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BUGÜN 
2 ncl sabifede : 

ı- Son vt hnrJcr bah•rler 
3 ilaca sahifede: 

1- Oayrl mDbadlllcr ~iikd· 
mete yeniden mUraca1ııt 
el111er. 

2- llilkfimetlmlzl• Yunnnlı
tnn nr:1"rnt'4R alcdotunAn 

dos11uk muahe'1eleri. 
3- Bir pakette C 5500 ) llr• 

ıırrn kadem ba~tıt 

4 Uncu 1alıll.ıde: 

1- Petek 
2- lllkAye 
a Rr'UY'l:l'1 

Türk - Rus 
Bahri İtilafı 

1 Gazi Hz. intihap faaliyetleri üzerinde szkz bir 
Türk - Rus dostluğu, h'.11"~ 

ten sonraki cihan siyasetının 
bir an'anesi haline girmiştir. 
Bu dostluk her iki nıilletin de 
keneli muk~dderatlarına hakim 
olnıak icin mücadele ettikleri f 

alaka muhafaza ediyor ve nutuklarznı hazzrlayorlar 
zaınanıa~a yani gerek Sovyet f 
~usyasmda, gerek Cümhuriyet 
'I'ürkiyesinde yeni rejimin .ba~
langıcr tarihine kadar gen gı
diyor. Sovyet Rusyası cihan hu 
sumetile karşılaştığı bir zaman 
tla Türk dostluğunun samimi 
tezahüratma şahit oldu. Sovyet 
Suralar İttihadını ilk tanıyan 
rle\'let Türkiyedir. Türkiye te
cavüze m<eTUZ kaldığı bir sırada 
büyük bir komşunun manevi 
nıüzahcretine mazhar oldu. 
~usyada Çarlığın, bizde de Sal 
tanatın vıkılmasile teessüs e
den bu dostluk yekdigerinin, 
dahili islerine 1~1üdahale edil
nıemesi;i umde ittihaz eden 
Sağbın bir esasa istinat etmek
tedir. 

1926 senesinde Pariste Sov
Yct Rusya ile bir dostluk ve bi
taraflık mukavelesi imzalamış
tık. Bu mukavele, Rusya ile di
ğer komsuları arasında bilaha
re imzala'nan mukavelelere biı 
nuınune teş:til etmışti. Dost
luk ve bitüraf!ıık mual•edesin!n 
•liğer devletle::-d~n evvel, Sov
~ et Rusya ile Ti:rkiye arasl'!!.d~ 
ıınz;ıı,,.ııması, bir tesa<ii.if esen 
l1 cğildi. Eski z:ımanlanfa tees
Stis eden samimi .rniınasebatın 

Muhtar/ar bu akşama kadar dt/ftrleri yetiştirmek için büyük bir faaliyetle lıtr tarafta çalışıyorlar 

intihabat için icap eden tahsisat 
yakında gönderileçek 

ı\MMoktıkovasef~ri/ ijYıldız ve Meşrutiyet 
os ova StJfaretıne 1 

lisabık fırka katibi- .. Tahsin Paşanın Hatıratı 
umumisi 

! tayin edilecek 
Hiisegi11 lıngıp beyin Var

şoı•a ı•ega Kabile 
glinderilaıesi muhtemel 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Sabık frrka katibi umumisi Saf 
Jet Beyin Moskova sefaretine 
iayini takarrür etmiştir. 
Moskoı•a sefirimiz Hüseyin 

Ragıp B. sımdilik Ankaraya da 
1 vet edilecek ve bir ihtimale gö-ı 
re de Varşova ve yahut Kablle 
gönderilecektir . 

Recep Bey fırkanın en 
kıdemli katibi umumisidir 

ANKARA, 11 (Telefonla) -
Cümhuriyet Halk Fırkası kati
bi umumiliğine tayin olunan 
Kütahya meb'usu Recep Beyin 
yeni vazifesine basladığım bil
dirmiştim. 

Fıırkanrn ilk ve en kıdemli 
katibi umumisi olan Recep B • • 1 

~ 1 
1 

Tefrika ho : 1 

Tekkeler ı1adişahın elinde ve 
önünde kuı-ulınuş 

birer tezvir ve suikast ağı idi ! 
Sultan Hamide Ebülhüda verdiği ilk jurnalda 

Reşat Efendiyi bir 
suikast komitesinin başında gösteriyordu .. 

Yeni bir ifadc3i idi. 

im~!~a~~~ g;a~~vv;.!i,~~r-~:~~~ Memleketin her tarafında büyük faaliyetle intihap 
1 

1 
1 

hat mukavelesi de bu eski dost hazırlıklarına devam edilmektedir 
!uğun diğer bir ifadesıdir. Aıı- --------
k1ratl. imzalanan mukavele, a- İ b Jd k b' k l "' b }}" d "'"} 
§<ığı yu\Tan, geçen sonbah'.!r::la stan u an aç me us Çl arı acagı e ı egı ... 
Yunan Başvekili ~üsyii Ven!~ ANKARA, 11 (Telefon) -. ni seçerek irttihabatr yapmakta-ı lerden gele_n ?efterleri tetkike 

1 
-.elos Ankacayr zıyaret ettıgı intihap faaliyeti ınemleketın dırlar. devam etırn~tır. 
"<lnrııı, Yunanistanla at <T.Izda ~. ~- tac.,fında seri bir surettt: İntihabat-i!;in yakınd;, tahsi- 300-mahallenin etyeJi geldi 
ınzala: en ınukavder:'n <'.yr.~- d ·vam etmektedir. sat gönderilecektir. Dün akşama kadar şehrin on ı 

Vdialı//ığını Sıı/tanın ş;'dietli taıyikleri altında geçiren Reşat E/.llin 
senelerden sonra ayni talıfa o/ıırduifıı gCn/erdr a/Mmış bir resmi. 

(Milliyet) te intişar eden ha-, Hatıratımın bu kısmı meşru 
tıratıma iki buçnk aylık bir fa- tiyetin ilanına takaddüm eden 
sıladan .sonra tekrar başlayo-ı gi.inlerin hikayesidir. Ancak 
rwn. İkı buçuk ay evvel uğra- Abdülhamidin mutlakıyeti ida
dı • ım hir ":ile ~aciası yazıları· r~sine nihayet veren meşrutiye 
ı:ıa ~e~a~n ımkanırıı bıra~madı- tın ne gıbı bır muhit içinde ve 
gr gı,bı fikren ve ruhen ıntiza- hangi avamil altında ilan olun
mnnı da h~l.eldar _ettiğinden duğu lilyikile anlaşrlahilmek i
çarnaçar tatıh neşnyata mec- çin bazı ufak tefek hadiselerin 

:ıı:-. ~'fukavc.rde c!eniliyoı kı, Çanakkalede defterler teftiş İ b ld . "h kazasından 300 mahallenjn cet-
tki akıt dcvıet, yckdigerine li!tI heyetine tevdi edilmiş, Edirne- stan u a ıntı ap velleri gelmiştir. 
ay evvel h2 tc' verırn<'l:sizin, Ka nin Keşan ve Kavaklı kazaların Buradan kaç meb'us Bakırkö;: v~ Sarıyer kazaları 
ractenizde ve bitişik clı;nizlerde da ve İspartanm bütün kazala- k k? tamamen bıtmış bulunmakta- bur olmuştum. 1 (Devamı İkinci sahifede) 
! · · · k · et ' l cı aca dı D.. ı t 11 · · · {1 harp gemilerını ta vıye . ~ ı:.ında ikmal o unmuştur. A • : • • • r. un g~. en ce ve en .'stın-
llıeyecekler yeni harp gemısı Kayseriden gelen malumata Şehrımızdekı ıntıhabat faa- sah etmek uzere 70 daktılo ve 
inşa eylemi~ec~kler, ~cnebi.tez göre İncesu kazasında defterler li~eti ha;a~etle ?~vam.~tme~~~- 140 ~emur calıştırılmıştrr. 500 
giihlarına gemi siparış etmıye- asılmıştır. dir. Hey etı teftışıye dm~ de og- cet".elı~ .Y:ızıl.m~sı akşam geç 
cekler ve bu denizlerde bulu- Belediyesi mefsuh olan kaza leden evvel ve sonra vali ve be- vakit bıtırılmiştır. 
naıı donanmalarının şimdiki t~- ve vilayetler muhtarları, muh- lediye reisi Muhiddin beyin ri- Bugün tütün inhisarından 
rekkübünü arttırmakta ınües~ır tarlar jçtimamda teftiş hey'eti- yasetinde toplanarak mahalle-, Devamı 5 inci sahifede) 
olabilecek herhangi bir tedbıre 
tevessül evlemiyeceklerdir. Bu- z 1 ı • 1 k ? 1 
llUn man~SI $.1:'.du: ki, gerek e ze e mı o aca e 
:Rusya, gerek Tıırkıye Karade
nizde bahri statükoyu muhafa
zayı kabul etmektedirler. 

Piyango 
Dün İstanbulda 

}{usya, büyük bir devlet ha-
linde tarihte belirdiği günden ve sıcak 
beri, Karadeniz, h<:r!ci siya.se!i- Son zamanlarda Yunanistan, 
nin mihverini teşkil etmıştır: Ed"rne ve İzmirde biribirini ta
~usya ile Türkiye Aras~ndakı k"b~n şiddetli zelzeleler oldu. 
ıhtilafların siklet merkezı Kara 

1 
B zelzelelerden sonra hava

deniz idi. Bu yüzden ~;alarmda lard~ husule gelen gayri ta~ii 
çıkan ve asırlarca muddet de- klık ve durgunluk şehrı
vam ed<'n mücadelelerd~n baş- :~:ae de zelzele olmak ihtiı;ıa· 
~ devletler ve baş~a mı.~le~ıe; lile bir çok meraklıları endışe
ıstifade etti. Rusya ıle Turk "!(. e düşürdü. Son zelzeleleri kay 
arasındaki menfaa.ı:ıerın ~elıfı yded n Kandilli rasatanesi mü-
y in ·· k" d gil aynı za- e d a ız mum un e : •. dürü Fatin Beye müracaat e e· 
manda kolay ve her ık_ı meml~- ·ek bu hususta mütaleasını sor
ket için de zaruri oldugunu ta - ~ k 
uir etmek mazhariyeti Sovyet u · . . .. 
Rusyasile Cümhuriyet Türkiye Fatın Bey dedı kı. 
sine nasip oldu. İşte bu dostlıık "- Zelzele havanın durgun
ve hunun tezahürü olan bitaraf- luğu ve sıcaklıkla alakadar de· 
lık misakı ve nihayet Karn<le- ğildir. İstanbulda zelzele olma· 
niz bahri mukavelesi bu anla- sını muhtemel görmüyorum. 
yışm tabii bir neticesidir. Son hareketi a;zların vuku-
Karade~i~ ~~kkındaki Rus- bulduğu yerlerle Is.tanbulun de 

Türk bahrı ıtılafının, son Fran- recei alil.kasma gelınce, oralar· 
sız - İtalyan itilafile büyük da zelzele oiınasile İstan~ul d;; 
deniz devletleri arasındaki Lon ha ziyade selamete girmış de~ 
dra mukavelesinin itmam edil- mektir. Bu hareketi arzlar cı· 
diği tarihe tesadiif etmesi de va'I' mıntakalar için teminat 
ayrıca memnuniyeti muciptir. mahiyetindedir. 

ağır bir hava 
vardı ... 

Çünkü bu itilaf ile gerek .Rus- Sismografımız heniiz tecrü-
Ya, gerek Türkiye cihan sıya.se be halinde olduğu için son zel- _ 
tinde birer sulh amili olm~k ıs- zeleler etrafında fenni izahat Potin bev 
tediklerini filen göstem,ıışl~r~ ve hiikiim verecek vaziyette del . " · • 
dir. Türk _ Rus itilafı bahı~ıs; ğiliz. göre g~~rı ta~ıı. olan sogukla-
R:aradenizde statükon•ın hala ı B k b' ··m rın aksulamclıdır. · u anca ır av sonra mu -
:e~ssiis edemediğini g?rmekte.ı kiin ~lacaktı<r. - Bu lodos hava~ı yarın ( bu~ 
'11tıtevel!it bir endişe ıl ~ bu hu· . . .,.ün) devam edcbılır. Fakat o-
~Usta b !ar takip e- Maamafıh so:1 zclzelelerı Ra b"'.. .. d -· ecek ve havalar 
1 azı tasavvur h . . . f aleti urgun egış 
'e 1 devletleri tatmine kifayet sat anemızın sısm?g~·a H tt, biraz sogıık olacaktır. 

Le?1~cck olursa, o halde dc;1İle- tamamen kay1de1tmı~<l1Id·. , 
1
. a la Art• k :;oii'ukJ<:;·m chem:niyc-

ı r ı · · · h ı etlPr o rnc ar sı e. ı o · ı " 
t1e. q, An~ara itilafı kcndısın- are t r ki aletin ka.lemi bunun ı ti kalmamı~tır .. , 

mustu ' . . . ·· · · hararet 16 va 

---
15 bin lirayı 32,426, 
12 bin lirayı 363 

numaralar kazandı .. 
Tayyare piyangosunun onun 

cu tertip ikinci keşidesine dün 
Darülfünun konferans salonun
?a m~tat merasimle başlanmış, 
ıkramıye kazanacak bin beş yüz 
n~m~radan yedi yüz ellisi c;ekil
mıştır. Keşıdeye bugün de ö<Yle 
den sonra devam edilecek mü~e
baki yedi yüz elli numara cek;Je 

ı cektir. Bu keşidenin en büyük 
ikramiyesi olan 35,000 lira dün 
çıkmamış, bugüne kalmıştır. 
Dün çıkan büyük ikramiyeler 
meyanında 15 ve 12 bin lira var 
dır. Bunlardan 15 bin lirayı 
32,42~e 12 bin lirayı da 363 
numaral2r kaıanmrştır. Bunlar 
dan ba.şka bu keşidenin bi,- de 25 
bin liralık mükafatı vardrr 

Bu da keşideyi müteakip nu
mara dolabından çıkarılacak 25 
numara arasında taksim edile
cektir. Dünkü keşidede il:rami
ye kazanan numaralar sıra ter
tibile tamam olarak iç sahife
ınizdcdir. 

Antalya vilayet meclisi 
ANTALYA, 10 (A.A) - U

mumi vilayet meclisi bugün me 
saisini ikmal ctmistir. 931 vili!
yet bütçesi 659,834 lira oh:,,rak 
k::ıbul cdilmi:;tir. Maarif iciıı 
23/.GOO, N::frı içi:~ 248,950 lirn 
verilıni~tir. Mütebaki tahsisat 
ziraat, ·baytar, sıhhiye i~lc.-inc 

Moskova sefiri Jliiseyln Ragıp bty Balkan turizm kongre-
bir çok vekaletlerde bulunmuş, 

yüksek tecrübe görmüş bir dev sı· burada toplanacak •. !et adamımızdır. Son tetkik se-
yahatlerinde Gazi Hz, ile bera-
ber bulunması, memleketin bu- Bu k d B Jk h 
günkü vaziyetini, halkın ihti- ongre esnasın a a an itti adı 
yaç ve dileklerini derinden ve lehinde tezahürat yapılacak 
yaknrdan görmek imkanını Re . -. --.-. -----..:!. 
cep Beye bah§etmiştir. Beynelmılel Tu.rızm ıttıfakr 1 . Balkanlılar haftası namı ve-

Onun için yeni mesaisinden (A. İ. '.f·) .. k~gresı 14, mart cu- nlen bu hafta içinde Balkan it
Cümhuriyet Halk Fırkasmın martesı gunu Cenevre de topla- tihadı mümessilleri şehrimize 
çok i~tifade edeceği kanaati nacaktır. gelecekler ve Darülfünun konfe. 
herkeste mevcuttur. Kongreye Türk Turing klüp rans salonunda kongre halind' 

Kadınlar 
İntihaba iştirak 

etmek isteyorlar 

te davet olunmuştur. içtimaa davet edilecektir. 
Kongre ruznamesi, Cemiye- Bu münasebetle sulh ve Bal· 

ti .. ~.k~amm 16 mart içti~amda kan memleketleri dostluğu le
goruşulecek olan beynelırulel o- hinde siyasi tezhurat icra edile 
tomobil se}!rüseferleri meselesi cek, konferanslar verilecektir. 
nazarı itibara ahnar:ık tesbit o- Şimdiden istihzarata başlan· 
lunmuştur. mıştır. 

Ruznamede seyyah otomo- Turing klübün resimli 
Birlik, hükumete müra- billerinin muafiyetine müteal- afişleri 

caata karar verdi.. li!c ~ptiı:. meselesi, seyyahlara Memleketimiz aleyhinde ya 
K d b' r·· . k d 1 d . . aıt gumruk muameleleri, yol i- pılan asılsız propagandaların ö-

a m ır ıgının a rn arrn a ıntı şaretleri ve arabaların b J ·· k b·ı 
ha bata iştirak için teşebbiisatta bulu· . . eyne - nune. g~çı;ıe ve ecne .. ı ere men 
nacağını yazmıştık. mılel s~ferlerı vardır. Balkanlı- leketımızı tanıtmak uzere Tür!<. 

Dün kadın birliğinde heyeti mcrke lar Tunzm kongresi de nisanın Turing klüp tarafından resimli 
ziyc içtimaı yapılmıştır. son haftasında lstanbulda top- afişler hazırlanmıştır. 

(Devamı 5 inci sahifede) !anacaktır. Bunların tab'ı yakında bitiri-
,•••••••••••--•, Ayni hafta zarfında şehrimiz Ierek ecnebi memleketlerdeki 

1 
G •• l • e de turizm şenlikleri çok parlak vapur ve seyyah acentalann; oz erın sırrı .. : surette yapılacaktır. günderilecektir. 

Yeni romanımız.. : _ 
' . 

İ Etem izzet Beyin 

1
. 

• "Beş hasta var!,, ismin
: deki edebi romanı yakında 
• bitiyor. Milliyet, muhterem 
: okurlarının büyük bir alaka • 
: ve zevkle okudukları bu :' 

:
• romandan sonra 

1 Nur Tahsin ! 
: Hanımın "GIJ:ılerln sırrı,, :' 
• isimli romanını tefrikaya 
1 başlayacaktır. : 

: Canlı bir üs üp ile ya- : 
g zı: a::ı l: u a~k, heyecan ro- : 1 

O nı:mmı ş:mdi:1e;ı tavsiye 9 
g ederiz : : 

f Gö~~erin sırrı! l'.ıkalanaıı hırsız çetesi reisi /Ja/on~ıı Remzi ile aıkaaaşı '/tkvarl , 
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HARiÇTEN ALDIG'IMIZ TELGRAF HABERLERi 
ltalya - Fransa itilafı lngiltere Türk-Rus dostluğu ku 
Dün neşredilen 

noktalarına 
metnin esaslı yeni sene bütçe- vetleniyor· inkişaf ediy 

.. iki sindeki açık · '· • .... • • 
gore LONDRA, ıo A. A. - Ge- Rus icra komiserleri reisi, Sovy 

taraf ta fedakarlık göstermiştir .. 1 l;;~i~~t~~":~~::;a~:~taı:ıi~:~- kongresinde, bu \ 
LONDRA, ıı (A.A) _ Fransız- tonilato miktar_larmın y_ eku_nları ara· 

1
• ~ 

d b Yetinde hitama eren ma ı sene- d ) k • } b h İtalyan deniz itilafının metni bugün sın a ':1emnunı~:~ mucı_p ır mu~aze ah . OSt U tan meffinUnlyet e a Se 
öğleden sonra İngiltere, Fransa, A- ne te~n etme~gı t~k?-ırde ~n~ılte- ye ait açığın evvelce t mın e-
mcrika, İtalya ve Japonya hükumet re torpıto muhrıplerının adedını aı:ı- dilen miktardan pek ziyade nok 
merkezlerinde aynı zamanda neşre- tırmak hak~nı muhafaza ed~ekt~r. san olduğunu göstermektedir. 
dilmiştir. Bu metinde tasrih edildiği Fraı;sa ile Italya 193_0 senesmı; aıt Geçen hafta nihayetinden açık MOSKOVA, 11 (A.A) - İc- miştir ki:" Türkiye ile dos 
ne göre Fransa ile İtalya 1936 sene- bahrı pro1;Ta?'_ıarını ıkmal ettıkten ispanyada amiral Aznar kabinesi içtima hlılinde. miktarı 

58
,
103

,
526 

İngiliz lira- ra komiserleri reisi M. Molotof ne münasebatımız azim su 
si K. evvelinin 31 inci gününden ev- sonra 155 mılımetreden fazla çapta · Soyet kongresinde okundug" u ra kuvvet ve resanet bulmu 

1 hh kT ·· 1 • ti sı olarak tahmin edilmişti yanı, vel iki§er hattı harp gemisi inşa ede- topa müce ez .u.vazor yaptırma- e pol'da Rusyaya karşı müttehit Karaharun Tütkiyeye, Te 
bileceklerdir. Her iki devletin yaptı- yacaklardır. 155 milımetre ve ya bun spanyanın vazıy geçen serıenin ayni devresine 
rabilecekleri bu gemilerin istiap hac dan daha az çapta toplarla rnüceh- - . 

1 
nazaran yarım milyon noksan bir blokteşkil . i~in bilhassa Rüşü Beyin Moskovaya m" 

mi 23 333 tonilatoyu ve top çapları hez olacak kruvazörler ile t_orpito .d. G e 31 Martta mali Fcansanın mesaısınden bahset- kabil ziyaretleri yalnız ile 
• h 31 K ı ı. eçen sen • . b • S 

1 
. . 12 pusu ge~miyecektir. Bu gemilerin muhriplerinin mecmuu acını _ · .t 'ha" arık 14 bucuk mış, una ragmen ovyet erın şahsi temasların tevessü· t D.d ı 1936 ta ·h- d e •vcı yenıle M l k '--t •• ••h• k t' t p)a seneye aı nı ı " - b 1 . ·1 1 .. b . 1. -• insaatı biter bitmez Fransa " ı e- evve rı m en '. . - em e. eI e UÇ lllll lm U. VVe l 0 - .1 d 'b t bulunuyordu. eyne mı e munase atrnı ıncı- değil ayni zamanda dostluğ;' rot,, sınıfından bir harp gemisini, İ- rile değiştirilebilecek gemılerın ha- mı yon an ı are f . k 

1 
l • .. l 

d f 1 l M d da hazı.ne me- sa ettırme te o c ugunu soy e- 'nk·şaf ve tarsinin. 'ntar ey talya ise hizmet müddeti bitmiş olan cimleri mecmuun an aza o maya- k b• • k art ayı za ın - . . ı • ı ı ı " h 
birinci sınıf kruvazörlerden 26,s20 caktır. yaca ır reıs Çl ıncaya murları mühim miktarda tahsi- mıştır. miştir. Türkiye ile iktısadi 
tonilatoluk bir kısmı ve şu he5"ba İtilaf metninin sonunda deniliyor d b k b , k l A b 'h • ( k tat yapmaktadırlar. . _M. M'?l~of A~anya ile m.üs hars! münasebatımız da 111 
-göre iki devlet 33,640 tonilato hac· ki: ka ar ÜyÜ İr ın l a a ~ tıma yo •• tn .. Gz haı·p bütçesı mır teşrıki mesaının İtalya ıle kemmel bir tarzda inkişafta · d · · · al d kl d" "' Bu tesviye sureti imza edilince ~ 
mm e genuyı ıpt e ece er ır. İ LONDRA 10 A A Ordu ticari münasebatın inkişaf etti v~- edı·yor. Yakında ı·mza Vasington muahedenamesinde İngiltere, Fransa ve talya •ıe yahut . . . .. • ., • ' b d b 1 1 ' • • - - .. • • • •• .: _ .. 
münderi~ olan ve büyük harp gemi- Lorıdra muahedesini imza etmiş olan _!spanyada ışıer duzclmege ~eııdıırnlad.ırn aşrn a u unan ya ait bütçe tahsisatını kamara- gı!1ı İngıltere ıle munasebat u- nacak ticaret muahedesi iktı 
Jerinin tonilato miktarlarının yeniden hükumetlerin hepsi aynı zamanda ye yuz tuttu mu? Her halde arlık ıar; 3 - Ordu. _ . . ·- va tevdi eden harbiye müsteşa- mıtbahş olmakla beraber muha di rabıtaların atiyen inkişafı 
t.tkikine ait olan kayda halel gelmek n~ ?~r _hilaf_ iın~a edeceklerdir. B_u ye belediye intihabatı yapılacak, Fra~srz mıı'.~arrı~~n'.n z::u~ıı- ;.r. İngiltere'nin yapmış olduğu fazakarlarm aleyhtarane faali- çin yeni bir esas ihdas edec 
sizin Fransanın ve İtalyanın bu mua nı ıtılaf~ gore ışbu ~les"':y~ sure~ıb lı~t ondan sonra da parlamento aza hedeswce bu ııç muhım zumre ı vasi m;kyasta tahdidi teslihatı yetleri o-özden kacmadığını A- tir. Deniz silahlarına ait ola 
h d ucb· bulundurmalarına h'lngı bır sınıf gemı er ıçın sabıt ır . .h b b l k F 1 k b .. b. 1 - - h / J . -· . ., . ' . . . ' 
• e m• 

1 

ınce · b • · tm kt a· K rk sının ıntı a ına a'i anaca · a ve ııvvet ugun ır e~mı~ a - diD-er milletlerm yapmamış ol- rnerika ile ticaretin Sovyet a- Ankarada amzalanan 1tılafıı müsaade edilen büyük harp gemileri rus e. tayın e eme e ır. eza ı k . 1 • k ' d • .b. b 1 b. l ,.., İ , 
ııin tonilito mecmuu 175 binden 181 işbu tesviye suret 31 K. evvel 1936 at yem par amen~o anca tem d_c 0 '.ma ıgı _gı_ 1 ı:_n arı_ .". e!i duldarını iddia etmiştir. ngiliz leyhtarlığı temayüllerinden me dostluğumuzun resanetı 
bine çıkarılmış olacaktır. tarihin~e _evvele~ muayyen h~zm~t muz ortalarına dogru toplana- tırebılece~ bı~ ınk~ap re~sın~1'.- hükumeti, beynelmilel bir itilaf müteessir olduğunu beyanla de teyit eder.,. 

Fransa ile İtalya 31 K. evvel 1936 müddetının fevkıııde kalan genulerın caktır. de ne vakıt Çiirncagı bellı degıl- Q ·ı et·han teslihatının tah-
. . ·ı k k • h b . nam~ Le İ tarihinden evvel mütekabilen 334 bin ye~me yem gemı er onup onmaya Uzaktan uzııga gelen a er- dır. · · · · tmek icin elinden G • U B k t 

tonilatoluk tayyare gemisi yaptrrabi- cagr ve konacak olursa ~u.nun_ne su- le bir kaç telgraf lıavadisi ile Bu vaziyette milletin ha.Jeti dıdını temın e M afih azı ı.ıZ. ş an ası asarr 
lcceklerdir. Fransa ve İtalya hükQ- retle yapılacağı meselesımn nihai ve .' . . • . . . . . . / gelem }"apacaktır. aam ' kumbarası mu'" lca" f 
metleri yukarda zikred_ilen sınıflar- kat'l halli hususunda bir misal teş- bır memlek:tı~ dahılı vazıyetı rnlııyesı de şay~,nı _d~k.kattu_- s hali hazırda daha vasi ınik~asta Büyük kongrede 
"an her hangi birine dahil olmak üze kil edecek mahiyeti haiz değildir.,, hakkında hukumler vermek, he panyollar kendııerı ıçın boy/e. b- t raflı tahdidi teslihatta bu- t t . l 
- ·ı M: Al . . kb ld b 1 b' . k ı· . . v r ır a i J d k' i ını ·ezyıae re yeni bir takını gemiler yaptırmak M. Henderson ı c . exenderin /e ıstı a e ŞU ve ya u O aca- ır ın t ap reısı aramaga U- I j t vsiye etmek müm raue ece ıer 

. al h . ı k - ·ı·ı d. - . k 1 l ·- - f Ö J b .. ..k un"ı masırıı a k tasavvurlarından biribirlerini müteka ımz ~rını avı 0 ar~ ıtı_ ~: rapte_ ~- gına darr ehanette bu uııma r ;;um gormuyor ar. ye uyu ',,.. d - :ıa· Bia'1etice bfüçe arar vern1iştir 
Lilen mfimkün olduğu kadar erken len bır muhtırada, ışb_u .1 t_ılaf ı;eraıtı- ne kadar müşküldür! .. Ne va- bir inkılap mesela bugiirıkii kı- ... un . cg. ır. _. _ 

1
: ,., n nutku hazırlayorlar 

haberdar edeceklerdir. nin Londra muahedesını ımza eden . . ! . . .' .. . _ k/' ı tahmmatındakı rakam "r _,eçe ANKARA 
1 

(M'II' ) ANKARA, 11 ( A.A ) -
bütün hükumetlerin tasvibine sureti k!ttenberı ~panya.da bır ın~ı- r~l!ık yerıne cuml:urıyet ~e . ı-' seneninkinin hemen hemen ay- ' 1 ı ıyet - hiplerine kur'a ile tevzi ettig 

Programdakiler mahsusada tabi ve muallak tutuldu- lap hareketınden çok bahsedıl- nı ıkame edecek bır hareketm 
1
- . 1 k '· lmıstır Gazi Hz. intihap faaliyetleri ii- Bankası tasarruf kumbarası s 

1930 programına dahil olan ve bu ğu beyan edilmiştir. di. FakP.t bir de, son iki aydan muvaffakıyeti için elzem olan nı 0 a~. d~ t ' ·selesi zerinde sıkı bir alaka muhafaza mükafat miktarını önümüzde 
rr.ogra~ın i~aline muayyen hiz~et Bu muhtırada 10 bin tonilatoluk beri ispanyada dolaşan bir .'ımiller mevcııt olmadığı __ gibi LONıDn RısAa, nlOm~.A. _Sala- ·ediyo_rl_ar __ . . . 
muddeti _g:çmış olanların yerlerın~ harp gemilerine ait tonilato rniktarr- Fransız muharriri M H enri 1 k b. 1 h d R hır Hazretleri u- eşnnıevvelden itibaren sene 
ko;ımak ıçın yaptırılacak tahtelbahır nın arttırılması hususunda gösterilen .. 

1 
b.. ·-k b. .

1 
nıe~ e ·ette ır ıs a at ,~u~u. e hiyettar bir membadan bildiril- eısıcum 1 beş ıbin liraya çıkacaktır. Jtt 

ler müetesn:ı _olmak üzere 31~ K. e~- müsaadenin doğru ve haldı olduğu Ber~ud oy e ~yu . ır __ mı.~yas- get-ırmek arzusu da kerıaını hıs- d·"'ne göre muhafazakarlar mum] kongrde irat buyu:a- keşidede 2500 lira dağıtılaca 
vel!931 tarıhınden sonra yenıden hıç isbata çalrşılmakta ve bu müsaade- ta bır hareketi varıt gormuyor. settirnıiy?r. Bittabi her ~eml~ ~f~distan'd~ y._ni bir yuvarlak cakları nutkn;ı esaslarını Aıh- birinciye ?SO, ikinciye 

250
, ~ 

bir tahtelbahir yap.tıral_am_ ayaca~kır . nin itilafm mer'iyet müddetince her Onun müşahede ve tetkikatın- ket Irendı mukadderatını ıstedı l ~ feransı toı>lanmasına zar etmektedırler. Fevkalade 
F taht 1b h 1 t l~t 1 · masa <dl .. h. 1 b ki G · çüncüden itibaren 16 numara) ·ransız e a ır ennın om .o. hangi bir yeni gemi inşasına haddi ca bugün spanyada ihtılal yap ği gibi idarede serbesttir. işte •t'b ·ıe muhalif değilseler mu ım o an u nutu a azı 

3
, 

mec_muu 1932 de toplanacak tahdidı zatında bir vesile ve sebep teşkil et- mak ı·ste enler ı·çı·rı muvaffakı- ! - esas ı ı arı H r·ı . 
1 

. . d be 100 er ve müteakıp 10 numar 
ıın k f d ı Y bugün de S1Janyadan bahseder d 1 ı· h d bu konferansa z. ı nr erını zamanın a - d · .

1 
k · tes. at on eransın a yapı ması meyeceği kaydolunmaktadır. .. "d. .. .. .. B .. / . e 1a t azır a . • d d h ya a 50 şer !ıra verı ece tır. 

muhtemel tadilata halel gelmemek .. • . yet umı ı gorunmuyor. oy e ken ve vaziyeti yakwdan gören · · kt ·mtina eylemektedir- yan etmış olacagm an, a a ev- Banka yeniden bir çok şubt 
>rti!e 31 K. evvel 1936 tarihinde Fransa ve İtalya hukumetlen, Y~- bir hareketi başarabilnıelc, ma- bir ecnebinin çıkardıg'ı netice-

1

_ lıeştrı.raZı:raenHı·ındô.staılm bugünkü vel_b_u yolda vaki ola_ n tahminle-
. . - 1 k J>ılmasr mutasavver hattr harp gemı- · . b •1 l b 1 . k ed ler açmağa kara vermiştir , ,,ı.9s9 tonııatoyu geçmış o mayaca - ı . . t 1 13 12 zısıne ag, o an u mem eketı 1cr, az sayan'ı dikkat oımuyor . ah aı'nı·n •00··y1e bir re ıtımat etmeme ıcap er. Hukuk mezunları t ennın op çap arını ten pusa . . . , ·· vazıyet ve v .. . . . 
ır. İ . .. . . - indireceklerdir. İngiltere hükCııneti harekete getırmek ıçın pek kuv konferansın ı· rtı·maa davetı ıçın ı· R k ngiltere hükumetı bu mıktarın - . · ti· b. h · p ·ht" A R1 'AA) C " Ş a ası L d b d . '.b. 150 OOO çap azamısının 12 pus olmasına ve ~·e ı u ~a sıye,e l ıyaç var- M D T, SO- , · - uvatro! f k l d • mütaleasında , n Cemı•yetı• on ra mua e esı mucı ınce ' 1 l 35 b' d d B .. l b' h . b' .. Piento• tayvar~ l<arargahında vuku ,muva ı o ına ıgı • tondan ibaret olan İngiliz torpito ~ yevm mevcut o up. _ın t~n an ır, oy e ır şa sıyet ır gun , ı- / b l k dnl !duh:ıfaza ,._.. 

1 . 1 . . h . ıbaret bulunan azamı hacım mıktarr- vukuat sahnesine ~u ür. kuvve- bulan ?yaklanma _hadisesinde cene- ':' unma ·ta ·ar. . . . - Yem' şubeler açmag" a ANKARA, .ıı (A.A) - v• mu ırıp erının mecmuu acmıne na- d - d. -1 · .. . b. . -s ~ ı Q D ı~ k b 1 d k- la elce teklif edılmış o- 1 · k l ı·• zaran çok yüksek olduğunu iddia et- nınt la ın_ ırhı mkeksınde mtuhsa~t. ır v_ozı- ti bir araya getirmek mecburi- ı:a _uıpo e na ~m r~ .ıp ~un u' ·ar r, evv . . d' çen erde tesısı arar aştırı ":. 

mc te ır. unu a era er g tere verecektir yetını duyacak ve ancak buna tayy~r~ci yü~biışr Larroquettc zabıtajnu .. z başlamamış bulunduğunu ANKARA 
11 

(Telefon)_ . . . h".kf'. t ve 
k d. B nl b b İn il ye a acagı a _ın a a rırı temınat . . gcı bır tayyar . c pılot!uı;: etmış olan lan mütekaddım tahk:katın he- karar ver 1 " hukuk mezunları cemiyet•~ 

} 93 ~ de to~lanaca;ll tahd~~i t;"'l~t Nihayetülemir, Fransa ve İtalya muvaffak olduğu zaman, bu ya gıdtp teslım olmuştur · ; . • nızamnaınesıru U ume e . 
. =
0

;.;:~ansın ~ ton to. ";~ tar arın a hükumetleri Londra muahedesinin ü kuvvetlerin müttehit bir cephe Jaka divanıharbi 13 ın~rtta topla- i ile_ri sürmektc:ctırle:-. Maamafıh Türkiye İş Banka_sı yeniden bir mif ve teşekkülüne ait mera~. 
k". 

1 

~ ~apı ması~ad 1~ ı_zare:1 ~e~- ·çüncü kısmında münderiç ahkamı fn haline getirince bu büyük isi nacaktır. Müddei umuminin maz- ı Hınt meselesıne hır sure:• hal çok şubeler açmaga karar ver- mi kanuniyeyi ikmal eylerıııŞ 
ur n ra -~ua e esının ~ncı giltere Amerika ve Japonyada tatbik b b'J kt" . • nu __ "lardan _beşin;n idamını. 66 smm bulmak için muh_ afaz_ak_arlann miştir. Pek yakında bu şub~ler tir. Cemiyetin heyeti qdare~ maddesme muracaat hakkım lstımal dil kt ld ki k.ld aşara ı ece ır. bb - h 

1 
d kt .., 

· ktir e me e 
0 

u arı şe" e tanıtmak 1 c·· h · l m~e et agır . apse ,v; a tı~ının ~·sarfedilecek m~sa~ye. ıştıra , en küşat edilecektir. İstanbul ~ube kendi aralarında toplanarak" ctr:rııyece · . . , ta ve işbu itilafname ile tearuz etme - um urıyet tara tarı o- al,rşar ay hap.c nıah.c.ım edılmelerı-/ · tina etmelerı hıç bır suretle . bel müd .. lüğü • r· Adl' kal t. ·· te§3 Tahdıdı teslmat yen umumi tatbikata ait mevat ve ah- lan münevverler; 2 - Amele ni isteyec•ği söylenmektedir ım . "'ld' sı umum şu er ur 18 ıgc ıye ve e ı mus Ai 
1932 de toplanacak muhriplerinin kamı kabul etmektedirler. " · mevzuu bahıs degı ır. ne, İstar.bul şubesi muhasebeci- n Ferit, ikinci reisliğe Kocaes> 

H d R.f t B I fkrl r ~ . Avam kamaraaında si Sadi Bey İstanbul şubesi ikin meb'usu Saliihaddin, umumi ııl 3.y ar l a • 5 1 
a eme 

1 
LONDRA, 10 A.A. - Av~~ ci müdürlüğüne, veznedar Rüş- tipliğe hukuk doktorlarında~ 

--·- - ALLAE-~~BAT, 11 ~-A. - . kamarasında meb'uslardan hırı tü Bey keza diğer müdürlüğe Baha, muhasipliğe avukat :ı-Ja Yıldız ve Meşrutiyet 
Hapishanede niçin Kongre r:ısı_M: J~wharla_~ Neı:- ilanı nmhtemel grevlerle meş- tayin edilmişlerdir. İş Bankası- mit Şevket Beyleri intihap et· 

•• •• •• ~u, umu:nı bır ·~_tım~da soyled:-: gut olmak_ ve b~ suretle ~a_ma- nın üç müfettişliğıne ila"eten miştiır. " (Başı birinci sahifede) ve iştirakleri olduğunu ve Veli- dovuldu ? gı nutukta kon.,_renın Yt:nı b rjra'nın vakıt zayı et~emesın~ te- Suat Şerif Bey müfettişliğe ta- inkılap meydanı 
nakline de lüzum vardır. Bun- aht Reşat Efendinin adamların . . :l'.uvarlak masa !,onf.er_ansına ış-ıınin etmek maksadıle 300 aza- yin edilmiş ve Ankara teftiş bü- k 't , 
lar Abdülhamit devrinin tarihi- dan birinin dahi içlerinde bulun Avukat Haydar Rıfat B. ın ıtırake karar vermesmın ancak d .. rekkep milli bir sanayi d 

1 
ak ·· t omı esı 

duğunu veAyasofya camii şerifi hapisanede darbedilıliğini vaz- Hindistan'ın istik11ilini tama- anlı_n~.hdast talebını" · m••tazam ro~u? aBçadışması td a_~n~rkine '. ANKARA, 11 (Telefonla)_,.. ni yazacak olanların ledelhace .. .. .. . . k . . • , mec ısı ı ~ . mıştır. un an nıaa a uç ı cı • 
istifade edebilecekleııi küçük, baş hafızı ~-tubu. Z:y~eddııı mışt_ı · . • - ~en ~lde _etmesı ~skerı v~ malı mm bir kanun layihası vermış- sınıf müfettişliğe Feridun, Sa\t Menemende yal?ılacak_ }nkılaP 
f?kat dikkate şayan vak'alar- Moll.a ~fe;ı.dı ıle Zı_ncırlumyu- Dun bır gaze- f ışler uzerınde t~ftış ve mura~a~ tir.. Ali, Şemsettin Reşat Beyler ta- meyda~ ~e şehit ~ub_ıl~yın n: 
dır. Bundan sonra Almanya da ıptıdaı me~tebı muallı_~1ıi te, Hayda~ R be hakkına _ınalık olm~ı gıbı M. Mosley ve amele fırkası yin edilmişlerdir. mm~ dıkilecek abı?e ı~ın b~r 
Başvekili Prens (Blüw) un ha- Mustafa Efendı ve çarkçı yuz- fat B. ın_ hır_ ka- şartlara baglı bulundugunu be-

1 
LONDRA 10 AA _ Ame Memlekette tasarruf hareket da bır merkez komıtesı teşkil t' 

b ··t k ·d· Al t b k za netıcesındc tm• · B ı · ' · ' d'lmi t" tıratmdaıı bize ait kısımların aş.ı mu e aı ı ıme ve sa ı yan e ıştır. u gaye er temın 1 f ·k "er hey'eti M Os- le ·n· "lk defa kuvvetle ortaya ı ş ır. 
~aray cephesini anlatarak onu posta memurlarından Salim E- yaralan dığmı edilemiyecek olursa mücadele- e 1~ :ın~ ~-na eni bir frrka at:'n 1~ürkiye İş Bankasının co- Komiteye Meclis Reisi Ka· 
müteakıp meşrutiyet meselesi- fendilerin ibu işte elebaşı olduk Y~zı:ıışsa d~ '.. nin yeniden bir kat daha şiddet- wa k'lin os e~~ ~ hususundaki c kla rmıza tasarruf filtrinln zım Paşa riyaset edecektir. l{o-
ııe geçeceğim. larını) yazıyordu. hadıs: dunku ' le başlaması ihtimal dahilinde- teş ~bile ça f t etlerinden do- t:lld~ni vatani bir vazife telak- mite Kütahya meb'usu Recef• 

"' * • İşin içinde Reşat Efendinin Y?zdıgımız şe - <lir. M. Nehru, nutkunun sonun ~eşe 6

1 v~ır~a ıy azalığında ka- ki ederek bu sene zarfında ta- İş Bankası müdürü Celal, tzrııır 
.. . i bir adamı bulunması vesveseyi kı~d~ cereyan et 1 da demiştir ki toplanmasr der-

1 
ayı anıe ~ ası ktlr eni fır- sarruf hareketinin eni lemesi- meb'usu VAsıf, Muğla meb'usll 

Tekke ve turbelerı kapatan tahrike kafi idi. Türbedar celp mıştır. piş edilen yuvarlak masa konfe amıy?c?gı ve mez y • g ş Yunus Nadi Beylerden mürelt· 
ve dini dünyadan ayıran Cüm- · f l k ·hb Tevkifhane H»d., Rıfat Beyi d ld d.l k . 

1 
kaya ıltilıak hususunun amele ne ve daha amelı yollarda çalış- k . 

lrnriyetin bu kararı ne derece :~ıs ıç~ap ~-~na~~ al~ ~ratı- müdürü tahki _ döven Sacid in mah. r:m~ı~ ~· ~- : e 
1 ~ce ." ~tıc: ~- frkası azalığıla telif edilemiye- mağa karar vermiştir. Şimdi ve ~ır. . f r . b!İ' 

musip oldug' unu anlamak için böylneeby. kmu~ten! .. ugdu. v~ kata devam et- hm.;dc alınmış bi,,- trı~ ~s e .ıgl 1.rı:1zt· §te_y. erınd b~P1 sınkı ceğini natık bulunan karar sure kadar tevzi ettiği tasarruf Hıra- .. 0~1;te laadıyehte ~ec1.ı~ce ıcil 
. _ .. ır omı enın vucu unu . . . _ _ eı.un ve Jızı a mm e e ı ece . . .. tt fka k bul tmişf mi esini iki bu uk misline cıkar tün vı ayet er e ey et eı teş 

,_ aktıle bu tekke ve turbelerde nasıl hissetmiş ve ne o-ibi hai mektcdır. Ogren- rcsmı mahiyette olaca!:larından sah- tını mu ~ ı ~ a. .J ır. y ç d 'L. l f edilecek ve abidenin inşası içiıı 
•;eler ~apıl~ığmı bilmek kafi- ve _hareketlerini görmü; bulun- diğimi_ze göre hadisede !ınk~ku san emin değilim. - İ?gıltere de ıısı er n;ıştır .. Banka. s.en~ e. ı tı .::_ a - . faaliyete gec;ilecektir. 
•tr. Fılhakıka o zaman tekl:e dugu istizah olundukta: İhbar umumıye yoktur. Haydar Rıfat • • ,, • LOı~D~A, .ıo . A. A. - 2 bıner lır~dan ıkı.~ın lır~ dagıtı -·--·---
eyhleri tarikat ibadetinden zi- tarihinden beş gün evvel yani Bey de şikayet etmemiştir. Ha lngılız .aahye nazın Maru_a _ışsızle;:n mıktarı 2,634, yordu. N_ısan~n bır~nd~ yıne kum M. Briand'ın siyasi bayatı 

vade padişaha ubudiyet merasi geçen Çarşamba günü alessa- pishane müdürlüğünün tahki- LONDRA, 11 A.A. _ M. 574 kışıye balıg bulunuyordu. bara sahıplerıne hın !ıra.dağıt~- PARİS, 
11 

A.A. _ Paria't< 
·nilc me~gul olurlar, cahil ve bah Ayasofya camiinin tuğla katı. hadisenin hapishane dahi Snowdeıı'in sıhhi vaz~etinde ~e~en haftaya nazaran 16,916 ~tır. Bund'.111 maada bır.teşrı- çıkan gündelik "Exelsior,, gs 
safdil haU·..a verdikleri muska- minare altında oturup kahve iç- Jinde vuku bulmuş olmasından , cüz'i bir eyileşme eseri görüldü kişı fazladır. nı~vvelden itıb_aren bu mükafat zetesi, 

14 
martta M. Aristidl 

lordan ziyade Hünkara müzevvi tiği sırada berveçhibala isimı;. mütevellittir. ğü nesredilen son tıbbi rapordan Mukabil hücum mıktan 2500 liraya çıkanlmış- Briand'in iktidar mevkiine çııc:. 
ıane jurrıallar ver~_rlerdi .. Hü~- rini zikrettiği dört Ef~ndinin y - ki ___ --· I . 1 • ianlaşrlmı§tır. BOMBAY, 11 A.A. -Milli- tır. . . . tığı günün 25 inci yıldjinüm~~ 
-' .r bıı tekke_ ve tu.rbe lerın - bır gizli gizli konuştuklarım ve bu ata ı v~gon. a~ şırKetı İ . L A • yetçi yerli gazeteler, yakında .. Senede ıkı keşıcle olacağına tes'it imkaruna mazhar olaca_gı 
'~sa_t_ ~~ ~ezvır ocagı oldugunu mükaleme arasında bomba hadi mufettışı j f\-fısırda hhalaf resmı Hindistan' da toplanacak yuvar gor: hı;n~ca tasarruf ha~kilt~ ru hatırlatmaktadır. Filhakı~8 
hıldıg_ 1 ıçın hem hunların ahva- sesinden bahse•ı!ediklerini söy- B ı ·ı 1 ki KAHİRE ıo A.A _Kibrit ! tak masa konferansına İngiliz tamım ıçın senede beş bın lıra M. Briand 1906 senesi Martı· . . . ·k. k . . h b d . ..· . . eyne mı e yata ı vagon . , ' _ • , d • l kt H k id .. • .. .. .. . 

11 '
1111 

tet ·
1 c1ttırır, :~I? 1 _u:a .ha lemt~ ve bu sozıerden hır şey şirketi umnıni müfettişi M. La- ı ıtlıalatr hakkındakı kararname muhafazakar fırkasının derhal dagıtn;1ış okaca .. k~f· er eş 

1
e- mn 14 uncu gununden ltıbarde 

··a~ayan şey ı ve murıt erı ıstı · cıkmavacağı ve mücerret bom- k d .. •.·· 1 . _ 1 _ h · · dolay•sile müteecsir olan devle( iştirak eylemesi aleyhinde M. e ven ece mu a at şu suret e şimdiye kadar 25 kabineye 3• 
, 1 • 1 k 1 ·il d B -· • - . . . omp unr.u e cspı es e şe rımı- • ~ - . . k . d·ı . t' . . d , 

- r .~;etı 0-~.ra <ı: a;ı_ır !~. un ?a had,~esını. k~mu~makla o fi- ze gelmiştir. . lerle Mısı~ hükCımeti arasında Baldı.:·ın :ar?fın~an venle~ ka- ta sı;n: e .ı mış ır.. . . . hil olmuş~r. M. Brıand, 11 ~' 
ar ıc.ııde goze gırnu~, ı._ımat\ılde dahıl ve ıştırak anlaşılama- , zuhur etmış olan ihtilaf henüz rarr sıyası bır hıyanet esen ola- B~nncıye ~50 !ıra, ı~;ncıy~. fa Başvekalet makamına gel1111' 

.;azan_"''· envaı eıı'am ~c ıhsa- yacağı kendisine ihtar olunarak rafından tahkikat iki gün kadar i halledilmemiştir. Harici ve nazı rak tavsif etmektedir. Hint mil- 250 lı.ra, sıra ıle çıkan -~ıger ~u 2 defa Maarif nezaretinde, 3 de 
:~"naıl olt'1tl} pek çok kımselerı b~kl_iğini ~oğru __ söyl_emesi ve tehir ve ~erkum, tevkif, olu°:: ~1 , ~~kC~metin ~okt_ai n_azarını ll kongresini~ fikirl~rin,i neşre tebakı on numaraya yuzer lı_ra fa Adli_Y~ nezaretin_?e ve 16 de_ 
.. dı:_ , aıı:sı ta .·dırde mufterı cezasına ~uş v_e dıge: tarartan ha.rz~ im Ingılız ali komıserıne bıldirmiş vasıta olan Chronıcle' gaze- bundan.~onra da gene srra ıle fa Harıcıye nazırltgında buıurı 

T-!unkara bom\Ja atıldıktan çarpılacağı ifham olunması iize tup Zıyaeddın Molla Efendı ve tir. Fakat alakadar devletlerden tesi, bu karar münasebetile yaz- çıkan dıger on numaraya da el- mustur. 
' ' ı;ni.i<ld~t s::mra _E 1~~ilhüda E- rine komisyon hey'etine: Siz diğer üç zat davet edilerek mer hiç biri bu noktai nazarı kabul dığı bir fıkrada diyor ki, M .. lişer lira verilecektir. Bu suretle M. Briand 25 J<a 
"'.' m H_ıın_kara l?ır Jurnal tak- Şevketmeap Efendimize sadık kumun ifadesi veçhile tarihi ih etmemişlerdir. Başvekil, hüku- Baldwin kendisini geriye çek- binede 32 defa nazırltk etmiş o~· 
•! m __ etmı-;tı. Btt ınn~~ım _al~m- adamlar değilsiniz. 'Benim ihba bardan beş gün evvel sabahle- metin bütçenin muvazenesini miş bulunuyor. Fakat Hintliler Sığır vebası mak gibi bir mazhariyete n'.'.'. 
- wr~:dm~rHa1·::·1 d?'e bır ım: nmı ciirütrı:ek, dahili komiteyi yi~ Aya_sofya ca_ı_niinin tuğla 1 t_cmin _etmek ınecl:ıuriyetinde hu ı;ınu~ı- bu ge~ çekilmesinden ve ANKARA, 11 - Bazı mın- olmuştur. Tarihin kaydettııı1 
a \ard 1 Ju.:ı~ ~~h'. 1> 1 .~~ı~da. 1 kapatnıak ıst~yo~sunu~_; dey~- mınaresı _al~ın? ~uşen mahalde lundugunu ve ithalat riisumu- Ingılız polıtıkacıları tarafından takalarda görülen sığır vebası Fransız V\! et 11 (Flomxı lı ıtlıs_~" n_e }~1 ıler- rek cevaptan ımtına gostermış oturup gızlı gızlı ne konu!)tuk- mın vaz' n n .. • -- • 1 !l ve ~!1e1nur1;ı vn ~::ı.ireden . 
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mllzayedede ayrimübadiller, 
ayrimübadillerin hü- vııagetıe 

bonoların kabulünü isteyorlar : 
,.-

Dostluk 
Umete yeni müracaah Hükumetimizle Yuna-

d h • • t• k d nistan arasında 
üzaye eye arıçten iŞ ıra e e· akdolunan muahedeler 

Ceklerin .bono almağa Türkiye cümhuriyeti ile Yu-

1 • t J nanistan hükumeti arasında mecbur tutu masını ıs eyor ar.. aktolunan dostluk, bitaraflık. 
uzlaıına ve hakem muahedena-

E ·ı Ad ı 1 Gayri mübadil olarak tanın· meai ile bahri kuvvetlerin tah-pir ve Tesalya ı e a ar, b 

Y orgi ile Cemil Beyin dün Ağırce· 
zada muhakemelerine başlandı 

ki ve merkezi Makedonyada nuş ve vesaiki ikmal edilmiş U· didine mütedair protokolun tas 
Ürk gayrimübadillerin istih·· lunanlarm istih~~ları miltera- diki hakkı?d~ki kanun dün vila Yunan milli bankasına ait radan fazla ikramiye verirler! 
klarım tesbit edecek olan tak kim iratlarile bırlıkte -~ecm~u yete gelmışt>r. sahte tahvilat hisseleri çıkara- demiş. 

.. İri kıymet ekipleri bugün Yu- (60) milyon lirayı mute::z- Eminönü kaymakamlığı rak sürmekle maznun olarak Maksat ikramiyeyi almak de-
''-ı'stana hareket edeceklerdı'r. dı'r. Biz istihkaklarımızı k b~-I Y · C ·ı B l md g" ı'l Cemı·ı Be · b s ret! 1 n "'IlA . tedik ve bunlara mu a ı Eminönü kayma'kamlık bina- . ?rgı ve emı . nam ar a • . _yı u u e ca -

... lakadarlara ait dosyaların men ıs "'k da la- sına ait havale g-elmiştir. Kay- ık. ı şah __ sın ınevkufen muhakeme dırıp klış~le_n eld_ e etm.ek ve 
lasn'f' d" b'.:-·1 · tı' hu"k"met tarafından a ... a r d - ı im Y h •-~ 1 ı ı un ı ...... ı mış r. u 1 lmadıkça makamlık eski hariciye binası- sıne un agırcezada baş anı ış una~ u ... umetıne tes ım et-

- Maliye veklleti son mübade- ra verilecek bono ar 
0 

na taşınmadan evvel burası ta- tır. mekmış. 
Y it itı'la'fnamesı'nı"n m•r"ıyet tan·- gayri mübadillere .mahsus. e1m· Y · b ı b' ··dd t hi 

1 
( ~ ı~k .. ,...,.edelerinm netıce en- mir olunacaktır. orgı, unc an ır mu e Nihayet Cemil B. le mutabık 

o an 10) hazirandan sonra " muz~J . . . . h tt'k I f • evvel bir çeke sahte imza koy- kalmışlar ve bir gün klişeleri 
ltıüracaat edenleri gayrimübadil dirilmemesım ıstir a~ e 

1 
• ran se ırı mak yüzünden üçüncü cezada bir paket halinde konsolosluğa 

addetmediğinden mahallen ya- Bundan ma!~sat muzayede~- Yeni İran sefiri Sadık Han bir sene hapse mahkum olmuş, götürürken derdest edilmiş. 
~1lacak tetkikatta ancak bu ta- re gayri mübadıllerden ba~a . e cuma vey:a cumartesi günü An- Yunan tabaasından bir adamdır. "'h .. t sahıplerı- Cemil B. Yıorginin bu ifade-
;~ e kadar vuku bulan müracaat vaki olacak muracaa karya gidecektir. Cemil B. Fransız ali ticaret mek 
'<! 'b d'll den bono- !erini reddetmiştir. 

r nazarı dikkate alınacaktır. nin gayri miı a 1 er . .. Etibba haysiyet divanı tebinden mezundur. Her ikisi 

1 
Dün toplanan gayrimübadil- almasını temin etme~tı.r. ~uza- . . . de komisyonculukla iştigal et- Karne meselesine gelince, 

~t_r_ cemiyeti idare hey'eti azasın yedeye konacak'eml_~kın 1~~ Etıbba haysıyet dıvanı bu- mektedirler. Cemil B. sırf Yorginin ağzını 
""il bir zat demiştir ki: ti istihkaklara tek.a?u_ı etme ıgı gün toplanarak iki doktor ara- Cemil B. isticvabında, Kopa- aramak için bu suretle hareket 
. -- İstihkakı olan gayri müba takdirde mütebakısını m?ayyen sında ilmi ıbir rapor meselesin- nos tarafından Yunan milli ban ettiğini söylemiştir. Neticede, 

dıtlerin miktarı (6000) kadar- bir müddet zarfında taksıt su- den çıkan hadise hakkında ka- kasının tahvilatını taklit ederek tev~ii t~hkikata . ve gelmey~n 
dır. Bunlar arasrnda matlubu retile ceste ceste temin e~mek rar verecektir. klişeler yapddı"rnı ve bu klişe- şahıtlerın celplenne karar verı-
(Soo,ooo) liradan fazla olan mü mümkün olacağı kanaatınde- Daülkelp müdürlüğü !erle sarlacak t~lwilatınsatıl~a \ l~rek muhakeme 1 Nisana talik 
tacaatlar da vardır. yiz." Daülkep müdürlüğüne henüz sı için kendisine müracaat edil- 0 unınuştur. 

' kimse tayin edilmemiştiır. Bura diğini, kendisinin, derhal gizli- . Cemil. B., talebi üzerine 500 

-r
> ~o ı ··# . ya yakında bir mütehassıs ta- ce Emniyet müfettişi Kemal lı~a ?akdı kefaletle tahliye edil-

i• SV ~ yin edilecektir. B.ivaziyetten haberdar ettiğini mışttr. 
'!';;~~b~==::~~~..:==;;;;,~~==~~!=:!!!!!" söyl:di. ~emil B._ m~fettişlikten Açık resimler "' 

1 
T .. t'" • ·ı • aldıgı talunat daıresınde hare-

K 1 .. de e u un ışçı erı ket etmiş ve gizlice meseleyi --.. .• Umar a IDUCa takibe başlamıştır. Piliç'in yeni nüshası da 
Cemiyetin feshine Yorginin Trkçesi pek kıttı. toplattırıldı 

Verem aşısı 
Dr. FuatS ahit Bey . 

cevap verıyor 
Fritman aşısı tatbiki ile bir iki aşı 

da veremin iyi olacağı hakkındaki 
neşriyat üzerine veremle mücadele 
cemiyeti bir beyanname neşretmiş ve 
Fransa vercn1 mücadele cemiyetinin 
mütaleasını da bildirmişti. 

r Giimrillılerde ] 1 
Ne sihir! 

Bir paketten 4500 
lira sırra 

kadeın basmış .. 
Bu a~ıya taraftar olan doktor Fu

at Sabit Bey ile dün bir muharriri- Gümrük idaresi dün garir, 
miz görüşmüştür. Fuat Sabit Bey di bir hırsızlık vak'asile karşıla~ 
yo.~ ki: . mıştır. 

- Frıtman a~ısı tatbik ile iyi ne İ t b l k t .. .. -.. 
ticeler aldığımı ve bir aydan beri s an u pa . e gumr~!?!ll pa-
matbuatta cereyan eden münakaşada ket postahanesınden ıçınde 6 
bu ted müdafaa ettiğim için gerek bin 500 lira bulunan bir koli pa
kendı davam ı::ere_k memleketimizde ket teslim almıştır. 
mevcut.veremlılerın menfaati ve bita Bu paket Cırablustan gelmek 
raf hakıkat ~amma şu no~aların ta- tedir ve içinde 6 500 lira buhın-
vazzuhunu lazım addederım d " ' · ugu sarahaten yazılmaktadır. 

Fransada bir kaç tane verem cemi-
yeti v•rdır. Fransız mill\ verem mü- . Paket gümrüğü bu koli pake
cadele cemiyeti Fransada nüfuz sahi tı altnca muayene için açmış ve 
bi olup verem koruma aşısı olan paketin içindeki 6,500 liradar 
(B. C. G. )nin kaşifi ve Fritmanm 4,500 liranın çalınmış olduğu 
rakibi olan Colmotte'nin tesiri altın- görülmüştür. Parayı alanlar pa 
da ve binaenaleyh Fritmana muhalif ketin içine çaldıkları 4500 lira 

tir Bundan başka Almanyada Deut ya mukabil kağıt parçalan koy
sche tuberkülssen Bund, Breslau muşlardır. Gümrük baş müdür
ruig 2 vardıc. İstanbul veremle mU- liiğü dün bu meseleyi dema 
cadele cemiyeti hakikata vasıl olma- posta idaresine bildirmiştir 
ğı arzu ediyorsa- ki şüphem yoktur- • •• _ · 
bu_nlara da birer mektup yazarak al- Denıze dokulen buğ-
drgı cevaplan neşrederise daha esaslr d ) d - .. 
bir zemin üzerinde yürünmüş olacağı ay ar an gumruk! 
nı zannediyorum... Karadenizdeki son fırtmalaı 

Belediyede 

Seyyar kömürcüler 
konlTol edilecek 

da karaya oturan vapurlardan 
biri buğday hamulesini tahlis 
ameliyesini teshil için denize 
dökmüştür. Sahil halkı bu buğ 
dayları toplamak istemişlerse 
de gümrük idaresi buna mani 

Haber aldığımıza göre şehri- 1 ? '.11uş ve toplanan buğdayları 
miz mahrukat esnafı cemiyeti ıkı mavnaya doldurtarak İstan
uzun bir istida yazarak beledi- b ı u a getirtmiştir. Bunun sebeb, 
yeye müracaat etmişlerdir. Mah bu buğdayların transit emtia
rukatçdar seyyar kömürcüler- d Polis bir çok kumarhaneleri ka- dün karar verildi An~ak bu: tı;rcüm~l~ i~ticva~ı Açık resim neşreden Bıldır-

( k fev
• kabı! .. olab1_ldı . . : orgının ıfade~ı- cm, Piliç, Çapkın kız gazeteleri-

J>att •• d l 'ddetf e arttirl aca Tütün işcileri cemiyeti ne gore, hır gu'.1 Galatada bır , nin çıkan nüshalarnun evvelki 
l, muca e e Şl kalade kongresi dün yapılacak- k~h"'.ed_e oturuy?rm~ş. _ ':"anr~1· gün toplatıldığı ma!Uındur.Dün 

hald t tı. Bu içtimadan maksat cemiye Dımıtrıyo gel D t 1 p · 
h Son. :ı:amanlarda polis oldukça e • 
lıa'1tıır;ıyetli bir kumar mücadeleoine 
k !lııınıttır. Son i!ıi gün zarfında S 
y~ar yeri kapatılmıı, kumarbazlar 
le . !atılmıştır. Kapatılan kumar Yfllt 
l' l'lnden başlıcala?'ı Tahıakalede 
~ 11llıruk •okağında Cebrailin, Küçük 
s·"•tafapaşada Şerefin kahveleri ile 
d 1•kecide Ebüssuut caddesinde Ma· 
'lln limanın evi. Sultanahmette 

rhot olduğu egece yarm op· . . . . . . "d' B mış. ıını rıyo ı e ilıç gazetesi ayni açık resimle-
:Uıar caddeoinde sili.lı atarken yaka· tdın vab_zıyetının tes1bıtı _1 1· d'ul n- bir sene evvelinden aşinalığı var ri muhtevi olarak intişar etmiş, 
ıannuttır. k an ır. se~e ı;,vve tesıs e ı en mış. Konuşmuslar. Dimitriyo bunun üzerine mezkur gazete a
Bir esrarhane apabldı bu cem_ıyetın a~alaı; her neden- demiş ki: ·- Kopanos isminde leyhine ikinci bir dava ikame e

den sikayet etm l t b an ve gümrüğü verilmemiş ol 
, • e c e ve u es- masıdır. 

nafrn halkın zararına fena kö- G" .. k "d . 1 
mür sattıklarım idrlia etmekte- t umru . ı a_resı vapurun acer 
dirler. · _,asına vazı yetı yazarak bu buğ 

M 1 k 1 .. .. ... ayların ne olacağrnr sormuş· 
a ıru atçı ar seyyar komur tur 

cülerin kaldırılmasını, bunların ·G.. ..k 'd . 
1 

· k" .. . . .. . umru ı areı memurlarının 
pıyasa ve omur cınslerı uzerın- bu usulper t t't' li _. 'f 
d f t · b k ık! es ı ız gı ve vazı e 

e ena ~sır ıra t arım söy- sinaslığı pek ziyade t kd" d'I 

~ın kartısında Maruf Beyin kırat 
Q ·~idir. Yalnız Maruf Bey lorath• 
'•11ııde bir daha kumar oynatmayaca 
~ dair teminat verditinden kırat 
"""eıı' _ ...... _. ı;,. 111 açılmaoına müoaade _..,. 

li~rsızlık _ Yankesicilik 
tf 1 - Kadıköyünde oturan Hlllll;" 
.; tdi Galatadan ııeçerken yıuılı:eoı
lır. it.-_ tarafından para11 aımlmıf 

t 2 - Deniz ameleıinden Muıtaf• 
~· "apurundan avderİIİ çalarken ya 

"nını,tır. . . 

Oıküdarda Atpuannda Hayred- se ckemdıy~tle ~ıç ~laka~ar ,01'.11.a biri Yunan milli bankasına ait dildiği gibi, dün çıkan nüshalar 
din çavuf mahalle~i'.'d~_":rap Haııaıun ma t~ ı~_ar. ı;mıyet ey et~ '. sahte tahvilat klişeleri yapmış da toplattırılmıştır. 
kalıveoinde_ esrar ıçırdıgı hal>er alıa-1 darest _mut~~d~ıt defalar hey e_tı ve komisyoncu Cemil B. namın 
nuı, cürmli meıhut yapılmış, kahve umumıyeyı ıçtımaa davet etmış da birine bunları 600 liraya br-
ı.apaııln;ıtbr· fakat_ b;ı içtimaa kimseler gel- rakmış .. Bu klişeleri Cemil B. 

Kadın birliği de müracaat 
etti 

Pohslere ateş eden memı_ş_ tır_._ , . . . den a!mag"a muvaffak olursa'.•.' Dü k d h • Son zamanlarda şehrimizde 
küstahlar n~u ong~~ .e. eı.: etı .. ıda- Yunan konsolosluğu bize ikra- çıkma'.<ta olan ve açık saçık re-

~-•- M ·-• "- re ve Tıcaret mudınyetı mura- miye vermez mi' . h f 1 k Südi Sayko, .....-, ua~a, .... k b "dd bekled'"' h 1 · sıınler basan a ta ı gazeteler 
ıni Kookada lıir meyhanenın t.ap,.. dı 1 uzu'! m~ C:· 

1 
ıgı ı: - Bunun üzerine Yorgi Cemil yüzünden bir çok aile reisleri ka 

önllnde ı.av.-aya .ıupoltuı~ubuılarnlan, Fetteh ~ g~ne aza an ımse er ge e- Beyi bulmuş, klişeleri almak is- dınlar birliğine mektup yazarak 
Efmıcli iuninde bır 11 ayır- mıştır. · b' 1-- · • kam d' 
mak ;.t.m,, falrat küıtahlar bu aefer Bunun üzerine idare hey'eti temCış. ·ı B k d" . b' ır ıgınbreb.~mı mab 1 at nez ı~-

1. taarriiz etıniılerdir. Diger po- . et" f h' k . emı . en ısıne ır karne de teşe usatta u unmasım n-
po ıoe h . li 1 cemıy ın es ıne arar vennış .. k ki" l · k d' . - 1 di K d 1 b' r 
liıler yeti~~ğık. zaman al ep115:.? •ere ve bu kararım Ticaret müdiri-

6
goste

1
.rere , 1 ıbş_e1 . erıd endikısın~ ~~ etmışb_erh r. , a ~dadr . ır ı-

ateı eder.... açmıf, Y nız m ya· . b"ld' . ti 00 ıra mu ca ı ın e ver ler· gınden ır ey et mu eıumu-
kalanmııta. • yetıne ı ırmış r. ni söylemiş. Yorgi de bunun ü- mi Kenan Beyi ziyaret ederek 
Nuri Ef.nin başı kıreç vinin de bu çet;~dn .;;yuldu- zerine: klişeleri Yunan kon.so- bu hususta bazı temenniyatta 

lemektedırler. ~iştir. a ır c 1 

Badema belediye seyyar kö
mürcüleri sıkı bir muayene ve 
kontrole tabi tutacaktır .. 

Zaro ağanın alakası 
kesildi 

Amerikada bulunan Zara ağa 
nm sabık cemiyeti belediye baş 
~ademeliği ile ata.kası kesilmiş
tır. 

Üsküdar Hilaliahmer 
kongresi 

Hayrat hademesinin 
kazanç vergisine itirazı 
Evkaf idaresinden vazife alınış 0 . 

l~n bademi hayrattan bzanç vergi-
s~ alınma.sı b~kkında evkaf müdiriye 
~-1 u~umıyesınden vilri olan tebligat 
uze:ın~ evkaf idareli mülhaka müte
ve_lli~erıne m~zkilr emri tebliğ eyle-
mi§ ıse de mutevellller kendileri tara 
fından idare edilmekte olan vakff 
hademesinin bu kazanç vergiaine ta
bi tutulamayacağı ve bunun müte
vellilere şümulü olmadığını dennc •1 

yan ederek itirazda bulunmuttur. / 

Seyrisefain spor kulübü~ 

1 • 

d .. 3 -:- Calatada kömürcü ~alilia 
,,:ı.kanından yani iııninde bır bır· 
ı.,., ba~ı •tya ile biraz para çalmıt" 

l 4 - Calatada Tütüncü Ahmet 
-~•banın dükkanına da Kemal ia-
""•nd b" . b' 

hl AI" e konuldu iu anlatıhnııtır. Çeteye ılalıil oldu- losluğuna verirsek, bize 1600 li bulunmuştur. 
ma U Un iu anlatılan Salim iominde bir adam 

Betildafla Bayat pazarında çalıt· daha yakalammıtır. 
makta olduğu dükkanda batından ya Çalınan eıyalar peyd-y bulu
ralanmıt olarak bulunan kaaap Nuri· nup istirdat olunmaktadır. lıtirdat 
nin ölümündeki esrar henüz kalkma· edilen eıyalar içinde çok kıymetli eı 
mııtır. yalar vardır. 

Nurinin cesedi mezardan çıkarılıp K J d J d 

Murabahacılık 
Rehinle faizin ikrazı 
yüzde 9 u geçmeyecek 

300 doktor --
Belçikadan nisanda 
lstanbula geliyorlar 

Hilaliahmer Üsküdar kaza 
kongresi 13-3-31 tarihine müsa 
dif cuma günü saat 15 te inikat 
edeceğinden azayı kiramin Ah
mediyede kaza şubesi dairesini 
teşrifleri rica olunur. 

Seyri•efainde yeni teıiı edileni ı 
apr? .kulübünün bir de denizcilik ıu.! . ı 
belli ıbdas edilecektir. Seyrisefain ti-· 1 
caret filosunun gemicileri deniz id- · 
ınanlarını bu şubenin vaaaiti ile yapa 
caklardır. 

ç '- e ır hırsız girınıf, ıraz par• 
•uııııtır. 

"1 S - Bandırma otelinde oturan 
ç ~lafa Nazif Efendi Kabataıtan ge 
ç:lı •n mantacılık suretile 23 lira11 

llrnıttır. 

I<avgalar - Cerhler 
lıl l - Üıküdarda Ati~• IB?ında •· 

hac• liaaanağa :zevcesı Hasıbe Ha• 
"llııın dövmüştür. 

2 - Lanaada kunduracı çırağı Ha sa L• ~ 
l"İ ~ Udllçıvan yanaımaıı Arnavut Baı 
... Yı hayvan atlatmak meselesinden a· 
gır surette yaralayıp kaçmıttır. 
le ~ - Kasunpaşada Kiremit mahal· 
k ••nde oturan Bere oyun oynarlar· 

en Eftini döverek yaralaınıftır. 
.4 - Kasımpaşada Hakkı, Ekrem, 

l<?z•.m, 1 arnail isminde 4 arabacı, Ki· 
nul ısnıinde bir arabacıyı Kimil de 
bu:lardan Hakkıyı yarabm.ıtardır. 

" - Kaıımı>atada Arap camiıinde 
oturan C~mile, Fatma ve Sadriye Ha 
nı~lar k_ı~a. mes.el~sinden kavga et• 
mışler bırıb:rlerını dövmütlerd" 

6 - Şişlide Fe..,h apartnna~;nd 
oturan Anastasiyo kira meıeleıinde~ 
Seh~&· !-lanımı dövmüttür. 

7 _ Beşiktaşta köy içinde oturan 
Hasan Efend ile Beyoğlunda Kasar
lık eden Miçoyu dövmüştür. 

8 _ Osküdarda dolaşan serıeri 
gürühündan Aron Misak Madun Sul 
laııanın evinin camlarını kırını§, ya· 
lanınıştır 

. . . defa morga getirildiği zaman uyumcu an o an ıran 
ılcincı · ·ıı de '-·· J y • ANKARA 11 Son a yapılan ikinci fethı ıneByı " .. ~-- topa anı ' - z • 

bulunamamıtlır· unun uzenae manlarda az bir srmaye ile orta-
tu: ıten ayrılmıf, Kireç ınahlıi Bir ıenedenbtıri Kapalı çarııda ya atılarak yüksek faizle para 
.e. ~ ce~:nulmuıtur. Ba, bu ınahlu- kuyumculuk yapan Topal Yani Ma- 'k d b ı · 1 · 

lı ıçı!'~ d inhilal edinceye kadar rangapulo iııminde bir Rum evvelki 1 raz e e~ azı _cımse enn aç-
lün ıçın eke ti Kelle halledilince eger güa çarıı içindeki kuyumculardan tıklarr muesseseler _ve bunların 
beklenec r. · hı-ı·· · · ·· ... d k d' l't azarı dıkk t" 1 
k ba ta kalmıt ıse ma u un •· ertesı gunu ıa e etme va ile 30-40 muame a ı n a ı ce p 

urfUn ! lıİ Iİ 1 k 1 kald Y • . . 'nde bulunacaktır. n ra ı ına ırmıt ve unanıı- etmıştı. 

ÇIR .. t iye vapurunda tana kaçmıft!.r. Hükumet rehin üzerine faiz-
us em J!u açık • 0 z adamın kaçmakta ol- le para veren bu gibi müessese-

··ı )erin ahşası dug-unu hal>er alan n malını bu ada· . h . o en ma kaptırmıı olan bir zat müddei ' !erle eşhas tıcaret anelennin 
Rüsteıniye _v•P!'~n:.hluku: g~e~ mumiliğe müracaatla derdesti içın teftiş ve mürakabesine dair mü

ani ölüm hadıseoının ah yetıbb~nadal'ı emir almıı, fakat polioler vapuru ara him bir nizanıname hazırlamış 
.ı ak ·· ·rıerin fil"' ı · ' 

§. m uzer~ 0 u .. d 'lıni ti. dıkları z~ az evvel pasaportu ıle devlet şurasına vermiştir. Ni-
kımyahanesıne gon en . f cak vapura gıren bu adamı bulamamıı· · h ' · . 

B ah•a üzerinde tetkıkata an 1 d p 1. 1 . t hk"k imek zamnamenın ey etı umumıye-. u s __ 1_ ar ır. o ıı meıe eyı a ı e .. . . 
cumarteıi .-ünü baılanacaatır. tedir . de mıizakeresıne başlanmıştır. 

Otomobilli hırsızlar Bir kamyon yandı Yıeni nizamnamede halkın 
kalanmak üzere rehin üzerine ikrazat suretinde 

ya .. 
1 

Be • Da~ülacaze civarında bir gaz kam ağır faizlerle dolandırılmasına 
Bundan bir muddet evve yog• yonetı yanmıştır. Rus tebaasından . , 

lunda İstiklal caddesinde Mustafa Todorurinin idaresindeki gaz yüklü ı~kan bırakmamak esası nazarı 
Fahri Beye ait mağaza •_oyul~~~·-·çı kamyonet birden bire ateş almıştır. dıkkate alınmıştır .. 
kan eşyaların bir otom~bılle gotürül- Şoför Todori ile muavini güç hal Nizamname mucıbince ikraz 
düğü anlaıılmıflı· Polisın bu _vak'aya ile canlarını kurtabilmiştir. . müesS'eseleri beş bin liradan a-

. ak'b · ki··• etmektedır. Çalı- B ·1 'tf · · 1m· · atı ı ı atı ın .. ':'." obil bu- eyog u ı ~ıyesı ge ış v.~ ateş şağı bir sermaye ıle açılamıya-
nan eıyaları goturen .. 0 t

1
omd h 1 başka tarafa sırayet etmeden sondü- kt M"e seselerı'n b"t"' 

lu ı r Polis burun er e ırsız. ··1 .. t"' ca ır. u s u un mu 
nmu§ u • ru muş ur. " • d · 

n da bulmak üzeredirler. Z il h d . amelatı hükuınetın auni kon-
Sahte memur ava ı a emenın trolu altında bulunacaktır. Ala-

Hamit namında bir adam kendine yürej?ine inmiş ! caklarr f~iz miktan ~evc_~t mu-

9 _ Kasımpaşada oturan Halit e
fendi ile zevcesi Bedia Hanını ve kar 
deşi Ahmet NRzif Beyler gece ıine· 
~adan çıkıp c,·\erine giderlerken Hu 
Ju~j :::.:n.inde ~i!"İsi ile ismi öğrenife .. 
ını • .. 

belediye memuru süıünü vererek ö- V r M h'dd' B . d rabaha nızamnamesıne gore a-
teden beriden para toplarken yaka- . a ı u .1 ~ ey.ın ° ~cısı zami yüzde 9 olacaktır. 
lanmııtır. pıyango keşıdesınde hır bayıden Halbuki bugün rehin muka-
Hırsız çetesi hakkındaki b~r bilet almış, -~ayide yalnız i~i bilinde ikrazat yapanlar arasın-

• bılet varmış: ~~leyma~ Efendı, da faiz miktarı en az ayda yüz-
ta hkıka t bunlar~an _hırını seç~ış,. f~at de beşten yiızde altmıştır. Ba-

Baloncu Remzi, Yekvart, Hidro i- almadıgı bılete 200 hın lıra ısa- zen yüzde yüzü de geçiyor. 
siınli şerirlerden mürekkep bir hn·· bet etmiş. Biçare Süleymaılt E-

Yen biı· arkadaş Bedia Hanıma soz 

bJ~ttıı:;for, bu yüzden dört erkek biri• 
ır\ · · 1 d i' ~rı ıle kavzaya tutuşmuş ar ır. 

Belçika doktorlarından mürekkep 
~00 kitilik yüksek bir seyyah kafile 
~i nisannın on ikinci günü Meaajeri 
maritin kumpanyasının Champillion 
(Şampoliyon) vapuru ile İstanbula 
geleceklerdir. 

Belçikanın maruf profesörleri de 
bu seyyahlar meyanında bulunmakta 
drr . 

Turing klüp, Belçikalı seyyahlara 
Hlzım gelen teshilatı göstermek üzere 
hazırlıklara başlamı§tır. Bu hususta 
bir program yapılacaktır. Belçikalı 
d.>ktorlar şehrimizde iki gün kalarak 
gezecekler ve Darülfünun Tıp fakül
teaini ziyaret edeceklerdir. 

300 doktorun grup halinde mem
leketimizi ziyaretleri ehemmiyetli gö 
rülmcktedir. 

Serez vapuru 
yüzdürüldü ~ 

Geçenlerde Karadenizdec Ka 
raburunda karaya oturan Al
man bandıralı Serez vapuru 
Türk gemi kurtarma şirketi va
purları tarafından dün saat on 
bir buçukta kurtarılmıştır. Se
rez vapuru Lamina Türk tahli
siye vapuru tarafından çekile
rek Büyükdereye getirilmiştir. 
Sere? bugün havuza sokulacak
tır. 

Vapur yüklü olduğu buğda
yın üçte birini denize atmıştır. 

Fenni ahırlar 

SeyyahJan celp için" 
alınacak tedbirler 

Beled!y~ . Seyya~in şubesi faaliyetini 
tevsı ıçın yenı tahsisat isteyecek.. 

Belediye iktısat müdürlüğüne ilave 
ı:n yeni ib~as edilen seyyahin şube
sı bu senekı faaliyeti için geniş bir 
program hazırlamaktadır. Önümüz
d_eki sene bütçesinde seyyahin şube
sı fazla tahsisat isteyecektir. 

_Belediye seyyah işlerine çok ehem 
mıyet aıfetmeğe karar vermiştir. 

Belediye iktısat işleri müdürü Ke
mal Ömer Bey bu hususta bir muhar 
rjrimize şu izahatı vermiştir: 
"- Geçen sene belediye bütçesin 

de seyyah işleri için oarfedilmek ü
zere ancak iki bin lira vardı. Tabii 
bu kafi gelmemektedir. Son defa ge
len beş aylık bütçede ise bin lira var
dır. Bunun da üc ayı geçmiştir. Bu
nunla da bir şey yapmağa imkan yok 
tur. Yalnız şimdi ihdas edilen seyya
hin şubesi muhtelif lisanlardan ter
cüıne etmektedir. 

Gelecek sene için asgari 1 O bin Ji. 
ra isteye_ceğiz. Fakat bütçede yer 
yok:. İstıyoruz amma verilmiyor. Yu 
nanıstanda propaganda için 40 mil
yon drahmi sarledilmektedir . 

den fazla durmuyorlar. Amerikalıla, 
§arkta en ziyade Kudliste kalıyor
lar .. Ve dini yerleri günlerce gezi 
yorlar. Zate? bizi büyük vapurları. 
gelen Amenkalı seyyahlardan ziya. 
de müteferrik gelen Avrupalı sey. 
yahlar alikadar etmektedir. Zira but 1 

!ar ş_chrimizde bir kaç gün kalarak 
haylı para bırakmaktadırlar. 

Bu sene gelen son dört büyük Va· 
pur Amerikalı seyyah çok melllllur 
olarak şehrimizden ayrılmışlardır 
Vapurların .~elle~ belediyeden şimd 
ye kadar gormedılderi suhuleti gör
düklerini söyleyerek teşekkür etmis 
lerdır. Amerikada Türkiye için iyJ 
pro~aganda yapacaklarını vadetmiş-. 
lerdır. Seyyahin şubemizin memur 
rı seyyahları adım adım takip etmeLt 
t~ ve rıhtrmda ve sair yerde kimse. 
nın rahatsız etmemealne dikkat et 
mektedirler. Turing klübün de biz 
~ok rardımı dokunduğunu söylemelıj 
ııterım. 

G~l~ce~ ~e~e için biz de broşür 
neşrını duşunuyoruz. Bu broşürde 

Vilayetçe ahır sahiplerine hazi- yalı_ıız ~st~n_bulun değil bütiin büyük 
rana kadar fenni bir hale getirme- şebırlerımızın resmi. reklcimı buluna 

1 .. 
0

'.
1
•. tnomurları geldiği zaman Hu· 

tısının k H 1 .. • 
1 

:or adaşı kaçmış, u usı ya· 
sız kumpanyasının yakalandığı yazıl ! fendi, bunu öğrenince kurmuş, Kadastro kanunu 
mıştı. 1 kurmus neticede dili tutulmus 

dikleri takdirde ahırlarını seddedi. kt B b 
1 _. •• . . ca ır. u rosürleri bütün konsolos 
ecegı teblıg edılmış ve hazirana ka- hanelerimize göndererek vize ed'J 

Bu sene şehrimize gelen seyyahla 
Y~de 70 azaldığı hakkındaki hava 
dıs yanlış anlaşılmaktadır. Bu vazt 
ye~ bize münhasır değildir. Umumi 
krızin bir neticesidir. Bilhassa Ame 
rik~da kr!z _seyyahlar üzerinde çok 
tesır etmıştır. Geçen sene Amerika. 
dan 40 büyük seyyah vapuru lıar~
ket etmiştir. Hafüuki bu sene Y*}nı 
12 vap~r h.a~ck't etmiştir. Br ffıllc-

Polis buna ait tahkikata devam et ' f d f 1 " • . z· t bank ve sol tara ına e e ce ugraya-
ıraa ası 

1 

<a anmışt• • .r. Yeni kadastro kanunu t.:lıenımiyeti dar ahırlarını fenni surette inıa etti pasaportların arasına b" t 
1 en 

ne binaeu yı.:ni meclis tarafından receklerine df:'irede noterlikten birer duracağız Fakat Y· ır~rt ancAkoy-
"'nüz»ker.~ edilecektir. senet alınmıt§ır . . ~1nanıs ana mc .. 

• .. ; , .. :~k~?,a~. !l.~len'"~~~y.Jılar <la bir gün-., . lar vazıyet• ızaha kafidi•ı 1 • -c me C"n , eı: 

ti.ıhı f:ı:r...!.: ın:ı:unı.ıt alnı.ık f·· ~ 

1. 

1 
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ı ı n umde i " 11 lıye " lir 
12 MART 1931 

1 ") RE.HANE - Ankara cacl, d 
· 100 Telı;rat adrui• Milliyet, ı .. 

n ul. 
Telefon numaralanı 

24311 -- 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kuru! aoo kurut 

750 .. 1400 .. .. 1400 U 270ll H ·---
Gt>len evrak geri verilmez 
Mtiddeti geçen nüıhalar 10 kurut 
. Gazete 'e matbaaya ait iti

n ::diriyete mtiracaat edilir • 
.aazetemiz illnların me•'u1iyetini 

1 •lmez. 

Bilmecemiz 

Kendinden bıktırıp açıı mak iç· n .. 
Gönül işlerinde cok muvaf -1 olmak istersen dediklerimi ya

JDREB 
Neşeler diyarını 

l•orreek !ı tını bı. :nnıış 

ola•ııara :v!Ü]l)E 

Richard T auber in 
bu güzel eseri 

'...'>-l--t fakiyeti olan bir arkadaşım var parnın .. 

Maji~ sinenıasın~a 
•llaı•c•.,/:ıln h•ll•dll•lf 

ı•Jrll 

dı. Kendisini bundan dolayı kıs Fakat bunu öyle bir surette 
kanınadıgrmızı söylersem yalan söyledim ki kız anladı: 
söylemiş olurum. Bir gün beni - Eğer bu dediklerimi yap- Ilı kaç p;iın daha ırii·« ılecektir 
çağ rarak: • mazsan seninle ayrılırız .. ! iıı•ııııııiıııııimmmlıİııaa••• 

- Gel, demişti, seni yeni sev Bu bir tehdit !diki dilim söy l!'••••ı:ııı•ım•aıı•••I! 
giıime takdim edeceğim. Gör- lernemekle beraber gözlerin an Etual Sinemasında I~ 
sen ne zarif bir kız . . !atmakta tereddüt etmeyordu . 

Gıttim. Gördüm. Fakat ben Kadınlar daha güzel görün- il· .un matı lcrdcl lılharen i 
bu kızı pek arkadaşımın dediği mek icin nelere trntlaıımaz- Amerikan Bakireler ı 

Bugünkü hava gibi bulmadım. Bilakis pek şiş· lar .. ? se,ı •eşarkılı mııkcmmel biriılm 

(KAD 

JOHN BOLES 
LAURA LA PLANTE 

Bir mııuaffahıyel 
bir letafet 
Bir 11/ıaaı 

olan 

MARSEYYEZ 
filminde 

G R 
194MI04M•H.C•)eeeeeeo•eeee 
Müddeiumumi HALLERS ~ 

" la , .met 16 cııar. !O man görüyordum. O bunun far Ben neticeyi bir an evvel me Mi.ım illeri JOH · CIL\ W~'OHJ1 
B ı , r ha •! :odos kına vaı:dı: rak ettiğimden: '\l'J A P \C.E RUll 1 .\ Rorıııe 

ha z· d d' c llULl ;ı,AS L\llHI \· 'K:.'ın 
'.\1 zaat ş·ıh:.ive ;: "a;anı ha n:t \a,..'anın ikını::t karakaterini 

4 
k t t!ltl~i ı.man, en mu tekr h ~ ahath.ın l ri pCT\a-.ızca d \amdan 
kat'ı\ ,,en ı, 1nrne111 -t _ • - ıyanı yok, e ı, az son- - Kafi rica ederim diye sözü - i~ ra göreceksin ki btı kız zayıfla- nü kestim, sonra ne oldu.? oğlu "'"' pro~ramd !.Al REL 

E 
'o 1 I.~ RDV tarafından tem il edilen 

F -- yacak, zarif hir sekle girecek- - Dinle, dedi, kendisine za-_..L . l'ELı: MFl.I. 
ıec .. t=e~~IMIC•), .... D04MM~~ 

~ tır... yıflamak için ne tavsiye edeceği F 1. 1
. . . 

- - ' Bunu anlamadım. Mamafih . d B d 1 tını.men r n<ızc. so u ~u unı,; ıı 1 
mı sor _u. . e~ e: . 1 hi• komedi ile FO. Jl 'RN \i. 

Ş Hana bakın ! ıı hakikaten bir müddet sonra tek . - Hıç hır zaman . otomobıle halıhaz r d· . • ha' ad,• ri 
--~..::.=---' rar geJdigim zaman kızcagızı bınmeyeceksin .Dedım Bu su- ••••~•••••••• 

A Dünkü "Milliyet" te bir ilan~ Buglıthıı bilı11•c b zayıflamı buldum. retle gezintilerin önünü almış 
:le rdum, eger paralı ilanlar ara- Arkadaşım bu farkı gördü- oldum. Artık böyle bir masraf- Saınırdji \ unan roper t he'cıı 
lİ' I h fi k Soldan sağa: d d da görrnüs o masam tu a ı , g-ümü anlayınca dedi ki: tan kurtulmtış olacaktım Sonra cem,illarl Be akıam -1nt .! 1 ,.ıo a 

l - Bir denizimız ( 7). Kış yag- · 
• ~ 1 n diue vapılmıs bir şaka asıl buldun) Daha S k b h · tı"k r.ran>ız tirntrı unda • , , muru (3). . . .. onra yeme a sıne geç . ,. 
o dı ne ~ecektim: Bakınız şuna: 2 - Beyaz (2). Bcygiı (2). güzel değilmi .. ? Kendisine muhtasar bir yemek Ta Parapomata 

il " Saadet İstihbarat 3 -Çok değil (3). Bir ha&tahk(6) Güldüm. Sonra ikimizin yalı- listesi tertip ettim. \arın cJma guııu birinci mncine 
Ü ' ( odası 4 - Nızama koymak <7> Ben (3) ruz kaldığımız bir sırada bana Daima yaya yüryecekti. Az saat • UO ta \:a~r:, Kondus 1 el ,, 5 - Yet (2). ' 

e "Saadet istihbarat odası" 6 - Yanıyor (6) Vermek (2). anlattı: yiyecekti. Nihayet gece uyku. lltiBcl matine aat I8de U :\oto> ' 
Evleneceklerle ere varacak- 7 - Vücut suyu (3). - Dostum. Ben hosuma gi-ı sunu da az uyuyacaktı. İşte i.iç 

1 
Ak;am <u\"are saat 21,30 da ı! 

lü ın saadetine çahşİr ve her 8 - Nota (2). Biçare (7). den kadınların oldugu İ:'ibi kal- ş~rt .. Dediklerimi yapı;~or .. Şim \anıhi Melıchrini 
9 - Haşerat (3). Dahı (2). malarını istemem. Mesela şu dı zayıfladı .. Ben kı7çagıza acı- ••••••••••••ıü 

Ilı ak~am .\!'iRİ >i~cmada 
11 A H K l 1 1\ A D I 

K ndı i ızcl sc\·lmli ve ~ehhar lı r J.. dı dır ... Fecı bir 
a~k ~e entrika macerası .. lki kard~~. ı nı kndırı.ı .ı.~ık. 
flıı cer 1F.1T:\ GOUD'\l.., VI fUR \ .ARCON"\ ve 

JOSEPl-1 scı llLDKR :\ ·r tara 10· 

dan tem il edi!mektenir. 
\'ar yete progrıı mında: ASSo, 

ve .JANA ile 1 '\HIR :\fA Y!\IU 
• LAR"ıc mmaffakıvet! 

l· ilminin l"ran;;ızcasını bugünden itibaren 

ELHAMRA sinemasında :i. 1kü ihtiyacatını ehven teda- 10 - Kanmış (4). Ufuklar (4), 
1

.k B k d. Od b dığımı söyledikten sonradedim 
li eder(!) ve her nevi mua- ıı - Köpek (2). Gümiiş (3). r o- ız.. unu co sev ım. a e . Sinema - Tiyatro 

!At ve tahriri müracaatını de- ta (2). · ni sevdi. bu ne vakite kadar de- kı: (Jidip gurehilir;iniz- <)nümuzdekl rnınarte<i ak:amına kadar 
g ( te ve kabul eder" Yukardan a•a•ı: 1vam edecek.? Bilmevorum .. Fa - Bu kızcağız ile daha ne ka ~. B. Darülbedayi c1 • • • j ı k ) (Su yare dahil) lraesine de, am 

1 
Hele şu adrese bakın: 

1 

ı .-: Bir renk ismi (7) mert (2). kat bildiğim bir seu varsa 0 ela car zaman yaşayaca sın.. temslllerl 
~ .. S f 1 Genışlık (2). bu kızın benim k~~disini sevdi-1 - Nicin sordun .. ? il ak edilecektir. 

~ 1~ultan Ahmette • e ta 1 so- Ba2ba-(
2
B)i.r renk (2) Bir düdük (3). g"imden .-_ok lıeni sevmesidir. Ba d- Eger daha bir müddet bu- IST~~~B l m.f.BIJaJ s•• ,, :1 .J3ı~.la m111111111111111111111111ıııınııııı•ı.. ..ıııııınnııııııııuıııınuu11111111 

1 ~· ~ ;ı ııııııwııııtııııııııııııııııııııııı .,, "'111111111111111111111111111111111111111111 

kıyorum . Bana !·arşı rıek munis ra a kalırs_a zavallı verem ola- n ~~ ~~ 1 . '"" CU· - - =. ıırNasılilan?! :ı-Biripek!ikurna~(S)Birile ' k B ı -· A~ NA,, DOILU ·-1'.i Haydar Rifat Bey vahit (3) bir kedi kadar itaat ediyor .. Ken c~ ta .. _ ır_r e sunu . söylc··e-: 11 natine :: :. 
4 -Gcçmıs gunler ( 4 ). Lezzet (3) 1 disi' ıe edim ' i: yı~: bıttabı il tedavı ~ı~ul:ine i il -a~Ls~:·;:?.;1' :: :: 

1 b lıadisesi.. s - C•p. (ı. P trol_( 3) - Yavrum. Sen çok güzelsin tabı ?'dn y~lnız odur deg_ıı'.:1'···? ı .ı P nle :: :: 
\ A.damcagız rahat rahat otu- 6 - Hakim ( 4). tersı <~) Fakat biraz fa, a şismansm. Q. Sen ı~tedıgın kadar az yuru) or- ı '3 an: :: SJGQRTA Ş T { :_:_· 

· 1 k k b 7 - .Elemler (4). Yenı (3). . . • ı· t d.ğ k d k · ~ ( •• 
1 ve sesı sac.ası çı nıaz en a- 8_ tnsan (4).. nun ıçın eger daha faz)<- güzel sun .. s e ~-~ ı. ra ar ço yıyor-ı· 1111 •. aın. « . :: :: 

1 ı iş acıldı .. Zaten neden der- 9- Şart edatı c 2 ı Mahvetmcl-;(S) sun. Istedı~ııı kadar <la uyuyor- 'rgc ;1 ~erll" 
1
· :: Türkiye iş Bankası tarafından teşk!~ edilmiştir :: 

s. Merhametten maraz hasıl 10 - Bir deniz i·mi (4). Demir tetk"katta bulunmagr adet edin sun .. ! 111111 '.\akledcn; :: Yangın • Hayat • Nakliye - Kau • Otomolıll - mes'ı.ıllyeıl :: 
g ... Mahbuslardan birine li- ip (3). İdam et (2). mi~ ve bu surtele milletine aza- -·Buna şuphe yo ·. ! Fakat ı I 1 il Erı.ıjl;rol i :: n:allye Slgortalarını kabul eder. :: 

ı ögretmek istemis. Eh, dil il - ota (2). Hançerlı sinek (3) im istifadeyi tem: ne olışmış- sen benım a<ıl maks r!ımı anla- \lııh'i ı il. :: Adrea: f lıncU Vakti han lstan'J ıl :: 
~!ile kolay! RaMbıt ~ed,atı 1(21) -- tır. matlın.? llu ""anı uı ,f.,·uıa• 7..ıbi:ını ES Telefon: lstaab11l - :131 Telıtral: lmtlyaı §~ 
. ~ransızca ögretmı:ye karar e ep ,. er ınuusahıı.~!lsı Vatanın en münbit ve feyizli - Nedir o nıaksı:ıt '· hik• erde ten,· ,.,,dır. 8::1111111111 , 1111111111111111111111111 ..... 11111111111111111111111111111111111111 •• 

niş. Fiillere sıra gelince ho- Ilııfıu sahalanııı yaptıgı sor. seyahat- - Ne olacak ? Bir an Gişe her ı;un " ı 13te nıııharen açıktır 111111111111111111111111111111111111,.. "11111111111111111111111111111111111111 

P e taleb~ arasında anlaşama- larmda yalnız iktısadi mesailı" evvel bu krzm benden bıkıp git d \lı.iZa)·edc ile ><ili> şambalar. maıbah ıaltımları ve <.ıır 
G • k k Ferah sinema a · . lık olmus ... Haydar Rifat azlDİD tet İ atı tet'.cikle kalmamış ayni zaman- mesini temin ctme1<. •• 1 ıo;ı1 manın 13 üncü cuma ır;ünü eoalar Anadolu \C \ccm lıalılorı 

1 n in ızah ettiği "zamir" hah-
94 

.. .. h f . T .. da halkla mütemadi temasları - Öyleyse çok s(irmez de- Bt ;;<C kun'ı• \uşi· Bt~, lln >abah •••t ıo da Boji;aı:ıçinde Be- ve seccac.leleri. p._ ıirtnlerden) de 
ı g talebe yanhş anlamıs ve mü uncu ~ ta~un 5 ıncı ıgmı neticesinde onun dertlerini din- dim... min l lanıın. !\afi<>< 0 1' r<ti. Azer! bekte son isıasvon poli< karakolu ·irmi btş teminat alınır. 

1 k d" r··ıı . . . t b"" .. Galatasaray lısesınden Bülent -- nı"•ı.kı" h•\_'<ti ıi otro. varı ete. l ı· • ı ıı ere gırışmıs ş uyu lem·s ve b".t' t ·1 1 ,. --·------ kar•ısıncı arıyon apartmanının ~ .. 1 Nu . Be k y '~ u un va anc aş ari }'eııl nP•r/11.r> ( --- ' ) .h b"Jd".. . k"ld rı Y azanmıstır. azısı 0 ,,, p l d 1 l · - d 1 1ı , nı ayet ı ıgınız şe ı e d . • . muhtelif sahalarda irsad etmi< - anga lı tiyatrosun a numarA ı • •ıresın c ga\Cc rnn e er 
• • h 1 ·ı şu ur. , TÜ b" ·ı . b ı .. ncagınız ırpa anması e 11e- tir. RKSPOR ır aı eye ııc u unan n1uzt· ·yen \e 

1 
enmiş... Hafanın en calibi dikkat, ve Ankaraya avdet eden Rei~i- Bu ~cc~ ( Bizans >Ularınd• nadide eşyalar müza~ede suretile 

, ıı3irisi sorsa: calibi dikkat olduğu kadar cümhurumuz simdi yeni ıslaha- Son spor hareketlerini bir Turklcr ) tarihi piy~, .+ perde satılacaktır. lloku1. parçadan mürck-
a N 1- a· 1 memnuniyete sayan havadisi . 1 - .. h 1 ayna gibi aksettiren yazı ve san'atkar Fahri H. (Bekı;i ) usur) kep 1n~lliz sbreıni a-rl emsalsit. \c-

• ene azım ı a rnzum se- b.. ..k . . .. . tın proje erını ı ?ara meşgul- · • 
ra , T ·r> İ ·fi· uyu reıs.ın ıızun suren tetkık dur·· . resım!crle 24 üncü sayısını Çt• taklitli k<rnıcdi: Şevki beyin mck oda ukımı, neli.> elmo ağacm· 

· g mer · asrı · ·· cra ı as h 1 d k ı kardı. Yunanlı güreşçilerin yap- l d 
' ınu nene yetişmiyor? ııeya at erın en ma arrı hüku- Asri sayanı dikkat olan ci t ki 1 . 1 kt·mctfüi, d·ın;, varyete. dan mamul ~·.et v;üte t.ı parçı an 

FELEK mete avdetleridir. het Gazi. Hazretlerinin her vesi ı nrı maç arı görmıyen er bu --- ibaret \"irana ı•t•k nda takımı, 
r --- Yel na a d b "t .b. .. .. mDhim hadiseyi bir sinema Ekler tı·yatrosu hoınc k•pu!ıı '"cı "''i Bul hıyu. · D l- - ' z r a ası gı ı goru- le ile crenclibiie hitap etmesidir. > ;ıve b h d" h k"k h ld "' seyreder gibi bUtün teierruatile ınarkitrri etajer. sedefli taburelrr, 
k nen u a ıse a ı at a e Maksadı: onun ac_tıg· ı çıibrrn · ı · l · Oı)eret Olimııia Kantioti Ri-arp malulleri cemiyetinden: Tu""rk" c·· h . t" . . k ~ resım er ve karıkatUr erıle bu- ~ümü «ki p~ra\lrdan imal cdılmiş 

ıye nn1 urıye ıı.;n ın ı- başında görerek Türkiye cu··m- · d" B ·· at"ne 16 45 te ., .. ıfakamatı Aliyenin, Harp 1• 1 d . Jacaklar. Futbol maçları, ır.ek- çıar ı: ugun m ı • ınııhıclıf. ka,1'lar, kadi!ı pnmya 
ap yo un a atacagı yenı ve bti- huri,·etinı·n atı"sı"nden ele emı·n t • ı · h k r· ti 100 60 40 400 300 'Hicrinin terfihleri cihetı"ne ··ı ı · d ·ık k ,. , ep ~ampıyona arı. nııis~ a a, ucuz ıa e - - - - l laı,or knlcuklır, kadife\ iıaııo u;uHi 

ymc 11r a ımın ı ve atı nisa olmaktır. '\ ·f k k k "Ç d " s ı "F · .,, Ya mesi esas nı istı"hclaf eden ·d "ııvaı a ın )U >tığı ço ıymet· ar aş uarece rını · - çekmeli di,, ılar. Cale ,e \lh.ır 
nesı ır. Ne mutlu bize Hala· • .. kar" ımız C O "M h 11 · k 'im teetllmüllerine mesnet ol li \e güLel bir karikatür. rın uma 14,3 <>. a enın ı- rntthı<lif elektrik 1-lnıhala·, :ıllljur'Jr, 

Siirt meb'u u Mahmut Be- dün hizi sımsıkı saran e5aret zı" ı 7 30 "Mariyeta". Yakında ki k d ı ı ı ··ı üzere nı;;ı;amnamei esasİılin . D t , , işlemı.:li 'astı :ır, a i e ptr( c t:r. tu 
yın söylediği gibi biiyük Gazi- zincirlerini kırdı. Bıı!!ün de e-' ave "Bayader:o". 1 L ' h ::lei mah~usası ahkamına ip- . ., - ve J•ı><ın ıswr ar, ~av tı.ınıı, •• ve 
ı:ıız hiç bir vakit mücerret nan !indeki mefkure meş·aıesile ö-: Hariciye Vekaletinden: fin,·anlan ,-e tabak t.tkımlırı, matl•n 

1 ·n bilfunum Harp maliille ı ı h k · f i'.:ıvi - Oromohılinıin 14tıti • ~ye ere. are et etmemış, e ·a- nümüzdeki terakki ve intihap · Sof ya elı:iliği sabık başki'ıti- v• kri>tıl şekcrlık, ~ıtal bıçak ,. 
15 nisan 931 tarihine ka- imde daım h kika ı d ·ı l d 1 B" b. F Abd"" ~ B · • · arka 1111marıı plak.hı z:tı. i ıılmuş· a a t e_r en ı - yo unu ay m atıyor. ız genç-1 ı uat usselam eyın acı- kaşıklar, biblolar. JaJl<ın -at.oları . 

.:emiyet merkezine müraca- h ı B · İ · · ı 1 . ı k" 

ın ı ap yo unca er atacağı a- rimizcle derman bulmalıyız ve ye Vekaleti hazinei evrak mücl:- sini~ hu!.. mii ,-oktur. Otı •sa i 1İ nnalı dolap. şcmsivclih portınant.ı, 

\liıza yede ile 51tı~ 

1931 martın 18tincü cuma gun i 
sabah >tat 10 da Ikyoğ unda lsııklAI 
cadde,inde Rus $darcıanHı kar)ı

sında Suriye pasaj han111 Hl numa· 
rıh dtiTC!-İOdt ıTie\'CUt mtiıe\ \'Cn 

ve r.ıdidc eşyalar muza ... ede -.urctHe 
aatılncalaır. Ot>l.ur. parçadan mıırrk -
kep \'iyana Thoneıe mımıılJıı 

gayet KÜZtl ~•lon caklmı, a~ri 'c 
mUıcyyen J&tak oda takımı, ıırif 

)emek oda tıkımı, kanape ve 1.ol 
ıukla , diğer nMl< 'ııak oda tıkımı 

maroken kanıp< ve kolıııklar, po m < 

koltuk 'e sandal yılar, ii.1 l!~ hk 
bronz kare karyola. ecıjcr \e ,, .. 
dılrnlar. ,ed<lli tabureler, Japon 'c 
1:-;rı "azolar, ~ımaver, tabak, kadt"h 
ve çav takımları, portınanto \c ~;ı r 
c~\ alar. \nadnlıı \ e ~ctm hıit 1 ,,rı 

\e :'lccı.:•deleri. Pe\ i.irınlerden \:Üt.Jr 
· am a mıştır. unun ıc;mdir ki ler bu yolu yiirümek i~in dizle ilen stanbulda bulunan Harici- tur. ) cııi-.nı a ac.ıµımuan es ·ı- ma.a nrtlJleri, valclızlı ama lon,.ıl. 
ıkayıtlarım tecdit ve son ad · k·1 • 1 ı h ı h ı 
rini tesbit ettirmeleri. dımd ı < ı an evve, uzun ve derin bulacağız. riyetine müracaati. \ t ı (ı -.eni lıalde aparımanın lıılunııırn ınıı \İrıııi bef teminat alınır. 

( ' --- - -
1 Mili ;1 <lin «'d i rflm"nı: 186 "j -· Nereye gidiyorılm ?.. 1 sual ·birden bir hükiim halini al 1 _- Aralarında iki m-ilyon fer 1 İste, yalnız buna cesaretleri 1 Dedi. O hızla beyefendisinin 

İki cebinde on parası olma- dı: sah yükseklik, alcaklık farkı o- yoktu: yanına çıktı. 
yan hirinsanı ne köprüden geçi - Rıdvandan bir hak olarak lan adam... - Nasıl olur?... Tıtreyerek beıkleyordum. Gel 
r!~·Jer, ~e Emirgana kll:dar gö~ii isteyebilirs_in.:. 1 DeY.e bi_ldikleri ve .~a~ söyler- Der gibi yüzüme ba~tılar. <ligi zaman onu yalnız göri.in· 
rurlerclı. Doktora da gıtmek la- - Haydı don... ken otlerı kopan bu tun bu za- Kaşlarımı cattım, sert, hukme- ce: 
zıındı. ~na da. borçlu idim. Hiç - Hem çok iste... vallılar onun benim önümdeki 1 den bir sesle ~ekrar ettim: - Hani Rıdvan .. 
olmaz ıse on !ıra olsun götür- Bıı kararla döndüm. Tekrar ve dilimdeki halini görünce miit 1 -. Bana cagırın._.. . Dedim. 
mek, kapıdan girdim. Herkes şaskın hil_i bir iııkisara uğradılar ve, Kıbar uşak ellerını kavuştur- - Yatıyorlar hapımefendi. İ 

- Şimdilik •bunu alın da ku- dı. ! "Sukutu hayal,, ]eri içinde Rıd-
1 
du: nemeyecekler. Ne emriniz var· 

sura bakmayın... - Gene mi bu bela geldi?.. vanm 0 azameti, başkasına ben j - Yapmaym hanımefendi .. sa bildirmenizi isteyorlar ... 
darı düşük bir hint horo-j Ve yüzünü eğdi, başı önüne Demek isterdi. ~ş~<lüm: _Der gibi ?ir halleri vardr. Hiç zcmemezlig~. büyü~lügü, erişi! j Kıymayın bize.. . Dedi. 
ılı almıştı. Korka korka ya düştü. O z~ınan: -. Acaba Sa~ayıı Nef~s~ mek kımseye ag-ız actınnadan sor- mez zannedılen varııgı da cleh-ı Deye.~ız~_anan hır bakışla boy - Pekey öyle ise bir kağıt, 
ıkilcre: - Tuh... tebıne ·kadar gıdıp Halımı bul- dum: şetli bir sukuta uğrwlı, bayagı- nuım buktu: bir kalem verin... • 
Hanım nerede?.. Deye, boğaıımda agzııında bi sam, bana para ver desem mi?. - Rıdvan ne oldu?. Jastr, onlara: - Şimdi bize çok kızacak. Dedim. Hemen e:etirdiler. Ü· 
dı ve .. Cevabını bekleme-

1 
riken 1te kadar tükürük, bal- e hakla para isteyebi- Bu kadar kayıtsız, sartsız: -· Bu da bavaı?;ı hir insan- belki de hemen koğacak.. zerine: 
gam varsa hepsini birden onun lirim?.. - Rıdvan... mıs !.. Dedi. Güldüm. ona cesaret Rıdvaıı .. 

Gelini.r. Helkıys Hanım gö yüzüne attım, - Acaba parası var mı?.. Deyi~·m, cıkısışım onları hayı Dedirtti, hatta ht:':mettir<li: verdim: Para isteyorıım. 
1 im!. - l~tediğim iste.buydu... - Eğer, baııa ya~dım edebi- retten hayrete.diisürüyor, , .. - Hem de bayagı. üzerinde - Korkma. Ben yaşadıkça o Çok para. 

di. Demin nasıl ıbir kavga- Dedım. Kaşını bıle kıpırda- lecek olsaydı az yen ne daha ço - Beyefendı... bır kadın hakkı kalan vıcdansız sana hiç bir şey yapamaz!.. Ne kadar var~a lıepsıni J?ÖW 

nağlup cıkmış savruk bir ta.cak hali yoktu. Sert sert yü-ı ğunu getirebilirdi. Siz ağıza alınabilen bu ismin bir adam... Ve .. Kendi kendime söylen- der. 
gibi ise şimdi de burnu · züne baktını ve tek kelime söy - Emirgana beni ziyarete benim dilimde bütün tıhsmıınr Sualime ilk cevap veren, Rıd dim: Müthiş parrrrasızım/ 

hilekar bir tilki gibi idi. 1 lemeden yürüdüm. 

1 

gelmek icin bile bir çok masraf kaybcdisi kar·rsında ne yapa- vanın nerede olduğunu söyle- - Eger dünyaya rezil olmak Ha.vdi bekleyorum .. 
Görüşmeye ihtiyaç yok. Sokağa çıktığım zaman fe- lar yapıyor. Daha fazlasını iste caklarınr bilmeyorlardı ! Mu- yen o, isteyorsa kimseye ,bir şey yap- Cüzdanını bana gönd<!r. 
me cevap veriniz: Beni ta- rahtım, geniş nefes alabiliyor- mek 'hem ay,,pur, hem günah._ hakkaktı ki, - Kibar... sın.. Deye yazdım, 
ı:z mı?... dum: Ve .. Birden aklıma geldi: - Büyük adam... Dediğim usak oldu: Bu mağrur bakışlarım, kendi - Al bunu götiir-
dim. Bo"uk bir sesle ce- J - Ooh!.. - Niçin dönüp Rıdvandan ia - Büyük patron... - Yukarıya çıktılar. me inanan söyleyiııim onu da Dedim. 
e di: ı Fakat, okendi kendim#. -- temeyorum?.. - Heriı:eıe benzcmeven in- Adeta emrettim: inandrdı 

' ' jdlmı: n· · · 

Etl'nı 1ZZE1' 
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Mlf..LIVtt f! \1 \ll'f '<;!"' 
.. ----- Kambiyo Bo~a.<Jı 

lnıill1. ıOJı l .c. \'& 111 ,il 

0Jlor 047 2200 )ilin~ s 45.0C 

Fr~u:ılı: 12 03.110 \larl 1 911 !le 

Tayyare piyangosu 
Dünkü keşidede kazanan numa- İntihabat için icap eden tahsisat 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Kadınlar (.lret 9 01.00 ı.ey 79 ~ 

Drahmi 3640 Oin~r 26 ,!M 

~rıank 2 45.00 '.~O<ı)Q 15,91 raların sıraya konMUŞ listesi yakında gönderilecek (Başı biri~ci sahifede) Bu içtimada bu mesele konuşul-

.... _ - ----------- muş ve kadınların intihabata iştirak-

No, L. N'o. L. No. 
bO 100 872 200 978 
ıaı 40 997 ııoo 996 
1;)5 100 101 fi() 40 19003 

157 40 100 
J.35 100 194 40 168 
359 40 274 40 1611 

163 1200:> 337 40 181 
401) 40 389 200 sos 
.'i34 40 494 40 843 
597 40 519 40 374 
ı, 18 40 588 ıoo 497 
6(ı3 llOO 586 1000 594 
<49 ~ 624 40 768 
810 40 625 40 877 
817 100 715 100 896 
8-44 40 725 40 ll0012 
98t 40 739 40 165 

1055 4-0 797 40 177 
89 40 821 40 259 

174 200 873 40 29i 
l75 100 995 40 367 
291 40 11146 40 !195 
}18 40 208 4-0 586 
3;;9 40 294 40 6S6 
:i07 40 308 40 662 
b2\! 40 333 100 885 
631 40 581 40 945 
103 40 643 40 953 
882 100 775 ıoo 2104s 
833 40 810 ıoo 89 
903 40 885 40 220 
918 40 939 40 ıı40 

202:ı 40 12098 40 jJSO 
100 200 136 ııoo 529 
135 40 480 40 677 
ısı 40 504 100 832 
~19 40 545 40 887 
~43 100 561 40 919 
4% 40 570 40 112061 
kOb 100 619 40 62 
~ı-" 200 61!3 4-0 93 
~ .. () 100 61!5 40 123 

1071! 40 645 40 l 3:i 
2~6 40 6~5 ıoo 441 
-'95 100 744 ıoo 'i22 
396 40 7.J.8 40 726 
•98 40 802 1!00 798 
:i{)(J 4-0 819 40 980 
'17 40 972 40 998 

16 40 995 40 2~019 
072 40 13)03 4-0 3Z 
i67 40 189 IOJ ;)7 

9.59 100 239 ·IO :'4 
i )l8 4-0 2~7 40 113 

104 100 ııı o lOO 178 
~(J7 40 l!(ıl 40 188 
.122 40 449 40 235 
~9 .. 40 456 200 1!43 
H3 40 487 40 i!55 
158 1000 495 ıoo 257 
501 40 !\47 40 298 
IJ05 100 582 40 600 
690 40 628 40 625 
709 40 Y27 100 788 
728 40 883 46 814 
87Q (jQ 982 100 821 

• !lO<J 40 14090 200 822 
"°6s ıooo 111 40 964 
20ı 40 189 40 24003 
304 40 286 1000 29 
307 200 714 40 118 
3J5 40 1"15 ıoo 193 
.lfıs 4-0 77 s 40 :ıos 

•185 40 521 2()() 3bl 

tıJ2 4-0 854 ıoo 372 
669 40 885 40 435 
lJ2 200 952 4-0 663 
738 40 910 4-0 723 
8{9 40 15011! 100 825 
842 49 24 ıoo 967 
914 100 29 2()00 25026 
9'.!-ı. 40 33 40 98 
9'25 40 115 40 158 

~')2 ı 40 269 1100 171 
ıoı 40 282 40 201 
IO; 40 418 40 209 
178 200 424 40 581 
416 200 487 40 593 
{33 100 6511 40 721! 
137 100 731 40 735 
485 40 736 40 743 
49() 100 809 40 805 
528 1000 821 40 811 
~Q9 40 878 100 816 
l·79 ~40 894 40 930 
7tıı 40 928 40 940 
8t4 40 16038 40 984 
9{8 40 128 40 1!6038 

1 ıso 2000 166 40 72 
171! 40 173 40 322 
184 40 193 40 847 
.ıss 100 194 ıoo 390 
sıg 40 201 40 555 
611 40 242 40 57!! 
ö74 200 324 40 647 
700 40 825 40 66-i 
734 40 31!7 40 807 
?57 40 4~·1 100 9~2 
!! 15 40 4;5 40 980 
8?tJ f-0 548 40 27029 
9 ı 1 4-0 ~s:; 200 ~J 
974 40 57~ -ıo 164 

&ol3 40 674 40 225 
17 40 70) 40 2ı!7 

':!2 40 SOJ 4-0 251 
79 100 ~8 4-0 ~i'6 

1.30 40 887 190 ıı )9 
2~cl 40 912 40 3!J 
281 40 967 40 ssı 

48.3 40 991 40 380 

{39 40 17078 100 430 

iı72 40 9~ 100 ;,OS 

:04 40 180 ı 00 lı46 

741 100 311 40 797 
~7~ 200 gJ~ 100 8 ı cı 
S<ıo 40 340 40 821 
<12.1 40 JŞ(I ıooo 9JI 

-oo~ sooo 38.l .ıo 9~8 

ı:ı. 200 5:'9 ;ıı 280W 
.ıııı 4J 70.-i 40 '.!lı 1 

·~ 40 90~ 40 2··· . ~ 
13, J:it! • 40 91· 
ı.,_ 4Q 995 100 ~84 
ı~ 4 18 l5tı 40 5-H 

'lb o ' 100 t );, ~·I (16.1 
4 ı IO•J 4-!'1 IU'J tı8'J 1.9 j 

4~0 .ıo 712 \ı 

il 1 6:ı.ı 4(1 !! 1 (ı 

J 1 (ı i.' ıu 7· ıfJ 
1 -ı ı 

L. No. L. No. L (Başı ı nci sahifede) kili sıfatile Başvekil İsmet Pa- leri idn ali makamat nezdinde teşeb-
40 490 200 92 ~tekrar 10 daktilo ve 10 memur şa dün İstanbul vilayet fııi:a ri- büsat ve temennide bulunulmasına !!....!!"' __ ..,-.ı _______ "' 
I~ ~:ı 40 165 ı 4o'getirilecektir. yasetine bir telgraf göndererek karar verilmi_ş:ir , . . lzmir lliırdüneü icra l\kmorlu-

40 
100 171 200J Bugu··n mahallelerden fazla fırka umumi katiplig •. n Kütah-ı .. Bu hu•us ıçın yazılan ulı_rırat bu-944 40 248 

1 
b' R ı ~ . gun makamatı atıyeye takdım edile- g-untlan: 

1000 956 40 ~181 40 miktarda cetvel geleceği için es ya me usu ecep Beyın tayın cektir. lzmlr<le Tabak zade mahdumları 
10037212 100 46' ı000 ki vilayet meclisi umumi salo- edildiğini bildirmiştir. 1 Bu hususta kadın birliği azasından 
40 233 40 500 

1
4
00

•nu bugu'"n daktilolara tahsis edi- bir hanım demiştir ki: 
40 312 40 '17 Muğlada intihabat faaliyeti " s· h h" 

Ali ve biraderlerine birinci derece 
ipotek .cnedtle lıorçlu Tabak Hacı 

Tahsin zade Mehmet Efendi uhde· 
' 4o'ıerek burada da aynca 100 dak- - ız em müntc ıp, hem de 

40 379 40 541 oO 1 . MUGLA, 10 A.A, _ Meb'us müntahap olmak istiyoruz. Yalnız 
-4400 380 1000 '5'88! :ao tilo sür'atle faa~yete. ge_çhccbe.:tır intihabatı irin l,u"'vu'"k bı'r faali- müntehip olur isek te bizim için . 1 k 40ı 40 " .oj Heyeti teftitıye ıntı :ı ı ~ , gene mı:.-ıaffakıyettir. lntihababn >in• e mu •net '" tapu kaydını 

40 727 
40 480 1~ ~b~ :Öl Bu akşam geç vakit bütü:ı. yet sarfedilmektedir. Merkezin ba4lamıt bulunma1ı ve bizim itti- nazaran lzmirde Tilkilik caddesinde 

40 
744 

1~ ~~~ 
40 19

, 
4
omahallelerden defterler hey'eti defterleri bitmiştir. Köylere ait rakimizi müteakıp kanuni merasi- Feırnh mahallesinde 115, ı. 2, :ı, 4 

40 816 
40 995 40 

SOb ıOOı'teftişiyeye gelmiş bulunacaktır. defterler de bitmek i.izeredir. min teahhür etmesi mesele d~ğil- numorolarda canibi ! o mini kunduracı 
40 30090 40 828 ıoO · b .. · 'h dir. Yeteı·ki arzu olıun.,, 

100 187 
4038032 84..~ ıooO Hey' eti tefti~ıye u.g~ıt! ıntt .ap Ağaoğlu namzetliğini • • • A • • • Mustafa 'e bir•deri ı\11 Hey arsası, 

1 548 :g ~~ I~ 910 ımedilecek şe~ır meclısı aza~ı ıle koymayacak Sıcıllı emlak ıçın lsvıç- )"CSiırl sahibi senet Mclı•ııet Efc;ıdi 
40 6!

9 200 367 
40 CJ4S ıoObirlikte faalıyete geçecektır. ANKARA, 10 - Fırkanın 'd k l Ye ~lclek \c Münıre 1 l•n:mlır \"e 

100 682 40 386 100 9Sô 10 Cetvellerin tetkikini mütea- meb'uslara tamimi üzerine meb' reye gı ece memur ar mulad•!l'ın! flüqıctl ~la,ta!a ZC\CC ı 
40 763 40 428 40 977 2 kip isimler mahallelere ayni gün uslar talepname! · ' 11eve Haber aldığımıza göre sicilli cml'1 eh·evm hol P'çıhların l\lusıala l·:r.,·c 200 5042 4 . . erını ven , k" k d • . . •. 
40 31001 40 444 ~O ve saatte asılmış bulunacaktır.

1
başlamıslardır Mevcut meb'us-

1 
d•nhu'nl_u dme '':'"'.1 ~ emre1 ttıgı •,".';· şerikleri hane.i arh<ı Derviş t-:lendi 

40 15 4-0 576 40 tı:i ll l d S .. • · sat a ı ın e t.sıs ıçın ma ıye veı<A-
100 

31 100 9
13 ıoo 7 ı 1 Cetveller maha e e~. e 1 '-!~n ]arın hemen hepsi talepname 1 kti kadastro fın mektebi hukuk 1eYccsi ,\yşe llanım •·c s•hihi '<net 

67 100 655 40 104 1 sılr bulunacak ve ıtıraz mud·ıvermektedirler. ve riyaziye şubekrinclon mezun zo Mehmet ı:rendi ar;ı<ı , .• n·phe•i 
159 40 675 :g :~~ !o,deti bun~ dahil bulunacaktır.. Bu meyanda muhalif meb'us- efendiyi !S\'.i,,reye göndcrmeğc ka- ıorı'.ı ha• \"e Tılkilik cnd<lc,inc kL1· 
~~ 1~3~~~ 100 2 ı.ı ıOO Beledıyede çalışmakta olan tarın talepname venneveceklrJi rar ver~ıştır. • şade \li "fendi 'c m.ıari( dükkAn· 

264 
400 67 40 274 40•d~.til.olar ve_ e.ncü.m, eni daimilzannedilm,ektedir. Ag-a~ğlu Ah- Bogazlar komısyonu larJlc maloduı ı;,l 7.cr m.J:ıl ,. il<><· 
•" 76 40 •>s·> 2o0 k~ b -ı k b f tanı z.Jo l\lelımu Ef<:ıd• , .. ı.rından 

270 ""' - -
1 

OO. a.tı ı. u.mumı ı uros.unu_n _a
1
- met Bey ıle görüst(;m, dedi k\: Bo;'azlar komisyonu dün sa-314 4-0 fJ3 4() :JJ4 1 b \ h k- 1 t:> ınu'k:ıt.:ılı Vt: \az'j~rt 7.3hıt \11.""~ 1• 

445 100 13
• """' 

4
' 

51 1 00,alıyetını e.s.1a r ı.nesa ı ış _a. .- Ben siyasi lıa\.·attan çekil- bah hir i~tima ::ıktetmistir. Bu .. ~vv ~ • sına ~iıre Tilkılik cndde,iııdcıı ( umlc 

575 100 
1!53 100 510 40etıneınek ıçın valı ve beledıye ımıye karar verdim. Bu kararım içtiınad:ı.Cemiycti Akvama gön k•p•·ın. ~rlllncc üzcıi açık ,. otel 

61J 40 483 40 543 40'reisi Muhiddin B: ta.rafıı:ıdan 1 üzerine talepname \"em1eycce- d:!rilecek olan senelik mesai ra- l;npı,ın• kndar im:idoı eden uç metre 
618 40 495 I~ ~: !gmes~i. s.alonu~a kıı;ns~nı? gınne. ği?1. "!Jç dört giindür hastayım. porunun ihz:ırına devam edil- ı;cııişlil(ind' mermer d .. ıeli tıır ıaılık 
~~; !:: ~~ 

40 886 4
o ınesı ıçın cmı~ ~~rılmıştı~ •. Da~- Hıç bır şeyden ınalümatım yok. miştir. sonund1 kışlık lıir ~of• ,. he~ od• 

868 40 u!O 40 891 ıoo,tilolarm ve kat~bı umunu~ık bu- Diger arkadaşların ne yapacak- Muhtelit mübadelede 'e lıir ıazılıane dairosi re lıir alıJe -
100 869 .1000 7~3 100 922 40.rosu kapısına ıandarma ıkame larmı bitta. bi bilmivorını ı ![ 1 ,. .. b d 1 1 . hane \c moza)ık ı~c di'-c~le fKind 
100 890 40 822 40 961 200 d"lm' t' 1 · · u ıteııt mu a c e <0mısyo- ,_ .. 1 ,_ 1 
IOOJ!l38 40 842 40 981 4o·e ı ıs ır. Namzetlık:eri konulmayacak nu dördüncü bürosu dün toplan <Ota çı•ı ınca •are i e lıı: ofa dcru· 

200 171 10040012 40~013 4
o Jandarma neferinin meb'ualaı· mı1tır. nıınd• t.ir abJc<honc ,.e iki depo 

00 80 JOO 7 J 40 vazifetinaslığı ve ) ine ayni ~i~tem merJh,ı.·rılerle 
100 1'11 1 

1 
ıOO . . .. . _ ANKARA, 11 - • cr.i mecli- Geç val:te kadar devam eder ııçuncü ~m• y;ne sofa \e · ori.loılar 

40 371 200 147 IOO 17 
0 Muhıddııı B. dun bır aralı!. se giremeyecek\ · . • · tle tah bu içtimada etablilere ınahs-ıs 

40 426 ı 5000 32' 40 136 4 , 'b' ' z··h ·· B · erı ı.u \ e on ııd ı.lı bır köprü w • ııncl\ hır 
2 

4
51 200 478 40 161 -ıo,katı ı ~mum~ u ~u eyın ya- min edilen §imdiki. ıneb'uslar a- tazın:nat 1 a ala~·adar hakkı tasar\ yazlık açık '""ça " bir ;;de ıe 

ı 45~ -ıo 643 40 229 1~ ~~~ gırme~-~teı~ış ve kapının 
1 
rasmda elyevm büyük fabrika ruf etrafında hararetli ıniizake- l»t 1-atınd:ı •·ıon mefru1 kenara. ı 

4-0 714 40 809 40 N2 onune geldıgı vakıt, orada bulu\ve ticarethane s ı ·ı· ı 1 l<o- reler olımt5tur. 1 demir rmnaklıkla \C camek'nlı bı·r 
40 77

J 
40 8

45 4~ ::ıoo ıoo . d .. .. 1 a.11 ıt o aı, • • 

40 969 40 
9

71 
ıoo 390 ıOO nan ıan arma o.-ı.une geç~re t: misyonculuk ve müteahhitlik • • •; kö;I; ,. hi· gızi'ıu \'e ıır hü!e mn· 

40 3;!043 404I092 200 394 40: -. ".'asak, beyım .. Emır var .. , gibi işlerle meşgul ,.c hususi ya 1 Y enı hır re:ıtor daha halli ve rn d po;u ile lıir •hde,hıne 
200 79 1000 113 40 !!! l~ide~ı1~'~ '"l k , zıhanelere malik bulunan zeva- JI L1: ~U~JE, _ı?1 A.~. -1 

Tar 'e dans meydanlı!ı me\'cut , 0 mt>h 

~~ ~* ~ ~~ !~ ~?ı; 1 ~Ö1 -. - ;~n ~~~Y~:. ~mri ben ver- 1 tııı~!i~~l;~~:~a z~~-;::i;~~e~~~~~ ~:~:~: d;e~~i~:~~~ ?oo~aı~roe~; ~:~irt
1

:;; ~~:. ~;,·[~sıı,;~':;~:;1!~' ~:~ı 
40 ."Si 40 ô30 4-0 6H ıoo;'lımJ, dedmıştırM. h'dd' B . meb'uslarından bazılarının da grrlıgındfa bır yı_ı_kd· dıle beykne11mı- '" r,azino re pın. :yon olarak kulla· 

200 596 -ıo 632 200 789 ~~~ adn _arına .. 
1
u ı km ... ~yıd~a1 - namzet gösterilme<·ecekleri \'e lel mesa e

1 
vde mu Tet re or. 1arı- nılır. Otelin son kı,mı •it katında 

4040 647226 4400 67441 l 4040 882600 4...,0'>111?1~ ıgVmıl.sBoy eyere ozur ! e bu kabil zevatın ikt~sadi sahada nı kırmış darkı'r'. ayyarelcı er, ye "l'"lık ile her iki kısım binııı t 17 3 ıçind·n ve üçüncü lotı lıirleşıircn 
100 728 100 739 40 888 40~mış ır Af a .ı ·: •

1 
memlekete daha faideli olmak Ü- sa~\ a t•.:a uı;mu~·~r ~; köprü altınd10 açık bir ta tık d3rt 

40 784 40 779 40 910 4-0ı, .- erın og um .. Vazifeni zere teşrii hayattan çekilecekle- 2678 ı ometre GOO.metre ı }O ıu~az1 ve bir ahde;hrne ikinci katta 
100 907 40 860 100 981 200,ıyı yapıyorsun. ri söylenmekt<lir. almışlardır. Evvelkt rekorlar 13 bir koridor heş oJı hir kuzina 
40 9JO 40 878 4047203 100.demiştir. saat bir dakika 12 saniye ve 

IOO 994 40 898 40 244 29
0
9l latanbuldan kaç meb'us İzmirde İntihabat 1750 kilometre 469 metreden i- '

0 
bir hanıo oda<ı üst kaıınds bir 

40 34006 100 903 40 1!73 4 h 1 ki J,oıid•)r \ e beş ndl\'ı ve her katında 

4 144 
••ı 919 4-0 2711 .,.ı çıkacak . azır 1 arı · 1 baret idi. .., "f'Vi her koridorun sonuadı ku:npanyı 

152 40 977 40 379 :gj Dün bir akşam gazetesi İs- 1ZM1R, 11 A.A. - Meb'us Romanya İstikrazı sııyı>ıııı havi ınusloklnr birer obdu-
r'~ :g420~ :gg fg~ 

40
jtenbulun 21 meb'us çıkaracağı- intihabatı hazırlıklarına faali- PARİS, 10 A. A. - Roman- hane \"dıer cıda otelin unrnm oda re 

4
73 

40 ıo.ı 40 498 100 nı yazıyordu. Diin belediye rei- yetle devam edilmektedir. Şeh- ~·a'ıun bir istikraz yapması ve koridor Ye sofnlarla nudc,hnnelerlnde 
785 40 SSO 40 503 100'si Muhiddin B . bir muharririmi- rimizdeki bütiin muhtarlar ve istikraz tahvillerinin piyasaya ve her katındaki mUştemiJlunda ıe· 
696 40 830 100 ~52 4g ze demiştir ki: intihabat kanunundaki sarahat ihracı hakkıııda bilkuvve tam sisaıı elckıirikivo m<ıcuı olup köpril 

~ :~ 1~ ~~ 1~ g~~ 1 ~0~ - Biz tal~minle, havadan iş dairesinde vilayet makamınca I bir itiHif hasıl olmuştur. Bu hu- il<· tdn ,.c gazinodan •ı·rılan sol 
200 

882 
40 425 40 726 4o'gönnüyoruz. Işte görüyorsunuz muhtelif dairelerden tefrik edi- susta bugün öğleden sonra imza kısmın U•t laıı aile içın l.u!bnılır ve 

40 956 100 459 40 7 .ıı 30 ki rakamlar üzerinde c;alışıyo- len memurlar sokak sokak dola J teatisi muamelesinin yapılma- clyernı sahibi >enet mu •ilc ma-0 kimdir. 
100 994 40 50: 1~ :~~ :O,ru~. İsta?buldan 21 mebus çıka, şarak müntehiplcrin tesbitile sına ihtimal v".~ilmek~edir. 
2()() 360~~ :g ~~~ 

40 895 
lOO cagmı kım, nereden ve nasıl meşgul olınaktad1rlar.Münetehi Romanya huktlmetı tarafın-

ı 
123 

40 677 100 994 100 keşfediyor. Bunu şimdiden bil- bi evvellere mahr.ııs esas defter- <lan tekeffül edilecek olan bu is-
ıoo 184 40 702 100048019 ıOO'mek için k•.ıvvei kutsiye lazım- \erinin tanzimi muaıııelesi bir tikraz 1 milyar 325 milyon fran 

266 200 757 200 N 4g dır." kaç güne kadar n,.ticelendirile- ktan ibaret olacak, bunun 575 
27l 4o ~~Ö 1 ıg 1 ~~ :Oı Recep B. in tayinini. tamim 1 cek ve defterler pek yakında u- milyonu Fransız piyasalarında 
~ !:: 849 40 211 40 C. H. fırkası umumi reis ve- muın'l mahallere asılacaktır. ve üst tarafı ecnebi memleketler 
574 40 902 100 478 40 de temin edilecektir. 
586 10000 958 1~ 527 :g Harp malullerinin lstanbul - lskenderiye ilırac; fiat1 yüzde 87, faiz mik 

~Ö~ 1~~~ 100 ~~~ 40 tecdidi kaydi seferleri tarı yüzde 7,5 itfa miiddeti 30 

717 40 
~9 40 941 40, . 

1 
. . . . 1 . S r . P' İ senedir. 

• 
40

, Harp m..lııl en cemıyotının 1cyetı eyrise.aiııın • ıre ve sken- y • d k' 
789 ·W 112 ~~4Q~i~ sooo'merkeziyc"Si dün birinci reis Bekir deriye postaları tahminin f unanıslan a l 

1 89~~ ~ :~ 40 228 ~ 40,Sami B~yin riı;asetinde ictima ede-, kinde bir r::ıı:::ıete mazhar :~~ komünistler 
100 24,> 40 rek cemıyclc 3ıt bazı hususat hakkın T · A A . 

40 3600~ 40 2J 2 • 00 da mUzakeratta bulundukları gibi' mustur, A IN • 10 .A. -- Pohs, 
19 200 482 :g g~~ 240'makamat aliyece harp malullerinin Seyris~fairı idaresi bu rağbe-1 Viyana' dan gelen ve or<>.da Bc-:g ~~ 1~ ~~ 4-0 396 40'.terfihleri cihetine gidilmesi esasını is '.i nazarı dikl:atc alarak Pire. 1 lakun'un ajanı ve maruf bir ca-

40 l'i!-l 
40 77 ı 40 4ll 3000 "!hdaf ede':' gay~yc esas •. t".tulmok Iskemleriye hattında bazı yeniısı;s olarak tanınmış olan doktor 

40 
147 

40 843 100 457 40 uz~re cemıyet nıza,mnames!nın m~d- tikler vapmağa karar verıni~- Sideridis tarafından idare edil· 

00 40 
8~9 40 760 4U deı mahsusası ahkiimma bınaeıı Lıl- . B • . 1 ~ • 1. • .. 

1 211 
40 916 

•n harp mal!lllerinin 931 ga,·esi- tır. u hatta ı~ eyen vapurlar- ınekte lmlunan gız ı btr komu-
40 362 10044070 · ..... ,umum · d S · f · · Y 1 · · · d ' 

100 40 76 
40 ·ne kadar cemiyet merkezine müra- a eyrıse aının a ovaya ait ıııst ceınıyetı mey ana ('Ii<arıııış 

200 430 , d k' A t ~caatle kayıtlarını tecdit vc •on adre• çevirdiği filimler gösterilecek- tu·. Tevkif edilenler meyanında 
Türkıye e 1 vus urya !erini tesLit ettirmelerine karar veril tir. üc te kadm \'ardır. 

tebaası 'mytirİ k · l l d Tütün encümeni bugün Komünist Yunanlılar 
H>O Avusturya ceridei resmiye- a ova a?. ıca arın a to !anacak A!lN~\, ~o A.A. - ~v~·elce 
4{ı sinde neşredildiğine göre ecne- yenı .ıkler P - te"kıf edılmış olan komunıstler 

40 
bi memleketlerde otur~n Av~s- Seycisefain ida•·esi havaların Ticaret od ... ~ı tütıincül>"r eıı-';nahk:m~c~ mm~tka~n ser-

4() turya tebaası, aile va~ıyetlerı~- iyi gitmesi lıasebile Yalova kap cümeni bugün odada bir içtima ~~t. ıı~ 1 mı. tı,~· 'hus~ ere. c-
4 de vukubulan her ne\'ı tebeddu·!ııca ve plajlarında hazırlıklara yapacaktır. Bn ictimada aldıg- 1 ı mı·şlofan evrd~t' cıketdı _Atllıye-
'" l"h' tt olan envakın se 

1 
• . ce mil ıa aza e ı me tc tr 

...., latı sa a ıye ar ., .. . ,baş amıştır. ınız malumata nazaran tütiın A 'k S · 

(;ihın p:ıl.i., namilc ınıruf j.;bıı • 
Ncl d&yiıı Taha\. zacle Alı B~ı· ve 
blraderlerinc birinci derect: ve blrinci 
sırı ola~Jk oru ·tw bin kü>ür lira 
Ye ikinci dcrrco ikincı sır•d• ikinci 
derece yirmi lıin lira mııkablllnd! 
Musıa!a Beye ipotek ve l>&ıkaca 
929· 14552 do;ya ile mahcuz ve 
crbslıı \Ukufı·a 85 hin lira kıymet 

tahmin •·dılıniş olan meıkllr o:clin 
birinci arttırınııı;.ın .f:ı on he, hin hrA~ :ı 

talıp 7.tıhur etmiş i~ed: bu bcd'!'ii 
kıymeti muhamn1enl·,ınden dun {ıı .. 

duğundan ikinci arttııtnası 7 Nisan 
1931 salı günu Sla! on be;ten oı 
altıya k•du lıirmci irra masasında 

yapılınok üıcre ırkrar >atılıga kon· 
muştur. Uu ınıilk uzrrindc !:tr hangi 
lılr şelJlde hak talebinde bulunan· 
lano yedierfnJcki rc;ıui \'e:-:ıik i:c 
yirmi gün zarfında ıcraıa müracaat· 
lar'. _iiztmdır. Abi h•lde hal..ları upu 
sı<"ılınce mılt\m olmadıkça paylaş· 
madan hariç kılacaklan müııeriden 
yüzde Ik! buçuk delllliye He ınpura 
alınması icap eden fcrağ !:arcından 
m••da bir maıral a!ınmnı. Bu suretle 
isıekli olanlar vilr.de on teminat 
akçesi \'eya bankı iıibar mektubu 
lle birlikte mOracutlm llAn olunur. 

iLAN 
40 fir veya ko~sol~sa (~~ıı. Turki·ı Bu sene Yalova kaplıca~an 

1

. ilıracatınıız w ~on htthran göri.i ıne~ı a ve ovyetler 
ye cümhurıyetı dahılınd<: mu- r1 mayısta aç lacal:tır. Seyrıse- fü~ecektir. . . VA~II~_GTON, 10 A. A. -
kim iseler, Ankara veya. lst.an- · fainin Yaloı•a kaplıcalarından Içtimada hı·cç tütün mecmuı Rı~asetı cumhur s~rayı maha-

. · nı da·re · "f ı ı · · fıl d " H • s 1 Güzel bir mi,:ıfir !alonu 
buldaki sefaretınm r~sı • • her sınıf halkın ıstı ac e erını asına yazılan mal alenin tetki- ın e ıh... oover ın • ovy~t e;-

100 terine ve yahut İzmır konsolos temin iciıı bu sene tazı tasav- kine devam edilecektir. le olan munasebatında luç hır nıobilya;ı olupt~ elden :<atmak 
40 luğun~ vekalet eden F~lemeıık vurları ~ardır. suretle tadilat icra etmek tasav- isteyenler Galnt.ıd~ posta kutusu 
40 ı·~neral konsolosluğuna)ıhbar et Se1":-isefain bu srne banyola- Reassürans şirketı" vurunda bulunmadığı beyan e- No. ~I aclrc;ine bir mektupla 

i!U•I ' 'ld" 1 . d"lm k d' 
100 ınekle mükellef oldu':ları bı ı- ra geleceklere mahsus olmak hey' eti idaresi 1 

e ·te ır. bildir~in. 
200 rilmiştir. • A 'üzere halk odaları tesis edecek- , . . 

40 Hüseyin Bey ıflasın 1 tir. Bu lıalk odaları gayet ucuz Rc~s~uran~ 1:~rk Anonım şirk tiı 

bb
•• • ) l k 

1 
h~yctı ıdareısı du:ı ~at o altı da 

refine teşe US etb o aca tır. Hüsnü B yin ri}·as.ı ~d. i tima cı- \ 
İk'nci ticaret mahkemesi ta- Ü I kl t .. . mi~tir. Smel!k ui'foco_tetik tmı ık· 

100 f ıd halk d 'fi" ka arı Ç ay l arın eVZll 'mal vem t•n ol..: uırırıci günü An-
40 ra m an <. ın a 1 as.. r b .. b't' hrada iç ima eedc•'< olan hissedara-
40 verilen İbrahtm paşa muessese ugun 1 ıyor 113 heyeti umumi.vesinde oku'lacak ra 

2(1() si sahibi Hüseyin Bey iflasın Eyta.n, eramil ve mütekaidinin r·oru t ••it ve d ha ba • mukarrerat 
100 ret ı için teşebbüsata girişmiş- mart. r:i~an. ınay!s Uç aı·l.ık moaş.lar'. ht!h~ cy!edikt." sonr• <!ağılmıotır. 
ı()(ı . 1 nın tevzıatı kı a>< .am ~ıtam ~:11, Avusturya b1zclen · 
-1"\ tır. • 'caktır. Cu •. ırt~si güntir.de:ı ıtıba· "• ·• ' . ~· l-
40 Aldıgımız maH\mata naza-, ren subel rJen nıa·,sw mı almayon· tuıun l a-.. ''l-
40 ran Hüseyin Bey mahkemeye !ar ,;,er:O<?den alac~klJrdır. E·rveke J\vı:.•t;. 1 . .... 11 ; ı\•s:ır ;(ı. 
40 miiracaatla ref'i iflas kararı ve'yok\amasıııı yaptırmaya•ıların yokla- .,._· 11 c .,•~·- ,i· '·n ti" ·:11 1 

1~ konkordata aktı için r1iihlet İ:.·'ı:ıa il<"li'1 ı,erl•rİ kobul ,-e rıoı~l•r'ı ~·-~t 1 
· 

iLLiYE 
MATBAASI 

AHupııda~ gellrdig! Tahta Hurulallıı Büyük duvnr 
. A!ışlerı yapar. iter ınUessescye el•·er)~;lldlr. 

Yenı •enenin Keznııç Defterleri ncfl; surette ba ·ıJ;nı ıır. 
\Iı•cılt'ıa ı:·ızcie. C\' ·' ı f ~ ' .ı ,ı ın,ıt :ı, attırıı, ındll -ılu~ Ut" 

1 ı ı. ' • . 1 , ..... t 1 \ ır.ıt tanını deruhte cı.ll·r. 
"lcl:f.ı :ı fst 3~11 · ~·3 1(11.\> l.t•:tıı 

S!,~~~~~~~k~~ 1 
Rqı H. 2J6i Şube Acenteıl : 
Sirkeci MühilrJıı 7.ade hını 1 
2740 

Trabzon ikinci 
( f, G E ) ıapııru ı.ı 

l\lart perşembe akşamı C:al:ıta
dan lnebolu, Sinop, Sam>;ın, 
Ünye, Faısa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka

cak, donüşte par.ar, Rize, O~. 
Sürmene Trabzon, Polatbane 
Gorelc, Giresun, OrJu, Fatsa, 

Ünye, Samsun, Sirop, lnebolu. 
Zonguldaj!;a uj!;rayacaktır. 

Mersin postası 
( INEBOLU ) vapunı ı 3 

Mart cuma 10 d~ Galata· 
dan Çanakkale, lzınir, Killhi{, 

Bodruın,Rndo;,Fet;ıiye, Antalya, 
ı\l!lye. :\kr,lıı'e kalka;ak 
dönüşte Ta,,ııcu, •n '' :ıınor, 
Finike, Dalyan, 1arınati!, 
Ç•rnakkale, Celıboltı'ra da 
uj!;rn y :ıcaktır. 

'I Sı\D!KZAIJI·: BIRADF:RLl<:R. 1 
\ .-\PL'Rl.4ılll 

KARA Dl·:!'\ iZ \1U.'\T \Z.\ 1 

1 \'r: LÜKS PO~TASI 

j Dumlu Pınar 
va~u: u p gon•l 

15 ı\ıarı azar ,kı:ımı 
saat 18 de Sirke~! rtlılrnıtn
dan hareketle dojtru Zongul
dak', lnebolıı, _ı,anctk, Sam 
sun, Ordu, Giresun, Vakfı
kebir, l'olathııne, Trabzon, 
SUrmeııe ve Riıe iske!ekrlne 
aıimet ve aynı iskelelere uğ 

ray arak a' det edecektir. 

Yük, yolcu için Sirktcld• ı 
Meymenet lıaııındaki ııccnıa

hancainc m!lracaat, 
T. İıt: 213• 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

Ci~e '~~~;: 12 per~eın~e 
Sirkeci"den hareketle l~reğli, i'.011-

guldtilc, Bartın, Amasra, Kuruc-a· 
şile ve Ciclcye azimet YC avdet 
edecektir. 

TafsllAt için • Sirlced salonu 

kar~L~ında Mizan oğlu han , 'o t 
Telefon !. tan bul :l54 

fHTZıR=I 
!ı ):angın soııdurmc nıa~inclcri !! 

,
:1 Salıibi; Halis, Galata eskı aam- g 

rOk caddesi Sııı n !faıı N,ı 7-11 !l 
Ttıle/on 1Je11ofil 11 1.J .J 7 ı! 

w:ıc::::.m:::.:..:r;;:;:. <111 AJP o:a: :::ı:ını:.u:r.: ,. ... ! 

lstanbul dtlt\ftJ!'\.'Ü icroı. !il 111 ru
ğundın: 

T<'nt1ınuıı !! 100 Jirı kı)mct 
ıakdır <dilen l ı.ud ırda mukaddcma 
Bulgurlu e:ycnn lmu he hriıe Inde 
c-kı yalnız So ,., ve ç .. q t ?ı 

çifılığl yeni T•ntJ\ıllalit ile\' sı;kn· 
i';ınd• eski !17 ıniıkcrror ı .. ı: 7 ı ~ı 

2 numa.alı muk1clde ııa mu nıiiıte~il~t 
köşk \'C hırtııılil; re &aınanl.ık ve ı 
ahır ve b1ğçe ye ıarlanıo zemin ve 
ebnij e \.'C krru:n \'e cşcıırilc bir 
kıt'a b!ğın zenı:n \'e kerum \"c el 

ye\·m y•kdigerine maklup fa .~a b•ğ· 
çeyi hS\·i blr lı•.> bao e 'c ha IJ hıı. 
wdı çiftliği~ ıeıııımı 2 4-9.11 uri· 
hl1e milsadıl p:rfembe gJnü ıı~lc 
den $Onra Sllt 1.l den 15,30 ı 
kadar lııan~aı .hdUncQ icra cloirc 
s!nde açık arti ını surrtilc satılacak· 

lir 21·3·931 ıtriblndcde şartnalf'e 1 

dı\'ınhıneye tuli. olunıeakn Amanı 
'lkinciJk Bırincı artırın ısınJı en 
zi1".de 2o:ı:ı lirar• ıalip çıkın ş olup 
bu kerre en p>: artııron ı üsıundı 

lıırakılac ık~ .. \rt'lrıuı a iştir. .. için 
yüzdo Uç ıcminn akçe-ı nlınır l\1~ 
terıkim vergiler ile hel1..:dı..,·c rc .. ım· 
lcri \'ıkıl lcarcıi mıişceriye ııir. 

lhkları t1;>u sicil!trile sabit olmtyan 
ipo:ck alıc•klılar ile dlgo· •IAlmh: 
ları:ı ,. irt ık h•'<kı ' hl;ılerinın 
bu haklarını '" he, 1 ;le falı \"C ma· 
~ ınıc dıi: ol~n iddıa1 ı"'n11 ıl;la ~a:-ı• 
hin ... le1 iuha:-cı \irni , ı:ı ıçınd 

' rı ı mL1 '·'ıe' ıle bild· molerı H· 
zımdır. \~ i ha hl• • ırı upu 
sicil!erile ıhı .. <-·1m3}:1t .1 "!tı-. b 
delinin r- ylıımnsı dan hrıç r ır, 
\1:1kı ... ·2r1~rın \tni ic .. A \ i ~ı 

nunL. ın ı J J ııth.:u nı:u.11 ırı -1 lıuıc 

munc le\ r~":ın har kc~ C'tlDC''(" 
1..\Jhı f:ıı~~ m '· l .. 
eı in <,, ) .ı .J t o 'ı nu ı 
'~ .. ııı :" 1 .,.. 1 4 

1 t.U.l 

• " ,. 
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Hayat bilgisinin resimle tedrisi 
ilk mektep Resim örnekleri 

Dört mevsim için dört kitaptır. İlkbaltaı· için olan kısım çıktı. 
lleın llayat lrilgialnl resimle öğretir, lıem de resim örnekler! lflDI 
ı•rıır. Mualffm kısmı 40 talebe kıamı 30 kUrUftur. 

Muallim Ahmet Halit Kitapha.nesi 

~~~fu;i:· s~~!i~iı 1! 
/gf~ SUPLEKS - PLATİN ise ~, 

yirminci asrın bir şaheseridir. ~,i 
:::::::::::~~:ı:ıı:::::=•::::::ır:ıı::::u.:~:=:~:u:w.:,~::::::::::ı•::::::··, 

Devlet Demir yollan idaresi ilanan ........ , .......................................... -
8000 ton yuU çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 30 · 3 - 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

De'flet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde •ut 14.30 a kadar münakasa komisyonu 
katiplil(ine vermeleri Uzmıdır. 

Talipler mJnaka,a ~aıtnamelerlni 5 beş lira mukabilinde An· 
brada n• Haydnrpaşada idare ve?.nelerinden tedarik edebilirler. 

İSTANBUL VİLAYET{ -.., 

DEi=TERDARLIK iLANL~ 
Satılık Otomobil Şişlide kırağı sokağında 26-28 

numaralı Grant garajda mevcut olup difransiyet 
ile arka tekerlekleri noksar. (DİXI) markalıdır. 
Bedeli nakden ve peşinen verilmek şartile 300 
lira satış arttırma temdiden 14 mart 931 cumartesi 
saat 15 de Defterdarlıkta. (M) 

• • • 
Eminönü Mal MödUrlüğünden: 

Kıvmeti muhammenesi Mevkii , 

Lira Kuruş 
365 72 Y enicami Kurşunlu han 

Numarası Cinsi Sahibinin ismi 
16-32 oda Halil Efendi 

Galata Maliye şubesine müsakkafat ve.,..gisinden 
16ü lira 11 kuruş borçlu Halil Efendinin işbu bor
cunun temini istifası için tahsilat komisyonunun 
31-5-930 tarih ve 2028 numaralı kararın-ı tevfi
kan evsafı yukarıda yazılı odaların mülkiyeti 31-
3.9·~1 saat 14 de kaza idare heyetince satılmak 

llzre meı.ada konulmu~tuı. Taliplerin dipozito 
akçalariyle birlikte müracaatları. 

Jandarma imalathanesi nıüdürlü
ğünden: 

laıHIJrm;ı için 700 mamul kapuı kapalı zarf ıniınaJ..asa,ilc satın 

alınacal tı•. Yevmi mıinak:ısa r 7 3-9'3 '. salı glinii s. 0 t 15 drdir. 
~ .. rtn. me anıl:ırnıa lmalathanrsinden \'Crilı·. Taliplrrin ı~minutla 

rını l.cr•lıer!rrirıJr JiCl.İrmcleri JAztmdır. 
~~~~~~~~-~~~~~ 

Istanbul liman işleri inhisarı 
Ti.irk Anonim Şirketi İdare Meclisiıd.O' 

'l~ ,u. ıt \"c 5 rnarı 1931 tarihli i!A~larımızıı Z") ildir. 

\kclisi:ıı'LC :ılıirc11 ı;ilrülen liizuma binaen, '21> t•'Fini. \'el •ıJO 

ı~rıhinde fevkal"'I. olarnk içtima c:clen unıun'ı heyetçe \'tr'lmi~ 

olan tez. ı,ı; <n,ıa,ı• kararının uretı rntl i!,i l.:ıUıııda harar 
ittihazı":'! 29 nı:ırı 'l31 de toplnnaLok alel:Uc umumi heyet nıli · 

z. kcrat ruznamt,.ne beşinci madde o'ar,ık ithal edildi~i hi·<~dar

Jara ili\n olunur r-·-----· -fst;-b.;ı- belediyesi ilan!~~~-···-··· ..• ···,ı; 
~ ~-...... ·-·.-.-·--·------------ --aı Sukımani\'e"dc 21 o-laclaı ibaret bııluıı:ııı l"J,\ mcdr >c•i kirn\a 
~A". .. . 

''ıl \t'"tlıııtk için k:ıpalı zarfla miız~yedc)c knnmııştur 'l ·ıliplcriıı 
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, rt~ımc n'nı ' l\İn lı<r .e:lın le\ 1.ım miidurı, ıı-unc mürnc;ıatları 

b~ lıralık tn· at nıaklrnzile şartname ve tc!.H mrl.;tuhunı m 
' r!u Z .r.. hv W<lk ih:ı\e günü olan ~ · -l- •J.3 f pX!Jr .~ıin ı 'aat 
'' ı fıc,~ h.ı lar cncumcni daimlye nıiıraeaatl.ın. 

!(ulak, liogaz, Burun mlltahassısı ı K~ntar'.y~ , Tic. ret.' Ye 1 nı _ıbı o~
Dr. AHMET ATA culıık furK .\Ponını , r"ctı ld:ır, 

:\k..:.ı inden: 
ç, .. ılı lu "' p' 1 r r:o l &r;osı 

f .cde'1 ı(onr:ı 

Dr. A. Kutlel 
Cil•, 1 re ıgi. Hclso~u~lu~u ve 

a<'emi ikıtdar mu:neııe '• elektrik 
ıcdaı ihan··ı J,or,k ıy llorekçi lırmı 
SırJlli.tıl•~ .1 

Dr. Süleyman Sırrı 
n.hıll hı<ıalıklar. Alemdar Sıhhat 

\urdu. Cumadan başka 

her gıin 

Dr. HORHORUNl 
Belsoj!;ııklul;: Frengi ademi ikıidar 

tedavilıane•L Beyoğlu '1 okathyan ya
nında Mektep •olı.alı: 35 Tel. 3152 

Ta,hih-Dünkü nüshamızda 
intişar eden lstanbul dördüncü 
icra memurluğundan 928-2217 
do ya ııumcrolu ilAnda yevmi 
mtiraeaatııı 9.4.931 olduğu ya

zılacak iken ~ehvi tertip olarak 
8-4-93 t ;ö tcrilmi~tir. 'frshihi 
keyfi ret ulun ur 

._...,. f ı .. 

ı:sa:; nrz mı.tıncnin 49 ~ın1.:\1 

maddesi n1 ıcıhinct: tıu ı.cne ~fırtın 

30 uncu ~u il saat !J, 1 2 da, .'>omlı 

1-Jauındoı !'·h nuın:'lr:ıl:ırdn J...:iiıı c.;ir· 
' ketimiz idare nıcrk(:Ziııde, uınumi 

heyeti alclitle ııl~rok i~tima l'\ lcye
coktir. 

Nlzamnamtnın !ıO ıncı maddesi 
mııcıbince heyete işıirnk ecccek his
scdarlınn hisse !'tnetlcrini ıdıre 
mcrkezirui.tc :t·vdi t.:~ 1 1.:ınch.-ri ve 
mukabilinde makpuz alm&ları icap 
eder. 

Ruzn~mei müz~kerat; 
- Meclisi idare ve mt?r:ıkıp 

r.ı.porJarı·ıın kıraııi, 

2 - 1930 senesi bilançosunun 
usdikl ve meclisi idarenin ibrosı, 

3 - Meclisi idare inıilıab~ 

4 19.l! senesi murakıbın in-
ılhabı ve 1930 murakıbı için ücret 
tayini, 

Fc\kalAde lçıima: 
Aynı mahal ve aı-nı gün ve saatte 

umumi heyet fevkıl&de olorak İ(!İmı 
edecekdr. 

Ruzname! müzakerat: 
1 - Şirkerin dc;·am veya ıutı

""· l hokkında karar iıas~ 
2 - Tasfiye ıakdirinde surcıi 

1ı.::ra"t1.11n ıe:-pıti. 

\lif J ,1\ r:T 

Çocuğunu Seven Anne, Onun 
istikbalini Düşünen Annedir! 

Bir 

~ 

~ 
Kurnbara alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

[Türkiye iş Bankası f 

Tokat vilayeti jandarma kumandanlığından: 
Aleni munak:ı,a ile mui'aı aa eıl kcek ıddın ııl'ılıemcsinin miktar ve ~eraitini havi Ji~tedir 

!.ıra K. l\ilo 1. K. Ackt 
ı ~oo ı ~1ooıo ı 7 

1. K. Cins 

l \' mi ıMtre kııtrnnda çifte gahenizli tel. 
hOO 3000 20 S kiz saııtiıı1 rt la ıııda pnr>rlen fincan ve demiri. 

\ u!..<ek aıııparafı l:ıklaıı,c pili (cam kavanoz kömiir 
ii, ere tcl;.nııl takııı'. 

200 

:!ıJll 

200 
2~ 

~ ._;) 

h 

.1 

/ı,l 

811 

!' 1)() 

40 

501) 40 

200 

ıııı t'.t-rccc lı· iis nııadır 

1 \)1) 

IOll 
4 

2 lkıli p.ırcton~r. 

2~ Ku· ı pi· T lcfnn rııııkinaları için. 
Volt ı nı trL' 
Tuz \..iık,.ı-t: Fincanların demirlerine tesbiti için. 

4 25 l\;, uçıı'.lıı kı<anç 

4 7:> Bıırku: :--,; i1.li fıkaıı demiri i~İn 

ıı 5 SU Pa1 ,\..k:ı w' ı:nı: Kurbacıkları çift olacak. 
ııı 2 :\lıhufo·ı le\ Jı:ı'ı · :\lulıtclif biiyiikliikte. 

ı 12S 
111 .J.5 

f 

lk h sa•ı.ıı.ıl: Si•n .. n,; marka 
la-a telefonu) ., ., dört manyatolıı 

s.yyar tc:dun: ,. ., Vızılttlı ve maııyatolu. 

ve zenk onnalf 

r 00 ~r:ıın (;ıra!it; RO ı::rami muhtelif bii:;ükliikte bila ve (50) r;ramı 

.j. J SS \ Lh\İil k•Y;eJi. 
\'cin . dı)rt hin ylız elli lı.~ liratlır. ihale günü Çarşamba 

18·3·931 saat: 14 l!:ın Rtınu J l r~eıııb~ 2Cı-2-(j.J l , 

(Şartname) 
ı - \l ı n ı~ ı rakarrı.ir eden cıns \'0 miktarı yukarda yazılı (16} kalem telefon ve malzemesi 

18 .Hi ı ı lJrihin~ tesadııf eden ç.ır;ını'ı:ı g,iinıi zeval! saat ( 14 ) de ihalci kat'iyesi icra
kılııını:ık ıız •r" 2tı - 2 - <JJ 1 ı~rilıiıhleıı itibaren ( 20 ) giin müddetle aleni münakasaya 
\ J ~\.:.1 l·nl~tır. 

2 - Te•bı. edilen markadan ınu!ıa\a1 cciilcccJ.. işlıu (16) kalem telefon \C malzemesi telgraf 
\ c tek r, '.'l kıı nıtnı ırları taraf::ı·l'.•d:ın bil muayene tcsbit edilen markadaki telefon vemıll

zcıncniıı taklitleri olmaılığrna dair munıaileyhim tarafından verilecek rapor üzerine teslim 
alınarck 'c badehu bedeli def'aten Tokat mabandığmdan tediye olunacaktır. 

;J . 1tiıı·ık;hHa Vitirak e,kcck talipler malzemenin bedeli muhammen olan (4155) liranın 

~~ \celi lıııçıık ııis~'ctinde pey akçesi itaya mecburdurlar teklif edilen fiatlar hattı !Ayık 

~orı:lılutı:u Ye ihalci kat'lye~i icra kılındıktan sonıa % yedi buçuk pey akçesi itibaren 
ıızaıni •. 15 ~cilılağ edilecektir. 

4 Tdcfoıı ve malzemesi tarihi ihaleden ve mukavelenin akdi tarihinden bir ay zarfında 
Tokat ıil:\yeti J. kumandanlığının göstereceği mahalle teslim etmeye mecburdur . 

5 - :\ILinaka,aıl:ııı mütevellit hiliimum ilı\n masrafları, tellaliyc ve sair riisum ve tekıl.lif ktmllen 
muteahlıidc aittir. 

En Hrl tcsi53tla mücehhez, hali 
nekahane ,.e lsrirııhate. mulııaç bu
lunanlar'.a huınıno ve ruhl hasıalık

Ja":ı kar:ıı 1 en ınt kc nme1 ted1\ l 
yur,lu. Vlyanıya ı.ı dakikalık bir 
mesafede fcvknlaJe bir orman üze· 

rinde Hin 'c dörı ıa\>ib! rr< vruttur. 

Fi atı: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

ZA YI: Zat maaşları Samatya ma· 
sasmdan 4041 kayit numarasile aldı
ğım maaşın senedilc nüfus tezkere.oıi 
kaybettim. Yenilerini alacağım, eski
lorini11 hükmü olm~dığı 
M~hmct 1-liilu•i 1"f. lıızı Hatice 

Müfettiş namzetliği 
müsabakası 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veistanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di almacakur. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
rilir. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanların. da müsabakaya 
dahil olabilirler. 

Talipler Ank<ıra, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a
lacakları $artP amede yazılı vesikalarla birlih"te nihayet 31 mart 
931 akşaınma kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlü$üne biz
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

---~-. --~-

---·· 

tedbiri 

BiR ADA 

OtduOuntu •Oyteyım mı ., 

B~ ağrısına ka'J' en müessir devanı .. 
hana-i linç oldulf\ı hakkında uzun tet
kikat yaptım. Neticede Aspirin BAYER 
de karar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem afrıN!A 
ağrısın. b~ka tedbire b~ vurmaia 
hacet kalmadan "ASPIRiN .. ~ o 
ağrının derhal önüne geçer. 
Onun sizdeki ağrıları da aynı aunrtle 
şifa.yap edeceği muhakkaktır. 

Vakıf Akarlar M 
dürlüğünden : 

Müzayedeye vazolunan emlak 
. Dosy 

• Çar!iıda PuskülcUler sokağı ııda 17 - 19 N o. u diikkin: 
2 ,. Tacirler sokağında 21 No lı dükkan 
3 ,, Kalcılar sokağında 30 No lı dükkan 
4 ,, Kuyulu sokağında 8 No lı dükkan 
5 .. Kahvehane sokağında 4 No 1ı dükkan 
6 ,, Varakçııhan sokagında 14 - 16 No lı dükkaıt 
7 ,, Zenneciler sokağında 36 No lt dükkan 

8 ,, Kolancılar sokağında 14 No lı dükkan 
9 ., Terli:kçiler sokağında 58 No lt dükkan 

10 ., Hazırcılar sokağında 5 No lı dükkan 
11 ., Örücüler sokağnda 12 No lı dükkan 
12 ., Emirşah sokağında 12 No lı dükkan 
13 ,. Çadırcılar sokağında 121 - 123 No lı dükka 
14 ,, Sandal bedesteninde 10 No h dükkan 

15 ., Emirşah sokağında 11 No lı dükkan 
16 ., Ağa sokağında ıı - 53 No.lı dükkan 
17 ., Sahaflar bedesten kapısında 22 No lı dükkan 
18 ,, Sahaflar sokağında 59 - 57 No lı dükkan. 
19 ., Yağlrkçılar sokağında 97 No it dükkan 
20 .. Gelincik sokağında 25 No lı dükkan 
21 ,, Kavukçular sokağında 13 No lı dükkru 
22 ,. Kazazlar sokağında 16 No lı dükkan 
23 .. Fesçiler sokağında 1 - 3 No lı dükkan 
24 ,, Hacı Memiş sokağında 22 No lı dükkan 
25 ,, Çadırcılar sokağında 51 ve 52 No lı iki dükkan 
26 ,, Çadırcılar sokağında 123 - 53 No lı dükkan 
27 ,, Liltfullah Ağa sokağında 6 No lı dükkan 
28 .. Çadırcılar sokağında 141 No lı dükkan 

29 ,. Kazazlar orta sokağında 52-54 No lı dükkan 
30 ., Üsküdarda Selirrıiye mahallesinde Harem is 

kelesinde 15, 17, 5, 7 Nolı•ikidükkan ve ardiye 

Müddeti müzayede: 12 Mart 931 den 4 Nisan 931 Cu 

si günü. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzaye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün s 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve taminatı muv 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evka 
dürlüğiinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan 

nur. 
Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyeni 

müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 

raporlarım görebilirler. 

MİLLi REASURANS 
Türk Anonim Şirketi Meclisi idaresinden: 
Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinin alelade ıe:1 

hiaııedarlar hey' eti umumiyesi aşağıda yazılı ruznamei 111 

kerata dahil bulunan mevat hakkında görüşmek ve k 
ittihaz etmek üzere 31 Mart 1931 tarihine müsadif salı 
ıaat 15 te Ankarada Türkiye 1, Bankası Umum Müdirİ 
binasında içtima edecektir. Şirket esas mukavelenamesi 
cibince hey'eti umumiyeye iştirak edecek olan hiuedarla 
hamil bulundukları hisse senetleri veya bunu müsbit ves.q 
içtimadan bir hafta evvel Ankarada Türkiye İş Bankasın 
lstanhılda iş Hanında kiin şirket muamelat merkezine ve 
Tür ·i . · 4 Bank ası lstanbul şubesine tevdi ederek •muka 
tinde t.uhuliye kartı almalan lizımdır. Hissedarların muayY 
olan saat ve günde Ankarada bulunmalan ilan olunur. 

1- İdare Meclisi raporunun okunması. 
2- Bilanço, kiru zarar hesabının okunması. 
3- Mürakıplar raporunun okunması. 
4- Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve vesaikın ol<U 

masını müteakip bu hususta ve temettüün tevzii hakkın 
müzakere ierasile karar ittihazı ve idare meclisi azasının ibrıı 

5- Mllrakıplar intihabı. 
6- İdare Meclisi azasile mürakıpların 1931 seneli ba 

huzur ve tahsisatını'l te.shiti. 


