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1- Son •e harici haberler 

S Dncü sahi!ede: 
1- Sa11ay;I blrllfl yeni nıua

meJe verl(lslnl muvafık 

fördü. 

4 

N 
h.ooasına ihanet ı: den ka
dının muhakenıesi. 
Tefviz kalman11ştır; adi 
iskAıı yapıh) or. 

4 üncü sahil~de: 
l'elek 
lllkAye 

NUSHASI S KURUŞTUR o - n-r nae-n o n n 

2 Dı.hıt 36 tane tik mektep 
\'~nıl.ACnk, 

1 
2 
j f?nrn rı 

'Şeyh Saidin oğlu 
- -.-.- - 3± 

Ünce teşhis, 
sonra tedavi .. 

10,5 mahkum oldu .. 

Devlet hizmetinden 
çıkarılan avukatlar 

Fırka grupunda devlet hizmetinden mah 
rum avukatların vaziyeti görüşülmüştür 
Bu gı0biler artık avukatlık ve dava vekilli,qi 

1 

' A 

Recep Bey Mahkum! 
--

Yeni kat1biumumi 
Fırka teşkilatına 

bir tamiın gönderd~ 

' 

Şeyh Saidin oğlu 
10,5 seneye 

mahkum oldu 
ANKARA 10 (A.A.) - Ağırceza 

mahkemesi Şimali Kürdistan cemiyc 
ti namı altında bir teşekkül vücudc 
getirerek Türkiye topraklarından bir 
kısmını ayırıp müstakil Kürılistan 

Yarın başlaya~ .• 

Tahsin Paşanın Hatıratı 

Yıldız ve Meşrutiyet 

Siirt meb'usu: MAHMUT 

İlhracat işlerimizin çürük ve 
zayıf noktaları üzerinde birkaç 
ll'lak:alede ısrar ettik. Bu işin 
e&aslı surette ıslahına, hükfime
tin bununla daılıa çok alakadar 
olmasına lüzum olduğunıu söy
ledik. Şu kadar ki, hastalığı te
<l.ı.viye kalkışmadan evvel, çok 
iyi teşhis etmelk, hangi uruvlar 
da ameliyata ihtiyaç olduğunu 
bulmak lazımdır. Onun için va
ziyeti miis.bet ve raikamlar üze
rinde görmeğe çalışmalıdır. 

Mesela pamuk istihsalatı
mız, pamuk ihracatımız ne hal
dedir? Malumdur ki, pamuk is
tihsalatı her tarafta çoğalmış, 
ona mukabil istihlak azalmıs
tır. Bu yüz<len pamuk fiatlar~ 
da yüzde elli nisbetinde bir te
llezzül olmuştur. İş Bankasr
'lın Adana şU!besi müdürlüğü 
tarafından yapılan bir tetkike 
'lazaran: 

yapamayacaklar, Aü karar 
heyeti bir müddet için faaliyete ,geçirilecektir 1 ı· 

ANKARA ı o (Telefonla) - C. lar, barolara da bil olama:ı:acaklar _ve 
Halk fırkası grupu bugün öğleden avukatlık edemeyeceklerdır. Bu. gıbı 
evvel Afyon meb'usu Ali Beyin riya- ler ~alen bar~lard? mukayyet ıseler 
setinde toplanmıştır. İçtima ruzname kayıtları terkın edılecek ve avukat
sinde heyeti mahsusa kararı alanlar- tık yapmaktan mennolunacaklardır. . 
dan avukatlık ve dava vekilliği ile Bu karar, avukatlık kanwıunda 1 
iştigal etmekte bulunanların avukat- u_ıevcut ahklima istinaden verilmiş- 1 t 
lık ve dava vekiUiği yapacakları hak tır. 

1 
teşkiline teşebbüs etmek ve bu mak 
satla memlokct içinde teşkilat yap-

1 makla maznun Şeyh Saidin oğlu Sa
' lilhaddin ve arkadasları Rıfat zade 
Mahmut, sabık Beyazıt meb"usu Ali 
oğlu Şevket, Mahmut oğlu Hasan ve 
hakkak Ömer oğlu Mustafa Efendi

'ı l~r hakkındaki hükmü tebliğ ctmiş-

1 - Son yedi sene zarfında 
en yWıosek pamuk fiatile bugün 
kii fiat arasında y·üzde elli beş 
(%55) nisbetinde bir nok.~an 
"<ırdır. 
. 2 - Son yedi sene zarfında 
ıstihsal edilen en yi.iiksek pa
nıımc mi!ktarile bu seneki ara
sında yüzde otuz beş (%35) ka 
dar bir noksan vardır. 

3 - Yeni iş mevsiminde 'her 
sene mıntakaıya giren en yük
sek para miktarile bu seneıki 
arasında yiizde yetmiş (%70) 
kadar noksan vardıır. 

kında Adliye vekilinin fırkadan al- Bu hükümlere naza.-an avukatlık 
mak istediği karar üzerine müzakere yapacak kimse evvelce memur ise be 
açılmış ve bu zemin üzerinde müte- hemahal cevazı istihdam karan al
addit hatipler mütaliialarını söyle- mış olması lazımdır. 
mi!jlerdir. Neticede Adliye encümeni Ali karar heyetinin tetkik edeme-ı 
nin evvelce bu hususta verdiği tefsir diği 90 küsur dosyanın mukadderatı. 
kararı tasvip edilmiştir. ise yeni Mecliste yapılacak bir teklif 

Bu karara göre, heyeti mahsusa- ile teııbit olunacaktır.. Bunlan' tet
ca haklarında devlet hizmetinde ade kik ve bir karara rapt için Ali karar 
mi istihdam kararı verilenlerden Ali heyetinin kısa bir müddet daha faa
karar heyetince red kararı alamayan liyete geçirilmesi mutasavverdir. 

lstanbul intihabı 15 
nisanda bitirilecek 

Şehir meclisi hey' eti teftişiyeye girecek 
azayı intihap için yarın toplanacak 

Meb'usluğa Halk Fırkası namına namzetliğini 
koymak isteyen zevat 

fotografh tercümei hallerini göndermelidirler. 

• 

Bu tetkiklerde tes.bit edil
ıniş olan en miihim nokta; biz
deki tenezruller de amil olan 
sebeplerin hepsi de; dünyada 
ınevcut buhranın tesirlerinden 
do"mus olmamasıdır. Şurası 
nıuhakko.k ki, gerek istihsal 
miktarının, gereık fiatlarm düş
nıesinde ınüstıvhsillerimizin de, 
ihracat tacirlerimizin de büyük 
ltaba!ıatled, ağır mesuliyetle~i 
"ardır. Alakadarlar, pamuk ıpı
Yasalarile hi~ meşgul olmuyor
lar. Halbuki her s·eneıki mallısu
latnnızm · bir taraftan istihsal 
Ve isti·hlik cephesinden, di~eı: 
taraftan da. gönderileceklen P~ 
l'asalardaki husasl şerait noktaı 
nazarından çok esaslı bir dik
kat ve takibe tabi tutulması el
zemdir. Maattee$süf hala, mah 
sülatını çok bekletmekle d~a 
Çok kazanacağrnı uman tacır
~rimiz eksik değildir. Maatte
esüf bu aiaıkasrzltk ve bilgisiz
lik yüzünden mesela Adana nın en mühi~ serveti olan pa- Vilayetin ve be/edıyenin duktilo/arı belediye emrinde çalışryor/ar 
ınuklarımıza; _ Merf,İn !ima- İntihap heyeti teftişiyesi dün tarları geceli gündüzfü çalışmak 
tunda gemilere yüklendikte~ akşama kadar faaliyette b~lun- tacbrlar. 
ve limandan bir kaç ~1 mu;ıtur. Dünkü içı_im~ vali. ve Defterlerin perşembe akşa-
a~ıldıktan sonra - ne ~ı- belediye reisi Muhıddın B, rıya- mma kadar geleceğine şüphe e-
bı akibetler hazırlandığını bıl- set etmiştir. dilrnemektedir. 
~e'.r mümkün elnıuyor. Bu gi- Şehir meclisi içtimaa İntihap teftiş heyeti ilk ha-
dışı, mutlaka değiştirmek ta- davet edildi zırlık mesaisini bitirdiğinden do 
2Imdrr. layı <1üI). sabahtan itibaren def-

. . . . Hey'eti teftişiyenin yani dai- 1 · k.k. b 1 
• Bızde zeytin ve zeytıncılık • .. nin ilk ihzarat me- ter enn tet ı ıne aş amış ve 
ışi de iyi halde değildir. Bir za- m~ ~nh~ut me buldug' u cihetle şe- şimdiye kadar gelmiş olanlar ü
ma 1 T"" k" · · zeytin saısı ı am zerindeki tetkikatını ikmal et-

n ar, _ur ıyc en ıyı hı" r meclisi yarın içtimaa davet ınernJeketı olarak tanınmıştı. . . . miştir. 
Bir çok memleketlere istihsal edılmıştır. Cetveller teksir ediliyor 
edebildiğimiz kadar zeytin. ih- İntihap . ~anun~~ na~ara!l Cetveller dün akşam derhal 
raç ediyorduk. Hile ile iş gör- hey'et! teftış~y~ .daımı encurr.ı:en daktilolara verilerek teksir edil
?1elr. ve çabuk para kazanmak le şehir meclisı ~zasınd~ mu~- miştir. Evvelce muhtelif inhisar 
ıstcyen ahlakı düşkün bazı a- ~ahap azad~ ı::ıurekkep~r. Dııı- ve dairelerden getirilen daktilo
daınların hırsı yüzünden zeytin mi encümenın ılk d:v7eyı mesa- lar azami sürat için kafi gelme
lerimizin ıjöhreti düştü. önce isi intihap cet_vellerının_ dold_u- diğinden dün derhal müskirat 
Romanya sonra da Yunanistan rulmasına ve ılk cetvelın teftış inhisarından miktarı kafi dakti
bu mahreçleri kapadılar. Şimdi heyetine gönderilmesine kada_:-
zeytinlerimiz , i~in Rusyadan dır. Evvelki gün akşam . ?~k~- (Devamı' İkinci sahifede) 

başka bir alıcı bu_l:mayoruz.Acı dardan ilk _ü~ ~efter geldıp ~çın ~""~~'~'-""'-'<1~• 
olmakla beraber ılave edelim ki şehir meclısı azası yarın _ıçtıma ~S. Ü J J 
Ruslar da fırs~t~a;ı istifade ede- için davet edilmiştir. Şe~ır_ mec f ~ 00 SID30 1 ~ 
rek zeytinlerımızı almakta cok !isi yann toplanarak hey etı tef- ~ ~ 
naz'ıanıyorlar, yok pahasın~ -a~~ tişiye~ iştirak edece~. a~ay~ s~-ı~ padişahları ~ 
nıağa çalışıyo~l~r. Bug~nku çecektır. Perşen_ıb~ l?.u~u ıntı- ~ ~ 
zeytin servetimızı, ~eı:tın ıstih- hap teftiş heyetı bılfııl ışe baş- ~ • • .. ~ 
salatı~ız: birkaç mıslıne çıkar- lamış bulunacaktır.. .. . • ~ •• Polıtıka bugunden ~ 
ıt_ıak ımkanı varken: bunun ak- so mahalle cetvelı gonderıldı ~ ıtıbaren bu heyecanlı ~ 
sıne bir vaziyet hadıs olmuştur. Dün akşama kadar hey' eti tef ~ t f 'k · ~ 
Zeytin mm~a~asın?aki ~alkı- tişiyeye gönderilen cetveller 50 ~ e n anın neşrıne ~ 
rnız; ıst:rap ıç:rıde~ır. mahallenindir. En uzak kaza- ~ başl~yor. ~ 
d Zeytın yagı ıhracatımızda !ardan bile defterler süratle gel ~ ~ 
da mah~us bir du_rgu_nl~~ va;- mektedir. ~ T afsilatın1 Politika ~ 
kır. Eskı müşterılerımızın bır Sarıyer kazası köylerinin cet- ~ •. b 1 ~ ısrnını kaybetmiş bulunuyo- ileri hepsi gelmiştir. Bütün ~ nushalcırmda u acak- ~ 
tuz F" d" ' k"" d.. ve ~ ~ · ıyatler de çok uş un ur. intihap faaliyeti (50) gün de- ~ sımz... ~ 

(D vam edeceg' i irin mahalle ınuh- ~~' '= • W/#7//////hW/#//j), 
evamı İkinci sahifede) " 

Fırka ktılibi umıınıtııfine /ayiıı 

edilen Recep bey 

tsr. 
Mahkeme Salahaddinin 15 sene, 

Rıfat zade Mabmudun 10 sene, ağır 
hapsine ve müebbeten hidematı am
meden mahrumiyetlerine, mahkfımi
yetlerini ikmal ettikten sonra emni
yeti umumiye ve zabıta nezareti al
tında bulundurulmalarına karar ver

i miştir. Cürmün ikaında Salahaddin 
, 21 yaşınr ikmal etmediği anlaşıldığın 

dan merkumun mahkOmiyeti altıda 
bir tenzil edilerek 10 sene altı aya in 
dirilmiştir. 

Sabık Beyazıt meb'usu Ali oğlu 
Şevket ve Mahmut oğlu Hasan Bey
ler beraat etmişlerdir. 

Hakkak Ömer oğlu Mustafa Efen 
di bir ay hapse ve 51 lira nakdi ce
zaya mahkfım olmuştur. ---------

H. Rifat Bey 
Hapishanede iki genç 

mahkum 
tarafından dövüldü !.. 

ANKARA 10 (Telefonla) - Re
cep Beyin Halk fırkası umumi k3.tip~ 
liğine tayini Fırkanın umumi reis ve
kili İsmet Paıa tarafından bir tamim 
ile fırka teşekküllerine bildirilmiştir. 
Recep Bey, bugün makamına gelerek Evvelki gece hapishanede avukat 
yeni vazifesine ba~lamış ve teşkilatı Haydar Rıfat Bey ile mahkumlardan 
kabul etmiştir. Sacit ve Burhan Efendiler arasında 

Saffet Bey, Fırkada çalışm;ığa de bir badi~e çıkm11tır. .. _ . 
vam edecektir. Recep Bey bu gün .. Aldıgımız malftmata gore hadıs<I 
Fırka şubelerine ariifeki tamimi gön- şoyle olmuştur: 

Talısin Faşıının mabeyin başkıtubtfini ifa eltl/!I wmanlarda 
alınmış bir resmi. 

Yarından itibaren neşrine başlayacağımız 

TAHSİN PAŞANIN 
ikinci kısım hatıratında Yıldız 63raym· 

. "bd ın ve ıstı at devrinin iç yüzünü görmekle beraber 
Abdül~ami~iıı. meşrutiyeti niçin ve nasıl ilan etti~ni, 
rı:eşrutıy~:_ .ı~tı~~l~ın~a Hünkarın nasıl bir si~aset ta
kıp eyledıgını buyuk bır merak ve alaka ile okuyacaksı-
nız .. 

dermiştir: Haydar Rifat Bey hapishanede 
Cümlıuriyet Halk iırkasmm kendisinin koğ!'şu da~ilindeki .odada Yarın ne-f.:re ba~lagoruz •• 

umumi katipliğine tayin olun- bu1;u~an mahkum Sacıt. Efendıye g_c V V 

d B 1 
··ıt h · . celiyın Fransızca dersı vermekte ı- ---

um. unu~ a mu e ırım. Frr- mif. -.. 
- ---- ---- --- -- --

------------

kanın şerelı ve muvallakiyeti Haydar Rifat Beyin bazı sözlerin 
için maddi ve manevi biltün den müteessir olan Sacit Efendi ar
kuvvetlerimi sar/ederek çalışa- kada§ı Burhan Efendiye bunu anlat 
cağım. Teşkilat arkadaşlarıma mışBtır. d bil B h Ef h"' l · bl"v• . . un an asa eşen ur an en-
ur~et erımle te ıgım rıca e- di Haydar Rifat Beyin ilzerine hll-

derım. cum ederek kendisini tiddetli suret- D •• 
ANKARA 10 (A.A.) - Cümhuri t~ dllvmüttllr. un 

yet Halk Fırka11 kitibiumumiliğine Bu darp neticesinde Haydar Rıfat 3 gazete toplabldı 
Kütahya meb'u•u . Recep Bey tayfo 
edilmiştir. 

Aferini 
Güreşçilerimiz 

gene galip .. 
' ' 

Açık resim basan 3 gazetenin nüshaları 
Müddeiumumiliğin 

emrile müsadere edilmiştir 
Şehrimizde bir müddetten heri in- •adereai için ayrıca talep vaki olacak 

tiıar etmekte olan Piliç, Bıldırcın ve tır. 
Çapkın Kız iımindeki muah gazete- Muddei umumi Kenan Bey dün 

Refik Papadakı
"sı", terinin abl~ka mugayir neşriyat yap bu meaele hakkında gazetelen ıu be 

makta ve çıklak resimler neşretmek- yanatta bulunmuştur: 

Ş k
• St • tc oldukları mllddei umumlliğin ehem eV l rangarISİ, miyetle nazarı dikkatini celbetmekte - Bıldırcın, Piliç ve Çapkın K,. "d" B gazetelerinin yazı ve resimler· 

F 
•k Z t d• ı ı. u gazetelerden Bıldırcının şim- buatı d b ki d". ı mat-aı anlU U yen ı Haydar Rifal Bty diye kadar çıkan 15 nüshası Çapkın _mrz ~? e e ıgımlz nezahatle 

Dün Yunan takımı ile .. Türk gü- Bey epeyce hırpalanmış olmakla bera Kızın dört nllshası Piliçin 14 ten iti- g"r"~· ~b~ı telif görülmüş ve gazete 
r- takımı araımda son mn• .. bakal haren "-tkan nüsha'ları adabı umumı·- sah 

1 1 ımt~yaz .~e mes'ul müdürlcrnin 
-• .. .. . --:- ar ber ahvali sıhbiyesinde bir tehlike • areketlerı T k k yapıhnıtlır. Turk gureıçılerı, bu ae- ktur yeyi ihlal eder mahiyete görülmü ur. ceza anununun 

f y ür iler"n" ırt yo . ve bu nüshalar dlln ak•am geç '"akişt b4261 mcı maddeaıne temas etmekte 
er. un.:" g ".'İ d~ ın • ıru yere Hidise hakkında müddei umumi- b .f . • ' u unmuı olduğundan haklarında ka 

getirere 8Y~0?''§ .er 1~: tikçe tahkikata başlanmıştır. za ıta m~rı ebl.e toplattırıldığı gibi nuni takibata batlanmışbr. 
ırıncı gureı guetelerın sahıp ve mes'ul müdürle Tahkikat · d". d.. il . . 

A k 
• "d M h . h ıcrası or unc ıetmtak 

• en aanayı en e mel ile J' rı akkında da kanuni takibata baş- dairesine havale olurunuıtur. Mezk'ır 
Kumkapıdan Ali araaında oldu. Alı" ZIDl•rde Şı0ddetlı0 1 T " , anmıştır. ahkikata dördüncü isıın· gazetelerin takibata eaaı olan nüsha 
beş dakikada rakibini sırtınr yere ge-tirerek yendi. zelzele tak dairesi vaz'ıyet etmiş bulunmak l~nnm müsaderesi talebimiz cümlc-

lkinci güreş tadır. sınden olduğundan mezkfir istintaı. 
M aff 

1 
E t d 1ZM1R 10 (A.A.) - Bu gece M k' dairesince ittihaz edilen mllsadcre 

uz ere sa arasın a idi. Ge- 1 . d ld k "dd 
1
. . ez ur gazeteler hu tarzda ne§- kararını __ havl müz. ekk.ere, ı"ktı"zası ya-

.. be ber kal b . zmır e o uça şı etı zelzele ol- t k d . çen gun ra e an u çıft gene t rıya yapma ta evam ettikleri tak- pılmak uzere Polıs müdüriyetine göı 
berabere kaldılar. Fakat ikisi de çok muş ur. dirde müteakıp nüshalarmm da mu·· - d ·ı · t• ' 

~::'.:'.'.::'.:::'.':::'.'.:"======================~~==========,,,;,:,,;,~er~ı=m=ı~ş=ı:r.~.,================== mahirane güreşlerinden fazla alkış -
topladılar. • 

Üçüncü güreş 
Yunan şampiyonu Papadakiı 

Türk güreşçisi Refikle güreşti. ilk 
10 dakikada Yunanlı güreşçi biraz fa 
ik güre§iyordu. Fakat netice elde ede 
eek bir oyun alamadı. Hakem heyeti 
maçın uzatılmasına karar verdi ve iki 
buçuk dakika sonra Yunanlının sn·
hnı yere &etinnek suretile Refik ga
lip geldi. 

Dördüncü güreş 
Yusuf Kenanla Sürur arasındn 

yapıldı. Üç buçuk dakikada Yusuf 
Kenan Süruru sll'trnı yere getirmek 
sureti.le yendi. 

Beşinci güreş 
Yunan şampiyonu Strangaris, Şev 

ki ile güreşti. Bu güreşin hakemliği
ni Yunan eüreş heyeti reiıi yapıyor 
du. 15 dakikalık seı·ı bir güreşten 

(Devamı İkinci sahifede) 

B. M. Meclisi tarafından Çankagada inşası takarriJr ad• R I i iJ h ih l dil h · "/" • ~n es c m ur eııl 27 martfa 
ıı e 6 ece tır. r, alil Pr. Holzmelıter yannııstır Evlıı al . d fı ı ı/ ,.. • çı an o opra ını dercedluoru 

• 
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1 Misak 

·ıstanbul intihabı 15 
nisanda bitirilecek 

Hindistan meselesi M H----d --
Önce teşhis, sonra ı· ·ıt · en ersonun 

( Ba}ı 1 nci sahifede) 
lo --etirilmistir. Daktiloların 
yartlarına bulundukları daireler
den birer de memur terfik edil
mektedir. Bu memurlar cetvel -
deki ;simleri okumakta ve dak
tilolar da süratle yazmaktadır-

, 
ve ngi ere ··ı . 

tedavi.. LONDRA, mart - g,;g ha zira- lllU liffi 
-~- nmdanberi is basında bulunan 

(Bası birinô salıifeqe) amele hükumetiri'in karş ısında ı bir O Utku .. 
Rekabet ve ticaret kaidelerini --dahili dertleri bir tarafa bıra-

Yeni mebuslar ne zaman bilmemek yüzünden satış piya- ı· kırsak - üç mühim mesele bı~-
intihap edilecek? sala d 1• 1 yoruz lundugunu hatırlarız : M ısır, ta 1 nn a m ag up o u . d'd. · l'h H. d' 

Ank 9 M rtm Yed. · z · 1 • · k ı ı tes ı at, ın ıstan. I -ara - a ıncı eytın yag .ar:mızın cınsı ço . . . 1 k 1 • h ld 
cumartesi gününden itibaren iyi olmasına rağmen, mallarımı- d. Byırın~ı1me.s1e ,e P~1 eMsK ı a e 
h f · 'h b f l' · .. · · ır. anı ngı tere ı .e ısır ara-er tara ta ıntı a at aa ıyetıne zı muşterılerın talep ve arzusu- .. . a· kl ~ 
başlanmıştır. Defterlerin asılma na göre hazırlamayı bilmediği- shmdda ~tledılekceı.,d' bMe eıD1 -rı~ n;ud 

· · · · b. h ı · · · d' z a c e oy ece a ı.. ac o_.a 
sı, ıtıraz ve saıre gı ı usus ara mız ıçın de kaybe ıyoruz. ey- .. • . . . . d. k d 

· ··dd tl • h dd · d' · - b. 1· al hukıımetı bu 1sı ~ım ıye a ar !ar aıt mu e er asgan a e ın ı- tın yaglarımı zın ır kısmım t . d d' · 1 _, 1 • hd'd. 
· ·ıd· -· · · · ·h h f . ıntaç e eme ı u r.1rı ta ı ı 
Daimi encümen katibi umu. r5ı1 ·~.ı ıçın fıntıd abp. erk ta
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a t_a ya'ya ihraç etm~kteyız .. B_u yağ- teslihata "'elin~e. l'\1ac Do:ıald 

milik bürosu gece on ikiye ka- gun zar ın a ıtece , nı- !ar, orada tasfıye edıldıkten h"k ' ._.,b d ' ff k 1 
d k . . . u umetı wı a muva a o -

dar sarfı mesai ederek daktilo- san a mebuslar anlaşılaca ·tır. sonra başka yerlere ıhraç edılı- N 'h t 1 F 
tar tarafmclan teksir edilen cet- Yeni Meclisin mayısın dör- yor ve tabii olaral• birkaç misli mustur. dı. <laye.t .

1
?f ya v.~ rd~ ı1

1 

f d .. ·· · ·· ·· · · f' 1 . sa arasın a a ı tı a ter:-ı ı.ı e ı -
velleri tasnif ve tanzim etmekte uncu pazartcsı gunu ıçtıma et- ıat e satılıyor. Halbukı rnemle- d' H .. 1• b 1 d · t 

· h ld' M b' ı k · · d .. . f' h ı. u asa u mese e e ın ac dir. mesı mu teme ır. e us ar etımız e boyle bır tas ıye ane d' lın. . H'd. 1 ~ · ·· ı·k b d l A k l k · .. d . ·1m . h e ı ıstır. ın ıstan ınese esı Cetveller cuma gimu ta ı un an evve n araya ge ece nın vucu e getın esı em o d •1 · .11 . ·ı · h 
l · d b d H Ik ç ı ·· - . e nı ıayet mı ıcı enn rnes ur 

edilecek erın en u esna a a .ıı-.cası yuksek fıyat farkından halkımı- · . G d. ·ı · · ı·f d'I k 
d 

• k · l kt .. h .11 . . . . "f d reısı an ı ı e ıtı .a e ı me su 
Perşembe akşamın an sonra umumı ongresı top anaca. ır. zın, musta sı erımızın ıstı a e .1 b' . b -ıaınm - · k ı . . retı e ır netıceye . ag ı.ş-

. !ley'eti teftişiyece tetkiki lazım Kongrede verılecek a~aı ar etmelen, hem de tasfıyehanede t Aııt k H. d' da İngilizle-
M l. d' k "f h' t ı · · b. ır. ı ın ısan 

gelen a ., cetvel kalacag-ı ic.in son ec ıse ıre tı ma ıye mr c o- ıssız ırcok vatandaslanmıza is k ·ı·hı ·ı·h bı"r mu 
~. . . . . . - - . . .. - . · re arşı sı a ı, sı a sız -

cetvellerın tetkıkı ve teksırı bıı lacaktır: . . .. . • bulun~ası gıbı musbet net~c:ıer kavemet kalmamış oluyor. Hin-
gecede bitirilerek cuma sabahı ycnı mtih~pta bugun ıdarı verebihr. Kanaatımızça ışın distan meselesi ke~ilip atıldı 
mahallelere iade ve talik edil- v::ı:zıfel.erd; bt..·J~anlar namzet müşki~~tı; ~~tün bu mes:U ve mı.? Bundan sonra orada İngi
miş bulunac?ğı muhakkak ad- gostenlmıyecektır. Esase°: bun- teşebbusat ıç~n ıyalnız kredı bul- !izlerin mevcudiyetine karşı bir 
dedilmektedır. . .. .. larm maaşlan mebus tahs~sa~ı- m~ ı;.ıe.selesınde toplanmıyo~-. hareket olmayacak mı.? Bu su-

Her kazada na~ıye mudurle- '1:3 nazaran ~_?k fa~la o1dugu ı- ~~şku!.a~~ .. ve muvaffa~ıy~tsız allere cevap vermeği bir tarafa 
ri geceleri de faalıvette buluna- çın namzetti. g. e talıp oı .. ml'}'?~ak~ lıgın buyugu; memleketın ıktı- bırakarak denebilir ki: Mak Do 

1 d l B b Umumi misakın tarl ı ni isleyen 
cak mahalleleri birer birer gez- arı zanne .ı ıyor .. _ug?n ınncı · sadiyatıru alakadar eden bu gi- nald hükumeti İngiliz impera- Mr. Mi/an 
mekte "'"doldum.lan cetvellere s.mıf valiler _600, ıkıncı sınıf_ va- bi.~şlerin; k~vve.tli teş~~kül ve torluğunu şiddetle alakadar e- LONDRA 9 (A.A.) _Avam ka-
nezaret ctmektedırler. Gecelerı, , lıl~_r 500 lıra maaş alıvoı !ar. mu.esseselerın elınde degıl, mün den iki mühim meseleyi bir ne- marasında lngilt"cnin bazı kayıt ve 
nahiye müdürleri encümeni dai- Musteşaı:Iarın maaşları da me- f~rıt ellerde bulunmasından ge- ticeye bağlamıştır. Bu iş başın- şartlarla beynelmik l ihtiliil!arın hal
ın· katibi umumilik bürosu ile bus tahsısatrnd?n fazladır. Me- lıyor. Halbuki sennaye, şahsi · daki amele hükumeti hesabına 1 ıine dair buhın•n umumi .'.nı~~kul bi
polis rnotosildetlerile daima ha- busların başka ışle meşgul olmı teşebbüs, tecrübe ve teknik cep kaydedilecek bir muvaffakiyet- rinci, iki'lci, ücüncü ve dor?~ncu f~
li muhaberede bulunmakta ve yacakları da teeyyüt ediyor. Bu helerinden rakiplerine nispetle tilHint millicilerile umumi Vali sıdllarıknı b bule ~ı:vafakad!ını t~esyv~p 

· · · · ·· l d ı ı · f azlı · k d l . .. · . c en arar suretını tev ı ey n cetvel ılıtıyacı, ıkmal edılen me- cum e en o araK ~m ıy ~ır- o a ar <uvvetlı olmıyan Tur- arasnda bu suretle !hasıl olan itı M. Henderson hü kiımetin evvelce 

Türk-Rus deniz itıla 
İzvestiya gazetesi itilaftan mem -

nuniyetle bahsediyor 
MOSKOVA 10 (A.A. ) - 7 mart 

ta imzalanan Türk - ovyet deniz pro 
tckolundan bahseden 1zvestiya gaze
tesi diyor ki: 

muhiti Atlaside elde edilmcyor 
!ahlanma yarışı devam ediyor. 
kü sulh siyaseti ve her sulh ve 
devletler tarafından harp mal& 
istismar ediliyor. 

Türk - Rus deniz itilafı' 
Yunanistan 

ATlNA 10 (A.A.) - Türk· 

"Beynelmilel vaziyetin vahimle, 
tiği şu and• protoV.olun imzası bil
hassa c~libi dikkattir. Bu ihtilaf ka
pitalist alemde bahri kuvvetler hak
kında mütekabilen malümat verilmek nan itilifnameıine hAkiın olan 
e.as1na müsteniden aktolunan itilaf- di.itünce ile aktolunan Türk .1 
namelere benzemez. Türkiye ile Sov deniz itili.fnameıinin imzaıı "f. 
yet Rusya bir çok senelerce·tecrübe mahafilnde müsait bir intiba 
edilmiş olan aralarındaki dostluktan mıfbr. Mezkıir mahafilde ayni 
emin olarak bitaraflık ve ademi teca- name hi.diı olan vaziyetin deniı 
vüz mua ht>d<"sinin bir mütemmimi o- rafları üzerinde müıait bir tesir 
lan ve sulhiin tar•inine bir zaman teş cağı beyan olunmaktadır. Filb 
kil eden i.ıu protokolu imza etmişler- Karaden.izde tealihat rebbetiı1İ• 
dir. Bu suretle iki devlet Karadeniz hayet bulması Türkiyeye dona 
havzasrnda sulh yolunda mücadelelc nr tezyit etmek imkinmı ve.
rinde muvaffakiycte ermişlerdir. Hal ki aksi takdirde Yunanistan da 
bulri bu muvaffakıyet ne Akdenizde hareketi takip ebnek mecburi)' 
ne Bahrimulıiti Kebirde ne de Bahri- kalacaktı. 

Yunan - Bulgar 
Yunan - Bulgar müzakeratının i 

netice vermesini isteyoruz 
ATİNA 10 (A.A.) - Türlriye'müzakeratını alaka ile takip etli 

elçisi Enis Bey dün Yunan Hariciye bildirmiş ve bu müzakeratın Jı 
nazırı M. Mihalakopulosu ziyaret e- suretle neticelenmesi arzusunu 
derek 1'ürkiyenin Yunan - Bulgar etmiştir. 

Meb'us tahsis· tı 
sai nİ!"· eti hak!cında süratle te- ketlerle bankalar ıdare meelısle kiye'de münferit zeka ve kabili- laf hakkında söylenen şeyler, bildirilm :ş olan ihtir.zi kayıtler da-
dabir alınmaktadır. rinde aza olamıyacaklardı!-. yetlerle o kadar ağır işleri yü- biribirine uymayor. Bu itilafın ' hilinde 1ngilterenin bütiin beynelmi- J 

İntihabat esnasında rey at- Her vilayetten kaç mebus rütmek güçtür. Unutmamalı ki, metni !henüz neşredilmemiş- 1 Jel ih:ilMların halli . hususunda ha- Meb'uslar ancak mart tahsisatını a . 
mak için kanunen nüfus tezke- çıkacak bizde büyük işlerin emniyetle tir. Teferruatın ne olduğu he- 1 bkeml lıgde ~abul etm1esıı:ı ~rzu tM·tmekt.o l d N Al B b tJ 

.. b b • J ı - d • ANKARA 10 92 7 de va .... "l b·ı . . . .. . L"'k" u un ugunu soy emıstır. umaı- mıs ar ır, ecip i eyin eyana 
resı ı razı mec un o. c ugun. an • •.. - . ; . .. - yurut~.e ı mesı .ıçın muşterek nüz bilin:neyor. Lakın••U .?me- leyh demiştir ki' • 
kaymakamlıklara emır venle- pılan umumı nufus tahrır.ne go- teşebbus ve faalıyetleıx- kıymet te muhalıfler tarafından hucum _Biz bu kabul keyfiyetini ne- ANKARA 10 (Telefonla) - Mil- 1 mişti. Bu tahıisa~ •. her ay iptid3 

rek niifus kağıtlarını kaybeden- re yeni intihabatta mevcut me- vermek lazım geliyor. Emniyet vesilesi ittihaz edilen bu mevzu tayici bü;ük bir mikyasta Avrupa- let Meclisi idare amiri Denizli meb'- da mebuslara verılır . 
terin <lerhal yenileri çıkarılmak bu~lardan .ıs fazla mebus çı~~ - ve muvaffakiyetin yolu budur. üzerinde iddia edldiğine göre nın müstakb'.:I .m~kadd.eratın~ ~ayin usu Necip Ali Bey, meb'usların al- Bir gazetenin yazdığı gibi meb 
lizere istical edilmesi tebliğ edil cagı anl<U?ılmaktadrr. Tahrırı İhracat işlerindeki mesaimizi bu ihtilaf millicilerin lehindedir. e.decek olan onlimuzdeki tahdıdı t.e~- makta olduğu tah•isat için bana bu !ar tahsisatlarını daima almıt d ··r b' .. · k ı b. ' lihat konferansının muvaffaktyetı ı- ·· d d. k. dlr!er Kendilerine ancak içinde 
mistir. nu usun tes ıt ettıgı ra am ara ıraz da bu cephe üzerinde tek- Çünki Gandi deniz suyundan . b'l -· · · ·h t b .. gun e 1 ı: · ~ ~ h . • • k - . çın yapa ı ecegımız ıstı zara m u- , 1 h . lunduğumuı: mart ayına ait tab 

Halk fırkasının bir tebliğı naz~ran er ~ılayetın c;ı aracagı sıfe çalışalım. tuz istihsali ve tevzii hakkını al yük bir kısmını teşkil etmekte oldu- - Mebus a~ın ta sısatı .g~çen verilmiştir. Bu vaziyet hilaf'°'; .. 
Cümhuriyet Halk fırkası u- mebus adedı şudur: Siirt Meb'usu mrştır. Bu doğrudan doğuruya ğu mütalaasında bulunuyoruz. Bu sene çıkarıla~ bı.r ka.nun muc'.bınc~ gazetede maksadı mahsualo. yasP" 

ııı ımi katipliğinden dün aksam Adana 6, Afyon 6, Aksarav MAHMUT Hndistandaki tuz inhisanmn konferansa iştirak edecek olan mil- her ay. 500 !ıra uzerınden tesbıt edıl olan havadis, klilllyen yalandır. 
!s~anbul fırka vilayet idare be- 3, Amasya 3, Ankara 10, An tal- aleyhinde dc;ğfl midir. ?Mac Do le~ler, bu konferansa iştirak ed:~ 

. . . a 5 Artivin 2 A dm 5 Balıke Af • ' .. k. in .. ed mılletler konferansına sulhun banısı Kayseri Maraş yetme şu telgraf gelmiştır: Y. • • Y. . • erın nald hu umet e hucum en- olan makanizmasına olan itimatları -
C. H. fırkası latanbul sır 10 Bayazıt 3, Bılecık 3, Muş e !er böyle bir itilafın neticesinde derecesinde milli kuvvetlerini tenkis • 

vilayet idare hey' eti reisliğine 2, Bolu 5, Bordur 2, Bursa 10, _ Hint mi1Iidle~ lngiltere aley- ve tahdit etmeğe davet edilecekler- ŞOSeSl 

Fransız - İtalyan iti· 
lafı ve Japonya 

"C. H. fırkası namına meb'- Cebelibereket 3, Çanakk~le. 4, (Başı birlnei sahifede) hinde olan k~ndilerinin kuvvetli dir. Eğer_ milletler, hükumetlerin çı- ANKAR'.' 10 .<A.A:? - K~yseri-
u 1 - n mzetliklerini k ak Çankırı 4, Çorum 6, Denızlı 6, • . olduğunu söyleyerek gitgide nü kacak_ ıhtıUifları ~uhar_e~elerın kade- ~araş ş~~e.sıne aı.t keşı-.namenın. tet- TOKYO 10 AA _ Jal'°" 

s uga a oym D. , k. 
5 

Ed. 
4 

El' . "onra Şevki Yunanlının sırtını yere . . . re baglr olan netıcelerını raptetmek- kikatı bıtırılmek uzeredır. Sosenın u· • • • . 
icin müracaat .edece_k zev~t~ ıyarı.oe ır • ırne . :.. .azı.z ıı;eti~"!· Hrık~ın bul.unan Yunan ~';,Y~ fuz kaza~a.caklarını ~ddı.a edı- ı ten ise başa bir muslihane çare ara- zunluğu 270 kilometro olup masarifi! ya'nın Fransız - İtalyan denıı 
fotograf ve tercumeyı hallennın 5, ~rzıncan ~·Erzurum ı •. Eskı- tı r~~· ~endı ş~.':'ıyonunun magl~bı yorlar. Sılahs.ız olan bır ~cık manın lüzumuna kail olduklarını gö- ınşaiyesi 5 milyon lira tahmin edil- tilafr hakkındaki cevabınnı I<' 
beraber gönderilmesi lüzumu şehır 4, Gazıayıntap 5, Gıreson yetını brzzat duduk çalmak ıuretıle Hintliler hiikumetçe zaptedılen recek olurlarsa harpten sureti kati- mektedir. Bu şose büyük ticari ehem! t rt b. tas · ~ 

4 G.. ·· h 3 H k" · 1 ı ilan etti h" 1 k k . k" • . . . . b 1 k d y 1 ı yı sız ve şa sız ır vıp tekrar bildirilir." , umµş ane , a arı , - · .. mallarına tekrar sa ıp o aca ·- yede feragat etme .'m an cıaıresı miyetı haız u unma ta ır. o un h. . d _ h l !il 
Dünkü aazeteler" . İstanbul çdi 2, lsparta 3, İstanbul 20, . Albncı gureş. . !ardır. Müstakbel idare şeklini dahiline girmiş olabilır. M. H:nder- inşasına önümüzdeki mali sene zar- ıyetın e oldug~ ab~r ~ tn ti 

.. lk b 

1
. . İzmir 13 Kars 5 Kastamonu 7 . lımaıl~~ Ragıp araornda ıdı. On da . . . ot l nac k k nf r son, aralarında ~spanya, Belçı.ka ~.° fında başlanacaktır. tır. Londraya gonderılmış O 

28 ncı ı mektep mual ımlerın- . ' ' . kikalrk ırureşte berabere kaldılar. tayı~ 1?.n op ~ . a 0 e an 1 İsveç hüki\metlerı bulunan sekiz hu- bu cevaba ait tafsiUi.t henüz (lef 
den Arif Feyzi beyin namzetli- Kaysen 6, Kırklarelı 3, Kırşe- Yedinci güreı sa mıllıcıler de ı§tırak ·edecekler kfımetin daha şimdiden umumi misa- Mülkiye müfettişleri d'l . 1 kl ~ be JI 
ğini koyacağını yazıyorlardı. hir 3, Kocaeli 7, Konya 12.' Kü- Son gÜı·et, Yunan şampiyonu za dir. Maamafih Hindi.starı 1?ese- kı kabul etmiş o.ldu~ıa.:ın~ ve.bunlar- 1 • • re 1 memış 0 ma a ra . r 11' 

Dün bu hususta müracaat et- tabya, 7, Mala~ya 7, Manı~a 9, nut1a_ F!"k "r~ornda idi. Bunda da lesinin lbu sueretle ~ır net{ceye dan altısmnr hı~ hır ıht~razı ~ayıt grup.arının takvıyesı P?ny~nın b~ cevaba m~~lıp 11 tiğimiz Cevdet Kerim B. demiş Mer_aş 5, ~~rdın 5, Mersın. 3, çok balcim v~yette güreı~n. _Faik bağlanması ne d.e~rse densin de_r~eyan etmemış oldugunu soyle- ANKARA ıo - İstanbul. Kırk- ?~etınd~-~·~-ta~ .m~taıeıı 
fr k.. Mugla 4, Nıgde 4, Ordu 5, Rıze ~"":'le farkı rle Zamota calıp rlan e- şimdiki hükılmet ıçın b;r muvaf mıştır. . lareli, Tekirdağı, Çanakkale, Bahke- ılave ettıgı ogrenılmıştır. JııP11 

ı ı. 3 S s·· . j dıldı . M Henderson, Brıtanyanın bu .. b l h"'-~ · bilh F ;:ııt 
_ Bize henüz bu yolda hic , amsun 7, ıırt 3, Sınop 4, B. ti d" ıl .. fakiyet sayılmaktadır. h ~ cihana bir nümune olabilece- sir ve Bursadan murekkep u unan ' ya Uı<.umetı assa rans 

• _ S 8 Ş b. k ah" . u sure e un geçe yap an Turk usus a b. · · t it" d a 1 n ilk ' l'k l ~-'-t~ 
bir müracaat vaki olmuş deg"il- rvas • e ın ar ısar 2, Tekır Yunan güreıleri Türk tak ğine katiyen kani bulunmakta ve A- ırı~cı e •.ş ~r~pu.n a Y pı ~ . ma ı o acağı ve olduğu uu• 

d - 3 T k t 6 T b ~ U . . ' . ımmm b ı d · ·f k teftışat netıcesını mubeyyın layiha- b h' l haf d e dir. Müracaat olurGa tabii kanu- agı , o a , ra zon ı, r- kat'ı galebesıle netıcelendi. . . . . . 1 vam kamarasının u mese e e ıttı a _ ı a ır ere ve mu aza e ec 
• hk" d h·ı · d h k fa 5 Van 2 Yozgat 5 Zongul Bu münasebetle ~ok --•·un .,.;; retle çeke kaydedılmesı sıls:leı Jile hareket edeceğini ümit etmekte- lar, fezleke ve raporlar gelmege baş- 1 k" h .1 . .t t nı·ı;ı 

nı a am a ı ın e ara et e- • • • - .. • _..~ ·-re9 . . d " , . ı t M· tak d' - k mi _ es ı arp gemı erme aı o dalı: 6 antrönörü, Betildattan Abbasa bir mantıkıye ıcabatın andır. C~.: dır. amış ır. . .n anın ıg.er 1.sı a.rr. ı • _ ir 
deriz." · k ı ti. heci. tti.• . ,, 1. · h d.ld: - . , Muha'-fet mevkiinde bulunan mu- nın da bır an evvel teftış edılmesını mıktarlarrrun fazlalıgına ve b 

B h ı t h · · ··r o ııaa ıye c avıze ye ge ınce, ıza e ı ırı "" ı 
Muhiddin B. in beyanatı ~. esap ar ~ rırı. ~-u usun Güreşçilerimizi bu neticeden dol . ve atır .1 "' hafozak.irlar namına M. Austen arzu eden Dahilıye vekaleti mlifet- yük harp gemileri meselesine 
Vali Muhiddin B. İstanbulda h~r vılayette te-sbıt .~ttıgı erkek yı tekrar tebrik ederiz. a veçhıle banger. Y an 1 ~ çe: Char,nbelain, b~r tadi~ teklifi tevdi et- t~şlerin sür:atle hareketini. bildirmig- dikkati celp etmi&tir. 

intihap faaliyeti hakkında ati- nufus mevcuduna gore yapılmış ~en arasında .b:r muk_.a".eledır v~ 1 miştır. Bu tadı.l te~lıfınde Avaı;ı .k~- tır. Bu teftış grupuna dahıl olup tef- . . • lıİ' 
d k' be b 

1 
. tır. Bu neticelere nazaran fazla J ımzamn taklıdıne manı olm::ık marasmrn Cemıyetı akvam mcelisımn tişe çıkacak olan müfettişler Ali Mu- ~oma ı~lafrrun ~uadd~I ııı! 

e,; 1ya:ıatta u u~m~şt.~r · mebus çıkaracak vilayetler sun- Çekler için müracaat edilen hususi bir ı n.üfuzunu ten~s ~tme~te ve on~n ye- nis, Derviş Hüsnü. Hilm~. Hüseyin ş:kılde yemden tasdıkma Iuı 
- ntıhabat faalıyetı sur'at-

1 
d , b nk eledı"d.tr H ' .1. rınc bc ynelmıkl ıh tılalları teşcı ede- Sabri İmadettin Halil Rıfat Abdul- hasıl olmasından korkulmalctt' 

1 .1 1. E d f 1 . ar ır a a muam . amı ,n . . 'ka 1 · • • f 
~ ı ~':~yor. sas e ter ~rın tan Ad A B lind ki ekin tedi e edilm .,i cek mahıyette bır usul 1 me eye: lah Feyzi. Yahya Sezai ve Hacı Hüs- dır. 1936 da toplanacak koli~ 
zımı ıçın muhtarlara venlen beş ana 2._ nkara.2, ursa 1, e e .ç y ~ mekte bulunması~da.n dolayı ~~umı nü Be !erden ibarettir. .. .. . ·ıtiii 

ün kafidir Defterlerin he , f Çorum 1, Dıyanbekır 1, İstan- K f d hakkını ıptal edemez. Çek avt- misakı kabulden ımtına eyledığı be· Y • . ransta buyuk harp gemılerı dl 
g f . . . . . . . ye 1 bul 4 İzmir 2 Kayseri 2 Kas- on eransın a ze resmen kabul edilirse vadeli )'an edilmektedir. M. Chamberlain, Son zamanlarda umumı. tef.tışata ortadan kaldırılması hususuıı 
U: tışıyece teksınnı, ıcap ederse tamo;u, Kon;a, Malaty~. Ma- ek ihdas edilmiş olacak ve tica· v~rmiş olduğu tadil teklifine diyor çok ehemmiyet atfe~en Vek~~etın y~- beslenen ümitlerin de boşa çıl';, 
bır çok memurları çalrştrrarak . 8 .. . Bern ç . . . ki: ni bazı gruplar teşkıl edeeegı tahmın aca - zannedilmektedir Bu fil' 
24 saat ,içinde ikmal edeceğim. raş, Mersın, Samsuı:ı,_ ıırt, . Sı- ri mahıyetı haız olmaksızın or- - Umum! misakı kabul etmek olunmaktadır. gr · ,,rı 
Defterlerin miliallatta taliki n?p Sıvas, Tokat vılayetlerı de Sefİrl•ffil•Zl•D nutku taya yeni bir poliı;e çıkacaktrr. ı Cemiyeti akvam~n s;bebi. üıdası olan tale.al:rın gelecek sen~ ?en~ 
müddeti olan 15 günü muh f bırer fazla mebus çıkaracaklar- Bu suretle çekten daha az taks 1 ve meıkfir cemıyetın taKıp etme~e Alman ordusu tahsisab de ıçtima decek tahdidı tsl~ 
edeeeg"iz İfraz müddefa.~a dır. Bazı vilayetler de geçen in- alan muhtelif devlet hazineleri 1 oıduğu u,uııer hal ve.fasıllarına bil: BERLİN 10 AA - Ray- konferansı tarafından nazarı ı 

· ı ını e tiha t d h k b CENEVRE, 9 A.A. - Çek k . L' hassa uygun gelen bır takım ahvalı • · · tibara alınmak .. ze dcınıeye~ 
kısaltmıyacağız. Yalnız itirazla P a~ a a no san me us çı- ve emre muhavvel senetler kon- mutazarrır olaca tır. a Hay daha aşağı bir mahkemeye tevdi et- hiştag meclisi bütçe encümeni . . . u re. 1 
rın tetkiki icin sekiz gün müh- ıkar~c~klardı':. Onlar da s~dur: feransında Bern elçimiz Cemal nizamnamesine tamamr.ıı ıvuva mek olacaktır. milli müdafaa bütçesi hakkında edıld!ğl zan ve tahmın olunrrı~ 
let, esasen defterler itina ile ve 1 .~1t.~ıs, Gazı Ayıntap, Gı.re~on, Hüsnü Bey söz alarak demiştir frk olan 1926 Türk ticııret kanu .M. Chamberlain, Roma ve Paris- jeneral Groener'in izahat ve m?ı tadır. 
mümkün olduğu kadar hatasız G.ıımuşhane, lsp?rta, &.eb~ara ki: nu çekin görüldüğü anda tediye tekı muvaff?kryetlerden dol~yı M. dafaatını dinlemiştir. Jeneral PARİS 10 A.A. - FrııııS' 

_ hısar Trabzon bırer Rı7.e ıkı ek ·b . . . f d l 1 Henderson ıle M . Alexander ı hara- d . . İ . ' İ dl 
hazırlanmakta oldugundan tem "k ' b ık k' · "Konferansın ticaret senetle- mec urıyetını re e ece t -<ayıt- retle tebrik etmis ve İngiliz mümes- Groener, Alman or usunun sı- ıle ngıltere ve talya arasIII 
d . d'I k . sı me us ç naca tır 1 b k ı· , • f kal d -·ı d 1 h. 1 d . . ·1·f ··..s-lt ıt e ı meyece tır. 
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7 ah . . . ..f · da b ri hakkında mevcut muhtelif arı tanımaz an a mua!11e atı- sillerinin İngilterenin her ikisile ga- yası ır ara egı ev ete ız- yapı an eruz ıtı a r yarın o,, 

İtirazlar, sür'atle tetkik edile . h t ~rırı nu ~~n in k e- memleketlerdeki kanunlan tev- m da tesl:)il etmeği hiç ~üµhesiz yet dostane münasebette bulunduğu met ettiğini gür bir sesle beyan den sonra neşredileeektir. 
cektir.Heyeti teftişiye kararının n.b. afrp,ksa

1
!rd umubmıl as

1
ta 1 l~r hit etmeğe çalışmaktan maksat konferans arzu eder. Ancak, bu iki büyük dev!et arasındaki itilafları etmiş, istenen tahsisatta herhan 

. · f . . ..dd .. d b" gı ı ev a a ese ep er o m<>dıgı . . • . bertaraf etmege yardım eylemek su- · b. ı ·ı•t im Gandi'nin istikbali ıstına ve ıtıraz mu etını e ır . . b h 1 .. b . larr bunların beynelmilel teda- ar'.u bılhassa ıktısadı ve tıcari .1 .f 1 d· - ·- · .. k .b gı ır surete tenzı a yapı a-·k· .. . d. -· B.. .. . . ıçın u esap arın mus et netı- . . ıctı e ı a eye ıgı .. ı gorme ten ı aret k b 1 . n· J 1 ı • gune ın ırecegız. uttin ıntı 1 -· t h . d.l k vülüne daha fazla teminat ve hareketleri teshıl etmek maksa-1 olan ümmiyeyi tahakkuk ettirmiş ol sım a u etmemıs r. enera / 
h b 15 · d b. ·-!ı . ce er verecegı a mın e ı me ta .. . . .. - G F ı b.lh AHMETABAT 10 AA. a atın nısan a ıtıuımış o- 0. 1 t•h b t f 1. . h sühulet temın etmektır. Bu ti- dından mulhem olmalıdır. Çek duklarını beyan etmistir. roener, ransız arın ı assa . • · ... s' 
1 - h t . ,, ır. n ı a a aa ıyetı er ta- . . ' M Ch b 1 . - M M . . • h t Al • Gandhı Ahmetabada geldıgı acagrm esap e tım. f d k d. caret senetlennın bugün haiz bir tediye vasıtası rolünü ovnar . am er aın. . ussolını, umumı arp en manya nın •. . . dt 

10 vilayette lefterler ikmal ra ta evam etme te ır. oldukları kuvveti tahdide medar cek istimalinin gittikce yaı;lma M .. Grandi ve ~·. Bria~d'dan da si- mes'ul olduğu yolundaki ıit- man tanf edıl~mıyecek derec~ıa 
edildi 1 b·ı k h h . b' hd. · d' k , .1 I tayışle bahsetmıştır. Lıberal fırkası harnlarını protesto etmiştir. coşgun tezahurler ve alkrşla .. 

T . o a ı ece er angı ır ta ı- sı ve te ıyatın çe vasıtası e ya- lideri M Herbcrt Samuel muhafaza k t t Eh ı· G dnd1 

ANKARA 10 - Dahiliyeye ayyare pıyangosu d t b•ttab• k f b . . . - A .k s t arşı anrmş ır. a ı, an • ' .. a 1 1 on eransın u me- prlmasının tekamüliı hesahatın karların tadil teklifleri aleyhinde bu- merı a ovye ·- . . . b s~ 
gelen malumata gorc, on vila- b •• k•l k saisile kabili telif olamaz Çek d -· t. k h. lunmustur gonnek ıçın vagonların ad• . .h b . ugun çe 1 ece . cereyanını egı~ ırece ma ıyet . . •• bat kl d h • .. t .. ll 
yet~e ıntı a ata. aıt ~sas_ d~fter- üzerine peşinen tediye mecbu- tedir. munase 1 ma arı~ a ve .. atta us u ağ• 
ler ıkm~l ve.ta~ik edılm~ştır: Tayyare piyangosunun onun- riyetinin kaydı, çekin haiz oldu- G k• b d VAŞİNGTON, ıo A. A. - çılgın bır tehalukle yer.t~t.ın ~' 

lzmırde ıntıhap faalıyet1 cu tertip ikinci keşidesi bugün g-u bugünkü basit şeklini talı ·ı Bunun içindir ki çekin kuv- ece 1 ar e e H . . M Sf çalışmıştır. Bu esnada ıtışıp _, 
tzMİR 10 Ş h 

. f vı t' . t L&:f d -·1 b·ıak· ancıye nazırı . ımson, k .... d b. k k·msel•• 
. . .' - e .rın:ıizde öğleden sonra Darül ünun kon- eder. Bu kaydın çeke geçmesi ve mı a.U-1 egı • ı ıs onu Dün gece saat . 23 .~e ~ey~~,t~a Sovyet Rusya ile münasebat me ı~a yuzun en ırço · 1 ır. 

dunden ıtıbaren mebus ıntıhabı ferans salonunda çekilecektir. kabul edilirse pesinen tedive 1_ tezyit etmek ve kat'ileştirmek mey~.an~cı İbrah~~n dukkam onun 1 .. Am .ka, b h _ hafıf surette yaralanmışlard 
t f d k b. f l' , . o l" d C k . . 1 d de Sıırtlı Seyfo şofor Mustafa ve Sa se esını, en nın u usus B k al • h Ik r"sffl 

e ra ın a sı ı ır aa ıyet başla- Bu kesidenin büyük ikrami- madan cek celcenler hakkında azım ır. _ e avızenın ma cşa ı, . k tut' 1 d P 1. .: ta alacag"ı v•-"yet·ı kat'1 su' rette oyunun Is ıgı a a ~. 111 d B l d' f d . • . • ·· krd· . k ld ım avgaya uşmuş ar ır. o ıs, gu ~· .. .. . rrııt 1• e_e ıy~ tar~ ı~ an muhtar- yesı 35,000 lıradır. _Bu~daı:ı baş mevcut ahkamı cezaiyenin de ta 1 ın önüne geçme 0 uğu- rültüyü duyarak yetişmiş ise de bun- tayin etmek maksadile, yeniden da kolayhkl~ ~o~lm~sıne ·dir· 
!ara dırelc1tıf verıldı ve. s~at. on ~a ıs .. 12, 10 ve sekız bın lıralık,buraya ayni suretle konulması na nazaran bu hıısusta1<i ahka- ı~rda~ .şoför. ~ustala, po~slerin ü~e tetkik edecektir. Bununla bera- olan Ga~dhınıı: uz.enne tal-: t1e' 
bırde .H~L: fır:rns:nda bır ıçtıma ıkramıyel~r de vardır. icap eder. Peşin tediyat, çeki mı umumiyeyi lazımsa ı:laha rı~e ıkı el sılah atarak fırar_ e~mış, ber Sovyet Rusyanın Amerika ~arlan nıhayetsız çı~ek ~~ket İ' 
aktedılrlı. Valı Kazım paşa d-ı B'u keşıdede son çekilecek 25 teskil eden uzuvlardan birisidir. fazla teşdit etmek teklifi bu muteakıben kalabalıkta':' hilıstifade h .. kumeti tarafından tanınması rı atmışlardır. Ateşh mıllıye 0ç 
b" Ik b · · · · k d 1. · 1 Seylo da kaçmıştır Saım yakalan u l d b" · G dh"' ıoO :r ara 1 u ıctımaa ıştıra et- numara arasın a 25,000 ıralık Diğer uzuvlar da projede tadat maksadı daha iyi temin eder . . z 1 hk .. k d - hususunrın düsünülmedig"i ihsas er en ın an 1 ye 
tı .. k"f . d'l k . ı m.,tır. ama ta ı ata evam et· . R h . t' 

· mu a at tevT.t e ı ece tır. edilmektedir. Bnnıın da ayni su- zannederim. ıncktedir <ılunmakta<1'" - • u v~ vermış -r. 
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yeni muamele Sanayi birliği 
Sanayi birliğinde ha

raretli bir içtima 

• • • 
vergısını n1uvafık gördü •. 

Yeni muamele vergisi projesi sınai 
müesseselerin 

lehinde olduğu tasdik edildi. 
Milli sanayi birliğinin heyeti u

mumiyesi dün saat 14 te fevkalide 
bir içtima yapmıııtır. 

Tam üç •aat devam eden ve çok 
hararetli olan bu içtimada yeni mu
amele vergisi projesi etrafında görü
şülmüştür. Fabrikatörler yeni proje
de bilhassa yüksek kuvvei muharri
kesi olan müessesatı sxnaiye eshabı 
kendilerini dört senedir tazyik etti
ğini iddia ettiklni verginin sınıf ta
olsa. alınmasrnd<ı.n müteessir oldukla 
rrnı söylemişlerdir. 

Ankaraya giden heyetin yeni pro 
je hakkında verdiği izahat heyecanı 
biraz teskin etmiş, bilhassa beşinci 
maddenin sarih ve kat'i ifadesi fab
rikatörleri memnun bırakmıştır. Ma
haza fabrikatörler bu eski şikayetle
rine bu Sl!ne t<imamen bu verginin 
ilgası için vrrilen vaitler hilifına o-
1ara vergiyi kısmen de olsa vermek· 
ten mt:"mnun bulunmuyorlardı. Uç 
saat devam ed,.n müzakereden sonra 
yeni kan un proj.:sinin erbabı sanayi 
için klsmen muvafık, fakat müessesa 
t ı sınaiye lehinde bulunduğuna ka-

rar verilmiştir. Y alnıs kanunen hazi 
randan evvel tatbiki için teşebbüsat
ta bulunulması da takarrür etmiştir. 

Dün bu hususta Sanayi birliği ki 
tibi umuınlıi Nazmi Nuri Bey bir 
muharririmize ıu beyanatta bulun
muıtur: 

- Muamele vergisinin yeni pro· 
jesi erbabı sanayiin kısmı hamı~ı 
memnun bırakmıştır. Evvelce mag
dur mevkiinde kalan müesseaatı sına 
iye yeni projenin kendil.eri hak.kın~a 
ki iyi mevadile kendllerıne sahıp bır 
hale geçmiş olacaklardır. 

15 beygirden yukarı olan mü esse 
satı sınaiyenin 15 beygirden yukarı 
olan kısmı mükellefiyetleri ise gene 
projede mevcut teshilatkir müeyyide 
!erle mükellefiyetlerini tahfif edecek 
]erine göre verecekleri resim eski e· 
hemmiyet ve yekOnu kısmen azalt
mış olacağından dahili sanayiden bu 
verginin tamamen kaldırılmasına im 
kan görülmediğine nazaran bu proje 
herhalde çok faideli neticeler verecek 
tir. 

1J1iJ: 110 o ı ı:t M 
Hırsız çete i reisi 

baloncu Remzi 

Maarif.!!. 

him yuvalan 
36 yeni mektep daha 

yapbrılacak .. 
Maarif müdürü Haydar Bey bu 

sene viliyet dahilinde inşa edilecek 
yeni mektepler hakkında şu izahatı 
vermiştir. 

- Bu sene elimizden tasarruf et· 
tlğimiz maarif varidatından 480 bin 
lira var. Yeni bütçeye de 890 bin li
ra konulmuştur. Bu para ile şehirde 
18 ve köylerde de 18 ki ceman 36 
yeni ilk mektep binası inşa edilecek
tir. 

Şimdiki bütçedeki tahsisatla da 
şehirde 23, köylerde 11 yeni ilk mek
tep binası inşa edilmektedir. Bunlar 
dan çoğunun inşaatı bitmiş ve küşat 
resimleri yapılmıştır. 

Gelecek ders senesinde, İstanbul
da mevcut ilk mekteplerde 40 şube 
daha açılacaktır. 

Millet mekteplerinde imtihanlara 
devam edilmektedir. Henüz neticeleri 
almadık. Bu mekteplere devam et
meyip te müracaat edenlerin şimdi 
imtihanları yapılmaktadır.,, 

Darülfünun divanı 
Darülfünun divanı pazar günü ç

tima ederek tıp fakültesi meclisi mü
derrisinin nizalı kitap hakkında ver
diği kararı müzakere edecektir. 

Kooperatif dersleri 
Tiraret mektebi .llisinde yeni. ih

das edilen kooperatif dersleri için 
kooperatif muhasebesi müderrisliği
ne Sergis Nihat Bey vekalete nam
zet olarak göster i !miştir. 

İktisadiyat müderrisliğine ise Ti
caret odası Ticart t kredi raportörü 
Hakkı Nezihi Beyle Servet ve Vahit 
Beyler namzet ohıra 1 ~ gösterilmiştir. 

Meclisi müderrisinin ekseriyet re· 
yi Hakkı Nezihi Bey üzerinde toplan 
mıştır. 

Eyip ilk mektebi 
Eyipte yapılmdkta ol•n ilk mek-

,;f1,~ Kaçakçılık v;ıaf'kA 
~·· - G" .. k .. d s an 

K .h d umru çe musa e-
OCasına 1 anet e en re edilen balyalar Tefviz kalmamıştır 

k d h k • Gümrük idaresi Galata gümrüğün adi iskan yapılıyOJ 
a inin mu a emesi de yaprlmak istenilen bir kaçakçılık 

vakasını meydana çıkarmıştır. İskan idaresinde tefviz muamel 
Şehrimizin maruf manifatura ti- ai kalkmamış gibidir. Pürüzlü iskl 

Mahkeme iki tarafı 
evliliğin fes hine 

da dinledi 
karar verdi 

ve 

. ~öğsü sık sık inip kalkıyor. Bel- luk karşısında h<r iki tarafın "ida
h kı heyecanl fazla . Uzuo bir hasta-f mei hayatt mü~terekei zevciyet eyle
hktan kurtulmuş zannlnı veren renk- melerini dairr.i imkcinda görmediğin
siz bir yüzü var. , den beyinlerindeki evliliğin bugün

Elbi .. sPsi bira z eski amrna, oldukçd. den itibaren boşanmağa inlı:ılabxna 
şık. Alagarson Lir tuvalet yapını~. ve keyfiyetin ahvali şalısiyeleri kütü 
Arkasında smokin biçimi bir kostüm. ğüne bu suretle kaydına ve bilcümle 
ay~ğında kısa ökçeli erkek iskarpin- muamelatı gıyabiyenin muteber ad
ler.ı, boyununda minyon bir kıravat.. dine., karar verdi. Kadln genç ha
Y~nı.z bir kusuru varsa. suratı hiç malla daha serbest buluşacağından 
gulmuyor. c:rkek sadakatsi., zcvcesindcn bu ka· 

Erkeğe gelince o zavallı. Feleğe dar !mlaylıkla kurtulduğuna mem
çoktan küsmüş bir genç. Romatizma nun, ma<ıkeme heyetini selamlaya
h baçakları üstünde vücudünü güç- rak dıs:.ırı Çiktılar. 

M. Salahaddin lükle sürüklediği görülüyor. Hatta a 
yak üstü duramadığı için reist.~n o-
turmak için mü•aade istedi. Evlat katili imam öldü 

Kadına soruldu: 
- Kocanıza ihanet etmişsiniz, ne Üvey oğluna zehirli şeker ycdirf!"-

diyeceksiniz? . rek öldürdüğü agır ceza mahkemesin 
"İhanat" in ne demek olduğunu de cereyan r-den muhakemesi neti

anlıyamadığı için hiç cevap vermedi. cesindc •~bit görülerek ya~ının mü-
0 z>m•n tasrih rdildi: saadcsizliginden dolayı idame bedel 
- Başka erkeklerle görü~uyor 28 sene ağır hapse mahkiım olan Üs-

muşsunuz ı küdarda Ayazma camii imaml Tev-
Adeta gülümser gibi; fik Elendi dün tevkifhanede vefat et 
- E ... dedi, ne o lmuş? Ona ne? miştir. T evfik Efendinin yaşı 70 e 

B~n k ·ndisini s -: vGıiyorum. yaklaşmıştı. 
- Demek Laşkasını seviyorsun.... Yarın aleyhindeki 
- Yok ~e·ıi}·orum baskasi... d 

carethanelcrinden biri Avrupadan 5 itleri de mülkiye müfettişleri taraf 
balya manifatura eşyası getirtmiş. dan hallolunmuştur. Mamafih iakıi 

Galatada ithalat gumrüğüne çı- adi görmemiş olanlardan müracaat 
kan bu eşya icın müessese verdiği den olursa muameleleri yapılmalrt 
beyannamede balyalardan birinin tül dır. 
bent diğe~_ dö_rdün~n ~e kaput bezini Tifo aşısı 
ıhtıva ethgını bddırmıştir. .. .. . 

Galata gümrüüünd 1 Butun mekteplerde tıfo asıaı yaı 
• l> e yapı an mu-ı maktadrr . 

ayenede bır tülbent balyası, bir de ·· · . . . 
kaput bezi balya•ı açılmış ve beyan- te Dun de Beşiktaş semtındeki mı 
nameye muv•lık göriilerek gümrük- cupler tal~bea~~ a.ıı. yapd~ı~ v.e Ç• 
t~n çıkarılmasına miisaade edilmit- klara bırer ıun mn verılm1ftir. 
tır. 

Balyalar tam gümrüğün kapusun 
dan çıkarılırken gümrük müfettitle
rinden Cemil Bey §Üphelendiii balya 
)ardan birisini açtırmıştır. Bu balya 
açıldığı zaman beyannamede kaput 
bezi olarak gösterilen muhteviyatının 
mendil olduğu görülmüştür. 

Gümrük tarifesinde kaput bezinin 
kilosu 45 kuruş resme tabidir. Haı. 
buki mendilin kilosundan 200 kuruş 
rtsım alınır. 

Gümrük idaresi bu eşyayı müsa. 
dere ettiği gibi tahkikata da başla
mışt : .. 

••• 
Verem 

Bir iki şırınga ile iyi 
edilebilir mi? 

Terkoa müdürü dün 
Ankaraya gitti 

Terkos tirketi müdüril M. Kut 
no dün Ankaraya &itmiıtir. 

Bu seyahatin tlrketln vaziyeti ha 
kında hükOmetle temaı etmek mal 
ııadile yapıldığı anl•tılmııtır. 

Şirket, imtiyaz ve emvalinin bi 
varis ölen Kont Kamandoya ait oldı 
gu ve binaenaleyh hepsinin hükUm 
te intikali lhım geldiğine dair neşr 
yatı gayri varit görmektedir. 

Muhiddin Rey 
Cuma ruhsatiyesi ve 

elektrik 
zammı için ne diyor ? 

. - Bir h ,:nm•l varmış. İsmail is- • vaya başlandı 
rnınde. Onunl:ı görilşüyormuş~.u n. Y::ırın gazetesi aleyhine tapu ida- Veremin tedavisi için bir iki şırın Vali ve belediye reisi Muhidd 

Her şeyi İtira fa karar wrerek ; resi tarafından ik ı me edilen hakaret ganın kafi olduğu hakkında baZ< ha- Bey cumaları dükkanlarını açma 
- Oldu bir is.. davasının muhok mesine dün ikinci berler çıkmı~tı. hakkını haiz olan esnafın ruhsativ 
- Drm ~k söy l~ncn d~ ı;ru? ce!"ada devam edildi. Müddeiumumi 

1 
.İstanbul veremle . mücadele cemi· harcc hakkında dedi ki: · 

Tekra r ~tti: mezkUr gazetenin tapu idaresini bir yetı bu hususta tetkıkatta bulunmuı - Bu, kanun meselesidir. Bunu 

• • • • lehin İnşaatı bitmiıtir. Yakında mek 

yakalanmadan evvel bir polısımızı tcbin re<mi kütadı yapılacaktır. 
- Oldu bir is... batakhane suretinde tavsif ettiğinden ve ayni zamanda Fransız milli verem la beraber, halkın pisikolojisine tı 
Erkeğe ~OrL?ldu ~ hakareti sabit görerek t ~crimini iste- mücadele cemiyetinin mütal.iasını sor mas ediyor. Bizden berşeyi yaprnc 

omuzundan yaraladı [ Ekonomi ] 
- Şimdi bo ::. J ıımak istiyorsunuz di. Muhakeme bir karar vermek üze- muştur. Bu cemiyet dün mütalAasını mızı istiyorlar, fakat iş paraya, ves 

demek? · re talik edildi. Veremle mücadele cemiyetine bildir- mek tarafına gelince feryadı ayyuk 
Roınatizm•!ı hacağını iskemlenin miştir. Mütalila şudur: çıkarıyorlar. Fazla olarak cumalaı 

köşesine dayayarak anlatt ı . Şehir haritaları yüzün- Veremlilerin ve verem tehlikesi al ruhsatiye rcımini vererek çalışma 
Evvelki gün zabıtanın yakaladığı hürlenmiştir. 

Y f kvart, Baloncu Remzi ve Hidro 3 - 4 gün evvel icra memurları 
11; ydardan müteşekkil hırsız çetesi- Çengelköyündeki eve giderek mühür 
n , ~it tahkikata devam edilmektedir. lü odadaki mahcuz eşyayi satmak 
B ı ~etenin Divan yolu, Gedikpaşa, istemişler, oda kapısını tetkik etmiş 
B :yazıt civarındl bir buçuk aydan !er, mühürlerin sağlam ve yerinde 
bı ri hırsızlık yaptığı tesbit edilmiş- olduğunu görmüşler. kapıyı açıp içe
tir. Çalınan eşyaların mühim bir kıs ri girmişler, mahcuz eşyayi elde mev 
tt.ı s~.trldıkları ve saklandıkları yer· cut listesi ile t • tkik ettikleri zaman 
:len istirdat edilmiştir. Mihim bir en kıymetlileririnin Vf! mühim bir 
l'(ısmı da satılmak üzere gönderildik kısmının ortadan sırrolduğunu gör
leri yerdea bugün istirdat edilecek- müşlerdir. 
tir. Çetenin reisi vaziyetinde bulunan İcra memurları bu vaziyet karşı· 
llaJoncu Remzi derdestinden bir ge- •ında zabıtaya müracaat etmişlerdir. 
c~ evvel Aksaray yangın yerinde ken Polis kapısının mühürleri bozulma
disini yakalamaya teşebbüs eden bir dan içindeki eşyaları çalınmış olan 
Polisimizle müsademe etmiş ve poli- bu odayi tetkik etmiş ve hırsızlığın 
:simizi omuzundan yaralamaya ve fira odaya pencerelerden girmek suretile 
ra muvaffak olmuştur. yapıldığını tesbit etmiştir. Şimdi hır 

Yakalandıktan sonra Remzinin sızın kim olduğu tetkik edilmektedir. 
Polisimizi yaraladığı tabancanın da Polis b•zı kims•lori şüphe altında 
hırsızlık mallardan olduğu ve bir dok bulundurmaktadır. 
tora ait bulunduğu anlaşılmıştır. , •• S k 
Karaya düşen vapurda Bır gunde aza o'du 

1 k '") • 1 - Kasımpaşadaki Tahtakazi 
a hn U çesı mahallesinde otur•n Gümrük me-

Geçen fırtı '1ada Şile önlerinde bir murlarından Sabit Beyin oğlu üç ya
lngiliz vapuru karaya düşmüştü. Va- sında Burhan evv•lki gün bahçe du
PUr dalgaların tesiri le sığlıktan açıl- ~arından düşmüş. hastahanede ölmüş 
ınış ve kara ile rabıtası kalmamıştır. tür. 

Tütün · piyasasındaki 
buhran 

- Kaç kere görmüşüm 0 adamla. d J d tında bulunonların kendilerine (iyi isteyenleri de çalıştırmamaya kalkı 
Geziyorlar, içiyorlar, gece beraber ka en açı an ava edici) süsü v<r•n bazıları tarafından şanlar oluyor ... 
lıyorlar. Fotogralçı M. Vayenberg aleyhi- vereme karşı ka t'i tesiri olduğu iddi- .Erbabı sanayiin elektriği belediy 

Son zamanlarda vuku bulan bazı - O adam dediğiniz kim? ne tesçil edilen şehir haritaların ı kart asile meydana çıkarılan ve ekseriyet ce ıcrasına teşebbüs edilen zam hak 
iflaslar ve piyasadaki vaziyet tütün- - N'l bu hamalif... postal halindr teksir ederek :;attığın- le hazırlanmış şeklı gizli tutulan ilaç kındaki şikayetleri için de diyor ki 
cülüğümüzün bir buhran geçirmekte - Genç mi b. iJ. dan dolayı belediye tarJfından açılan larla aldatılarak ıstısmar edilmesi - Zaten yapılmq bir ıey yok 
olduğunu göstermektedir. - Yok genç. :So•wk. Canım .. Var davaya dün ikin<i cezada devam edil gün geçtik\e çoğalıyor. Bu ilaçlardan Henüz teklif Ankaraya bile gönd n 

Bu h>lin devamına en kısa yol- 1.ielki 1~ yasindJ ... Ama ne pis, ama miştir. M. Vayenberg, haritaların tes aşağıdakileri zikrediyoruz: ;nedi. Elektrik zammı, sadece bir te 
dan v~ ,.n az zan1anda mcini olabil- ne pis... r çil edildiğinı haber alınca satışı dur- 1 - Friedmann aşısl: Bu pek es menniden ibar~ttir.,, 
mek için bir çok tedbirler düşüniıl- Mııtdi(:n siz d-: bO~anmak istiyor durduğunu v~ es~s ... n satrşa çıkJrdan ki bir icat olup son zamanlarda ma· - Şehir bütçesi için yeni varida 
mektedir. musunuz? • Iarın 200 d,.n fazla olmadığını söyle- lını Fran~ıı: ciğer yaralılarına satma- aranıyor mu? 

Bazı tütün tacirleri tütün inhisarı - !\lalista ... Pardon, yani ya iste- di. ya çalışan bir Alman mali şirketi :--- . Yukanda söylediğim gibi, he 
nın mübayaatta bulunmamasından, rim bir?ksin b ... ni ... Bıkmısim, usanmi Mahkeme IJ:tzı cihetlerih belediye tarafından yeniden tazelenmiştir. Fri şeys bızden istiyenler, hiç bir şey ve 
bazıları da gümdik tarifelerinden şi- sim!.. reisliğinden ve Turinı: kulüpten so- edmann asıa.ı Almanya, Amerika ve meğe tahammül edemeyip feryat ed 
kayet etmektedirler. J Mahkeme bu karşılıklı hoşnutsuz rulması i•;in t•lik olundu. İ~~içrede pek çok mücerripler ve se- yorlar. Fakat hangi çareye baş vuru 

Tütün inhis•rı vaziyetin seyrini' -- rırıyatçılar tarafından tetkik edilmiş yorııak kıyametler koparılıyor. İste 
takip ettiği için daha evvelden tedbir 1 bunun hiç bir aşı tesirini haiz olma- yen, vermelidir ... 
ler almış ve mübayaata başlamıştır. dığı anlaşılmıştır; hatta Friedmann -------

Yalnız Alman tütün piyasasında aşısının şırınga edildiği bazı hastala- Mahlul arsaların 
çıkan son buh"n ve Mısır hükumeti ~ın hallerinin ehemmiyetli surette a· 'hb • 
nin tatbik etmekte olduğu gümrük gı~laştığı görülmüttür (Brauer, Man 1 anyesİ 
tarifesi bizim piyasanın darlaşma sın ç " b .., d f heımer ve ııaire). Haber aldığımıza göre Evkaf ida 
da amil olan en mühim sebepler ol- 0CUgUDU Ogan anne e Varmış• 2 - Dr. Odin usulü: Bu usul has resi mahlUlatın tasfiyesi için lizıo 
muştur. I . d T 'k S tadan biraz k•n almak, onu ısıtmak gelenlere emir vermiştir. Bir çok yer 

Tütün inhisar idaresi tütünleri· ... zıru-· e epecı te, .~nnetçi ıoka 1 
" 1" alındığı auni de inkılip müzesi ve tekrar ayni adamın derisi altına lerdc mektum mahlO.l arsalar bulun 

· · · · h 1 - gı.nda otu·.~n Uş~klı Şukrü Efendi- ittihaz edilecektir. Bu itlerle meıgul s k · kta mız ıçın yem ma reç er aramaga H _ınnga etme tir. Bittecrübe bunun ma dır. Bu mah!Cıl arsalar ba•kal' 
b l nın z~vceıı FatmA anrm onilci gün olmak üzere kavmakan Baha Be · ·ı • · aş amıştır. 1 b. k d "-· ~ Yin tamamı e gayri müessir olduğu görül rı tarafından kendi arazilerine ilhal 

D. - 1 ld - 1• evve .. ır .. çocu . 0awrmu.ıtu. riyaoetinde bir komisyon teı'-·ı ed'ıl- ·· ·· B d'lm ıger tara tan a ıgımız ma uma Ş k d ou muştur. unun!• hakiki bir veremli- e ı iş bulunmaktadır. Evvelce ta· 
. . . . u. ru Efen ı .•evce11 Fatma Ha- mittir. · 'f ta nazaf"n tıitıin tacırlerı Mısır tari- 1 ka k d nın şı a buldugu katiyen görillmemit pu sene. tleri muntazam olmadığı 1·çı'r 

1 . d b .. d nım 1 e vga ettı a ın kızdı ve: oı·vanı harp mahk· 1 ti esın e ozı musaa atın vaz'ına te- B • • um an r. bu kabı! mektum rnahlOllerin mahJ(i. 
bb.. t . . . 11 •. k... .. - en ıenın çocugunu dokuz ay 3 D D lf'ld 1i . şe us < mesı ıçın u umete muraca kam d IZMIR 10 M k 1 - r. ange ı uaulü: Bu yetıni isbat etmek pek mll•kül oJ. 

• 

• 
l 

Fakat vapurda Rusyadan alınmış o- Z - Haçik ismindeki şoförün ida 
lan külliyetli miktarda altın külçesi resindeki 1367 numaralı otomobil 
olduğu tahkik•t neticesinde görül· Galatadan geçerken 8 yaşında Sait 
ınüştür. Bu sebeple ve herhangi bir oğlu Raşide çarpmış. sağ ayağını 
kaçakçılığa meydan verilmemesi için kırmıştır 

d kl d . ımda taıı ım, >en benim bı·r so"- - enemen If a ha- h • at e ece er ır. · h · d k. 62 k emen tatbik edilir edilmez iki daki- maktadır. züme tahammül edemiyorsun, ded·ı. Pli aneıın e ı mah iimdan 32 ıi ! 
Y 1 1 t A ka d k 1 · kadarı •z bir zaman zarfında basille- Evkaf 'd · · d' .. b' Unan 1 ar yumur a Ve iddiaya göre çocuğu öldürdü. n ra, o uzu zmır, mütebakisi ı areaının ver ıgı ır kara ' 'ı· 

vapurun rüsumat motörleri tarafın- 3 _ Aksarayda Yusufpaşada ota, 
dan muhafazasına k:ı.rar verilmİ!tir. ran 19 yaşında Müzeyyen Hanım 

Esrarengiz bir sirkat 
Evvelce Yeni postahane caddesin· 

de bir ikraz rr.:ür.ssesesini idare et· 
tnekte ik~n ifl · ~una karar verilmiş O· 
lan Nuri Beyin Çengelköyüııdeki e
vınde bundan bir halta kadar evvel 
l>u iflas işi ile alakadar bir hırsızlık 
olmuştur. Hırsızlık çok gariptir: 
. Nuri Beyin iflası katiyet kesbet
tıkte" mahkeme vasıtasile elindeki 
menkul ve kıymetli mallar haciz al
tı.na alınmış, Çenge!köyündeki evi
nın bir odasına konulmuş ve oda mü 

Müstahdeırini i'miyenin 
mart yoklaması 

Diyanet işleri riyasetinden maaş 
almakta ol~ın ım;lm ve müezzinler ile 
:nüstahdemiııı ilmiyenin mart yokla
ınalarına dünden itibaren başlanmış
tır. Yoklama bir halta devam edecek 
tiı-. yoklamaların hitamından sonra 
da maaş tevziatına başlanacaktır. 

Hacıemeı hayrahn 

şoför Sırrının idarrsindeki 3456 nu
maralı ot,,mobi!in altınd• kalmış, ya 
ralanmıştır. 

4 - Şoför Saminin idaresindeki 
3441 numaralı kamyon Fatihten ge
<:erken 10 yaşındaki Cemal oğlu Kur 
teş çocuğa çarpmış, başını patlatmış 
tır. Kurteş Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldınlmıştır. 

5 - Tophanede Kadirler yoku
şunda oturan 11 yaşında Halil 1432 
numaralı otomobilin altında kalmış, 
bacağından yaralanmıştır. Şoför kaç 
ıruştır. 

iade edilmeyecek 
emlakin kıymeti 

Muhtelit mübadele komisyonu 
son içtimaında Yunanlılar tarafından 
iadesi talep edilen emlakten iade edil 
meyecek vaziyette bulunanların bede 

linin takdirinden evvel iade imkanı 
olop olmadığının dördüncü büro ta
rafından tetkik edilmesine karar veril 
miştir. 

kazanç vers~isi Dördüncü büro yarın öğleden 
· sonra toplanarak bu hususta tetkika 

. ll~Hlemc i hayrat muvazeneı .. umu m d 1 ka ta başlanacaktır. 
'Ye meyanına dahil iken tea u -

I1tı · f'k Komisyondaki eski Yunan murah 
ı, ntınun 11 ind m~ddesıne te,v ı an haslarından M. Pollis'in Brükselde 
J azanç vergis:ne tabi tutulma yordu. 

d
. 3 i sene,i h aziranından itibaren ha- rr.übadele işlerinden b>his bir konle
em d rans vererek Türkiye aleyhinde bu

<> e ve.za :fi n1uvazenei umumiye en 
~~rılarak Evkzf butçesine dahil ol.du lıtnduğuna dair olan neşriyat hayret 
si ndan Evka f müdüriyeti umumıye le karşılanmıştır •. 
~ .nde bır m k nuııu t• b'k edilmedi- Yı.::' an heyetı murahhasasr, ko-
~ınd ' · 1 · b' · t ~ · . en 1• d mei bayratın kızanç ver- misyon ış e rı nın mucı ı memnunıyc 
ısın• · ' · • l · t k 1 1 t ' ı~ tu t .ıl ıno sı Evkaf müdüri- bulundugu ve mu~m.e .a ı o ay a.ş ır 

~· ,:•_'Iniy .i • ..'. w ist~nbul Evkafı mak içi?_ !ı~kıi etımızın ~ok laalıyc : 
1··:! tcbli r., edilmiştir. gosterdıe-ını bt:van etm.'ittr 

Ş kr . d f' h · h 1 · b ri öldüren zerrevi bir şua imi~. gerek ra göre mahlQI ı'da · hlOI 
alacaklar ü ü Efendi cınayeti haber alın- e oça ap11 ane enne uırün sev- • resme ma em- ..ı 

k d'ld'I bu usulün, gerek (Lill) li Dr. Del- lak ihbar edenlere 'hba ·- · h "' ca, bahçeıinde hir kuyu kazarak ço- e ı ı er. ı r ettıgı ma . 
Gelen malümata nazaran Yunanis 

tan bu sen• külliyetli miktarda yu
murta mübayaa edecektir. 

- .. 1 ka h H·· · mazure, usulünün bit': bir ilmi esası li'il satı.ldıg-ı zaman ••tı b d li d cugu gommü1, ~ t adiıe zabıtaya urnyet gazetesi • - 1 e e n en 
ak eli ka 1 yoktur. Bu usull.r etrafında yapılan yüzde bet ihbarı'ye olarak ·1m k se nce ce<et çı n mıı, kalil an- aleyhine dava verı e te 

ki . neşriyatı tehlikeli yapan hekimler- idi Şimdi ise bu ihba · " d 
ne tev f edilmiıtır. IZMIR ll) F d k d . ~ . rıye yuz e ona 

Menemende inkıli d . - oça a aymakam en çıkmasıdır, bundan dolayı kolay- ıblağ edılecektir. Diğer taraftan mek 
·---~---Paris -Istanbul arasında 

yeni hat 
Bu ay nihayetinde toplanacak olan 

beynelmilel şimendifer konferansında 
İstanbul ile Pf'.ris arasında yeni bir 
hat tesisi görüşülecektir. 

Bu yeni hattın Paris - Münib • 
Viyana - Bud~peşte - Solya - İstan 
bul tarikile olm"9ı muhtemeldir. 

Bir vagon defter 
daha kaldı 

Tapu idaresinde bulunan tapu ku 
yudu umumiycsinin Ankaraya nakle 
dilmekte olduğunu yazmıştık. Bu ku 
yudattan dün Ankaraya bir vagon da 
ha gönderilmiştir. Hauer aldığımıza 
göre tapu mahzenlerinde ancak ku
yudatı umumiyeden bir vagonluk tel 
ter kalmıştır. Bu defterlerin de ihza
rına başlanmı~tır. Bu vagon da bir 
hafta sonra Ankaraya gönderilecek
tir. 

lzmir tapu müdürü 
İzmir tapu müdürü İsmail Hakkı 

;Bey şehrimize gelmiştir. Haber aldı 
ğımıza göre gayri mübadillere ait em 
liikin kıymetlerini takdir için teşkil 
olunan komisyonda bulunacaktır. 

Avrupaya giden 
gençler 

IZMIR 
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_ Bura~ mey. ~.r Beye_ su~~·t !a~ıldığı rivayetinin !ıkla holkın itimadını aldatarak kaza tum mahlulllerin meydana çakanlma· 
eh. ecrıd··· d 

1 
Kubıliyıa çıktıgı gun (Hurrıyet) gazetesi bir nıyor ve bu itimat suiistimal edildi- sı için bütiın mahlCıl kayıtlar tetkik 

ş •1t 1 ıgı yer e açı acak olan in- makale neıretmitti. Bu makalede su- ğinden bütün k•nuni takibattan ma- edilecektir. 
kılap meydanının orta•ına Gazi Hz. ,·kast yapmıf ol akl ı~ d b sun kalıy9r y h ı f 
nin heykelinin dikilmesine karar v~ lunan yı'rmı' z·tmhakkıa zdan a_ unb~ ku . eşı'l ı'la" aalı'yetı' ·ı · f K b'l' . eh' ~- ., n a agır ır e 4 - Renner'in hususi davası 
rı rruı ·~·. ~ ı ayın f ıt edildiği yeJ lime kullanınıftı. Beraat eden maz- (Chellos - Siene - et Marne) da imaİ y ·ı Hilll . . 
re Kubılay ile arkada§ları namına bı'r nunla (H" . t) t . al h. d 1 ... eşı. . . ceıruyetı merkez heye 
- b'd kz d.l k . 1 r urrıye gaze esı ey ıne e ı en sözde hususi ol•n bu iliiç yu- tı ıkincı reıaı umumi hapish b 
a ı e re e ı ece tir. .-tica bayrag'" s bir dava a•tılar. t b . . . . ane aş 

Kimsesiz çocuklara 
yardım 

Belediyenin yeni sene bütçesinde 
kimo••iz çocukları okutmak için 30 
bin lira tahsisat konmuştur. Belediye 
bu husus için münasip bir şekil ar~1, 
maktadır. Mevcut para ile ne kadar 
çocuk okutulacağı yakında anlaşıla 
cuktır. 

Bu sene yeni yol 
açılmayacak 

Yeni gelen belediye bes aylık mu 
vakkat bütçeye nazaran yolların inşa 
sı için 70 bin li" tefrik edilmiş bu
lunmaktadır. Bu para mevcut yolla
rın tamirine bile kifayet etmeyeceğin 
den bu sene yeniden hiç bir yol acıl
masına imkS.n görülmemektedir. ·· 

Halit Ziya Bey 
Tapu ve kadastro fen işleri mü

dürü H•lit Ziya Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmistir. 

Maluller cemiyeti 

, mur a sarısına enz•r bir madde ile he".imı Dr. İbrahım Zatı l!eyin riya. 
hap. şe~l'.ne sokulmuş, bükülmüt ke- setı altında sıhhi müze salonunda to~ 
nevır kagıdından ibarettir. lanmıştır. Dr. Fahreddin Kerim Be} Cami avlularındaki 

medreseler 
C;aıni avıusunda bulunan ve idarei 

husus.iyece kiraya vtril,.n cami kapı
larının açık kalmasını icap ettiren 
medreselerin Evklf taraflndan istim 
laki için geçen s•n• bütçedo para ol
mddıgı cihetle istimlak edilmemişti. 
HaLer aldığımıza göre camilerde kıy 
mettar halı ve eşyaların bulunması 
dolayısile bu gibi camilor avlusunda 
bulunan medreselt!rin ıstimli.lki için 
bu sene bütçesine ıa~ım gelen tahsi
sat konulacaktır. 

Polis divanının verdiği 
cezalar 

Polia divanı 35 polisi muhtelif 
c.ezal~r~a tecziye etmiştir. Bu 35 po
hsın IÇlnde üçüne terkini kayıt ceıa 
sı verilmiştir. 

t. Mamafih veril'!"n ceza ancak Va· 
linin t"svibirie iktıran ettikten sonra 
katiyet kesbedecektir. 

Yunan konsolosu 

İyi edicilerin elde ettiklerini iddia Viyanadakiiçki düşmanlarının selamı 
ettikleri neticeler neye tevafuk edi- nı tebliğ ve çalışma tarzları hakkın
yor? Filv,ki t~davi edilen kimseler da müşahedelerini tebliğ etmiştir. 
hakikaten veremli iseler (pek geç Yeşil Hiıate bağlı olmak fakat 
geldiniz) d•nilerek terkedilirler. Di- müstakillen çalışarak 18 yaşı~a kadaı 
ğerleri 1-akikaten veremli değillerdir gençleri içki düşmanı yetiştirmek ü
ve onlu da iddi• edilen §ifayi hakiki ~ere teşkili kararlaştırılan Türkiye 
bir dolandırıcılığı setreder. ıçki aleyhtarları gençler cemiyeti ni

Şifaları ve iyileşmeleri dikkatli z'."!'n~mesi tasdik olunmuştur. Bu tC§ 
bir tıbbi nezarrte ve hususi hıfzıssıh kılat ile müştereken martin 23 üncü 
ha tedbirlerininmuntazam surette tat pazartesi günü Tepebaşı tiyatrosun· 
bik ve tokibine bağlı olan hastaların d~. çocuk velilerine ve gençlere biı 
çok kıymetli zamanlarını ekseriya ~usamere verilecektir. Maksat içkı
zararlı. daima faydasız ve pek pahalı nı~ fenalrklarmı izah olduğu için bu 
olan tPdt\vi tecrübelerile kaybetmek nıusamere parasız olacaktır. Bu mü
Jc düşecekleri tehlikeye karşı teyak- samerede Cümhuriyet gençleri malı. 
kuza deveti Milli verem mücadele ce feli fahri olarak bir temsil verecek, 
miyeti kendi~azife addeder. ayrıca mütenevvi bir program hazır. 

layacaktır 

Dün gelen seyyahlar Mekteplerdeki konferanslar de 
Dün Lotüs vapuru ile şehrimize vam etmektedir. Bu sene yeşil gür 

s.o İngiliz ve Fransız seyyahı gelmiş- bay_ramı için ~azırlıklar başlamıştır 
tır. !çkı al~ytarı bır mecmua neşri ve &a· 

Estern takrar müracaat 
etti .. İktısat vekaleti namına bakteriyo

loji ve zooteknik kısımlarını tahsil et 
mek üzere Avrupaya gidecek olan 10 
Elendi bL -.ıd " ki muamelelerini ik
mal •derek dun Avrupaya gitmişler
dir. 

. ~ . . . Ainaya davet olunan Yunan kon-
Harp mal;ıllerı cemıyetı bugün sa solosu M. Dalyeto yarın hareket ede 

at 12 de cemıyetın merkezı ~la? Voz cekti~. M. Dalyetonun yerine kon•o· 
necil '.le heyeti merkoziye ıçtımaını [I losluga tayin ol"nan M. Papadakis 
akteı ~ 'ktir. '.'aklnda İstanbuJ;ı gelce.ektir. 

Estern kablo şirketi mevcut kab
lolarln hükümete devri ve mukavr-Jc 
nin f~s?i sur~tile lıir anlaşnıa yapıl
ması ıı: ın tekrar hükümcte müracaat 
etmiştır. 

ır ~eşrıyat için bir neşriyat bürosu 
tesıs edilmiştir. Cemiyetin gayesine 
kar§ı gösterilen teveccüh ve müzahc 
retten dolayı birer heyet Vali Beyı 
ve mat.~uat~ ziyaret ederek cemiy tin 
teşekkurlerın arzedecektir. 

Be}'nelmilel tC'skiJatıa münas ba\ 
de.vam etmektC'dir. T,,ozan l.>eynp1 • 
lth raporunu göndermiştir -

:~ 

·e 

1· 

ıu 

a· 

ı 



Spor 

1931 senesi koşu 
• 

şampıyonası 

İstanbul atletizm hey'etinden 

rm ıınıdesl "Milliyet" llr 
11 MART 1931 

)AREHANE - Ankara cachle•l 931 senesi kros şampiyonası 
lOO Telıırat adreıi: Milliyet, ı •. 3-13-931 Cuma günü sabah sa-
ul. at 1 O da icra edilecektir. 

Telefon numarıılan: 
Koşu sahası: Beşiktaş kulü -

:4311 - 24312 - 243l3 bünden haı::eketle yıldız tarikile 

4BONE ÜCRETLERi Balmumucuya gidilecek ve tek-
Tilrkiye için Hariç lslıı rar ayni tarikle Beşikt;ış kulübü 

ylıiı 400 kurut 800 lrunıt ne avdet edilecektir. 
7 50 " 1400 n Müttefik kulüplere men!iup 

1400 .. 2700 " k 1 .. ______ O§UCU arın saat 9 ela Beşiktaş 

elen evraJı geri verilme• 
üdcleti geçen nüohabır 10 lruruı 

Guete '• matloaa1a ait itlff 
"' üdiriyete müracaat edilir. 
awetemiz ili.nlana -•'uli}·etini 

kulübünde bulunmaları. 
Hey'etimizce hakem intihap 

edilen isimleri aşağıda zikredi
len zevatın da lütfen saat 9,30 
da Beşiktaş kulübünü teşrifleri 

_,ı_e_tm_e_•_·---------ı rica olunur. 
Burhanettin Bey (Atletizm 

federasyonu reisi) Ahmet Fet-Bugünkü hava 
"' en fazh hararcr l6 tuaz IO geri Bey (ikinci reisi) Fethi 
ttu~ün ru1.gar muc.ı vaS>ıt 'ecek Tahsin Bey (İstanbul mıntaka-

ha'" bulutlu. (A · 
----------·-- sı reisi) Her Abraham tletı-

Bllmecenıiz 

1 ' ••• 6 , •• 10 1 

Şecaat! 

zim antrenörü) Baısri B. (Fut
bol hcy'eti reisi) Nuri B. (boks 
heyeti reisi) Kemal Bey, Muh
tar Bey (İstanbul mıntakası a
zasından) Etem İzzet B. (Mil- 11 

__ :ı-
Ri 

:-ı:-ı-_-~:ı.;--.--ı·-·-
1'l'111A-~ 

liyet gazetesi tahrir müdiri) 
Arkadaslardan birinin biri- Talat Mitat B. (Vakit gazetesi 
:le alacağı varmış, mahkfım spor muharriri) İhsan B.(Cüm
ıiş ... Hacz için borçlunun ye- huriyet gazetesi spor muharri
e gitmişler ve hacze şayan ri) Sedat Bey (Yeni gün spor 
duklan bir malı alıp bir yere muharriri) Salim Hamdi Bey 
hlamış ve üstünü mühürle- (Politika gazetesi spo,· muhar
jler .. Bu ameliyatı göre'.'. riri) Eşref Şefik Bey (Akşam 
·clu maluı kapadılmasma ıtı-, gazetesi spor muharriri) Adil 
etmiş ve demiş ki: Geray Bey, Ömer Besim Bey, 

_ Canım bu mühüre falan Şinasi Bey (Galatasaray kulü
lüzum vardr. Bize her zaman bünden) Doktor Fehmi Bey, Ce 
:iz geliyor, hiç böyle yapma- mil Be~ (Beşiktaş kulübünde'.~) 
lüzum görmuyorlar! Yasumı Bey (Kurtuluş kulu-

{ k .. h•kA l . bünden). 
an esıCI l aye en Cuma günkü maçlar 
Arasıra hep bu mevzua te- İstanbul Futbol heyetinden: 
s edeceğim. 3-13-931 cuma günü icra edi
Yankesiciyi kılığından kıya- lecek Lik maclan: 

inden değil gözünden tanıma İkinci küni'e Kadıköyünde, 
çalışın, Tramvayda hep sıkı- Boğaziçi - Altmordu saat 11 
Irktan şikayet edenlere dik- Hakem Salilhattin Bey. 
t edin. Topkapı - Hilal 12,45 Hakem 
Tramvayda cebinizin karış- Salahattin B. 
ıldığını görüp te yapana çıkı- Kasımpaşa - Pera 14,45 Ha-
sanız size derhal taraftar gi- kem Salahattin B. 
görünenler olur, onların yüz- * * * 
doksanı yankesicinin arka- Birinci küme Taksim Stad-

şıdır. Bu günlerrle tek yanke- yumunda, 
. i pek nadirdir. Anadolu - Süleyınaniye saat 
Bir kariimden ald1ğını mek- 12 Hakem Sedat Rıza B. 

pta. yankesicilerden şikayeti- Fenerbahçe - Vefa 13,45 Ha-
paramı çarptıklarına hamle- kem Niyazi Bey. 

llug ii.. h .i bii 11111c11111t:ı 
Soldan sağa: 

1 - Zaman (5) Uzak nidası (2) 
Sonuna bir (N) gelince a
partrman olur (2). 

2 - Cet (3). B•h•~at ve ufak 
tefrk satan dükkan ( 5). 

3 - Ortası değil (5). Genişlik 
(2). 

4 - Halk (5). Nefer {5). 
5 - Dokunmo kırılır (3). 
6 - Sersem (5). 
7 - Baş vurulan ~ey ( 4). Karta

çah (6). 
8 - Ba!}.lndaki (A) yı kaldınn

ca işimize yarar (5). 
9 - Göğüs (4) Mısırlı öküz (4) 

1 O - Kalın ip ( 5) Tütün içilen 
alafranga ağızlık ( 4 ). 

11 - Parlak değil (3). 
Yukardan n şağı: 

1 - Azamet (5). Nakıs (3). 
2 - Bunaklık (4). Ufuk (3). 

Nida (2). 
3 - Kuşun tayyaresi (5). Hava 

yı bildirir (5). 
4 - Bir renk (2). Perişan adam 

(5) 
5 - İstirham (4). Aksilik (4). 
6 - İyi (3). Lahim (2). 
7 - Uzak nidasr (2). Medet (4) 
8 - Beyaz (2) Okunan ~ey (5) 
9 - Ere kek keçi ( 4) İhtiyar ( 3) 

19 - Ev (4). Malın ait olduğu 
adam (5). 

11 - Hicap (2). Sonuna bir (at) 
gelirse şimşek olur (2) No
ta (2). ----- --·--· n bir ahbaba benim sporcu ol- Galatasaray - Beşiktaş 15,45 -

ğumu ve yankesicilerin bana Hakem Niyazi B. . Me''foplı'lor mı·ı·s!llJ!l"!lsı 
kulamıyacaklarını söylediği- Hamiş: Birinci küme macla- ft. {) () 11 ılJ~I! 
yazıyor. İtiraf erlerim ki yan- ı rı giinlerin uzaması dolayı;ile 
;;icilerle uğraşmak bir spor işi 1 birer saat geri alınmıştır. 
ğil bir acık göz1i.iktür. Ve gü- Tecrübesiz gül"eşçiler 

Gazi ve Millet 
94 üncü haftanın 4 üncülüğü

nü İstanbul E. Lisesinden 273 
M. Bürhan Bey kazanmıştır. 

ın birinde onların beni çarp- arasında müsabaka 
alan ihtimalı vardır. Güreş Hey' etinden: 

V. K. Beye! 13-3-931 tarihinde C. H. F. 
Beyoğlu kaza merkezindeki mı-ı 
taka idman salonunda tecrübe
siz güre~çiler arasında bir mü-

Yazısı şudur: 

Neden cinayetlerin çogaldı
m ve neden bir hiç için kan 
iküldiiğünü sorarken ne kadar 
ki döküldiij:;ünü ve serho~lu-
• ın ne vahim şrkilde arttığını 

:iz önüne getirin! 
Sorduğunuzun cevabım alır-

:nız. FELEK -- --
İHTİRA İLANI 

Büyiik Millet Meclisi intiha
bı yenileme ·kararını verdi. Gö-

sabaka yapılacaktır: rüs,üne, sezişine herkesin itmi-
1 - Kulüpler; rrıüsabıklarm nan ettiği Büyük Gazinin tekli 

isim ve sicil numaralarını havi file verilen bu karar fırkanın, 
cetvelleri ınüzabakadan evvel 1 halkın lıi~lerine, arzularına ne 
hey' ete tevdi edeceklerdir. kadar hürmet ettiğini bir kere 

2 -- Tartı saat 13 dan 14 e daha gösterdi. 
kadardır. Müsabaka tam saat 14 Çok yakın bir gerinin esefli 

ÇA RŞAMll.~ l l !\!ART 1911 

1 oanlıdır. Bazı dar kafalılar bü- 1 ı;l0TM1 JINIZ ! ·,••••••••••• •·• •••t;)••"•••• V U 1 / fi'llmin gör_müf_ olduğu f"."kalıi.de rağbet ü~erinc_ .'" muhtcrcm. lıalkı· •> tün bunların mes'uliyetini ikıti- -
dar mevlciinde olanlara yüklet-

MAJİK' le arzın her ılri filmı de gorcrek MUSAMAI' \rn ııtıraklcrını tcıı:ı·ı ıçıo •• mek istediler. Asrrlan:a ihmal 
edilmiş bir memlekette yeni a
sır1arın doğu~duğu zihniyet on 
senede değişemez. Bu vazife en 
ziyade yeni neslin, gençliğin
dir. Zaten menfi ıbir hava yarat 
ma'k isteyenlerin kullandıkları 
vasitalar, fikirlerinin ne oldu
ğunupek ac;Ek gösterir. 

Halk Fmkası Büyük Gazisi
nin ık-0yduğu prensipten aynl
madF, ve asla ayrılmayacaktır. 
Doğru yol, Cümhuriyet yolu 
ancaık bud11r: 

"Bu memleketin hakiki efen 
disi ha~kıtır, köylülerdir.,. 

Çay ziyafeti 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 

geçen senrki mPzun1arı şerefine ayın 
22 sind~ Maksimde bir çay ziyafeti 
verecektir. --Almanca ders'.er 

Y. M. C. A.,yin 1isan ve ticaret der 
sanelerinde şimdiye kadar Türkçe. 

Fransızca ve İngilizce okutulmakta 1 
idi. Haber verildiğine göre bundan 

sonra Alman gazetecilerinden Dr. 
Charles Muley tarafından haftada üç 
defa Almanca derste verilecektir. 

ı.,[·ınbul Ofirdlincü lcr:ı \h:ırıur
hı~u'.~dan: 

. ~ıan:!5 veledi Sotiri Efendinin 
lstefan ı e:c li f:ftot ı·:ı·~enidi; Ef~ıı· 
didtn ho:ı; nldığı a'tınış beş bin 
lira.ya ınukabH Jsranhu! Heyoj{funda 
Sorı l.ıltHi ınahallesıniıı Sunlıııl \e 
Ycrncnıd '·b~ın<h ;ıtik 18 ·1.1 2S 
rl dir :!-~ ~;) ~7 '\' enıenici ~nk ~,:ıda 
21 r\n. lu hanenin virnıi dürt ;ı;inı

d.nn i!Jarrt olan t 1i\"arı mli~t!..'rrken 

kııl!.ınnıak ' · yıkılımmak (izcrt ka· 
dimcn te,·sii intlkallı ;!.1 ''e 2;; nu
mars!J ild lııp dükf;anı ınİ.İ';itt';T, 1 18 
nUtTıar:ıh bir bap apJrtııuau 0rı.1. }(Ün 

nliiddetlc ilııılej C'Yveli.\·e i'8.•una ko
nulnıtı!nır. 1 lnduJıı: Bir te.rnrı \'t•n{'
nici sokağı ),ir tarafı ~unhul ~c1ka~ı 

bir tar1fı ı:ıı,toJn aparrunaıil h:ıhaın

hancyc aiı ~I No. ~ ~ane ıle nıah· 

dıır. Sa!ı&sı: Alcııahmiıı 290 19erro 
ttrlıiindcdir. 

Kıım ti nıuhamıuine81 l"li altı 
bin iki \'iİZ elli liradır. Evsal \C 

mü~temil~tı a5 1 aparom.anın ;1,~ınin 

kana 4 a\·:ık hasanıak Lne:.rmer mer
dhcnlc çıkılır ıl'1Jfir ~apudan zemini 
ıncrmer, can1cl.:ln}1. ikiye hölünınliş 

bir taşlık [i,erinde. c•ııı•kAıılı bpu
cu od:ıq, xemin bir numarada bir 
koridor iiıc rinde 4 oda alaiıranga 

ha::l ıenlini krmızı çini rnuıhAh ze
mini tahrn, banyo mahaili re,·d t 
He\· kirncıdır. 2 No. h bir koridor 
4 oda hir ınuthah 1.cmini kırmızı 

çini hir uf.ık h;:.n,·o bir al:ı.fırang:ı 

halı\, \ "nln l·Jrndı Ur:ıcıd r. 3. Bir 
J..:nddor üıtrinde S oJıt zemini kır· 

mızı çlııi ınutbah alafıranga hal:\ 
zemini kınnız1 çini harı\'O ma.halli 
Tonıaw Efendi kiracıdır . .J • Bir ko· 
ridor üzı..:rinde zemini k-1rm ızı ~·ini 
malta ocaklı mutbah .ı oda bir ala
fırangn hal:l. ttchar 1 :rendi kiracıdır. 

~ - l~irinı.:i l;:ıcın aynıdır brıştur. 

o - Birinci k-!tırı a' nıtfır, ~far,·a Ko 
J.en kir .. rıdır. ~ · lkirH:: katın a~·nıdır. 

!\\ :ıl.aı Cab•I ~:fcııdi kiracıdır . 
8 · lkiııci katın •) r.ıJır. \la.lam 
:1 IJrk<> kiracıdır. 9 . Bir koridor üze
rinde 3 oda hir alai'•raııga hal~ bir 
hanyo n13hal:ı kırnıızı çini dô~emeli 
bir ınutha.'ı \1ıl:->.' ö 'fnrJ0 kir.1...:ıdır. 

T A 1 B B R 'I h· ;~~~~~, ,~i~~~A~'~"· ~ 
-PJNLEJ'ıNiZ!- CENNET YOLU~! 

10 Diger katl:ınn urnıdır. Grizago• 
ridi.< kirarıdır. 5 kat r.ra<a olup 

cunektn aydınlık mıhılli mermer 
merdiYı..n başı \"C koridL:r üzerinde 
%emini çlmento sabit ii.i k11.gan 

bogaıa mahalli ~• iki mermer tek
neli çamaşırhane 1 1 göx ki·Jar ma

halli bir a)afron~a h•U zemini kır· 

n11zı çini kısn:ıcn alı~ap örtüsU iki 
kı~ım rırası bodrumu :.lemini \:imcRtO 

dö;emeli olııjJ' Yemenici sokagına 
methali 1·11rılır. 11 ~iiY. komürlük 
bir lıalhi havidir. Kapıılar ve pen• 
ccrelcr yağlı ho\& rn<:rdi\cnli $ahan

lıe;ı mermer ta\•anla.r kısınen kalem· 

kı\rılır. Sümbül wkaıtıınla birinci 
kattan itibaren iki tıahnişin Sümbül 
Ye \cmcniL·i ı.:okakl:ırrnda kö~e:-inde 

di~er bir ş:ıhııişin birinci katntn iti 
ha:-rn hliYliiı.'.' ııparttmanların birer 
halkunu zeınin \'e hodrunı penl'ere· 
Itri demir parmaklıktır. Yemenici 

ve Sarı Lütfi sok•ğ"ında 27 r\o. lı 

dükkı\n zemini çimento ark:ısıııd• hir 
oda. l\ikoli Efendi kiracıdır. \anın· 

da 2fi \o. lı diikk'1ıı bıı,tıır. lki k:ıt• 
tan itibaren '· eıTit:ıı.ci sokağında. 

hü ~k apanııuanlarda rl<irr halk.on. 
.ı\partım~ının ıt.rkn. ı:eplıc.:si J..ı .. nıen 
ra'ııa kaplamalıdır. Talip olanların 
kı}tncri ınt.h;ııTiınine!'-inin yüzde onu 
nispttinde peı- akçe;ini müıtashıben 
'e fazla n1altimal do~ a~ında ita edil· 

ectğindcn 9'.!9·221 ~ ııumar.lı dosyaq 
ile 8-4-9;1 I tarihinde saat on dnnıen 

on •ltıy• kadar hizzu \eya bihekA!e 
ınürst·aat edilme:;i tü?.urau il:ln olunur. 

---·--- -----
lstanbul dördlincü icnı. meoıurlu· 

!ı'ıındar.: Tım•mına 1400 lir> wıymet 
takdir edilen Ü<küdarda l layrttıin 

~l\'UŞ mah•llesinin Topıa~ı cıdde;indc 
cedit 195-11)7 numaralı dükkanı 

ınüştemil ınaıbahçe ıhşap hanenin 
ta.mam1. 

l 8·•1· 19~ ı ıarlhiae müsadi[ cu
ımrte;i ~ünü öğleden sonra .aat on
üç buçukdan oıı aıuva kadar lstın

bul dördüncU icra memurluğunda 

"ıulacaktır. Sııış şartnamesi 2·4 9:11 
tarihinde di\anhanne ıalik tdile· 
cektir. Takdir edilen kı) meti bul
dutu ıurette bJrincl artırn1ada en 
ıiy&de armanın üstünde brakıl•· 
caktır. Artırmaya i~ıirık için yüzde 
yedi teminat ak\esi lhımdır. Hak· 
lan ıııpu ıi dllile sabit o)lrnayan ipo
tek :ılacaklılaıile diğ"cr ılak~daranın 

,.e irııfak hakkı sahipleı-inin hu hak· 
tarını "-e husu;;ile faiz ve ına!arifc 

dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren \ irmi gün i~inde evrakı 

miislıitclerll• bildirmeleri l*zımdır. 
Aksi'ıa\dc hakları rapıı sicillile ,;a\ıiı 

olmnyınlar soıtış bedcllnlıı pavlış· 

ma<ınclaıı heriç ka\ırlor. Alakldarla
ruı icra ıe ıfll; k:ınununun 119 
uncu rn:.ıddesiııc gört: lC\'fİki hare
~ t tlrn~lc:ri lüzun1u vt müterakim 
\ergi, hrlcdiye, ,-akıf icaresinin müt
teriyc ıic olduğlı ·.c daha raıla ma
ICıınJtt almak ıneyenlerin 19.10-475 
dosya numarasilc ınemuri:etımt:.r.e 

mürac;tttları JIAn olunur. 

Filminin Fransızca>ını lracyc başlayacaktır. ve P\ZAR giinü MATll'lll~ ·~ 
!erden itibaren ÇARSAJ\ltt:\ .•kfamına kıdar da Af.:\>IANCA •• 

kopyası o!nn •• 

ııı~ıı: .~ ~~ T •• ;.~~~LE ~f 
.......... filmhi irae edecektir. ~········ 

Bu ak~am 

MELEK SINE-MASI 
EMiL JANNJNGS 

" ŞEflY~:T KURBAN] • ve " Mı\VI M~:U~K • lilmltı'inden 
sonrt viirudı 'geıirdW ytıbek bir eaer. 

,' YALAN • \ 

lllıııinde talı:dl• eıle~ektir. 

G \RY O >UPER '" ESTHER RALSTON refıkatile temsil ettiği bu 
feıkıl&de eserde ~:vılL ]ANNll\iGS •imdiye kadar göründUtü t•h•i· 

yerlerden tamamen başka bir rol<le kendiTii güııterecektJr" 

FOX halihazır dünn havadi!leri ve eıcümle rerı:i lU:OFEREN d• 
teıhir edilen Pariı modaları ... !;iarkı nuıturaları: Marmazel .Jl<:ANN~; 

BRAZINE. ve balalaiklar 3 Rus ye l<'raıısı?. ~arkısında iki gitarı. 
Paraınonnt filmidir. 8...,.,... ......... _ •••••••• 

IOPERA VftARTISTiK 
• 

1 oinema!arının BÜYÜK GALA olaralı: takdim edecekleri me,hur 
Cecil 8. de Mill~'in 

HAYATI ISA 
faı-lnlı ıarihi şıhe1tre 1100 lıifflllt bir orkestra n 500 kifllilı 
muhtellı bir h•)'ttl muganniye iftira~ etmektedir. 

FL\TLARDA ZAM YOKTUR 

Localar ile husuii mevkilerin evılden tedırik edllmeıi rucrcudur. 

Tel ARTlSTIK: B.O. 28(;1 = OPER.\: 8.0. 1088 

=> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarııuııı -4= 
GalaıadaÜnvon hanmda k4in OHVON SIOORTASINA 

Yaptınnı~ . 
Türklyede bili fasıla icrayı muamele otmokte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere ujl;ramadan ıigorıa yaptırmayınız. 

7 ele/on: Beyollu - 2002 • ---

~azarlı~la nıa~as ve zıın~a tez~a~ı nıonakasası 
Yük•ek Deniz Ticaret Mtktebi l\lüdiirlüjtlmdcn: 

Mektep fııbrika91 için bir adet makas ve ;r,ımba tezglhı ı 1·8-93 l 
tarihine milsadil per~embe giinii saat 13 tc mübayaa edilecektir. 

Taliplerin şartname,ini görmek üuıe Ortaköy cadde.,inde lcı\in 

mektep mti<Wrliiğiine ve paıarlııa i~tirak edeceklerin komiıyoncı 

nakit teminat kabul olunmıyacalından l.tanbul iktisadi müesst"eler 
muhasebeciliğ:ine tevdi edecekleri Ye mukabilinde alacakları teminatı 
muvakkıııa makbuzunu hamilen ynm ve ~aacı mezkılrda mektepte 
müte~ekkil koınis1nnu malısutuna rnlirıu.:aatları. 

l • 1 lc• ~;;pı.• diae ıı:ırire !çın 

·' l''li 'frik '' c:hJil k•plama ıı.u· 
lı- h;ıkkınd4 istihsal ıılıınan l .l "!'. 

de başlıyacaktır. hatırası kalbimizde daha pek ,ra.;. ~j ~·™· w A#f':F.::z§IJ-oı••llllıı:rl;aıii.ıı11ıll!tıilacm.:..ııiıııı•ııııııaoa•m••••a•!l!!I• •••••••••••••••ili••••--•••••••••••••••••••••~ 

'" a ı 192:' t;trih \'t .lfJ.+ nunlar~lı 
1
hrtr .... henttı bu d· fa ıntv~ii file 

t nnm;1l-. üzre :1ht'rt: dc\'riı fcr.1ğ" veyı 
icar edıh.'L.:e 11dcn tali:> ulanlann Gı 
~ıtı\la ('inil! llıhı•m l l,ın!nda Ho
\v·ı r f· ~!ye 1niir;ıcaart1'"1 ilAn olıınur. 
ı 

f Q~_Q_~_~] :l::~45de Bu akşam: FEnU~~E Gltl .i'.e~. jMAR-SEYV~~ 
Filmi, sözlü sinemanın vücda 

getirdiği en kuvvetli bir şaheserd;r. 
w ...... '"'' J OH N BOL ES 

MUmessillerl : 

ve LA URA LA PLANTE 
-lyapragı gibi titremeye başladı.iteessifim.... - - Jtıpkı paşaya, Nedim-Bey Naz-ımaymun gibikuklalaştıı3.r ve .. ,ğil mi? .. 

Hükmettim ki: Şimdi tanı- 1 Dedi. Sesi buz gibi idi, tatsıı ıniye yaptığım gibi Rıdvan Be-ı Ben dişlenmi bir yanaktan çe- - Dur şimdi rezil edeceğinı· 
yabildi. Ve.. Gene zannettim dı, kar havasından farksızdı. yefendimizin dl" boynuna atıl- kip hemen öbürüne yapıştrn- - Bu sahte azamet ve guru· 
ki, bıı sarılık, sarsıntı ve çırpı- Ve .. dudaklarını büke büke ila- dım, dişlerimi yanağına geçir- verdim. run paçavraya dönecek .. 
ms arasmda hemen yanıma ko- ve etti~ dim. Can hevlile: Kendimi bırakıp tekrar onun - Her §eyi şimdi birer birer 

( Mi liı r:ir "'" i amoııı: l!JJ 

( 

• 1 - - ~--~·tif: .. : ·~ ~ ·· •:,:-)'.··:... -~~-t'-

şacak: - Bir şey mi isteyordunuz?.. -Ah .. Aman!.. karşısında durduğum zaman, anlatacağım! .. 
- Vah Belkiys... Hele, im son sözü işitir işit- Deye bir defa haykırdı, bo- - Rıdvan ben seninle konuş- Bu sözümü de işitir işitme/, 

Ftenı JZZE1' 
Deyecek, af dileyecek, mcz kafatasımın tam tepesin- ğazlanan bir öküz gibi kıvranıp rnak isteyorum, sadece, yalnız yüzünden sızan kanlarla suratı 
- Demin seni tanıyama- deıı yarıldığını ve bir şimşek teprenıneğe başladı. Yanağım ve başbaşa an~adın mı?.. bayram yerine kurulan çadır ti· 

dım. Gene ya bir iş isteyen, ya- alevinin bütün beynimi sararak dişlerimden kurtarmak için gü Dedim ve .. ilave ettim: yatrolarmda elalemi güldürme· 
~ - Hele söyle dikkatli bir ba 1 Belkiys olabileceğini hatırına hut ta tavsiye arayan birisi zan başımda savrulduğunu duy- cünün son hız ve takati ile be- - Bu çalımı bana yapacak ye koyulan düzme palyaçolarıı~ 
}{ın ba';alım!... getirmedi. Buna bir tek sebep nettim. Bin pardon... ôum, bağırdım: ni sarsıyordu. Uşakları da üze- ne vardı?.. boyalı suratına dönen efend1 

1, Hen. bunu böyle söyler söy-
1 
daha ilave edilebili.r: Gurur ve Deye ellerime sarılacak, göz- - Hayır efendi hiç bir şey rime atıldılar, beni didik didik Pişmanlık duyacağı, hazretleri gözlerini parlattı. ~·~ 

Le ,1c,: büyük itik edast. Fakat, ben ne !erinden yaş inecek. bir insanm isteme yorum. Gencligimi iste- etmeğe başladılar. Fakat, ben - Konuşalım... taklarından söküp çıkaracak gı 
- Evet evet simanızı ve se ~olursa olsun onu lıiç bekleme- en kısa zaman zarfında bu hale y<JrUm !. bütün hafifliğime, cılızlığıma, Deyeceği yerde: bi açtı, 

0 
in; i görmiiş olabilirim. Fakat, den yanına sokuldum: gelisine hayret edecek, acına- Benim böyle birdenbire bir takatsizligime rağmen bir yen- - Hayvan!.. - Belkiys sus ... 

el' .rede, ne zaman hatırlıyamı- - .Seni unutacak, tamyamaz cak !.. Fakat, o bilmem hangi ıboınba gibi patlayışım hem o- geç gibi idim, ona iyice sarıl- Deye hırladı, yürümek iste- Deye üzerime geldi. 
dYorum.. , olacak kadar aradan zaman geç- haleti ruhiyenin tesiri ile ola- nu şa§ırttı, hem de koridorda mtştım, dişlerim tuttuğu et par di. - Ne o?.. Boğ.azıma ıuı s~' 
J; Dedi. 1 metli. Rıdvan Bey... . cak ki: ellerini göbeklerinin üzerinde çasını ancak bir bıçakla bıraka - Baksana bana, ağzını top- rılacaksın ? .. 
b Bilmcyonım. sahi mi yalan Dedim. Sesim titreyordu. Ila- - Evet sizi tanıdım... kavuşturmuş kediden l,::ork3ıı bilecek gibi idi. la. Şimdi seni ~ezil ederim mas Dedim. Güldüm: 
aırı ? .. O, ) ;:ı heni ba~tan atmak 

1 

ve ettim: Bile demedi! Aksine demin- bir fare gibi gözleri efendileri- Sırtıma vuruyorlar, kaburga- kara... - Kah .. Kah .. K"l-> 
bi' in 'ıö:•lc ;,:<ıpn, yahut ta c.Wl- - Ben Belkiysim!.. ki sarılığm, titrediğinin yerine nin gözünde tetikte duran u~ak !anma parmaklarını geçirmiş Dedim ve .. Başladım: Ve .. İlave ettim 
t;<kn ta:ııın<ıdr, , Karşımdaki o gurur, azamet rengine bir kat kırmızılık, ha- 1 lan korkuttu. Hemen davranıp I ~ekiyorlar, ayaklarımı kollarımı - Alçak beni mahvettin!.. - Telaş edece~ 

- Giizdiın.. ve kibir kulesi halinde duran o rekatma asabiyet, kayıtsızlık, beni kapı dı§arr etmek istediler. başımı )•erlerinden koparacak - Beraber yaşadığımız gün- moraracak ne var 
En gü,:cl.. . ıadam birdenbire yıldınmla vu- geldi ve bu ziyareti pek kısa' Onlara hışımla baktım, gibi bütün vi.icudüınü didim <li- !eri ne çabuk unuttun?.. Titf'eyordu, tek 
Can kadın! rutup yıkılım&a döndü, sarsıldı, kesmek arzusuna saplandı. Sa- - Çekilin bir kenara... elim didiyorlardı. - O zamanlar çok iyi idim, yecek halde deği 

t 'ı sar lı akla kalmadı ren dece: Dedim ve bir sırtlan çev· ti- Hiç bir şey yapamadılar. O yerden temennalarla yanıma ge,tuttıı. Yuınusamı 
ölciiıl ' un cünkü o-üzeldim de-



EYRiSEFAİ:'i 
Merkez o:entl. sı Galaca kilprü 
ı il. !.!J6] Şub: Acent:s! : 
eci ?ı!übürdu zade b4nı 1 
o 

rabzon ikinci 
( L G E ) yapuru l ~ 

rt perşembe ak~amı Galaca
n İnebolu, Sinop. Samsan, 
tye, F.:tr~a, l>rdu, t~irc:,un, 

bzoıı, itiz.:, J fopa·ya kallı::a
. dönu~cc pazar, Rize, Of, 
rnıuıc Tralı~on, Pofnthlne 
rck, Gin:;un, Ordt4 F~ts:ı, 

l)'e, .·amsıın, Sirop, lncbofu, 

tngulda~d uğrayacaknr. 

ersin postası 
i. 'Ellul.l · ) rnnuru 13 

lan cum;ı !O d:ı Calata-
n Çııııakble. lzmir, Küllük, 
rum,R:ıdo<,Fet~iye, Antalya, 

lliye, !\lcr>in'e kalkacak 
önu~te ·ra~uetı, .\n·ımor, 

f inike, Dalyan, \larııı·ııı,, 

.. anakkale, Gdı'ıolu·~ a tld 

TAViL ZADE VAPURLARı 
Muntazam Ayvalık Postası 

~ ._,t·laınet 
~~~ ... 

\'apuru per~cmh~ 
at.: 7amı sa,ıc 1 :' 

~eSirkecidcn hareketle Gelibolu 

': akhıılc , Kuçiikkuyu, .\ltın· 

<ı ~. l'.dremit. llL:rlıaniyc YC 

• ı valıga azinwt v~ avdet edccc:ktır 

Yolcu bileti vapurdı da verilır. 

ldr'-s: \ ı:ıııı~tc T ıvı!ıadc 
lıırau ·rit'r tdelon l,ca.ıbul 22 ı O 

!\'.Yleıı zade vapurları 
l<aradeniz postası 
jkt t 'ıpuru 12 

ısa .\lan 

Perşembe 
~ıııi .Lk~amı Sır!,, tı rıhtımtr.dau 

harc~et'c Z·Jn"ı 1<hk, lncblou, 
(:rr:.ı:r , Sam~un, Giresun. 'frıbzon, 

a;,,~ ı c 1 !op.ıy:ı nimet Yd ıvdette 
•yııı ı>.-:lelcrleOf,Sürmene, Vakfı 

~~hi~ (:orc~ , l'at~u. l~nyc ve Hopty~ 
ugray.r.ık avdet edecektir. 
Yülc ıe yolcu için 'irkeci Alliyt 
h•nıııın \'eli zode vapurları """" 
h<ına muracut. Telefon: !st 980 

1111ıtılıilıııiiıtm ...... __ __ 

~111!13----~-· Yelkenci vapurları 
Karndeniz ı:;o ... taJı 

E vapuru 11 
rzurum Mırı 

ÇAHŞAMHA 
gilnU ak~amı 18 de Slrk,~i nhıı
mınuan bar eti, ı Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) iske
lelerine azimet ve avJet ede 

CektİL 

Tafılltt için Sırkecld• Ya!kenc! 
haıuııda ktln ıcente51ne milr•· 

caat Tel. lmnbul 15 l 5 

Bur.sa Dokumacılık ve 
Trikotaj [ ipekiş ] 

Turk l.nonim Şirketinden: 

Bur<a l)okumacılık ve Trikotaj 
( !pekiş Türk nonim Şirketi hı .. 
ıcdarını. e;;.t~ n1.ıkJrelena.ınesinin -1-7 

ve 48 inci ma.ldelerinc tevfikan 28 
\.Tart l 9:1 f ıurfoine ınüsadif comar
tesl ~unu , 33 t on be~tc ş!rkeı!n ls
tıınhul"dı ı, ilanında 3 numarada 
kAın m•rke<inde alelAde olarak içti

aıaa davet olun·ırlar. 

Ruznamcı müzakerat: 

l - Meclhı idare ve marakıp 
raporlarının kıraad. 

2 Bildnçd ve kAr ve zarar 
bcı ap!arının kabul ve tasvibi ıle 
mecJitil idarenin lcbriyesi. 

3 - Murakıp intihabı ve bun-
1ara ait tahsisatın tespiti, 

4 - Meclisi ıdareye alt tahsi· 

satın tespiti, 

5 Şirketle muamele icresı içın 
meclisi idare azalarına meıuaiytt 

itası, 

işbu alelade 
içıimaına iıtirak 

heveti umurı. ı 1 ., 
eımek için llakal 

on adı hi>seve veva bir mümtaz 
bi , 0 ;encdine m11ik olan hi•scd 

ranın meıi<ur senedab ye~·mi içti· 
mıdan asgari bir hıft• eve! şirket 
merkezine ıavdi cvlenıeleri llzımdır. 

lli<sc se ıcd ın tevdi cdildl-
di(\"ine dair banim a·dan 'aki olaca· 
i~'ai'aı dahi m erkczi sirlete tevdı 
•d!lm iş gibi ad ve itih;r edilecektir. 

\lcdi-i ldıre 

329 

2261 

35Z\ı 
1 

481 

1678 

422 

768 

74~0 

298 

2490 

'241 

1500 

7120 

2272 

6950 

l44U 

7800 

39480 

1884 

6700 

1.409 

t.JlLLIYt:T 
----- - -·---

1 

Kat'! karar ilanı 

l\l~rhunatın cins ve ncv'ıl .. me\kİ ve 
aıtıstemilAtı ı.:ı•l 

4417 Be•ıktaşta ı~uıduıye mana!Lc~mtle vc:r
gah sokağında eski, 32 ve ye~.ı, 34 n~a
ralı yüz yimıi yedi arşın arsa uze~md~. on
den iki bucuk ve arkadan ahşap ·uç buçuk 
katta biri ~ndık odası olmak üzere altı o
da, iki sofa, bir matbah, bir ku~u ve otuz 
iki arşın bahçeyi havi bir hanenın tamamı. 
Sabiha, Hatice, Dürdane, Ayşe Sıdıka Ha
ncmlarla Yusuf Ziya Bey. 

1285 3187 

snnıı 23910 

~~ Eyipte Camiikebir mahalle ve s~kağında 
eski 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve yem, 18, 20, 
22, 24, 26, 28 numaralı doksan yedi arşın 
arsa üzerinde 18 numaralısı üstünde ahşap 
fr odayı havi bir dükkan ve 20 numaralısı 
ocak ve üstünde ahşap bir odayı havi bir 
dükkil.:ı ve yüz otuz arşın arsa üzerinde 
kargir iki buçuk katta 22, 24, 26 numaralı 
üstünde bekar odalarını havi iki dükkanı 
ve 28 numaralı ve elli dört arşın arsa üze
rinde kargir iki ka~ta üstünde lıir odap 
havi clükkanı bes dükl:anın tam::mı. Raşit 

2000 

Beyle Behiy~ ve Naciye Han,mlar. 'j 

4 714 Gala tada Sultanbev:ızıt mahallesinde Er
meni kilisesi ve Li~ardi sokağında eski, 1, 
4, 6, 8 ve yeni, l, 4, 6, 8 numaralı yüz elli 
sekiz arşın arsa üzerinde kargir dahili ah
şap dörder buçuk katta birinci katlarında 
birer dükkan ve 1 numaralı hanenin birinci 
katında dükkandan maada bir matbah ve 
antre, iki kömürlük, bir kuyu, bir samıc, 
ikinci, üçüncü, dördüncü katlarında üc:rr 
oda, birer gezinti mahalli çatı ':atında bir J 

cihannüma, bir daraça 8 numaralr hanenin 
birinci katında dükkandan maada antre, 
bir ınatbah, bir kuyu, bir sarnıç, 2, 3, 4 ün
cü katlarında iki~er oda ve her katın birer 
odası içinde üç sandık odası, birer gezinti 
mahallini havi iki hanenin tamamı. Ayşe 

Sıdıka ve Fatma Libriz Hanımlar 
4754 Avratpazarında Hobyar mahallesinde Ku : 

yuçıkmazı sokağında eski ve yeni, 2 nu
maralı yüz yirmi bes arsın arsa üzerinde 
kargir iki katta biri ~at~am olmak üzere 
beş oda, bir sofa, bir matbah, bir kuyu, bir 
taşlık, bir kömürlük, ve dört yüz on dokuz 
arşın bahçeyi havi harici ve dahili kısmen 
sıvasız bir hanenin tamamı. Arif B. 

4942 Atpazarında Manisalı Mehmetpaşa ma 
hallesinde Yukarrmeydan Atpazarı soka

fmda eski, 14, 7, 7 mükerrer ve yeni, 14, 
ı 16, 18 numaralı iki yüz yetmiş sekiz arşm 
arsa üzerinde kargir iki katta üstünde se
kiz oda, bir sofa, bir matbah ve ahırı havi 
bir dükkanın tamamı. Seher H. 

870 

24!1 1000 

20~ 

5002 Kuzguncukta İcadiye elyevm Aralık soka 
kağında eski, 147 mükerrer ve yeni, 2 nu
maralı retmiş iki arşın arsa üzerinde ma
açatr ahşap iki buçuk katta üç oda, bir so
fa, bir antre, bir medhal, bir matbah, bir 
~atrnrası, bir balkonu havi bir hanenin ta-
mamı. Saliha H. 

5084 Süleymaniyede Devoğlu yokuşu11da Ho
cahamza mahallesinde Odunkapısı yoku ·u 
cokağında Devoğlu mektebi mevkiinde es
ki, l, 3, 8 ve yeni, 6, 8, 10 numaralı iki yüz 
doksan arşın arsa üzerinde zemin katı kil.r-ı 
gir, diğerleri ahşap olmak üzere iki buçuk 
katta altı oda, bir salon, bir sofa, bir mat
bah, bir odun ve kömürlük ve bodrumda 
mağazayı ve iki yüz on arşın bahçeyi ve 
derununa akar tatlı suvu havi bir hanenin 

it.. 
1192 4940 

~-...._,r·- ... 

tamamı. Nefise Rana H. 
509Z Beyoğlunda Sarıiutfi mahallesinde Kan

çilil.rya sokağında eski, 20, 22, 24 ve yeni; 
18 numaralr iki yüz seksen iki arşın arsa ü
zerinde kil.ı'gir maadaraça altı katta birinci 
katında ikisi kücük olmak üzere yedi oda, 
bir matbah, bir cini antre, altı odıın ve kö
mür mağazası, ikinci katta beş oda, bir 
antre, bir kiler, 1 banyo mahalli, 3, 4, 5 in
ci katlarda beşer oda birer antre, birer 
banyo, birer kiler, daraçada beş hizmetçi 
odası ve çamasırlık ve kurnalı hamamı ha
vi bir apartımamn tamamı. Adil ve Fa. 

dil Beylerle Nadide H. 
5185 Hasköyde Kiremitci Ahmetçelebi mahal

lesinde Parmakkapı sokağında eski, 4 mü
kerrer ve yeni, 10 numaralı seksen arşın 
arsa üzerinde dahili ahşap üç katta dört 
oda biri ufak iki sofa, bir cini antre, bir 
ıahniş, bir balkon, bir daraca ve on altı 
n arsa üzerinde bir matbah, ve kırk arsın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamr. 

Salih Ef. Adviye H. 1 
;';307 Bahçı:kapısında Şeyh Mehmetgeylani ma-j 

hailesinde Arpacılar caddesinde eski, 11 
ve yeni, 9 numaralı yirmi arsın arsa üze
rinde ahşap bir katta bir yazıhanenin ta-
mamı. İbrahim B. 

5320 Kasımpasada Camiikebir mahallesinde Ta 
)akhanekapısı caıldesinde eski ve yeni, 6 
·umaralı yüz otuz arşın arsa üzerinde ah
>ap iki buçuk katta zemin katında evaltı, 
niryer odası, bir kuyu, birinci ve ikinci kat
larda ikisi sandık odası olmak üzere beş 
:ıda, iki sofa, bir salıniş ve yüz yirmi üç ar
ıın bahçeyi havi tamire muhtaç bir hant'-

• 

• 

Mü-

6 Garb'iT rakya Gayrimübadillerine 
Gnrlıi TrakyııH gidecek whr.-ini kıymet komı ·unu nban 
1 ;ıbyctimlc hu~kct ed•ccktir. l\l. lları lıa!.1.ıml:ı it.abat ,·ermek 
:, t.ıı cdcnkf' .uııı:ırce<i, p:ızartc~ı. ı,ar~;ımba gııııferi ögleden 

soıı•a (;:ıhta\la Oanlip 1 laıııııd:ı mezkur f..omisyoJa 
~ ma;arnatları 

~ur (a f ilaJeti Encümeni Daiınisin~en: 
Uur<au,ı !n~ı\ edilecek .+7!>27 lira 115 kuru~ tahmini keıi!li ilı.:: 

mektep hıırn<ınııı inşa<ı 16. 1is:ın 1931 per.jcmhc gıinü saat 16 da 
ihıle <d imek iızerc k·ıpalt zarf usulile mtınakasaı·a konulmu~tur. 

K,ıııuııi şcrnitı lı:ıiz taliplerin tekil[ mektuplarını ayni glinde 
saat ı 5 ~e kadar getir"'lek plAn 'c ~artnameyi görmek ve müna
bqı a iştirak eylemek ıızcre Rıırsı Encıımeni \"i!Avet kalemine 
ınıırac:ıatları ıl:ln olunur · 

'
--:::---~~---~ 

Sinema - Tiyatro 
--,f-,.~B~.~D-a-r-Ul.....;b;....ed-a-yı-. 

te1nalllerl 

Şıint Ge 
orge de lio· 

uheller 

Nakleden: 
Ertuğrol 
Mıhsln 8 

Po akşam Unifırmalı zabitana 
biletlerde tenıllAt vardır 

Gtıe her gün saaı l 3te nitibuen açıktır 

Fer ah sinemada 
B~ gcCl' halk gecesi sinema, 

tiyatro. Koltuk 25 kuru~ yarn 
akşam komik Naşlı bey Kana 
~ci Azert mu>ıkl he} ·~ti 

AOr•v•n yerinize bir 
ALLCOCK'8 PLA8TER 

yekısını tatbik ecllnlz. 
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ısmarlama kostümlere ihtiyaç kalmadı 
Çünkü; Galata'da Karaköy-'de börekçi fırını sırasındaki büvük mahallebicinin üstünde kain 

il Büyük Elbise 
Fabrikası 

·Kat'lyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık ing111z kumaşlarından en so11 
modaya muvafık ve kemali itina ile imal edilmiş hazır elbiselerl her keseye elverişli 

fiatlarla mu ıterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. 

• .. • il • ... 

TDHKJJE ~~MH~RIYETI MERKEZ BANKA~I , 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi· 

illi ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
•• 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
.. 

Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

' ' " ' ' :,., ~ 

tSTANBUL VİLAYETİ -, 1 Devle:-Demir Y?lları :_aresi ilanarı _, 

DEfTERDARLIK ILANLA!!!_I Muhtelif eb'atta duble, adi 'tıina ve vagon ca'rıııarı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakasa 6 Nisan 93:1 pazartesi günü 

KİRALIK TAŞ OCAGI Anadolu kavağında' 1 saat ı 5,30 da Ankarada devlet demiryoliarı idaresinde yapılacaktır. 
Sütlücede ahşap iskelesi olan taş ocağı 3 sene, ı Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekNplırını ve muvakkat 

'"dd ti k' 'l kti' S l'k k' 120 teminatlarını aynı günde saaı (15)e bdar münakasa komisyonu mu e e ıraya verı ece r. ene ı ırası k•t· 1.,.1 1 . 1• dı " ıp ı5 ne verme erı .. zım r. 
liradır. Kiralamak açık arttırma 22 Mart 931 pa- Talipler münahsa şatnamesini 3 üç lira mukabilinde A.nkarada 
zar günü saat 15 te Defterdarlıkta. (M-1037) ve Haydarpaşada idare ve?:nelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Sablık Otomobil Şişlide kırağı sokağında 26-28 

numaralı Grant garajda mevcut olup difransiyet 
ile arka tekerlekleri noksan (DIXI) markalıdır. 
Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartile 300 
lira sahş arttırma temdiden 14 mart 931 cumartesi 
saat 15 de Deherdarbkta. (M) 

Evkaf Umum Müdür
lüğünden:" 

Darülfünun Fen Fakiiltesi Elektro teknik Enistiitlisii için m'""
tazi a!At ve edevat ahmt münakasaya vazolunmu~tur. 

Talipler şeraiti anlamak üzere her gUn levazım idaresine ve 
ihale tarihi olan 28-3-931 cumartesi günü sıaı 14 de idare Encü
menin c müracaatları. 

- ıstan~ul Ba~ar Ml~iriJetin~en: 
iktisat Vekfıleti namına mubayaa olunacak 8-10 adet Layç 

veya Zayç mikroskopu münakasaya vazolundutundan talip olan
ların ı . Nisan- 931 gününe müsadlf çarşamba günü Defterdar
llkta sasat on beşte komisyonu mlhsusuna ve şartnameyi görmek 
için lstanbul Baytar işleri miidürlüğüne müracııatlan ilAn olunur. 

İstanbul . ziraat mü
dürlüğünden= 

lktısat vekaleti celilesince tap ettirilecek olan l .'i0-200 formalık 
Buroşlir ve m~cmuaların kapalı zarf usulile tapları 6 mart tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Yevmi ihala olan 26 mart perşembe gün Defterdarlıkta mahalli 
mahsusunda saat 15 te ihalesi icra kılınacağından talip olanların 
ıannameyl görm~k üzre lstanbul vilayeti ziraat müdlriyetine mü

racaatları ilan olunur. 

Gemlik belediye riyasetinden: 
Gemlik kasaba~ının elektirikle tenviri için !Azım gelen keşifna

me pli\nve şartnamelerin tanzimi 21 gün müddetle münakasaya 
verildiğinden talip olanların şartnameyi görmek iizre Gemlik bele
diyesine müracaatları ilan olunur. ı-.J· 931 ___ , __ . __ _ 

KARON Alman Kitaphanesi 
Re ·ol!:lu Tünel mc dan.nda52a 

·--

Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi veçhile 10,000 adet ihbar varakaları kaydına ıııab

ıus defter tab'ettirlleceğinden taba talip olacakların pey akçe
leri ile birlikte 11-3-981 çarşamba günü saat 15 te Piyango mü
dürlüğiinde miite~ekkil tayyare mübayaaı komisyonuna müracaatları 

C ..... ,!s,tanbul belediyesi ilanları :J 
Mütekait ve Eytam aylıkları 

İstanbul belediyesine men&up mütekaldin ve eytamii cramilin 
Mart 931 yoklamasile Mart 931 ill Mayıs 981 üç aylıkları: 

1 - Belediyeye mensup miitekaidin ve eytamü aramilin Marı 
931 yoklama muamelesi ve üç aylık maaşları aşağıda yaıılı glin
lerde mukayyet oldukları dairelerde icra kııınacaktır. 

2 - Esbabı maaş nlihıs tezkeresi, senedi resmi ve muş çüz
daniyle bizzar müracaat edeceklerdir. 

3 - lsbatı vücut edemeyecek derecde mazereti olanlar, yok
lamasının kim tarafından yaptırılacağını mahalle hey'etine tasdik 
ettirmeleri ~rttır. 

4 - Muayyen günlerde dairelere mliracaat etmeyenlerin yok
lamaları maaş tevziinin hitamından sonra belediye Zat isleri kale-
minde ifa kılınaaktır. · 

15 · mart - 931 Pazar 
16 - mart - 93 1 Pazartesi Beyazıt Eminönünil 
1 7 • mart - 931 Salı 

18 - mart - f) 3 1 Çarşamba 
19 - mart - 9.} 1 Perşembe Beyoğlu 
21 - mart - 931 Cumartesi 

22 - mart - 931 Pazar 1 
23 - maıc - 931 Pazartesi Üskiidaı 
24 · mart - 931 Salı 

* * * 
Slilcymaniyede 21 odadan ibaret bahm111 Ula medresesi klraya 

.verilmek için kapalı zarfla miizayide konmu~tur. Taliplerin şartname 
almak için her giin levazım miidür1-ıtüne müracaatlan • 

68 liralık teminat makb,uzile şartname ve teklif mektubunu 
mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 5-4·93 I pazar günii saat 
on beşe kadar encümeni daimiye mliracaatları. 

* * * 39 Nisan 930 tarihli belediye kanunmrnn 112 inci maddesi 
mucibince Daimi Encümence bu sene için levha, tente, si;>er 
resimlerinin Mart 1931 ayı sonunun taksit müddeti olarak tayin 
edildiğinden mlıkellefinin bu miiddet zarfında Belediye şubeleri 
muhasebelerine müracaatları ilAn olunur. 

• * * 
Eminönli Belediye şube;;inden: Eminönli Belediye şubesi ittihaz 

olunacak eski hariciye binasının dahilindeki perakende tamiratın 
icrası pazarlıkla bir müteahhide verileceğinden talip olanların 

12-3-931 tarihine müsadif pcr~embc ıı;ünli saar cın dörtte dair<' 
ni.n müra aatları il olunur. 

Bu müz'iç öksürüğü 
Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

Öksürük ve nezle tehlikelidir. 
Kat'iyen ihmal etmeyiniz. Hemen 
Emublyon Skoı içiniıı. En müz'lç 
öklürüğti ıeıkln ve en müzmin 
nezleyi del'eder. Emulılyon Skoı 

ciğerlerinizi hlls•Ü muhafaza ve 
ihmal edllmif nezleden mütevelllt 
mlihlik bronfitlerden vılc,ye eder. 
Göğsü zail olanlar, nezleye mtip

ıelA olanlar ve tütün içenler her 
halde boğazın ,.. ciğerlerin nazik 
ensacını beslemek ve saflımlaftır
mak için Emulsiyon Skoı içmoleri 
lbıındır. Bir şiıe alınız ve ıec-

rübe ediniz. Çocuklar seve nve 
içecekler ve büyükler kolay haz
medeceltlerdir. Dok
torla< Emubiı·o• 
Skot şurubunun ha· 
lıkyağından üç defa 
daha kuvvetli ol
duğunu blttecrUbe 
iıbat etmişlerdir. 

Vakit gaip etmek· 
ılıln ciğerleri ••ğ· 

Jamlaştıran hakiki 

EMULSİYON 
SKOT'u 
Har yerde isteyiniz, 

SATILIK DUKKAN 
Tophane'de Boğazkeıen'de üstün 

de Uç odayı havi ve elyevm işle

mekte bulunan ve mahiye 25 lira 
icar getiren 24 numerolu leblebici 
dükkAnı 1&tılıkt1r. Taliplerin mezldlr 
dükkana miiracaat eylemeleri, 

Dr. Süleyman Sırrı 
Dahili lıastalıklar. Alemdar Sıhhat 

Yurdu. Cumadan başka 

'•W!iil her gün 

-Adana Haşeratve Emra~ 
Nebatiye Mücadele istaS' 
yonu müdirliğinden; 

Ziraat mektebi cıvarında inşa edilecek Haşerat Te Emrazı Nt 
batiye miicadele istasyonu binası bedelı keşfi olan 2996 ı liri 
44 kuruş ile \e kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur 
ihale manın 21 inci cumartesi günü saat J 4 te Vilayet 1.iraı• 
müdürliigünde icra edileceğinden taliplerin bu saate kadar liyuka0 

fenniye ve kudreti maliye vesikasile bedeli ke~fin % ? , :> depı~ 

zito makbuzu veya banka teminat mektubu ile teklif mektub~ 
ve bu mektupta ayrıca inşasından muvakkaten sarh nazar edilir 
sene! 11tiyede yapılacak olan 10374 lira 74 kuruşluk inşaat keşfi 
nin vahidi kıyısı fiatları üzerinden dahi teklifat yapması ve ııa· 
hnt almak için ziraat mektebi dahilindeki mezkilr miieı;ee~e 111iı· 

dürlüğüne müracaat etmeleri ilAn olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_,,. 

Pazarlık surettle 14 kalem Dizel ınotör aksal 
·ve Je~e~leri ınobaJaal 

Pendik Bakteriyolojihanesi müdür
lüğünden: 

Pendik Bakteriyolojihanei baytarisinde mevcut Dizel motö
rüıı e ait motör aksam ve yedek parçaları pazarlık suretile 
mübayaa edileceğinden vermeğe talip olanların şartnames'Jll 
görmek :çin her gün Defterdarlık binasında Müessesatı !ktı· 
ıadiye :nuhıts• besine ve mezkür yedek ve aksamı vermek• 
talip olanların yevmi ihale olan 11 mart 931 tarihine müsıı· 
dif \;arşamba günü saat 13 te mezkur muhasebede müteşek 
kil mli ı .• ' . at komisyonuna müracnat eylemeleri. 

rH M · ı -·M 
Simdiye kadar emsali piyasada gl>rülmemiş 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 

·-· 

FEVKALADE 

Blll BOMONTI 
Lezzet " raylb111 ıayet nefü, ıorklbl 

fevltalAde sal 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir cecrübe kafidir. Her yerde arayıııız. 

Bolu maarif müdürlüğünden: 
Matbu beş der~aneli ilk mektep planı nümunesi ve yirIJJİ 

üç bin dört yüz otuı iki lira onbeş kuruş bedelli keşifname' 
si mucibince Gerede kazası merkez kasabasında yeniden inşa 
edilecek ilk mektep binası:ıın tam. mı marbn yirmi ikinci 
pazar glinü saat onbette icra kılınmak üzre bir ay müddetle 
ve kapalı zarf usülü ile münakasadadır. Talip olanlann şera" 
iti anlamak üzre İstanbul maarif müdürlüğüne ve Boluda vi· 

!ayet daimi encümeni kalemine müracaat ey!emeleri. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NCl KEŞİDE 11 MART 1931 DEDIR 

BüyOk ikramiye 
35,000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 
10,000, 8,000, 
Liralık ikramiy~ 

ve 25,000 
Liralı!{ bir mükafat vardır .. 

Mes'ul müdür: 


