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Yıldız ve Meşrutiyet HARiCI 
Jıt hi~B:i~ıt~~:::a::~:!edi !~:~~u~~=i:rı r::~: lngı·ıı·z bahrı·ye bu··tçesı· 1 Hı.ndı·stan Rus hudud .. unde Ve 
ö" vasılı mertebei sübut olmak- çoğalmıştı. Hilkaten vehham 
l~ tahkikatın hüliisaııını havi ve müvesvis yaratılım§ .. olan 

1 f ı k Hünkara tak- Hünkar bundan derhal şuphc- T hd"d" t J"h t "t"J"f • d b Ş" d" d Ga dhı~ t hl•k • ' ~~~ ~~ın:ı: :e merkum hak-\ lenmiş v~ hayalatına vtis:at ~e- a 1 ı es 1 a 1 1 a 1 sayesın e u ım ı e . n e ı esı var ~ 
k d k • . d ua rerek Saıt Paşadan emnıyetinl h J f d"l k mı a. anu.nen ıc~p.e en ~ - selbetmek derecesine varmış ve sene ay i tasarru temin e 1 ece cevap verıyor 
me enın ıcrası ıstızan o una- S . p b k b"\ hh" ı 

·b· · d km aıt aşa u a ı teve um e- AHMEDABAT 11 A.A. -
rak mucı ınce ıra e çı ıştı. . kıb t' 1 ğ bild' -· ı Dili ıa-~'- .. 1 · · N G · h f ak" f 

İşte ob1ı1 da gösteriyor ki türbe ~ a e. ı n~ o ac~ m.~ .. ıgı to to o ....,. ... ı '°?' emıftır. azır andi Ingiliz mu a az ar rr-
darlar tekke şeyhleri memle- ıçın haylı telaşa duşmuştu. ~:=s~~~:t~;·~~kı beyanatına de- kasının Hindistakndaf toplanac~ 
kctımizde fesadı ahlakın en kö 

1 
• Abdiilhaınd idıb·~ böbrek h~.st~ • - Tahtelbahirlerin tonilatoları yuvarlak masa on eransına 1J'" 

tü şekli olan jumalcılığa alet ıgı esnasın a ır cuma gunu 

1 

hakkında tesbit edilen miktarlar in- tirk etmeyeceğine ve mezkur 
olmuşlardır. Hünkar bunları sel8.mlı~ r~smi yapılamamak giltere hükümetinin noktai nazarmca fırkanın siyasetine dair M. Bal-
bilmekle beraber evvel ve ahır ~ecburıyet~ ~asıl olmuştu. ~.u Roma deniz itilafının memnuniyeti dwin tarafından vaki beyanatı 

• • •••• • • 1 

Hükumet bütün mühim tedbirlerı 
almış bulunuya:r 

Artvin ve Rize hariç, bütün Rus 
hududunu münakalata kapadık ! 

vazdıg-ım veçhı'le ı'dare sistemi- bır. mesele idı ve. h.er tarafa hus 1 en az calip olacak kısmını teıkil et- memnuniyetle karşıladığını çün 
' d O melde ise de Fransanın Romada tes- .. l hi 
nm bu jurnalcılrktan çok istifa nü sure~le .. tefhımı l~ım 1

• .. l bit edilen bu miktarı kabul etmesi ilk ku bu be~anattn kongre a ~y n ANKARA, 12 (Telefonla) -lnakalata ıeddi muvafık gö&i 
ele ettiği kanaatinde bulunduğu cum~ gunu sa.bahle~ın A~dul- •programında mühim bir tenzilii.t icra de sarfedilecek kuvvetlenn ne- Rusyanın Karabağ mıntakasın- müştür. Rusya ile bundan 
ıcin müfteri bir jumalcıya ceza hamıt, Ragıp Paşa ıle benı oda sı mahiyetinde bir hareket teşkil et- gibi şeylerden ibaret olduğunu da zuhur edeFek hududumuzun ra yapılacak münakalatın Ba. 
v~rınez bilakis taltif ederdi. sma çağırdı, mukaddema gene 

1 ı mekte~ir. Roma deniz itilafı~". Lond: anlamağa imkan hasıl edeceği- yakınındaki Colfa ve Nahcuvan zıt vilayeti mıntakasmdaki ~ 
Bmıun 'sebebi de şu idi: Şayet böyle bir hastalık sebebile cu-ı ra denız konferansının mesam ve va ni söylemiştir havalisine kadar sirayet eden dic köprüsünden Türkiyeye" 

18.ml ğ C k mamış ol ııl olduğu neticelerle kat'i surette G dh' k • . h tü 1.. O 
yalan bir jumaldan dolayı jur- ma_ se .1 ~a •1 a . - 1 telif etmek için en muvafık uıulün .. an ı ongrenın er r u veba hastalığının memleketimi hil olan yol ile ve Kars mııı:,. 
nalcıya ceza verecek olursa her dugunu, şıındı de bu mecburı- bulunması makıa~~ıe. alakadar hükii- mun~~ıkça. hareket tarz~~ı ~~- ze girmesine meydan verme- kasında Kars tren hattının" 
jurnal az çok yalanı ihtiva etti- y~t karşısında. b~lun.duğunu ı 1 metler araunda mukilemelere devam y~ şuphelı n~zarlarla ~o~ece?ı- mek için hükumetçe müstacel istasyonu olan Kızılceden yf 
ıne nazaran artık kimse jur- soyleyerek keyfü.yetın lazım ge olunmakta~·~· Bıı~unla beraber, ge- nı beyan etmış ve demıştır ki: baz.ı tedbirler alınmıştır. Bu nız tren yolu ile yapılması fo 

" 1 1 d lenlere anlatılmasını emretti lecek tahdıdi teslihat konferansında - "Muhafazaka"rların ma-j db" l . "h' . 1 k Rusyadan gı'recek b'""'n y-" na vermez o ur u · · elde edilecek neticeler malum olunca . . te ır erın en mu ımmı o ara u•u or 
* "' ;.. Aldığımız emri infaz ettik. Kış. ya kadar Roma itilafının Londra de- hut te~ınat. mad~elerı hak- Artivin ve Rize vilayetlerine lann veba aşısına ve 5 gün ııı' 

Abd"lh 'd' uh f t k' lalardan gelen asker yerlerine niz muahedeıinin ikinci kısmına itha kındaki endışelerı haklı ve ait kısımlar hariç olmak üzere şahedeye tabi tutulması te u amı ın m a ız eıs · d" d"l y 1 A d • d 
latında bir hususiyet va;dı. bon u er:. a nız mavub~ kta- U mümkün olamama" muhtemeldir. ogru ur çünkü kongre Hin- bütün Rusya hudu<lumuzun mü rür etmiştir . 
B 1 k d .1 . . k - b' urları şuphelenerek ve ır ıs y 'h distanın menfaatlerine uygun un ar en ı erını as erı ır .. • . 1 arıta nı ayet 
k d b • 1 .. ki b mı Hunkann vefat etmış odu- 117. llexarı~~r M Al od J ·ı A · olmadıg"ı açıktan ac_ıe:.·a ispat a roya ag ı gorme e era- _ . . k d"l . d k . . . . • . exe er, aponya ı e merı- .. 
b d . · ı· kt d h·~ b' gu ve ışın en ı erın en sa - ltalya - Fransa denız ıtılafın kanın ve lngiliz camiuına dahil hü- edilmeyecek herhangi bir te-er ısıp ın no asın an ı,.. ır 1 • d" ı· d' 
k t t t"b' bulmazla _ andıgı zehabına uşere . . pa t- dan en çok memnun olanlar kiımetlerin Roma itilafını umumiyeti minat maddesini kabul etmi-
tyı .;.e :a;. a tf ~ d • nıd r şahı görmek istediklerini söy- Jngilizler oldu Çünkü geçen itibarile tasvip ettiklerini beyan et- yecektir. 

'1
1

• - er udı?'e her~d. Aobgdiilhan lediler. Mesele vehamet kesbet sene aktedilen .ve yalnız üç dev melde bahtiyar oldu~nu söyleyerek Londrada müzakere edilen 
t ogruya pa ışa a ı ı. a- . . N 'h d' 1 1 l deıni§tir ki: 
mit te bunun böyle olmasını is mışt~. ası at ın emeyolrrdar, let -Amerika, lngiltere, span- "-Akdine muvaffakıyet hasıl o- teminat maddelerinin Hindis-, 
t d . M h f t b ı ı tehdıde kulak asmayor a 1• ya- arasında kalan bahri tahdi- lan bu itilafın her sınıf gemilere ait tan menafiine muvafıl~ olma-er ı. _ u a ız a ur arının .e- K d p ·1 b' l'k k 

B. M. Meclisinde 
.\skeri memnu mıntakaları ka 

nununda tadilat yapıld1 
delhace bir amirin emrile kör- uman. an aşa ı e ır 1 te te di teslihat muahedesi diğer iki in9aat yarıtına bir nihayet vermiş ol- dığr ise şüphesiz bulunmakta-
•. ·· .. h k d b'l 1 . rar nasıhat yoluna koyulduk. büyük devletin -ltalya ve Fran masıru büyük bir memnuniyetle kar- dır." A (AA) Bil I 1 . 1 11 ııt 
.. orune are et e e ı me erı p d' h h f'f b' h 1 kl tılamalıyız B ı·u·ı·f akli' de son NKARA, 12 . - - po arın mermı c o ;r.,. 1 ve 
H . k' hi · · ı d' a ışa a ı ır asta 1 · a sanın- istirakile temin edilme- · u a ın n n - B b k ' d ef un arın ç ı<.ıne ge mez ı. h d ' ra yapılacak g-'lerın' t--''°to mik- om ay ongresın e yük Millet meclisi bugün reis "altan imalathanele·rin ve 
B d d 1 dv k' t b 1 muztariptir, istira at o asmda dı'kçe muahededen matlu"p ~u uruuo " -• un an o ayı ır ı o a ur ar tan evvelce taaavvur edilenden çok vekili Refet Beyin riyasetinde daht poligonlarının muhafav 
da gerek efrat arasında, gerek dır, onu görmek isteyoruz d_e- olan gaye temin edilemeyecek- a;ı olacaktır. Bu suretle Rom" itilafı BOMBAY, 12 A.A. - Lort toplanarak memaliki eC'!lebiye- lan için mezklir miiessesat eti' 
efrat ile zabitan beyninde ta- mek raha~~ız eı:ı:nek ?eme~tır. ti. lngilterenin bahri düsturu deniz teslihatının umumi bir surette İrwin ile M. Gandhi arasında a- ye gönderilmek üzere İzmir fında muhafaza sütrelerind~ 
h dd .. d k k • k yolunda sozler soyledık. Tufek şu oldug·u malflmdur: Avrupa tahdidine doğru atılmı§ hakiki biri- hiren aktolunan itilafname mu- .. ..... .. d .1 d' ı'tı'b~"en daı·~-madar 100 ı 

a us e en vu uat as erı a- 1 • d t k'I 1 kt di 'b' k . . d d'l gumrugune gorı en en a ı mer ~· .~ .. 
Çibaşının bunlar üzerinde hayli k • d k r 'k · d erı a ımı "i 1 e me e r.,, cı ınce ongrecılere ıa e e ı -

1 
d al 

nunlara tevfikan hallolunmaz- . . ıtasın a en .uvvet I 1 1 ev- M Alexender beyanatına nihayet . 
1 

b' d b hah .d mer taş arm an ınan cezayı 200 metreye kadar imtidat. 
dı. Sıırası muhakkak ki bir za- nüfuzu vardı, 0 da ~alıştı, padı letiıı kuvvetine faik bahri kuv- veriı·.ken Fransı;. ltıüyan müıuueba mış .0 an ına a .. ~ .~a şı - naktinin affı hakkındaki mazba den emniyet rnıntakası dahili' 
bit ~rada bir nefere istediğini şahın rahatsız oldugnu, bu C~-, vete sahip olmaktır. Halbuki tı havasında husule gelen bu kü,ayi- detlı heyecan, gu~l11! ve kar- tanın birinci müzakeresini yap- de bunların muhafazasına tg 
yapamaz, kanuni hiç bir ceza ına m_ahza_ rahatsızlık~ dolayısı- ltalya ve Fransa inşaat hu~u - tin tahdidi teılilıat konferansının me gaşahklar sahnelen hasıl olmuş mıştır, sis edilmiş olan askeri kıtaf 
t· tb' k ed d' le selamlıga çıkamadıgını anlat sunda serbest kaldıkça J ngılte- snisini daha mü•ait ihtimallerle der- tur. Kongre azası binayı resmen Askeri memnu mıntakalar tan başka hiç bir kimse buluıt' 
,ı A~iilh=~\I~ aralık böbrek tı. Faka.~ A~avutların gözü kız renin liıkayt kalmasına imkan piı etmeğe imkan hazırladığını, bun· tesellüm etmek üzre alay halin- kaınununa ait tadilat ikinci mil maz. İşbu mesafe dahilinde gı! 

ıltı. habından rahatsız olmuştu. mıştı, soz k. ar etıneyordu. Asıl yoktu. ~an başk~ Avru!_'B~a s~ v~ refalım de geldikleri zaman kongre gö- b 1 l · k 1 1 h · 1 iıı 
k k 1 b 1 ilerlemesınde mııcnıt bır tcaır yapa- .. 

11 
.. 
1 

. d 1 .... 11 .. 1 . zakeresinde ka u o unmuştur. rı men u emva sa ıp er " 1 Hatta bu hastalık zuhur etme- or 11 an cıhet Arnavut ta ur ~ Tahdidi teslihattan asıl ga- cağını beyan etmiştir. nu u erın en ° up gonu u enn Buna nazaran mezkur kanunun hukuku birinci maddenin (r 
den evvel bir gün huzuruna ka rile :A-rap ta~lan ar~s~dakı Y.e müt~ıi~ masra~ları indirmek ROMA, 11 (A.A) _ Batvetul M.,terhisi il:1tim~l~rin~en dolayı 14 üncü maddesi şu suretle ta- fıkrasındaki esas dairesinde 1; 
bul etmiş olduğu Sadrazam Sa- zKldıyet ve munaferet ıdı. Ar- tır. lngı/ız ba~rıye nazırı da Ramsay Mac Donald, Reuter Ajansı- ~e~u111;yets.ı~lık hısseden 200 dil olunmaktadır: Hernevi ba- min olunur. 400 metreye ka~ 
it Paşaya mide ve bağırsakla- navutlar Araplardan nefret e- bundan bahsedıyor: na ıu tebliği göndennittir: 1 kişının bınayı ışgal ederek kızıl rut, hartuç, mevaddı infilakiye, olan saha dahilinde de yaıı,, 

1 d t . old • .. derler, Araplar Arnavutlara LONDRA, 11 (A.A) _ Bahriye " ltalya - Fransa ve lnıriltere ara-
1 
bayrak çekmiş olduklarını gör- bombalar vesair mevaddı nari- tehlikesi tevlit edecek inşıı3 

rın ar: ~us. arıp ugunu soy- birinci Jor<lu M. Alexender, bahriye sında aktedilen ve pek ziyade mem- müşlerdir. Gönüllüler, bulun- · h d 
lemesı uzenne Sadrazam Paşa (Bitmedi) · · 1 d · · ·ıiif hak ye ve iştialiye muhafazasın<ıı ve ıt arat memnu ur. 

. . .. . . .. . varidat ,.c maıarıf bütçesini Avam 1 nunıyeti fayan 8 an enız •ti ~ .'. ı duklan yeri ancak 3 saat mliza- tahsı's kılınan çephanelikleri ve Meclis pazartesi günü toP1' 
bunun ıyı muessır çaresı musı\ kamarasına vermiıtir. Nazır bu miij kında her teYden evvel bu ıtilafrn k d 'k" et1 . . h 
almak olduğunu arzetmişti. Ab Iranın harici ticareti nasebetle bahriye İıütçeıind.' 342 bin Londra deniz konferansının meaaisi- ere en ~e .şı a~. e~!11° e- sair bu gibi tehlikeli bina ve de nacaktır. 
rlülhamit her hususta Sait Pa- lngiliz lirasından fazla miktarda ten ne ve vaııl olduğu neticele~e u~gun 1 men tetkı~ e~ılecegı kat.1 s.uret-
sanın malilmat ve dirayetine i- TAHRAN, 12 A. A. - Mec- zi15.t yapılmaoıru imkan haricine ÇI• o~nab~ lıususunikmda mlemd. ?lud?!Ye.tı kınu-ı te kendılenn~ va~edıldGıkteı:; Adalar elektrı·gı". 1 Çankırı u. meclisi 
·. . -· • . . .. • . • . . karan mü•kilat hakkında izahat ver- cıp ır surette a e ı ıgını ay- sonra terketmışlerdır. ayn dagı" ldı 
tırnat ettigı ıçln paşanın tavsıye lıs, hukumete hancı tıcaret ın- . •. M •Al d L d uah detmek muvafık olur. Beynelmilel 

1 
b'l~'- t k 

'ğ' il hil' al h • b' h' h kını ını~.ır. . exen er, on ra m e . . . . .. . menınun ar ı •ı.uare e rar ge-
ettı ı m s ı nnş ve atta ır ısarı ak bahşeden kanun desinin aktedilmit olmaaı sayesinde mcaaı ıttı.rakı saha6lnda vucude geti l k b' . t tm l ÇANKIRI 12 (A.A.) _ t.f 
d f d h k · · Ak · ıa 'h k b · · rilm' k .. 1 b' 1 b · · ere ınayı taşa u uş ar ve Vekalet şirkete kat'i ~e:a'-;~a=-=a~te~r~a~r~em~ı:ş~tı:. ::::s:ı:-=,,;y;,,ı=a=s=m~ı~a:;;,u:\~e~tm~ış:t~ır~.:;: bahriye mürettebatının 1931 senesin • '! ço .. ır~ze ır ~er 0 ~n ~ ı~ı- k dık go"nu"lliil' e . sopa mumı" Meclı's ı'çtı'malar.•nı bitti. - -- de 19:.>ll mevcudüne nazaran vasati lafın en buyuk kıymetı beltu denız ın ongreye sa n tebligat yapacak 

250 bin ve 1928 oenesine nisbetle 4 fa&tına ait olar~k tesbit ~ttiği mah- ile dövmtişlerdir. Nihayet, bun- miştir. Hususi bıitçe yarım ~ 
milyon lngiliz lirasından fazla bir d~t pro~ramlarda ve ıruktarlarda .~e ların heyecanları yatıştırılmış- ANKARA, 11 - İstanbul e- yondur. 145 bin lirası maai['l1' 

t~na~us vardır. 1931 senesine ait .. de ğ~~ f~tt! kbartılıklık payalakrdımtınahv~. ~:"".': tır. 20 yaralı vardır. lektrik şirketi, henüz Adalar ve 200 bin lirası nafiaya tahsis V 
ruz m;at4tı prorramma 3 kruvazor nu mye ın u ço r ez urunu -· - -- - - 1 k "k . 
1 klavuz gemisi, 8 torpito muhribi v~ ~~k~p edc.cek ıi~aai neti~el.erdedir. Bu kın bir tonilato mecmuu temin ettiği Anad~lu yakası e e tn . ~esısa- lurunuştur. 

Hizmet gazetesi yarın çıkıyor ismet Sırrı Hanım geçen sene A· 3 tahtelbahir yapılması dahil bulun- ıtilifm bır hakikat ~~~.linı almaaın· ni aöylemi§, bu itiliifm beynelmilel Una aıt hazırlıklarını bıtırerek C • d" 'ld' 
Bundan bir buçuk ay evvel tatili merikan kollejinden mezun olmuş ve maktadır. Bu proırram, sınıf harici bı dan 24 saat ıon~~ _butun ~vrupada aahada gayet mühim bir itilaf zama: cereyan verecek şekilde vek~- ezası lD ln ı 

nctriyat ebni! olan Hizmet gazetesi ~~~ evvel tahsil için Floridaya gi! rakılmaıı lazmı ge!en gemilerin yeri- onun •;ılh ~~ s~ı.mnu t~ır .. husu- nı ve toplanması rnutaaavver tahdidi \et ve belediye ile anlaşmadıgı ANKARA 12 (Telefonla) / 
yarından itibaren tekrar lzmirde z,,y S B ne L.,.,dra muahedesinin tayin ettiii ·~ndzki t~s~rı bıı· baştan obür b~~ teslihat konferanaının muvaffakıyet- için bu vaziyet nafia vekaletin- A ·ı · . encümen· K" tahya.f' 

rrrı ey Hürriyet gazetesine ver- hudut dahHinde konasak gemilerden hısseılilmı§tir. Bundan batka bu ıti- le neticeleneceğini ı:öateren hayırlı . . - b l O ıy C 1 U , 
:~~ı::s~':ıa1!:1:ti::-~~,::;":!::ı!'~'. diği cevapta kızını feriklerinden iıtik batka biı· şeyi ihtiv:ı etmemektedir . lafg.elecek sene toplanacak ta!'didi 1 bir alamet teıkil ettiğini kaydetmi9· ce tetkık edılmege aş anmış- tabi bir köyde bir kadını öld~ 

raz ettiği para ile Amerikaya göndeı-- Herkes !!ek•;ek tahdidi teslihat kon- teslıh~t konfer~?s.ının .~uvaffakiyet- tir. tır. düğünden idama mahkilm edı• 
İzmirde sıtma mücade!eıi diğini ve kızının orada Franuzcn feranaında deniz inşaatının ve masa- 'ı le netıce~ene~egıru m~ıde!eyen. çok Bahriye nazırı M. Doumont, Fran- Haber aldığımıza göre nafia . . . . ıır 

IZMIR, 11 - Şehrimizde sıtma ders vermek ıuretile idare ederek rıfının azaltılması yolunda ı!aha mü- ~ayırlı hır alamet mahıyetindedır: E- •ız bahriyesinin ihtiyaçlanru anlattık vekili Hilmi Bey, şirketin Ada- mış bınn. ın Lı •. ce.zasını 15 se 
tahsilini ikmal edeceğini yazmakta- Ce d bulu•acak ola il t h 1 •nücadelesi için hazırlıklara batlan- him ter:ıkkiler cltle edilebileceğini ü- ger nevre e · n mı e tan sonra bu itilafın izah edilen bu lar ve Anadolu yakasına • elek- ye ta vı etmıştır. 

inlftır. Belediye mühim miktarda ma- dır. Enis Fahri B. kefaletle mit .et;ıncktedir. Bu ümit .bir hak~~tl ler meıul.iyetl~ri~i Fra~~ ile hal~~- ihtiyaçları tamamile _tatınin dtiği.ni trik cereyanı vermek şartile 
zat satın alacaktır. Bu aene timdiden bırakıld1 şekl·ı"ı a•~c•k ob:·~a lngiltere hu"':'" run kendı meı uı.ıyetlen.nı na:zar: ıti-. iıbata çalıımıftır. lkı nazırın verdı~- Kartal imen.to fabrikasına ce- Kuponlar meselesi 
mücadeleye baflanacak, ıu birilUntile meli bu prngramı ıptal ve Y" tehu· ı bara almak hususunda izhar ettiklen lcri bu izahat encümen azalan iizerın Ç . • .. d . . l u 
ri ve bataklıklara dökülecek olan ma- lzmirde Sen Polikarp papazlannı "~yahu~ yeniden tebdil edebilecek ccaaı·eti R)';ıı derecede göıtererek kar de gayet müaait tesirler yapmıftır. re~an verılmes~ musaa esını a ANKARA, 12 - DüyuJ\ 
ıotla aıtmayı tevlit eden hayvanların mektep açtırmak vadile dolandırmak bır vaz.yelte bulunacaktır. , tılaştırırlarsa bu hal dünya tarihinin Bundan sonra M. Briand Fransa dıgınr nazarı dıkkate almıştır. umumiye hamillerile vaziyetti 
yuvaları ve yumurtaları imha edile- tan maznun Enis Fahri Bey tevkif . Tabtelbahirle~_e .. ait tahlisiye al~t~c en di~~at.e şay~n idinat. noktaların- ve ltalyarun 1936 kii.nunu~vvelinde Şirket taahhüdünü kısa bir hiç bir tebeddül ıyoktur. Hü1'ıl' 
ccktir. edilmitti. Maznun kefaletle tahliyesi- rı ve levazmn butıın donanma ıçın dan bınnı teşkil edecektir. malik olacakları itilafta taarib edilen d ·f etm d'" · takd' de met vadenin hu\Qlünde 11und3J1 

kabul edilmi tir M 8 . d' be .. . . . . 8 zaman a ı a e ıgı ır • • ., 
iki gazete arasında tiddetli ni iıtemiş müıtantik bin lira kefalet f •• . . • • rıan rn yanalı tonıüıto nukturlarını zıkretmııtır .. u f b 'k .1 1 ktr'k c re- sonra da gelecek taksitleri ÜÇ'" 

göaterdiği takdirde tahliye kar:m Denız ıtılafı PARIS, 11 (A.A) - M. Briand, tarihte, Fransız donanmaaırun toni!A a rı aya ~e.n en e.e 1 • .e . . • •J1lf' 
bir münakata vereceğin söylemittir. Fakat müddei M. AleKender, dün neşredilen de· deniz itiüıfmın neticeleri hakkında to mecmuu 136,438 tonilatoluk yeni yan.ı kestınleccktır .• Vekalet, bır o~~ak verece~ı~ .. Ha~ı. U· 

lzmit-de, intişar eden Hürriyet ga- umumiliğin buna itiraz etmesi üze- niz itilafır.a da temas ederek ltalyan meb'usan meclisi harbiye, bahriye ve inşaat ve 81,989 tonilatoluk tahtel- bu ış hakkında kat'ı kararını le muzakerata gınşilıp gırıŞ • 
zetesi " Halkın Sesiı" gazetesi sahi- rine it ağır ceza riyasetine bildiril- tahtelhabirlerinin hacimleri meanu- hariciye encüm:nlerinde izahat ver- bahirler dahil olduğu halde 670,723, vermiştir: Elektik ııiketi ve be- miyeceği, dayinlerin toplanıırs 
bi Mehmet Sırrı Beyin kızı ismet Ha mittir. Riyaset tahliye kararını tas- unun muayyen hizmet müddeti geçen rniştir. M. Briand, Fransanın bu iti- ltnlyanın 129,615 tonilatoluk yeni in lediyenin bu muallak elektrik vaziyeti tesbit ve müzakere~~ 
nımm babası tarafından para ile A- dik ettiği için maznun kefaletle ser- 5,000 tonluk tahtelbahirlcr de dahil laf mucibince mümessillerini". ".e mii şaat ve 52,700 ton_ilato ha~nde b~- i ini en kısa bir zamanda bitire salahiyeti haiz bir hey'et tefi'! 
merikalılara aatıldığmı yazmakta ve beıt bırakılmıttır. olduğu halde 52, 700 tonilatoyu geç- tehassıslannın Fransız devletırun cm lunacak tahtelbalı.irler dahil oldugu ş . . I . d l lacıılı' 
Sırrı Beye müthit hücumlar yap- Muhakemesi yakında başlayacak- mey<c•;;iııi, halbuki Fransız tahtelba niyet ve seldıne!i için lüzum göster- halde 441,256 yekununa baliğ ola- rek te~vırata başl~alarını şıd etme enn en sonra an aşı 

~d~·r:::-::ı::!!t ... ~. ~-!-~--~-~~- !-~~2~~~ıu:·::1t
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~~1-:~:~~n::~se:::;na:i·rk i~:- ~::t~ dahaytiksek .bir-kıymeı-~~;~ei:~~~=:t;~~-~~~I~; ~~iyetiidir:-BUiaı<a~ , H f l k s• ~ ı· l ]• mal olarak ileri sürülebilir. 1- vermesi, İtalyayı mali müzaya kuvvetlen hakkında bır ıtıla{ tın TU11kıye ve ~~s~a a.rasill 
..::~:: a!a! !YaSJ ~m:ı ir * -lr tal~anır;ı mali .vaziyeti!1in anlaş kaya düça~ etmiştir. Bir müd- imzal~nştı. Bu itilafa ~öre, o~ası laz!111 d~.gıldi. !_{ara.~ 
------------------------- maga bır zemııı olacagı hakk.m detten ben İtalya her taraftan ı ne Turtkıye, ne de Yunarustan nızd~ bahrı statuko tes~ı~ e 

wwwwwwow daki rivayete ue!ince; bu da iti istikraz teşebbüsünde bulunu- yeıkdiğerine altı ay evvel h®er medı deye, Romanya bır tak-". 
Fransa ile İtalya arasındaki meselesi tekrar gözden geçiril

\)ahrl itilaf günün meselesi ol- miştir. Waşington konferansın 
matkta devam ediyor. İtilafın da karaır verilen büyük harp ge 
metni, evvelki Çarşamba günü, mileri hakkındaki ahkam da 
Loadra muahedesini imzalayan cüz'i tadil edilmiş ve Londrada 
beş devletin payitahtlarında kararlaştırılan tahtelbahirler 
neşredildi. Bunun bir hüliisası tonajı da azıcık değiştirilmiş
da dün ajans tarafından veril- tir. Hüiasa her sınıf bahriye ge 
rn.iş ve İstanbul gazetelerinde misi hakkındaki ahkamda yeni 
çıkmıştır. Fakat, bize gelen hü- bir intibak yapılmıştır. 

cümle İtalya, bütün devletler lafın akti akabinde İtalyanın yordu. Fakat bugün ancak iki vermeksizin donanmalarını tez inşaat projeleri hazırlamaktıı 1 
için siliilıla;nına hususund~ ı:ı:ıü Fransadan külliyetli bir istik- ~iyasadan para isti!kraz edi!ebi- fit etmeyeceklerdi. Yani sı;atü- di. Bu itilaftan sonra ·bun!~~; 
sa."..at ta~eb:nden vaz .~eçmıştır. raz yapmasından neşet etmiş- lır: N ew - Y ork ve Parıs.: . Koyu muhafaza edeceklerdı. mah~l. ~a~amıştır. Ru~-J'~v 
Dıge_r bır ~ıvayete .gore: ~t_:ılya I tir. Bu sütunhırda J:ıir kaç vesi- New - ".:~r~ Avrupaya para ik Yunanistana karşı yaptığı- baıhn ıtılafıle Karıadenız, .a~ ı 
bahrı tahdıdı teslıhat ıtılafını le ile balısettigimiz veçhile, 1- raz etmegı ı~teı;ıeyor. Fransa- mız bu taahhüdü Rusya şimdi Kırım muharebesinin akıbıll~ 
mal~ z?ruret karşısında kabul talya, liretin kıymetini yüksek da İtalya ~le ıhtıla~lı meseleler bize karşı kabul etmektedir. ol~uğ~ g~bi, siliihl;ard~ te<:~ 
etmıştır. bir rakamda tesbit etmesinin devam et~'.kç~, b~ ~kraza pek ta Rusya ve Türkiye altı ay evvel ediLmış bır haldedır. B:tara.fl ~ 

G !asa o kadar kısa ve müphemdir Fransz - İtalyan itilafının 
m ki, iki devletin, bir iti lafa var- daha faza! siya5i şümulil olup 

ınak için noktai nazarlarıından olmadığı tabii henüz meçhul
müteka.bilen ne mikdar feda- dür. Şimdiden bazı rivayetler 

g karlıkta bulunclukları hakkında .gazete sahifelerinde yer bul-

( 

n 

F\ilhakika her iki rivayeti de mali zararlarını görmektedir. r~f~~r .degıldı._ Bınaenaleyh ye- yekdiğeııine haber vermeksizin hakık.ında 1856da vazedılen ııe t 
teyiıt edecek şerait mevcuttur. Fransız frangı ile İtalyan lireti nı 1.tı~afın aıkıdınrle~ s?nra İta\- bahri kuvvetlerini tezyit etme- nelmilel ahkam ancak 15 seti. 
İtil3.fn akdini takip eden gün- ayni kıymette idi.Fakat Fransız ya ~çın Fransa<lan ıshkra~ yap- meği taahhüt etmektedirler. devam etmiş 1871 de ilga ed11, 
!er zarfında salahiyettar devlet la.r franklarına İıtgiliz lirasına maga da yol açılmış olabılır. Rusya ile aramızda imzalanan mişti. O zaman kabul ediliP. t 1 
ricali, gelecek Şulbatta toplana- göre, 125 kıymet verdikleri hal * * * Ankara bahri mukavelesinin e- devam edemeyen bcynetı:ı11d 
cak olan tahdidi teslihat kon- de İtalyanlar 92 •kıymet vemıiş Fransız İtalyan bahri itilafı, hemmiyeti aşikardır. Bir defa ahkama yakın tahdidat şjı:fl c 
feransına her üç devletin de !erdir. Yani 92 liret bir İngiJ~ı Londra mukavelesini itmam et Yunanistana karşı giriştiğimiz Türkiye ve Rusya tarafırıd3i< 
-İngiltere, Fran:;a, İtalya- a lirası olduğu halde ancak 1251 tiği gföi, bir kaç gün evvel An- taahhüdün ifasını teshiledecek- kendi iradele~iLe ıkaıbul edı:eı 
henk dairesinde iştirak edebile frank bir İngiliz lirasıdır. Fraıı,: k;:racla imzalanan Karadeniz tir. Türk - Yunan ve Tünk - tir. Karadenizde bahri ra~ 

1 
(. 

ceklerini söylemişlerdir. 1932 sa dünyanın en zengin bir mem' hal:kı!'daki Rus - Türk bahri Rus bahri itilafları yekdiğerini an<:$: bu denizde sahilleı,:ı .0 ~· 
Subat konferansında bu devlet leketi .old~ğu .halele par.asını ı itilafı ela Tü;k - Yunan itilafı itnnam eden :birer n:ıukavele ol üçüncü bir d~vletin bahrı 1:~1 
İerin müşterek hareket edece.k- b~şt~ obır nıshetınde tesbıt et- n; ıtmam edıyor. Hatırlar~~dı.~ muşlar~ı:. Karadenızde .her ne a~~ baş~am_?sıı: tekrar ba~~ve· 
leri o ·kadar ısrarla söylenmı~- ınış ıken, İtalyanın sırf daha na b, geren sonb:ıharda Musyu vt balın ınşaat rakabetıne set bılır. Çunku bogazlar ınuk d' 
tir ·i, bıı meselenin de şimcli. muslu l:ıir boı-.;lu ol.ıyım deye. hniz~los. "-"·'•a:·ayı ziyaret et çc.:<miş olması dolayıaile bu iti lesi mucibince hariçten :Kıırıı 

'tat'i bir söz söylemek henüz maktadır. Bir rivayete göre, in 
G mün1kün değildir. Bu hüliisa- giltere ve İtalya, gelecek şubat 
n ~an simclilik sunu istidlal edi- taki umumi tahdidi teslihat 
ız \'Oruz ki, Fra~sa ile İtalya ara konferansında Fransanın kara 
ıli ,ıpJ:ı;ki bu itilafı temin edebil-! silahları hakkındaki noktai na
'P ınek ıçin bütün tahdidi teslihat zarını k..b:ıl etmi~lerclir. Ez-

°""'lr .. .--
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ti Müderris Besim Ömer Paşa 
mesele için ne diyor? 

bu 

Faal madenlerin 
istaf stiği 

·· · . · - .• -Tuz ma!Uındur 'ki inhi- ltilafnameyı <>k~duktan ~~-
llı~~ de en kuvvetli donanma pıyo.. . :ıali mnudur. Gan ra kari' üzerinde hasıl olan ıntı
•a.tııbi devletin donanmasın-

1 
s~r~a v~ Ul m:a 1 hareketi, ba, Gandinin Hindistanda tah

llan daha fazla kuvvette donan dını:ı hiJ!<Cırn~e d ( ahür edi- min edildi «inden ziyade kuvvet 
tna Boğazlardan içeri giremez. ' tuz ımal~ ş~ :..~, ez t sahiller li l''r vaziy~tte bulunmasıdır. ln 
liariçten rakaıbet rnev%Uu bahs yordu. ~ımd~ . u ku1:;e1 ediyor <>iliz crazetelerinin, bıı itiJafna
değilclir. Dahilden ibir rakabet de tuz ımalinı 

1 
a u .1 t vkif ~eye" Londrada imzalanan yu 

lı~~!amazsa, Kara?e~i.z.de ~e~z Sonra boykot do ayısı e 
5

: hı- varla:k ma:;a tkararlanndan ziya 
~ll;ıhlar meselesı aalledılmıli edilen mahpus~arı ser~ d de ehenuniyet v.enneleri de bu-
d"11ektir. rakrnağı vadedıyor. _Mus~ t~ 1 mı is.bat etmektedir. Yuvarlak 

* * * edilen emlak ve araz~ "sahıp ef- ! masa konferansı toplandığı za-
1 h b ı · d d'l cek Dıgeı tara 1 . !'"' . . 1-Iindistandan ge en a er er ne ıa e e ı e · . . !'" man a.nlatmak ıstC( ıgımız gı-

!nteresandır. Bu haberlere. g?- tan Gaııdi de hal~ı ıtaatsı:n~r~ bi, b~ içtimada Hindistan na
~ ·~. liint milliyetperverler~'.1m te~v~kt.cn vaz geçıyor. Me «i- mına söz söyleyenler, bu mem-
t lıderi Gandi ile İngiliz ~alıı u- l~rı ıstı.f~}a da~et etn:eyece~ leketi temsil etmekten ç<?.k _u

'I· 'tııını.isi ara<;ında bir itilaf akte. nı, İngı~ız eıntıasm~ ~~~1 !J zak idiler. Hindistan~ buyük 
' l "'lişt' i 'J ' f İr"' iliz ga:ıe- ı' kot tatbık eylemeye,;egııu .. ı,ht bir kuvvet veya kıymet ıfade et 

eı t•'ein~r. ~ a ın ·mi bir mad hüt ediyor. Fakat bu bo;t;' meyen bir takım mümessiller 
'"l k ın \ çı ~n fuı~uk Bu ade- meselesinde bir ıka~_ıt ~- :.r: tarafından verilecek kararların 

•
. t<ı ı i lı .e. ~mı o · ın. da imza- i Hindistantla sanaynlnb'I' ı.şF ı kıymeti olamazdı. Hindistanda 

la, uoa met aras . . opaganda yapı a ı ır. a . . . . 
1 ıa.n bir Muahedeye benzeyor: 1 ın pr d milli idea- hakiki lnıvvet Gandı _ı~ı. J:lı~~-1 

r tr · ı, i ta raf şimdiki harp vazı kat bu propagan ~ 
1 1 __ ,, enale~ şimdi Gandı ıle ıtılaf 

Y t ı · t hakkııku ıçın a et 0 "'""" · ı·d· F k t -.Umdi 
& 'nt- nihayet v ' "JT)Ck arzu- ın a . K ll<>gg misa ehernmıyet ı ır. a a :r 
, l... rI<,n murıe n olduklarım be ittihaz edıl~ınez .. ıı·e ·yasetc a- Gandinin bu taahhüdatım ne de 

' <'c' k da harbın mı 1 51 
\ 'f d b'l -· l~ıuı re:, -nn·kle madde şar;- ın . hak-kmdaoki hü-, receye kadarı a e e ı ece~~ me 

. t ı teslıit ediyorlar. Hüku- let oııı;aya~agı selesi kalı'fOI'. Bu da İngılızle
• a •ınun·la tfidilat ya· küm gıbı hır ş.ey .. 

Vilayette 

iskan işi 
ôğ söğebildiğin kadar,, Hangi maddeler ithal Bu""tu .. n l 

edileceği tesbit edildi muame at 
Belediyede her ay neşredile- bitmek Üzeredir 

ce~ !statistikleı:_~ ~angi .madd~- İskan işleri kat'i şekilde tas
l~rı ıthal. e~ecegını tesbıt etmıı fiye edilmektedir. Dün vilayet· 
tır. İstatıstikler şunlar hakkın- ten aldığımız malUınata gört 
da yapılacaıo;: .. .. iskan muameUtı bitmek üze-

Köı·kütük sarhoş olup rasgelene 
söğüp sayan bir adam 

Zabrta vak aları, olum, bele- red 'r ~rm· d' kada K rtal 

ocakla~ kron ve zıı,1para maclen 
!eridir. Gere-k k•om, gerek 
zımpara ;hracat•ınız mühim 
bir yekuna baliğ olmaktadır. 

İki11ci derecede işleyen ma
denler kükürt, kömür madenle 
ridir. 

Peynirlerimizin vaziyeti 
Ticareti hariciye ofisi, pey

nirciliğ·imizin son seneler zar
fındaki fena vaziyetini nazarı 
dikkate alarak bn hususta tet
kikata başlamıştır. 

Ofis peynir ihracatımızın in
kişafı çarelerini aramaktadır. 

Beynelmilel ticaret 
odaları kongresi 

Beynelmilel Ticaret odaları 
kongresi bıı sene 4-9 Mayıs ara 
smda Vaşingtonda toplanacak
tır. 

Bu kongrede beynelmilel ti
caret odaları ittihadına dahil 
bulunan İstanbul odasını Nev 
york ticaret münıesı;ilimız Mu
zaffer Bey temsil edecektir. 

Oda Mm:affer Beye yevmiye 
iki İngiliz ücret tayin etıni!j-tir . 

rİr! Hindistana vermeğe hazır 
oldukları idare •ekline ve Hin
distanda takip e<lectlklcri siya
sete bağlıdır. Çünkü nihayet 
Gandi de memleket ve millet ta 
rafından kabul edilen bir ideali 
temsil ettiği için kuvvetli vazi
yette idi. Eğer İngilizlerin ta
kip edecekleri siyaset, bu idea
le Gandi tarafından ihanet edil 
diği hissini hasıl edecek olursa, 
bu liderin de itibardan düşerek 
yerine başka birisinin geçmesi 
kola)•dır. 

* * 
lngiltc enin Parlmanter ida 

resi iyi gi tıneyor. Liberal fırka 
son intihabatta adeta ortadan 
kaybolmuştu. Fırka arasındaki 
tesanüt te ıbozulmuştu. Anarşi 
diğer frrkalara da sirayet etmiş 
tir. Muhafazakfu'lann bir kıs
mr Baldwiıı'den nıeınnl.Ml değil 
!er. Geçen sene bir kısım mu ha 

t. al ;rlar z.yrılarıık yen; ımpc-
lL ~ k • [ j ' 

ratorluk fırkası teş ı et ecen:-

d' l . 'hl'k- ha ı . " ıya r a 
ıy~ ~eza ar~, aufi~~•- ~ atı, ve Pendik civarına adi iskan su 

vayıcı zarurıye a....,rı, şehre ......:1 ·1 l'k tt. d''-. . .,.,, e verı en em a te ız e ı.., 
gıren kasaplık hayvanat, ıdare- ktir 
yi hususiye taavvün aandığı, ce • 
mezbaha, belediyeye ait inşaat Almanyava gidecek 
ve tamirat. talebe 

Bunlar hakkındaki istatistik 
Jeri a~t olduğu her mütlüriyet, Almanyaya İkUsat vekaleti 
her ay muntazaman vücude ge- hesabına on beş talebe ormancı 
ti recek ve daimi encümende tet' lık tahsiline gönderilecektir. 
kik edildikten sonra senelik u- Bu talebe şehrimize gelmit
mumi istatistik yapılacaktır. tir. Kendilerinden dokuzar bin 

lira kefalet alınarak Almanya
ya gönderilecektir. 

M. SALAHATTIN 

Köroğ u aleyhine dava 
Bazı açık saçık resim koydu

ğu ve ahlaka mugayir neşriyat
ta bulunduğundan dolayı müd
dei umumilik dün Köroğlu ga
zetesi aleyhinde de bir dava aç-
mıştır. 

Katil hırsızların 
muhaken1esi 

Kadastro koruma 
sandığı 

Kadastromın taşra ve İstan
buldıı bul unan fen memurların
dan mürekkep bir koruma san
dığı teşkil etmişlerdir. 

Sandığın maksat ve gayesi, 
bugün bazı devairde te kil edi
len sandıklar gibi faiz mukabi
linde para alıp \'ermek değil-

Edirnekapı dispanseri 
Edimekapıda tesis edilen ço 

cuk dispanseri on beş gün son
ra açılacaktır. Vali Muhiddin 
Bey bu müesseseye çok ehem
miyet vermiştir. --- -

16 Mart günü 
dir. Sandık tamamen insani ga- - ·-· 
yeler üzerine müessistir. San- Şehit Mehmetçiklerin 
dık muhtaçı muavenet fen me- hahrası taziz edılecek 
murlarına ve babalarım gaip e- . 
den memurin ailelerine yardım İstanbulun muttefık ordular 
etmek ve onların çocuklarını tarafınd~n !.ş~:U edildiğil6 mar1 
sandık namına tahsil ettirmek pazartesı gunu Şehzade başında 
gibi ideal prensipler üzerine te- şehit edilen Mehmetçiklerin ha 
şekkül etmiştir. Hükllmet tara ~rasını taziz için bu sene de ih 
tarafından tesmil edilen bu k<>- tıfal yapılacaktır. 
ruma sandığının reisi fen işleri Şe~itleri~ yattı~ları .. Eyipte 
müdiri Halit Ziya Beydir. Koru B.~anyedekı hususı . ~rbede o 
ma sandığı için Divanyolunda gun yapılacak merasımın pro
ayrıca bir daire isticar edilmiş- gramı hazırla_nnıa~~~adır. 
tir. 16 mart gunu ogleden sonra 

Hamallar cemiyeti şehitlerin kabirleri çiçeklerlıı . 
, • • • tezyin edilecek ve HJliç şirketi 

hey etı ıdaresı nin tahsis ettiği hususi bir va-
Hamallar cemiyetinin yeni pur ihtifale iştirak edece1

t zcva 
heyeti idaresi dün içtima ede- tı götürüp getirecektir. 
rek aralarmda bir reis intihabı İhtifalde bulunacak hey'et 
yapılmış ve neticede Tütün Eyip iskelesinden itibaren kab
gümrüğü hamal başısı Mu~- re kadar yaya olarak gelecek ve 
fa Faik Bey birinci reisliğe Çu- kahirin önünde şehir, Halk frr
buklu gaz depoları hamal başı- kası ve Darülfünün namına bi
sı Mustafa Efendi de ikinci re- rer nutuk ~öylenecektir. Bun
isliğe intihap edilmiş ve dün- dan sonra bir askeri müfreze ta
den itibaren yeni vazifelerine rafından havaya üç defa ateş 
baslamışlardır. yapılarak merasime nihayet ve-

A k k• h . rilecektir. 
n ara ımya anesı --··---

Ankara belediyesi yeniden 
tesis ettiği kimyahane için leva 
zım almak üzere buraya bir hey 
et göndermiştir. 

Türk-Yunan dostluğuna 
dair bir konferans 

Memur kılıgına giren 
adam 

Bostan başında Dere soka
ğında oturan Andonun evine 
dün bir adam gelmiş, 

-Ben belediye memuruyum. 

Validei hidivinin daire müdi
ri Ali Beyin Arnavut köyünde
ki yalısından kıymettar bazı eş 
ya çalmak W': derdestine giden 
bekcinin karde~ini öldürmekle 
ma::nun Ömer ve arkadaşları
nın muhakemesine dün de Ağır 
ceza mahkemesinde devam e
dildi. Şahit olarak celbedilen M. François Psalty, Anka-
Yakup, Borazan Hasan ve Ke- ~ada Tü~l<0c~ğmda resmi zevat 
mal Ef. !er dinlenildiler.. ıle ecnebı sefırler hazır bulundu 

Sana 100 lira ceza tarhedildi, 
bir istida vazda affettir demiş, 

Andon bıı hayırhah memura te 

Şahitler, ömerin nasıl bağı- ğu halde. Türk.- Yun~1 dostlu
rarak kaçtığını, halkın kendisi- ğu ve tanhte mılletlenn hars ve 
ni kovaladığını ve silah sesleri adetlerinin yekdiğerine müteka 
arasında birinin yaralanıp yere bilen nüfuzu hakkında vermiş 
düştüğünü gördüklerini anlattı oldu~ konf~ran~ı vaki olan u
lar. Muhakeme diger şahitlerin mumı talep uzenne 15 Mart pa
celbi iciıı 2 nisana talik edildi. zar günü ''Galatasaray lisesi-

• nin" konferans salonunda tek-

ekkürle bir istid~ müsveddesi 
yapması ricasında bulunmuş, 

göz de müsvedde yerine istida
nın kendisini yazacağın sövle
miş, saf Andonu pul almaya 
göndermiş ve o gidince evde 
kolayca kabili nakil ne varsa 
almış savuşmuştur. Bir tavuk hırsızı rar edecektir. Milletlerin uhuv-

Arka tarafı malum, Andon 
eve dönünce herifin hırsız oldu 
ğunu anlamış, polise müracaat 
etmiş ve ilh ... 

Kör Ali isminde sabıkalı bir vetine ve şarkta sulh ve müsa
tavuk hırsız dün Ağırceza mah lemete dost ve taraftar olan bü
kemesinde sekiz sene üç ay 20 tün zevat bu konferansa davet-
göndermiştir. lidirler. 

leri bir sırada muhafazakar -frr 
kanın daha tecrübeli unsurları 
nın mahirane siya5i tabiyeleri
le bu teşebbüs akim kalmıştı. 
Şimdi de diğer bir kısım muha 
fazakarlar tarafmdan Churchill 
in liderliği ileri sürülmektedir. 
İktidarda obn amele fırkasın
dan da bir zümre ayrılarak ye
ni bir fıl"ka te§kil etmişlerdir. 
Bunların başında dostumuz 
Gürzon'un damadı Sir Mo~l.ey 
vardır. Bu genç ile beraber A
vam kamarasında amele fırkası 
meb"usu olan zevcesi yani Gür
zon'un kızı ve Baldwin'in de oğ 
lu istifa ederek, yeni fırkaya il 
ti hak etmişlerdir. Yeni fırka
nın şimdilik altı ıneıb'us azası 
vardır. Gelecek intihaıbatta 400 
namzet göstereceğini fırka !ide 
ri bildirme-kte<lir. 

Yeni fııkanın ne derece mu
vı;.ffak olacağı bir meseledir. İn 
gilcredc fırka meselesi, para 
ıncsclesitlır. Te kilat meselesi-

dir. Zaman meselesliii: rnwniciliı olduğunu - ileri sürer. 
Binaenaleyıh daha uzun bir Mosley çıkar, sanayii temerkü:ı 

müddet yeni fırıkayı gürültücü ettirmeği tavsiye eder. Ancak 
bir akalli kalil vaziyetinde gö- bu suretle amele ücretlerinin 
receğiz. Fakat ~urası muha4t- tenziline, bina~naleyh İngilte
kaktır ki, fngilterenin idare ma rede maişet seviyesinin inıne
kinesi şirazesinden çıkmıştır. sine mani olunabileceğin' söy
Bunun da sebebi, iktısadi bııiı- ler. 
randır. İngiltere harbi umumi- Uzaktan İngiltereye bakanla 
ye kadar çok talihli idi. Ticare rın, bıı badirede en mühim bir 
ti, sanayii in'kjşaf etmiş, İngil- meselenin 'hmal edildi~i netice 
tereye para her memlC'ketten sini çıkarmamahn mümkıin de 
akın etmekte idi. Harbi umumi ğildir. Mesele sııuur: Muhafaza 
den sonra meydana gelen zü- edilmek istenilen seviye nedir? 
ğürtleşmiş V'C intibah hfısıl et- İngiltere tebaasına hangi öl ü 
miş bir cihanın yeni eraitine ile verecek? Harpten evvel, ln
İngilizler intibak edemediler. gilizler diğer milletle nisbetle 
Eski maişet seviyesinin muha- çok yüksek maişet seviyesinde. 
fazası mümkün olmayor. Bu- idiler. Bugün 1.ra la tıu -kadar 
nun içıin ~ir çok çareler aranı- büyük bi r farkm m uhafaza ına 
yor. İşte fırıkalar arasındaki imkan yoktur. E~k~ zamanların 
tefrikalar bu çare arayışın birer bir defa daha a ' 'elet et'Tlemek 
tece!lisidi. Bir Lord Blaver- Üzt're arkada kaldığı ne kadar 
brook çıkar, iktısadi buhrana c;a çabuk takılır e<:lilirse, yeri sera 
re lııgili?. imperatorluğu arasın ite intibak o derece kolay olur._,ıo 
da bir gümrük itilafı akclile A/ım('t SÜKRf ' 
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13 MART 1931 Albümini et V1 A LAN 1:->AREHANE - Anlrara cadde .. Dr. Rusçulılu Jtakkı 
~4 r No: 100 Telırraf aclreai: Milli1et, l1o Uzaktan sevişmektehi saadet 
~j 

yl 

tanbul. Telefon namaralanı 1
' Yaşamak için uğraşmak, in- n defa da kalbin zayif düşüver 

sarlla.n bir kaaırga gibi önüne mesi idrarda albümin göriin-
24311 - 24312 - 24313 katmış sürükleyor;günlük meş meırine sebep olur. Hekim kal- Bir zaman çok ııevişmiş fa-

. S h b' ·· .. e e eder ıa kat sonra ayrılmştık.. O zaman 

- Franaızcadan

sene evveHri bir ııesınini geçen 
gün kağıtlarımı karıştırırken 

bulduğum zaman lakayt kalma 
dım. Onunla geçen zamanlarım 
tam?..11İle gözümün önünde can 
landı: 

.. Al30NE ÜCRETLERi guliyetler gi:>z açtrrmayor. ı - ı gorunce muay n , -
G Türkiye i~!n Hariç için hatçe ufak tefek anzalara baka zıı;ı gel~.t~dbir!eri alrr. _?z:ın dan b7.ri bir~birimizi gö?TI~yor-

e 
il 

~ ayiıgt 400 kuruı soo kurut cak vakit yok .. Çok kimselerin miıddet surup gıden a\bumın- duk.Gozden uzak olan gonulden 
6 u 750 ., 1400 " sıhhat hakkındaki bilgileri de- den eser kalmaz. de uzak olur diye bir söz vardır. 

12 .. 1400 .. 27üı> • vede kulak, yarım yamalak. Ya Gençler neşvünema çağında İşte biz de artık biribirimizi ara 
n 

•• 
ıl 

h 

-

1 
. , bu anzalara hiç ehemmiyet ver albümin hastalığına tutulurlar. mayorduk. Aramadrkça da mu-

G:Ten. evrak g~rı -~~rı1Tm~~. meyorlar yahut değerinden zi- Ayak üzerinde bulunırrlarken habbetimiz soğumuştu. Ne ka-
Muddett geçen nuıhauor O aw•.., ' d 1bü • 'kd daıha • d 

Ga baa 't itler yade büytiltüyorlar. Herhal e a mın mı an zıya e dar yanlış. Bu muhabbeti ben 
.t~r. "d~~te t•• ".'."t Y1 a_,~'- bı'l-rek de.-;.;~ .. Mesela idrarla- artar. Bazan da gUndfuJ!ıeri bir ğum f zea· d Halb 
ıçın n 11 ırıye e muracaa C<WJI'• ~ ı:.- . . b kl' , .. so uş ar ıyor um. u 

c ı · T lamı es'odi:retinl rmda Albümin bulundu; ya hıç mın hastalığının u şe ını go- ki bilakis o kadını hala pek çok 
,_ balzetmemız 'an m aldırmayorlar; - yahut fazla e- rüp telaşa düşmemelidir. Mi- . 
aa u e ez. d . b • ,_,,_ d 1 tın sevdiğimi şimdi hissedıyorum. hemmiyet vererek çileden çrkı- ey~, agırsa .. •w.rı te :ıv e_ e-

Bugünkü hava 
Dun en fazla hararet 
di. Bugün ruzg~r 

hava kapa lı. 

20 enaz 10 
poyraz ve 

yorlar. Her iki suretle hareket meli, çok et yememelı; soguk- Bunu nasıl anladım.?On • ı:ı !:aç 
te düçar olduklan arıza ile uy- tan ~~ınmalı. Lazım .g~len ıtak 
gun düşmeyor. yltlen ıhmal e:ın~ıdır. 
İdrarda biTdenbiııe peyda o- İdrarda albumın bulunmak'lr 

Bi mecemiz 

Ne se'Vimli kadın diye söylen filminin l•'ransm·asmı görmek ve her iki lisana ılı mUsabalı:ıya 

iştirak eımek isteyenler 

Bugün ve yarınki matine ve suvarelerind 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
gösterilecek olan 

FRANSIZCA Filmini 

/. 
l 
ıi Yankesici 

hikayeleri 

lan Albümin vücudün şişmesile beraber bir de tansiyon yüksek 
mürafık olsa da çarçabuk geçe- olursa mesele çatallaşrr. Bura
bilir. Yatağa girerek istirahat da da dikkat ed.~ecek no~~a 
etmek ve günde bir litre su, ya- var. Evvelce bu siJtunlarda soy 
hut su katılmış yanın litre süt ~emit olduğum veçhile bazı 
içmek lazımdır. Arızanın bir kimselerde asabi sebeplerin te
kaç hafta içinde ~eçmesi ~çin s!ri -~le t~siyon yükseli~. İşle
sonraları günde bıT buçuk lıtre rı guçlerı ile ~eşgul, elıh, al~~ 
süt içmek kafi gelir.Ond~ son mış yaşında lkıms.eler gam~.ı du 
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· ra da hastalan kendi keyıfleri- şUncelerden, samımt teessur'ler 
Bir kariim bana şu fıkrayı il- ne bırakmak .ıa.zrm gelmez. Göz den dolayı kırmızı kan damar-

ham etti: tahtında bu1undurmalıdrr. Kı- lannda tansiyon yükselmesi 
.Birisi~e yankesicide~ bahset zd hastalığı geçirdikte~ . sonra buhran~a tu.t~u~lar. !3u yük-

nışler şoyle cevap vennış: idrarda görülen albümını mi- selme hır an ıçındır, gelır geçer. 
- Ben yankesicilerden yıl- sal olarak alalım. Bu pek ça- Onları içinde çalıştıkları muhit 

rı:am; en kabadayısına da göğ- buk geçer. Bazan d~ in~.anı al- ten çıkann~: uyku ve istira-
sum açık meydan okurum. datır. bu albüminlenn yuzde se hat saatlennı arttırınız, bu fır-

- Ya ~arparsa.ı . l<:izi ~eçmez, yerlleşir kalır. Za- tın~dan e~er kalmaz. Albümin-
. - Neyı kardeşıı:1'. cebımde türree geçirmiş olanlarda bu lerıne gelınce; bunlar da onun 

hır şey olsa yankesıcıden evvel nisbet yüzde üçtür. Çocuklu- tansiyonla aiakası yoktur. Ale
ben çarpacağım.. . ğunda kızıl hastalığı, gençliğin la?~ bü;ıyelerinin ~siı:ı ile, ~-

Buna benzer bır Nasrettın ho de zatürree>L geçirmiş olan1ar trıtık hır sdbepten ılen gelmış-
ca fı~ası vardır. . otuz yaşına gelince vahim an- tir. .. . 
.- Bır. ge~e Hoc~nın evıne hır- zalara tutulurlar. Eğer vaktile Yuksek t~nsıyon devam ~der 
sız gırmış. E~ı araştırırken anaları, babalan, yahut bizzat se işte ovakıt mesele ehe~y~t 
Hocaya rasgelmış. Hoca hırsızı kendileri takyitte bulunmuş ol alır, korkunçlaşır. Albumının 
görünce hiç sesini çıkarmamış, salardı 0 arızaların önlerine ge mikdarı az bile olsa ilerisini gö 
sadece gülmüş. Hırsız Hocanın çebilirlerdi. zetmek ve düşünmek lazımdır. ı 
gülüşünden meraka düşerek sor * * * Sebebin izalesine müstenit kat'i ı 
muş: Bazan idrarda albüminin bir tedbir almalıdır. 

- Hocam ne gülüyorsun? m'kdar çok ziyade olur Bu bir Albümin hastalığının umumi 
- Hiç ne güleceğim. Ben ge~çlikı hastaılığmdan ileri ge- bir tedavisi olmamakla beraber 

gündüz ev~e bir şey ~ulamıyo- lebilit'. Gebelik neticesi ollarak tedavi albür:ıini ~~sıl edc;n s:
rum da senın gece ge~ıp. ;şya a- albümin mikdarınm litrede 25, beplere tev~ıh edı_lırse .. miles~ır 
raman pek hoşuma .gıttı-, 30graıma kadar çıktığı olur. Süt olur. K~bın zayıf duşmesıle 

Seyyah i:felsın d1ye perhizi müessir bir surette te- ve gençlık ~a~talıklannda _pey~ 
Yeni yeni tedbirler alınıyor. sir göstermez. Albüminin mik- d~ olan albumınlerde oldugu gı 

İstanbula seyyah gelsin diye. darı yavaş yavaş azalır. bı... .. . . .. 
Bu tedbirlerden biri de galiba Alelade yemek verilir veril- Alb~mınle ~erabe~ hıç duşme
lokanta ve otellerin cuma gün- mez albümin birdenbire kaybo- yen yuk~ek.?ır t~nsıyon da var-
leri kapaması olacak. lur. Bunlar istisnai vak'alardır. sa tedavı guçleşır ve hayat u-

"Y alan,, a rağbet Bu bahiste esas ittihaz edile- f_u_k_la_r_ı_k_a_r_a_nr_. -·----
mez. Sade süt perhizi fayda et- Banka Komerçiyale 
mezse hekim hamur i~lerinden, 

Beyoğlunda bir sinema "Ya-
lan" diye bir film gösteriyor ve 
rağbet görüyor .. Filmde oyna
mış olan artist büyük bir Alman 
aktörüdür. 

Ben rağbetin ondan münbais 
olduğunu zannederek beyanı 
fikrederkcn sinema müdürü sö
zümü kesti ve dedi ki: 

- Rağbet artiste değil, ya-

tereyağı ile pişmiş sebzeler- iT AL YANA 
den, sebze çorbalarından, mey- Banka Kom~ rçiyalc ltalyana'nın 
velerden yapılmış bir tagaddi bu sene 28 marı 1931 ı .ırihinde 
listesi tertip eder. Yemeklerde inik•t edecek olan hissedaron heyeti 
azıcık tuz katılabilir. Albümin- umumiyesinc (beheri 500.·l.iret kıy· 
Je berabu viicut düşkünlüğü rneti itib•riyesinde ve borsada tak
olursa 0 vakit tnz tamamile ke riben 14!0.· kıym eıinde t•kdir < lu

nan hisse scncd•nin her birine silir. Şişler yoksa yemeklere iti 
60 liret his-ei ıemettü ı evzi.ni ve 

ır lana! FELEK 
dal iizere tuz katılabili r. Gribe, 

senei ntiycyc 20,~oO,OOO lire• in noklü 
dc,rini t klif c•:r.e j\i ı • hı: karara 
almıştır. Müessif bir irtihal 

yor .. 

Fakat 
Siz 

İnsan
lı~a 

Diye düşünüyordum. 
Bir müddet tereddüt ettikten ihanet 

sonra kendisine bir mektup yaz ettiniz 
ı ! 3 4 S 6 7 8 9 f O 1 mağa karar verdim. Bu mektu-

1111.,•c•mlzln h•ll•dll•ff 
ı•kll 

ba lakayt kalmasına imkil.n Cezasını 
:l-1-ls.:ı yoktu. Çünkü çok samimi bir çekecek

mektuptu. Çok geçmedi, cevap siniz 
aldım. Ayni samimiyetle muka 
bele ediyordu. O kadar ki 'bunu 
okurken gözlerimdeki yaşı men 
edemedim. kalan resmini isti- Ediyo
yordu.Diyordu ki: 

ltti~anı 
rum Resmi bana gönder birlikte ge 

çirdiğimiz zamanların pek kıy
metli bir hatırası olan bu resim 
bende kalsın. Sen onu uzun 
müddet sa'kladrn. Bunu düşüne 

MARCELLE CHANTAL in 
şaheseri 

t Pek yakında M E L E K ıı 
-~-

1 
Buglllflı . i t;;{.,•c•mlz ııek o resmin ıbundan sonra ben .---....... !llm~ll!lll .. '!'!!-'! 

Soldan sağa: de kalmasını istemiyordu. Ne o A\ıl:.Kll\ALI UAl\lKl•,l\t.ll 
lur .. Bana gönder .. ! llu gün ETUAL Sinemasını 

1 - Sarf edilen şey ( 6). Ka- Dü~ündüm. Mektubun yazı- t~rif ile geçirdikleri eğlencelerle 
lın kumaş (3). !ışı 0 kadar samimi idi ki bu ta- huzuzatı aşklarında ve samimi hı-

2 - Duman lekesi (2). yap- lehi yerine getirmemek benim yaılanndı ham bulunmanızı dı-
( ) vet ederler. mak 3 . için imkansız görünüyordu. Fa 

3 - İtalyan pilavı (7). Lez- kaıt ben de onun kıymetli bir Aynı programda 
PELE - MELE 

zet (3). d' d ··1 ( ) hatırası kalsa daha iyi değil- LAUREL ve HARDI ıarafından 
4 - Mukte ır egı 4 . miydi.? 

1 ıemsil edilen tamamen cansızca 
5 - Sulamak ( 4) · Bir göz O resmi de gönderirsem ken- sözlU 2 kısımlık gülünçlü bir ko-

JOHN BOLES 
ve 

LAURA LA PLAN 
tarafından temsil edilen 

MAR~EYYFZ 
bilyük mizansenli bi
rinci sözlü ve şarkıb 
filmidir. 

Bugün 
l~~( liN~MIDI 

göreceksiniz 

M!HK~M 11011 
mevsimin en gilzel fU!mle·· 

rinden biridir. 
Gece zengin varyete 

rogramı 

rengi (3). dimi ondan büsbiitün uzak ıbul- medi ıe FOX hali hazır sesli dün-
6 - Bağışlama (2). Yuva muş olacaktım. ya havadi<leıi muazzam kısım. 

(2). Ev (2). Bunu bir mektupla kendisi- CCX)-"'"""""""'""'_"",..,....,....,.c 
7 - Uzak nidası (2). Garaz ne uzun uzadıya anlattım. Fa-

SAMARDJI YU'<AN OPERET HEYET!ı-.N TE!VIS!LLERI 
(3). kat aldığtm cevapta o !kadar ıs- llu gün saat 14 30 da birinci maıine olarak 

8 - Kendini öldürmek (7). rar ediyordu ki ben resmi gön- f R A N s 1 z T ı y A TR o s u N D A 
9 - İyi (3). Yama (2). dennekten başka bir şey yapa- UZUN KISA ve ŞÜREKA. ı 
10 - Kuru et (8). madım. Mektubunun bir yerin- ikinci matine saat 18 de 
11 - Remil (3). de şöyle diyordu: P 1 Ç 

Yukardan aşağı: Sen o resmi bana gönder.Sen ı\kşam suvare saat 21. 30 da 
1 - İmal edilen şey (7). Su den tekrar bunu rica ederim. E- S,\RI - ES:vlER SAÇı..ı 

(2). ğer bu resmi bana yollarsan Yarınki cumart s ı günU tenzil:ltlı fiatla manne saac IS 3tı dı 
2 - Failatün ( 6) · sen yalnız kalarak beni istedi- llıı ma '. inedc 
3 - Vazo (5). Halk (3). ğin gibi tasavvur edersın Haya- Tl.\1\RI 1 \ ·r, opereti temsil edilecektir. Bu mııinenin fiat· 

1 '.) Cebeci zade Sıalih Uendi 
1 ·ı ahfadından ve DarUlfUnun mu 

derrisleri n ılen Yusuf Ziya B.in 
haremi Pakize Hanımefendi irtihali 

~ darı baka eylemişlerdir. Cenazesi 
r bugllnkil cuma gUnU saat 1 ı de 

hanaka, zatürreeye, tifoya tu
tulanların iclraTlarında bazan al 
bümin görünür, lakin vücutleri 
şişmez. Dunun hiç bir ~ehlikesi 
yoktur; o hastalıkları:1 neka
heti başlarken albüminden eser 
kalmaz. 

4 - Esp (2). N ida (2). linde bana istediğin şekli vere- !arı: 4ll>i ve 500 kuruştur . 
Ekler tiyatrosu 5 - Rivayet eden (4). bilirsin Halbuki bu resim neye A< anı suı are sı .. r 21 30 da 

Operet OLmpiya Kandioti 6 - Kahve Kadehi (6). yarar.,, L.\ CO\ın:sr;ı. llEL\ DANSE 
Riçiardi. Bu gün 14,30 ta "Ma- 7 - Çalışan (3). Ayakta (4) Düşündüm. Kadının hakkı CCX)"'"""-"V"V-V"'.,,....."'~"Y 
halle kızı", 17,30 "Mariyetta" 8 - Ağu (5). vardı. Diyordu ki: CCX) "',-...,""""'-v"V"..,,..V-V"V"'! 
21,30 ta "Dans Kontesi". Ya- 9 - Haşeratın en fenası (3). "Hayal ile sevişmek daha Yrnnki Cumartesi ı:ünü saat 18 30 da 

Nörodrtritik ve nıkrisli bün- rın cumartesi matine ucuz fiatle Sonuna bir (e) gelince yu- iyi .. Sen bana resmimi gönder. F R AN S 1 Z T IY AT R OSUNDA 
yede olanlar çok defa albümin 100, 60, 40, 400, 300. "Cambaz- va olur (3). Bir daha da mektuplaşmaya- Mösyö ARTHUR SCll'.'>ABEL 

: 

• tw Cajtal oğlundaki hanesinden 
· 1 kaldırılarak ihtifali !Azime ile 

ı ! defnedilecektir. Ailel kederdi- hastalığına düçar olurlar. He- hane Prensesi". 10 - Yaramaz (6). Beyaz lım. Bu uzakltk kadar eski aş- carafından birinci konseri verilecektir. 
ı: 

1 
ıleslne tulu l!mUr ve sabır te- kim arızanın sebebini bularak Yakında: Bayadere, Atina Düşe (2). kmızı muhaıfaza eden bir şey PaZ1rtesi günü VF:DA RONSERI 

~m~e~n~n~i:e~yl~e~ri~z~.!""" ... -. ......... ...!~h~a~s~ta~l~ığ~ı:.,::;k~ök~i~in~d~e~n!..!k!e!se~r~.~B~a~-;.:,;:s~i,~S~o~y~i~in~,~Ö~·~ıu~·m;:,.:d~a~n;s~i.;...~ ... ~ ... ~1~1~-;;;;;.~B~e~y~g~i~r~(~2~)~.~Y~e~t~(~2)~.~~y~o~k~t~ur~e~m~i~n~ol~.~-.. ~~~~~~.:;;;:~~~~~~~!!!!!!!!!!!;;~~~~!!!!!!~~~~~'~~'~~'~~v~~~~~~~~~~'~~'~..-.,';ii'! 
Ve .. Zarfı av!lcumun içinde bu- istiyorum. İnsanlardan-nefret tüste gelen. darb-eleribendes~- ~ene benigönneye gelmişti. Halim: ft1ilfiı < fı n <<'<lf rımanı: 137 d A" 

t 

il 
1 

i c Dedi, çıktı, geldiği zaman e
linde bir zarf vardı. Elime al

( 'l'ladan: 
. ı -Say bakayım .. İçinde ne ka 

dar var .. 
r Dedım. }i:lll!ri titreverek 'laY 
ı dı: 

., 

Bes .. 
On ... 
Yirmi.. 
Otuz ... 
Elıi ... 
-::- _13tr elliJ'k te hu: Yüz!.. 

E'tenı lZZE'T 
Tekrarladı: 
-Yüz .. 
- Yirmi beşini kendine ayır 

üst tarafını bana ver ... 
Dedim. Sevindi, güldü, şımar 

dı ve hayret etti. 
- Mersi ... 
Derken muhakkak ki, dilinin 

. altnd::ı asıl 5Öylemek istediği 
1 şey şuydu: 

- Bu ne bicim kadın.. Yeni• 
camide dileniy:ır, Ayasofyada 
sada!ca veriyor. 

ruştura buruştura: duyan bir hissim var. Taham- nir naı:ı1ına hiç bir şey bırakma züldü, ıstrrap duy u ve.. g- - Sen burada iyi olaınaY~ 
- Haydi Allaha ısmarla- mül edemiyorum, insan yüzüne mış ! Adeta artık içi boşalmış, !adı. Onu ilk defa ağlarken gö caksm ... İstanbul tarafında bl1 

drk.. bakmaya tahammülüm yok L balı akmış bir bal dalağına ben rüyordum. Eserine ağlayor, yer bulsak .. Hem doktora dalti 
Dedim, yürüdüm!. Herkesten ve her şeyden tiksi- zedim. Yahut ta yağı iyice tü- kurtarmak, yükseltmek ve ye- muntazam gidersin .. Heın ıJı 
Artrk arkama bile ,bakmayor niyorum. Zannediyordum ki, kenıniş bir zeytinyağı kandili tiştirmek istediği kadının tabi hatrralarınla daima haşhaşa I<• 

dum. Kendi kendime: - Bir yerine dört hasta var! fitili gibi damarlarımdaki son ate ve bünyeye mağlubiyetine mak tehlikesinde uzak olıı! 
- Haydi mükemmel bir aşçı Bilince rahatlayacağım, unu- katre kanı çekiyor, onunla ya- ağlayor! .. Onun tamam olma- sun .. 

ya ve doktora... tacağım, hayattaki fenalıklarla şayorum ! yı~ına ağlal'.or! Deyor. Biliyorum, b\uıu tel 
Dedim. Fakat kendime müt ödeşeceğim, içim ferah, başım Yüzümde tutulabilecek ve: Öyle değıl mi amma .. Tam: şey için söyleyor: 

hiş, içli bir arzu ile de kıvran- yerinde bir insan olacağım. Ne - Et... - Kurtardım... _ Seni daha sık görürütI' 
dım: boş emel, n,. nafile arzu imiş . Denecek hiç bir şey kalmadı. Dediği anda en müthiş bir Sebepleri var: 

- Halimi görmeden mi eve Bu rahat!Jk ta üç beş günden Parmaklarını kaburgalarıma do mağ!Ubiyetin ve inhidamın acı _ Para ... 
döneyim?.. fazla sürmedi. Ben hamama gi kunduranlar: smı gözlerinde, kalbinde duyu- Vakit ... 

Ve ... İlave ettim: ren ve bütün kirlerini döken bi - Bu da ne?.. yor. Tabiat, onun tahakkümü İhtimam ... 
- Beni görürse kim bilir ne risinin: Deye korkudan çığlık kopa- bir defa bu zayi{ ve yıpranmış Tedavi!.. 

kadar çok sevinecek.. - Oooh... rır ve bağınşırlar: kalbi avuçlarının içine almış o- H .. . k la 
* * * Deyişini hissedeceğim yerde - Bu iskeleti mezara götü- na zulmediyor, ona kahrediyor e~.g~ ~~ktor~ gıtme (je 

Muhakkak ki, çok hastayım. bugünlerde daha müthiş, daha rün!.. ve: zımk ~zıte,k aJ, ko paras~el 
Ömrüm müthiş bir sinir buhra- sar'alr bir sinir buhranının ku- O kadar eridim o kadar çök- - Sen benim oyuncağımsın .. me • gıtme • 0 tora ve 
nı içinde geçmeye ba§ladı. Ne cağına düştüm. tüm! ' İstediğimi yaparım. en aşağı beş liranın icinde. 
yiyebiliyorum, ne içebiliyorum, Anlasılan kokain, morfin, iç- Bu halim benden çok Hali- Deyorl .. 
ne a denize ba 
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GECE SEANSL.4RI 

Bir ecnebi dostum Avrupa
dan geldi. Bir gece sinemaya 
gitmek istemiş, fakat uykusu 
geldiği için filmi görmeden çık 
mış .. Beni gördüğü zan:an ba- 1 

na bizim sinemaların pek geç 
başladığından şikayet etti. 

1

, 

"ju~11 Colyer,. güzeli 
ART.İSTİK: HAYATI iSA: 

Sesli (Çarşambadan beri) 

OPERA: HAYATI !SA: 
Sesli (Çarşambadan beri) 

000 motre kereste 60,000 bin ka 
, laıı, 14,000 metre murabbaı dam 
t<.plama11 30,000 ton alçı bll1l -
dan mada 22,000 metre mucab -

1 
baı yer çimento ile kaplanmı9 
2500 kilo boya 10,000 kilo çivi 
l,800 kilo demic çivi kullanıl -
mıştır. kullanılan malzeme .5 
odalı 31 ev ye.pmağa k!fi derece 
dedir. 

Sun't yapılmış olan Golgot· 
ha tepesi 15,000 metre murab -
be! bir mesahayı kaplamakta

: du. Burasını aydınlatmak için 
: 35,000 amperlik 450 . P.rojekt:oc 
1 kullanmak ica P etrnı ~tır · . 
· Bu Filmin vücude ge1ılrilıne 
si için 5,000 figilran istihdam 

1 

edilmiş ve bazı mühim s~hne
lerinde 8,000 den !yade ınsan 
ynamıştır. 

ı 00,000 Metre negatif çekil-
·iis ve kesildikten so11'ra ancak 
ziio metroluk bi!' filim elde 

' I edilmiştir. 
Mel eh: 

• 

Melek sinemasında bu hafta 
bu sene ancak (Mavi melek) "Yalan .. /ilmindtn 
filminde gördüğümüz büyük ar zira; Veroni'nin dünyaya ilk ge tiği cinaye sevinerek her iki ço- inkilapçrlar ve halk tarafında 
tist (Emil Yanigis) in büyük tirdiği çocuğun kendisine ait ol- cuğun da kendisine bırakılmasi hürriyetin timsali oluyor ve 

1 bir filmi: duğunu biliyor. Halbuki Poldi'- istirhamile her iki yavruya kar- "Meşale" namını verdikleri bu 

1 
yalan ismindeki filmini geçi- ye gelince her iki çocuğun ken- ~ı hakiki bir baba olmaği vade- kıza herkes perestiş ediyor. Ma 

riyor. (Emil Yanigis) büiliı;ı ~k disine.ait olduğ~'.1-u zanne~erek diyor. rie, Rouget de L'İslc'ye yazdığı 
!,ı ir!dialara rağmen en bliyuk tam bır saadçt surmektedır. Ge Gl bir mektupta vazifeyi aşka ter-

raııı artistidir. Yalan filminde ne bir sene Andre tatilini geçir- J orga : cih ettiğini ve kendisini unutma 
!.mil Yanigis) çok iyidir. mek üzre köye geldiği esnada Glorya sinemasıada bu hafta sını bildiriyor. Saray ihtilalcile-
5u film kuvvetli gayet insani bir spor esnasında Veroni ile P.ransız ihtilii!ine ait cazip ve re karşı harekete geçiyor. Rou-

1'!ialeri muhtevidir. Filmin bü- müthiş bir kaza geçiriyorlar ve enteresan bir film geçiyor. Bu get de L'İsle'de vazife ile St. 
.ün kuvveti (Emil Yanigis) te bu kaza neticesinde kadın ölü- film maruf Amerikalt aktiris Lo Cloud'ya gönderiliyor. Bunu 
dir. Filmin mevzuu şudur: yor delikanlıya gelince tehlikeli ra La Plante tarafından çevril- Bazin tertip etmiştir. 1 ki sevda-

Viyanalı genç ressam ~ndre bir surette yaralanarak hastane- miş olan tngilizçe sözlü ve şar- lı buluşunca Bazin'in maiyetin
Frey tatil zamanını gec;ırmek ye kaldırılıyor. Zevcesinin vefa- kılı. deki askerler Marie'yi tevkif e
üzre 1sviçre'nin Oberland Ber- tını müteakip dolaptaki kadııun Maraeyyez ismindeki filmi diyorlar. Marie idama mahkum 
nuva havalisine gelmişti. Otur- metruk eşyaları arasında mey- geçiyor. Kuvvetli bir eser olan oluyor, Rouget de L'İsle'de oda 
duğu evin yakınında Veroni is- dana çıkan bir mektup hakikatı b f'lmd L f k ı · d d'lb b' ı d b" .. 

1 
ki - ·ı d k u ı e ora muvaf a o muş sında nezaret altına alınıyor. 

mm e ı er ır nz var ı. utun çıp a ıgı e mey ana o- E . d 

Filvaki Avrupada sinemalar 
sekiz buçuktan geçe l:almazla~. 
Bizim şehir için bu belki biraz 
erkendir. Lakin son zamanlar
da birim sinemaların tuttuğu 

yol hiç doğru değildir. 
Bugünlerde Beyoğlunuıı bü

tün büyük sinemaları saat 10 
dan evvel başlamıyor. Geç kal
mış hovardalar için yapıldığını 
kuvvetle zannettiğimiz bu ge
cikmenin zararı vardır. Asıl 
halk tabakası bundan çok müş
tekidir. Gece yarısından sonra 
sinemadan çrkan halkın evine 
gidip yatması biri bulu: belki 
de geçer. Ertesi gün yedide kal 
kacağına nazaran 6 saat uyu
muş olur bu azdır, ve ondan do 
layı da sinemaya gidemez. 

Bize kalırsa sinemalar saat 
tam dokuz buçukta başlasa da
ha çok müşteri kazanır. 

••• 
[Bu sütunlardaki fikirler sa-

hibine aittir.] 

Sesli filmde lisan 1 
Seıli filmlttde liaan deyince kaı

dettiğim ıeıli filmlerin "ıözlü,, cinsi· 
dir. 

Burada "herhangi bir liıanı onu ko 
nuımayan milletlerin anlamadığın

dan, bu yüzden sözlü filmlerin mah-
1 ld 

Oüzei urıı~t · ./Vlı : ı...ruw'orl1., 
zur u o uğundan bahsedecek defi- 1

' 

lim. Bu bahse ait çok yazı yazddı, al çevrilmesi de ayn bir rezalet oluyor, 
dıran yok ammal,, Vak'a tipler, hattiı buı aan'atk&r. 

Ben sözlü filmlerin bir mantıksız- lar da aynı olduğu halde eseri b' • 
l" D lr'FI 
ıgından .~~l\Sedeceğim. ~ da: "Vak'a ziyonunda Almanca, birinde lngiliz. 

ELHAMRA: CENNET YO 

LU: Fransızca '\Özlü ve şark.ılı 

b 
.. . b b h tur. serın m~ şu ur~ Kraliçenin müdahalesile Rou-

Andre az zaman sarfında bu yuyor ve unun uzerıne et a t -ıı:en~e tanışıyor ve aralarında baba her iki çocuğu alarak has- Saint Glod civarında bir mi- get de L'İsle serbest bırakılıyor. 
. tahaneye gidiyor ve delikanlı- sa~irhane sahibi in dilber kızı Ve yeni tertip ettiği bir eseri 
r)an hangisinin kendi asıl evladı Marie Marney ile 'tralın müsa. teganni etmek üzere saraya da
olduğunu soruyor ve, bu sual hiplerinden Bıı7Jlı evlenmek is- vet ediliyor. Bu eser meşhur ı 
karşısında evladını bedbaht ba- teyor. Pek yaşfıölan bu adamla "Marseyyez" dir. Kral kendine 
banın hışmından kurtarmak ga- izdivacı Marie reddediyorsa ela 

nın geçtıgı memleketle fılmde konu- ce, diter birinde Franuzça konuıulu 
ıulan lisanın biribirine uymamaıı,, yor. Bu kadar san•attan ari, bu ka· 
dır. dar mantıkıız ıeyleri yapmakta en 

Bu tarzda bir çok filmler göstere- ileri ıılden Amerika lrumpanyalarıdır. 

ani 1 k d
. ı ittihaf edileceğini zannediyor, 

yesile delik ı ası en ı oğ u- babası kızının saadetini düşüne- , 
' nun Mozer'e ait olduğunu söy- , rek bu izdivaca taraftardir. Ba- Ro~get de ~.t~le .~u~u Fransa-

lüyor. zin Marie'ye musiki talim et- ya ıthaf ettıgını soyluyor ve ka-
Artrk Mozer bir hedefe doğ- mek üzere Rouget de L'İsle'i çıyor. Rouget de L'İsle ihtiHilın 

ru iterlemektedir o da kendi ev- muallim olarak gönderir. Gene büyük merkezlerinden biri olan 
!adı sandığı piçte~ ~urtulma:~·:· muallimle Marie sevişip nişan-· Marsilyaya gidiyor. Ve Marsil-

1 
g~ce ya.rıs~ Andre nın .zann~t~~- 1 !anıyorlar. Nışa~ merasimi ya- ya ihtilalcilerinin başında Paris 
ğı kendı oglunu tevzesme gotur pıldığı gün Pansten gelen bir .. · .. .. s · u· , ·ı · 

1 
k 'İ uzenne yuruyor. aray ve ıs p-

me,~ behanesı e yanına a ara 1haber Rouget de L sle'in kra- d t -ı· 'htTl fre d - "tü .. k d J ı .. .. a mag up ve ı ı a muza r 
a~a go ruyor v_e ma sa 1 ço- m .Husa: ~~y~ . y~z.b~ılığına oluyor. Bastille de bulunan Ma-

cugu yardan aş:gıya yuvar!~- tayın edıldıgını bıldırılıyor. İki rie de bu esnada kurtarılarak 
' mak ve bh~ ya~tdrgını .. herkesek~ır genç sevgili naçar bir sene için iki sevdalı genç birleşiyorlar. 
kaza ma ıyetın e gosterme ıs- ayrılıyorlar. Kral on altıncı M. "/k 
tiyor. Fakat tam uçurumun ya- Louis'nin fena idaresi ihtilal fi. BJ 
nına geldiği anda bedbaht ba- kir ve cereyanlarına kuvvet ver Majik bu hafta da Tauberin 

Neş'eler diyari banın hayalinde masum bir yav mektedir. Marie ve babası kral 
runun ölümü pek feci bir suret- taraftarıdırlar ve ihtilalcilerin 
te canlanıyor ve yapacağı hare- davetlerini reddediyorlar. Kral 
kete nadim olarak eve avdet e · zabitlerinden bir müfreze bir 
diyor. Fa:~at esasen Andre öl-; gün misafirhaneye geliyorlar. 
medeıı evvel hakikatı annesine' Gördükleri iyi muameleve raö
de yazmış bulunduğundan biça-

1

1 men Marie'ye tecavüz etli yor la~. 
re validenin torununu almağa Müdahalesi üzerine Marie'nin 

Filmini geçirmeğe devam edi) 
yor. 
Elhamra: J 

geldiğini görüyor. 

1 

babasını öldürüyorlar. Bu hadi-
Btı sefer hakikatı temamen se Marie'nin ihtilalcilere iltiha

:ınl:\vınca Mozer sarfı nazar et- kına sebep oluyor. Artrk Marie 

Elhamra sineması bu hafta 

Cennet yolu 

Filminin Fıransızcasını geçir-] 
mektedir. eGçen hafta ayni fil
min Almancasını göstermişti. ı 

1 

"Marstyyez., fllmindtn 
"Yalan,. filminden 

(geçen Çarşambadan beri) ı derin bir aşk k~k salıyor. Y~!: 
nız kaldıkları bır anın verdıgı 

MELEK: y ALAN: İngiliz- mestile geı;ıç kız kendi.~ini An-
:e sözlü (Çarşambadan beri) dre'ye teslı.~~e teredd~t _e~~

GLORYA: MARSEYYEZ: İn 
gilizce sözlü ve şarkılı ( Çarşam 
badan beri) 

yince bu buyuk fei!akarlıgr ı -
rakten aciz olmiyan Andre ge.nç 
kıza kat'i olarak iz<?vaç va?ın
de bulunuyor ve delıka~ı: Vıya
na'dan avdette resmen ılan ol.~

bilirim. Faraza bu mevsim batında j Eııer bu böyle devam edene ( Cbaı 
gördüğüm:iz (Ye§İI Hayal) namında lie Cbaplin) İn (oözlil film ıan'atı öl 1 

ki korkunç film.Buradaki vak'a "Lon dürecek) sözü hakikat olııc:.ktır. F 
dra,, da geçer; fakat Franıızça konu· kat eminiz ki ıinemacılar .ade men .. 
§ulur. lngitizlerin liıan huauıunda ne faatlerini dil1üncn adamlardan mÜ· 
kadar mütea11ıp oldukları malumdur. rekkep deiildirltt, aralannda aan'ntı 

Böyle olduğu halde filmde (Lon· düıünen kiınıel~r de vard.r, ı,te buu 
dra) polis müdürünün Franıızça ko· lardan ilk kendiıini gösterenler 
nuşması mübah addedilmiftİr. Bu "Charlie Chaplin,, ve arkadaşları 0 ). 

mantıksızlık uten hatalarla dolu o- dular. 
MAJİK: NEŞELER DIY A- rak edilmek üzre .araların~a soz 

RI: Almanca sözlü ve şarkılı leşiyorlar ve, delıkanlı Vıyana-
(Geçen Perşembeden beri) ya hareket ediyor. . 

Hakikatten Frey avdet edı-
yor fakat, aradan geç~n zama
nın uzunluğu ve ailenın krzları

Bu iki sinema bu hafta kuv- nı bir nahiye müdirine vermek 
Vetli ve zengin bir film olan: hususundaki ısrarları genç kızı 

HAYATI !SA , Mozer isminde birine bağlamı~ 

Artistik ve Opera 

t . . · · · or Bu bulunuyor, Tam düğün gecesı 
•se smındekı ~se~~ gde~ı~tXir . Fa-I yetişen Andre bu müstesna akk r esasen sozlu eg · d m temin ettiği mesti saye
at sözlü filmler başla~a an ş~md bizzat nahiye müdiri Mo-

evveı 1 kuvvetlı eser- sın e 
lerJ yapı an e~ k 1 d zer trırafından sabık sevgilisine 

en olup seslı ve şar ı ı ır. 
1 

, d. d'li or 
Hazreti İsanın macerasına ait lresmen ta~ ım e ı ye i or ve 

olan bıı p·ı· 1 .... 1 n Herod Aradan sene~er .g 5 Y rn . ı .mt.e goru e V ''nın ıstırhamlan-
b' abcctı 296 sütun ile muazzam Andre, eronı T . 
dır bina teşkil etmektedir. 500 \ n~ rağn:ı.en her ~e:~ tatı;~~y~~J 

en fazla amele bu mabedin in: çırmek uzre aynı oye 

•tıUırseY)'tl',, /llmlnaeıı 

lan eseri büsbütün kıymetten dütiir· Sözlü film bund~n sonra tama.'Tlen 
müıtü. kalkmaz. Bu muhakkıık. Eıasen isle· 

Burada Fran1tzça konuıturulma- mem de bn decildir. Fakat san'atı öl 
ıına ıebep filmin bu lisanı konuıan dürmesine de tahaınmül etmemeli. 
yerlerde revaç bulması içindıı·, l)'i dir. Bunu tenıin için filmde konuıu· 
amma biraz da şan'ati ıözetmek ıa .. ı lan lisanın vak'anın cereyan ettiği 
zımdır. Sözlü filmi aan'atın katili yap t memleketin lisanı olmatıı lizn~dır. 
mamalı. "Biz para kazanahm da, ıan 
at ne olursa ol!un,, demek pek fe113 • 

bir düıüncedir. 
Bu cins iki miı:tl <laha göstereyim~ 

• M. TACETTiN ' 

• (Şen Madrit), (Serseri Kral). Eski sefir ne olmuş? 
Bunlardan .~'.rinci inde vak'a 1 • Avusturyanın sabık Arjan-

panyada ı:;eçt'.g.', e~~-. 1 .r~~yol oldu tin sefiri Miisyü Arther Gregor 
iu baldo lngıl zce, ıkıncuının 'tlev-j Holliyvoodda s:ıhne vazıhlrğ• 
zuu Fra~s.~ tarihine mensup oldusu yapmaktadır. Hali hazırda 1s
h.,Jde gen~ l~gil'.zce .konıışul~r. ı panyolca bir film çevirtmekt~~ 

"1ra bır fılmın bır çok lısanlara dir. 

' ...... 
,, 
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MILLIY.ET CUMA 13 :\1ART 1931 

Tayyare piyangosu Birinci sahifeden geçen yazılar 
•••••••• 

Dünkü keşidede kazanan numa- Kazalardan intihap cetvellei geldil 
ralarJn SJraya konmuş listesi (Başr 1 nci sahifede) !tir. Kartal ve Çatalcada listeler 

İntihabat 

Mütekaidin 
cemiyeti 

- ---
Şikayetlere karşı 
cemiyet ne diyor? 

1 SEYRiSEf'AfN _ __,,_..._,, ____ . 
Merkez ac•ntJ:" C:al~t• küprıi 

ll•'ı il. 2362 Ştıb • Accntesl : 
Sirkeci )!uhilrrlıı zod ham 1 
2740 

), tefti§iye bilafasıla içtima ederek asılmıştır. 
~: o. L. No. L. No. 1... l'fo. L. No. 1... No. 1.. cetvelleri tetkik etmiş ve bir ta- Şehir meclisinin 

(Başı birinci sahifede) 

olan brka meb'uslannm önü- Mütekaitler cemiyeti hakkııı 

lzınir ı-ür'at •>osta ... ı 
(Cümhuriyet) vapuru l 5 

0 151 40 941 40 807 100 640 40 8M ıoo 714 40,raftan istinsah edilmek üzere ·· d k" · 'h d 'nd mart paZAr 14,30 da Galata muz e ı ıntı ap evresı e a- da bir çok şikayetler vardır. 
lacakları vazifeler, meb'usların Ezcümle mütekaitler cemiyeti- rıhumından kalkarak 17.mlr'e 

.
'"' r !.955, 40 ıoo78 40 200~3 10040 651 ~ 984678 lOO 884-058 ~'daktilolara sür'atle iade etmiş- fevkalade içtimaı 
.. • - 40 92 100 44 795 ...., 40 ;:::. l tir. • 

J82 ıoo 158 1000 95 40 889 40 38094 40 882 ~ Şehir meclisi dün öğleden 
f~rka ~mumi katipliğine_g?nder nin iki seneden beri kongresini gidecek ve çarşamba saha"ı 
diklen cev.apla~m te:kıkinden toplanmadığını, fırmasını sattı ••l!C•l•cce•k•ti•r. _____ 31111_11İ! ~ı 391 1000 191 100 ı~ ıoo 931 40 149 ıoo 899 ıoo Dün eski vilayet meclisi u- sonra saat 2 de fevkalade bir iç-

405 100 192 40 145 100 81000 40 201 1000 910 100 da d k ·ı 1 h 47~ 40 l!OI 40 317 40 124 40 220 40 981 40ı~umi.sal.onu a tıoara~ timayaptr. 
: , 483 1000 262 40 Ş05 40 204 1000 285 40 45166 401 sıs edılmış v~ burada İş, Zıra- Hey'eti teftişiyeye salahiyet 
,. 550 40 424 40 ~20 200 321 ıoo .m4 3000 205 40 at Bankalanle kız ve erkek a- meselesi ruznamede tek madde 

~~1 :: f~ I~ ~~~ ıC: ~~~ 1~ 119 100 8tı3 iggımeli hayat mekteplerinden ge- olarak zikredildiğinden meclis 
: 727 100 656 40 741 40 538 40 ~gi :gg ~ W len 100 daktilo geç vakite ka- çeyrek saat bir müzakereden 

sonra tesbıt edilecektir. Cevap ğını ve bu fırına altnda takvim 
lar umumiyetle gönderilmiş bu ve mecmua ve terazi çıkarıldığı 
lunmaktadır. ve bunların hasılatile hiç bir 

lzmirde intihap defterleri 
hazll'landı 

mütekaide ve ailesine muave
net edilmediği iddia edilmekte 
dir. 744 40 728 1000 750 40 6:56 40 657 40 !l-0'.! ıoo dar çalışmıştır. sonra celse nihayet buldu. 

1 758 40 774 40 809 40 664 200 889 2000 5% 40 Bugün cuma olmasına rağ- İçtimaa reis vekili Sadettin İZMİR, 12 - Belediye inti· Mütekaitler s:emiyetinden 
n 886 200 789 100 8211 40 937 .ıo 908 40 71~ 40 h • · fti · d k ·ı "'be yaptıg'ımız talık.katta cem· et aı , 898 ııoo 849 40 878 40 32024 40 983 1000 732 40 

men ey etı te şıye ve a ti o- Ferit B. riyaset etti. Evve"' - hap işini bir an evVi:l bitirmeye ı ıy 
,1 9lll 200 869 40 969 ıoo/ 108 4-0 J 9639 100 7;ı;3 200 lar gene faaliyette bulunacak- lediye reisi Muhiddin B. söz a- çalışmaktadır. Defterler hemen erka~~;, 9c3e0~asbcnrv es~mzai~::nrddairv: e 

930 ıop 940 40 994 40 228 ıoo ,ırıua 48 757 ıoo lardır. Bu sabah mevcut daktilo larak yeni intihabat dolayrsile hemen tamamen hazırlanmış
<ı:ı7 100 110111 40 21065 40 286 4-0 376 100 859 40jlara Osmanlı Bankası, tramvay, vaziyeti anlattı ve daimi encü- tır.Pazartesi günü bütün mahotl fat eden 19 mütekait ailelerine 

ın 157 40 51 40 114 4o .J57 4-0 41 1 40 976 
10

4,,'l elektrik şirketlerile sair hususi mene teftis. salahiyeti verilme- lelerde duı.'.ı.rlara asılacaktır. maaş tahsis edilmesi için mua· 
227 40 99 40 14-0 40 413 40 462 40 986 v 1 J . 'k l d'I · 5 "t 304 40 179 40 206 ·10 50.J ıü 4?9 40 +6020 iO müe5sesat daktiloları da iştirak sini teklif etti. Son 4 sene içinde İzmirin nü- me e en 1 ma e 1 mış, mu e-

h 409 100 310 40 307 40 785 4r 7'' 40 23 oıedeceklerdir. Müteakiben Abdülkadir B. 20 fusu mühim miktarda ziyade- kaiclinin cenazesi cemiyetin mu 
ı 428 40 36.5 40 366 <ıO 795 10 7'ı 100 74 200 Y'ann ve pazar günü hey'eti imzalı bir tal:rir okuyarak hali leşmiştir. Binaenaleyh bu defa avenetile kaldırılmış, öksüzle-

• ' 4&1 100 406 40 427 40 sı;; .ı<J %4 40 81 1000. h d .. · d · · · t geçen intihap devı-s•ne naza- rinin mekteplere kaydi İçin te-
• 510 40 "'0 40 541 ıotl ""·' 40 '116' "il 128 ,.,•teftişiye cetveller üzerindeki a. zır a cncwn. enı aım.ıyı. eş- ~ ""° 0~ .. ~ .• ... f .. t f 1 b k •ebbüsatta bdundugu gihi, lıas 

' 

613 200 519 40 638 40 91'1 100 ı~ 40 135 ıoo son tetkikatını bitirecek ve pa- kıl eden 8 7atın bu va. zı eyı yap ran uç ane aza mc us çı a- • - k G d d · ·h ta o'an 99 mütekait de Gülhane 626 40 731 40 689 40 9:;2 200 280 100 157 ~ı zartesi sabahı bütün mahalleler tıklarım ayrıca mechsten aza ca -tır. eç~ evre e ıntı ap 
1'79 40 12061 40 709 40 960 1000 28h 4-0 208 ıoo de cetveller aynı· saatte asılı bu- intihabına lüzumu kanuni olma h?kl:ını haız olanla.rın. adedi 52 ve Cerrahpaşa hasttiıanelerine 
.84 100 93 40 829 40 3321,1 40 313 4•) 317 200 d ;;.. .1 . ,;· d" bınd• Bu defa 82 bındır yatırılmıştır. Mütekaidinin ço-
' 88 ıoo 146 2000 830 100 2b7 200 4,16 4'1 441 40 lunacaktır. Cetveller mahalleler ı.,.m 1 en s.ır u. 1 K .. d 1 · t'h h. kl cuklarından mektepte tahsil et 

J 844 100 173 40 889 100 274 ıo 495 40 ıı.'i2 40' de 15 gün talik edilmiş bııhma· T~krir okunduktan sonra E- aKıAnRarAın 1ın2 ı ~rp 
1

8
• :ı 

1 
922 40 208 1000 923 ıoo 401, 40 5Jf 40 660 ıoo kt min Ali B. söz aldı. Ve 16 hazi- AN , - eş.:ılatı e- mekte bulunan 6 çocuğa kitap 

. '159 ıoo 218 40 940 40 4.l7 ıoo .59.l 40 u86 40 ca 
0

1
r: k h , . f . . ran 926 tarihli intib<:p kanunun sasiye kanunu tadil edilmedik- verilmiştir. Yalnız bu sene O· 

11 ı 00.l 40 380 40 981 40 4114 ıoo 64.'i 40 ~01 40 un a sam ey etı te tısıye · . , . . · 'h tm k ı -'· dun ve kömür tevziatı yapılma-, b" · · · • : . elan bahsederek yenı aza ınt;ha- çe ıntı ap e e ve o unrnu" 
• , 43 40 418 40 212033 40 S2o 40 b73 40 822 ıoo ır ıçtıma yaparak umumı \ azı-ı b r· . d'k" . hakkı münhasıran erkeklere a- mıştır. 
c' ı 71 ~ 465921 4040 '18187 ~O tı-ıı ıoo :,'8~~ 40 743 ·l'l yet ve hazırlıklar etrafında gö- rn'.n uzu'.11una ve sım. ı ' vazı- ittir. Gene cemiyetin erkanının id 
1: 183 ..,, ., 722 40 " 40 809 .ı.o .... 1 .. t" yetın pratık olduguna ışaret et- d 

1 188 ıoo 637 100 241 200 763 ıuoo 800 ıo•ı 929 -ıo ruşu muş ur. , ti. Necip B. Emin Ali B. e itiraz Bu kanunun tadili için şimdi iasına göre cemiyetin varidatı 
il Su8 40 67! 40 313 40 847 ıOO ııııs 40 932 ır~ ~eçenler~e ~~? ~ısluğa m~s- ederek encümeni daiminin bu lik tasavvur yoktur. Yeni mec- se~~de bir ~akvim hasılatile ma 
c ~ 2: :~ ~ :; 1~ ~~ 2~ 4::!:~~ ·!ı ~~~ ~~ 1 takılen namz~tlıgını koyd~gu vazifeyi yapmakta salilhiyeti ol- !is gelmeden mevcut olan mec- anfı umumıye mecmuası ve ai-

• 558 40 981 40 571 100 ı 59 40 208 ıoo 995 200 j dy~zılhan ı;n~allı~ ~rfan Fe~zı B. duğunu söyledi.. listen mühim kanunların çıka- dat ve dühuliyelerden alman 
- 781 100 18062 200 637 1000 180 100 .:!58 100 47040 100. un ey eti teftışı~eye m.u~aca- Keza Avni ve Nazmi Nuri rılmaması mukarrer olduğuna parala.rdır. Bun~la. da ancak 
ı 983 40 91 40 21847 40 24•• 40 299 4<1 fi7 ·lO ı' 3,t edere.le ~vrakı lazımesını tes- Beyler de takririn lehinde ida- nazaran yapılmakta olan in ti- masar~~at yevmıye~ın?en başka 
:1ı 1 

~~~ :g ~~ ~ :~ ıC: ;~ 1~ ~;~ ~; 1 i~ 
1~ lım. etınıştır. . .. . rei kelam ettikten sonra kabu- haptan kadınların istifade ede· pek mubrem olan ıhtıyaçlar te-

" • 00 9 2 200 irfan Fevzı B tercameyı ha 1.. ·· klif ·ı R · k · · miyeceği gayet tabii görülü- min edilmektedir. Varidat ço-1-1 40 ıa., ı ı ~ 324 40 521 ıoo 280 ıo 1 . . , · - unu te ettı er. eıs ta rın - - kd. d k .. 1 h 
,; ~72 100 237 100 924 ~o 418 40 .'i57 ıoo JJJ -ıı, ı. lı~ı .ve fo.to~rafını da Ankaraya reye koydu. Ekseriyetle kabul yor. galdıgı ta 11 e te aut ere er 

SOÇETA IT.~L YANA 
Dl SERVIST i\IARITl\H 

Brnzile vapuru 
17 mart salı 

(Sicmar, Levant 
Ekspres) olarak 
(Pire, Napoli, 
Marsilya ve 
Cenova)ya gidccckcır. 

SARDEGN -1. vapuru 19 mart 
perşembe (Sıt;nar, Soria, F.k<
pres) olarak ( RoJ J;, l\Jcrsin, 
lskenderon, Tra blus, Beyrut, 
Kayla, J,kentleriyc. k<ına, 

Napoli ve C'enornhr. gidecektir. 
ASIT\Zl\l. 'E vapurt. 2:l nınrı 

pazartesi ( el~nlk, \ olns., I'' _, 
Patra,, Katana, • "apll', \.tar ,!ya 
ve Cenova)p gldecc ,r, . 

Tafslltt lçın Galatar.la nıc-keı 

rıhtım hanında umumi ·ıc:n ıe 
aiııe müracaat . Tel l'tyoP;lu 
771 · 772 ve ya P.t:yoP;. J'lJa 
Perapalas altında , ·Atta • ·asyo 
nal Türkiş turist ııctn.ıiye 

Telefon Beyop;lu .1:;99 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısmdıı lıcyne:milr 
yataklı \"ll{Un 1-.umpınya ıuı 

Tel: Beyoğlu 23JO ,.e yahu 
lscanbulda Fnıinöıııinde lırur 
sokağında !! i\umar:ıda at ıte 
veklllne mUracaar. 

T d. f,ta ı :ıul - • ı 1 l '98 ıoo 648 40 23026 40 42~ 40 5ul! 40 335 • gon<lennıştır. edileli. türlü vardım edilebilecektir. 
ı 1 IOI 100 669 100 192 100 713 100 574 ıoo ~69 .ı.ı S h · · d ı·-· · k Ankara köy muhtarlarına Şiro'diye kadar aktedilmeyenlJ•l!l!IJl"'1J••.-•mmımmlll:! 

f ı.39 40 869 40 194 ıooo 754 100 696 40 474 ıoo k-~. rımıbz eknakn;zet ıgı~ı oy Müteakiben vali ve belediye Vell zadevapurıaı-ı 
', 148 40 14090 40 881 40 7sı. 40 814 40 487 40 ma uzere aş a ımsc muraca- reisi Muhiddin B. hey'eti tefti· talimat kongrede haziranda aktedilebi· 

510 40 ili 200 524 190 8.l<ı 40 l!Jl 40 507 100 at etmemiştir. ş:yenin şimdiye kadar fevkaiade lecektir. Cemiyete ait fırına sa- Karadeniz postası 

l
i' r ı?4339 10040 !6062 ~ 5.• -1586 20040 3501 .. ' .. :!ı ~ •8ı5ı 9.ı 100010<1 776278 ıooo ı Mülhakatta intihabat mesaisinden dolayı teşekkür e- ANKARA, 12 - Dün bütün tılmış olmayıp takvim ve mec- lktısat ı ·~ul ru 14 

• ..,, .. ""' ıo Ankara kö~· muhtarları burada mua cemiyette tabedilerek bayi ,, 
ı ı l ı74 ıııo 30ll 100 ~81 4-0 26'> 40 '151 ıoo ~016 200 j faaliyeti ı· dilmesini teklif etti. Reis reye toplanmışlardır. Kendilerine in !ere satılmaktadır. Firma isti- C 

180 40 441 40 634 4-0 347 40 ıı~2 40 48 4'1 Kartal ve aÇtalcada intilıa- 1 koydu. Müttefikan.-l<abul edildi. tihap cetvellerinin nasıl tutul- mali doğrudan dog'ruya cemiye umartesİ 
it 113 100 464 100 749 100 430 IOOO 9/l3 ·lfl 82 ıoojbat cetvellcrin'n tanzimi hitmiş Celse nihayet buldu. ması lazım geleceği izah olun- te aittir. Hizmete eh·erişli olan günu akşamı Sirkecı r ··~onda, 

1 119 ıoo 484 40 946 ıooo .ı,13 4() .ı.ııs:ı 40 14a 40 _ h k ti z . 
1 

166 40 6~3 40 i4184 40 678 41) .ıoı 40 152 ı·ı 
1 

muştur. Bugün bütün Ankara mütekaitlerinden bir kısmı ba- arc « e '..Ongıııdak, el-l ıu, ' # ' ~ Gerze, ~am~un, C..ı..•csıu 1~r , -ı5ı 40 833 ıoo 220 200 ~02 .ıo .l7fl 40 20:- ıo ~,,~_r: l/O 1 e -~, köylerinde cetvellerin doldurul zı müessesata yerleştirilmiş ve ve Hopav., ., .. met ,,. ,, kı··· 
• 55 40 9l I 4-0 :ı.ıı 200 ?l:l 40 J96 40 ~on 40 11111!!!!' 0 --- masına başlanm1Ftır. bazıları içın· de teşebbu··satta bu 1 :64 40 15008 40 440 40 78.J. 40 H 2 40 ~20 40 ayni bkelelcrlc .;urı:-c~c \ak ı 

1 
52 40 17 40 -454 40 36116 40 0 2000 237 .ıo alıp kaçmıştır. lunulmuştur. ebir Görelt. fara, (~n'<-. lhrıe-

~ · 25 40 92 40 507 100 :.!8~ 40 462 100 240 1000 3 M · u~rayarok ""det rdtc<kt • 
·. ;ı 40 239 40 530 ıoo 28: 40 .'iJO ıon 26+ .~, B k d be t d - e~rutıyet mahallesin- -----•-

1 

-- -ı1 ·vv ey oz a ır ar ·a a d G"T ·1 k \ilk ve yolcu için Sırkect ./\ l 47 40 247 40 539 40 ~oı 40 ~86 ıoo ;J3J 40 e oturan u ızar ı e ·omşusu Sofya muhtelı'ti' gelınek V 
fı2 100 ~87 '" •71 100 A h k · 1 ilanını eli ıarlc vapur .,ı .. .:en-

: ·• ""' J 67: ı 00 ~88 2000 360 40 1 yşe anım avga etmış er 
79 100 524 100 596 100 713 40 ~15 40 "2 d f • t»ınamüracu•.Teletın: !·. !181) ~r · , ...... 411 1 e ı·ne bu)unO"'l birbirlerini ı:ıövmüşlerdir. ısteyor "'!!!!::2~ 95 1000 558 40 61 ı 40 i7~ 40 i91 4-0 511 2001 ., 4 G ı d b = -

• 38 40 5114 40 711 40 79b 100 819 ,W 614 .ıo - a ata a oturan oyacı İstanbul futbol mıntakasına, S T -_, 
ı ı 93 100 583 40 761 40 839 40 889 ıo 652 40 Bekiri YüksPk kaldırımda otu- Sofya'dan gelen son telgrafta İnema - iyatro 
li 39 100 726 40 792 40 985 44 91 ı :·oo 748 .ıo ran kebapçı Ali bacağından Sofya muhtelitinin İstanbul' da İ B D ülb d · 
~ ı 00 ro 7~5 100 918 so 37014 100 9.J.11 40 95ı 40 Y a.1aşma Mehmet bulduğu altınları yaralamış, yakalanmıştır. nisanın 12 - 13 üncü günlerinde s. · ar e ayı 

1 a7 40 844 40 25089 ıoo 57 40 95tı ıoo 49015 2000 5 _ Yankesici Altın diş Ö- temslllerl 
c 44 40 930 ıoo 463 40 119 ıoo 440~~ .ıo 263 40 }' tesl" b l Ş f iki maç yapmak istediği bildiri! 

ı' 45 4-0 16084 100 524 40 129 100 64 5000 299 lO po ıse ıme m ec ur o mu . mer ile arkadaşı Tevfik dün mektedir. in m.oınsı B~ır:ıııı SUl 

lr 25 40 225 100 557 100 184 100 104 40 335 40 Beykozda bir tarla bekçisi ·kimseye vermemeğe, lsaptırma- gece Bayram sokağında Naz- İstanbul muhtelitinin nisan ~ ~I ~ij ı~.30 da ve 
,ı t ı 1 40 302 100 71 7 ıoo 320 40 l97 4-0 472 1000 evvelki gün oldukca mühim bir mıya azmetmiş, gidip küpünü lının evine tecavüz etmişler, bidayetinde fzmir'e gitmesi ka- saat1~~:~d• 
·3 93 40 ::151 200 718 40 334 4-0 222 8000 561 100 . b' ..• d h"b' 1 b k b" kl . f k t 1 1 1 d •' 11 1000 :180 40 803 40 348 30 224 100 677 401 servetın ır an ıçın e sa ı ı o - aş a ır yer sa amış, geceyı a a ya 'a anmış ar rr. rarlaştınldığ.ından bu telgrafa 
• 30 40 .J86 40 826 100 422 ıoo a24 40 739 .ıo muş, 24 saatlik zengin bir ha- zengin hayallerle geçirmiştir. 44 lirasını aşırmışlar henüz muvafakat cevabı verilme • 

1 1 

Y~l·~~·;;~•r 
: g 45 100 44S 1000 847 1000 491 40 .J.15 40 741 ıooo yalin ve derin heyecaıım zevkın Fakat ertesi sahalı bütün hayal- l miştir. ' 
' 71 40 4sı ıooo 861 ıoo 59'2 40 ·Hl ıooo 771 4-0 den sonra bu miihim ~eıveti ge- !erini bir anda yıkan bir hadise Façadan stanbula gelmiıı " aun '. 
ıı 58 40 496 40 935 40 600 4-0 4+5 40 823 40 b' .. d k b . . olan Ali Haydar Beyin Laleli Himmetzadenin y e ni 1111 .,ainı · Ce-
.1 64 40 •nn 40 977 40 711 40 "20 '>OO 8,54 40 ne ır an ıçın e ay etıruştır: olrr.uştur. Anlaşılan Mehmet . 1 . orge de Jlo, 

vvv " - yangın yerme e 44 !ırası aşırı!- üheli 
't 19 40 .'i77 40 26080 ıoo Servete kavuşan adam Bey· çömleği kucaklayıp giderken rapo r u Nakledc:ı: 
·a ~ ı: ~~i 2~ !~ !81 •1-• • kozda İlyas Beyin yana&ması birdenbire peyda olan adam ha- mBıştır.. • • J }" d ANKARA, 12 - Maliye ve- 11111111 Ertuğrol 

, :11 J; 1000 ~ 56 40 315 100 Avrupada 125 dil ! Mehmettir. Kavuştl•gu servette her vermiş olaca'.: ki, bir polis eygırını zor a e ın en kaleti, Himmet zade Hüseyin !\l•hsin 11 

1 
~ı 40 763 40 513 100 bek<;ilik yaptığı tarlanın bir kö- gelmiş, Mehmede diin kucağın- almışlar Hi\sünü Beyin son raporunu tet t;ışe her ıcun »at ısıo nııihareu 

·) 40 935 40 582 4-0 Avrupada kaç lisan konusul-j şesinde bulduğu definedir. da görülen çömleği ne yaptığı- kike muamelatı nakdiye müdü- açıktır. 
ır 82 40 943 40 638 HXl · • h . M h 1 . Yusufpaşada sütçü Arap 
i ~- 40 963 40 665 .10 duğunu merak edenlerin mera- Mehmet t:ırlasını bekler ve ~ı ı:_onmış. 11 • •• e ~et .. ıer şeyı kirli Sabri dün gece Tepe ba- rü Sırrı Beyi memur etmiştir. \ııı yışuıd•n aş•. ı çocıık'ar ti-

. 1. d t · b" d k ınkar etmış, comlegı gostenne- ı'st ti' tı"k ku Ja 1 yatroya kabul edilmez. 91 40 003 1000 755 200 kını tatmın edecek surette tet- e ın e tu tugu ır eyne parça · f -. - . ğından gecerken taşımakta ol- a S rs r - --
ı a 16 40 256 40 7~ 40 kikat yapan Cenevredeki bey- sile toprağı eşelerken hir aralık mı;, a~.atl~~lS =gı tahtrrı- duğu iki gügüm sütü ile beygi- ANKARA, 12 - İstatistik ADANA ELEKTRİK 

·ı ~~ 40 ~70 IOOO 7 40 ı ·ı ı d'l k'l"t b h deg'neğin ucundan göz kamaştı- ya ta çom egın parça an- rini Raif ve Zihni isminde 2 kanunu mucibı'nce ista4"Etı"k u-. 88 200 :18.5 ıoo 840 40 ne mı e ı teş ı a ı u usus- . d . f la nı tarlanın kenarında bulmuş " Tiırk Anonim ~irkcıi 
33 200 419 40 949 1000 ta şu neticeye varmıştır. Avru- ran san bı: ma .. enı.':1 .. ır Jıp bunun üzerine Mehmet te çöm~ kişi zorla elinden almışlar ve mum! müdürlüğünde açılacak Heyeti umumi)e içtimaına davcı 

: 811 100 441 100 956 ~ pada muhtelif Jisan ve lehçe yuvarlandıgını dgorm~ştlur_. lay !eğin içinden rıktıg-ınr ileri süre kaçmışlardır. istatistik kurslarına ait talimat Şirketimi" adi heyeıi umum 1 içti-
h 83 40 444 100 988 "" ı k 125 d'l k ı kt d ret ve heyecan an goz en eve- ~ B" • "h d h name tastika iktiran etmis.tir... •ı p ~7 40 !132 ıoo 1!7003 40 ° ara 1 onuşu ma a ır. . - h h rek polise bir avuç para tevdi ır ınti ar a a maının 29 "art 1931 azar gOnü 

, .~ !Xi 40 567 l!OO 104 40 Fakat bu lisanların en ileri ge- rınden ugrıyan Me met emen · · Kurslar, her sene eylfilde baş öğleden e\-el saıı ı ı de ı.unlıul'da 
· ı i6 -40 616 2000 184 ıoo }enleri sunlardır. Almanca· sı· yerinden fırlamış, yuvarlanan etmıştır. . Kasnnpaşada ~.re soka~m !ayacak üç, dört ay devam ede- Bahtiyar hanmda ktin A. t: <;. şir· 

, JO 4-0 757 200 213 o10 mily ~ ··f ta fmd k ' sarı madenin üzerine atılmış,. Bu paraların bır kısmı l 115 da oturan kazancı Omer oglu cektı'r. Kurslara büt'" un·· vek'"et-1 
9 40 

on nu us ra an onu- tarihi' di S 1 Ahm di S l'h . .h . k . . ..., kcd ldarehane;inde vukuhulaca~ı iltn 
• ~6 40 916 1000 33 şulmaktadır. Rusça konuşanlar 1 avu<;lamış ve bir müddet. meb- _ 1 r ve .u.tan . e n a ı ın:_ı ar kastıl~ ~ndısinı ler, vilayetler, belediyeler jsta- olunur. : 1 ~ ~ ~5: _!g 428 ~ (yalnız Avrupa kl't'asında oJa-jhut, mütehayyir seyretmış, son tugras~ havıdir. Bır .kısmı da sol bacagından tehlı~elı suret· tistik memurları nöhetle işti- Ruznamci müzaktrak ccncçhi ıir· 

1 :J6 40 18011 1000 ~; 40 rak) 70 milyon, İngilizce konu-ıra C'Ilgınca bir sevin<;le keneli ı muhtelıf kıtada ecnebı parala- te yaralamıştır. Henuz 21 ya- rak edeceklerdir. dır 
~6 100 12 4-0 ~ 1000 şanlar 47 milyon, İtalyanca ko- kendine haykırmaya ba~lamış- ndır. . . ş~n~.a .?lan Sal~h .in~.ihara te~eb 50 kadar avuk a t tasfiye 1930 scnei ticari,·caioe ait 
S9 40 86 40 125 40 nuşanlar 41 milyon Fransrna tır: Polıs bu hususu tahkik et- büsunun sebebını soylememış- • bilanço ile Ur ve zarar heı;•bının 

1 JS 40 260 ıoo 853 100 . ' · D f' kt d' .... h h 11 · · tıı" •• Maam" afı"lı serlıoşlug-un bu e dile c ek ibraz ve ta~dık~ heycıi idare ve mu· · r JS ,.., 270 40 a 8048 ..,00 konuşanlar 39 mtlyondur. - Altın .... Altın... e ıne me e ır. me met aya ennın ""' - • h kk k · d .. · t t · · Jd - ·· l k ANKARA M cı· • rakıp raporlarının ta<Yihi ve heveti 
· 79 40 29~ w 211 -40 Etibba haysiyet divanı buldum, yaşadım. ta ~ . u etmemesın en mute- ış e esırı o ugu soy enme - , 12 - e ısın idarenin füruo. 

J3 40 ~41 ıoo 4JJ ıoo . . . Ve hemen <leg· neg'in ucuyla e~_e- essırdır. tedir. Salih hastahaneye kal- pazartesi günkü içtimaında, he-
1 E d m. Sait d 2 Heı eti idare ualarıom hak ~8 40 .~8.~ 40 463 ıcoo .. tıbba odası haysıy~t ıv~111 !ediği yeri tımakları ile kazmıya ırılmıştır. yeti mahsusaca bir daha hizmeti kı huzurlle ınuraıııp ücretinin uyini, 

t ~8 100 508 ::g :~ ~ dun t<;>planmıştrr. Tevfık Salım başlanu>?. çok uğraşmadan yer- Kavgalar-Cerhler Dünkü kazalar devlette kullanılmamalarına ka- ._ l lnet id c ;,,ıih" ''· 
i ı 13 ,;(~ ~~ .10 .~07 40 paşa ıle Dokto: Hasan Kenan den oldukça bityük bir çömlek rar verilen avukatların, avukat-
~ w 40 911 200 b26 40 Bey arasında bır rapor mesele- çıkarıp kucaklamış, kulübesine ı _ Uııkapanında Zeyrek iş- Bebikt1aştab oturan ~ıvha: !ık yapamamaları hakkındaki lVHsırda kıbrıt ıntlısa,n 
l 18 40 924 ıoo 8~.2-ı 100 sinden çıkan hadiseyi tetkik e- dogru ilerilemiye başlamıştır caddesinden aeçınekte olan 15 er ~dvket. o ı~a dahçede ın ı- tezkere okunacak ve kabulünü KAHİRE, 12 A.A. _ İngil· 
c O 40 19132 40 40 derek kararını vermiştir. Yerin kulai!ı vardır derler... . " . sar 1 aresıne aıt uvarı sıvar- müteakip Adliye Vekaletince )2 40 152 ıoo Q4Q 40 0 .. T f"k S 

1
. p d' - yaşında Alı Bekta!l ıle sabıka- k dü .. b Ik . - . k 1 tere Mısırın kibrit inhisarı hak· 

( 
17 ıoo 242 40 'ıl918~ 100

1
· 1 ll:n. ev ı a ım asa ın- Mesut adam kulübesine kol'lar- lılardan Abbas arasında kavga en şmu~ e emıgı ın mış her tarafa tamim edilecektir. kındaki kararnameyi tatbik et-

l4 ıoo ı9ı 200 199 4ı;. enmıştır. ken o"nun·· e bir adam çılanış. ' · trr Bunun üzerine barolar tarafm-V çıkını~. Abbas Bektaşı bıçakla I z Tak . d t H mesini kabul etmiştir. Maama-
• ı 40 2ıı9 40 412 40 erilen karar mektum tutııl- _ Ortağız demiş. Mehmet yaralavarak kacmıştır. - .. sım e o uran . avva dan bu vaziyetteki avukatlar tas fih, prensip hakkında müzakere 

c ı ~oo '170 ~J '80 4-0 makla beraber kararın Hasan sormuş: 2 _·Laleli apartımanlarında 1 ~anı~ dt~~- tra.'?1v~daı:ı ınmek fiyeye tabi tutulacaktır. Bu su- etmek hakkını muhafaza etmek 
r :~ ı~ !;1~ ı:ı:;:: ~~~ ı~ ~.enan. Beyin lehinde olmadığı - Neye? mütekait miralay Nazif Beyin ıs~er en u~muş, asın an ya- retlı: tasfiye edilecek avukatla- tedir. İtalya yeni gümrük tarife 
ı ır, 40 429 40 ~17 ıo soylenıyor. - Bulduğun defineye... : dairesine evvelki akşam hırsız ıa anmıştır. rın miktarı, ekserisi İstanbul'da sini, bilhassa un ve mensucata 
• " woo 4-14 40 941 .ıo Sayım cetvelleri - Git işine be ... Ben define girıni~, daireyi soyarken bir o- Zavallı çocuk olmak üzere elli kadar tahmin ait bulunanları protesto etmek 
~ ' 1~ !~~ 1~ :;!~ 1~ Defterdarlık kaza mal mü- falan bulmadnn. dada oturnıakta olan 40 ya§rn- Tophanede üçüncü set soka ediliyor. • • üzre Mısır'a bir nota vermiştir. 

•<ı 40 ''8 40 1>0212 4-0 dürlüklerine sayım cetvelleri - İşte küp kucağında... da hizmetçi Fatma Hannn hır- ğında 5 numaralı evde oturan Çay zıyafetı Mısır verdigi cevapta, bu tarife-
ı •' 40 '80 ·~O 222 40 tevzi etmiş ve mal müdürleri - O benim be ... benim ma- sızı görmüş, fakat daha kadın- Sabri ağanın çocuğu 8 aylık Eclehiyat fakültesi talebe ce nin mahalli sanayiin himayesini 
r ı!l 40 590 lOil :l43 1000 de kendilerine merbut maliye lim. • cağız ağzını açma.dan bu l;tis- Ali mangala dü~m~ş. yanmı~. , ıniyc.-tı dün Tokotliynncla mii- istihdaf etmekte olup İtalyan 
'• ol_ ·;~ '~11~78 <lO<ı 3649~_ 1

1,
00
10 tahsı·ı şubelen"ne bu cetvellerı· B ·a h b · · h l ı · · l ı · · · "h .. ..., .. ., - en gı er, a er verırım. ta nrsı;'. so- meın~sıııın altın yı>pı an tec.avı r.'~1c~••r olma- tlerrırleri şeı·efine lıı. cay zi\·::- mahsulatı aleyhme müteveccı 

• ' ;·~o 1m ~~8 o göndermiştirr. . Mehmet kucagındaki serv,.ti dan y:ual'lmrs ve ;aH kla.ın n:ış, ölmü~tür . <et ye•mi§lİr. btıltınmadıi'ınt bildirmi · · 
·~ -;!l!:!!!!'.~~~~--::~:::-:..:-::......:.:...;;;;;;;liilıllml~mllıiiııiııiıiiıi 
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OKUYUNUZ ve 
istifade ediniz! 

EVİNİZİ veya AP ARTIMNINIZI İNŞA 
ETMEDEN EVVEL . 

z ·n levazıınan inşaiye stokuna malik bulunan 
SOVYET ~~~y ALIST CUMHURlvETLERI ITTlHAOI Ticarctl 
Hariciye Mıımcssllliğlnl istifarc ediniz. Şerait gayet mıısaıttir. 
Evinizi ve)'& apaıtıınanınızı inşa ettirmeden eve\ listemizi tetkik ediniz. 

SA TIIKLARIMIZ: 
1-Novoro~lski·Portıand çimentosu, mücerrep ve pek mükemmel cins. 
2 Eteroit • Damlan kaplamak için rakipsiz cins. 
J. Tol. llinaları rutubet ve hararete ka"ı muhafaza eder. 
4-Marsilya klremidJ • Sovyet mamullt4 en son bvaidi sıhhiye da

iresinde imal edilmiştir. 
5. Tracott ·:Klinker tuğlalan - Parkeler için, son model, her türlü 

rekabetin fe\·kindc, teminetı mutlaka, safiyet, mukavemet ve hüsnü 
intihap hassalarını camidir. Bilnasia hastaneler, mektepler ve nbbl 
kllnik:ler ıçin şayanı tavsiyedir. 

&·Gyps • Dombas fabrikalarının yeni bir müsıahzan, rakipsiz ve en 
mükemmel cins. 

7-Alçıiar • Her ne,·i tezyinat! mimariye işleri için yegAnc cins. . 
8-Asfalt· \aya kaldınmları, caddeler ve buiusl inşaat için t•minath cı~s. 
9-Çinller • Banyo salonlan, mutfaklar. hastaneler, mektepler ,.e saırc 

için muhtelif boy ve renklerde, son derece "hhl ve safiyeti 

teminatlıdır 
Avnı zamanda her nevi inşaat t~larımız dslıi vardır: 
Mermer. Artik yumuşak taşı • Kınlrnık tehlikes'. olm•~s:ıc-ı 

delinebilir ve boy:ınıbilir. \ alnıı Soıvet 
mamulAtL 

Granit ıa ·ıarı. Caddeler, köprüler ve kaldırımlar için bilhassa 
'fürkiye,. Mısır, Suriye, ~ı\frika ve sair sıcak mem· 
leketkrde iyi neticeler vermekle mücerrep. 

, Artık trredJut etmeyiniz. fazla tafsilAt için Beyoğlun'da Sovyet hanında 
SO\"YET SOSYALiST CUMHURiYETLERi trrlHADI Ticareti. 

l l.•iciı c \l~:ııe.1;illığtne müracaat ediniz. 
Telefon Beyop;lu 4060 j 

--.Bir Fransız Guvernant~-:' 
, e a >•ir villyetlerde bir ,·eyı fazla çocuk için iş ara yor. 1 

l~~~~~~G~al=a~ta~'d~a~l~zm~irl~io~~~lu~H:ı~nı~n~da~6~n~u~m~e=ro~y~a~~~~i!;i' rf ~ .\1. ı ı. adrc•i"C ,ı '9cuatları 

isat Vekaletinden: 
Ankara merkez Tohum ıslah istasyonu civarında yapı

lacak olan (4583) lira bedeli keşifli Miçerlin saksı serasile 
iki adet Fide yetiştirme serasının inşası tarihi ilandan iti

baren (21) yirmi bir gün müddetle kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmu'ftur. İhalesi 29 mart 931 tarihine 

müsa dif pazar günü yapılacaktır. 

M1LUYET 11131 7 .... ----... ,, 
l men Elektrik iPLIK 

BEZ CCOUCUCo 

8tılı:oııüz 

Kıvrak 

Katlı 

t;ıli!deri 

ooocx:x::x::;o 
.,.vrupa malından daha 

SAGLAM daha UCUZ 
(Va ter) 

(Ekistra) 
(Retor) 

DUz çizgili rankli, ince ktlın 

Bezler Perdeler yaza mah
aus l~lblselilt ve .alr be1\er 
imal olıınur. 

Her türlil çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT F ABRIKASI 

Nasuhi 

Posta kutusu (67) Adana 

lleyoğlu beşinci 

ğundan: 

lfü borçtan dola\! rn•hcu" ve 
sıttılnıa!ına kanır \eri!t ga1.ino ".ın· 

dalyaları ma. ılar ka ·ıfc perdeler 
cle\..-ıirık laınlıolan 'e aırc g:azino 
eşyası lC-J gJı w ıin~.: '1lı gunu 
saat 16 dın ltıhare ile) ğlund:ı 

Mart 1931 

Münderecat 
1- Kudreti elektrikiyenin 

ziyaya tahvili 

2- Tenviratın asri tema· 
yülatı ( L. Gillet) 

3- Mütenevvia: Büyük bir 
geminin mutfağı, gece 
sporu, bir tavuk küme
sinin sun'i t~nvirine ait 
bilanço, korkunç rak· 

1 kamlar, iki referan • 

lı ~~ 1 

1 

4- Yüz sene uyku, ( Ro· 
bert o;eurio-:lne) 

5- Mizah sahifesi (Henr.ot) 

6- Türkiye güzeli k kıra-
Hçesi ve saire. 

Elektri t Şirketinin mu-
Diş macununu 

ve sda surmest 
ile kıl podrasını 

her yerde urayı· 

nız 

lmam sokağında l,a : gızt. osu 
nu, ur.Undc bllmuza c c satılac•· 
ğındaıı mahallinde baz· bulunacok 
memuruna ro.!ra1.:a.a ,311 ıi =ı \onur. ' 

addit k:raat memurlarından 

veya Metro Haııın"aki da
irei mahsusasından Ameli 
E!ektr"ği İ;teyiaiz. 

uromurd: • Knoll> tabletleri dünyada en zıyadc muteammı 
asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyo 
larca v:ıkada tecrübe edilmiştir ve herglln binlerce dokt 
fır 13.rafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 daki 
geçer ge.,-mez, şayanihlyret olan müsekkin tesirini göster 
Uzun zamaıı alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczaneler 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alma 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafc:1, de KNOLL A.-0. d 

.... işçi Aranıyor~ 
llu kere i<tınbul'd.a ıçıl.tcak yeni bir çorap fabrikuonda 

çılışınak Ur.re "Kotnn maşin, tabir edil<n makineleri kulisn 
mığa muktedir Türk işçllennc ihtiyaç vardır. Taliplerin 

rou\·aı.zah ıdre;\crllc ve ( M.M.) rumzılt lstanbul Yen 
l'ostahınc 176 numerolu kutu adresine tahriren 

.... mUracaatları 

T~BKilE &~, H~BİIE İ MERKEZ BANKASI 

Devletim·z· n illi ve 
al" •• es 

~ 

ses1 
PARANIZIN A IRIL c "" GI MiN VE KARLI YER 

15 Nisana Etmek Üzeı·e Yerli Ve 

Ecnebi Büyük. Banka arın Gişelerinde Umum 
Şartnameyi ve planları almak istiyenlerin vekalet muha

sebesine beş lira vererek :ılacakları makbuıla Ankarada 
telsiz civarında ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniyesine 

müracaatları ve taliplerin bedeli keşifin 'llı 7,5 uğu nisbe-

tinde teminat akçelerile birlikte yevmi mezkürda saat 15te . • M • A 1 İktısat :.ekalettilazirmaau'"~ay~:teş::1!~n:a~a:üt~;::~:uk::~~ 1 Hisse Kaydı uamelesR çı mıştır. istifade Ediniz. 
yona mı;racaa ı ı · ·ı • ' • r·• t klı'f'erı""i dermeyan ey ı>me erı ı a'l o mıur. , L 
nı.-;a LeV.J"'"'ln ': , -

~S~~~~!, ,a~!V~!~~mm!~!~~-~~.~I~!~.,!~~~!: .~D .. e~vl.et=~D~emzm~ir -yml!o~~lar .. ı _o::z;~~allD.rs::ıe8s;-i~~i-=Ia:na:rı:.~ 
Sazova mevkiinde J0,000 !ıra bılırler. p b .... 

Devlet DenıiPJolları ~ınuın Mü~ürl" ~ün~en: bedel' h li ambar ve 26 Mart 93 1 crşem e gunu 
ı mu ammen . E k' h' 2 . M" 

hanga b' ·ınşası vahidı saat ı 4 te s ·tşe tr ıraat u-r ınasıııın • . 
fıyat üzerinden ve 5.3.931 tan- düriyetindc müte~ekkil inşaat 
hinden itibaren 21 gün müddet- komisyonu tarafından ihalesi 
le ve kapaiı :;.arf usulile münaka · ra kılınacağından taliplerin 
sayk p· şeıc -. ~ onulmuştur. roıe .~e · vmi mezkfırdaki saata kadar 
raıtı görmek istiyenler mues~e- ye.. atları ilan olunur. 
se nıüdürlüği.inc veya Beledıye mura~- -

~ski;ebir ~azova Tohum ısla~,~~~~!!~~~~!~~ 
S Eskişehire 4 kın. me.safede 11~!'.u:emü~acaat edebilirler. 

azova ınevkiinde 8295 lira 93 lıgın · .. .. kt · f 28 Mart 931 cumartesı gunu 
~ruş ?edeli keşifli Dray ~r- Eskişehir Ziraat Mü-

Devlet Denıiryolları Umumi İdaresi ve buna 
merbut işletme ve inşaat aksamının ~adroları 
kamilen doludur. Yeniden men1ur alınmasına 
ihtiyaç ve imkan yoktur. Lüzum görülünce ve 
mi.inha! olunca o vazife için aranılan evsaf yazıla
kar gazetelerle ilan edilecek ve nıüsab aka imtihanı 
açılacaktır. Gerek İdarei umumiyeye ve şubatına, 
gerek diğer makaınata müracaat suretile iş ara
nılmaması ve bu yo~da vaki olacak ınüracaatların 
nazarı dikkate alınamayaca~ı sureti kat'iyede ilan 

mıng laboratuvarı binas.~ın ın· s~.at .. 1.~. te e miite ekkil inşaat 
Şasr 7-3-931 tarihinden ıtıbaren durlugund ş d .1 ı · : . 
21 g_ün müddetle ve kapalı zarf komisyonu _ıaı;::; ;:ı;0;;~~s~.~~ 
Usultte münakasaya konulmuş- ra. kılın~~a~:ı-i saata kadar mü- olunur. 
tur. Proje, keşif ve şeraiti gör- mı melı . \· 'oluıvır • * • 
tnek istiycnler müessese Müdür racaat aıı 1 

an. · · --
---:.:::::.:.:_~:::::::..:::::.::...:..-~~-:--

~~ Mu~telil nıa~ine ınüna~asası 

MAMA 
Dr. H. Ş i N A S t 

\ &vr ıuıuı> en cıhhl gı<lasıdır. 
--il ~ -11 ntı icra ;\leınorlu 

e'\OnıU , 
~undan- h ·uı ve Ilı; bcıı çt•n dolap ma ' .. 

Lılmasın:ı karar \ier n Kılım, 
ı keme \esair C\ cşva<ı 17-3·931 
t:arjı !ne ml's:ıCif .:~lt ~nü s:1.:ıt 12 den 
lllbcren Yeni çaı •1 28 No. lı San· 
<lıkçı <.ııkkfoıı,ııı 'uııunde hilınilza
~·dc »ııbc;ıgındrn ın:ıh:ıllindc hazır 
·ıtılurıacak ınenırrtı"':il ır.Lirac:ıa.t!orı 
L.4n olıınuı. 

ıslah istasyonu 

Liseler Mübayaat 

Komisyonundan: 

lstıınbul ~anar mekteb:ne nıiıha· 
vaa edilecek bir ad·:t hava kompriıriı 
~-4 931 ıarlhine ıniı'a<lif pazar günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf u5ulilc mdnah;avı konulmuştur. 
~artnaıneslnt ıormrk ,.. rnfsil:lt 

1 · 1 · Kon:ı~yon 
atmık ;,ceycıı ta ıp erın 

k'r•betinr nıürac:ıaılan 

H. P. mağaza müdürlüğünden: 
ldarcnıiz için paz.rlıkla ,,ıiibaynn cıııi"<'ck olan r hırdJv ıc, 

deınir, tarann11~ kene·~.'" .. tu1. ruhu, t:!~ktr K ı:dz~·ne .. i) gıbi uh 

telifi.ilci~< (.J.O) kıtlcm malzemenin itasına t•.ip olnc3Hırın l 6 :ı 9,J' 
pnarte>1 gunıi ,;ı;t on bir lıuçu!'t:t kadar. ı hr'rc c ·kl'.fıırn hultı
nabilecckl~ri \'C iı.ahat almak malzeme mu! • 1 · re vclt~ı 'ormcl 
üzere u~ ~uıuancsi, pazıır ı:;ıin'cri ll. 1' :'ıl:tgıı, ı.ı r ay.ın ,mmn 
ınüracnacı.ırı yc•lı ma,t vl:trak tcklihtL• l 1c1l;'arııı nu•nU'lC 

!erini lılrlikte vernıekrı ildn olunur. 
• • • 

l\luhcclif cb'atta duble, ,tJi bına Ye v,• •on camlan kapalt 
. fla munakasaya kunnıuştur. i\.hinaka,,ı h N s:tn 'lJ 1 p:ıt.artc 1 

;ur . d . 
gunli sant l 5,30da Ankarada da\'let dcmiryollart ı :ırc,ındc yapt· 

lac:ıktır· , k ı 
N'lin:ık.ı,.ıya İjtirak edeceklerin rckh. me tup ıınnı 'c mu vak· 

kat tcımnatlarını ayn. c;undc, saat ( 15) kadar rnuııakasa komisyonu 

kAtip!iğinc vermtlcri !Azımdır. . . . _ .. 
Talipler mıinakasa şarnamesını :ı uç ll•a .mukabılınde Ankarada 

ve Ha} darp:ışada idare veznelerinden cedarık cdebirlcr. 

-----------
• 1 

HAKiKİ MUSiKiDEN ANLAYANJ..AR 

·TELEFUKEN RADYOSUNU 
lERCIH EOERlER 

(ONICU 

Sesin temiz ve ltafdld 
-olması ancak rELFUNICEN 

.altlze ve oparlörll• 
mOmlcUndUr 

E 1: F 
OURL:iA BI AD LER ve ı:ı 

1 ·-· 
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BlN SÖZ 

BİR RESiM 

lstaabal lntlJıabatlle filen alllıadar lıey'etl teftlfly• mesaisine devam etmektedir. Bir kaç gUne 
tadar defterler llımal edilecektir. Resmlmls bey'etl faaliyet esnasında göstermektedir. 

cemiyeti taratnıdan dllD TolıatiJya:ııda bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ahiren M.oslıoTada on be,ıncı Sovyet kongresi açılmıf ve m6ayll Kalenin riyaset etmiştir, Bu kon
~rc maarli ve teşkilatı esasiye hakkında tetk:lkat icra etmektedir. ( X ) işaretli mosyll Kalenin, 

<XX) ltaretıl icra komitası reisi mllsyll Molotof tur. 

- :t\ 

lııgiliz. vellahh prens Do,galın Afrikayı cenubtde yaptığl seya~at malOmdur. Ortada sıcaktıın ve 
gllneşin şiddetli hararetinden korunmak için başına UstUste iki ~apka giym·ş olan prensi görmekteyiz. 

1 Dr. Süleyman Sırrı 
Dahili bıstalıklar. Alemdar Sıhhat 

Yurdu. Cumadan başka 

hC<' gJn 

ftuhalckak suretti hararet ve teıalll tevııi 
.den 'ay3n1 hayret eısmer yakıdır. Kuvvet 
a teslrl o derece bQyQkdOr ki derhal tedavi 

·a en •. edlt ;ııOrı~ı ıerlan teskin eder. 
\llcock'ı Plaster yiikısı sair mOmasll illıç· 
ıra hıflrtir. Zira tatb:k <dildi§! bQ!On n· 
-ıan ıarlında tealrtnl ifa eder. Lumbago, 
ilyatl~. Romatizma, Mka aGrıları, ÔkaD· 
Ok ve Nezle onun tesirine karfı ka· 
lyyen mu!.3vemıt ed~mo: •• 

7 

ALLC:OCKS 
POROU~ Pi..ASTER9 

... Her e-czaned9 S.!ltılır. 

Acenteıarı: J, BERT & Co, 
Posta kutu.su! 233 caıata, letanbul 

' 

-

Dilnyanın en hassas 'c rn dakik sann olup 
15 sene için taahlıütllidür. 

1929 senesi B.rselon meşherinde birinciliği 

kazanınıştır. 

Fiaflarıı eh\~eniycti ve saatlerin Z?rnfeti 
bilhaS<a rli 0 cr mıı kal arın fevkindedir. 

Türkiye için umumi vekili: > 

V AHE ÜTÜCİY AN 
lstanbul, Sultan Hamam, 32 No. 

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

Tayyare piyango müdiriyetinden: 
35,000 Lira isab~t eden 2lı,O!l9 nunı,.r,ı.ı hlctin iki parçası 

l;ıanbuld~a, birer parçası l'ursa, 11.mir ve :ııufta sarılmı~. 

iki parçası İstanbuld:ııı, bir parç;ı.;ı Ak,elıirdrn satılanıl\Jrak 
iade edilmiş, iki pJrça;ı da s:ı:ılm·ıını~tır. · 

15,000 Lira isabet eden 32-~26 numaralı biletin dört p:ırça>ı lstan
bulda. birer parçası Ankara n l.upseki'ı.le satılmıı birer 

parçası lstanbul İzmir ve i\Jersin'dc >rtılamıyarak iade edilmiş 
bir parça~ı da s ıtılnıamı~tır. 

12,000 Lira isabet eden 363 numaralı biletin iki parç"ı lst:ınbulda, 

bir ;ıarçcsı Eskişchir<le 'atılmış, iki parçaoı J,ranbulda bir 
parç.ısı Adaııada <:ıtılr.ıııı~ arak iade cdiJm;~ ve 4 pH~asıda 
satıinıa mıştıi: 

10,000 Lira isabet cdcıı 35581i nıımıır,ılı bi!ctin iki pırçası J,t:ın· 
buldu, bir p:ırç:ısı Giresu·ı·da ':ıtılmı> iki p rç:H !:nı r'de 

birer parçası lstanbul, lzın;r \C Çal' 'an ~:ıtda .. ıı, .ı .ı:; iade 
edilmis ve iki parçaH d:ı <·ıtılnı .rn· -ttr. 

l 

. 
' 

iottbabaı cetvellerini biran evvel bitirmek Ozre daktilo teşkilAtı takvıye vı. tn.sı eaılmiştir. 
başka ticaret ve ameli bayat mekteplerinden de talebe alınmıstır. Belediye meclisi salonundan 

salonu da daktilo 'hanımlara tahsis olunmuştur. 

GUMA 
13 MART193L 

Muntcllf daireıerocıtl hanımları! 
başka Vilayetteki eski umumt mec 

S P. "I N 

ı En Talihli Kumbara 
WÜRK \,ıl'TÇISI 

Aldanma, inanmJ, kanma 
Tarla 1 
resi Kb 
tebek l 
ganc ıı 

ha çar< 
HOR 
fişekler 
dir. lk 
sat vck 
Jeti T' 

Til!:ll k 
bul c 
miş 

ı Sahioleri kimlerdir 1 

1 mart tarihine kadar 5 
liralık mevduatı bulunan 
bütün kumbara sahipleri 
kuraya iştirak ettirilecektir 

' 

QAB.Ş•«D• 

11;000 Lira Mükafatlı 

931 İ k K r« ı.sı. 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

ikinci 
bir 

1 teşrinievvel 931 
için siz de şimdiden 

kurasına 

kumbara 
iştirak 

ahnız. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

-- .~ yii?. b!ıı 
lercc flşcnk ve aleti en u 

köylere k&dar dağıtılmıştır. Türki 
vekil!': Yeni postahane : 

PEHL!V AN ZAD~: SAIT 

J!!llll-BAKTERIYOLOG-ıllll 1 Dr. IHSAN SAMI 
~akteriyoloji Jaboratuva 

Umum kon tahlilAtı, Frengi nok• 
1 tai nnarından(Wa.'erınann teamiilU 

kan lür~yvatı sa~ı.1113511 ti!o ve ısıt· 
ma ha.;;tfllıkları tc~hi:?',idrar, balg:.ı. 
cerahati, kazurat ve su tohlildtı. 

Ültra mikrosko~i. hu!ust aş1lar j:;· 
tihzırı. Kanda üre ınıkdarının ıayi· 
ni ve kanııt ~cdi;naitation süratiı 

Divanyolun.h Sultan Mahmut 
c('rıe<i :\'o. ı sn T le'nn Is. 209ff 

J [j,,Ldarana illin 

"Zınga!,, Zından ve 
Çangal 

Orm~nları T ır' .\noniın ~iı kC 
ti meclisi i ,,,··~sinde~ 

Şirketimiz bi.)!'ed:ıranı hey"cri Ll' 

ı mumiyci atliyesinin ~ I i\lart ı rıJ 
salı günü saat l J tc ~lerkezi ;da:·< 
mizin Galatada h3h!iYar h:ı.nınd:ı~ 
dairei ma1ısnsasınlLı içtimaı cek:ırrı 
cylcıniş hulundtt,~l· '•i--: ... cJ r:ını nıo · 
rrrcmcnin nazarı ırtılaına arzoluntır 

işbu içtiır.a:ı ı 1tirnk cdcy•c•
1 

},i:;.sedar:ının ın:d;t... oldukl:ırı hi$~~ 
senetlerini~ ni.~n:ıın·ır.1ci c' ~:miıio J. 
üncü ın:ıdd~!'inc t·~v[ikan c:ırihi içcı· 
rnadan lhakal on ~un evvel lst•' .. 
bulda Sirket m~rkc:<i idare>inc, 'l'U · 

. h'I 
, kiye iş, ve D.JfÇe llrnka ve ya L· 

llrükscldc kain (ll:ınk d0 Brüksel' 
tevdi eylemeleri muktezid;r, 

Rnznamei müzakcr~t: 

1 

1.-·- Meclisi idare ve mürak•P 
raporunun kıraati: , 2.- 1930 Pilançosiyle k;\r ve ı•· 
rar hesabının kıra:ıt \C tasdiki: 

t ·\ 
3.- Moclisi idare ve nıürftkl' 

1 o·ksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
lst:ın'ıtıl Beşinci icra Memurlu· 

ğondan. 
.\lahcuz olup satılması mukarrer 

qy.ı ~ ı lıeytiycniıı I 5.3.931 tarihine 
müs:ıdif pa1.or güııii sabah saat 10· 
1 ı ara5ında kad•köyünde Lorando 
sokak 41 N~ lıı inekçi Petro Zahar
yadis efendinin C\'İ önünde birinci 
rırttırnıası \lfu?acıt;{uıdan taliplerin 
n1 ıh ıll!nde h ''l:ı:· htılunın ırı-:mu· 
rı;ı•,;Jr.a. ıniir;ır :11:!.p·• 

-YENİ ROMAN-1 RAŞİT VECİHİ BEY in 1 

I
F edakar Doğanı 

romanı 

. yakında çıkıyor. 

- iKBAL Kütüpkanesi -

Zayi - 35110 numero ve 26· 
4-930 tarihli beyanname ile 147 
sandık SSC markalı teneke lhhası 

için l•tanbul lthal!ı Gümrü~ünden 
alınan 41444 numero ve 20-4-930 
tarihli makpuz z•yi 
nisi alınaea!Jtndan 

yoktur. 

edil mi~tir. Y c

zayijn hlikınü 

Manoci J. ~ •porıa 

ibrası: 

4.- Nixnmnamemizin 16 ~ 
cı 

maddesi mucibince yapılacak intilıl' 
bat: . ·n 

5.- 19.10 send bc<>bh·e>i ıÇ' 
. ~· 

-mürakıp tayini \•e t~ıJı;isatı sene\ı\ 
sinin tc:::.hiti: 

6.- Kanunu 
l j·1CI 

tic~ı·ctin :1;-:.. 
1 \ 

m:ıdde~ine 1 crfik:ın I 9.l 1 senesi ~.ı.; 
·J re ~ rci murımcl:l:ı için \lcclisi ı a . 

1 
zalnrına YCrilcı.:ck tahstis:ıtın tı::~ -- --· -.. -::- ·-::- - - 1.Jiıl 
Mes'ul mudur: Burlıaıı~<·" 


