teklıf . . · lunacak vaziyette değilim. Çün- Türkiyede yeni başlayan ve ile- Beye müracaat ederek kendilerine İstanbul tıbbı adlisinin tekemmU-

...., "U a ııie muza eresını. da E kal müdüriyeti umumıyesının d ,. '" ."•. muva;kat bütçenin bır ay . vd ı' n•a ettirdi"' büyük tütün kü sa!iihiyettar değilim. rilemekte olan sanayi hareketle- müsaa e edildiği halde şimdi mahal· Hl için yeni tesisat yapılmasına ka-
••t1- u d ı rla tımır e , s• B. · T" k' ·h ! ·ı· k b' leden çıkmaları için emir verilmesi rar verilmi•tir .. "'"' kabil iken Ankara a ay a · kabulü kat'isinin icrası ızım ur ıyeye 1 raç etti- rini müş n ata uğrataca ır va- • · " Urü 

1 
şaya• deposunun . . · • . d h · d üzerine mutazarrır olduklarını ileri Tıbbı adlide yeni Frigorifik tetıi · 

..l ncemedc <almış omasının . . kal müdiriyeti umumıyesı mı- gımiz mevat a a zıya e Tür- ziyet alınması imkansızdır." sürmüşler ve yer gösterilmesini iste- satı yapılacaktır. Yapılan keıifte hı 
C"'

1 esef olduğınu söyledi. . ıçın ~v dan Salim Beyle İstanbul ev Paket ve kolı"ler kiyede bulunmıyan kavuçuk ve Rus konsolosu (Türk - Rus) mi<lerdir. . l'evfik Sal~n Paşa, muvakkat büt ınar ~~nd .. eti heyeti fenniye müdür dd I d' • tesısatın 25000 küsur liraya mal ola 
?ene gibi tıdilit yapıldığını, mec- kaf ~u. '~·~ Bey bu hafta içinde petrol gibi ma e er ır. dostluğundan bahsederek Rus- Polis bu müracaatı tetlcik etmiı cağı anlaşılmııtı: Yeni ıene bütçesı 
ltl ne gibi ahvalde yanılmış olduğu m

1 
u":vın~ 'eket edeceklerdir. Dünden itibaren posta- Yani Türkiyenin ticaretile ve yanın Türkiyeyi daima müzahir ;:r b:=:ıı~ni bir yer tahsisine ka- ne tahsisat konuluru inşaata bltlan 

J

"' tı sordu. zmıre ar l sinai ınamuliitile rekabetimiz görmek istediğini ve aralarında • caktır. 
•' hane tevzie baş adı ı 

Kadınlar bl
•rıı•gıv • du•• n yoktur. Rus ı;imento arının Tür dostluğa mugayir bir hareket o-

Hariçten gelen paket ve kolilerin kiye cimento fabrikalarnu mtis- lamıyacağını, Rusyanın mücade 
muamelesinin posta tarafından yapıl k'l · · d .. ·· d" v •• d · ı vazıyete uşur ugun en ma lesi garp emperyalizmine karşı 
masına dünden itibaren baslanmış-• t ur. lı1mattar rleiTilim olduğunu ilave etmiştir. 

b • r ı• çtima yap 1 Dün sabah gümrük başmüdürü 
) Seyfi Bey gümrük müdürlerile birlik Tektaksi talimatnamesi/ ikiye böliindüler •• k te paket postahanesinc giderek pa· d .. .. ? 

H A k d n büvu ket ve kolilerin muayenesi için posta suya mı uşuyor ı· ----atife Bekir . n ara a.. hanede kalan 17 gümrük memurunu ANKARA 1 - İstaonbul beledi- Berberler kendi arala-

u 
.. mı"tlerle do"" n' du"" g" u"' nu" soyleyor topJamıŞ ve .o_nlara ya~HJ~cak muame yesinin yaptığı tek taksi talimatname rında ihtilafa düştüler lenin şeklim ızah etmıştır. si Dahiliye vekaktince tetkik olun-

Seyfi Bey gümrük memurlarına maktadır. İ§ittiğime göre belediye Berberlerin cuma tatili mese-
yalnız hazinenin. ne_fine d_eğil hem kanununda sarahat olmadığından tek lesi bir türlü halledilem' B' 

zararını görmeye başladık 
'I 

27 İtalyan darülfünunlusu geldi , 

l Bir müddet evvel Ankaraya 
n I den Kadınlar Birliği reisi La
e fe Bekir hanını şehrimize av-

namına Seniha Rauf hanımın .iş 
tiraki kararlaştırılmıştır. Se~
ha hanım kongreye me~eketı-

. d k. kadın haraketlerı hak-
mız e ı . . 'ki 

halkın, hem hazıttenın nefıne çalış- taksiyi mecburi bir surette tatbik ot- , b b l . d'k•ıyor. 1
.r 

• Id'ğ' · h Ik • . b. k -<ısım er er er sım ı ı hey'etı malarr lazım ge ı ını. a a azamı mek il:in Mcclıstcn ır anun gcçi- ı . . . . .. 
suhulet göstermesini söylemiş ve ye rilmesine lüzum vardır. ıdarenın bır ıs yapamadığından 
~ vaz~fe~erinde muvaffakiyet temcn . Esa~en diğer ıa_raftan da hükumet ı istifasını istemektedirler . 
nı etmıştır. . . . . muşterı taşıyan buıun otol11~?ıllerın Buna mukabıl cemiyetin şim t etmiştir. 

Birlik idare hey'eti dün iç
a ederek Ankara seyahatı 
kkında izahat alınmıştır. 
Latife Bekir hanım dün ken-

&ile aörüsen bir muharririmi-
"' -demiştir ki: 

. .._ Ankarada Birliğe ait mese 
tı*Ier hakkında lazım gelen ma-
~llıatla temas ettim. Bina için 

n ahiliye Vekili Beyefendiden 
• < aldım. Köylerde irşat ve: 

~llir teşkiliitı etrafında izahat 
dim. Teşkilata yakında baş-

l'acağız. Evvela İstanbul, An
ı·a ve Eskişehir köylerinden 
la yacağız. 
l:ıe!gratta toplanacak Balkan 
~feransına Kadınlar Birliği 

kında broşürler ve ıstatıstı er 

arzedecektir. . 
Latife Bekir hanım mu~arrı-

. . ·n kadroların müntehıp ve 
rımızı ' . . b' r 
ya müntehap olmaları ıçın ır ı-
ğin yaptığı teşebbü.s~tı hatırla! 
mış, buna Birlik reısı şu cevab 
vermistir: 

- Filvaki evvelce hükumete 
bu hususta tahriren müracaat 
etmiştik. Fakat memleket me
nafii yeni Meclisin acilen içtima 
mı icap ettirdiğinden bu, şimdi
lik teahhür etti. 

Latife Bekir hanım gülerek 
şunları ilave etmiştir: .. 

_ Maamafih, Ankar.adan b~: 
yük ümitlerle avdet edıyorum. 

Paket post~hane.sının yen.ı ihbar- v< müşteri eşyası tasryan ?utun k m diki reisi Mustafa Be b'r mu
nameleri tabcdılmcsınden .dun saat yonların mcml keti•' aynı fırmadan h r' . . d . . Y .. · 
3,5 ğa kadar paket ve k~l! muamele olması için tetkikatla meşgul bulun-ı ar ınmız.e cı;ıı .t'.r kı. . . . 
si yapılmamış, yalnız dahılı muame- maktadır. - ~ enı hey etı ıdaren n ı tı
le alınmıştır. Bu itib>rla münhasıran İstanbula faHnı ısteyenler bundan evvelki 

Saat 3,5 tan sonra yeni şekilde ait tek teksi talimatnamesinin tasvip hey'eti idarede bulunanlardır 
muameleye bütün kişelerde başlan- edilmemesi ihtimali kuvvetlıdir. Kendilerinin cemiyete ne de-
oııştır. . .. rece nafi olabildikleri de sorula-

Yeni jekilde muamele eskı gum- Terkosun ana borusu 
rük muamelesine nisbetle çok daha bilir. __ -·----
kolay ve basittir · gene patladı ! 

Maaş verildi Parapalas ve Amerika sefareti bi-
u mu mi nisan maaşı dün ve- nalarının arkasındaki caddeden ge

çen terkos şirketinin ana borusu sa-
rilıniştir. baha karşı patlamıştır. Çıkan sular 

Romen ateşemiliteri bir sel halinde Kasımpaşaya dogru 
Yeni Romen ate.şem. iliteri ~· _Yovo akmıştır. 

ı t y Şirketin memurları boruyu tamir 
Dopesko dün şehnmız~ ge mış ır. a 
rın Ankaraya gidecektır. için çalışmaktadırlar 

Sütler nasıl sahlacak? 
ANKARA 1 - Sütçüler sütleri 

(Pastörizatör) ilatından geçirecekler 
ve yıkanmış. temiz, yeni tıpalarla ka 
patılmış şişelerde satacaklardır. Süt· 
lerini açık ve pastöriıasyonsuz sat~ 
mak isteyenlere müsaade edilmeye
cektir 

Dün şehrimize g~len lta/y.1n darülfllm111/11f1trı 

Dün sabah İtalyan darü!fü- de bir cevelan yapnuşlar ve şeh. 
nunlularmdan mürekkep (27) ri gezmişlerdir. 
kişilik bir seyyah kafilesi "Um- İtalyan darülfünunlu!arı bu 
bria" vapuru ile Pire'den şehri- sabah konvansiyonel trenile 
mize gelmişlerdir. Sofyaya hareket edeceklerdir. 

Maruf İt 1 an f 
.. .. M Seyyahlar 8 Nisan çarsamb? 

a y pro esoru .. .. k İ -. ., . . · gunu te rar sta;ıbula gelcrei' 
Ferruccıo Cerkuettı nm rıyase- bir gün kaldıktan sonra 9 n'.saı 
tinde olan bu kız ve erkek darül sabahı Tevere vapurile ltah 3 v2 

fünun talebeleri dün Boğaziçin- avdet edeceklerdir. 
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D IA. •·f .. ilk dır edilen Bogv.ıyi'ndc Sarıyerdt p 
&. " ~ Bu giln birinci maılncden lılbıran barllralan• harikası olan era~I~· oteli uh•ınd• ·n )/. * L A B E ı T T A K yeni malıellc c.tıddesindc ilki 9 yeni c o s K u N B E L D E P\RA:><P.\ 27 n• n r u ,,1 nıtı .4 ~Tin llDlu ... 'Mllliyt>l" fil' 

2 NİSAN 1931 

l,")AREHANE - Aalıara eadıl•>i 
fo: 100 Telıınf adreai: Milliyet, fs. 

1 
A L: Ai .. ! E ı' L i E B~A i Ş 1 ~~-:a~ ~~::.~ı~us!~~;ınp~::;: • i.:~n~~·:~:;~;n~.1; ~ re ~~·;::~u .:~ 

,_1.A .• ıJ...• AIM A A _z gtlnU öğleden sonra oaat 14 ıen 
l ( Napoli ) ye ıic müzenen ı \a'.ar uıüzıwl' 

A,H F. N •· iM Aı' TA uı J• kadar dairemizde açık arıır· fi L ıurca'I• ·aala~oLtır. - - - - - 1 iminin ıe .. rar iraesine bcslıyor. . , • 
ı L :il N §. M •ı S _ L ·11,K maoı icn ve şannımesl to-4·93 Ht~ed ıem!iliye•i başındı B R 1 G 1 T T E il E L lif re J A N K J E I' U R .l Büfe ' lırin le g yeı guıi 
f E R 1. K • K 1 Ç E R urlhindc Jivtııhanc e talik olun•· d k . . • 

1 
cıkıır. l\ugün sut 1 e, mc replilerc mahsus ıen:dlttlı matine a rı yeme oda takımı, muhı 

N I •\ -N 7-' K -E -l A M - -S ece., D O N K A Z A lır L A R 1 N 1 N 8 üncü K O N S E R 1 kar.volalar ılc millıem:ncl a'ri yaı•ı 
r ' ,. \rımnaya işıiral:. için y01.de yedi 

l lı. .-S 1 A L A H .• y ' \'eni pro"'am oda rai;ımı, .ı par dan ınürckk ba 

la»bul. 
Tdefon nWDlll'ıılanı 

24311 - 24312 - 24313 --
ABONE ÜCRETLERi ., . · "' ıemınat akçesi alınır. Hakları Tıpa ..,. - - -j- - -,- - Amerikan 1lon takımı. Gate ve O. 

ıo _J_l_ş_ A .f. e:;· M A L E K sicillerllc •abit olmlyan ıpoıet- ıla· ... •••••• ~ ......... ~" •••• r Bu" .. m ---- f,an mamuıtu onik elekmk avı7.:l•'ılııu 
il AH u 1 M AN M 1 :k:~~~~l~ak~:ı:~hl:ı~~~ar;~·~.~ Eru""Agün ilik matiSnı·nıtlbeımmıası ı MVLEI 'ı'neıngsıudg . rl aynah porım.ınto, ~h mark uı 

(. Türkiye için Ha~ lçiıı 
! ayhit 400 lruruş aoo kunıı 
6 • ?SO ,, ı•oo ., 

·"··~· .. 1~111 h•ll•tlll•lı lannı •e husu<ilc faiz ve masatife D a u Uu gramofon, Lake yatak odı eşyıla fil 
t•lrll dair olan iddıalınnı ilin ıarihinddn Jeni 1 alde muşambalar, Gazi h 1 'lel 

12 o 1400 " 21~ .. 
. ~· . 

Ge'tm evcek geri verilmez 
Muddeti ııeçen nüshalar 10 kurJt 1 1 1 4 1 6 :' 1 t l O 1 itibaren ( 20 ) gün içinde evrakı çoktan beri bdtkı:en ,.e .\1. JOL.'O. ıara! r.dan ıem-il edilen muvalfakiyttlerl fevh!Ade bir !erinin bllyük kıt' ada bir fotoğrı !ti 

müsbiıclcrile blldlrmcleri lazımdır. • J k•dife •e ııalr perdeler. em·ıyc ' t • •u•. Gante \C matbaaya ait iti• 
;in ıl.ı.ı.<liriyete- muracaat edilir. 
C,n:ıetemi1 n•nıanll mes'uliyetini 

lab 1 elm0>. 

~ 
Ec~iirıkü hava 

uı en 1 ıı. ar,t 7 '°"" O.~ 

• Bu '''" r mnıeb ul ve 
ha" u Jthı 

Nisan balığı 

,+:' 
'-iiii-· 
-!!!!-

Soldan aağa: 

Bizde de adet oldu, artık Ni- ı - Bir uzun ağaç ismi (5). Zap 
"anın b'.rinci gür:ü birbirimizi reden (S). 
aldatm-.g.:.ı çalışıyoruz. Bu aldat 2 - Hücre l3). Güzel gözlü bir 
n a muhabbetine en düı;kün olan hayvan (3). Gecenin aksi ile birlqir 

~ ee bir muharrir iami olur (3). 
1 laı, gazeteler... Bunların içinde 3 _ Bir meyve (3). İade (3). 

ıkına sıkma kariirıe yalan söy- Cemi edatı (3). 
İ it"\ enleri gördükcc insanın gül- 4 - Aileden intikal (3). Caka(3) 

emesi mümkün olmuyor. Bu S - Buğday öl~üsü (4). Hoca(4) 
sene ele bir kaç gai'ete meşhur 6 - Cıgara ifrazat? (S). 

1 - Öyleyoe (4). Ate§ tutan (4) 
'kı mik Şarlo'yu lstanbula getir- s _ üst değil (3). Parlak değil 
ın k istem· ~!er, tabıi hiç kimse ( 3). 
ınanmamıs. Doğrusunu söyle- 9 - Ser (3). Ce.:ire (3). telkih 
mek lfızmı gelırse Şarlo'nun İs- (3). 
tanbula ge:mesiı:;den daha az 10 - Olmaz mı? (3) Leben (3) 

Trabzonlu (3) . 
, inanılabilen bir türü habere her ıı Bir damla (5). Büyük bir es. 

gün gazetelerde tesadüf etmek ki Türk hükumdan (5). 
_ ınürr';iintlür. Yukardan aşağı: 

Daha tuhafı bazı haberler 1 - Buyük ev (5). Oyuncak (S) 
doğru iken anlayıslı ve a<;ık göz 2 - Dört tarafı su (3). Mesih(3) 

Lakin (3). 
gonincn bir akş:ım gaLetcsi 3 - Bavul (S). Bir erkek ismi(S} 
b~ınlan da Nisan bir yala:tları 4 - Re<alet yap~n (5). 
ara~ına sok 11,ıstur. Düı1kü "Mil 5 - Bir .;ark vil~yctimiz ( 4) Ke-
lıyef'te H~lıç Sirketinin issiz- der (4). 
Jil; n \'apurlarını bagl;ıclığt ha- 6 - Ermenice evet ( 2). Yapmak 

• (3), 
benle, .a" tutl'l~cagı hak!cında- 7 - İki (2) Pcştemal (4). mal 
ki mailin ~t bu l,ahildendir. Bu (4). 
h herler clcgrudur, amma bir a- 1 8 · Ek nsiz (5). 
{ m Mı.tkka , 'ln halığı ye- 9 - Alıv a.tm.tSrnı emret (5). 
c. ' i tlıa eder!>c: onu tebdbe 10 - Yapmak (3)3. Haydi yüru 

(3) Esar (3) 
faıde oktur. ıı - Kadınlar m '""" (5). M1 

~·I""him bir ıstifa ! 
Laska memleketlerin gazete 

len de stifalardan bahseder, 
m•ıta'ealar serdederler, Jakin 
h• nazu-, bır !;abine. elhasıl 
memleketin hayal 'la az çok te
siri olan bir istifa ile ancak meş
gul olurlar ... Binle ise haftalar· 
elan beri "Berberle:- cemiyeti" 
hey'eti idaresi iHifa etti mı, et· 
medi mi? t stifada ısrar edecek 
mı, etm:yecek mı? A efendim 
etse ııe oiur etmese ne olur? Yi· 
ne sakalınıız uzar, ve onu traş 
ed~nler bulunur' ... Ne vahi Jaf. 
lar ederiz!! 

Neden oturur? 
Şu günlerde karaya oturmuş 

bir hayli vapur var .. Bir kaptan 
arka asa vapurlarm neden ka
raya oturdu!:larını, hu münase
betle sordum ... Bana dedi ki: 

- Nasıl insanl;:ır canından 
bıkınca kendini denize atarsa 
vapurlar da canlarından bıktık
ları zaman kendilerini karaya 
atarlar! FELEK 

nia ( 5) 

TÜRKSPOR 
27 ncl sayısını htanbul - iz. 

mır karşıla~ma~ı mllnasebetile 
çok zengin· çıkardı. Haflanıa 
) azısı, Seyabatnanıd "uhsin 
Efendinin en m.rnkh kısmı, 
5ehr.mize ~clecek ecnebi takıra· 
laro hakkında malOınat, Avrupa 
haberleri \'e iıalya. !"·içre maçı 
nctıce~ı. Llk maçları, fürk~por 
kuııa maçları, karikatür ve işin 
alllyı. 

lk re ı ı•:ck ihım;-ı;;,:;;;----
"T1hril. ·. c Pa e rdl!tn hi" e'ck 

tri lihaıın , ıda edc..·n dha1.a 
nı7.arr ıaın"n ıtib~rıfe t \ it hare· 
kttı ı~ııı " 1 n <<>ah. hakkında 
ol:ı ;.,ir ihtir !'eratı talebi i\:İn f:;. 
tınb-' \'iJ~,ct ~clil ine J.'i ),Jl\ıs 

1C)21J t rihiı dt tt1kdi•n o)ıı•n:p i2l J 
nuıner J ile ın ıka\·yet mi.iral'.llt U?.C· 

rinJeki htıkıık hu k<re ıeıalıur icarı 

,·eriI\:~ı:ğjnd. 1 m .... 1.~ur 1 ıtiraYı ... atın 
almak 'C\'I i:-;tic;ır etmek ~rZn;:"lunda 
bulun n r>ııın 1 ıı Uul Ytnl pos
tıhan• rka•ında '\şır Efcıııli kUttlp 
htnl'~İ ~aride.;ind" 'J\irki\t h!l:ı ;\.>. 
18·2'2 de mtıkim vekili H.W. !~TOK 
ı:ıendh c ıniırı 

Azz • • heyecan tevlit eden · ı b t b ki k d hl 
Akıi halde hakları rapu >icilierilc i mugannısı p LA T o F F' un :, 0;

0al:r~r,A~11;01~'·,..a~ce: ''\'o 
<abıt o'mıyanlar sm, bedelinin Pay- . r 

~7e:~~~nv~:;;., k~l~rl~~le~ll;~·~~~ ....... ~·~:u:•;~ı~ou;i~ı;t:n~ı;~~·a.ılM• D~ KAZAKL~RI ı;~• d." 2~c~.~~~!:~·~::;,,'ürtnl-. kır 
ııınleri ve vakıf icaresi müşıen•e H k • <:; R 1 · l N L l \ l) 1'ıanhul ~lahkemeı \•liv. e Biri 

ı •ı k • u a -am . ., . . , ,,. . ,, 
oirr r. " A IJarlanıı yeni ic-ı ,. Ticareı dairc.ınden: Ef. 
iflas klnu•unun 119 ancu maddesi Birinci ıkla ve H Ü Y l' K G A 1 \ uhrok 

YlLT ·' FRITCll v~ UZ\ VJ?,H'l:O ile etı muganni~eıinin Galaıa'dı Agopyaa hamnd• H• o 
hükmüne göre tc\'fık ve hareket Frank ,.. ştriki Ocut,, Htım · öy; 
etmeleri \'C daha f•z.lı maJ•ınar al- tarafındın fevkal!de bir . urette ten»il edilen l iin~iı K () 1" .' t H 1 J 
mık isteyenlenn 931-9 
mıraslle memur!' ıdmiıe 
lan ilan olunur. 

u makina •irimi ••kili sıtnbul Sadthı 

M • • • . ( K t • J ) ı Program: C\ellıi iki konıerden kıye h•nında Avukat lsm•il Aıı'ti dosya nu· 
mtir::u.·aat· 

lstınbul ikinci icra ~Jemuılu· 

~ndan: 

Tamamın• (Dorı 1'in alıı)l<jz üç) 
lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Kurıoluşt• Bllezlkcı -okığında ıtll:: 

57 cedit 209 numara ile mııraki:ım 
maa hıhçc hlr hanenin birinci art· 

tırmau 4 :; · 931 tırıbine müsadlf 
pazo,te•i günü saat 14 den 16 yı 
kadar Beyoj!;lunda Takı<imde Sıra 
ser ·ilerde Um daıreyi mahso•ı<ında 
lfayi vaııfc eden lsraabul ikinci lcrı 
mcmurhığoı:dı icra kılınacaktır. An· 
armımıU i$tirak için mulılmmln 

kı~metlntn ~uzdc vedi nisbctinde 
tcmin.ı akçesi vermek l!zımdır. Hak· 
!arı tapu oicililc sabic olmayan lpo· 
tekli alıcıklı !arın diğer ılAkadarlann 

irtifak hıkkı sahıplerinin bu halı:lınnı 
ve hu:,uslf• faiz •• murafa dair olan 
lddiolınnı ilin tarihladeıı itibaren 
20 gün iç1nde evrakı mUsbltelerlk 
d:Ureyc bildirmeleri ltzımdır. Aksi 
halde hakları ıapu •icillile sabit ol· 
mayınlar -acış bedelinin pıylqnıa

•ındın hariç kalırlnr. Müterakim 
ver l ilıo belediye rusumları ve vakıf 

Jcarc~i müstenye aittir. 1 .. aha fazla 
m: 'iımac ulmak ı,tn nler 930·46ll 
. n. h rvr~ka murıc1atlı beraber 
•n zkOr ma ! in e •af ve me ahı 
'e 11rc-ini hni 25·-l-<!31 tarihin· 
den itibaren J. iredc açık bulunan 
arrıırma f.ırtn ır sını ,;örüp anlıya

hı ecekleri ı '\ıı olunur. 

U Crı m a ı lii:ılıtaıı•n•am•er:ınmf•a•rk•lı•'·-111·.cn•l111dı.r._ •• bcıin Mahkeme e vaki müııcaaım 
• 1'111\'ekkilinin hamili bulnnduıtu 1 

I••••• Bo h&!ta ••••••il! kiye Seı·risefain idmresi ıar~lın 
illmi, 1 o ••ncdtııberı kendi )Crİfte hıpıitc yatan b . m. uma Elhamra muta .. Karadeniz vapuru ile Gi. 
atfedilen clnaıctin faili kendiıl oldugunu "ilim yataıtuıd:ı itiraf suna sevk edilecek olan 1180 ki 

eden bi" katilin bayaanı t&sl'ir ediyor. •iklotindc 8 tandılı derununda m 
FEVKAL\DE DRAMATiK Blı< ESEROlh.. ,inema11nda cut motor ve telerrnaııuaait 5-2-93 

rarib ve l-l:'3 uumaralı kon,ımenıJte 
Perde M l nv p Hıen IN@'ın zayl edlldiginden ipıaliııe k~ru itı ir, 80 J b O B O ı calep edilmc•l üzerin uıcz! ııbıt 

O U N l A N 1 N 1 ~ N U'na 
Bir kaç gününüz kalmışhr .. 

•••••••••••• eooeceeeeeeo 
eee~ ~~~~ .. ~A~i~ .. ~f ~EMASINDA 

Fransı:r;ca eesli \C eırkılı 

tılnılnde Araplar • Gönüllü askerler Çöl lıumu kadar kızgın .,ıı 
Heyeti temılllycsl bqında 

PariıU yıldız Gü;ıel un'atlılr 

1~~~~?~~i·!H.ARöio Mur;;ı-. 
•··································••lltı.. ..................................... . ........................................ ,.. "·········· · ·· · · · · · ······ ···········--ı 
~~ ANADOLU ~~ -- ---- ---- --~~ SiGORTA ŞIRKETl e~ -- .. 

en güzel · abenri 

I~, BlTIHl -
Merkez acentı·sı Galııra kllprU 

Bal! il. 2362 Şube Acenteal : 
Sirkeci llübUrdar :ude buı 1 
2740 

Trabzon İkinci P. 
( Karadeniz ) vapuru 1 

Nisan perşembe akşamı Galata· 
dan İnebolu, Sinop, Samsan, 
Ün.ye, Faı;, a, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Riu. Hopa'ya kallı:ı

cak, dönüşte pazar, RJze •. o~ 
Slirmene Trabzon, Polatbane 
Tire boltı, Giresun. Ordu, Fatsa, 
Ünye, Sam~uıı, Sir.op, lnebolıı, 
Zonguldağa uğrava~aktır. 

konşimentonun kimin yedinJt e 
45 ıı;ün zarfında mahkemeye lbf11la 
zına ve ibraz tdilmedii;ı r,ı..ı1· ile 
iptal edileceği IUzumunun ••t. ı< 

!erle ilanına mahkemece kar•r •cr.ıJ. 
oldugundan Türk ticaret kanunun' 
maddeı m•hrn<asma te•li~an ıl 

1 
olunur. 

lscanbul ikiocl ticaret mahkenı 
8inden: Miıddei: Ap:op Tanburucıy 
ef. ıarafınd:ın mukaddema Çal m 
çılarda biiyilk yeni banda 37 Nn. 
mukim iken lkamttiııl terk eder 
bir ıcmti meçhule gittiği mıi~ 

tarıfınden nzılan tcrhıen uıa,ıl 
Agup S.rcenyan el. hakkında ika 
eylcdigi alacak dava ında dol 
lllnen vaki tcbllğıt u~erine mu 
yen 30 mart 193 l paurte<ı 

mumaileyh Agop cf. bp;ıtı vıi 

etmedlgınden gıyabında ınahak 

sinin icra-mı ve mObrcz ıenctl .ı 

inı<asının L tlktabı i ın gelme 1.1 ri 
nında vec>r . ı davanın okundugun 
bah~le vei1ln ureııle karan .ııyc!>ı ~e 
tebiiglne n isıikıap !çın zirde tayın u,, 
nan günd< g<lmedll?i rakdl!dP rrt ~ 

(,ıaııl>ı ı-liyc 'kinci 
ır ıhkcınt·!'-: rden: 

-~ ·-!lcorct :S Tftrklyo it Bankaıııı tarafındın te?l<ll odllml~t\t SS 
-- 1 --

Bu <cfer azim ette de %on· 
guldag'a uğranılacak ve bu 
iskele için azimette yalnız yol
cu alınacaknr. 

lknr etmış teltkkl edil~i, ! de · .;; 
cine karar verilmı, ve dtm ı ın· • :le 
hakeme 18 mayıs 9J paı•rt.ı' oi 
gılıı li aat 14 de calik eımlf o idu ııı 

tu ilin olunur. b :: \'angın • Hayat • Nalı:llyo • l(au • Oto:ııoltll • mu'ully•t :: 
hanında ~E maliye 61&ortalarıoı lkab:ıl edır. §§ Mersin postaSJ 

Hin '.\lariın \bnasiyon ko Limitet :: Adres: • llacıı Vatıl ban lsta:ılul :: 
~irl<ctl tnc 'ından lıcanbulda Scltmeı •• •• ( INEllOLU ) vapuru 8 

f:aı ·,a fa (,'ınıli 1\ıhum 
'I 

İhtira llaı 
hanında doirei mahsusasınd• mukim iS Telefon' lstaabul - 531 Telıcral: ltlltlyaı SS • Petrol veya ~ıir mııatı mulı 

•• •• ı 'i•an cnma ıo da Galıtı-
Ha.:ı paşazade \hmetR. olevhine dolı,·ı a1111111111111111111ın11n1111111111 .. "'"""""""1111111111111111111111 tevi ııefaln kontratlannci l•llhıt 

' • 1111111••111111111111111111111111•11" ""'111111111111111111111111111111111'.!- dan Çaııakkale, lzrıılr, Küllük, 1 ~ı ik•me olı1"an alacık dnuındın ZAYİ MÜHÜR bıkkındı iştlhsılolunan2 · Evv l: 
il~nen v.ıkl cebligu:ı ra~men müddı Lısküdar Hukuk Hıkimli•.ınJen·. llodrum,Rados,Fethlye, Antalya, 192.1 tarih ve :2 nuıcrolu ibtlrl '' 

• Namıma mahkük mu"hu"rum·· u" • alevh m•hkcmen ~elmeaılş oldu· Zevci Anadolu fenerinde mu· AJAlye, \tersin'• kalkacak: btraıı bu defa mcvkıı ile konma 
~und n bııcalcp ıı;ıınbında tahkikat kaybettiğimden hükmü olmadı· kiııı ikın ~derberlikıe askore •cvk dönllşte Taşucu, Anamor, üzre ıberı denüfora~ Ha icar edi 
icra-ına kar&r vrriln is ve e rak ve ğmı ilan ederim. edilen Hüs<;ın pehlivan bıni ~eh- Finike, \nılillı, Kalkan leceğlnden talip olanlın Galata\ 
2'·1.!·.H-0 tarih ve l;ı00 lira"i naıık Lala - Hayrettin mahallesin- met ç~vuıun ~imdiye kadar bayaı ve K el " l'b 1 . d Çinili Rıhum Hanı•d• tobcrc l'c 

Şe H . uşa n" '.e ı o u Ya a .._ ti ıı • de ngül amaını cıvannda memaundan malömat ıhn~·nıdığın· ı. ..,ı müracaa an An o.nur. ;rııcr okuqmu, olm•ğl• i bu evrakın 

okuntiug, ndıııı bah.;ilc muameleli 
ll""P kararının tclıliıl;ine karar eril· 
nıiş -e murnıtllt• be~ gün zarfında 

mi1<idaalt}h rnrafındon iıirızatta bu· 
luı .:!m•dı&ı ıakJir,lc miiddei tara
fıntl•n dernın an edilen 'nkıılar 'e 

S 1 ka - d uıı;ra,_·a~a.ur. Zeynep - u tan so gın a 3 dan ôlllmılne kar r imı ıaltbile lstanhııl ikinci lrı m•mnr: 
numarada : Mahmut Nedim müdddye l lürmuı Hanım ıarafı•dın Azimette Çtinakkale için gundan: 

Yük alınmaz. s· bo d 1 b ikame edılen ~a;İplik davası lİzeriııe ır rÇllll O I} mı CUZ 

Ekler Tiyatrosu mumlileyh hakkında bir sene zır· Karabigıı. hatnnın cumarteı.i. paraya çevrilme~ mu.arrer Küıuf 
f d ı • ı ı ı h" h .. e, Dolap, Oda akımı veni Yunan Operet: Bugün mati- '" • ma umaı arı 0 an arın mı •t· çarşamba seferlerine ilA ·eten 

ne 16,45 Ucuz fl.atle koltuk 100 memit.c bildirmeleri zımnında lllncn 2 ,,. 1 lt'b Pe be e a 6·4·931 pasu1<sl gllul ~·, .. , 
.,ı,·ınt an ı ıre n , r~tm 16 horul ile 17 bı ·ulı ~ruıml! • ır.tilıı·ez >•n<t mubtni, atı ınUdde•· 60 galen' 40. "Atin" a Du"şest'" tchllğıt it·r·ı edilmiş •: mahkemeye 1 1 , • 

nn ... r·ı .. ı c \"ııı :tc~ı.tt . d I' · 1 Jnh rarafıı·,•. •abul >- ıkrar edil· hl> bir ihı11r vaki olmodıl!;ı anlaşıl· Bahçı kapı a ,ı.-ın pa;a ı • 
. l ı .. ,,. " ~ 3 Suare 21,30 ta "Bayadera". Ya mı~ olmo,1.·ı venı'den bı·r •' müd' . o· nu .. nde •rık ar•tın••.le paraya çc • ını, '"' &c·s~ ' 0 '"''i""tm .-~ .. 1 14 30 t "Esk. ferah sınemada • ı. 

P"rı rr•be gciuü wıı 14 de talik nn cuma ' a 1 ve ye- detlc ınalO:ıııtları olanları• ııubllc rllece ''den talip olmlann mu "' 
edildi,i' " iıh ı iBn"ı ııır >metinin ni asrrlar". 17,30 ta "Çoban aş- me~c bildlrmtleriııc karar 'v ri!crel Bu gece komıı N•~ir Bt\ yen gıın ve aaatte mahalli ıneıkO 1 

u, lın ın•lıkeme di,,nhınc<!n~ iluk ki", 21,30 ta "Ölüm dansı". bir niıslı~;ı mahkeme uivanh~n ıine Hcrmine hRnım ko111eri Asso· hazır bulunacak mcl1'ura 930·2 ' 
kılındıgı btrmucibi karar ıelılit n Cumartesi, matine ucuz fiat- uük odilmı0 oln11klı kevfü eı ilanen Jana me;;hur çing&neJer ayrıca do ı • numara11nı hamilen nııirıı, 
ılan ,.ı .. noır. le "Golfo". 1 teblill; olunur. varvetc sinemada nr:t titredi. etmeleri ilin olunur. j ı 

sonra memnun görünmek, can- zulmasn diye giilerken agızlan- lunca, gözlerlmin önünde uzalt Cevap .. vermedim. Salonun 1 Fahri Celilin beni sevebil ~ 
lanm sıkmamak lazım! Bu ne- nm etrafında sun'i, wğuk hal- bir hatıra canlandı. kapısını yavaşça açarak çıktım. ğini hiç, hiç düşünmemişt 
zaket kaidelerinden bıktım ar- kalar oluyordu. On sene evvel gene böyle bir Bugiin hiç görmedim. Er- Bu nasıl mümkün olur? Oll ~ 
trk ! Ben biraz da kendim için, Nazancık, bilakis, şen, şak- gecede ben ayni parçayı çalmış k 1den inmiş ve yarın gelecek- etrafında benden evvel, oka t 

kendi zevkimle yaşamak isti- rak boyasız sevimli yüzü ile çok tım. Fahri Celalin veda gece- 1 miş, adada bir arkadaşına da- ÇiOk seveceği insanlar var ıl 
yonım, Füsun! tabii... siydi. Bütün eğlen<:elerin so - vetliymiş.. Yalnız ma21iye olan gaııip lı 6 Nur Tahsin Tuhaf bir çekingenlikle hiç Dönüşte rüzgar fazlalaşmış- numla bana bu parçayı çaldırt- Şimdi anlıyorum ki buraya reti beni düşündürüyor. Fa r 
sesimi çfkannadım. İskeleye tı. Küçük hannnlar telaş etti- ıruşlardı. O, nasıl dinlemişti? gelmekle <hiç iyi etmedim. Ben herkes mazisine, hatırala 

n•m k<ıpısmdan uzatarak: ııkendim ba§lan;am, Nazanın e- gittiğimiz zaman, onlar hep !er; heyecanla eve döndük.. Farkında değil:rn. Yalnız be~ kendi istırabıma alışmış bir in- merıbuttur değil mi? B ı 
- ~mindenberi seni çağm- !inden kurtulamam llOllra.. sandalda idiler. Biz de atladık. Evdeikiler yatmıştı. Hep bera- parçayı bitirinceye kaıdar gö.:ı: sandım. Fahri Cel5.lle dost ol- için ümide kapılmağa n'f ıüJ. c 

yonız, Fahri, dedim. Haydi san 1 Altrn rengi gözlerinin müte- Fahri ile ben kürek çekmeğe her salona girdik misafirler he- yaşlarımı tutmaya çok çalış-' mak, arıkadaş olmak ne de olsa var? Şimdi kendimi okadar 
dala bineceğiz. hak!kim !bir yalvarışı vardı. başaldık. O, aııkamdaydı. men uyumak istediler. Nazan mıştım. Dün gece de ayni J>.ar- 1 gönlüm için tehlikeli oluyor. lünç, o kadar zavallı buluyof 

Elektri~~ .Yakmamıştı, bal- - Çok bir şey değil, yalnız - Görüy-0r'Slın ya, dedim, onlarla iberaber çıkınca Fahri çayı çalarken, ayni istırabı duy-1 Hislerime çok hakim olmama ki!. Kendimi, bu vaziyette 1 

kondan sıızulen ay ışıkları sa- bir parça küçük bir parça. sandalcılıkta yalnız kalmadın. Celal kemanı elime verdi. dnm. 1 ve makul düşünmeme rağmen mek bana çok ağır geldi; k n 
!ona esrarlı bir güzellik veri- - İmkanı yok dedim gec İçli bir gülüşle: - Vadini yap. Füswı, dedi, Fahri Celil! niçin bana bu onun fazla samimiyeti ile biraz kendime söz verdim ki gön!' 
yordu. Elektriği çevirdim: kalırız. ' ' , - Her yerde böyle olsa! de-j bana (Partir c'est mourir un parçayı çaldırdı? Nicin tekrar ümitleııım!'kt~ ve hülya kur- kafamla beraber hülya ve " ' 

- Bu, pek hayali bir Poz de- - Ne ehemmiyeti var? Ben di. j peu) yü çal. dinlemek istedi? Ve dinlmen malktan kurtulamıyorum. serpintilerine karşı müdafa 
dim. Kemanı ve hülyayı bırak öyle isteyomm, yoksa daha. Ne demek istemişti? Hiç bir - Bunu çalmayalı o kadar niçin her :ı:amanki gibi kayrtsız Hiç hülyaya ve ümide miisa- deceğim .. Ve nihayetsiz, d 
ta gidelim. çok beklerler. mana veremedim: Zaten mana' zaman .geçti ki helki de unut- ı değil, bilakis mustarip ve içli it olm.ayan bir sevgim vardı. aşkımın ancak bu kadar bir 

- Sen alay edeceğine içeri -O parça ne ise dönüşte c;a- aramak gülün<; olmaz mıydı? tum, eledim. • ';di? /icaba onda annesinin bü-' Kendi kendime hiç bir şey bek- cadelesi olacak .. 
gel, bir sey rica edeceğim, de- lamn. Nazanla arkada ları, tatlı bir - Ziyanı yok, ne ka' ar ç.a- ,· t'in tahakkümüne rağmen g~z-1 lem~en seviyordum. Şimdi an- Bu sevgi yalnı.ı, yalnız 
di. Biraz k12ımıış gibiydi. Merdi- dedikoduya dalmışlardı. Na- !arsan o kadar dinlerim. li, belirsiz bir ~evgi mi vardı? l lıyorum ki aramızda, sonradan nim içimde yaljayacak .. 

- Ricaya filan vakit yok, a- venleci inerken: zan sevimli bir kus şakraklıği- 1 Ben çalmağa baslarken o, ha- Bunu, ·bu ~cıkilde, bir an için dü icat ettiğimiz resmiyet, kendi mün yardnna hiç ihtiyacı ) 
sagıdakiler bekliyorlar. - Bu, ne hm;111lrk, Fahri! de le söyleyor, söyleyor; ince kah· ~mı koltuğun arkasına dayam15 ş-ünınek 'bile uron .. sürekli bir'. kendine yaşayan sevgimin bir Füsunun de/terinde 

- Kabil değil, ricamı yap- 1 dim. Zorla gider gifü. kaohalan denizin yüzüne yayılı- ve gözlerini kapamıştı. Profil-, saa~let zevki veriyor. hududu idi. Nazanla balkondayız .. ~~ 
maz~an gitmem. l - Zaten öyle değil mi? yordu. Ay ışığının iüsunile gü- den gördüğiim kumral yüzün-. Parça biter bitmez kemanı, O, aradan kalkınca gölüm tap ve deniz <;ok güzel. Ikı 

- Ne ist;yorsuıı? 1 - Öyle olsa bile memnun gö zel yüzii o kadar cazipti ki! de mustarip ve ince bir mana; yerine bıraktım. Vaziyetini hiç daha hafifledi. Fakat ümit ve de sezloı1klara uzandık, Fi 
- Bira~ keman çal. 1 rürunelisin. Şükranla Semiha çok boyan-: vardı.. j bonnadan: 1 hulya ufuklarına her dakika u-, yok, hele o sıkıcı misaf 
- Ben mi? Nasıl olur l'<'h- - Öyle ya, küçük hanıme- mışla:rdı; k~.rmızı bir karanfil Yava~. ya~aş bu çok eski p~r- -. B~?a çok b~yük bir iyilik'. çabilece.k kad~: ~ılgınlastı da ... yok. . 

' · • ııın sesi rı kuhıklanma ao-1 ettın, Fusım, dedı. ı Mazıye clonunceye kadar (Bıın;e 
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lstanbulda ilk intihap Y alovada başladı 1 İskan tasfiye kanu- : ccuuccou B E z !:I 
Yunan tahvı

•ıaA hnı (Ba~ı 1 nci sahi/ede) ,.._ Met'ut, Abidin, Şemlİ ~ade Al>-d DU tebligv edildi e ;e 
" met, Çulha Zade Ahmet, EJder Za e • ~ ı'•. 

Sarıyer 17 47 6088 Salup, Topçu Zade Molımet, Hamam • Avrupa malından daha 
JtNıkll' .t ıs 91 11184 cı Zade Bekir, Otalıam- Melımet. (Başı birinci sahifede) )'. r ;,. 

takıı•t edenler Uakildar zı IZG 13775 Ejder Zade Tevfik, Silahtar Zade luak tefrik olunur. • SAlJLJ\M daha ucuz •:, 
uıel &,koz 9 49 5325 Emin. operatör Om .. V aafi, Dr. S.. Kalan malların satq bedelleci, f 
;d Adalar 4 15 1853 libi Vehbi, Dr. Ali Faik, Dr. R~ ~.rmrkvc tahsil edilmeınif taksitleri , ı:ı BUkUsüz (Vatu) IJüg çizgili rsnkl~ ince kalın te; 
atıl Sahte Yunan tahvilitı yap- si yüzünden N~ri .ve~ k~v Müııt:ebilıi ııani intihabına 8 niaan eczacı Muzaffer, eczacı Tayyar, Bı· ~tihkaz· puslalarmm kaqılığı olmak 1 ı Kırnıl (f'li,rra) Bezler Perdeler yaıa mıh · t• 

ı N ~Rm• .,, ıüa deY- edecektir. Fırka Sakarya idara reiıi Fwıt, Ko- •, iplikleri 1 I I . 
·kt lıak ve pı'yasaya sürmekle maz- ga etrnişle.r,. Kamb il elindvurmeki u~· Çlll'f&IDN cünü batlanacak ve üç zim Mektep müdürü Hüseyin A'l'Dİ, ~~re ıraat banlamna tetıviye edl· ı• Katlı (1 ıuı E!l'ISelik ve sair bcıler ~·· 
)' 1Unen ağırcezada muhakemeye fek e u~ -ı; ikis' ~ Y.Jovaıla intihabat dün batlamıt· çiörea reiıi c-ı Asım, Dunılupı· Banka, bu paralan tahsil ettikçe •' mı 0 •ınur. . 
.ı llınan Yorgi ve Cc.mil Ef. !erin tiifek pati~ ve ~ m~e- tır. Darada 3200 müntebip 29 mün- n&I' niıi Hüınü, -ter Veli, muharrir evveli birinci tertip numaralı kupon ı.ı Her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir 

~al li~h~k~lerine dün ~evad~nkc:. =~::~~:.·Dün dava bi· teWt.i =~~:m~=:aoi !:~~;:;. !!':fediN~di~:~ =~~~~C§~~~:ğ,:~~r~~k~~:y~ı' l·f ZİRAAT BANKASI ADANA •• 
ınıştır. Muhakemenın u u . . . . V rilcn karara göre Hüıeyin Fevzi, Ekrem Halim, Avu- ç~ncü numaralı kupon karşılığuu teıs 1• t• 

ielsesinde sahte tahvilat klişe- tınlmıştır. e d'" . 5 r' namzetleri kat Muıtrıfa Cemal, tüccardan Hafız vıyc eder. •ı MENSUCAT FABRİKASI t• 
:•, ti mahkemeye getirilmiş ve Kamil 3. ay hapsemahkve ~~ edi~: ANKARA 1 (Telefon) - Anka- Hüı..,.U.. Sabri, manifaturacı Sadul- Bu kuponlar tertip sırası ile sab· '•ı • 

~tk' kdı cezaya w.u ,. mMr.e.: kazaarnıa Cümhuriyet lab, ticaret m aalıibi Emin, Kayagc- lan malların bedeli mukabilinde h.ui '• p k (6 ) Ad 
• ık edfüniştir. Muhakemede ra. na . . • • de cezalan k 1 t t 7 l 

l 
1' orgiye, bu klis.elerin kendisi mışsede. he.r ı~ Halk '1rblı müntebibi aani namzet. dikli Aziz, Mehmet Hulusi, S•dre<I· nece abu! olunur. • OS a u USU ana ı~ 

edilmi 
tır leri beneçhi atid.ir: din, mühendit Rifat Vaafi, Tevfik, Kanunun mer'iyetindcn itibaren 3 c·....-.---··-,...._--u----·· ·-a· 

., :arafUldan yaprlıp yapılmadığı tecil f · Reiıoicümbur Gui M. Kemal Hz. Raıit, lmalab Harbiyede Süleyman, ay zarfında istihakakı olanlar rnazbal -- --•-!l-•-•-•.,!l._•_•_e.. ·•-!'. • ._._._•J-•-•-•-•. 
lorulmuştur. Nazım Hikmet Bey Baş.elci! lımet Pafll. Meclis reiıi Fitck fabrika11 tefi Etref Top fahri· talarını isk!in dairelerine ve yahut D HQRHQRU İ 

y . 1 . . 'ld. Kizım Paıa, fırka lritibi umumiıi lraıında Abm .. Top uı..'.ikası ustala vilayetlere verip kaydettirmeğe mcc il A M E L ı 1 r. N 
orgı şunları söy cmıştır: •k' .· zaya verı ı .... b "Ben ılım c il 1 ıncı ce Recep, Adliye Yekili Yuıuf Kemal, rından Fethi, Ani.ar .. belediye reilİ urdurlar. n., ·' . t .. 

1 - yapma · em · · Nafia yekiJİ Hilmi, Dahiliye velril.i munini Hanm, belediye azuıncbn Bu mazl>atalar toplanıp nihayet • ""' so&uk u,:u · 1 rengi ademi ıktıJ · · 
Ef. ~en ~ldıın. O da bana Kopa· Şair Nazun. Hi!°11et B: ın ki- Şükrü Kaya, Maliye vekili Abdülha· Raıit, Ziya, lıkcnder Ri~t, Raıim, altı aya k•dar merkezde Dahiliye ve E 1 E K T 81 K tednlbın01i. Beyoğlu 1obtlıyan ya· 

l .~s ısı:uınde birinin yaptığını taplan komünıst~ı~e .'."akadar lik, Sıhhiye vekili Refik, Milli Miicla Dr. Vehbi, Dr. Hüse;in Enver, Ali[ Maliye vekaletleri tarafından müştc- ~ Mnındıcktep •o~ak 3 e5 1' :ııs2ı 
Mı o~ledı ..• Bu adamın nerede ol- görülmüş ve yedincı mustan~- faa vekili Zekai, Maarif vekili E..ı; Vahit, mühendis izzet, mühendiı Ce- reken teşkil olunan tasfiye komisyon ı' 

cid
1 
.tıgunu bilmeyorum. Zannede- lıkça tahkikata başlanmışU. ~- Hariciye vekili Temk Rüıtü, lktıaat mal, mühendis Mahmut, AvukAt Hayl !arına gönderilir. Mart 1931 

g tıın Eskis h' d . . ., Muh tkik' b'tmic ve Na- .. ekili Mustafa Şeref, Saffet (Erzu. ruilab Hamit, Zeki, Naıit Hakla,! Komisyonlar mazbataları tefri.J.., l 
111

, .e :r e ımış.. a: taplarm te ı . ı .. "' . ruın), Cemil (Tekirdağ), Ali (Af· Haydar Bili!, Oaman, Nusret, Ateı istihkak vesikal~rı t,ıu:im ve Maliye tv1 U N D E R E C A 
T ~n1e, gelmeyen şahitlerin celbı zım Hikmet B. ın ıkıncı c~za?a yon), Hasan (Trabzon), Refet (Bur Hakin, Hamit z~.ıe Ahmet Maıl•- ıYe tasdik ettirip mahalline iade eder , '·' 

ın 2 Nis:ına bırakıldı. muhakemesine karar venl.miŞ- aa), Riy .. eti cümbur başlritibi Tev· badd.in, Kevkeb; Zade Fevzi, Reşat, !er. Mahailinde ilmüha~r mukabilin ' l\\lılreti ckktri.-iycnln 

M 
· d ı · · N o· d ah' ı · ı zi)·ııı·a ı•hyiJi. 

hk b l 
tik, Şurayı e .. et rem uaret, ıva- encümen aza•mdan Ht1cı Ahmet, Fu- e s ıp erme verilir. · " 

;ı a eme za ıt arı tir. .L. • • F t A ı.ar 0 Ka ~ ·r • nı mubaıCDC\t reııı ua , n a va ... at, ıman Nuri, mccliç.İ umumiden nunun mer'iyetinde itibaren I z en \'İr<ıttn asrl tem ..... 

IDkc'İ daktilo ile yapılacak Yann'ın muhakemesi liıi Nevzat, c. H. F. Ankara idare Arif, Hilmi, Vahi Necdet Muharrem, teffiz muamelesi yapılamaz. Bu mu- , yülatı (L C:iilet) 
heyeti reiıi Rifat, it bankası müdiri Ticaret oda.ından Ad.:U z~..ıe Ah· amelenin hitamından sonra kalan 

.gJ.Jc Adliye vekaleti bilumum m~h "Yarın" gazetesinde, bundan umuınilİ Celiil, meclisi idare ....W met, Recai, Hililiabmer Ankara reisi mübadil emvali hazineye aittir. Bun· 
3 l\lü!t'neı 'h: ll"yiik 

en /lllelere bir tamim göndennış· bir müddet evvel intişar ı·~~1n1. Malım:ut, Ta>'.yare c~yeti .reiıoi Fu-j ~."at.. Himayei etfal Ankara rf:;İIİ lar ü.zcr.inde .kimse tarafından iatib· ı bir geminin mutfaıtı 
itt.._ır, Bu tamimde, gönde~Ien za· "Kel başa şimşir t~k" • -:· at Ali Nazını (Mugla), Alı (Anka- Hnıeyın Eı·tuğrul Baro reiıi lbrabim kak ıddıa cdılemez. ı;ecc Sporu, bir tamı.: 
ı~ltların, kararların temyız m. ah· yazı türklügu"" tahkır mahiyetın· ra), lhaan (~ra), Rifat (Kırıe- Ticaret oda.ı reiı' vtkili Hazım, :zabi Trınlik konunu ile evclce kabul' l..umı-sinin sun'l tenvl· 
~ klık bir) Hizan (Rize). Aımı (Tokat) re bo ..... ı rei•i Sabri Türkocalı re- edilmi~ olan istihak•k nil>etleri kat'i 

eınesinde okunamadığı, bınae- de görülmüş ve müstantı ça Hü:eyin Hü•nÜ (Samıun), Nuıret İl.İ Talit, Mimarlar r~isi Münir, Akif tasfiyeye rsM ittihaz edilmi~tir. Bi· rint: nic hiklnço, ko·-
ılı!''.laleyh bütün evrakın daktilo tahkikata başlanmıştı. Sadullah, Başvekalet müıteıan Ke- Beb:zat, Aınn, Erzurumlu Nafiz, top- naenaleyh bu nisbetkrin fevkindekl kuııç r:ıkk:ıınlnr , iki 
diı •le , b'ld. ·1m· · ~L:1· .. t H''-' Hali · Ya;,ııması ı ırı ıştır. Muhakemeye bu sabah ağır· mal, ..,..... ıye mus eıan ıu..., t çu şubesinde usta Ahmet tüccardan ıstihkaklar lıakkın<Lı hi<; bir iddia ser I rl'll·rnndum. 
7. B' h' 1 k (Beyazıt), Ziraat banka11 umum mü Eıniıı, Şark pazarı ıabibi' Abdullah, dolunamaz... 4 ol ır cer ın cezası ceza mahkemesinde baş anaca • Ş"krü' Emliılc ba ka "d· - Ka elik T \'uz '"u"' uyku, (lln· dürii u , ... n ıı ~u. uru ra:e 1i Cemal, Tabipzade Mua- effiz kom' s~onları ~ 
un' Ta<;köprüde bir tarla mesele- tır. Hakla~~ Mc.;Iiıı ıdare r~~· Ce- lafa, Tayyare cemiyetinden Abdi, A- Ytni k•nun mu,.-bi;,ce tdliz ko- hen D:cudc'n~e) 
ıli mal, Mudem~ V~ı, ..;ı.vulcat ~~~ le".'do.r Za~e Hasan, Duduliu Z~d~ misyonlarının. işi kalmadığından bu S • .\fit.ah s:ılıifl',ı (1 len • ., M 1:~yyarc cemı!~ti r.;11 maavım.Şük· Saim, S~di zade Abdullah, Sedırlı komisyonlar mülgadır. · 1 r;ot). 

em ı-- Halil, Or. Yuıuf Hılcmet, Avukat Zı tarıye şırketindc A~m BeylM. sonra teffiz muamelesi yapmışlars. (ı - T ırl.ilc ~uzdlik krJ· _, O 
' 

• ru, ~ H. F. vılayet. ıclare heyetind~ Za~c ~rz, ~ulgurlu oğlu Aıon, Kan Eğer bu komisyonlar 28 IThl<ttan 

oy• ~ bu kararlar keenlcmyekun hükmünde 1 Ç' ,; \ ~ ,:airt:. 

'"' f Yunan talebesi Bir infilak dir.İstanlıulda üç hin küı;ur teffiz Y•· ,ır'.;:~:'"r1i,~~;~r~'.1i~::~ .• ~111 ~~~'.~ 
~~ iki pe rd e}i ~!~!Ş:~..,,:,. ~ 9 Ni;:~!:.. İs~~; bula iki :~~ın!:ı!,;•~j:;:'•- '";;;;;,, ıek; rf; :;:;,;:,,:'.:,,"":;~,'., ::"';'::,;;;~ 
şı bün Galatada Yamalı hamam Y~ . ti ı t ı nız. 
k• Şlayan ve Yeni<amide nihayet bu· rı ınış r. • hafta kadar kalacaklar Kuzguncukta Beylerbeyi cad l · d .. d • · '~==:aıı:ım _____ _ · 1200 )ırayı çarpan d . d zmır e sıtma muca e.esı j • -
ol oan devamlı bir kavga olmuştur: y d "lf" tal be · esın e Heroin ve tıbbi ecza i- IZMIR 31 - S tma ınücaddesine SATILIK 

B d b' d m Galatada k • • unan aru unun e sın· 'th . . . • ;::::=!!~ ••• 
u:o " ekir ismin e ır a a _ . . yan esıcı den mure·· kkep bır' kaf'ıle 9 nı'san mali anesınde dün bir mfılak devam edilmektedir. Doktorlar ve 

''1trıalı hamamda yıkanmaga gıtm~f· lm Ü b 1 . liayda l{rl Cemal, İzmirli Ali isının Bundan bir ınüddet evvel Beyoğ- perşembe sabahı şehrimize gele o uş, ceza kaynatmıya mahsus sıb'.'~t memurlarilc .. k,.k beş ~!i!• lomo İ ve Kamyon 
u de üc ~isi <l~ Be kire musallat olmut !unda Cemal Bey isminde bir zatın cektir Talebeye müderris Ati- büyük kazanlardan berisi istime bahir~ oh" t~a rnu"';de!e d teıı<.ilatı 

o !ardı~ . .. ki ·i ile Bekir arasınd.a cebinden 1200 lirası çalınmıştı. . .. . ' .. ' '. tahammül ede . tlamı . ~e :ın mcı te .semt erııı e ev ve 
J ı,. · Bıı uç \icede üç kişi Beki· İkinci §Ube yapb,.. tahkikatta pa· na darulfunun klubu hey etı tef- . d b 1 memıs, pa ~. ı m:ı~;azal:.rda tctk,hıt, yamrıış, sıtma· , 

, vga çıkmış, ne "'. . . . . , cıvarın a u unan ustabaşı M. . t• ·l· d · · ; k ı . o! 1.ıori y ala ka mışlardır. canın sabıkalr yankesıcilerden Abdul tışıye reısı ayan azasından ve . . .. .. . Y1 
·' ıt e ~n snT.s.nı yuva au um 

un ~~d;;.piki ~aat geçtikten sonra !ah oğlu Cafer tarafından çalındığım sulh muhi~leri cemiyeti reis ve- Pıst .ıle Subayı yuzlerınden ve havuz, çukur, k3rku::u, su birikintisi 
abı il. •kiri yaralayanlardan Kel Cemal tesbit etmiş ve Caferi yakalamıştır. kili M. Konst.;mtin Zegelis riya ellennden yaralamıştır. ve saireyi k -..men te<biı etmiştir. j adet r\ık Fıoı oıo:n ·bılı •ltılık 

il d b tuııa.mucı: kı d ·1 · • y lrl h t h nakl Sivri"!!ncl<leı İn U,.fcl~t"İni bıraktık 1 

llir buçuk ıonluk aı kullanılmı? 

bir adtt 1 'or\l konıyonu ile ıki 

adcı r;a,·tt lek kapalı biri Mincr· 
" im lklılnuıil mack11t \C lıir 

Ticaret İşleri Umurr 
Müdürlüğünden~ 

;i\) ikinci TeJrin ,JO taribli la 
nuu hükümlerine göre 'fürkiyede 
iş yıpm•ğ• izinli bulunan eonebı 

şirketlerinden ln~l!ı tıblıyetli ( Bay· 
ron lstimşlp kampini l.lmlt<t · B\ 
ron Steam.,hck Company limited ) 
~lrle:i ınilıııcssili bu kere milr.ca· 
atla şirketin il.l•ıı illAs ettiğini 1'i'dir· 
mi~ olmakla mcz~iır firkeılc alakıi 
sı bulunanların ~irk.ete ye icabında 
l,15ııhul mınt!kas1 Ticaret l\lüdür· 
hlğilnc mür:ıcut eylemeleri iltn 
olunur. 

Sama clıi \'unan op~ret 
son temsilleri 

hcyetn' 

füıp,ıın s:ıat 17 de matine olarak 

Fran;ız ti atrosunda Xanthl 

nıcl~chri~i ak,nm stn·,ırc saat 
: 

'.! ı, :rn da. 

o 

MiRANDA 

C,'umJ gl1nu lıırinci matine 
saat 14 30 da 

i\l l R AN D A 
ikinci matine saat 18 de 

\'AFTISTIKOS 
Cuma :ıkşam• biıylik ıt"ala 

ımı ·a mer~si <1!Jrak iıı . o İzmirli Ali Y~nicami e. ':ne~zu~ Paranın bir smr istir at edı mııtır. set edecektir. Talebe burada bir . .ar.a ar .~~-11 aneye e ları yerlere mazot döküiectktir. 1 oı .. ,ıııııd1n '"''i' o'Jola'ın >l•n· 
ııe ~r, lıireı cvvd.kı. ka~·ı:ayı aatini Zavallı genç öldü hafta kalacaktır. Darülfünun 

1 
dilmtstır. Tah.•ı.tat yapılmakta· lıul'.' Sıı!tıo llııı;,,.nın,b Katır· LA YEUVE JUYECSE 

., •>ah•ctmişlcr, lmbırkrının Ş~ . • . . dır. Adan;ıda menenj't sal!j'tn ,·ıoğlu J 1.ınınd:ı 4'i r\o da aı ukat ı• · ·· d il 
< • Söyle , 

1 
k n bu sefer de bırbırlerı Evvelkı' gun" Üsku"darda ba- seya'ıat programını tesbıt etmış _ _...- ..... bı'r .11a'de \I ll h 1 azar gunu ve a temsi eri ola-

u· .r er e B 'kin · fl k k f k"l · 1 b - d ııın l < •• ı;un i>y e vaktı k ik' 1 t :le kav a)•a tutusmu<!ardır. u ı • tır. u u a u tesı ta e e ce- ADANA ~ı s t · d 1 · rn ı mat ne ve ıir suv;ıre 
csı •i kav:.. ncticrsi~de de Ali Ke~ Cc- basının tabancasile intihar eden mi yeti idare hey·cıi bugün mü- Polis mektebinde ne batlandı. ·Sıhbiy.e

1 

,';;,..i.,~:~ne ;;;:ı iı;;& ·· 1ı"i:ı' s'";:ı"3ii::tmcıiıt'11"1ı•l~ei!ııı!!i~.ı~o~~ol~u~n~ıır~.~);'~-e~r~il~c~d:c:k~ti:r· _______ _ 
Ju llıili yaralayıp kaçmıstır. Tahkikata polis Kemal efendinin oğlu Sü· derris Ahmet Reşit Beyin riya- imtihanlar ladığı filmler holk" meccanen gösteri -başlanılmıştır. b. • ha efendi ifade veremeden öl- setinde içtima ederek hazırlıltlar liyor. IQ:@~~~~K.':~9 TAVUKÇULARA :::;zz;z • 

) 'to sariklerinden ırı müştür. Süha efendinin neden etrafrnda görüşülecektir . t h~o.li.s n;ehkteıbiı·ı4n2a ıd·ı~ci dbevlre ' Menejit salgın halindedir. Vili· E ·ı~ ve B AL 1 K T o z u 
· intihar ettiği anlaşılamamıştır. Ç k 

1 1 1 b . . . a nrı ımtı ana un aşa· yet ıı!ıhiyesi koruma çareteı;ni gÖ•·ı' 
k l ndı e os ova c ta e esı gıttı 1 nılmrntır. Ş'f l . (h nl d tcr;r ilan!•" tevzi etti. 

uh .. ya a a. narında Mektepten çıkarılmış olmasın- Şehrimizde bulunmakta olan . ı a u .m ı a ara a 
at .• ıd;k~y vr Üskudar tara . elan müteessiren intihar ettiği Çekoslovakya hukuk fakültesi önümüzdeki pazar gibü başlana Adanada bir cinayet 

Tarnkl ırı '"mu·tlat~ıak için ı ,ıncçı•'ı ın et \c balık 
ur' ıiz. tı J!:ram bl ta,uk için kftfidir. 

tozunu 

w U<ur. müdd•ttrnlıeri palto ve sa'.~c tahmin olunmaktadır. . . caktır. Bu devredc iıntihana da- ADAf;A 31 - Adanada Yortan 
tlrl l:rrsı lığı yopmakta olan Fuat dun -- tale~esı mcınleketlı:nne avdet hil olan polis efeı•dikr 153 ki-' mahallesinde şoför muıwini Şaban ~Dı=IC~~ 

etmışlcr ve talebemız tarafından 'd' aınca11mn karm Nezireyi tabanca ile 

Sotıı c'cposıı: Calatn'da 'I üne! Sokık ~" 91 

.~RI YE J\Ü~lf TIC'ARETHAN~;sJ 

ma d. ,,le . d"l . 1 d' 1 şı ır. ' s b !' Defe ıyeuı tesyı e 1 mış er ır. 'H r . k t' . . . katletti. e ep ma um değildir. Ka-. ··---·---,.---- --· ----------
lf_J . • 1 FrMS!Z cografya cemiyeti a lÇ şır. e ını~. vazıyeti til yakalanılı. !-.-····-·.··~!:t:ı._~ul .jJ!.1edi~~ilanl~ .: 

d. • 5 azası geliyor tetkık edıl ıyor t a· 

1 t b 1 Bele ıyesı 
Fransa Cografya cemiyeti Garbi TrakJ"ada takdiri :-ıılcrmanıy,·dc lk'~ oıtlu yoku,ııııda k:lin l8 odadan ibaret 

S a
n U Hali<; şirketi her sene beledi- knq~i ~ mcdrt>t .kiraya Hrılnıek için kapalı zar!la muı.1ycdcv 

urll :ıı..ıı azasından (24) profesörden mü yeye vereceği 35 bin lira hisse- kıymet konmıı~ıur. T:ılıplcrin ~artname almak için her ıı;ün levazım m'ü~ ·· k? rekkep bir seyyah kafilesi 9 ni- den dolayı vekalete müracaat e- dürlüctıne nıOnıcaat:an 45 liralık mm ak kat ttminat makbuzil·· 

fe 

d a "a d h · · 1 k · Gayri mübadillere ait emla- .. • 
& e ne yap ı{• • san a şe nmıze . ge ece tır. derek vaziyetinin fena olduğu- e t kl'f kt b h " 1. ı k 1 üııif sene ~ Bundan başka ıo rusandada 35 l:in kıymetlerini tesbit için teş- ~artnam '"' c. 

1 rııe· .u unu mu ıırl1 7.&r a oyarıık i ıa!e günü 
nu b'!dirmi§tir. kil d'l 1 • 1 · olan !l-5·931 p;zar ~mü ıo;ut on beşe bd:ır encümeni dlimı've 

•~al l 138 ooo şehrin teşçiri için ıoo bin· kişilik bir Romen hey'eti gele- Beledi vede şI;·ketin m:ıli va- e ı en ley et erın sonuncusu , 
B 1 · · · t. tarafından tan· ı • • • k lrt b' 1 ' olan Garbı' Trakya l1ey'etı' 11azır vermeleri. 

sı . e eaıye rıyase 1 . . • yen.iden yaptırılaca me ep ına arr cektir. ziyetini tet'·il· etmek üzere b' · 
~tm edilen beş senelik ıneııaı progra . . 

1 620 OOO dispanser ihtiyacı için • •• • • · .. ·• ~ . .. . . ır !ıklarım ikmal etmiştir. Hey'et 
111 lll< •ohir meclisinin dünkli içtimaındal ıçın • b•.. ' · de 12 bin ve tamira Turıno- kulup ıçtımaı encuınen te~c.:ırnl etınıQtır. En· yarın hareket edecektı'r. 
h • 1 k l her sene utçesın o .. . ı ·ı 
. '2:ıya tevzi olunmuşt.~. Ge ece ce ~ tr esasiye için de ıoo bin liraya ihti-, Turing ve otomobil l:ulübü ' c~·menı şu zevat teş.~ı etmekt~- Kaymakamların ı'çtı'maı 
~' Sede ınilzal:rcr v" munakaşasına b!'~ gösterilmektedir h ' t' 'd • d" k 1 clır. 
J la 

1
,. da yapılacak •t' yaç · . ey e ı ı aresı un a şanı top- · . . 

u nacaktrr. ı ogram • m.as· Beş sene zarfında beş dıapanser N' b . d Belediye reıs muavıni Hamit Şehrimizdeki on kazanUl kay 
kili lerıe bunlara s1rfı li.rım l:".'1~ t ı eaktır Bunların da yerli Ru· lanmıştır. ısanın cşın e akta- d · • ·· 1 A · ' aka d" "" led b 1 
-ı · ran b' r birer gösterilmıştır. Bu- yap rn a . t · ç 1 ST . lunacak '·ongre için hazırlanan aımı encument en vn!, Tev- m mı un og en sonra e e 

· • na ~~za~~ vrni yaptlacak verem has meli ·fıeden~rı,B strdancaba, ,:ıtap~~· ... ~~: apar ok~nmuştur. · fik, Yusuf Ziya, Galip Bahtiyar diyede vali ve bcl-::diye reisi 
·ra, ' · · z b' aynca ve Şı ır. un an ... r B 1 E " tctk"k · Muh'dd' B · · · d b" t.ahanetıi arsası ı;m 8 in: . . . . l'k . . de mühim bir mevki •Y Bundan baş'rn bu ayın sonla- ey er. ncumen ı atı netı- ı m eym rıyasetın e ır 

ı oo · pavıyonu ıçın ıstım .. ıçın · • d h 1 - · · k d · 1 dir yataklı bır verem ah . . rılımş ve fakat bunR muktazi tahai· doğru şehrimizde toplana- cesn! e azır ayacııgı raporu ve- ıçtuna a ·te mıs er . 
~Oo bin, Cerrahpaşa . ?as.t. a~~·;::::: sat gösterilmemiştir. Bu ~~kamlar is rın: be nelrnilel turizm kongre- kalcte gö"derecektir. Bu içtimada kazaiarm beledi 
tt"::e~~:~~ı;;,h;::aı~v:~~nuna ~u ~ın!Akilt yapıldıkça taayyun edecek· ~ile laıkan haftası istihzaratt Profesör Gou~erot işleri ~~rafında g~rüşülmüştür. 

O ~dil bir paviyon. trsisi . ~~ 400 ~ın tır.1stiınlik . i ilci kısma ayrılmakta ı hakkında l!Örü<ülmüstür. Bursa ya gitti Darulbedayı Ankaraya 
ka ~<·•~s cdil~cek doğum cvı. ıçın ~o.ohbın'. dır Biri ınü:!ferrik istimlal<, diğeri gı"ttı' 
r U:tı~ca 1 'f' enı vesaıtı avı · "d' tk" · Şehrimizde frengi miicadele- •• b' " <.ı ı vr en Y . . • • de mevcııt yolların tevsıı ır. ıncı evlere rabıtlıırını t•min için bu tali· k'I 

Jı 6~ m~vadı müşuile depGsu t~ısı ı~ın kısmı teşkil eden şebeke şudur: matnamcnin Meclisçe tasdikı lazım si hakkında tet ı 'at yapmakta Darülbedayi temsil hey' eti 
Fa O bin, Cihangir yangın yerı yo ~- Beyazıt • Lileli tramvay caddesi, gelmektedir. Meclis bu talimatnaıne olan Fransız profc$Ölii Hanri dün Ankaraya hareket etmistir. 

. .J l'1 ve l'"·-' · · 'r'n 500 bın G · A ka Go d b 1 · huı 8 agllLUa'.ının tamırı 1~ 1 . • Eminönü • Unkapanı, . azı · zap yi tasdik ederse o zaman derhal ev· ugerot ün E.a a l Bursaya Hey'et Bedia Muvahhit, Şa-

••• 
~lt:tro~ nı~ır~?bama 10 !ıra kıymet takdir olunan Fatih yımgın 

) crındc <O ıııcı adada ı ,14'.!, 1 :l~4. 1343, harita numaralı ar:<alar 
:ıras.ında 3,26 metro yüz tinde ve 15,88 metro murabbaı saha. uı 
dııkı arsa pazıırl ı . .ıa >attlacaktır. Talilplerin 6-4·931 pazartesi günu 
saat on bc;c kadar levazım mLidürlii{ti.ınc müracaatları. 

* ... * 
illecr~ murabbaına ı 50 kuruş kıymet tıkdır olunan .Fatih Yan 

gın ycrındc 130 unçu adada J;kı:nder paşa mahalle>indc ısı :ı 
~e 1505 h:ırita numaralı arsalar ara~ında 8,72 metro murahhaı 
arsa p:ızarlıkla >atılacaktır. Taliplerin 6-4-93 f paz:ırte,;i günü ı;;1at 
on be~.: kaddr lcı a1.ım mtidurlu~cine müracaatları. 

* * • 
l\letrc rnurblıaına 2 !ıra J.ıı mcı takdır olunan .Fatih yan~n 

yerinde 98 inci ~dada İsh.endcr ra'a mahallesinde 1714. ı 5sıı, 
1 !i8tı, 158~ harita numaralı arsala" arasında 1,40 metro , uziin-!. 1;~~~ · BYcnı~1ahalKle sahı~ş~oluı:~~: pı • Tarlabaşı caddeledrdı, 1T~p~apı. ve !ere kanal yapılarak binaların lağım · gitmiştir. Profesör Bursadaıı ziye, Neyire Neyir ve Halide 

ı::..ı . ın, eyog u · asımp • y d"kule tramvay ca e erı uzerın- !arı sokaktan geçen kanalizasyon şe. d 'k "f 1 
""'/ •ıoglu yolu için ıoo bin, Topkapı • de tı hlike teşkil eden mebani, Bebek bekesine bağlanacaktır. Bu takdirde a,· et ettı ten sonra rengiden ıanımlarla Behzat, Vasfi, Ga-

. '" 6!i, :l!l metro nıural,lı.ıı >ııhasındnkı ar,a pazarlıkla satıl<tcıktır. k 

ar Çoknıcce yolu asfalt olarak yapılmak e e ddesi Beykoz • Üsküdar temmuz sonuna kadar kanalizasyon t~haffu~ çareleri" mevzuu üze- !ip, Hazım, M. Kemal, Taia~. 
( ta ld " d Ak Topkapı tramvay ca ' "'-"· r 1 b 1 f ~ s H K 1 S yo 0 ''gun an .aray · _ 

1 
Stadyom inşaatına da hu .... met &eçen •okaklardaki evlerin Uğımları ınc e ır can er .. n verecektir. . ema. adi, Mahmut, Emin 

e 'olun.un da yal?ılarak .b~ yola baglan ho u, ne kırk bin lira vermek sureti!e tamamile şebekeye bağlanmış olacak Profesörün şehrimize gel<li-ı Beylerden mürekkeptir. 
k tııası ıçin 300 bın, Emınonu · Unkapa · e~ ~ d eğinden programda. bele tır ğini öğrenen bir ı;c'· frcngililer Hey'et Ankarada 10 temsil 

1
. ~,' Yolu ıçin 300 bin, Balıkp~zarı ve dış.tır ~ ec.sbette bir tahsisat tefrik 

0

Şebir meclisi, evlerden alınacak ra k d' · · ·· · 
. ' •cııs "ahili civarında. sond~J yapıl~ lıycce u ru fık göriilmektedir. Pa ı ıııt parası için yeni bir kanuna ihti- en ısının ı1<amet ettığı Nele verdil:ten sonra Konya, Adana, 

e · r~ '· ı 1 d ı ton ihraç ıskelclerı o unması ınuva "k n1üracaat etmi""1erdir Kıbrıs 1 · 'd k ·k· 
:·' t••a 3 " " ,r b' S 

1 
ah zar gününe kadar aza tetkikatını ı - yaç gösterirse o um•ıı belediye bu 1' · ve 2ınıre gı ec-:: ve ı ı 

a l•p, · k uzere hıso ın, u talnh ~elti mal ederse 
0 

gün prograının mıizake kanunun çıkmasını hükumetten rica Fakat profesör tetkikatla ay son:·a İstanbula avdet ede-

d l'lı"'vd .. n·--rlakı amamın ıs 3 1 1 e 1 kt" m I ld -unu " 1 l · :ı.,.:~ l · · yapılması için 25 bin resine başlanacaktır. edece ır . eşgu o ug · soy eyerek ce <tır. 
ır 1-;.,~ 1 1:;;:;.~~ile mü~tereken. ya .. ptıı;ıl~ı· Kanalizasyon işletme Asmaaltındaki fareler .. bu lıas~a ~iyaretçileri k~bLt! e-ı Vefa lisesi talebeleri 

k il demcmı ·tı r. 
~al. olon Ifaydarpaş~. geçıt . o~r. ':u talimatnamesi Asmaaltmdaki fare meseksile be· mecmua çıkarmışlar 

ız c n ıso lıi . mccarıı umumıyç• ıçın Jcdiye de al kadar olmuştur. Evvel· 
~or sene bütçtsine 7 50 bin, İstanbul Şehrimizde inşaatı tama~nan ki gün belediyeden bir heyet Asnıaal 
'<' · · · h ·t e ınustak kanalı'zasyon tesisatını i•letebılmek d ' ~ıtının umumı .arı ası v - "' tına gitmiş, fare ınüca elesi için ala· 
'ıe1 ı·liinı i.çi•1 300 bin, terkos şirketi için belediye fen hey~ti tarafıı:dan kadar tacirlerle görüşmüştür. Heyet 
1· l k b"t" sular hazırlanan ı'•letme talimatnaıncsı de ın ortadan kaldırı ara u un • tacirlerin mağazalarında birer kedi 
!tvhit edildikten sonra bunların ısla· bugün toplanacak. şehir meclisine ve bulundurmasını tavsi~ etm.ittir. Ki· 
hı için ilk senr 7 50 ve müteakıp dört rilecektir. ralık mag· azalardaki farelerle beledi-

fi •e b · · f · K r on tesisatı, şimdiden , ~· .ne ütçesinde 250 şer bın, ıt a'.y~· ana ııasy k ye mücadele crtceelrtir. 
.af uı ıslah ve m~kine milbayaası ıçın yağmur sularını toplamakta, anca 

Kadın kavgası Vela orta mektebi talebesi tara· 
.. . fından on be· günde bir inti ar ct4 

Sarıguzclde yan~rn .)'erınde bir ba rnek üzere içtima!, edebi, ııhhi, genç 
rakada oturan Ane ıle ayni yerde lig~e ait vazılar yazılmak il b' M ~ · H 1 b' J zere ır 
oturan . unırc flnrm.~,. ır alacak necmua çıkarmışlardır. Mecmuada 
me~e!•sıı:d<n lcavga etn~ısl~rdir. Ayşe' Gazi Hazretlerinin ve Baıvekil İsmet 
Münırcyı bıçakla bacagından yarala Paşa ve Maarif vekili Esat Beylerin 
Mı,tır. resim ve yazıları vardtr. 

Talıplcriıı h-4-'IJ l pl7..ırtesi A"ııııu ~aat on bcşl kaJar lcı ;ızıııı 
mmllir' ııı,tıınc miır ıc·ıatJ;, rı. 

* .... 
ı. 

;\lutldcti ic ırı hitam lıu 1dn Kııçuk ;\lust ıf.tp:ı a cadde 1 ıı•c <J ' 
N~. lı ar'.aııııı H iden ıcım· raptı nıukcrrcr lıulundıııtund<1·1 , ·P 
J,rın 5 ııısan l n:ı 1 pazar J!u,u ,:aat 1 S de daire c• .;urıLn nı J· 

rııc.ıatl,ırı il;\n olıı •ur. 

• • • 
, Müddeti i~arı h i~am !1ıılı.: ın il araççı Kır nı, ı. rııcc nıJh,ı ın 
Kayık ı kl'Ic>ın<k bıl:l No. lı lı.ıraka !'lahalı açık nı ·z \e(lcı c 1 , 

oluııdu~u ve ihalc>1 20 ni '.ın ı •ı~ 1 p.ız.ırt~ giinu >aat ı:; de icr 
l.ılınaca~ınd4n tuliplcrin ye\ nıi ıı czkı\rd;ı daire cncu l ·ne mu 
ra~aaıl,m ilAn olunur. . .. . 

Sebze halinde 3,4,~ nunı;tr:ılı har:ı~:ı!.ır 
leccktir. Taliplerin şartnameyi giir,,ıck iç n 

kadar levazım nıiıdurtıııı ıpe nııir"ca:tt'~rL 

r··ı~·lıkla J.:i•,ı\"~ ı·c.ı 
her g• ııı >:ıat ;, ı br,e 

• 
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Süt 
Veren 

Annelere s m A u asası Kullanınız. Sütünüzü arthrrr. Çocul 

ların kemiklerini kuvvetlend·r;r. 

Resmi devair, belediye ve imti-

9
1 Al 

7" Y ~,. yazlı şirketlerin nazarı dikkatine ~: Y .~ ~ 
• • • • 

._ c ,. lstanbul kauçuk ve "'c ~ . - TÖRKİIE ~ÖMB~RİIETİ MERKEZ BANKASI • 

kablo fabrikası 
Her ııevi elektrik, telefon telleri ve kauçuk işleri. 

N. G. A. kablolarımız 4000 voltla tecrübeden sonra 
sablır. Teıisabnızın ucU% ve emniyetli olması için yerli 
malı alınız. 

Umum elektrikçi mağazalarında arayınız. 
Anacolu şehirlerinde ajanlar arıyoruz. • 

• Adres: Posta kutusu Gahta 98 Tel B.O. 2096 ~-

Tükiye İş Bankasından: 
ı - lstanbultla 16524 ıııımaralı hesap ve 13405 numaralı 

kumbara sahibi ~ecdet Ccıııil Bey: .500 lira 
2 - ıstanhıılda ı 8259 numaralı hesap ve 21207 numaralı 

kumbara <ahibi A. Fethi Bey: 200 lira 
:ı - Samsunda 411 numaralı hesap ve 86!l l numaralı kumbara 

sahibi Sabri Bey: 100 lira 
4 ·- Ad3nada 2055 numaralı hesap ve 34016 numaralı kum-

bara ~;ıhılıi Fc,zi Bey: 75 lira 
.'i - Zoııl('ııldakta 671 numaT<ılı he:;ap ve 2:l281 numaralı 

kumbara 'ahilıi Cevat Bey: 7 5 lira 
6 - lzmiı de 21)02 namaralı hesap ve 37330 numaralı kum· 

hara sahibi Adnan Bey namına Cevat Bey 50 lira 

Zıngal Orman şirketinden: 
Şirketimiz milbayaa ve sevkiyat memurluğunda 9alışan Tevfik Bey 

Nisan J931 de istifa etmiş olduğundan şirketimizle h!ç bir •lftkası kol
ınadığı •lılkaderının malumu olmak üzre il~n olunur. 

Is 

Devletimizin En Büyük Milli ve 
Mali Müessesesi 

PARANl-ZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
( 

15 Nisana· Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların ·-.. Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. istifade Ediniz. 

f•r;'?::f .-.ı. ... _ •• ,, • . • i,f , '.. 1 • 
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• Eskişehir belediyesinde 
' 

r. Fa 
eclis 

ak i~ 
·, pro 
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1 1 

! Emniyet sandığı müdür-
ÇIKOLA T CEMiL Altmış sene müddetle imtiyazı .Eskişehir belediyesinin uhdesi 

de olup dört senedir komandit şirketi halinde işletilmekte ol 
Eskişehir Elektrik tesis~tı ve imtiyazı dairede me vem ~eraiti ın •miri, 
cibince devredilecektir. Talip olanların ve daha fazla mal~ıll' şası, 
isteyenkrin 18 mart 931 tarihinden itibaren bir ay zarfında li: l~ri 

f 1 

1 

lüğünden: 
ikraz No 'Y!erhunıon clna ve nevı ismi 

11551 

12217 
13520 
17431 

18539 
18593 

20109 
20215 
21289 
22424 
22786 
233 78' 
23524 

23763 
23772 
23774 
24530 
24572 
33940 

34419 
34478 

3%55 
34699 
34731 
34795 
34835 

Bir çift roza çember küpe, iki roza yüzük 
(bir taş noksan) Cemile H. 
Bıir çift roza Küpe Fatma Zehra H. 
Bin yedi yüz seksen dirhem gümüş Güzide H. 
Bir çift roza küpe, bir roza kuş iğne, bir beşibirlik, i!ü 
nazarlık altnu, bir altln maşallah Adalet H. 
Bir cift roza küpe, bir roza yüzük Hakkı B. 
Bir elmaslı saat, bir elmaslı tabaka bin yüz dirhem 
gümüş. Sedat H. 
Bir çift roza küpe birinin yayı kırık Nazmiye H. 
Bir roza iğne, bir altın mineli kutu Übeydu\lah B. 
Bir roza gerdanlık Nimet H. 
Bir roza broş Ayşe Rebia H. 
Bir altın saat Mehmet Zekeriyya B. 
Bir çift roza küpe Leman H. 
Bir pırlanta agraf, iki pırlantalı kol saati bir pırlan• 
talr kravat iğnesi, bir roza akar pandantif. 

Zeliha Müzeyyen H. 
Bir roza yarım gerdanlık Ayşe H. 
İki yüz elli dirhem güınüf Nazmiye H. 
Bir çift pırlanta gül küpe Hatice Alihan 1. 
Bir roza madalyon, bir çift roza küpe Hasan Ef. 
Bir pırlanta tek taş yüzük • Meziyyet H. 
Bir çift pırlantalı tek taş küpe, bir elmaslı tabaka, bir 
altın mineli saat minesi kırık Nuriye H. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük Mehmet 8. 
İki roza yüzük (iki roza parça, bir taş N.) biı: gümüş 
kalem. Fahriye H. 
Yirmi iki mıskal inci Tevfik B. 
Bir roza tektaş yüzük bir altın köstek Rasime H. 
Bir roza tarak iğne Şaziye H. 
Üç roza iki altın yüzük Mükerrem H. 
Bir pırlanta bilezik bir pırlanta gül yüzük (bir taş N.) 

Sadet H. 
34864 İki altın saat bir altın köstek iki altın kalem bir altm 

34872 
34903 
34906 
34918 

34988 
35102 
35'118 
35132 
3'5150 
35281 
35300 

çakı bir altın iğne bir alun mühür. Zehra H. 
Bir çift roza menekşe iğne Atiye H. 
Bir roza yüzük bir altın köstek. Rukiye H. 
Bir pırlanta yüzük bir elmaslı kol saati Mm Maryanti 
Bir pırlanta bir roza yüzük (bir taş N.) iki altın kolye 
üç altın bilezik bi~ altm halka bir ecnebi altını Sadet. H. 
Bir çift roza küpe Hürmüz H. 
Bir altın saat maa köstek Zeki B. 
Üç altın yüzük Recep B. 
Bir altın bilezik Vasfiye H.

1 Bir roza yüzük Mürüvvet H. 
Bir roza iğne Nebiye H. 
Bir elmaslı kol saatı bir piJatin köstek bir altın çak-
mak bir altın anahtar Meymenet H. 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden: 

Umumi hıf;msıhha kanununun 206 incı madde~ı mucibince ve
k~letimizcicn müsaade alın mayan maden suları glımnıklcrden geçi
rilmivecektir. Ancak 1 nisan 931 - hari~ - rnrihine k:ıdar sevk 
ve t;hmil edilmiş olduğuna dair vesaik ibraz edilen maden suia
nnın glimruklerden geçmesine müsaade olunacaktır. Binaenıılcı-h 
gerek şimdiye kadar memlekete ithal cdUmektc ithal edilmekte 
bulunan ve µ;erck-c bundan sonra ithal edilecek olan maden su
ları için alılkadadaranın bir defa olarak mlisaadc almak lizrc sıh
hav te içtimai muavenet müdürlükleri vasıta-ile vekalctimi7.c müra
caatları l ;\zımdır. 

Muracaat istidalarına raptcdilecek beyanmıme, 
ı - l\ladcn suyun un tüccari isminin 
2 - Ta bil veya sun ·ı olduğunun, tabii olup ta derununa bir 

madde ilave edilmişse bu maddenin ncv'inin ve ne nısbette iltı.ve 

edildiğinin 
3 - Tabil maden suları için amilinin ve imal edildiği li\bı:;-

ratuvar veya fabrika isminin. 
4 - Toptan ve perakende fiyatının 

5 - Şimdiye kadar ithal edilmekte ise hangi tarihten beri 
ithal edilmekte olduğunun, 

Bildirilm~si ve istida ile birlikte olarak: 
l - Ait olduğll memlekette aynı ünvanile ·ve maden suyu 

olarak satılmasına hiiki'ımetçe mlisaade edildiğine dair Türk kon
solosluğunca mu,addak resmi vesaik, 

2 - Ticarecıe bulunan ambalajları dahilinde olmak üzre her 
nev'inden - Büyük şişe, küçük şişe V. S. • ikişer numune veka
letçe suyun tahliline Hizum görlilürse ayrıca numuneler istcnilc
cektir. 

3 - Alt oldu~ıı hiıkClmet ve Türk konsolosluğunca mnsaddak 
ve resmi ve sdahi)'et Fahihi lfüuratuvar tarafından verilmiş tahlil 
r.aporu 

4 - AmbalAj ve şişe etiketlerile mc l: tt dahilinde neşredi

len veya ambalaj dahilinde bulunan maılıu prospcctus ve ilanlar 
mevcut ise her birinden ikişer nümnn~ gönderilmesi muktezidir. 
Keyfiyet a!Akadaranın malumu olmak üzre ilan olunur. 

... Mustafa Şamlı ~-
Müessesatında Fevkalade 

Ucuzluk sergisi 
Bir çok mallar sermaye fiaıını ve noksanına saıılmaktadır. 

• Sitap Ediniz ~-1 

Ruj Pertev 
Pertev müstahzarab fabri

kasının son eseri ibdaı. 
Tamamen nebati boyadan 

ve gayrimuzır mevaddan 

~immmamlmemdmilmmiiiiliiişmtım'ra. ___ ...... 

Kürklerde 
Düşük Fiatlar 

Ahiren Eprem Efendinin 
icra eylediği seyahatinde 
sipariş ve mübayaa etmiş 

olduğu müntahap kürkler 
stoku heman şehrimize ye
tişmiş ve kat'iyyen rekabet 
kabul etmez fiatlarla mev
kii fruhta vaz'edilmiştir. 

Binaenaleyh Beyoğlun'da islik· 
!Al caddesinde 391 numerolu 

EPREM 
kürk ticarethanesini 

ziyaret ediniz ve hakiki fiat
Jarından nısfına takdim edil
mekte olan bu güzel mevsim 
kiirklerini görünüz ve istifade 
ediniz. 

Mo~a~a: B~M~NTİ 
!l~E 81H~E~i 

. . etıne 
Jedıye rıyaseclne ınliracaatları ilan olunur. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

BüyOk ikramiye 
100,000 liradır. 
Ayrıca: 

ve 

40,000, 15,000, 
10,000, 8,000, 

Liralık il{ramiyP. 

30,000 
Liralıl< bir miikafat vardır .. 

Posta ve telgraf ha 
müdürlüğünden: 

Tiiciin tüccarlarının nazarı dikkanna 
Avrupadan posta paketi ile vuruc eden eşyanııı gümrük mu 

melesinin tesrii ve eshabının uzıın külfet ve zahmetlerden kur 
rılması için bu muameleye l Nisandan itibaren posta idaresi 
vassuc edecek ve eshabının beyanname yapm~sına ve bizzat m 
racaatla takibatta bulunmasına lüzum kalmadan vurut eden pak 
!eri en kısa bir zamanda gümrüklettlrerek eshabına teslim 
gümrük rusumunu teslim ederken tahsil eyleyecektir. 

Ancak bu muamelenin daha seri cereyan edebilmesi için pak 
mlirsillerinin yalnız Avrupadan buraya posta paketi gö 
derenlerin paket sevk varakalarına Deklarasyon Anduvan, Fatıı 
ve Tiirkiye ile Ticarc muahedesi veya Modes Vivandi akcet 
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35321 
35346 
35408 
35439 
35532 
35542 

Üç adet bir liralık Saadet H. -----------------•••----• 
Bir çift pırfanta küpt> A. Sıdıka H. İST ANBUL VİLAYETİ ;J Kemafissabık Moda'da Bomonıl olan memleketlerden elli liradan fazla kiymeue olarak gele~ 
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Yite Bahçesi buglin fevkal!de itina paketler için menşe şahadetnamelerini raptetcirmeleri mecburidi 
İki roza bir altın yüzük Hanife H. 
Bir pırlantalı pantantif (bir taşr noksarıJ Sabahat H. DEFTERDARLIK İLANLARI 

Aile açılmıtıır. Meşrubat doğrudan Mahreç memleketlerde menşe şahadetnamelerini sevk varakası 
doğruya Bomonıl fıbrlkalannın raptcuirmek kabil olmadığı takdirde mürsillerin bunları ilk Pm 
lsdhzaratıdır. Her gün Radyo mı- ile lstanbul paket posta müdürlüğüne bir mektııpla gönderme] Bir altın köstek iki altın halka Mö. Drössler 

Bir roza yarım gerdanlık bir çift roza küpe iki roza ve 
bir pırlanta yüzük (bir taşı noksan) Rüveyde H. 

35551 Bir roza boroş Derviş Ef. 
35563 Bir roza iğne bir altın hurda saat Ayşe H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat altrn, gümüş ve mücevherat 
nukabilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebaliği va
;Jesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan 
ikametgahlarında tebligat ifası için icra kılınan ve yapılan tahki
kat neticesinde bulunamadrklarından tarihi ilandan itibaren (91) 
gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri 
takdird-: merhunatı mezkurenin bilmüzayede satılacağı ilan olu
nur 

kinesUe gramofon. Avrupa ve yerli muktazidir. 

Kahtane Seyir Mahalli Kiraya Veriliyor - ·radyoları. Servis fevkalMe, Fiaılır Bunun için de Avrupadan posta paketi getirtLn tacirlerin ı 
ı h her lı:eseyı elverişU. Her müşteri 
mra Or köşkünden itibaren Çağla yan kasrı arzu ettlli gibi maa aile meze ve diğer alAkadarların mürsillere derhal ve ehemmi ye ele hu cih• :ıı 

önündeki_ köprüye kadar derenin sağ tarafı 1 yemeklerini blrlikıe getirebilirler. 1 bilhassa menşe şahadetnamesi hakkındaki icab yazmaları ve cenı lstan 
· .__ ~ MUdUriyet - etmeleri mutlaka. )hımdır. Bu cihet temin edilinciye kadar Avr dır. : 

1 mayıs 931 tarihinden teşrinievvel '931 nihaye- ECZACI ARANIYOR padan posta ile namlarına paket gelen tacirlerin hemen lsıanb ·in a 
tine kadar kiraya verilecektir. Bedeli peşı'n paket postanesine müracaat ederek varsa yerlerindeki men<e , Bir eczanenin müdürü meı'· ' JUntı 
verilnlek şartiyle tahmin edı'len kı'rası '(]ıO lı'ra- 1 .. d h d k badetnamelerini tediye etmeleri icap eder. Ak.;i takdirde men kcn, 

.. u luğünU eru te e ece yaşlıca şahadetnamelerinin ademi tevdiinden mütevellit netayiçten po' " 
dır. KiraJamak açık arttırma 19 nisan 931 pa- bir eczacı Beye ihtiyaç vardır. idaresinin hiç bir mes'nlivt't kabııl etmiveceıti iliiıı olunıır le be 

• eftert:b _ _::..__J_~B,:ey~o:Jğ1!_lu~·~n~da~!.A~ğ~a-~h,:am~am~ın:!,!d~a~1'J!ll~!!!l!!!!~!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!i!lll!!!!!l!lıı==~==-d.....!!il:!).hill 
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