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Yıldız ve MeŞrutiyet, HARiCf HABERLER •• 
.. T•hsin PaJllnın H•lıratı 

1•/rlll• No : !il 
Fransa ile Italya arasında ••• 

Hamidin fikrini anla- Deniz itil~J!nın bazı hataları tavzih edilmek 

1 
- istendıginden müzakereye başlandı 

mak kabil deği di p .. .. ıı Atina mektubu 11 Al uruz manya 

Devlet bankasına gös 
terilen rağbet fazla 

5 bankamız 5 küsur milyon liraya yazıl 
küçük sermayenin de 

iştirakine büyük ehemmiyet veriliyol'. Yıldı7., bu işte vakit geçirme siyasetinin y .d I Şaraba su G"" .. k .ttih 
edi v • • l b eni en 3D 3Ş8• k bld Umru 1 a- ANKARA 4 (A.A.) - Ma- icrayi faaliyet eden t..'lyiik 

para etm gmı an amış J k kı a 1 d k hafili aidesi nezdinde yapığı- küçük müesscsatı milli~ mamaz ı "' yor A•'- 23 , ... ,..,~ > - :ıt.lina ına arşı 
-- _ .._ ......u&7- mız tahkikata göre cümhuriyet gösterdikleri fevkalade itil' 

Abdillhsnidiıı devri saltana- nuııu eımtyt ilina ve lılecllsi lıiikiia9ti aiharet F...-Y-ti.,. PAR1S. 3 AA._ Almanya merkez bankasına mili müesse ile vücudc gelecek olan bu 
tI m:.L:- bır" do··nunı·· noktasına Meb'usanı içtimaa davet eden ret-·shsıl-" · re.ıı..tti. a. -·ehede ı · · · · ..,_,..: bü·.:•&. L'-

uuuu ·-Avusturya hu-•-"-etlcnnı' . bir le enmızın ış........ rw.a uırye •• m .. milli. L--•---- Türk ti eldi-· ikar idi. Hünkirm da en büyük, en mühim. en kuvvet 929 ela elatedilmitti. Y- k&h' ui ... ı<wu r- ............... 
g gı aş ı· -"- ........... - b·a ____ ... ,.. ___ ._.ela ..ı•~..:•ı.. itilafı. aktedmek husu- kQna baliğ olmuştur. En haşta ve :ı~--di v~.-yeti ;;•erinde 
hilden ve ıharirten <kvam ede- ı .. s<LU<. .. ..... old. ugu. • 1 ~~- ain bu ıı ........ •erditi _.... '""........... ~ il li ·1 '--- tl' ..... ...,... - -

.. AL. sandaki niyetlerinden rücu ettir u'Y ~yon.. ra 1 e. en. 11.uvve. 1• büyük. ·-'~h husule getirdi gel- tazyikler .ı..~-ısm. da ne dut.. ıddia. edil. ebilir. Yoksa u- ı....ı... twııf • ı ...,..,. lıir turibe mali 1---'-'......ı b _... 
~ --ı mek ı'"'" takip oı--·-·1- usul- m. uesSctıe cuuıu:u.en ırı bir •• ı..:ı ---'"---' gor·· eceg-if yapacağını, buııllara şiddetle du~ıt Sait Paşayı sad31"Cte _,.h•r ı' ııw. il hain eoası fu den ~ • ..;;;;::gazete- olan Zıraat bankası geliyoı-. On .. ~ok•<Uü"";ı llmn 

mukabele mi yoksa müayimet- getm:neden evvel kaıııunu esa- dar• • • dan sonra Emıak ve eyetam şu? • e y tur. a ızı~ 
le serfüru mu edeceğini kestir- sinin ilim muvafık olamıyaca.- Fnlll& Jı.iU ıli ._ -·hecle ilıa si ~ıyor ki~- , ı..:. A bankası bir milyon liralık hisse mılli _C9Crle daha farla mııı' 
mek mümkün değil" di. Bu hu- ğı. hakkında müpriinileyhin v.a- Yunan pnp1anma F._...,.... - 16 .o ..... yıs ta uu vrupa d' alını İ bank 

500 
b' da alakadar olması arzu edi 

Ü k · · ...ı.ımd to •----'- o- sene ı ş, ş ası ın susta ağzından bir kelime bile ki <;>lan ~t ve ~aya:sı • 2SO bin Jıeldolilre olarek ithalioıi ı.... omıtcsı 'i"" e . ~-~ Emniyet sandığı 300 bin, Sana ği için hasseten küçük se 
cıkarmıyoldu. Hemaıde inkıli- z~~. iştigal etseydı kaııUll'U bal ediyordu. Fakat çolr geçmeden lan 25 .. veya 30 hancıye nazırın yi ve maadin bankası da 250 lerin birer ikişer hisse ka 
br vücude getirmek için dahilen csasıyı ilin . ~eyerek başka yapılan bir kanun ile bu müoaade hiçe dan mürekkep h~Y'.~ _ Alman - bin lira ile hissedar kaydolmuş lunmak suretile yapacak.lan 
ve haricen cereyan eden faali- yollarla tem!-111 muvaffakıyete indirildi. Ynan flll"'plarm• Fraıuacla Avusturya tcşebus~ gerek tur. Yalnız bu beş büyük mües dıma büyülF ehemmiyet atf 
yetlcri gayet dikkatle takip et- çalı~~Saıt ~a~ kan~u yer lralmadı. Yanan hiilriimeti ba hu- iktısad;rt. ~gerek sıyaset~ Av sesenirİ hisse yekfuıu 5,500,000 mcktedir. Müddet 15 nisanda 
mekte olduğuna Ş~ yoktu. ~deki~ .V.e .~ -usta Paria lıükümelinin nazarı dikka rupa hırlı~ esasına. mugayır '?"" liraya baliğ olmaktadır. Bu su teceği için bu milli vazif 
Bilhassa Pariste ve Mısmfa bu me .

1 
• atı v~ıtı mu- tini celbetti. lup olmadıgmı tetkik edccc~r. retler bir taraftan halkımızm, di herkesin tehalükle iştirak e? 

ksatla vukubulan içtimaları nasıbe de durdunnaga çalış- Bir netice çıkmadL Çünkü Fransa Bu bapta cereyan edecek muza- g· er taraftan memleketimizde si bekleniyor. 
ma ttı" · malı: hususunıdaki vasayaııı ne bir el kerat ve ı"ttihaa olunacak mn-pek yakından tarassut e n- gibi mütalealara müstenit oldu ba meaele dahilin il<boadi meı e 
yor, bunların ne yaptıklarım ve - b·1m· Y-'-- ,,,, _ _.., r olduğu için muhtelif kalıineler celip karrerat bir hüküm mahiyetin- Borsada Turı"ng lngı"liz donanması 

da l gunu 1 ryıorum. ıou.uZ ViUU'l 'd k F b0 tini .. d l kt Y l . . ne yaıprnak tasavvurun··- o.- olAr..>:.- no!«a şudur ki Sul- gı er en ran11z şarap care mu e o rmyaca ır. apı an tŞm A "k d 
duklaııını muntazam.~ -~~- ıa':if=it Sait Paşayı sadarc- ll•nZQnl ~ı::.. diye daha t.zı. ilm-i hatalı olduğunu Almanya ve kulüp şubesi merı a a 
yordu. O zamanın tabırı veçhi- te getimıeden evvel ve Rumc- M. HUli1a Yunaa hükümelinin tiki· Avusturya'ya göstermek ve LONDRA 2- Avam kaııf 
le (eıtı~ı ~t) ?en_ilcn ~e li ahvalinin hararet kesbettiği İtalya _ Fransa deniz itiWı yetlerinden bir nelice wıl oı-c1ı. merkezi' ve şarki Avrupa'da ti- BURSA 4 (Hususi') - Tür rasmda bugün garip bir müııl' 
mem~~~~ ~. bır .ıdarenin günılerde müşaırün.ileyhi sık aktedildikten soııra bu itilafın Fnımnlar ...._ mukalıil Yunan tütü cari mübadeleleri ıslaha ve mev kiye Turing kulübü burada bir kaşa olmuştlJI". Amerika ~?na' 
te~ss':15u gayc_sını takip ed

0
en ısık saraya çağırtıyor, .kendiıı~ neticesi olarak iki memleket a- nü olacakl.armı vadettiler. Fakat bu cut buhranı tahfif ve izaleye rna şube açmak üzere vilayete mü- ması başJruman?anı,_~gıliz.dC' 

mılelı muhteli:feye mensup s- ile istişare ediyor, 'Vll!Zlyete ha rasmda daha şamil bir itilafa da pek müphem bir vaitten başka bir tuf bir pian tasavvur ve tanzim racaat etmiştir. nanması Bahrimuhıtı Kebitd' 
manlılarm çıkarmakta oldukla- kim olabihnek. çarelerini düşü- vastl olmak kabil olacağından ıcy deiiJdi. Zaten Fransız tütün;.. etmenin münhasıran kendileri- Anado.u Ajansının yapılan büyük d:Oiz manevc" 

l rı gazeteleri muntazaman. cel- nüyordu. bahsedilmişti. İtalya ile Fran hisar idaresinin Yunaniıtanclan tütün ne ait olmadığını ıspat etmek i- b' 'h• larmda bulıınmaga davete~ 
ı bettirir, münderccatma ıttı!la Padişahın daima yanında bu sanın nice zamandan beri arala- alma11 kat'i bir taahhüt teklini aloay- çin başka bir takım teklifler sCT ır tavzı 1 ve büyük gemilerden mürek 
c hasıl ederdi. Bımlar (Osman- luruna.k ve muhakemeleı:inin rmı açan bı·r meseleyi nihayet 1 ık dedilmesi muhtemeldir." ANKARA 4 (A.A.) - "Son bir İngiliz filosu bu davete i'! . ) dı bile Yunaniıtan bundan kir ı ç • A .. -it l lı), (Yıldu), (Sadayı Millet • se,.,.;n; takııp· imkanına malik tngı·ı-cnın· vuku bulan tavas h M. Massolini'nin nutku Posta,, gazetesi Alman Reisi- bet ederek merikaya grtn','.' 

Ş" r-- •~ - mıı olmıyacaktı. Çünkü tütün er d"" 
c (Errakip), ( Türk ), ( ~rayı olmak sl'fatiie elde ettiğim ka:- sutu ile ve bu devletin de işti- halde praptan zyade müıteriti olan ROMA, 3 A.A. - Bir takım cümhuru tarafından neşrolunan ti. Filoya mensup gemiler "" 
§ Ümm:t), (Meşve~et), ~!zan) ~at ~ur. İştıc aıdun~ .. aznn, rak ettiği bir itilaf ile halledil- bir f"Yclir. Yunan tütünlerini olacak şirketlCT mümessillerinin akdet kararnamenin "Anadolu Ajan- yanın en büyük diritnotu ~~ 
s (Ahalı), (Terak.kı), (Hıliifet), şıdd.etı_, karan bunl. arı zıru. _zcber meleri bir hayli tefsirata yol miş oldnkulan umumi' bir i,...;- sı)ınca gazetelere yanlış ve mü sun ile o sistemde Super dıril° 
· ... il~har piyualar vardır. Lakin ıimdiye kadar .. - 1 d B iJ. • p·~ 

r I (Sancak), (Havatır), (Yıldı- etmıştır. Bu ~at " a e açmıştır. Fransa ile İtalyanın Fran>aya gönderilen şarapları bafka mada M Mussolini mühim bir balağalı bir tarzda aıksettirildi- not arı ır. u gem en a>~ 
le ron), (Arnavutluk), (Selimet) Fontlcrg.olç Paşa iıle Mahmut artık büsbütün anlaştrklanndan lıir piyaoa:ra yollamak imkiımzdır. nutuk irat ederek son zaı:nan1a ğini ve Almanyada.ki bir hadi- ma kanalmdan geçirmek ~v 

t tı (Hak), (İstikıbal), (Meşruti- Şevket Paşa arasında cerey~ iki hükumet arasında muallak. Difer taraftan çok geçmeden aalaşd- rm üç mühim hadisesinden ge- seyi efkarı wnumiyeye bildir- güç olmuştur. Çünkü dir..--itoot 
il yet), (Emel) ~ saire idi. Bun- etmiş <>lan muha.berelerden ~ bulunan diğer bir taknn mcsaı- dı ki Franıaz tübia iııbisar idaresi ne deniz itiliifile İngiltere _ Hin mek için Fransız Havas ajansı- !ar kanalı tamamen kapamış_~ 
o lacın münderecatı bir taraftan kat daha an~ılmaktadır. lin de halli kabil olacağından Yunan t"'aplannın kıymetine_ distan itilifmdan ve Almanya _ nın tebliğine istinat edildiğini iki bordalan ile kanalın sahilli 
y Hünkan ko~utmakta ve diğer mıııhaberelcruı_ . bazı ~ çok bahsedildiği gibi bunun büs dil bir kıymette 7U8aD tiitüna alanwz Avusturya protokolundan ehem zikrettikten sonra "Anadolu A- ri arasında ancak yarışer rrıe~ 
d taraftan bu gazetelerin memle- mev~~ -t~ın.c :ve tan bütün aksi, yani Famsa - İtal- dL itle -1enin -· budlQ'. Bitta mi etle bahsetmiş ve bunların jansı,, ru Avrupa ajanslacmın mesafe kalmı tır. Bundan bil§ 
la ket ahvali ha:kktnda neşriyatı da~ .1.f1 tetkikınnakle tıızmdiet ede: ya deniz itilafının bu iki memle bi ıılakadııı-ler hükümeti tazyil< ede- bil~are vukua gelecek ;""'Mf- propagandacılı.ğı ile ittiham. e.t ka ~anama k~~a~. çok arıza~ 

f .r d'" ·· d.. kt cegı ıçın aynen e yorum. u~ ktcd" Halcik b 1ıi d çt ç bu mual' m ?~'il ena ~ena uş~. umı~ . e · (Bitmedi) ket arasındaki menafi itilafatmı rek bu muabecle,.i bir .... enel feshet lamıa göre müsait bir surette me ır. at erveç zır arc -· en _ge. ıgı 1 ın. . . 
r h· ıdı. En sonra (Abdulhamıdın ız· ale etmekten uzak bulundugu- _._ . . lard Mamafi y terakki ed bil -· · ·· 1 · dir· zaı . .,emilen bu seraıt dahıliJY 

• tirm.... ıstiyor L unan e ecegıru soy emış- · d ilci" · · f' da.ki da-lJ' 
m son günleri) namı altında bir n Fransada tahkikat da söylenmiştir. Fakat deniz bükümeti elinden reldiii ı.adar vaz1 tır. Anadolu Ajansı, 29 mart pa- e metre ırtı aın - g 
di sale çıkmıştı. Bu risalenin muh itilafı etrafında.ki dedikodular yeti idare etmek iıtcmiıtir. Fransa- BERLİN, 3 A.A. - Milliyet zar günü matbuata verdiği ikin mı a:a~ndan geçirm:~ ~~ 
ki teviyatı büsbütün dehşet veri- PARİS, 3 A.A. -.M. Tar:. henuz·· bitmeden boş bir mesele elan beklenen IOO ümitler bota çıkb. l" tl 1 M H"tl r'" ci servisin en başına Almanya- gelmıştır. İşte bunun ıçındır 

lA t hkika• ene perver sosya ıs er e . ı e ı • . .. f Muh f •-"- dan b. . A aJll ve yordu;_ . dieu: pa.r .ame~to a •.. u çıktı. Birden bire Avusturya Hatta Franoa ecnebi farap- mutedil davranmakla itham e- nın nim resmı vasıtaı neşru e - a aza....., aza . ınB. ~ cı 
ur Diger- taraftan Rumeliden meru reısıne bır mektup gonde- ile Almanyanın aralarında bi !arına brıı hüıbütün tah- d M St taraf dan i kan olan V olf ajansının bu me- kamarasında Bahrıye ınrı. 

d im kt 1 k d .. .. h randa r ditatta bulundu. Bu •uret· en ve . ennes ın - .. ed . hl. - . . ·ık h L d d 1 tu Br pey erpey ge e e o anma- rerc un encumen uzu ·· ··k b' l·-· t · · · · ·.aQ< d edil h" . d b" seleye mut aır te ıgını ı a or un an sua sormuş r. eı • . • .. .. . .. gumru ır ıgı esısı ıçın ıuw.ı Jt. Yunan ...,.plan için Franaız piya are en ızıp arasın a ır te . . · · Lord Al d b aJt 
2'Ü lumat ve tafsilat usulu meşru- şuphelı ve muphem beyanatta ettikleri anlaşıldı. Herkesin na oaaında ~ kalmamqtır. Şimdi ne .. h~sıl im her olarak dercetmış ve aynı sa rıncı exen r u su . 
liı tiyetin ka'bul ve iliinı için kat'- bulunan bir şahidin bu beyana- zarı dikkati 0 tarafa çevrildı. olacak? • .' Her halde Fransa ile Yuna şettut a 0 uştur. hifede bu haberin altına sırf kısaca cevap vermiş ve İngili' 

iyyet telkin ediyordu. Artık. Yıl tını protesto etmiştir. Bu ş~hit, Lakin şimdi gene Fransa - İta!- niatan araamcla batka bir licaret mu· F ansa'nın vaziyeti Fransız mahafilinin telfilcki ve bahriye zabitlerinin iktidar 'lf 
, m dız sarayında. anlaşrı:ıştı k~ bu M. Tardieunün bir takım kım- ya deniz itiliifmın mevzuu balı ahedesi akti için müzakerelere batla PARlS, 3 A.A. _ Parlainen tefsir tarzlarını. göstermesi. iti- tec~~~s~n~. itima_t .etmek ıazıııı 
, ~ iste vakit ~eçm;ınek ~ıyaısetı pa sele.ri . meclisi i~~ aza~arr- solduğunu bildiren haberler alı- nacaktır. Fakat bu sebeple Yunan tonun tatili dolayısile Oustric barile ve havadıs~ilik noktaı na geldıgını. soylemışır. 

ar ra etmeroı, .. ~ıkkatli davran- na ıntıhap etmesını tavsıye ey- nıyor. Layıkile tavzih edilme- hükümeti yeni mualıedenin Franoaya meselesi hakkında meclislerde zarından kıymeb olan Havas Florıda kurbanları 
ı d mak ve aksülaınellere meydaı_ı lediğini iddia eylemiştir. M. miş bir takım noktalar mevcut olduğu kadar Yuııanistana da ayni uzun uzadıya müzakerat icrası t~l~fını i.~ave ~tmiştir. Bü~~~- MALAGA 3 (A.A.) - FIO' 
!' ıir verm~ek li:zmıdı. Halktakı Tardieu, hiç bir zaman hiç bir olduğundan bahisle Fcansa ve derecede faydalı olma•nu istiyecek. kabil olamamış olduğundan bu nı~~e munderıç olan Vo1! u~ rida vapurunun ambarla.rı:nJll 
. , tehalükteı:ı zıyade ordunun az- şekilde ne doğrudan doğruya ne 1 1 da 'd bazı tir. • meseleye bag-lı olan hadisatın tebligı şay.~t Son Postada ıntı: tathiri" esnasında bir takım kof 

mi aşikar idi, ordu behemehal dolayısile hic kimse için ve hir ~ yak aralsın yem~ - · ha di b k b h t 
' ıeı mamadı istihsale karar vCT- . · · . ..,. muza ere er CCTeyan "·~gı - vahametine kail olan birçok me- şar etme ~se unun a a a 1 muş aza, ezilmiş ve parça par 

ıa• misti. Abdülhamit ilk önce or-~ vas~~ ~ustrıct~ mec her veriliyor. Aşağı_Y~ den:edi- j , t baslarla ayan azası, meseleyi Anadolu A1ansına matuf ola. ça olmuş vücutlar bulunmuf 
ar d ' bu d • • b.-· !ısı ıdare iizalıgı ıstemcmış ol- len telgraf haberlennı okurken apon ımpera orunun tetkik etmi"ler ve müteakiben maz. tur. Hüviyetleri tahkik edili' unun erece samımı _ .. 1 ktedi M · . . • .. . . b" d • p T k t " m arzd · tiırakini hattra etic- dugunu soy eme r. umaı- gayri ıhtıyan şoyle bır sualın ıra en . a ama SU intihap etmiş oldukları bir he- cek daha 22 kayıp vardır. 
ap :nem~: Her ne de olsa ~rdu.- leyh, 1928 bahar~da M~dam hatıra gelmemesi kabil değil- LONDRA 4 (A.A.) -Prens yeti M. Briand ile M. Laval'a Pr. Gourgero Sinema yıldızının 
ız nun ekseriyeti kendisi tarafın- Ferry'yi ~bulyhanınetınış_ oldu~ dir: Takamatsu ile :zevcesi Southa- göndererek menfi vaziyette kal- Bir kaç gün evvel Bursaya • 

1 
tas dan gelecek bir emir ile hi<tise V? m~m e - guya ~ . - Avusturya ile Almanya- mpton'a gitmek üzere Londra- makla iktifa edilmemesi ve si- gitmiş olan Fransız profesör 111. cenazesı 

1 
· nı yi bastuacak ve ordu içindeki bır hisscdan oldugu .~1 hır nın çıkardıkları mesele karşısın dan hareket etmişlerdir. Ora- yaai surette Almanya - A'VUStn Gourgerot bugün Yalova tari- NİS 2 - Nis civarında 1.,e 
ler ~alliyet tedip olunacak .zannc meselede gerek kendısımn ve da Fransa ile İtalya arasuıda dan Japonyaya dönmek üzere rya birliği yerine Avnıpa'nm ik kile şehrimize gelecektir. metre yüksekliğindeki kayalal" 

. ır diyordu.Netekim meselenin bi- gerek hcnafiiniüz. r~it o~yan ıt:~ dlara b~~ anlaş~amazt:~-1 v"n'l""" hi.,,.,. .. 1cıt"rrlir. tısaden yeniden tensiki hususu- • • dandan otomobilini denize uçıı-
1 n dayetiodıe üçünıcü orduya men- zmm men namusu ve mu- çııumun şayanı dikkat degı nun ikamesi zaruri olduğunu I .

1 
A I raırak feci surette intihar edell 

1~ sup bazı zabitanın itte methal- tehassıs zevatın temsil ve mü- midi? kerat netıcesınde ortdan kaldı- bildirmişlerdir. Hey'et, beyncl- n~ tere- vustura ya eıki sinema yıldızlarmdall 
1 n dar olduktan haber ahnmaııı il- dafaa etmesi arzusunu izhar ey- rtlacağı ümit olunmaktadır. milel tesanüt siyasetine hadim hava postası "Peggy Davis" in cenaze ıne-
- zerine bunlar hakkında ne dü- lediğini hatırlatmaktadır. M. PARİS 4 (A.A.) - M. Bri- PARİS 4 (A.A.) -Ga.zeeler olmak fizre hükiimetin hububat LONDRA 4 (A.A.) _"İm- rasimi çok hazin olmuştur. tıı-

şündüğ{l serasker Rıı:a Paşa- Tardieu, Madam Feery'ye her and, Fcansız - İtalyan deniz iti M. Briand ile M. Hon'Zoı:ıinin mübayasına ve tasarruf edilmiş perial Airwaya, kumpanyası gili.ır protestan kilisesinde yr 
dan sorulduğu zaman Setaııker-- türlti idari mes'uiyetlerden aza lafı metninin kaleme alınması dünkü mülakatları esnasında Fransız sermayesinin haricte iş lngiltere ile A~sturalya ara- pılan ruhani ay-inden sonra ce

ı Paşa "Ceza kanunu muciıluce de bir takım zevatın isimlerini meselesi bakında dün İtalyan Fransız - İtalyan deniz itilih letilmcsine nezaret etmesi te- smda hava tarikile tecrübe kabi naze kaldırılırken artistin aıuı~ 
ı . ~muamele" demİ§ ve bu cevap vermekle iktifa etmiştir. sefiri M. I>Aanzoni ile görüşmüş hakkında hala mevcut olan fikir meıınisinde bulunmuştur. linden yaptlacak posta PCt"Visi- si act bir çığlık koparmış ve ~-
' Hünkinn bellr:i de hoşuna F d " urf tür. ihtilaflarını mevzuu bahsettik- ne yarın sabah hava işleri nazı- çeklerle örtülü olan tabutun "; ~ g:tmiş 'Ve fikrine milliyeınet r~sa a yagm ar Mütehassıslar komitesi bu !erini temin etmektedir. n hazır bulunduğu halde res- nüude diz çökerek "Bebeği.r01 

gelmişti. Ancak bundan son- PARIS, 3 A.A. - Fransanm itilifın tanzimine ait mesaisiw Le Joumal gazetesi bu mü- Romanya kabinesi men başlayacaktır. İlk yola çı- almaynu:ıı, bebeğimi götürm~ 
. l'a yekd.iğcrinl takip eden ha- cenup havalisinde mebzul suret paskalyadan sonraya bıralanış- lakattan bir anlaşma elde edile- çekildi karılacak gayet büyük bir tay- yiniz,, diye yalvannıştır. Kilı· 

J; berlCT muelenin öyle ça:rça- te yağan yağmurlar, pek mü- tır. bileceği hakkında müsait bir in BÜKREŞ, 
3 

A.A. _Par!!- yare 15000 mektubu luımil oldu sede hazr b~. bu .. m~ 
buk bastırılacak şekilden çm hinı maddi hasarlara bais olmuş Gazeteler, M. Briand ile İtal tiha hasıl olduğımu yazmakta- . . d . . ikmal ğu halde Groydondan hareket zara karşıauıda hungur hungüt 

~ uzaklaşmrş ve in1aıip fikrinin tur. Montpelier'dc bir çok de- yanın Paris sefiri M. Manzoni dır. mento ~t~ tilevr~ı. edecek ve Atina- Kahire_ Kal- ağlamışlardır. Kadıncağızı zor· 1 1 

orduya tamamile yerleşmiş ol- miryollan bozulmuştur. Büyük arasında vuku bulan mülakatın "Peti t Paresi en,, gazetesi de ve :~ısını h~ . e~~tı~da küta. Singapar- Malezi yolunu la kaldırıp kızından ·ayırmalı 
'. -duğumı ve artık buna karşı ya bir toprak kitlesi yerinden kopa başlıca Fransız - İtalyan denız bu mesele etrafında yürüttüğü ki~ uat ~m~eti .a - takip ederek ı~ nisanda Port mecburiyeti hasıl olmuştur• 
, g~ pılacak bir şey 1raimadığmı te- rak bir evin üzerine yıkılmıştır. itilafı meselesi etrafında cere- tahminat arasında diyor ki: d M ı:ı:ın muza e~ ?sna~~- Darwinde yere inecektir. Artistin çocukluğunda oynadı· 
, rı · yit edince Sultan Hamit Ruıne Evde oturanlara birşey olma- yan ettiğini yazmaktadır. Bu "M. Briand ile M. Manzoni- kilma ·. . ıronektaisc~, e en yet u- F ransada ticaret ğr oyuncaklar, giydiği küçi.İI' 
- lir_:. hey'~ tahkiki ye gönder: ıruştır. ga~etelere göre, mezkilr itillia nin tetkik etıni!! olmaları lazım etının no nazanna mu- elbiseleri tabutun içine konmUf 
u cdıgıne peşıman olmuş ve kendi PAMALOU'da 3 köprüyü ait bazı noktalar henüz tavzihe gelen müşkülat deniz itililınm halefet etmiş bunun üzerine ka- panayın tur 
el 9ine bu fikri telkin edenlerin 1ar al .• .,,_ .. 1 rd. N dil . b. ld •• h .. hi b" h·1 bine istifa etmiştir. PARİS 3 (A A) Tı·~~- o· &..! ı· 

b 1 d'. .. .. 'duklarmı su rp go ....... us e ır. c- memış ır ha e kalmıştır. umumı a engını ç ır veç ı e .n. - .......... anUıla ımanı ve 
ndy~nlmış_ .usB.~uşlıko~. he-" hir kenarındaki köskelerden bir Bu noktalardan biri 1933 ile tehlikeye koymamaktadır. Fa- Yunan meb'uslanmn nazırı M. Rol~ be§oinci Garp L6 hi t 
musoy ıştı. ır ara uu r e- - h lm 1 . d k k d . k tl . . .b ril . ·•- e S an f tahkik" eye mensup bazı :ae- çogu arap o ustur. 1936 sene erı arasın a geçece at, enız uvve en ıtı a e J k · • • . • tı.carct panayırının ... üşat res-Or ,1 

t tıa.k~a "sarlıatan,, ıve Bazı yerlerde toprak çökün- devre zarfında eski harp gemile faik)yet yahut müsavat noktai mem e etımızı zıyareti mini icra etmiştir. Mumaileyh, DANTZİG, 3 A.A. - Ser· 
. :~ünasebetsiz adamlar tabir- tüleri vukua geldiği haber veri- rinin yerine yeni gemiler kon- nazarları bu sefer teknik bir şe ANKARA 4 - Yunanistan bu münasebetle bir nutuk irat best Dantzig hükfuneti, LehiS
·_ !erini kullanması da b~ neda- liyor. ması meselesine müteallik bu- kilde olarak yeniden ortaya çık Başvekalet müsteşarı M. Papa ederek Fransız müstahsil ve a- tana bir nota vererek "Gidin-

·met ve hiddetten mütevellit i- BEZ1ERS, 3 A. A. - Müt- lunmaktadır. mış gibi görünmektedir. datosunciyasetinde Yunan meb millerinin evveli ecnebilerin gen,, namındaki Leh limanuıııı 
~ 

1 
di .. İşte bu kuvvet ve bunun hiş fırtına ve yağmurlardan do- Böyle olmakla beraber l~ "Echo de Paris,, gazetesi, us ve gazetecilerden mürekkep ·iktısadi' taarruzlarına ve sani- inşaatı ilerlemiş olduğundan d~ 

·m~verdiği işaret idarei mutlaka- ~yr "Orb" nehri taşmış ve ova nisand_a Londrada mükiilcmele- bu meseleyi müzakCTe eden mu- bir heyet paskalya yortularını yen bazı Avrupa milletlerinin layi bwıdan sonra Dantzig lı· 
nm hitamına ve kanunu esasi- ile varoşlar su altında kalmış- re yemden başlanmadan evvel rahhaslar arasında garip bir an- geçirmek üzere 15 nisana doğru dumpinglerine karşı icap eden manma Leh harp geınileri.ııiO 

- nin ilanına sebep olmuştur: Bi tır. Niifusça telefat olup olma- bu sahada çıkan manilerin dip- laşamamazlık hadis olduğunu İstanbula gelecek ve Ankarayı vaziyeti intibak etmelerinin za- ginnesini tahtı menmuiyetcı 
:

1
nacnaleyh Sultan Hı:ımidi ka- dığı bilinmiyor. lomasi tarikile yapılacak müza ya.z1yor. da ziyaret edecektir ruri olduğundan bahsetmiştir. almış olduğunu bildirmiştir. 
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MiLLiYET ZAR. 

Findık iilihSutü yağmürtardan yüzde ~kırk hasara ·uğradı 
1 Vilayeti~ r M . i/ı 

K 
sar te _J 

k 
· aç mezun var? Him h l . rl 

yazı K•• } •• Türkiyede ı,ooo ziraat aye eyet erı ..f 
f dk 

oy u kocanın derdi.. mezunu mevcuttur ilik mekteplerde teşek· 
Yag"' morlar ın 1 ku··ı etmegwe başladı Ankara ziraat mezunları ce-

mahsulün Ü çok B 1 ··ı·· d . k .d .. miyeti bütün vilayetlerden Fatihte 19 uncu mektepte 
"' 1 a ım gu um emış, eçı en sut memleketimizde ziraat mektep- himaye hey'etlerinin teşkili ve-

hasara ugr atmıştır " •
1 

. • • Ie?nden 'halen mezun olanların silesi~~ bir müsamere verilmiş l c 
Mücadeleinrilliyeye iştirak sinegöredebarolarmresınlmü So;ı fırtınalar ve .. s~~ler_bu sagarak ehe lÇlrinlŞ amma.... mıkd.a:mı~o~muşur:_ . • vemusarneredetalebe veWeri 

etmeyen memurin hakkındaki essesattan sayılması icap eder. seneki fındık ~ahsulu uzenn- Vılayetımız ve d~ger vilayet hazrr ?ulunmuştur. Teşekkül e- -.... 
kanunun birinci maddesi ile 460 3 - Hey'eti Mahsusaca hak- de çok_f~n:" tesır Y'.apmıştır. Saz benizli bir gene ... Fidan hanede rasladığı Tanaşoğlu Ef- :r bu h~usta .cemıyete malu- den ~ım~l'.e he:ı:"etinin_ riyasetı >tj 

Yeni tasfiye neticesinde Barodan 
3-5 kadar avukat çıkarılacak 

n .. ~~raJı avukatlık kanununun lannda De Jet h'zm ve mües- Hancı tıcaret ofısı derhal tel gı'bi bı'r boyu y 1 , ll . t' d ik' li . . M h at vermışlerdır. fahnyesını Gazı Hz. nın hemsi· • ..,,_ v L e f k . 'h 
1 

ak var. . a mz e en ım en ı ra ıstıyor. ey a- Ald - 1• .. . . • 1 t 
ikinci maddesinin tefsirine ma- seselerinde istihdam edilmeme- grafla mdı ı~tı sa _mınt_ ~: biraz kabaca, duruşu biraz hoy- nede bulunan Eftimin arkadaşı meml ;gıı;ıı~ ma.uınata gore rele? Hanımefendı kabul etmiş· 
hal olmadıgını~ muhtevi karar leri kara vukatl·k kanunu- !arından malumat ıstemıştır. ratca Bellı' k' . bi 'f . İ tam Ef . . . e <etımızde zıraat mektep- !erdir. r . nnnı a ' 

0
.. ak' 

1 
r . .. ı temız r çı çı s at, tı.rne, rumca. r. Ierınden b ı M" 

dün. vila?'.'ete bildirilmiştir. Bu nun 2 nci maddesindeki. sui şöh un geç v ıı_ g:. en _ma umata çocuğu ... Kapıdan içeri girince - Bu adam, senden haraç mı Jexin mik~ezun u ~an genç- . usame~ede h~ztr ~ulunan· n(ir tefsıre gore İstanbul barosun- retle manıf olmamak v.asf'?-1 ~:::ı:a~su~i::~~~e 4~a:ad hafifçe şaşaladı. Sık sık etrafına istiyor? diye soruyor. Bu rumca Bunlarda;~ ~~o~::· .... İktI !: ıhzar _edı!en ffi?fede ızaz vf kıı 
~ <W'"°'"' •wlra.ı,nn •"'" lrayb«Hp """''"~ k<yfiyeh· deoinded/ Y • OOkmoın=d~ """''"'' ki bUi· milikmeye hiddetl- ••· "' yek&leti =ri"d' :':=~ rao,;?;

1

'i~"'.d" :. "1 
uç dort kişi tahmin edilmek- ne gelince: Bu hab. . as d . 1 m arayor. kup, İstamata saldırmasile hü- bulwıınaktadrr d b' u .. ar uncu mekteptf p~ t~. Mil~et ~eclis~ tefsiri- .. Yukan~a tafsil ~dilen h~- ca fındık :i~iJan~d: şi':ı 0 ;:; ~akim, çocuğun şaşkınlığı- cwn ediyor. İlya, o esnada tez- Mütebakisi. de serbest mer- b: :li:::mere .v~ı:iler~k t_ale- <a~ 

m eheı:mruyetıne mebnı aynen kumlere g?re .tarı;1 s-r~~! bır tereffü husule gelmis olivre sa na nıhayet vermek istedi: gah başından koşuyor. Elinde kezlerde çalışmaktadır. ye hey'eti ~:ş~·~ış~~k ?
1

r. hıma neşrediyoruz: meslek telakk'ıedı rı:em~ah~ tış, yapanları bir tel~ş almış- . -. Demek bugün de getireme ~ir süpürge sopası vardır. Niye- Turfandacılık hakkında Muallim m~ e '. nulştı:. • aııt 
1 - Avukatlık ve dava veka- gelen m'.ukatlı <ta. > ını: . ·N ı tur. dinız? tı. kavgacılan ayırmaktır. Artık • • avın erının -<e.r. 

leti mesleğinin: len 2 ncı maddenm 5 ı~cı ~ıkra- Fırt bilh f'd 1 .. Boynunu büktü: Yakup ta ne yaptıgm-ı bilmez konferans ımtıhanları ün 

d ( eke memunyetmden ına asa ı a ar uze- Ge . b' z· od A - Hakimler Kanununun 7 5~ a . e~ . . 'hd rinde de tahripkar bir tesir yap - tıremedük... ır hale geldiğinden tabancasını ıraat ası tarafından zira- Mazeretleri dolayısile geçer gü 
nci maddesine göre (avukatlık azı! edılmış ıse ~e~a~~ı:)tı k a~ mıştır. Hemen dava edilen tarafın çekip iki el ateş ediyor. Çıkan at şubı;leri ~~·~fmda konferans sene imtihana giremiyen mU'aı Alı 
mesleğine intisap edenlerin bu karan alını~ _bulll ~· ayı Diğer taraftan geçen sene avukatı atıldı: kurşunlar İlyaya isabet ederek !ar ~enlecegını yazmıştık. Oda lim muavinlerinin bu sene im ti ini 
meslekte bilfiil geçirdikleri müd ~evcut ol?uguıı.a. gore avukatı- mahsulünden fazla ihrac:ıt - - Efendim, geç,en celsede de çok gecmeden ölümünü intac; e- nm ilk konfer~nsı cwna günü hana girmeleri icin maarif ema a 
detin nısfmm hakimlik sınıfın- gın kanun~ seı:aıtı ~~sroda D~:V ptldığından eldeki fındık st~ a~zettik. Bunlann müşterek ~ir diyor. Müddeiumumi Cemil B. ba~çevanlık mütehassısı Lutfi netine emir gelmiştir. İmtihan vaı 
daki kıdemlerine zam) olunma- Jet .memuny~~d~ ıstıhda~ e. ı- pek az kalmıştır Geçen sene- aıle hayatı Yaşamalarına imldn Yakubun 15 seneye mahkfuni.- Arıf Bey t~rafından Maltepede lar yakında yapılacaktır sı. lebılmek kabılıyetı olması ıktıza . 

00 
b' ai. f d kalmamıştır yetini istedi ve muhakeme m" kalabalık hır halle aırasında veril T" · 

, 'a Aynı" kanunun 14 üncü ettiği pek açık olarak gösteril- nın. 3d ınldçuv mk ıkkırkekb~l- Biraz daha izahat vereyim. dafaa için 18 Nisana kald; u- miştir. ıyatro mektebinin 

k 
iki 

- . lm .. d · tesın en e e anca r ın .. .. . · · K f · • fh • l · 
maddesinde 20 sene bilfiil avu- ı:ıış o asma gore e c~vaz! ıs- çuval kalınrştır. Burun ıhtilaf bir noktada topla Çatalca müddeiumumisi ?n eTans mevzuu çok geruş ım ı an netice erı 
katlık edenlerin en yüksek ha- ti~_dam_karan ~lın~k in;kam Fiyatlara daha fazla yüksel- nıyor Efendi, köylü... Hanını • • • olmaıı:la beraber bahçev:an ve Tiyatro mektebinin bu sene 
kimlik sınıfı olan Temyiz Mah- munseli_p olan hır ~senın ka- meğe müstait olduğundan tüc- ~ehirli ... Hanım köyde yaşama- a~hyeye verıldı bahç.e me~an t~a!mdan e: i~tihana giren talebesi içind• 
k~esi azalığına intihap oluna- ?-1:111d~ bu şart! _?aız 01~~1 car ellerindeki stoku çıkarma- g~ ~-~ftar değil. Efendi ~set~- Adli~e m_üfettislerince, Ça- he~yetle dinlenmıştı~. Lihfı bılhassa iki talebe çok muvaffal 
bılnıesi: ıtı_barilı:_.avukatlıga kabul edil maktadırlar. Piyasa mütemadi- bıı ışını bırakıp şehre gıdemı- talca muddeı umumisi Ferit B. A,nf Be_y t~fandacılıgın - çok o~~u~ur. Bu talebeden biri k12 

C - Türk Ceza Kanununun ?'ıyecegı v~ avukatlrk etmekte yen yükselmektedir. r~r. Altı aydan beri barıştırmak h~kkmda. yapılmakta olan talı- kar getıren hır sanat ~l~u~~u dı~en .de erkektir. Henüz evra lı· 
müteaddit maddelerinde avu- iken Heyeti Mahsusaca hakların Tı'caretı.· han'cı· f' · 'd 1çın yapılan bütün teşebbüsler kıkat netıcelenmiş Ferit Beye ve Kartal, Maltepe gıbı ıklirn kı ımtı.haniyenin tetkiki bı'tı'n'l 

d b k b'l k d tmiş ye o ısı ı are • . , t k 'fb ·ı .. . . . 
kat ve dava vekilleri hakkm~a a u a 

1 
arar şu. ur e _ komitesi dün uzun bir içtima akım ka_1d~. Bu vaziyet karşısın evv~kı gün işten el çektirmiş- ve opra ı ı arı e n_ıu~aıt 013!1 ~~~kle beraber 7 talebenin d 

1 

'. 

mesleki hareketlerine müteallik ola.n!ıı:ın ~a bu vasfı ızaa etme yapmış, ve bu mesele üzerinde da .... Bakım genç köylüye dön- lerdı. ~u sa~ada_ ~rfanda ıstıhsal bır ikincı sınıfa geçecek kabiliyett ak 
şiddetli cezai müeyyedelerin len ıtıbanle avukatlıkta devam- görli' . "lm" .. dü: Ferit B. hakkında müfetti _ lıklerı tesısıne bahçevanlar ara oldukları anlaşılmaktadı 

1 
· '·" Jmı - kanu şu uştur. · ş s nd t "t t · il r. mevzu bulunması· arma ımlliln o yacagı - T~ k Y kk - Sizinle birlikte gelmiyor- lıkc;e tanzim olunan tahkikat ev ı a esanu emın e mahsula E J"k B -k - -

0 
_Avukatlık ~esleğinin a- nun sarih hükümleri iktizasm- ur - unan muva at muş. Aranızda 1 geçti ba- rakı ahiren lüzumu muhakem tın kıymetlendirilmesi için ya- m a an asından 

aaleti tevzie memur mahkeme- dan bulunmaktadır. ticaret itilafı kalım... ' ne er kararile şehrimiz ağırceza ma~ pılacak .. tedbirlerden bahsetmiş istikraz şeraiti 
ler ve hakimler huzurunda cere- 4- - Baro teşekkül etmeyen Türk - Yunan ticaret muahe Başını hiddetle salladı: kemesine verilmiştir. Ferit B. ve tecrube yapmak ist~yenlere Eml3.k ve Eytam Bankala -m al yanı;_ . A .. yerl_erdeki dava ~ekilleri i?n de desi yapılmadan evvel ıı kanu :-;-_Heç .... Ağzımı açmış insan hurada_muha~en:e .edilecektir .. ~~:~~nı:c~a~enet ~dıleceğ~~ ~ ikrazat işlerinin daha fay~a nü 

İtıbarile alelade te~e?busle ~ynı esbap ve mutalea carı old~ ~usani~en itib_areı:ı mer:i olmak dAeg:Iım. Bal~ gül~~e~ ~~şka Fe~t ~- şım~ikı halde Adlı- müşküHit ka; ıstahnbatı gıbı bır .şekle s?kıılınası düşünülme ~erbest olarak yapılan saır mes- gundarı avukatlaı· hakkındaki uzere hır modis vıvendı aktedil laf ıtmem. Bı istediğını ıkı ıtme ye vek§letı emnnde bulunmak- ~ ında ~a g~~~ tedir. Malıye vekfiletine bu hı ı 
!eklerle mukayese edilemeyece- hükmün bunlara da tatbikı zanı misti. dim daha ... Zabahlan kalkar, e- tadır. U:.eclcan~:n. yar rm edilecegını susta bir rapor gönderilmiştir 'm 
•• tab'"d' 'di -D.. l . ' l' 1 k ·ı · "d" .. · · B• d dl' soy emıştır. B k k . gı ıı ır. . • rı r. . . . .. ~n ge.en hı: malumata gö- ı_n: e e~ı ~~ ~~~~r, su ~nu ı~:: ır ay a a .ıyeye Konferanstan sonra fenni ~ a, anu:ı-e~ ah~ap bim ~r 

Ç

• 2h-hAalvudkabi~lıkhyapabılmekk ı- Şufıtıbar~~ gehr.ek s1uı ~ohbre1tle re md.ud~etı l~ ~ısanda ?iten bu n~m.dYıdıBg~ .onıınö~'. yımedigı verilenler gübrelerle hastalıklara karşı ya n~dyuz5de ~5 ~rgır bınanı: d ıı1 ın er e r aroya mu ay- maru ve muşte ır o muş u un mo ıs vıvendiyı Yunarustan bu araın a.... ızım k yünde hava- . . . pıla ak t "b 1 · . d M 1 yuz e O sı nısbetinde ikraza! i ı 
yet olmak mecburiyeti kanunda mak ve gerek haklarında caizü- ay sonuna kadar temdit etmek sma diyecek yoktur hani ya... Mart ayı ıcınde, polıs mer- pe<l c t e.~;;1 ebe~ ıç~n .e a te ta bulunmağa mecburdur 
musarrah bulunduğuna ve baro- !istihdam şartlarına müessir o- için hükfımetimize müracaatta Nesi eksüktü de kalkıp anasının k.ezleri tarafında~, polis nezare- : ~c~u e r çe ben ayn_l- Müracaat edenlerden ~üddt i 
lardaki inzıbat meclislerinin a- lan Heyeti Mahsusa kararları bulunmuşur. yanma gitti... tınde olarak ~dlıyey~ sevkolu- ::7~~1:",. a ıç~v?; f3: .. ~arın ı.s ve miktar üzerinden bir taleı 
vukatlar arasından intihap ile verilmiş olanların avukatlığa Buğday komisyonu 1 Sana bakmam mi didim ki? nanlann adedi 27? dır. rer v:ıtec~b aı e e;ı- 'k ırer ?

1

• name alınmakta ve ondan sor teşekkül etmesine ve bu meclis- kabul edilmiyecekleri gibi avu- Ticaret borsasında buğda Evde ~ahpus mu ~ıraktım. ki? Bunlar .c~~h, cınayet, ~ırs~- gösterilecekt~?.apr ma suretıle ra uzun muameleler cereyan e ·e 
!erin müebbeden avukatlık mes- kat olanların da barolardan ka- ticaretini tanzim etmek k y Benırn halım aglanacak hal ~~ y~esıcılik ve emsalı cu- Bahçıv l k . . IT',.ı,te<'lir ıa lğinin icrasından men'i muta- yrtlamım terkini lazım geleceği dile tefrik edilen komis m~ s~- ireiz Bey.... nım_Jennden dol~yı. me~cuden a~ l sergısı . '·. 

11 

:ı:ammm bulunan kaU'Tt terkinine tabii bulunmakla tereddüdü mu · -t· ak F k yok b:r - Bu defa da davet ettin mi Adlıyeye sevk edılmışlerdır. İstanbul Tıcaret odasının te fıı.,asm?a asn.crı tcsısat mey; ·~ ,. . . . ıç ıma yapac tL a at e serı- . . . Bu ı h kkmd k' ahi 'k şeb"s'l · · · · . nmda zıkrolunan (kı 1 ) kel " 
kadar muhtelif cezalar tertibine cip ve tefsıre muhtaç hır keyfı- et ı dı" d b · · kendisını? n ar a a ı t tı at u ı e mayısın yırmı il-~sınde . Ş ar salfilıi.yeti olmasına ve inzıbat yet bulunmadığı, Umumi Heye ~ılm~~t;m an u ıçtıma ya - lttirn. .. idip durdwn. Geli- evrakı mustantiklere ~rilmiş Taksim .b~~çesinde açılacak o- me~ kaldırılmıştır. ıneclisleri kararlarmm hususi tin otuz beşinci in'ikadının bi- Buğday ·fiyatlarının bütün yo mu ya .. Üstelik kahkah ilen ve ~O ~ı hakkında tevkif ~ararı l~n s.ergı ıçın ~~tün hazırlıklar kanU:dde1 2 ::- ~ 110 n~~.ra d 
bir muh k J" ile mahke- rinci celsesinde takarrür etmiş- d" . 

1 
d d" . gülüyomuş venlmış, 210 ununda tahkıkatr- bıtınış sayılabilir un 4 uncu madesı şoy a eme usu u unya pıyasa arın a uşmesı · 

1 
na gayri e kuf 1 k d B 'b' · ce tadil edilmiştir· 

rnelerde itirazen tetkik edilıne- tir. fakat bizi mbuğday fiyatlarnm Bunları söy erken, yüzü renk- d'J . ~ v . o:::: evam b'lh u gı ı sergılerin faydası Her ne . b t. h 

Fıyzipaıa • Dlyarıôeklr hattında yapılan muazzam bir kllprii 

lsveç grupu işinin 
nısfını ikmal etti 

bundan daha seri bir .. ten renge giriyordu. Nihayet e ı mesı arargır o uştur. ı assa memlekette bahçe ha- . . • ~ aru , artuç, mı 
.. t . .. .. ~.e~ezzfı! bir aralık sustu. Hakim kı~ Bu ay içinde tevkif olunanla- yatının canlanması ve tavukçu yadı ınfilakiye, bombalar ve S• v 

dg~ ~n;ıetsı ~ilunun enkmd~hım ha bir istişareden sonra Ha'mmı nn adedi geçen aya nisbetle az- !uğun intişarı ic;in mühim tesir ır mevaddı nanye ve iştialiy 
ısesını eş etme c ır. n dır ı · ı k S muhafazasına tahsis kılı Diğer taraftan buğday fi t- mahkemeye zorla getirilmesine · . e~ o ac~ trr. ergiye iştirak h 1 . . . .naı ları üzerine en ziyade icrayfte- karar verdi. Evkafın davaları 2 bini ıç:?- tertıp heye01e her gün ~?e/~~ enn vde saılr bu gıbı te ıa · . . b muracaalar ' vakı olmaktadır ı ına ve epo arın, mern a 

sır eden ve ta~as tabır ed~l~n Şeftali sokağı cina eti uldu Müracaat edenlere de azami k~ dold~n ve boşaltan imalat!'. ·e 
m~v~~dı ecnebıye mese~esının Galatada Şeftali sok ~ d Haber aldığımıza göre Ev- !aylık gösterilmekte ve müsaba nelenn ve endaht poligonlar ,ı· 
sı ı 1 ır surette kzaptul~a .. ıt altı Fuat isminde biri mevhaagında kaf müdiriyeti Umuru hukuki- kaya gireceklere plan üzerinde nın muhafazaları için mezkf b 
na a ınması ve onro unun şek . ne e .. d' · t' E k ı lmak müessesat etraf d b ı .. r d" .. ül kt d' kafayı bir iyice tütsiiledikt ye mu ınye ınce v afın bele yer er ayrı tadır. Müracaat- .. m .a u una u 
'y uı;un rle e ır.b l •

1 
sonra arkadası Ali Rız .

1 
k en diye, eşhası muhtelifeye, ve hü ların gittikçe artması serginin muhaf~za sutrelerınden itib; r· 

~mu . a -~m ~ ~J arı gaya tutuşuy~r ve se:~oelu:~ ~~~1etin aleyhle~ne ika;ne et- Ç-Ok ~engin _ve ehemmiyetli bir ren daıren n_ıad~r 100 - 200 mı ~ 
Tıcaretı hancıye ofısı yumur bıc;ağmı çekerek Ali R ş k 

1 
tıgı davaların mıkdan ıki bini sergı olacagını gösteriyor Jüri reye kadar ımtıdat eden emn ı 

ta ambalajlarının nasıl olması ı bi üstünden yaralayıp ız~r; .. ~ • mütecaviz olup bunlar da rüyet azalığına seçilen zevattan' bazı yet mm takası dahilinde bun!. 
lazım geldiği hakkında bir sir- yor Ağrrceza dün bu k 0 • uru: edilmektedir. lan sergi tertip heyetine müra rın muhafazasına tahsis edilm 
küler h~?ı~~amak~~~.ır. ası~n muhakemesi le :C~1 v:!:ı: Yarın aleyhinde yeni catla vazifeleri bakında mallı- o~an .askeri kıt' adan başka h r 

Bu sırküler butun yumurta du ,gu b• d mat almışlardır. Sergi heyeti bır kımse bulunamaz. 
ihracat taci!Tlerine tamim edile- ·Müddeiumumi 'dd' . ır ava müsabakaya iştirak edeceklerin İ~bu mesafeler dahilinde! 
cekir. d F din ta 'ni 1 ıan'?11~sın İstanbul tapu müdürii Ziya artmakta olmasını da nazan dik gayn menkul emval sahipler 

de ~~ak yı ~ezasını ı~tıyor Bey aleyhinde neşriyatta bulu- kate alarak hazırlıklarını te · nin hukuku birinci madden. 

Akh
• • J .. u. b k e~e kıc;~ venlmek nan Yarın gazetesi aleyhine da etmeğe kaırar vermiştir vsı (A) fıkrasındaki esas dairesiı 
ısartütün eri uzre • aş a g.une a ı. vaA aç~ış ve 20 bin lira zararı Memnu ınıntak de temin olunur. 

Bır katil 15 seneve manevı talep etmiştir. Bu dava M dd 1 a 400 metreye kadar olan sat 
inhisar idaresi meseleyi mahkum old 21 nisanda ikinci cezada icra e- ker: e - 1110 numaralı dahilinde de yangın tehlikesiı 

t tk
.k d" U dilecetkir. as ~e?121~ mıntakalar kanu tevlit edecek inşaat ve idhara 

e 1 e ıyor Kapatması olan kadını evlen nunun bınncı madesinin (A) memnudur. 

G 429 k•ı f } k h t 8 5 . A~hi~-~.da ~ra e~elce, ek- mek üzere yarımda alıkoyma- •• r~p ı ome ro U a ve , ukıen. tutün!en kendi mes u1ı- smı vesile ederek aralannda mü lstanbul muhtelıti, şehit 

k ı t 1 k t 
•• J t yetlerı tahtında başkaSJna dev- nazaa çıkan İbrahimi balta ile K b "l" • d 

l ome TO U UOe yapIDlŞ lr retmekte oldukları halde bila.ha öldüren Halilin muhakemesi . u .
1 ayın mezarın a 

Alman polisleri abide. 
1 

ye çelenk koydular . r~ -~t~~ .~nhis_ar umumi müdür- dün Ağırcezada neticelenmiş ve I~de bulunan İstanbul 
Fevzip~şa - Diyarbek~r ve zerinde inşaata devam edılmek lugu tutunJ.erın_ anc~~< :vez?e~i- Halil, 15 sene hapse mahkfun muhtelıt .. t~~ınu oyuncula~ı P.er 

Irmak - Fılyos hatlarnu inşa et tedir. !erek devredebılecegını bıldır- olmuştur. Vak'ada medhali .. şembe gunu_ Menemene gıtmış-
:nekte olan İsveç Danimarka Gecen müddet zarfında min- miştir. Bu vaziyet karşısında rülen Halilin arkadaşı Adil gb~ le;. ve İ~ırden götürdükleri 

4 
. k d . , kil Akh' tti"tünl' • . hi 'd , ır mukellef bır çeelengi 'nk IA Vilayeti, Polis Müdüriyef ai, şehriD 

şayanı temaşa yerlerini gezdiler ... grupu 193 ~nesıne a. ar ık- haysilmecınuı 8,5 o°:1etı:o ~u . ısa: erı ın ~ar ı a;e ay üç gün ceza yemiş ve müd- i . . ~ . 
1 

. 

1 

ap şe 
mal edilmek uzere uhdesıne ve- !ünde 57 tünel ikmal edılmiştır. sıne muracaat ederek fıdan dık oetini ikmal ettiği ic;in tahr h dı Kubılay Beyın kabnne koy 
rilen işin msfın<lan fazlasını ik Yani üç buçuk sene zarbnda mediklerinden ve bankaların edilmiştir. ıye ı::ıuşlardır. Sporcular Menemen
mal etmiştir. her ayda 200 metrelik tünel ya da ıkendilerine kredi açmadıkla- Balıkpazarı cina ti lıl_er taırafından alaka ve sami-

Ray ferşiyatı cenup hattında pılmıştır. rından.~ka:vet e~işlerdir. . d ye mfetle, karşılanı:mş~:dı;; •. Şehriıni.zde .misafir bulunanllatosunu ziyaret etmi ,müzele 
Malatya şehrine, şimal hattında İnşa edilen köprü adedi 830 .. İnhısar ıdaresı ~u husustakı avası enı .sanayı muduru Alman polislen şerefine dün çarşıyı, camileri ve ş:hrin öı 
da Çankırı şehrine vasıl olmuş dur. Bunlardan: ellisi?İn.açıkhğı mur?caatı nazan dıkkate ala.rak Bal~~p~zarında, meyhaneci ışe başladı sa~ ~ot~ny~da bir çay ziya- lecek yerlerini gezmişlerdi;'. E 
tur. 10 metroyu miıtecavızdır. tetkik~ta -~~~l~ştır. İnhısar İlyayı_oldu~en Yakubun muha- İktısat vekaleti sanayi mü- feti verilınış, zıyafeti müteakip sabah ta Sen Jorj kilisesine g 

İnşaatm :Fevzipaşa - Malat- . . . u~~ muduru. ~e?çet Bey de kemesıne dun ~ev~m edilmiştir. dürü umumilik vekaletini ifa et toplu bir halde Taksime giden decek ve gezintilerine devam 
ya kısmı 

53
, Filyos _ Balıkxsxk Şı~diye kadar ferşedılen dun hır muharrın~ze:. . ~~k~~...' .!anaş -~smınde birini öl- mekte iken şehrimiz sanayi mm Alman polis heyeti tarafından dec~~lerdir. Polis müdiriye 

72, İrnıak - Çankırı kısmının da 430 ~lo~etroluk ray ve traver- 7'" Bu hususta cıhetı hukukı d~rdugunden u~ se~eye mah- takası müdürlüğüne tayin edi- Cümhuriyet Abidesine bir ce- t~rcum~nı Mustafa Beyle lis. 
l04 kilomet;o ceman 429 kilo- sin sıkle~.100,000 tondur. . y~sı hakkında hukukçular~ te~ kum o.ım~ş ":" bır ı;ıudd~t son~a l~n Nafiz Bey evvelki gün şeb- lenk konmuştur. Ondan so~ bılt;n dıger Türk polisleri rr. 
metrosu neticelenmiştir. Bun· Her gun çalışan amelerun kı~t yaptı~~yız. ~e~~esı kuvaxı mılliyeye hız~:tı sabıt rımixe gelmiş ve dünden itiba- misafirler kırk elli er k' il'.~ s~fırlere refakat etmekte ve gı 

1 Okilomet mikdarx 5000 ua 18000 arasında Maliye vekııletıne de bıldırıle- ol~u~ndan af.~a~ ıstıfade et- ren de yeni vaıdfesine ba 1 - 1 1 ş_ A ~ş ı dı kleri yerlerde gördükleri Şf 
.. · cektir. mıştı. Vak'a gunu Yakup mey- mıştır. ş a f.rup ~~~ ~yrı_ a~ak, vılayetı, Po !er hakkında kendilerine i~ah. 

ıs rrıu ınyetını, Alman konso- vermektedirler. 
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l:'>AREHANE - Ankara caddri 
ı: 100 T elpııf adresi ı Milliyet. la. 
abuL 

Telefoa aıımııralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
G Türkiye için Hariç lçiıı 
a yhfı 400 kurut 800 lrunıt 

750 H 1400 • .. 1400 " 2700 • 

Gelen evrak geri vf!rilmez 
Müddeti geç• nüshalar 10 kurut 
r. Gazete ve matbaaya ajt iti• 
n a.üdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinların meo'uliyetiııi 
bul etmez. 

Bugünkü hava 
lu~ en fazla hararet 8 enaz 
ı. Bugüıı ruıgAr motavusıt ve 
Keşişleme hava b~latlo 

u ........ ~- , .............................. ~ .... ~---- ....... .. .... ,,. ... . .... . .... . ........ . ... .. 
HAMDI BEY ihtikarcılardaki hırs ve tama-J ya Boğazlan elde edemiyeceği DJ 1 .. ~t~[ 

ın tehdidi altında muhakkak ni anlamakla beraber hiç olmaz ~ 
suırette sakatlanmaktan ve talı sa kendi nüfuzu altında almak ~ 

ve rip edilmekten kurtarmağa mu- istemiştir. ~' ...... 1 ~ 
vaffak oldu, yavaş yavaş vatan Bir asır evelki maziyi bir t'! 

MÜZEMrz daşlarına mazinin bu şahitleri- raia ıbıraktıktıan sonra umumı 
nin krymetini takdir ettirebil- esnasında Rusyanın İstanbul 
di. meselesi karşısında takip etti-

f.staııbul Asin Atiıka Müze- mayarak Paris'in veya başka Deruhte ettigı-· bu vazife ha- ğj siyaset.i göz ön~ne ~etirmek 
... Ve alışırdın dostum ! 

-Fransızcadan-
leri Müdürü Halil Beyin vazi- memleketllerin salıonlarma ekse kikaten ağır ve külfetli idi, zi- lazmı ge~e bu. cihetı;ı ne ka-
fesinden mütekaiden infikfild, riya tablolar göndermiş, vcı bu ra her tur•· ıu·· teşebbu··satına 

0 
za- da.r .ehemm.ıyetlı oldugu bu ve lrenç adamın kalbinde son j ~u dinledikten sonra dedinı 

· ·· ·· ti ı ·· ·· bi k -"- ku _,__ ı ılı zamanlar-da bir şüphe peyda ol ki: müzemızi tekrar gunun mese- sure e a tm ve gumuş r ço manda mevcut olan ve bugün 6"""'ınuo m1!:3-sıhnu.a:ı, an aşd- du. Şüphe .. U•drumuzu ka:çrran 1 - Bu şüpheni hakılı göstıere-
lesi haline getirdi. Bu hu- medalyalar admıştır. Bu tablo-

1 
ılın .. k.. 1 yor. mumı anp esnasın a , 

susta intişar eden yazılarda 1ar cami manzaraları, hane iç- an~ ~sı.:um ~o :a~ çarlık Rusya tereddüt gösteri- zihnimizi bütün ıgün işgal ettik ook şimdiye kadar hiç bir delil 
bu müessesenin tevsi ve tensiıki leri, tüıfue, v. s, giıbi · şarka ait ~u. ~.e ıstı at a 0 a yord'll. Veka'Yiin aldığı oereya- ten sonra geceleri de huzur ve !buldun mu?·· · 
hwrusıunda merhum HAMDI sahneleri göstermektedir. Bu ıdı. Muzcı ?ak!kında . nezar~t~, nıa ıgöre g&ı lstanbulun Rusya- sükUnümuzu bozan bu üzüntü - Hiç ... En ufak bir delil 

sadarete bızzat padışaha layı- ·•·'-akmr .,,,_ k 'h d kadar el'ım ne vardır~.... bile bulamadrm. Nihayet zev-BEY in tutmuş olduğu mevki eserlerinde çiniıler, bakır mamu .. .. ' • . . . ya ı.:a ı ...... , etme , ga a 
unubllluyor gibi görünmekte- lit, sadef kakılı ahşap eşya ga- ?~ us~un: ~yıha ver~~·. Asarı tıpkı Hün!kar iskelesi gibi mu- Dostum kendi derdini anla- cem arttlc bu hayata tahammül 
dir. yet sarih olarak tasvir edilmiş- a~a .1lminin k~s?ettıgı ~h~- ahede aktederek Boğazlan el- tacak samimi bir dost bulmuş- edemiyeceğini söyliyerek ayni 

Filhakik. ç· .1. K. ,_,.. . ıb lard d" b" h mıyetı, ve kendısıne tevdi edı- de edemezse bile azami nüfuz tu: Ben. İşte bana kimseye mamızr i.leri ı:ürdü. Ayrılmak.! .. 
, a ını ı - oş ... u tir, ve un ana tr ır me a- l b" .. . aln "smi so··yleyemedı·g-ı· bu s-ını açar- İşte ben. ım hiç.!ı.atrrım.a getır-. muvaffakıyetle tamamlayan ret, gayet doğru bir göriiş, şe- en ve ır muzemn Y ız ı - ve istifadeyi temin etmek ara- ... _ 

MÜZE ile HAMDI BEY nam kil ve ziyanın şalhısi bir duygu- ni taşıyan vedianrn da kifayet- sında tereddüt gösteriyordu. ken dedi ki: mek: ıstemedıgım btr şey kı 
Sizlig-ini ve bunun acınacak de- Rus · t" 00· le bı"r te - Bı"lmezsı"n ş;;.nhe kadar e- şimd. i on.un. ta. r.afından bunun larmı, lbu iki ismi, biribirinden su göze çarpmakta.dır. (1) • · yanın Slyase ı Y - ~.. _ 
recede bulunan hfil ve vaziyeti redd'"tt 'k!urt 1 m yordu. Ma lim hiç bir şey yoktur. İşte ben teklif edıldi~ıı;ıı duyunca akl1t11 

ayı:ımak •kabil midir? O sebep- Fakat bütün bu meşguliyet- ni lazınıgelenlere anlatmak hu amaf~h ~~ olur~aa o~un R'l?Sy~ bu deırıt ile kaç zamandır ıstı- ~ınıdan gıttı.: 
!~~:!~mh~ı"!:~y;e~;; ~ft;~~f;~~~r z::::,e!: susunda bütün gayretini saırfet bu sefeı: baŞkalarmı karıştmna rap çekiyorum. Bu şüphe başla - ~Yet, ~~ım, dah~. serbes.~ 
mek,, isterim. di,nfomat gibi nadir sıfatlara za ti. Gösterdiği sabır ve metanet dan işi halletmek sevdasmday dr başlayalı artılk revcemle ara k.~labılmek ı5!'11 ~a !uzum go 

... sa · d baz k"mselere ken dı Hakt"katt Rusya umumi mızdaki eski samiınivet te kal- ruyor.sun.. d:g.ıl nu. • •• __ Mum·· taz devlet ricalinden mimeten bHvHk bir faaliyete yesın e 1 ı - · · e , .. _ 
-, - d" d k" k · u· kıt !kine haııbe n· · · ·.,,.p madı. Evet.. Samimiyet kal- . Bu_ soz kaf~.bır n. akar. et, agn 

Sadrazam Etem Pa"'"n'" ..Ulu malik olmakla da teme-uyuz·· et- ın e ı şev ve ış ya e ıçın ıgırmı,,. · · b th d - ı yd ? z 
r--- -b " k · aff k old P d rı· Almanı ·ı R .. •ya ara\Sında madr. Fakat bunun yerine şid- tr 1• am egı mı ı. · · . __ e_v-. 

Olan HAMDİ BEY 1842 sene- mış· b;• zat ı"dL A<..ı.::la".,.;~ za- e senya muv a u. e e ya ı e - --•- bete -
~ .. 

' fcLP"kW ~ nuu:u ~- • d h·ı· · 1 hatibe eıb ı k "dd' bir me detli bir muhabbet başladı. CC!lllQ nasıl mu:"'a ettıgını sinde dünyaya geldL marunda teşrifat müdürü ol- nın a ı ıye nezaretine geme- 8 ep 0 aca cı ı · · · bilmiyorum. Yalnız ben ayni-
. sinden istifade ederek vilayet- sele ve ihtilaf var mıydı?.. Bu Öyle hıssedıyorum ki zevce-

h 
$İr. 

,. j 

1-,. Çocukluğundan beri resıme muş, az zaman sonra Beyoğlu 00 · · R · · d" d h r~ı.. · mak teklifini reddettim. Şimdi 
isti"at go··stemu·,. idi·, 16 yaşın- belediye riyasetine tayın· kılın- lerle geniş ve devamlı bir mu- "yle olmadığı ıçın us~ mı ş~ ı. a a ~ sevı;yo~. . bö" 1 k--•--- b" h 

Ay tutuldu! " " habereye gın· "şti, talimatı ile sonuna. ka. .dac haırpte.. . sebat gos . Samımı. yoet kaı-ştlddr ve den~ ışte Y e acı, uı11<.uııç tr a-
da tecrübe olarak kurşun kalem mış, ve muahheren 1876'da Tür kend İ b l a.. d - H lbuki yat geçiriyorum. Artık zevcenı ve mahallinde bizzat kendisi- termesı ıçuı ısıne stan u uır emnıyetteın ogac. a le yapuğı bazı resimler hali kiyeye bahşedilen o pek kısa .. _,_, __ _, __ h ·ı ·ı t · .. ......, · · tı" ··ld"-''-'- le hiç bir samimiyet kalmadı 3ahis tutulur, zabıt tutulur, ev ı nin hazır bulunması ile onla- ıı4l\ll\lllıu<m er vesı e 1 e emı- ŞUpue samunıye o uıuı ... en, 
mevcuttur. ki sene oonra, yani ömür.lü Meıb'usan Meclisinde mı gayret ve dikkatini uyandır nat ve~lmiştir. U~umi ;ıı~~ öyle diyeceğim ki, aşkı dirilti- Sonra gözleri daldı. Kimbilir 

tulur, çeşni tutulur, hamur tu ~~60'~~· P~s'.e hakuk tahsili de bul~U§ idi ... 1~77'~e Viya- dı ve takı"p etti·g-ı· esere onları baş!adıgı 14 ısenesı Teşnrusanı yor. ne düşünüyordu: 
lur~ insanın di, dili, beli tutu- ıçın gonıderıldı. Fakat orada na sergısinde Tüııkiyenın umu- ' ~ . ainde Londradaki Rus sefirine Bu :nereden başladı?. Zevce- - Çok seviyonıun, dedim, fa 
·, laf tutulurank, ~~ hırslız, kendisinin tabii meyil ve isti- mi komiserlik vazaifini deruh- dd~ :ıiaka~:U- etmeklnihd ayet ken bizzat İnigliz kralı tarafından min !kendisine takdim ettiğim kat seni böyle mustarip eden 
der olarak y esıcı tutu ur dadı üst gelerek san'ati hukuka de etmiş ve bu münasebetle ısıne muyesser o u. harpte müttefilkler kazanıır ka- genç bir dostumlıa konuşmasın şüphe nereden geliyor biliyoı 
ak tutulur ..... da ay t.u!u~ tercih etti, ve benam ressamlar- Türk mimarisine ait olan ve (Devamı var) V AHiT zanmaz İ\Stanbulun Rusyaya Ye dan, sonra başka bir yerde o- musun?. 
? Zaten ay da yankesıcile~ gı- dan Güstave Boulangeı'nin a- bir çok le~aları ha'Yi bulunan L Ne ri at Ha atı 1 rileceğini vadetmiştir. nunla dansetmeısinden .. Ne doıs - Deminden beri anlatma 
pek az tutulu~or. Evvelki: ~k- telyesine girdi. Burada, kezalik ilk büyük kitap telif~ nwe- Ş Y Y . Fakat umumi haııp büsbütün tumun, ne de zevoemin hare- dmı mı? .. 
n ay .tu~l~ugu z~an ~ız~ mahir ressamlardan olan, Ge- dilmiştir. , _...,,. , f d. d" başka bir netice ile bitmiş oldu katında benim şüpherne vücut - Hay.ı:r, dostum. Sen zev· 
zetenın ılerı gelen bır ruknu- rome kendisiriin mesai refiki Lakin 1881 senesinden itiba- ransa a neşre l• Rusyada Çarlık yıkıldı. Onun vececek veya bu şüpheyi arttı- cen saıdrk bir kadın olduğu içi11 
n başından tuhaf bir vak'a iıdi. Hamdi Bey bu san'atkara rendir ki asrl kendi meslek ve len mühim eserler yerine büSbütün başka tüıılü racak bir şey mi görmüştüm. kendisinden şüphe ediyorsun. 
'çmiş .. Bakınız nasıl? karşı dalına çok hürmet ve me- sahası hududuna girdi, çünkü bir idare geldi. Osmanlı impa- Doğrusunu söylemek lazım ge- Eğer hakikaten şüphe edil.ecel< 

Bu söylediğim zatin evinden veddet besler ve o zamanki ha- bu tarihte kendisine Müze Mü- Fransada yeni neşredilen e- ratorluğu da tasfiyeye uğradık lirse hayır .. Fakat zevcemi bi- biır kadın olsaydı hiyanetini ça 
' dört gün evvel bir halı sec- yatından büyük bir haz ile bah- dürlüğü tevcih olundu. İşte bu serlerden biri de İstanbula ve tan sonra bugün yeıpyeni bir raz durgun göriince dikkatli, buk öğrenir ... Ve. .. 
1 lc çalınmış, tahkikata gelen sederdi. Paris'te on iki sene kal meslekte san'atıkarlığmı dira- Boğazlara taallUk etmesi itiba- Türkiye vücude gelmiştir. Bu dikkatli yüzüne bakarak, gözle - Evet, ve? .. 
11is demiş ki: dı ve bu müddet zarfında atel- yetkarlığı ile mezç ve telife rile bizi aıa:kadar edecek mü- Tüııkiye muzaffer olan bir Tür rinin içini tetkik ederek manalı - ... Ve alışırdm dostum!. 
1- Efendim! Vaziyete naza- yelere müzelere ve krbar ma- muvaffak dlmuştur. hirn bir kitaptl!l'. Bu eser pek ki yedir ki Lozan konferansın- bir tavırla: 
1 ı sizin halıyı calan hırsız bi- hafili~e devam etti. Bir Parisli Bu zamanda ise yukarıda mühim vesaiki ihtiva etmesi iti da Boğazlaırın mukadderatı mü - Gene düşüncelisin. . Son 
1 ı mıntaka hı;sızlarından de- gibi fransızca söyler ve müka- dediğimiz gibi Topkapı sarayı ıb:U-ile ?ey.nelmilel siyasetin se nak~ş!l edilirk~n ~ovyet ~usya zamanlarda sana böyle bir dal-
1 ... Hariçten ... Maamafih ta- lematına ekseriya nükteli vf!' müştemilatından yalnız Çinili r1~ ve ınkışafını . tıabp ed~nler ~arıcı ye ~s:_n. Ç~çet"1;n Bo- gınlık geldi 1 •• 
crri edeceğiz Siz müsterih o- zarif sözler katar<lı. Fransız a- Köşk dahilinde bazı ~antikalar ıç~ pek .. k~etli olmak lazım- gazların Türlk h~ımıyetı al~m Derneğe başlad~. İlk t:a-
;ı; ı Her halde tutulur.. !imlerinden Mösyö Th. Reinach bulunuyordu. Pek eskiden Aya gelır. Çu~ Çarlık ~usyas:- da kalmasını mudafaa etmış- mantarda bundan bır şey anla
d O gün bu gündür, bu zat, bir eserinde şunu yazıy<ır: "Av- irini ismindeki Bizans kilise- nm Harıcıy~ Nezaretıne ~ıt tir. mryan z~vceı:ı_·~o~ra benim ı:;e 
lı) hırsızın tutulup tutulamıya rupa medeniyeti Hamdi Beyde sinde (bugünkü Askeri müze- pek .. çok ve_sikal.arın ~amamıle Hulasa bu kitap pek ehemmi demek ıstedıgımı far~:etımege 
n•,ını tetkik ve tefahhus ile adi ve sathi bir cila ve ekseri- sinde) hıfzedilen bu antikala- ter~um~ ~ılerek ~u kı~a!ba k~kn yetli ıbir mevzu üzerinde en mü ıbaşlaym~a ıram!zda m~~a 
h dugu göriilmdktedır Bır vesaı him vesaiki ihtl:va etmektedir. ı ı -ı atar h !" şgul... Evvelki akşam evin- ya tesadüf olunduğu üzere çar- n ise, fazl ve kemalile müm- · e ar, y~ın. eı:•. ag am , u a-
rr b" ahb b"l .. ·· d çabuk kapılan ve o kadar çabuk taz ve meskukat ilminde seref- mecmuası demek olan bu eı; - i sa geçımsızhge meydan veren 

ır a ı e pençere onun e · · · C · le 1 s M ki ı ·ı " lı ·· .. ,,__ · dld 
d rurken ahbabı ayın tutuldu- terkedilen bir görünüş değili- raz olan merhum SUP Hl PA- drın ıs_mı donstanUtın~ he:~ı..~ e en fer ınusaua ası neler ~künse .. Ti~~ı ~· 
k .. ' .. • d' o b d · · t il ŞA M "f · · · etıroıts,, ır. mumı · ... ..,ın I' Zevoeının ıbana verdıgı temı-1u gormuş ve hemen bagır- ı. , u me enıyetı amam e , aan nezaretıne tayının- tl rkt - b f lfilcef hazır- . k kabil d -·ld· 
V•.. temessül etmiş, ve maamafih de ciddi bir müzenin teşkil ve nas ç. ~gı, u e . 1 

. Almanya _ Avusturya ınata ınanmama egı 1• 

Bir polisin kaydi 
terkin edildi 

Beyoğlu polis merkezi sabıl 
pansiyon ve apartrman memu 
ru Tahsin Ef. hakkında bir müc 
detten beri tahkikat icra edil 
mekte idi. 

ıı: 1 · ;ı..• T""rk , __ ,___ .. 1.. d" k !ayan amıller tetkık edilmek Hakikaten kadın vakur 'Ve ma-
- Tutuldu ay tutuldu! vatanperver,uır ıu o"""""'""-" tesısı uzumunu tak ır edere · t . k İsta bul ve Bog-az- '--!''-- b . ı..·· •• •. h 

ı e ' d f · - im iıd" · ç· . . .. k ~ enır en n swn •M ı.., enım uutun şup e 
giEv sahibi de derhal heyecan- aMan1 ~ farruş d ı~~ d k 18~~ s~ne~ın.de ınılı Koş e !arın aldığı ehemmiyet izaha 98 inci haftanın birinciliğini !erimi izale ediyordu. Fakat, 

Yapılan tahkikat neticesin 
de kendisine isnat olunan işle 
rin bir kısmı sabit olduğu cihe 
le kendisinin zabıta mesleğin 
den kaydının teckini kararlaş 
mış ve bu karar doktorlara teb 
!iğ edilmiştir. lisormuş: d" . em'h~k:_ ıne av :.Jn de ~- na ettırmıştır. .. .. .. muhtaç değildir. Bir devletin Galatasaraydan 1126 Hayred- heyhat, yalnız kısa bir zaman 

- Aman bizim halı elinde mi? A!ıne u ~eti tat dı~ aned~ . F~k!t ob ~aman muze mu~.u- siyaseti oografiyası demektiır. din Faik Bey kazanmıştır. Ya- için.. Ondan sonra içimden bir 
J Tabii bilahare anlaşılmış ki ·"!""' mem.urJyet ~r ev ı ı nyetınue uıunmuş olan Mos- Napoleon'µn me§lhur bir sö- zısı şudur: ses: 

Hakkında tanzim olunan talı 
kikat evrakı da mahkemeye Vf 

rilmiş,tir. • n .si aydan bahsediyor öteki ıse de darına resım yapmaktan, yö Dethier bu asarı atikayi hiç zü var-dN-. Bu haftanın en mühim habe- - Aldanma .. Bilmez misin 
_ ·e "ay" kelimesini edat; istiğ- levlhalar nakşetmekten geri dur bir i.~mi tasnife rial'._et etmeye- "Her devletin siyaseti cog- ri Alman reisi devleti Mareşal ki kadınlar kendi masıuıniyetile 
ı !; telakki edip halıyı çalan hır tiyat ifade etmez .. Dün İstan- lırek oylece oraya ı:ıg.rruş.!ı. İşte raiyas~dadır.,, O hal~e ~sya Hindenburıtun şüphesiz hükQ- rine inandmnak için hemen Posta paketleri süratle 
: . n tutulduğunu zannediyor .... bula gelen 280 Alman polisi bu bu n?ks~ ve ş~kilsız ruşe~- nm datma İstanbula ınm«:k e- met tarafından vaki olmuş bir gözyaşı dökerler!.. • d"li 111 
nıBu tuhaflığın ilk te'siri geç- silahlan işitselerdi kendilerini dendır ~ı. Ha~~ı ~y, ta:ın~f mel v~ hulyasınıdan da <:0~: teklifi kabul ederek neşrettiği Bu işte şüphenin sesidic ki tevzı e 1 yor 
e. :en. sonra mesruk halı sahibi cephede sanırlardı. ve tensıkı b~gu'! numıı_ı:ıe ıttı- yanın ıcabatmd;ın olan bır haki ve Alman milletinin kanunu e- onu dinlememek elimden gel- Paket postahasine üç gün-
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ıa •e etmiş: Gerçek! Dikkat ettim! Her haz ~l~a~.a lay~k duny~~ kat ?'ok ~dur·· Rusyanrn ~ sasile müeyyet, daha doğrusu, miyar. den beri tatbik edilmekte o1aıı 
ar - Ne yalan söyleyeyim! Ay keste - benden başka - bir silah en huyu~ muzelennden bınnı vet~ oldugu :ı:aımanlaır daı~ medeni tekamülile müeyyet ta Buraya !kadar zavallı dostu- yeni usul çok muvaffakiyetL 
rr.ılacağına bizim hırsızın tu- merakıdır gidiyor. Doktorlar- yaşatmag~. muva!f:UC. olmu~- h;~a~.mevkı;ne çılkann~k ~ bil, siyasi ve sair hukukun -bir neticeler vermiştir. 
nasını tercih ederdim. dan, kalem erbabına kadar. tu~ ~u !11uta~azı. alımın en bu- ~ı:!: tr ;ne ve g~e 0 a':sa müddet için- tahdit eden emir- recelerine vasıl olmuş çok alim Evvelce beyannamesi veri-

~! İstanbulda arada bir ay tu- Benim bildiğim, silah, tesbih y . m~ ~:~etı v~. h~at~ dına ra:ıj 0:r~~~n :...~P etti namedir. çok medeni, cesur biır milletin len bir paket gümıiiklerden gün 
ı ,nası faydadan hali değildir. gibi elde oynamak, yahut sale- ebndzıya e ı ra ayı esen -· 1 h f tta Osmanlı im Bu emirnamenin isdarmı ansızın bir takını kayrtlar altı- !erce çekilemezken şimdi bir pa 

ıa. ti İ b l P ı· · 1 km lı: · · d -·ı d u ur. gı yo er ırsa · · be 1 d bir" lınm · · k k · h"b" "hbamam ·1 ·· n sure e stan u o ısı stan vat çe e ıçın egı a am vur Esk" 
1 

. . "hf f "'araıtıorlugun-u zayıf düşürmek ıcap ettıren se p er en ı na a asını ıcap ettıren pe etın sa ı ı ı esı e mu-
'un tırna-ına k d "!ahlı k · · E- h bu ı eser erın ıstı a ve ... Alın A t Güm ··k "t mühim sebeplerin mevcudiyei- racaat ettikten nihayet 10 da-

le. • .. _g . a tr lı ~~ 1 ıçı~l~şınır... ge~ epd hatta istihkar edildiği bir de- ve ikide bir haııp aıç.mak olduğu "h :n -.. vus ı:1'; Al ru ı -
. ır ıgunu. 1°..ghrerunışako urd. .Y tu- ı re _sı a k tdaaşıyorsa . a Bam virde bir çok san'at eserlerini maHhndı.v:. Yalnız geçen asrr- tı adı hi':11

1
unashe ~t~ ed hman

1
ya- ni göseteren bu hadise, bahu- kika sonra eşyasını kişeden al

ı nınca. sı a. a~~ a etı ~am vurmaga ~e a. r te~ı::eyız. e- halkta 0 zamanki cehal i v da, 1833 de Sultan ~hmut nın .~ .. ~e .. arıcın e ası o- sus netice.ı.erini ve ~~k nokt~- mış bulunmakadır. 
1e: bedavet adetıdır. Medenı ol- reket versın kı bu sılahh zeva- et n e ile aktedilen Hünkar ıskelesi lan turlu turlu hareketler oldu- lannı bugunden kat ıyetle tayın Bu müddet zarfında paket 

' n ,unu idd!a eden bir şehir hal- tın ekserisi tetik çekmiş, hatta (1) Hamdi Beyin nakş tarzından muahedesinin Türkiye - Rusya ğunu son gelen haberler bildi- mümkün olmadığı için, benim postahanesindeki memur ihti
ı -dan bir kısmının böyle hare- tokat atmış adamlar değildir. . gelecek makalelerin birinde daha u- arasında bir dostluk safhası riyor. talebe fikrimce bu haftanın en yaç mikdan da 70 memur ola-

etmesi hiı; te medeni bir iy- FELEK zunca bahsedeceğiz. açılmış olduğu görülüyor. Rus- Siyasi rüşdün en yüksek de- mühim meselesini teşkil ediyor. rak tesbit edilmiştir. 

Milliyetin edebi romam: 11 nimle alay mı ediyorsunuz?de-ı -Fena ı:ıı yaptını, Fahri? dını. - -
1 
s~ın gözüne girmek istemiş- veril':11~Y~°: saadeti Süh~y~ ver-

di. Sen çok alakadar oluyordun - Nazan! Nazan! Ben sana Itır. mek ıçın ıçımde kuvvetlı bir ar-
- Vallahi yalan değil, Fah- da.. yalvarsam bile sen bunları bana · Sühanın mektubunu yanıma zu vardı. Muvafakat ettiğim; 

ri. J -O halde. bütün ~lakadar ·
1
. yazacak ~adar zalim olmama- al~ .. Kay.a ile braber bahçe- 1 her şeyi hazırlamas~, on gün 

- İmkanı yok, dedi, Füsun o~anlara tavsıye edeyım de se- lıydın .. Dıye hıçkıryordum. ye ındı~. ~.ır.az hava a!ınca ba-
1 
sonra yanında ~lacag~ ya.~-

edebiyatçı olabilir, fakat bir . nı bulsunlar.. Kaya yastıklarunın arasın- şımdakı muzıç ateş dagtldı. Ye-. dını. Mektubu gondecdun. Bu-
~. Nur Tahsin Neriıne Cavit. . Ne münasebet? 

1 
- Gene alaya başlama, ku- dan beni zorla çekti. şil çardağın altındaki alçak is- yük ıstırabını kadar, gönlümde 

un Onu inandırmak için bütün rom. . - Ne oldun, bir felaket ha- kemlelere oturduk. Sühanın b~yük .bir memnuniyet, büyük 
rniırdım; biraz çiflikte kümes- - Beni sevindirecek hiç bir bana gönderdiğin mektupları Biraz sustu. Sonra senın ne- beri mi aldın? Diye sap sarı bir mektubunu okumağa başladım. j bır sevınç vardı: Başkasını 
bi dolaştıktan sonra beraber şey yok, Nazan. getirdim, hepsini okuduk ve ni-ıırede olduğunu so.rdu: çehre ile soruyordu. Onun içli satırları beni o ~adar mes'ut etmek sevinci ... 
akşam gezintisi yaptık. Eeve -Nasıl yok? Mesela Nerime hayet kani oldu : - İzmirde dedım. Ona, Nazanla aramızda ge- müteessir ettiki .. Birdenıbire ak- Füsunun defterinden 

-;,düğümüz zaman annesi: Cavidi sana tanıtsam, sevinmez - Ne yazık, dedi, demek 
1 

- B1;1 seya;ııat nereden ak~ı- çen şeylerden hiç bahsetmemiş- hına yep yeni bir fikir geldi. "Bursa" 
!ı - İki mektup vardı, Füsun, misin? aylardanberi tanışmak için çıl xı:a geldı? Hıç bahsetmemış- tim. Mektubu eline verdim. O- Ben mes'ut olmayorsam, baş- Süha, beni Mudanyada karşı-

. na gönderdim, dedi. Birde bire: dırdığım Nerime Cavit Füsun-1,tı. . kuyunca: kasına saadet vennezmiydim? l ladı. Koyu yeşil gözleri minnet-
-Koşa, koşa odama çıktım. - Ciddi mi söyliyorsun Na- muş öyle mi? Sonra: -. Birden bire karar verdı. - Nazan bu münasebetsiz- Zavallı Sühacığınıı mes'ut et- I tar sevgi ıştlclarile yanıyordu. 

ul Nazandan, biri Sühadan- zan? - Hay lciiçük arkadaş hay! 1 dedım. .. .. _ liği neden yapmış? Dedi. Senin mek te benim için bir teselli ola-
1 
Ellerimi hararetli avuçlarında 

e dEvveıa Nazanın mektu- -Evet. Koca bk şairmşi te haberim İşte böylece, Fusuncug~, istemediğini o kadar bildiği maz mıydı? Başınıı mektuptan sıktı: 
n u ıiçtım. "Cıı.nım Füsunum,, - Ohalde beni çok yalvart- yokmuş. Diye ilave etti. Yü- uzun, uııun senden bahsettık. · 'halde, şimdi herkese yaymak?. kaldırdını. - Beni ne kadar bahtiyar 
ım: başlryordu; "sen müsaade ma.. zünde garip bir mana vardı. Fahri iki de birde: - Ben Fahriye söylemetıine - Kaya, dedim, ben nişanla- ettin, Füsun! Dedi. 
'Q. kten sonra, ancak dün gece - Cebimde senin eskiden - Bu sırrı yalnız Kaya ile - İnsan tasavvurlarında ne müsaade ettim de ondan. nryorum. Tirene bindik. İçimde büyük 

ıriye haber verebildim. Bera- yazdığın bir mektubun vardı. sen mi biliyorsun? .. Dedi. kadar aldanıyor! Benim tasav- - Nasıl oldu? - Ciıddi mi söyliyorsun, Fü- ıbir neş'e vardı. Kahkahalarla 
:_bahçede idik. O gene senin İçinde güzel bir şiirini yazmış, - Evet. vur ettiğim Nerime Cavitle, Hepsini anlattım. sun? Süha izdivaç mı teklif edi- gülüyordum. Bul"5aya gelinceye 

.ralarından birini mırıldaru- namı müstearmdan bahsetmiş, - Niçin namı müstear kul- Füsunun, ihemen hiç münasebe Kayacığını benim gönlümün yoır yoksa? kadar İstanıbuldan, Kayadan, 
~~lu. Birden bire: kimseye söylememekliğim için !anıyor? Niçin kendini tanıt-1 ti yok, diyor, kahkahalarla gü- içindedir. Fakat derdinden ha- O zamana kadar ona Süha- çiflikten mütemadiyen söy-•-:r;- Fahri dedim, sana bir şey uzun uzun tenbih etmiştin .. Onu· mayor?.. li.iyoırdu.,, beri olmadan.. nın aşkından da bahsetmemiş- ledim. Beni derin bir zevkli' 

leyeceğim. çı':ardım, eline veridm; okur o-j - Ne bileyim? Füsun bu.. Mektubun sonunu okuyama- - Üzi:ilme, Füsun, dedi. tim. Anlatınca: [dinley.ordu. 
- - Ne söyleyeceksin? kurnaz kahkahalarla gülmeğe Aklına ne eserse onu ya-ı dını. Başımda, kalbimde kay-, Şimdi biliyorum: Fahrinin bu - Aman ne güzel bir şey Sühanın çok güzel, çok zarif 
~- Yo, dedim pek sckinsin ! başladı: par.. na yan, sıcak bir şeyin bütün da- haberi karşılayış tarzına krz- olur Füsun, dedi. Düşün ona ne mini mini bir evi var. Ellerimi 

·ela heyecanlanman lazım. - Haydi, Nazan, rica ede- - Peki öyle ise, neden bana marlarrma yayıldığını lhisset-
1 
dm .. Fakat ehemmiyeti yok. büyük bir ıs:aadet vereceksin.. ı çırptım: 

ıtlar sevineceksin ki.. rim! Füsunla birleştiğinizde be-, haber verdin? 1 tim. Yatağımın üstünde yığıl-, Ne yapsın? Çocukcağız nişanlı- H ıen odama cıktım. Bana IRitmedi) 

k 
1 
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Sirkeci vapur iskelesinin ~ali __ 
.. • ğ olmasına rağmen durur. Biraz yagmur yagdıgı 

, İstanbul cihetinin en büyük ların ugrab.
1 

h idedir Bir ke- zamanlar, iskelenin önü adeta 
iskelesi :şte bu gördüğünüz yer- bakrmsr~. ıra::. f~a koku- hazer gölünden farksızdır. Paça 
~ir. Taıuyamadınızsa habe~ ve- narda medutıem ~enyolu oradan lan sıvamadan geçehilene aşk 
~!' . · k · iskelesı... lar neşr en ay 

ım. sır ecı vapur li enleri rahatsız eder, olsun! .. 
...._ ~u iskele, muntazam vapur- ge P geç 

• 

• . -
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Lambasız yol t 

Bir kariimiz yazryor: 
Tophanede AkaI"S'll yokınjun 

da kışla arkası denen bi<r cad
ı de vardır. Burası Boğazkesen
! den maada Tophaneden Beyoğ 
'luna çı:kan biricik yoldur. Halbu 
ki !burada iıkamet edenlerin mü 
teaddi t şikayetlerine rağmen 
bu yolun ne tamirine, ne de ten 
virine himmet edilmeıniştiır. 
Tek bir lambası l:ıile bulunma
yan bu çamurlu ve karanlık yol 

ldan geçmeğe mecbur ve mah
kum olan ora halkından he

'men hergün şikayetler yağ
maktadrr. Artmk Şehremaneti
nin bu bakımsız yol için bir 
tek fener koymak hususunda 
gecikmiyeceğini zannederiz. 

SALiH 

Eyip tiyatrosu 
Eyipte bir tiyatro binası var. 

Eyip halkının yegane eğlence 
yeri burasıdrr. Belediye, üstün 
deki Locaları, şeraiti fenniyeye 
muvafık değildir, diye kapat
tı. 

Peki amma, bu civar halkı 
nı eğlenceden mahrum etmek 
doğru mu? Eğer localar şeraiti 
fenniyeye muvafık değilse, bir 
kaza vukuunu menetmo'k için 
kapatılabilir. Fakat koltuk 
ve sandalyede sinema seyret
mek isteyenlere müsaade edil
melidir. 

MUHSiN 

Arpaemiııi yokuşu 
Topkapı tramvay caddesile 

Y enibahçe caddesi arasında Ar 
paemini yokuşu namile anr
lan bir yokuş vardrr. Bu yokuş, 
.İıstanbulun fethi günıünden be
ri nasılsa öyledir. Şimdi bele
diye, şehir haricinde bir şoıse 
yaptınnaktadrr. Şosenin yapı
lacağı yerde, sökülecek parke 
taşı vardır. 
Eğer bu parke taşları na!cle

dilip yokuş bu sefer de tamir 
edilmezse... Bilmem halimiz 
ne olur 

MEHMETSAIT 

H llar yolda dikkatli yürümelidir! Köyiçi caddesi 
ama di tut kelin perçemini! Hamalı Beşi'ktaşta Köyiçinden geçen 

Köfesi sırtında sağa sola çar tadKrr .. 1 . 'zden biri bize yaz dava etsem nesini alırım? Rica caddenin parkesi un fabrikası 
P b. ha an enmı ' · 'b' "kl bul b arak geçen bu adam ır - • kt d' rki. ederırn, bu gı ı yu er taşıyan önünde nihayet ur ~ ura-
llıaldır Ve hir şüphe yok ki sır- dıgı me upta ıyo · d ge liamallara biraz dikkatlı olmala dan itibaren toprakbiır yol baş-
.,_ : . .~ • . b. - Dün balık pazarın an - · · · ıA bl' ı H Ib··•·· 1 b d ·ı ""•dakını göturecegı yere. ır an . . hamal belki yir- rr ı'1ın kıme azımsa te ıgat ya ar. a ""ı yo un wı an ı e-
e11vc1 yetişmekten başka bir şey çı~ordum.dB~ - tenekesi yük pılma!ıdır ... Benim canım yan- risinde oturanlar, paııkeli kıs-

ı <löşünmez. mı kad~r 0 u g~~ 1 fıl~ dı. Bari, başkalarının yanma- mında <>turanlardan f:UJadır. 
. Son günlerde ağır ve havale- 1ü oldugu halde destur.,. K m Kariimizin bu haklı şikayeti Bu toprak yol, kışın diz boyu 

lı bir takım yülderile kalabalık demede~ ~o!uın_a ç.arptı. Te~e el~ ~e .bir kelime bile ilavesine lü- çamur ve bıma mukabil yazın 
~ ı 11 dan !erden bınnın sıvn ucu, yenı . o"rmi oruz da gırtlağa kadar toz <>lmakta-

. r erden geçen hama ar bisemedokanarak _parçaladı.Şırn zum g y . - dır. Buna bir çare yok mu? 
~r çok şikayetle'r vuku bulmak- - MUHTAR 

~- ___... Geriz akıyor 

I 

B " rı " ;makla müsteri yolundan dön.mez ! .. agı p çagı J bir takım fakir kımselere mum-
Köprü üstü günün bazı saat- atleridir. . • kün mertebe müzaharet göste-

. d b' B d atıcılar da azamı k lerinde insanın üzerın e ır c~n ~ esn~ ~· s.. <·e ba ._ 1esi kanaatındayız. Anca 
dere tesiri yapar. Satıcılar, bır faalıyelerını gostermeb ş şu var ki, onlar da halkın ~a?ri 
taraftan yaya kaldırımı yolcu- lrlar. k işi- ile oyn&maktan vazgeçmelıdır
ları ibir 'taraftan, otomobil ve . Vapurunu kaçırm:~a 'evvel !er. yoluna giden ıbir adamın 
trarnva !ar bir taraftan bu ge- nın. başına bır ile a- burnuna girercesine mal satıl-
niş geçh yerini öyle bir .·~.ald~ Y::~ş~:71 07::1~~::: yolunu kes • maz. ~elki_ ?1;1 ?areket onu asa
ltaplarlar ki bir başından otekı c • b • y - rmak suretile bileştırecegı ıçın satıcının aley-h . e mege agırıp çagı . d . . 
aşına geçmek adeta bır mes -ı d'kk tlereini celbetme- j hm e netıce verır. 

le ' nazarı ı a . .. .. - .. .. .b"· olur 1 Resımdc "ordugunuz g1 ı "-a 
t.>.. • t ğe çalısır ar. "' ,_ 1 k ç 

ı 4 0Priinün en kalabalık saa · İk. ' •. , ':lı ıma eli ilen bu !abalık arasına sc ... u ara • o-
Cr' K d ı sıra -~ - · - d · h k" ı, Boğaz~çi Aclalar ve a ı- ıafın ora:dan kaldırıl- rap askısı zat:ıcagım ıye, · er 
oy vapurlarının b:rb iri arkası seyyar ~sı 1• deg" i iz. Bila- kesi yo!ı r<laı. çeviren çocul: ~a 
bsıras ı '·~·prüden kalkma'> üıere nca<ını ıstcycce • .. 

1 
bu s"·-~ • •rr' •ı bir nümunedır. ut · • . · ı bu yı, en ol=n -- ·-.- · una ~u rab·h ve ak~~m sa- kıs. g:eçım er. · 

Sultan Ahmtte hapi5hanei u
mumi abdeshanesinin gerizle
ri tapu dairesine doğru akmak
tadır. 

Tapu dairesine gidip gelen 
eshabı mesalih bu iğrenç vazi
yetten şikayet etmektedir
ler. 

lrtlhal 
Sabık Diyarıbelı:ir meb'usu 

ispirto inhisar idaresi murakıp
larından Cavit beyin validesi 
hanım dUn birdenbire ölüver
miştir. Cenazesi buğUn öğleJin 
Osmanbeyde Köleyan apartı
manındao lı:aldırılora'c Maçka 
mezarlığına gölü Ol.ip gö:ııUle
cektır. Merhumeye rabmet diler 
Cavit beyle ailesini taziye ederiz'. 

Dr. Esat Pş. 
Bir iki göz ameliyatı yapmak 

Ozere Adana, Mersin ve Kou
yaya gilmis olan Müderris Esat 
paşa şehrimize avdet etmiştir. 

Zoyi : lsc"'bul iıhnlAc glimrüğün
den alınış olduğum 45~99 :\o. 31-5-
19.'0 cmhli 492 lira 81 kuruşu havi 
makbuzu zayi ettik. Yenlsinı çıbr.
cığımı'thn eskisinin 1.ükaıü yokıur. 

Frcd il. rdakcr ve Kirkor 
\lubinan 

Dr. Taşçiyan 
t:cl,oğuklu,\u fr ·ngl ve e'ekırik 

ted:ıvi ' ane$L ~~n1inönü !\Tinasıan 

eczan~sl lır,'ı sokağında No. ~ 

• 

ı ·ramvaya tırmanmanın önüne geçınek elimizdedir 
Geçenlerde bir aralık gene bu şına dönerken dikkat ediniz: Gö 

sütunlarda mevzuu bahs etmiş- receksiniz ki, tramvayların ba
tik. Biz tramvaya binmesini bil samağında yahut arkasına asıl
meyoruz. Bindiğimiz zaman işte ~ş olarak gidenler, kendileri-

yukarıki resimde gördüğünüz dır.E_ b' k dak'k ı 
. b. . T 1 ger, ır aç ı a ev ve 

şekilde ınıyoruz. ~amvay arr.n evden çıkmış veya bir kaç daki-
çok kalabalık oludugundan şı- ka beklemiş olsalar, bu sıkıntı
kayet edenler akşam işlerinin ya maruz kalmayacaklardı. 
başından dönerken, yahut iş ba- Çünkü bundan sonra, arka 

• 

arkaya sökün eden tramvayla
rın ekserisi boş olduğunu gö
receklerdi. 

Fazla yolcu almış bir araba
ya binmemeği nezaket icabatın
dan addedetmekle hem başka 

!arını rahatsız etmemiş, hem de 
kendi rahatımızı temin etmiş o
luruz. 

--= 

Et fiatleri dehşetli yükseliyor .. Bu S?ldişle ... 
Son bir hafta zarfında et fi- Kasaplar, fiatlerdeki bu teref atlar üzerinde ne dereceye ka

atleri, çok yükselmiştir. Bir a- füü,koyun mahreçlerinde havala dar tesirini gösterir, bileme
ralık, 65 kuruşa kadar düşmüş mı birden bire bozularak yolla- yiz. 

olan kuzu eti bugün 110- 115 mı kapanmasına atfediyorlar. Yalnız, bildiğimiz bir şey var 
kuruştur. Koyun eti de ayni nis- t 
bettedir. stanbuldaki kasaplık koyun sa bu gidişle korkarız ki hıdrel-

Dana eti bile gittikçe yükse- lar, daha ziyade Bandırma Balı- lez de, kuzu yemeğe hasret çe
lerek 90 - 95 kuruşa kadar çık- kesir ve Trakyadan geldiğine kecek pek çok kimseler buluna-
mıştır. göre havaların fena gitmesi fi- caktır. 
~==========~========== 

Halılar sokaklara 
döküldü 

Eğer bu yakınlarda sandal be
destenine uğramışsanız muay
yen günlerde satılan o canrm ha 
lıların nastl yok bahasına git
tiklerini görerek hayrete düş
müşsünüzdür. Vakıa son birkaç 
ay zarfında halı fiatlerindeki dü 
şüklük piy~ada her hangi bir 
malın düşüklüğü ile kfyas kabul 
etmeyecek derecededir. Bir sene 
evvel, iki yüz liraya alamayaca
?,ınız bir Tebriz halısının bugün 
ki fi atı 80 - 100 lira a«"asında 
dır. Rusların kendi memleketin 
de imal edilen nefis Buhara halı 
larıııı inanılmayacak fiatlarla 
piyasaya dökmeleri, Acem halı
larını müthiş surette kıymetten 
düşürmüştür. 

Maamafih, halıdan anlayan- 1 
!arın söylediklerine göre bu ye- r 
ni Tebriz halıları, ne desen ne 
de mevadı iptidaiye itibarileeski 
Acem halılarının çok dununda
dır. Bu itibar ile halı fiatlarm
daki düşkünlüğün sebebini biraz 1 
da bunda aramak icap eder. 

Resmimiz, son zamanlard3 
türeyen seyyar halı ~atıcıların 
dan birini oı:rı• zıında halısı ile 
gösteriyor. 

-- • ı;; 
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L\it IO O il/ bil İşinden çıkarılan 1 Bilmecemiz 

' , 

Firari katil yakalandı 
Mustafa, İsklipte cinayeti işledikten 

sonra lstanbula kaçmıştı 

amele, _.;...,.;._ ............ ..,,..._,..,....,..,.....,...,.~ 
müdürünü vurdu! .ı--,-ı.-ı 

(Başı birinci sahifede) 
- Biz dilenecek miyiz? 
- Tekrar işe alınıncaya ka-

dar açlıktan ölelim mi? gibi bir 
çok sualler sormuş, ve bu sual
leri tevlit eden asabiyetle de 
Celil Beyin üzerine hücum e-
dip sustalı çakı ile mumaileyhi 

Polis ikinci şube müdürlü~ü mışlardır. Nüfus~. k~a. olma- kolundan ve üç yerinden yara- 1 ._._,=, 
dün Tahtakalede Mustafa ıs- rnış, fakat otomobılın bın kırıl- lamıştır. 
mimle bir katil yakalamıştır. rnıştır. Vak'a dei"hal polise akset-
Bu katil buod~~ bir b~ç~k i~i Kıskanç dost miş, Sait Efendi yakalanmış, 
ısene evvel İskilıpte Anf ısmınl Cemal isminde bir hovarda derhal tanzim edilen evrakı talı 
de bir adaz:rıı bir düğün e;ınaSIIl' Galatada Arkadi sokağında otu kikiye ile birlikte Adliyeye tev 
d~ ö!dürnniş_, .soı:ıra~an f~ar_ et ran metresi Lemanı kıskançlık di edilmiştir. 
ınıştır. Katılin ııı~ Alı_ og~~ la ağır surette yaralamışur. Le Celal Bey ~edavi .al~a a~~
Mustafadl'r. _F'_'.lkat c.~nay~tı ı:ıu- man hastahaneye kaldırılmış mıştır. Sıhhatı endışelı degıl-
teakıp kendısıne Huseyın oglu C 1 k 1 tır ' dir. 
Mustafa diye sahte bir nüfus ema y.a a anmış '_ 
tezkeresi tedarik etmiş, bu tez- Merdıvenden duşerek Y alovada 29 münte 
kere ile uzun müddet ötede be- öldü hibi sani 
ride dolaşmış, nihayet bir bu-
çuk ay evvel lstanbula gelmiş- Seyyar saucı 40 yaşında Mi- intihap edildi .. 
· şon Yako serhoşlukla Yüksek-

tır. Polis Mustafanın İstanbula kaldmmdaki evinm merdivenle (Başı birinci sahifede) 
geldig-ini ög-rcnmi" ve dün tu- rindcn düşmüş, kafası patlamış, kemeye gitmeleri için verilen 5 
tup Adliyeye tevdi etmiştir. ölmüştür. gün mühlet dün akşam hitam 
Mm. Hanriyet havagazı Uyurken parasını bulmuştur. Fakat bütün itiraz- •111lıclr ll.ıbl•:6rl .-ı 

aşırmış Iar kabul edildiğinden kimse Soldan sağa: 

ıt8J . --· . -
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11AT1R1N1 z oA iYiCE TUTUNUZ ı:ı: ELHAMRAI 

8 NlilJI Çarfamba aktuıı 

, MELE~e:ean~~~AMRA M•DJsinPffmftaf~enTdı· İNe 'ı 
Senenin en büyük şaheseri olan ABEL GANG~'ın Jl b ~ Jl 0 

Dünyanın sonu S'ö'°'" '"ş.'"' 

Filmini G i D i P D i N LE 1 E ~EK 1 i i Z Ha ı r 
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biitün sean ·ırd a · s:ı 'on u lebalep dold aıı rnak; :ıdıı 1 
Bugıin sut 16 1·2 ı .ı ve gece ZE. 'Gl. ' 'ARY-rE . 'U!\1 1, KOLARI • 

cccc:::c. 

L 
Sincmn ınd:ı 

Al Jolson'u 
JAZ MUGANNISI 

filminde gtırüp 

için halk kemali 
koşuyor. 

dinlemek 
tehalükle 

Fer ah sinemada 
Bugün Bu gece büyük müsamer• 

3 kompanyı bild~n (Arşın mal alan) 
Kafkas opereti -4 perd~ ayrıca Heı· 
mine hanım. Asso-Jano meşhur 
çingeneler varyeta, şinema 9 Nis.10 
perşembezi l><klcniyız. 

ile ölmüştür mahkemeye gitmemiştir. ı - Birleşmek (7). Bir adet 
M k k Mehmet Rasim isminde bir (3) "ımllllll .. lllZ••ı:u•mımımıııaı•aıı.ı:-,ı•-••••••mll! Beyoğlunda e tep so a- • . Şehrimizde müntehibi sani · · ~ 

1 
Türk Slgorıa Şirketinden: 

gmda Sağ apartrmamnda otu- adam tanımadıgı bır kadın~. <?.a- intihabına çarşamba günü baş- 2 - İstifade <~?· Lezzet .. (3) HUDADAT ŞAKJR HANIM 28 Man 1931 tarihinde alelld• 

ittihadı Milli 

od k latada Dobrice ateline gottir 3 B t d l (4) Hucre ran ve banyo asının apısınm M h. !anacağından namzetlerin salı - aya egı · inikat edtn hls;eJaraa heyeti umu· 
!önünde ölü olarak bulunan Hol müş, yatarlarken kadın e • günü ilan edilmesi muhtemel- (3). Beygir (2). · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . t mlyesinde ılrkerimlz hisselerinin !O 
landalı Madam Hanriyetin cese met Rasım efendinin parasını dir. 4 - Köpek (2). Papanın a- - .._ numaralı kuponu mukabilinde ve ka· 
dine dün Morgda otopsi yapıl- çalıp kaçmıştır. lstanbulda müstakil namzet dı (2). İstikbal (3). zanç vergisi hini tediyede tevkif 
;n;ış, neticed~ ~~dar_ı:ı ~~ye- Fırıldakçılar yakalandı Jiğini koymak iızere yeniden 5 - Ağızdan ağua dolaşan edilmek üzere hisse başına 350 kurut 
~ k~;n ~azı ıle oldugu tes- Sütlüceli Mehmet oğlu Fe- kimse müracaat etmemiştir. şey (7). temettü tevzii talı:Arrür eımiş oldutun· 
bıt edilmiştır. 'dı .1 y . h' ı· H" . - ANKARA 4 (A.A.) _ Şeh- 6 - Kıl kumaş (4). dm 8 Nisanl931 tarihinden itibar .. 

Ot b.. kazaları n •· 
1 

e cnışe ır .ı useyın og 7 - Rabıt edau (2). Küstah 1 Galaıa'da Onyon Hımnd.o Uln şlrke-omo il lu Osman Kızıl mınare bayram rim.izd. e iki.· _gün. zarfında. m_ün- lık 4 1 
h b k ( ) timiz veznesinden tediyaııa bulonıı· l - Hüseyin oğlu Aziz dün yerinde Fı:rıldakla çocuklara tehıbı sanı ı~tı. a atına ıştıra · (2) lacağı hi ıedarlınmmn nıztll 

Galatada Domuz sokagm· dan kumar oynatmakta ı'ken cu"nnu"- ederek reylennı kullanan vatan 8 - No~ <2?·.Beyaz ( ·
1
) 

d 1 'kd d kuz b' · b l 9 - Denız dıbı vapuru 1 G'u"zel ıaılaını ıınolonur. 
'geçerken 604 numaralı otomo- meşhut halinde yakalanmışlar- aş arın mı an o ını u (7). Ba- ı •••••ııiıiiiii•llvlieiıılliguiii' riılbiiiüziiııııııılıyiiıavriıiııiulıilaİİr•vlİeiitlji~.tiıiirliiiniiiz.iiu•••ml -------------

- d muştur 11 - Şiddetli arzu • • Fethiye Şirketi J\ladeniyesi bilin altında kalmış, ayagm an dır. · :. . . g"ışlama (2). 
varalanmış şoföc kaçmıştır. h Bugun Heyeti vekile azaları ••• •••=•••••••• Türk Anonim Şirketi 1' 2 - Doktor Servet Vasıf B. 4 alı aşırmış da reylerini istimal etmişlerdir. Yukardan aşağı:WUUw U O Hlssedaraoı llln 

•ı s ı· . d ç soka" da 1 - Ayrılık (7). G F b .k 1 .. d uh r :ın 831 numaralı otomobilile A- e ımıye. e eşme . gın Yeni borsa komiseri 2 - Almak vermek (5). Yük • azoz a rı acı an 30 Mart tarihinde ını..a 1 m arter 
\ rınerikan sefarethanesinin 90 nu oturan Nazıre hanımm evıne hır İki "f . b" l'k .. k • olan hey'ed umumiye! adiye için tevdi 
't d T . . 4 h 1 ·ı b" vazı eyı ır ı te gonne seltmek (3) . • edilen him seoed>tı mıkdan Ticaret 
!; ,maralı otom~bili Tarabya a o 

81~ g~ış, a 11 e ıraz para üzre Kambiyo Borsası komiser- 3 - Acele (3). Vahitler (4) • 
ıkatliyan oteli önpilnde çarpııı- c;a mış ır. liğine tayin edilen Maliye teftiş 4 _ Bk kuru yemiş (3). Bas ~ Türkiye Cümhuriyetinde sızın malzemeniz ~~n.::0': ~~ v:~~~;:.rız~·:;: 
c_ KambitJO Bor~ası hey'eti reisi Adil Bey dün yeni ton (3). ~ « üzerine en mükemmel depo A. Faik eylediği mıkdarı ısgırıyt vlsıl ol· 
l' Belediyede _J vazifesine başlamamıştır. 5 - Sonuna bir (r) ilave etli madıgı cihetle lıls5edaran heyed 
el lorlll• ıOJC r,,., 65 Adil Beyin bugün 'yeni vazi- lince göz parlaklığı olur (3). Limitet Şirketidir. En ala cins malzemeyi omomiyesi işbu nisanın ~ inci car· 

~ Mezarlar ~;~:: ! : ;:;~~ baslıyacağı ümit edilmek tıe~i~mç~~fı~f~~!~~o (s). en müsait fiatla yalnız burada bulacaksınız. ~~:::z~~~ıı:·~~=.a~:':~~~ı~~~~ 
h 7 Kemik (5) tc:ne yemek Müracaat ediniz. Sirkeci Liman Han albnda. da kAJn merkezi idaresinde ilk lçti-

'.lret 
9 00 ıoı• .ey 79 

• p· ··d- j··ğ·· d k -(5) . . ~0~1414~ mı ruznamtl mlizıkeranndakl mesail rr Talı'matr::ame bu ilra bmı 364(; oı • ., ıyango mu ur u un en: oy . • 
d u 

15 
ı o cu tercip 2 d kesidesine 8 - Laz .. kayığı ( 4). ha Handa milnkere ermek özre ik ı n •- h f frank 2 46~ ı.oron • K k (2) Y ) . d f 1 ak akdı· fMi-•• c1a~eı "· a ta ait olup (l,000) lira i ;ıbct eden . 9 - ope · ama (2 · Gerek cı e 1 0 ar •-~ 

~v k"Jetten gelecek Çeşmedeanasonzerİyatı (16445) numara ' e. ('. >erili Nıcla (2). .. zarif olu~w.:_ Mecllsi idare rapcr ı 11• 
e a M k" · · "d · bilet sahibine ba" ii tarafından lO - Üstııne yazı yaz (4). elbise ve pardesUleri rekabet kabul etmez !e . . üs ırat ınhisar ı aresı tara ı R b d (2) murakıp raporonun kıraati. 

!İ Meza~lı~lar tali~tname~ fmdan anason yetiştirilmek (IOO) lira verilmesi !Azım ge· a ıt e at~ · derecede ehven flatta imal ve furuht etmekteyiz, 2 _ 1930 ıeoesi hesahatmıı 
• J li~u.hafta ıçınd~ Dahılıy.~ ve~- maksadile Çeşme köylülerine lirktn sehven (20) lira verilmi$ 11 - Bırleşmek (7). Kaldır K A ıasJiki; mezkur sene neıaicine dair 
61 .etinden belediyeye gondenle- 15 bin lira tevzi edilecektir. ve müdürliiğiimiize de o suretle ma_k_{_3_)._________ azını· rcı· 11• Rı·za meclisi idarenin teklilı hııkktnda iıtl 

l ı •ektir. Talimatname şehir mec İdarece geçen sene anason gönderilmi$ olmakla mel.kur Paskalya dolavısile komlk !rom· i hazı karar ve mecli•i 
1 
idare a?.asınıı , 

sc ~j.si~. bu ay içi~dekiiç~a~ 70 kuruşa kadar almmıştır. Bu bilet :,.ıhihi nin ik ramiye farkı hüll ü lsmoil ef. temsilleri Panga!tı r .. (j E 5 5 E 5 A T ı tebriyei zimmeti. 
• la muzakere edılecektJr. Talı· sene 80 kuruşa kadar alınacak- olnn ( 80 1 lirayı almak üue tiy•trosundı Buakşam Yedlkule mer- I b I E . 3 - Meclisi l:larenin tecdidl, 
ı aınatname hazirandan itibaren tır sahibi olduğunu isbat edecek alan cinayeti dram komedi 4 f. • •••••• stan U - mınÖnÜ ~~6 ••• 4 - ~lecllsl idareye ita oluna· 
! 'c; atbik olunacaktır. Bu husus i- ·Müskirat İnhisar idaresi tara vcsik:ılarile birllkt<! mııdürllıı:tü· Anastas Hrn tesl Jchlebici kovaret· -172-6-Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli k~~- cık h•kiı huzur mıkdannın tayin. 

1:: 'nı~n ~eni bütçeye 400 bin ~ra fmdan Çeşmeye gönderilen he- müze mürncaa_u_il_iln_o_l_u_nu_r_._....:,.ı .:...ı...:o•:cıı.:.... -------·~-- 5 - l9JI sene>i muamele., 
1 1 ,ahsısat konmuştur. Bu tahsısat yet tarafından anason ziraati A k - t k d f tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı için bir mura\lp tayini ve ücretinin 

ıe a yapılacak i§ler meyanında ce- ' yapacak zürraın isimleri ve ken n araya yogur sev e en esna ın Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları tesbiti. 
13 

ki' · · 'd al d•kk t" 6 - Şirketin idırei umomiyesi· ıaze na ı ıçın yeru en ına- diıerine verilecek paranın mik- nazarı ı a ıne 2 Nı'san 1931 tan"hı"ndekı· vazı.yet ar --'- H li nin tedviri ile mükellef meclisi idar ili 1 .ak otomobiller de vaıuıı. a darları tesbit olunmaktadır. A k 
1 II d k ıı ı d" t T • kl- · • b ı d • • • ıo _ _ Oo''vı"z Gı'rı'ş ve Çıkışları azalarilc mndire verilecek llcrctlerl 

e 1 ıazır a u anı an ort o omo- urınst" up ıçtımaı n ara e e ıye reıs ı- tespiti için meclisi idareye ullhiy~ı 
'u aıril bu hususa elverişli görülme- 2G - M:m 19JI ıarihııı de mevcut e\'elki ı,.kıye r. 523.000 

1 ız fig-ı"nden bunların yenn' e yeru·. Turing klüp hey' eti umumi- ita», 
\ol d Tıhsil edilen v•hut hafta zlrfında 13h> ~ edilecek olan 7 Ger k h k dl 

V( 1 ıaı!en 9 otomobı'l mu"bayaa edile- yesi bugün saat on altıda Pe- gı· n en .· 1 1 - e .. ~an en nam· 
n al t t l aktı Bugün )o•iz " tarihine kadar .t larile ve gerek sair şirketlerin mec-

1 
•eku'r. Bunların 3 tanesı· lük' s o- rap as a op anac r. - II r f d k lı - · · 26"' 

e kü. · t' d I'l b''~- ·ı •ta ıar ın • P an O\lz,er '" • llsi idare azısı Jahot müdtlril !!tfatil• acak ve yüksek fiatle cenaze 1S. ıma a sene ı c ıuuıÇO 1 e 2/4 h k da 

i. 
a 
J; 
(' 

ır,.. kunacal Bal 15 nbaıı •J31 Lıribinden itiMren Ankarada Yoğurtlar, kAse, t~· tari ine ·a T w 46.500 şirketle akdi muamele hususunda 
i ıakledilecektir. Bundan maada mesaı raporu 0 c ve - Ful.. l mcclUI idare :wı!an nı miiaude 

•nehrin muhtelif yerlerinde asrl kan haftası hazırlıkları hakkm· ncke ve kaplarının uzerlerne pa•şömcn kağat yı;pı~urılı~ olarak 46,500 itası 
1 1e ra, silhaneler yapılacaktıl'. Sur da tetkikat yapılacaktır. iatılabUccek ve bu şekilde olmayan vo~urtlar şehre ithal cdıı- 2 · 

0

İ$an 19:11 tarihiJıJ O•mınlı ı,anka.ı yedindeki Tı·-·et "ınunu -e ..... _ aı···m· 
n Ek k ı kt' l! io\· ,.ı, r yel l!ll J L 476.500- -~ a • ....n. ~ · -ıaricinde yapılacak asrl mezar- me yapıcı arının mcyecc · ır aamesi ahklmına işbu ikinci içtima-

ıkla Ycniköy mezarlığının tan- yeni müracaah -Emlak ve-Eytam Bankasından: 2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan da temsil edilen hlue mıidan Ot 

'imi bu tahsisat içindedir. Yeni- Aldığnnız malUınata göre ek C,'ıho ~:Hakı Nılmymin 26 Man 1931 olarsa olsun icra edilecet •Dub-
ı -:öy mezarlığının tanzimi için mek yapıcıları belediyeye yeni Satılık Emlak ıarıhiııdeli bakıyc.i T. ı.. 5.385.58l,öS rat muteber olacaktır. 
ı ~ ~3 bin lira sarfcdilecektir. bazı maruzatta bulunmuşlardır. Halta zorfın,la ~ıkan )o:,nkı Nakliye 
' ;)'Simitçiler Belediyeye FJl'Illcılar_ ekmek. yapıcılarına Mevkllerllc evsafı asal(ıda yazılı iki narça enı!Ak ekiz senevi Haltı ,.,fıoJı giren Eyrı\ı Naktiyı 

1 '"- takside saulıktır. ihale YO nigan 1931 Pıu:art~si gunü Anka~da atı 3 "'4 ·h· "da müracaat etm!-ler verme ~n ~un gelen parayı ... 1 --· tarı ın~ aa r 

1 
~ vermcdıklcnnden bunlar ek- Banka idare meclisi huıarile yapılacakıır. t"art 

. Simitçiler ~le~ycye müraca mek fiyatının düşebileceğini id Bu burusta tafsiJAt almak isteyenler Jgtanlıul ve lzmir ~ubele-
• 479.159,25 

479.159,!5 " 
-r ıt ederek tesbit edılen son narh dia etmektedirlC!'. rimize ve 1ahut umum müdürliilc Emlik idaresine müracaat ede-
lin lolayısile bazı şikayetleri oldu- _ .. .. . . bilirler. 
rr. :Unu söylemişlerdir. Daiıni en- tır. Bu!~e ~c~enı. dün d_e ~ez 1 - lstanbtılda Galatada Karamusuıfa paşa mabaJJeliinde Halil 
'bi ümen bu şikayeti tetkik ede- baha butçesıru tetkik ctmiştır. paşa sokağında B~hriye lokantası namile maruf dükkAn teminatı 
-'ek ve karannı verecektir. Bu sene bentlerde soo liradır. 
frr Şehir meclisi SU bo} f 2 - lsıanbulda Hocapa~adıı Hudavendig<lr soh~nda Kalın· 
'1 ! mostafa a!';ı medresesi narnile maruf 650 metre murabbaı 5ahada 

Şehir meclisi bugün saat İ· Bu sene bentlerde kafi dere- Urgir medrese ve müştemilatı temiııau 2000 liradır. 
fide içtima ederek beş senelik ccde su vardır. Su sıkıntısı çek-

.ı esai programını müzakere ede memiz memul değildir. Ancak 
ıcl,•ektir. çeşmelerde suyun boş yere ak
nc Bütçe encümeni tetkikatını maması için belediye tamire 
ım,itinnediğinden bütçenin müza- muhtaç çeşme hazne ve lüleleri 
Ô fCresi gelecek celselere kalacak tamir ettirecektir. 

: 
1 ~11ıııii Tlarik, hayat, kaza ve otomobil sigortalanmzı 

<Jnlnıada ('nvon hanında itin ONVO:>ı SiGORTASINA 
Yaptırınu. 

Türkiyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

n 
ıh, 

m 

ÜN YON 
im 

Kumparvasın~ bir kere uğtam~dan sigorta yapıırm&llntıı. 
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Kredi Lione Bankası 
Tarafından .,erilıp gazetemizin 1 nban 931 tarih ve 1789 nu· 

maralı nushasında intişar eden bilançonun 31 Kılnunusani 931 
·ayına alt olduğu yazılacak iken sehvi tertip olarak 31 Kanunu· 
evvel 930 gösterilmiştir, Tavzih ve tashihi keyfiyet Alunur. 

Evkaf Umum Mü~ürlüğOn~en : 
E.arülfıinun Fen fakülteJ makine, 1':Jektroteknik, Fizik, Ar

ziyat ve Hayvanat en.istütülerine muktazi alAt ve cdcvau ayrı 
ayrı aleni münakasaya vazolunmo~tıır. Talipler şeraiti anlamak 
üzere her gUn Leva:am idaresine ve ihale tarihi olan ( 7-4-93 ı) 
salı :ı;ünü saat on dörtte Encümenine müracaatları 

Çıkan ını•vat Evrakı Nık~ 

ıuibin<kkı ckdlıu 

'. "j .. 1931 

T.L 

Osmanlı Bankası 

Tokat vilayeti nafıa baş mühenis
liğinden: 

ı - Tokat vilayeti dahilinde Tokat - Amasya yolunun ı 90: 
242 inci kilometroları ~ra,ında muhtelif mevakide ( 2R523,24)lira 
bedeli keşifli ( 11) hıırçada (5702) metro yolun tamiratı esasi}esi 
ve bedeli keşli (42K•l,80)1ira olan(7)nıctro açıklığında betonarme 
döşemeli k:lrgir apklı bir köpriı ile (3536,40) lira bedeli lcşifli 
( 7) adet menfez in$ası l -4-931tarihinden 36 ·4·<ı3I tarihine kadar 
bir ay müddetle \'C kapalıı zarf usulile ınünakaı;aye lmnulmu<tur. 

2 - Talipler ihale. müzayede ve münakasa kanunun meva ı 
mahsu,nsında tadat olunan şerait dairesinde tcklifnamelerini iha:e 
günü olan per~.:mbe günü saat on ikiden evvel Tokat daimi en
cümenine verecektir. 

3 - ln~aaun be~ ay zarbnda ikmali meşruıtur. Daha fazla iza. • 
hat almak ve evrakı keşfiye;ini görmek iıtevenl~rin ba~ınııhendis· 
lijı;e müracaat eylemeleri ilftn olunur. 

lıınbol dördüncü 
luğundao: 

C.Cmll beJiıı F-. Nalıide hl· 
mm zimıaetiııdeki alacağnıdan clola
JI mabcııı: beyoılund.o Tun Tı• 
mahalleli Çui1lr botuıı IObğuıda 
adi< 18,20 ı:c:dlt 16,18 mnnaralart. 
murakkaıa hududa ~eli çukur 
bostan sokatı ağtarafl Andiryanın 
14 Na. in ahşap lıa.nesi arba tele· 
fon 'itketi bina<ınm loabçc Ju,,arı 
sol tarafı ahıra ait ar$ulle m~hdut 

tahminen 93 metro terhimde mukad· 
dem• lki bap hane el)evm ,·ekdi)!;e
riıe md;JOp 372 hı loymeti mu• 
bamınineli arunın 30 ~~ m\Jd•lrıle 

me>kii müzayedeye vazolunarık 
100 lirada ıalibı uhdr inde d up bu 
kerre y üzdc b~ zamla ve I :> ~un 
müddetle ihale! kaı'iyw ınilza de· 
sine vaz olunmu,ştor i1tirasın1. ta ı p 

olanların kıymetı mnluımmınc ı in 

yüzde onu nlsbetinde pey akç 5ın 1 

\'e 926-4-072 dosya cı· 1unu mü>· 
taşbiben muzaycde şnhcsine mura· 
caaı eylemeleri ve :.!o·4·931 tarihin· 
de >aat 14 den 16 ya kadar 1 t•n· 
bul dördüncü icra memınlıı~un• 

biızat \'CH hih ektle 
' ıncl~ri llıln o]Dnnr. 

nl\_irac:ıat ry• 
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intihabı meb'usan hey' eti teftişiyesi 

1-Müntehibisani intihabı 8 nisan ı 
931 çarşamba saat yedide haşlaya
cak 10 nisan 931 cuma saat on sekiz 
buçukta bitecektir. Aradaki günler
de de bu saatler dahilinde rey atı
lacaktır. 
2-Sandık mevkilerile hangi ma

halle müntehiplerinin hangi sandığa 
rey atacakları aşağıdaki cetvelde 
~österilmiştir 

Bakırköy Kazası 
Sandık yeri Rey verecek mahalleler 
Bakırköy istasiyon karşısın- Kartal tepe, Osmaniye. 

da mahalli mahsus 
İstasiyonda mahalli mahsu.sda 
İstasyonda mahalli mahsusda 
İstasyonda mevki mahsusda 

Sandık dolaşacak 

Zeytinlik, Cevizlik 
yeni mahalle Sakrzağaç. 
Yeşilköy 

Safra, Kalitarya Halkalı 
Çekmece Ambarlı Amirdos, 
Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmut, Ef. 

Yeni Bosna. 
Çift Burgaz, Vidos Litros, 

Avas. 
Şamlar, iki Telliaya Yorgi. 

.Beyoğlu 

Sandık yeri 

1a 

da 

Basköy iskele gazinosu 
llalıcı oğlu meydanı 
Camii Kebir avlusunda 
Sahaf Muhiddin camii yanuı-

Zincirli kuyu camii avlusun-

Yahya kahya camii avlusu 
Arap camii avlusu 
İnönü Altın bakkal muhtar-

lık binası 
Kılınç Ali paşa camii 
Nusratiye camii 
Monla çelebi camii 
Firuz ağa camii 
Kemanken camii 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 

Ağa camii 

Ramerhatun cami! 
Dolapdere belediye hekimi 

mevkii 
Ayaspaşa camii 
Kasrmpaşa caddesi Hilal ga· 

zinosu 
Osman Bey eczahane civan 

Şişli karakolu 

Rey verecek mahalleler 
keçeci Piri 
Sütlüce Piri Paşa 
Caınikebiı" Bedrettin 
Hacı Husrev, Hacı Ahmet 

Küçük piyale kapdan Kadı-· 
Mehmet 
Yahya kahya Süruri 
Emek yemez Arap camii 
Pangaltı İnönü 

Hacı Mimi, Tum tum 
Pürtelaş; Kılıç Ali paşa 
Ömer Avni 
Firuz ağa, Cihangir 
Kemankeş Yeni cami 
Bereket zade, Şah kulu, Mü-

eyyit zade 
Asmalı Mescit Kalyoncu, Çu 

kur 
Kum oğlu, katip Mustafaçe

lebi, Hüseyin ağa, şehit 
Muhtar Bey 

Kamer hatun, bostan 
Kocatepe, Bülbül; Yenişehir 

Gümüş suyu. 
Boz kurt, Düa tepe, Eskişe

hir Feriköy 
Meşrutiyet, Halaskar Gazi 

Harbiye 
Şişli, Cümfiuxiyet, Muradiye 

Kağıthanr.. Mecidiye 

Beşiktaş Kazası 

Sandı~n yeri 
Teşvikiye camii 

huaust mahal 

Rey verilecek mah<tlleler 
methalinde Teşvikiye ve Muradiye 

Muhtarlık dairesi önünde hu 
swıi mahal 

Sinan paşa camiinde hususi 
mahal 

Beşiktaıı değirmen ~anında 
hususi mahal 

Abbas ağa camii yanında hu 
sust mahal 

Aınbcr ağa camii yanında 
hususi mahal 

Ortaköy camii metlıalinde 
hususi mahal 

Amavutköy camiinde husu· 
tıimahal 

Bebek caınü methalinde hu-
susi mahal 

Vişne zade 
1 

' 
Sinan paşa 

Türk Ali, Dikili taıs ı 

Abbas ağa 

Cihannüma ve Yıldıı! 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Arnavutköy, Kuru Çeşme 

B··yük· Bebek Küçük Bebek u , . 

Kadıköy Kazası 

Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Göztepe heyeti ihtiyariye Göz tepe 

Odası . 
Erenköy dördüncü ilk mek- Erenköy sahrayı cedit 

tep dahilinde . . . 
Merdiven köy heyetı ihtıya· 

riye Odası 
Suadiye camiinde •· . 
l{ozyatağı heyeti ihtiyanye 

Odası 
Bostancc hey'eti ihtiyariye 

Odası 
rçerenköy hey'r.ti ilıtivarive 

Oda~ı 

Merdiven köy 

Suadiye 
Koz yatağ• 

Bostancı 

İçeren köy 

Cafer ağa hey'eti ihtiyar 
Odası 

Osman ağa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

Hasanpaşa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

İkbaliye hey'eti ihti:yariye 
Odası 

Yel değirmeni F • 3im paşa 
hey'eti ihtiyariye Odası 

İbrahim ağa hey'eti ihtiyari
ye Odası 

Osmaniye Mecidiye hey'eti 
ihtiyariye Odası 

Zühtü paşa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

Cafer ağa 

Osman ağv 

Hasan pa~. 

İkbaliye '. 

Yel değirmeni Rasittı paşa 

İbrahim ağa 

Osmaniye Meci<nye 

Zühtü paşa tuğlac 

Eminönü kazası 
Sandığın yeri 

Yenicami muvakkıtahne-
. d ,. 

sın e 

Rey verecek maha11e1er 
Şeh Mehm& Keylanı Çelebi 

oğlu Alil.ettin 
Hoca paşa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstempaşa camiindr 
Ahrrçelebi camiinde 
Kumkapıda karakol cıvarm-

da 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Yenikapı karakol civarında 
Şimkeşharu veya Hasanpa-

şa karakolu 
Esirkemal camiinde veya 

jandarma karakolunda 
Şehzade ınuvakkıthanesinde 

Eminönü kaymakamığı bina 
smda 

Mercan ağa camiinde 

Siileymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmutpaşa mahallesinde 
Gedikpaşa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
Feruz ağa camiinde 
A tikali paşa caıniinde 
Küçük Ayasofya camiindl 
Hoca Hamza camiinde ' 
Hacı kadın camiinde 
Üç mıhraplı camide 

Hocapaşa 
Hopyar 

' Tahta kale, Rüstempaşa 
Ahırçelebi 

Şahsuvar, cadırcı 

Bayram çavuş mahallesi 
Kazanı sadi, Nisancı 
Tülbentçi ve katip Kasıl yalı 
Mesihpaşa, Mimar Kemal 

Mimar Hayretin, Saraç is
hak, Tavşantaşi 

Kalenderhane, Molla Hüs
rev Balaban ağa Kemal-
Paşa • 

Camcı Ali ve Bayazıt 

Mercan ağa, Daya hatun ve 
Büyük çarşı 

Süleymaniye Elmaruf 
Servi mahallesi 
Mahmut paşa 
Emin Sinan 
Sultan Ahmet, cankurtaran 
Bin bir direk•,: 
Alemdar 
Mania feneri 
Kücük Ayasofya. İshak paşa 
Zindan kapı ve Demir taş 
Hacı kadın, hoca Gryasettin 
Yavüz iSnan, Sarı timur. 

Sarıyer kazası 

Sandığın yeri 
Rumeli kavağı hey'eti ihti

yariye Odasında 

Rey verecek mahalleler 
Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yenimahalle, maden 

' 

Sarıyer caminin son camaat 
mahallinde 

Büyükdere çarşısında Kara
betin kahvesinde 

Kireç burnunda camide 
Rumeli Fenerinde hey'eti ih 

tiyariye Odasında 
Zekeriya köyünde soğuk su 

gazinosu 
Kilyosda muhtar İsmail e

fendi gazinosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
Yeni.köyde iskele başındaki 

gazinoda 
!stinyede itfaiye garajı kar

şısmdaki gazino 
Uluköyde iskele yakmmdeki 

Mesdut gazino 
Rumeli hisarında hey'eti ih

tiyariye Odası 
Ayas ağada camide 
Kemerburgazda camid• 

Oda yeı:inde 

Ağaçlıda kahvede 
Gümüşderede camide 

,,- ---- --

Büyükdeı:e ve Bahçeköy 

Kireç bumu 
Rumeli Feneri ve garipce 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 

Tarab ya 
Yeniköy 

İstin ye 

Uluköy 

Rumeli hisan 

Ayas ağa 
Kemerburgaz, Petnahur, Pi

rinççi Cebeci 
Oda yeri kısır mandıra İhsa

niye 
Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan 
Gümüidere Kısırkava 

Adalar kazası 

Sandığın yeri 
Büyiikada iskelesi 

Rey verecek mahalleler 
Büyükada 

Heybeli ada belediye mevkii 
Burgaz ada iskele gazinosu 
Kınalı ada iskele gazinosu 

Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 

Üsküdar kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 

Çinili polis karakolu önünde Selami Ali efendi, Dürbalı, 

Bulgurlu Mescit camii önün
de 

Yeni cami avlusunda 

1nadiye ıneydanında 
thsaniye hey'et Odasındı 
Sefüniye hey'eti Odası 
Do~ancılar meydanında 

Solak Sinan toygar Hamza 
Tembel hacı Mehmet, Bul

gurlu Mescit - Karadavut, 
Evliya Hoca 

Gülfem hatun, Selman ağa, 
Rumi Mehmetpaşa Hacı 
Hesna hatun 

Tavaşi Hasan ağa, Dibağlaı: 
İhsaniye 
Selimi ye 
Çakırcı Sinan paşa Ahmet 

<'>leb: 

riyasetın en: 
Ümraniye camiindo 

Dutluk kahvesinde 

Pazar başı Murat Reis ına.. 
halleleti 

Arakiyeci Hacı Mehmet val
dei atik 

Kadıasker Ahmet efendi aşçc 
başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beyler beyi 
Bürhaniye 
Kuzguncuk 
İcadiye 
Kandilli Varukö}' 
Dudullu camii 

Kısıklı camii 
Bulgurlu Umraniye 

Salacaka, İmrahor, Ayazma, 
Hamzafakih 

Kepçe dede, Hayreddin ça
vuş 

Pazar başr Murat Reis 

Arakiyeci Hacı Mehmet va!~ 
dei atik 

Kadıasker Ahmet efendi aş-
çı başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beylerbeyi 
Bürhaniye 
Kuzguncult 
lcadiye 
Kandilli Varuköy 
Dudullu, Çekme, Küçük 

bakkal 
Kısıldı, Altuni zade 
Bulgurlu Umraniye 

Beykoz kazası 

Sandık yerı 
Anadolu hisarında 
Kanlrcada 

Rey verecek mahalle~er 
Hisar Göksu 

Paşa Bahçede 
Kanlıca çubuklu 
Paşabahçe İncirköy 
Anadolu kavağı, Mihrişah, 
Poyraz Fener, Riva, Akba
ba, Dereseki Polonez, Aliba
hadir, Paşa mandıra Murat
lı, Esenceli, Ömerli, Koçullu 
Sırapınar, Hüseyinli. 
Bozhane, Kılıçh, İshaklı, 
Cümhuriyet, Mahmut Şev
ket paşa , 
Beykoz Yalı köy 

Fatih kazası 
Sandığın yeri 

Eyip camii Kebir avlusu 
Eyip Kasım çavuş camii 
Hamide Ocak ittisalindeki 

kahve 
Otakcılarda karakol ittisali 

Ocak binası 
Alibey köyü Ocak binası kar 

şısmda 
Defterdar iskelesinde Halk 

gazinosunda 
Cezri Kasımpaşa camii Odası 
Karagümrük Tramvay cad

desi Mustafa efendi kahve
sinde 

Fethiye katip Muslahattin 
mahallesi ihtiyar heyeti 
Odası 

Salmatoprakta ilk mektep 

Tahta minare camii Odası 

Ayvansaray Hoca Ali kah
vesinde 

Fener Abti su başı Ocağı önü 
Küçük Mustafapaşa Gül ca

mii 
Demir hununde Elvan zade 

camii 
Yedikule Tramvay caddesin

de durak yeri Bahçeli 
kahve 

Kocamustafa paşada Çiçek
pazarında Mustafa efendi 
kavesinde 

Mevlevihane kapı ha cıEv1i
ya mahallesi Mahmut e
fendi kahvesinde 

Topkapı mahfelinde 

Şehremini tramvay meydanı 
Bahçeli kahve 

Aydın Kethuda mahallesin
de odabaşı İbrahim ağa 
kahvesinde 

Edimekapı camii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Saraçhane mimar Ayas camii 
Sofular tekkesi 

At pazarında kahve hanede 

Aksaray valde camii 

Çakırağa camii 

Cerrahpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşa yirmi altıncı illi 

mektep binasında 

Rey veri1ecek mahal 
Eyip İhsan bey Dökmeciler 
Üç şehitler Gümüş suyu 
Rami cuma, Yeni mahalle 

Fethi çelebi, Nişancı Musta
fapaşa 

Alibey köy 

Abdülvedut 

Cezri Kasrmpaşa 
Devriş Alimuhtesip İsken

der, Kocadede Beyceğiz 

Muslahattan katip 

Kasımpasa Gönanimonla aş
kı Ayvasaray 

Tevfiki Cafer, Tahta minare 
Hrzırçavüş Hacı Muhiddin 

Atik Mustafapaşa Avcı Bey 
Balat Karabaş 

Abdi subaşı 
Küçük Mıi'stafapaşa müfti 

Ali 
Elvan zade 

Kazlı çeşme, İmrahor Hacı 
Evhat, Hacı Hamza 

Koca Mustafa paşa Arpacı 
Beyazıt Ali efendi camba
ziye 

Melek hatunmerkez 
veledi Karabaş 

efendi 

Beyazıtağa, Fatma Sultan 
Aarpacı 

Ödek kasap, Ereğli deniz 
aptal Nevbehar Monta Şeref 
İbrahim çavuş Sait Ömer U-

zun Yusuf. 

Kahriyei atik Hatice Sultan 
Nisşah 

Mimar Sinan keçeci Karabaş 
Hasanbey Kırk çeşme 
İskenderpaşa Miıratpaşa So-

fular Hasan Halife hoca 
Avis. 

Sinan ağa Kinnesb Şeh res
mi Mahmut 

Baba Hasan Ali Güraba Hü
seyin ağa 

Eminbey Keçi hatun Çalar
ağa 

Davutpaşa Hobyar 
Kürkçü başr, kasap İlyas 

Samatya tramvay caddesinde Sancaktar Hayrettin Hacı 
.. . . Hüseyin ağa 

Abd~halik efendı kahvesinde Hacı Kasım. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
s~tılık c;iftlik 

fstanbulda Kllklikçekmeeede 4319 dönıim araziyi ve bazı ha
rap çiftlik ell'll.i~esinl Şamil Ali Bey çift!iP;i peşin para He satı
lıktır. ihale 20 rusan 1931 pazartesi gunü Ankarada Banka idare 
meclisi huzurile icra kılınacaktır. 

Teminat (2500) liradır. Bu hususta tallmat almak istiyenler fs. 
tanbul ve İzmir şubelerimize veyı umum müdürlük emlak "d 
sine uıürsat edebilirler 

1 
are· 

lstalilokoklardau mOtcvelUt 
(ergenlik, kan çıbanı, kol tat 
altı çıbanı, arpacık) ve bOtUn 
cilt hastalıklan:ıa karşı pek 1 

tesirli bir aşıdır. 
Dlvanyolu No 189 -

--tLAN--
\lıpur mücehhizi Naim, mahza 

ihdyacab hazırai tlcariyevi nazın 
ltlbıre alarak tarifeyi · yeniden 
tatbi'.c ve lstanbul l mir arısındaki 
haftalık seri posıasını ifı etmelc 
maksadUe lüks .. ADNAN,, vapu
runun 16 Nisan tarihinden itiba
ren yeniden icuyi seyriiisefcre bıt· 
layacağı.nı muhterem miiştcrlleriııo 
arz ile ketb! şeref eyler. 

•ADNAN,. vapuru her pe~mbe 
ı;>lnü sut 18 de Galata nhnmın· 
dall ve her pazar günil saat 14 tc 

lzmirden barekeı cdecktir. Seyahat 
müddet! 20 sutrir. 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Si Mart 1931 tarihinde Ankaradı 
TUrkiye ı, bankasında alelade olarak 
inikat eden hissedarın hevetl umu· 
miyesinde 'irkeıim!z tılısselerinin 
6 No. lu kupon muk:ıbillnde 

:ııazanç vergisi biııenzll hisse bı· 
şına 160 kuruş iıası takarrür eımı, 

olduğundan 1 Nisan 1930 tarihinden 
itibaren Ti!rk!ye lı Bankası me;kcz 
ve şuıbatiie lswıbulda Dördüncii 
Vakıf Hanındaki şirketimizin mua· 
melde merkezinde tedlyata başlan 
dığı bisscdularımızın nazan ıtnlA1nı 
arzolun.ur. 

Ilıca - İskele - palamutluk Demir· 
yolu Türk Anonim Şirketi 

!Ussedarana ilin 
30 mart 1931 tarihin "e inikadı 

muharrer olan heyeti umumiyei adiye 
için ıevdi edilen hisse seoedatı mik· 
tın Ticaret kanununun ve şirket 

nizamnamesinin tayin eylediği haddi 
asgariye vlsıl olamadığı. cihetle, 
meclisi idare hissedarın heyeti umu· 
miyesinl işbu Nisanın 22 nd çarşamba 
glinil salı 14 te Şirketin Galıta'dı 

Merkez Rıhtım Hanında U!n mer
ke:<l idaresinde sureti zirde münde
riç ilk içtima ruzname! mesall hak
landa müzakere ctmep üzere ikinci 
defa olarak içtimu davet eyle& 

1 - Meclisi idare roporıı ile, 
mıııakıp raporunun kıruti. 

2 - 1930 senesi besabınnın w
dikl, mezkQr seııei muımele netaici
ne dair meclisi idarenin teklifi hak
kındı ittihazı karar ve meclisi ida· 
renin tebriye! zimmeti 

3 •· Meclisi idarece tayin olunan 
azanın keyfiyeti tayininin tasdiki ve 
çıkan azaların yerine diğerlerinin 
•ayloL 

4 -- Meclisi idare azalarını itı 

of,ınıcak lıakkı lıuzar mlktannm ta· 
yiıı ve tesbiıi. 

5 •· 193 i senesi için bir murakıp 
tayini ile tediye olunacak ücret mik 
tanrun tespiti. 

6 •· Llakal on btş hisse senedine 
malik olup işbu içtimada bilasale 
veya bllvekille hazır bulunacak zev•t 
Ticaret kanunwıun 37 i inci madde.,i 
mucibince malil.; oldukları senetleri 
yevmi içtimadan lAakal bir halta 
eve! lstanbui'da şirketin merkezine 
revdi etmeleri ltzımdır. 

Hisse senedini tevdiinl mUbeyyin 
müessesan maliye tarafından muta 
vesikalar hlH• ıenedl mal amın la 
kabul olunur. 

Ticdret kanuna ve nizamname! 
dahli abkAmuıcı işbu ikinci içtimada 
temsil edilen hisse miktarı ae olur;ı 
olaun, icra edllecelı: müzakerat mu· 
rebet olacalı:tıı. 

utAiıbul dördüncü icra memnrlu· 
ıtrnclan: Cemil beyin müteveffa Ah 
Rıza efendi varisi Saadet banıııı
dalı:i alacığının temini lstlfuı zım
nınd3 vefıen mdıııl bulunan Balat· 
lı:öyünde Topkapı ve Sllh-ri haricinde 
klln il mUlı:errcr No. lu uaslııln 40 
dönüm ltibırilı dört hlHesl 30 gün 
mUddede ihılel evveUye müzayede
alDe vıu:o!unank iki yii% elli lirada 
talibi uhdesinde olup bu kette yüzde 
bq zamlı ve 1 ~ gün müddetle lbılel 
bt'Iye m!izayedesine v11.olunmu~tur. 

MezlrOr tarlanın hududu şarlcaıı 
Kostak! zevceti Elen! bahçesi ve 
bu:eııı l'olkensl tarlası Ye garben 
ba:r:en Davutpaşı briki ve bazen 
Mlıhat pqı tarlası şlmalen Çırptcı 

çaytn cenubeıı Y ınko rarla.~lle mah
tlotıur. 

Mezktır orazl kısmen mezru •c 
kısmen gayrı mezru olup dahilinde 
ııakız dolaplı bir boatu kuyu,;u 
•eYCUttur. 

Derununda bir mekln mahtlll var~ 
&ada yalnız etrafının duvar ve temel 
leri mevcut olup bir mikıar da taş 
vardır ve mezkör arazinin kıymeti 

tahminen beher dön_ilmü 40 lira olup 
tılıp olanlar kıymeıı muhammeneniıı 
hisseye musip milctannın yUzde onu 
nlsbetlnde pey akçesini alarak 928· 
2112 dosya No. sile saat 14 den 
16 ya kadar 20-4·•131 tarihinde J,. 
IA!lbu! dördüncü icra memurluğuna 
bizzat ~era bilvekAle mu•acut eyle· 
meler! ilAn olunur. 
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Kemali.,>abık Modada Bomonti 
Aile Bahçesi fevkalide liina ile 
açılmışnr. Meşrubat doğrudan 

doğruya Bomontl fabrikalannııı 

istihzaratıdır. Her gün Radyo mı
kiııesile gramofon. Avrupa ve yerli 
rıdyolan. Servis fevkal!de, Fiatlar 
her keseye elverişli. Her mti0teri 
arzu ettiği gibi maa aile meı<c ve 
yemeklerlni birlikte getirebilirler. ! 

Müdüriyet~ 

Nasuh; 
Di, macununu 

ve sefa sürmesi 
ile kıl pod rasını 
her yerde arayı
nız. 

Darülaceze Müdür
lüğünden: 

Darül'acezcyc bir sene zar
fında muktazi tahminen elli bin 
yumurtanttı 1 mayıs 931 tari
hinden .'l 1 teşrinievvel 931 ve l 
te~rini::aniden 30 nisan 932 ta
rihlerinl' kadar müddetler için
de verilecek mıktannın ayrı 

ayrı liat tc~ lili kaydilc kapalı 
zarf usulile münakasası 18 ni

san !)3 l cumartesi günü saat 
od dörtte icra edilecektir. Talip 
!erin ylizde yedi buçuk teminat 
akçelerilc müc>seseye müraca
tları. 

Balya - Karaaydın Madenleri 
Türk Anonim şirketi 

Heyeti umumiye! adiye 
1-lissedarana il&nı 

30 Mart 1931 tarihinde inikadı 
muharrer olın heyeti umumiye! adiye 
içlo tevdi edilen hisse acoedıa mılı.• 
dankanunu Ticaretin 366 mcı n 
~lrket nizamnamesinin 24 üncü mad
delerinin tayin eyltdlğl mıkdan U· 
gariye vAsıl olmadığı eihede, meo
lisi idare hissedaran heyeti umumi· 
ı·esinl işbu nl11nın 211 inci çarşamba 
günil Hat 14 huçuktı Şirketin Gı
lata'da, Merkez Rıhum Hanında kAin 
merkezi idaresinde ilk içtima ruz
name! müzakeratında mevcut mesai! 
hakkında müzakere etmek üzre ikin
ci defa olarak içtimu davet ıyler. 

1 - Meclisi idare raporu ile 
murakıp raporunun kıraati, 

2 - 1930 senesi hesahatının 
tasdiki, mezkur sene netaicine dair 
meclisi idarenin teklifi hakkında ittl
hazı karar ve meclisi idare ızasıqın 

tebri1ei zimmeti, 
a - Meclisi idareden çıkan aza

ların yerine diğerlerinin tayini yahut 
tekrar intihabı, 

4 - Meclisi idareye ita oluna
cak hakkı huzur mıkdarlannın taylnL 

5 - 1931 senesi için murakıp 
tayini n ita olunacak ttcretlerln 
tespiti, 

6 - Şirketia idarei umumye
slnintn tedviri ile mükellef meclisi 
idare azalarile müdire verilecek lc
retin tespiti için mecliıl idareye ıa
übiyet itas~ 

7 - Gerek şahsan lı:endl nım

lırile ve gerek sair şirketlerin mec
lisi idare ızısı yahut müdürü ııfa

tlle şirketle akdi muamele husu•un
da mecli•i !dar< ualannı müsaade 
itası, 

işbu içtimada bilAsıle veya bil· 
YekAle bulunmağı arzu eden hisıe
daran Ticaret kanununun 371 inci 
maddrsi mucibince malik oldulrlm 
•enedıu yevmi içtimadan lblı:al bir 
hafta evel lsıanbul'd• şirketin mer
kezi idaresine ve Pariste Danten 
sokağında 3 numarada ( Banqne de 
Parls et des Peys - Bas ) Banka· 
sına tevdl etmeleri ltzımdır. 

Ticar«:J kanunu w nizamname! 
!ahili ahkftmınca işbu llı:inci içtima
da. temsil edile• hisse mikdan ne 
olursa olsua, icra eılllocek Miiza· 
kerat muteı-er olacaktır. 

lsıanhul Mahkemei Asliye Birinci 
Ticaret dıiresinden: 

Galata'da Agopvan hanında Hans 
Frank ve şeriki Deotz - Humbold 
makina ıirketl vekili lsıanbul Sadı
kıyc hanında Avukat lsmail Ag!h 
beyin Mahkemeye vaki müracaatında 
müvekkilinin hamili bulunduğu Tiir· 
kiye Scyriselain idaresi tarafından 
muta ve Karadeniz vapuru ile Gire
suna sevk edilecek olan J 180 kilo 
;ikletinde 8 sandık derununda mev
cut motör ve ıeferrnauuaait 5·2-931 
'arih ve f 473 ııumaralı konşimento 
1.ayi edildiğinden iptaline karar ita· 
;ı talep edilmesi üzerine mezkOr 
wnşimenıonun kimin yedinde ise 
15 gün zarfında ır.ahkemeyc ibra· 
1.1na ve ibraz edilmediği takdirde 
:ptal edileceği lüzumunun gaz"te
erle i!Anına mahkemece karar verilmiş 

ıldugundan Türk ticaret kanununun 
·naddoi ınahsusasınJ tevfikan il.U. 
,Jıınur. 

SEYRiSEF AIN 
·~---~--Merkez acenıa:sı Galatı köprü 

ll:ı;ı li 2362 Şube Acente~i : 
Sirkeci Mühürdu nde hanı 22740 

Bozcaada postası 
( F:RECLI) v3puru 5 Nisan 

pazar 1 7 de idare nhtımından 
Gellbo!Lı, U\psekl, Çanakkale 
lmroz Bozcaıdaya kalkacaktır. 

Pire -lsken~eriye 
( EGE ) va· SaJı ıoda 

puru 7 Nisan Ga -
lata'dan kalkarak çarşamba 

• sabahı lzmir'e perşembe Pire'ye 
cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
varacaktır. lskenderiye'den Pa
zartesi 15te kalkacak Çarşamba 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 
lstanbul'a gelecektir. 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

( Menin ) vapuru 7 Nisan 
salı günü 1 7 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığ'a kalkacal!:, dönüşte 
Alanoluğa da uğrayacaktır. 

Gidiş ve gelişte Gelibolu 
için yük alınmaz. 

·ı SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARJ 

KARADENiZ MUNTAZAM 
VF. LÜKS POST ASI 

Sakarya 
varuru p gilnl 

S Nisan azar ak~aım 
eaat 18 de Sirkeci nhtımın· 
dan hareketle doğru Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam -
son, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Oraklı,Rlze veHopeye azimet 
ve aym iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir, 

Vllk, yolcu için Slrkecld• ı 
Meymenet hanındaki aceııta
baııe1lne mııracaat. 

T. lat : 2134 -Yelkenci vapurları 
Karadeniz po;;ta:ıı 

npura 8 
NiHn Erzurum 

ÇARŞAMBA 
gtlııU akt•mı f 8 de Sirkeci nhtı

mından hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Sam•un, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) iske· 
itlerine azimet ve ıvdeı ede 
cektir. 

Tılsi!At için Slrlı:ecldt Yeli<oncl 
banıada klla acentesine müra

caat Tel. lsıanbul 1515 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

MERANO vapuru 5 ni~o-

pazar (Romanya ve Bulgari· 
dan 

TEVE vapuru 5 nisan Pazar 
(ltaly ve Yunanistan) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(MERANO) vapuru 5 nlsan 

pazar (Selilnik, Volos, Pire, Fat
ras, Berendizi, Ankona, Fiume, 
Venedik ve Trİe3te ) ye 

(GlANlKOLO) vapuru 5 ni
san pazar ( Burgaz, Köstence, 
Sulina, Kalas ve lbraile) ye 

ASIR10 vapuru 7 nisan salı 
(Bqrgaz, Köstence, Sulina, Ka
las ve lbraile) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının IUks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
lka limanlarını gitmek için ten 
zililı doğru bilet verilir. 

Her ne.-i tahil!t için Gslatada 
mumhane ( Lloyd Triestino :) 
ser acantesıne. T elcfon Beyoğlu 

2127' vaya Galata sarayında 

sabık Sellnlk bonmarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecid 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat tdllmesl. Telefon 
lstanbul: 235'. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi, Belsoğukluğu ve 

ademi iktidar muayene v' elektrik 
tedavihan"si. Karaköy Börekci hrnıı 
sırasınd ı 'fo. 34 
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TDBKIJE C~MHDBIJETI MERKEZ BANKA~I 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

• 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

[ 

l 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstiiadeEdiniz. 

c 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanlar 1 
~--ıııiıııiııiııiıııiıı ................................ ... 

H. p_ mağazasında mevcut tip harici lflmba, koltuk, kn:ıape, 
tencere, karyola, yazı makinesi ve sair müstıımel e~ya rnu,r,ayede 
ile satılacaktır. 

Müzayede 4 - iV - 93 1 tarihine müsadif cumartesi gıin ü saat 
onda H. P. magazasındıı icra kılınacaktır. Talip olanların tayin 
edilen gün ve saatte müracaatları il:ın olııı)ur. 

lstan~ul ~üınrnkleri ınu~alaza ınü~ürlü~ün~en: 
ı - Bahrt muhafaza vesaiti için 20 gün mUddetle ve kapalı 

zad usulİle ışletme levazımı alınacaktır 
2 - Levazımatın cins, tıevi ve mahiyetini gösteren musaddak 

liste şartnamesi Ankara'da gümr~kler levazım mlidlirlüğlinden ve 
lsıanbul'da muhafaza müdürlüğünden istenecektir. 

3 - ihale, lsianbul'da gümrükler muhafaza müdiriyetindeki 

komisyonda yapılacakor. 
4 - isteklilerin % 7,5 muvakkat gıivenınelerilc birlikte 27 

nisan 931 pazartesi günü saat 14 tc mlidiriyette bulunmaları. 

Pazarlıkla 
Döşeme ve sınıf tamıri 
Bedeli keşfi elli yedi bin altı yüz kırk bir kuruştan ibaret 

mektep kütüphanesi ve ayniyat odaları döşemelerile sınıfların ta
miri 8 Nis:ın 931 tarihine müsadi! çarşamba günü saat 14 te pa
zarlıkla ihalesi icra edileceğinden şartname ve keşilnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve pazarhğa iştirak için de yevmi iha
lede mües~esatı iktısadiye mübayaat komisyonuna ( Deltardarlık 
binası dahilinde) müracaatları. 

Bedeli muhammeni mikdarı 
Lira Adet 

. 500 1 
150 ı 

Büyük Torna tezgah 
Küçük torna tezgA!w. • 

----- .-

150 2 
60 1 

240 580 

Delgi cezgAhı • 
Beş Beygir kuvve tinde gaz motöril 
Muhtelif cins al~c ve edavat 

'-
1 !00 585 Yekı1n 

Tekirdağ vilayeti 
ninden: 

daimi encüme-

VilAyet idarci Hususiyesine ait demir tamirhanesinin ballda 
muharrer makina ve sair alat ve edevatı satılmak üzre alent mü
zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ve makinaları görmek 
isteyeyenlerin vilayet daimi encümen kalemine müracaatlan ve 
yevmi ihale olan 22-4-931 çarşamba günü saat on dörtte daim! 
encümende hazır bul un malan IAzırndır. 

Su tesisah münakasası 
/ 

Şuhut Nahiyesi belediye riyasetinden 
Şuhut Nahiyesi merkezine (1200) metre mesafedeki menlJadan 

kasabaya getirilecek on bir bin lira bedeli keşifli Su tesisatı yir
mi beş gün m :iddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Nisanın on birinci cumartesi günü saat on dörtte kat'! ihalesi 
icra edilecektir. Talipler yirmi beş küruş mukabilinde şartname
sini isteyebilir. 

Et, Ekmek, yaş şebze 
mübayaas~ 

Nafia fen mektebi mübayaa komis~ 
yon undan: 

Mektebin Mayıs 931 gayesine kadar olan iaşeslne ait ET, EK
MEK YAŞ Sebzenin kapalı zarf usulile ihaleleri 16·4-931 perşem
be günü saat 4 de icra olunacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkatelerini iktisat muhasipliği veznesine vererek 
musaddak ticaret vcsaikile Gümlişsuyundaki mektep mübayaa 
komisyonuna müracaat ey~emeleri il!n olunur. 

• 
Fatih sulh üçün~ü hukuk 

hakimliğinden: 
Sıra Akarın «e nıti No. Cinsi Tamamının kıymetı Satılık hisse Hisseye muslp ~ 

meti muhamııı~ meşhuru 

Çar:-;ıyıkebir Kalpak-
•uhammenesi nin mıktan 

çılar caddesi :~3 dükkan f 250 1-5 500 
2 Çarşıyıkebir Kavaf-

lar caddesi 60 " 800 2-5 320 
il Çarşıyıkebir Zincirli 

• han alt kat 21 oda 50( 2-5 200 
4 Çarşıyıkebir Zıncirli 

han üst kat 2 oda 
!cvkindekl odalaı 

müştemil dükkan 

300 2-ll 120 
5 Tavukpazarı atik 

Ali paşa 29 
6 Çen berlitaş Vezirhan 

alt kat 46 
~ Çenberlita~ Vczirhan 

alt kalt 50 
8 Çenberlitaş Vezirhan 

üst kat 
9 Çenberlı!taş 

üst kat 
10 Çen berli taş 

üst kat 

Vezir han 

Vezirhan 

l 1 Mahmutpaşa küçük 

4l! 

21 

ode 

.. 
.. 
.. 

hava arsasa 

'000 2-:ı 400 

soo {200 

800 2-5 

800 l'lO 

400 5.5 160 

50 2-5 20 

yeni han alt kat 14 oda fı 50 2-a 60 
12 Karagümrük tramvay güzergAhına karip bin zira miktarır.da lfra7.l. halinde aort parça emlAkln 
inşasına müsait arsanın to?tan beher ziraına bir lfra, ifrazı halinde bir buçuk liradan mabkememiıcl 

veresesinin ıalebile terekesine vazıyet olunarak derdesti tasfiye bulunan mütevaffa Ahmet Beyle Nevrı' 
hanıma alt yukarıda yazılı emJak hisselerile bir arsa tamamınının otuz gün müddetle ve açık ernrıJJ1 

suretile paraya çevrilmesine karar verilmiş olmakla taliplerin görmek içın içinde bulunan milstecll' 
)erine şeraiti müzayedeyi öğrenmek için olbapta mevcut şartnamesine hisselere muslp kıymeti muhaıJJ' 

minenin yüzde onu nisbetinde pey akçesile 6·5-931 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar nıab· 
kemeye müracaatları ve kıymeti rnuhammenelerlnl bulduğu takdirde yevmi mezkilrda saat ı 5 ıı 
müzayedesi ikmal ve ihalesi icra kılınacağından taliplerin ve alakada•lann yevmi ve nktl mezkôt 
da mahkemede hazır bulunmaları lüzumu ilan ohınur. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. Üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 
A)1rıca: 

ve 

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

Liralık ikramiye 

30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Pertevniyal Vakfın dan: 
Şiıll' de izzet Paıa sokagıodl 

Valide aparıımanının 1,2,5,8,12 NO
dairelerile Emldönll.n'de Valide hıP1 

derununda 13-14 No. mağaza bifel • No-senc ve yine mezkQr handa 7 ·J 
oda ile 9 No. odalardan müıeşek~' 
daire üçer aene müddetle müzlY\ 
eyed konulmuştur. Kira ile tuıoı• 

t İstanbul belediyesi ilanları , 1 isteyenlerin yevmi müzayede o~~~ ? ...................... ~ ............................... ._ _____________ 1 Nisanın 14 üncü salı g ,ı 

Beylerbeyinde 27 ve 43ünctt mekteplerde hurda kurşun ve ki
remit mahallinde müzayede ile satılacaknr. Almak isteyenlerin 7-4· 
931 salı günü mezkt\r mahalde bulunacak memuru mahsuslarırıa 

mtıracaatl•n. 

saat onheşe kadar lstanbul EY~ 
müdüriyetinde Penevniyal idaresi~: 
veya idare encümenine mür:ıc11' 
eylemeleri' _.,ı1 

Mes'ul müdür: BürhanedrJİfl 


