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Demokrasi 
namına 

ahlaksızlık 

'T. ü ~ ü ey. Mayısta Cenevreye gidiyor 
Demokrasinin en çirki~ ına~~ 

larıuıı intihabat .zamanın a go 
tün.. ç·· kü in ti ha bat sırası ur. un d • 
hıırsların en çok kabar ıgı za-
·nandır pemokrasimizin mu
lıalif ~tbuat cephesindeki çir 
kinliğiııi tebarüz ettirmek için 
intihabat gibi bir imtihan za
manını beklemek lazım değil
di. Bu cephemiz intihabattan 
evvel de zaifti. Fakat son vazi
yet şahsiyat vadisinde yazılara 
yol açmakla bu zafı büsbü
tün tebarüz ettirdi. 

Bir meb'usa karşı garaz mı 
besleniyor? Yapılacak sey ba
sit: " Haber aldığımıza göre bu 
meb'us bu defa namzet göste
rilmeyecektir ?" Bir adamdan 
intikam mı alınmak isteniyor: 
"Mevsukan bildirildiğine göre 
filan zat namzetlik için müra
caatta bulunmuş; faıkat bu ric:ı
sı kabul edilmeyecektir." İnti
habat dolayısile muhalif gaze
telerin yaptıkları neşriyat·, 
eğer şahsi haysiyetlerle alaka
dar olmasaydı, yalnız gülünç 
olmakla kalabilirdi. Filan 
meb'us su kadar para kazanı
Yormuş,' bu defa bu kadar p~
ra kazanamayacağın~an ~e}>-1 
usluktan çekilecekmış. Fılan 
adam İstanbulda alfabe okut
ınakla daha fazla para kazandı
ğ111dan meb'usluğa rağbet et
miyormuş. Namzetlik ve meb_'
usluk para gibi maddi ve hası~ 
bir menfaat ölçüsü ile ölçülii· 
yor. 

Meb'usluk vatani bir hizmet 
ve şerefli bir v~~f~dir. Bu~a ~a 
1 ip olmakta da ılışılecek hıç bH 
nokta bulunamaz. Mesele sade
:e kendi işi gücü ile meşgul kim 
selerin hotbehot isimleri ortaya 
<ıtılarak dedikodu mevzuu yapıl 
ınasındadır. Eğer mutlaka çi~
kin bir nokta aranıyorsa, bu çıı 
kin noktayı, şunun bunun na
,muskar ve meşru kazancım ga-
1lete sütunlarında ınevzuubah -
sedenlerin hareketlerinde bula
bilir. 

Hakikatf'n demokrasi gibi 
Yüksek bir prensibin ~ntihap 
mücadelelerinde en çirkın man 
.zarayı arzettiğine bununla 
da şahit olmaktayız. 

Valua bu satırları yazarken 
gözümüzün önüne o neşriyatın 
kimler tarafından y<' 'dığını 
getirerek bunlara lüzumundan 
fa:da ehemmiyet atfeden bu 
ınakalenin acaba lüzumsuz o
lup olmadığını da düşü~üyor 
rleğiliz. Ancak o neşrıyatın 
~~h~~~. ııazetelerde ~ıktı~ını 
gordugumuzden ve karı kıtle
sinin umumiyeti bizim gibi dü
şüneceğine emin olmadığımız
dan bulanık suda avlanmak ve 
ihtiras sebebile bir takım şahsi 
yet ve haysiyetleri rencide et
ınek peşinde koşanları bu su
retle teşhir etmek fayda~ız oı- 1 
mayacağını da nazarı dıkkate 
aldık. 

Ancak bir kere daha söyleyelim ki, 
lıu kabil şahsiyattan mümkün mer
tebe uzak durmağa ve yalnız mem· 
kkctin menfaatına hasretnıeğe çalış
tığımız bu sütunlarda istemeyerek 
Lunu mevzuu bahsettiğimizden do
fayı mütecssifiz. 

• 

intihap cetvellerinin tek-
siri dün gece bitirildi .. 

------
Umumi faaliyet normal şerait 
içinde her tara~a devam ediyor 
Defterler 1 intihap için yüz bin 

T. Rüştü Bey 
Har/cigevekill Mayıs 
ta Ceııevr~ye gidiyor 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Tevfik Rii!jtÜ Bey, Mayısta Ce
nevreye gidecektir. Başvekil 
ismet Paşa ile Hariciye vekili
nin Atina ve Pe!jte seyahatleri 
ise ancak Haziian veya Eylul 
aylarında icra edilebilecektir. ----

Karar! 
Kimler avukatlık 
edemeyecekler? 

............ 
~··············· 

~ intihaba iştirak hakkı 
T eşkilah Esasiye kanununda 

tadilat yapılmayacak .. 

C. H. F.nca kanunlarda yapılacak her nevi 
tadilat yeni meclisin takdirine terkedilmiştir 

ANKARA 14 (Milliyet) - Teşkilatı eaasiye kanu- • 
numuza göre, on sekiz yaşını ikmal eden her Türk vatan ~ 
daşı, rey sahibidir, intihabata iıtirak eder. 

Teşkilatı esasiye kanunumuzda, bu esasın nasıl bir 
haleti ruhiyenin tesiri altında yer bulduğu hatırlardadır. 
Halbuki başka memleketlerde intihabata ittirak için tes-Yarın asılıyor,. lira veriliyor .. 

IHükiimet meclise bir layiha verdi, Hey
1

eti ~~h~usa ka 
tahsisatı İktısat vekaleti verecek .. rarları ref'edilenler 

cetvellerin 
telısiri bitti .. 

avukatlık edecekler 

1 
bit edilen yaş, daha yüksek bir nisbettedir. Demokrasi
de en çok ileri gitmiş olan isviçrede bile ancak yirmi bir 
yaşını ikmal eden vatandaşlar rey sahibi olurlar. Diğer 
bazı demokrat memleketlerde vatandaşların yirmi beş 
yaştan evvel rey sahibi olmamaları etrafında bir cere-
yan bile başlamıştır. Küçük Yll§ta intihabata istirak et

mekteki mahzurlar, yalnız maarif ve tah. il cephesinde te-Memleketin her tarafında intihap faaliyeti 
normal bir halde devam ediyor .. 

ANKARA, 14 (Telefonla)-
intihabat memleketin her taca 
fmda normal ve seri bir surette 
devam emektedir. Ankara vila 
yeti dahilinde kazalarda hazır
lıklar bitmek üzeredir. Beypa
zarda defterler asılmıştır. Senei 
Jıaliye dahiliye bütçesinde inti
habı meb'usan masrafI nanıile 
bir tahsisat mevcut olmaması-

Dt/terluln teksiri için son faaliyet na binaen yeniden icra edilecek 
İntihabat etrafındaki faaliye intihabat ma.srafını karşılaya

cak tahsisata lüzum hasıl oldu
tin ilk devresi diin akşam bit- ğ undan hükumet bu maksatla 
miş bulunmakta idi. Şehrin on .'ıleclise bir layiha takdim et-
kazasmdan gelen cetvellerin mistir. Bu layihaya nazaraıı da
dün geç vakit daktilolar tarafın- biliye vekaleti bütçesinde inti
dan istinsahı bitirilmistir. Dün babı meb'usan masrafı namile 
ticaret mektebinden de 18 dakti- ycniden açılan masrafa iktısat 
!o getirilmiş ve faaliyette hulu- vekaleti bütçesinden yüz bin li 
>'!an kakiııalann adedi 2;JO ye ib- ra nakil ve ilave olunacaktır. 
'ağ edi'.misti~.. . ANKARA, 14 (A.A) - Mem Şiikrıl Kaya f>~y 

Biitim ~c~ırın m~hall~ m~kt.a- lcketin her tarafından Dahiliye 
rı 3'..9 oldııgu tesbıt edılrnıştıı · vekaletine gelen malumatta in- yeti erinde defterler teftiş he
B.ugun hak.kı reye sahıp erkek tihabat faaliyelerinin seri bir yetle>ri:ıe verilmiştir. Ankara ka 
nufusun mı~tarı anlaşılıms ola- surette ilerlemekte olduğu bildi z;ılannda da hazırlıklar bitmek 
caktır. Dak.tılo'.a: '.ara~.ın.d:m. bır rilmektedir. üzeredir. Reypazarında defter
~ünde 45 bın kı~mın huvıyetı ve Çorum Gaziaymtap Aksa- ler asılmıştır. Ankara şehri i
adrcsi yazılabildiği anlaşılmış- ray, Trabzon vilayetle;inde def çinde dün cuma olmasına rağ
tır. . . . . . terler kamilen, Konya ve Koca men muhtarlar ev ev dolaşarak 

İntıhap hey'etı teftısıycsı ~u-ı eli vilayetlerinde kısmen asıl- eksikleri tamamlamışlardır . 
gün sab<ıhtan akşama kadar ıç- mıştır. Bilecek, Eskişehir, Ada- Defterler teftiş heyetine veril-

(Devanıı altincı sahife<le) na Sıvas, Malatya, Sinop vila- mektedir. 

40 kuruşluk 
maaalar 

ANKARA, 14 (Telefonla) - barüz etmiyor. 
Pazartesi günü Mecliste he- 1 · ·· ··k h J b. af tın çuru ve ma zur u ır tar ı da vatanda lan:ı 

yeti mahsusaca haklarında dev daha askeri hizmetlerini yapmadan evvel intihabata v~ 
Jet hizmetinde kullanılmamala dola?.-ısil~ politikaya k~rıtmalandır. Her halde te,.k:lat 
rma karar verilmiş olan avukat esasıyemızde bu noktaı nazardan bir tadil yapmak lü· 
lar hakkında yapılacak muame- zumu Ankarada ehemmiyetle takdir olunmaktadır. An-
le hakkında Adliye encümeni- ek Mec:Ii.sin, t.ec.did_i intihab-. kararı üzerine; yalnız te .. ki 
nin mazbatası müzakere edile- ""t ı-k d d ~ uı ı esaaıyemızı a a a ar e en maddeler üzerinde değil 
cektir. Vaziyet evvelce bildirdi h tt" ·d • ı· ... h. b k J ' a a ı arı ve ma ı mu un azı anun arın tetkik ve mü-
ğim gibi şöyledir: zakeresini yeni meclisin takdirine bırakmak pren~iHni 

Ali karaır heyetince ref'i kara tutan Cümhuriyet Halk Fırkası, bu devrede teşkilatı esa- ~ 
rı alan avukatlar avukatlık ya- siye de herhangi bir tadilat yapmağa taraftar olmamak- .. 
pabileceklerdir. Memur olup ta · d .,. - · t'h b be ı . ıa ır. ı:.8Hen m ı • at müna•e ti e bu aralık mecliste 
mezkur heyetten refı kararı t-kilitı eaası"yeyı· tadı·ı 1·çı'n ı"ca d k · · ı b 1 
1 1 b 

· 1 · · -y p e en anunı nıs.- > u • 
a an arın aıroya gırme en ıse mak da mü•küldu"'r O · · b h' t d'I• 

ıd ki k~l 1 .,. • nun ıçın mevzuu a ıs a 1 attan 
. men~u~ o ıı arı ve ~· etten ce 

1

. şimdilik vaz geç:Jdiği kabul olunabilir. 

! vazı ıstı~dam k~~arı ~lmalarına .x···~···x·x· ... ········yy ... vv 
vabestedır. Encumenın mazba- -m 
t~sıı:ıı. ehemmiyetine binaen F ı K R A 
hıldırıyomm: 

" Devlet hizmetlerinde kulla 
nılmaınalarına <lair 1, eyeti malı
susaca haklaınnda karar \ eı i
lmiş olan !ardan avul-athk ' t-

1NGIL1Z DEMOKRASiSi nutka cevap vermek liıur>• 
Fransa·nın son senele•d<" 

lngilterede demokr~si kri~i kuvvetli kabinesi oldıı. lJir. 
var. Spectator gazetesı halk ha- harv zamanında Klema k 
k . · · · · B h ., • nso ıı-
ımıretı ıçın et ~n ve •• ou.s- binesi, öteki para. buhranı 

~eau da·ı alınma lıkır/ere bel rnanında Puankar k ı · · ı - ·a r 1 . . "k (' a ıınesı. 
bagllday~n ! ea ıstkerıdn ıı~tıPçl~ Çünkü birinde boL.gıın, ötc!t:1· 
aza ıgmı yazma ta ır: o ı de iflas korlrusıı va· d r 
'k d 1 • r I. 

tı a an an anıı ga ~ ~. ı!jmayan Ki . .. .. . 
halic, mümess• 'erine emniyr emanso olıırken dıyoıdı : 
etmek teh!iknJni i-t bul tme- - Biliyor mus::•ıuz, beni ne1 

ğe mecburdur. Modern demok- den iğrendirdi/er.' Demokrasi 
rasiler politikadan anlayamaz- ~en! En sevdiğim demokrasiyı 
lar: Çünkü zor ve zahmetli bir ınanmıyorum. 

iştir. Ve mümessillerine e;'lni- Bir fransız gazetesinde 0 
yet t-tmezler: Çünkü çok şüphe kuyorum: "Otorite parçaları; 
içindedirler.,, mış ufalanmı~ herkes bir ilt 

Mübadele işleri altı 
ayda bitecek J 0 Sene//ğ/n/n Ad/iyt encOmenl reisi lt1. Ftvıl bey 

Eskiden Avam Kamarasına masçı ve bir patron aramaktt' 
gelen meb'uslar, terbiye gör- dır. Büyük derebeğliği ailele 
müş, politika ve idare bilir a- doğuyor: Her yerde, adliyedt 
damlardı. Adeta hususi bir sı- orduda, belediyelerde, maarift, 
nıftı:" Gladstone, kıraliçe Vic- mahtumlar, damatlar ve kayu 
toria ve Lord Salisbury beşer lar var ... Hariciye müsteşarı b 
sene ara ile öldüler. Sonuncusu nazır oğludur. Paris müddc 
nun ölümü ile lngilterenin içti- umum~s~. Cümhuriyet müddf' 
mai nizamında ansızın bir şey umumısı M. Maraud'nun dan 
kırıldı. Parlamentonun maddi dı olup bu zat ise M. Chaut:! 
ve manevi otoritesi zayıfladı. ps'ın kaynıdır. Bir Vali .il! 
intihap hakkının genişletilme- Pa~nleve'nin yeğenidir ve bı 
si parlamentonun kalitesini boz yegen Steeg tarafından nişt 
du ve meb'uslar para da alma- verilmiş olanlardandır. Bran 
ğa başlayınca htılk arasında nü son beyanatlarından birinde r 
tuzlarını kaybettiler. Şimdi A- hanilerden birinin kızını alm 
vam Kamarasında mühim nu- dığı için Darülfünundaki isti 
tuk söyleyebilecek yalnız iki ki baliı;i !eblikeJ.'.e s~ktuğuııu s. 
şi var: Churchill ve Lloyd Ge- lemıştIT. Cemıyetı Akvam'd;; 
orge. Çünkü bici babasının oğ- iransız menıu~!ar_.ının l~stes 
ludur ve öteki Gladstone'le iki karn;tırınız: J!ıı_ru~ .ia.mılyal. 

Türk- Yunan hükumet!eri bu hususta 
alınacak tedbiri komisyondan sordular 

,/ 

de/aten tesviyesi mek isteyenlerle avukat iken a-
emri geldi leyhlerinde bu kahil karar sa-

Kırk kuru• maa.,lı -t k ·- dır olanlar hakında yapılacak ., ., mu e aı el . t f . . . 
dinin on senelik/erinin itası ile m~am ~run e ~ıre~ . t~y:ınıne 
alaka/arının kesilmesi dün ak- daır Adlıye ve~aletmın ışanna 
Şam geç vakit Maliye k"l _ atfen Başvekaletten yazılan ve a e k dr .. . 
tinden bildirilmiştir. Zat işleri tezd~red:~ a kfe .. en~umenıne 
muhasibi mes'ullüğü h tev ı e ı me e muta ea ve tet 
muameleye başlayacaktı/men kik olundu. ~dliye vek?letinin ____ ._ ... __ bu hususa daıır tezke~sınde he 

yeti mahsusaca haklarında dev 
Jet hizmetinde ademi istihdam-

mecliste birlikte bulunmuştur.,, 

Ve gazete son fikirleri şöyle 
toplamaktadır:" Avam Kama
rasının faydasızlığı pek yakın
da görülecektir. Siyasi mesele
ler onun duvarları dı!iında halle 
dilecek ve azaları hakik1 hakim 

dan hn bırının ıkı, ıic, dö 
mümessilini bulacaksınız!" 

BİZ 

Bu meselede bizi bilhassa müteel
lim eden nokta, matbuat hürriyetinin 
en aç gözlü ihtiras ve en çirkin reka
beti .müdafaa etmekte bir vasıta ola
rak kullanılmasıdır. Bugün meb'us
l•rdan mektep hocalarına kadar bir 
cok vatandaşların kazançlarını mü
; _1• 1 al·amlarla tasvir ve teşhir 
u"' aga ı r "' 
"derek bu suretle herke~i i~ci~ckhte Komisyona müşterek /el /igana bıılunon Teı'fik Rilşlil Bty 

h 
.. eycnler hurrıyctın a - vt .ıt. Mıhalakopolos 

A vruoalılaşmak için m 
lak bu ıstırapları cekmeğe m. 
kum mu olacağız? Her miı 
demokrasi müesseselerinde 
ni ıslah yolları aramaktadır 
yolları yeni ve genç inkılaı 
daha kolaylıkla bulabilir. 

Biz zenginliğimizin, tek! 
ve mimizin çokluğu ile lngi 
re' ye benzemek isteriz: T 
milh'ti arasında kanser hası. 
rının cokluğu ile değil! 

.. ıa zur gorrn , . . . . 
l~k ile beraber yürüyeceği . naza:~- Türk ve Yunan hükumetleri 1 reisiM. Rivasın nezdınde bıtaraf 
yer.inin ne kadar doğru oldı;gunu ır Muhtelit mübadele komisyonu- delegelf'r M. Anderson ve M. 
kere daha isbat etmiş oluyorlar. na ayni mealde birer tebliğ. gön- Holştad, Türk baş murahhası 

Matbuatı;,,ızın bu güçüklüklerden dererek komisyondaki i)erın al- Tevfik Kamil B. ve Yunan baş 
v•. d k ·m;zin bu çirkinlikler- tı ay zarfında intacı için ne gibi murahhası M. Fokas'ın iştira-

emo rası · .. k • ld' kile bir irtima aktedilmiştir. İki 
den kurtuldug· u zamanı gorm. ~: tedbirler alınması lazım ge ı- " 

n ı J saat kadar devam eden bu içti-
hem matbuat, hem de demokrası ıçı ğini sormus a .. n ı~. .. 

d n sabah mada, Türk ve Yunan hükumet 
bir babtivarlık olacaktır. Bunun uzerıne u . 

Muhtelit mübadele ltomısyonıı (Devamı altncı sanife<le) 
Ahmet .ŞOKRO 

•• 
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Yıldız ve Meşrutiyet HARiCf HABERLER •• 
lngiliz kabinesinde değişiklik 

-~~---~--~~~ 

Kabine iiza.9ından birinin daha vefatı 
Rusya, Türkiyeye muha- üzerine tadilata lüzum görüldü .. 

.. Tahsin Paıanın Hatıralı 

Tefrika No : 4 
Yabancı mektepler 

ilk tahsil yok! 
İlk tahsil çağı mutlaka Tür 

mekteplerinde geçecek ! cir göndermek isteyordu T adilit ı Mukayese ı Filistin 
c\bdülhamit, bu mes~lenin.tetkikini izzet Bazı müsteşarlar Beş devlet arasında Yahudilere boy- Evvelce lı:::!:~:~=s~:dı!ş ola 

Paş~nın rıyasetınde . . nazır oldu donanma rekabeti kot yapılacak ANKARA, 14 (Telefon) -ıçok bir sarsıntı tvlit edece 
bir komtsyona havale ettı b" k KUDÜS 13 (A.A.) - Arap Milli kültürün takviyesi, hem şünülerek mev~udun va;i 

Ve Jf mu ayese icra komitesi tarafından şimdi de Türk çocuğunun terbiyevi tasfiye maksadıle de la 
Tilrldyeyi (Coloniser) e~e~ lann~an .~stifade ederek "Kö- LONDRA, 12 - Avam ka- neşredilen bir beyannamede gü- inkişafı noktai nazarından ili>! hü~ .ila~e edilmiştir. 

öteden beri bazı devletlerın sı- peksız koyde çomaksız dolaş- marası Fransız _ İtalyan itilafı- rütüsüzce ve tehdittenariolarak tahsil çağında bulunan çocuk- satı ıptıdaıye kanununa t 
yasetine dahil olan mesailden mak,, kabilinden celadet göster ııı münakaşa ederken bazı ha- y ahudilere karşı boykot yapıl- lann ecnebi müessiselerinden e~Iı:ce~. olan layiha mad 
idi. Abdülhamit ise b~dan bil- mektedirler. Hakikatte bun!~ tipler İngiliz donanmasile diğer ması bildirilmekte ~e aynı za .. u~~!~~tı~~ması elzem ve za~- nı bıldın~?~m:. . 
hassa teva~huş ~?e~dı. Muh~- milletimiz iç~ ~ir ibret d.er~ı büyük devletler donanmaları a- manda Arap tacirlennd~ boy- n ~orulmuş ve bu maks~tla bır . 1 - Tu~~ıyede ılk tah~ 
ceret tarikıle Tu~kiy~ye gelı~ olmalıdır. Istı~dat de~nnın . rasında mukayeseler yapmışlar- kotajdan bilistifade şahsı ka- l~yıha ?az~rl?narak Meclıse t~k nı .. yapmak uzre mektebe gı 
yerleşecek ecnebılerııı kendı memlekete yaptıgı fenalık ma- . dır. . zançlarını temine kalkışmama- dım edılmıştır. Halen ecnebı Turk ,:atandaşı ço.cuk~a~ •. 
devletleri için daima bir vesilei Hlm olma_kla bera~er her halde Bu mukayeselere göre İngi- ları rica olunmaktadır. mekteplerine müdavim talebe- dan ~.yle bu tahsıll~n ıçı . 
müdaha'le teşkil edeceklerini bu fenalıgın aleyhınde bulı.ına- !iz tahtelbahirlerinin mecmuu , • • --. -- • nin kamilen bu müesseselerde ı cak Turk n;;kteplerıne ~ 
sık sık tekrar eder dururdu. cak insanlar 

0 devrın seyyıatı- hacmi 52,700 iken Fransız talı- (:ıayet şıddeth hır zehır tahsilden menedilmeleri bu ço- l~ler. 2 - tiu ka~un neşrı 
. R h"kumeti na karışmış ~ulunanlar olma- telbahirlerinin hacmi 81 bin ve KAP 14 A.A. _ "Onderste- cuklarm tahsil hayatlarında az hınden muteberdır. Bır aralık u~ya .. u Rus- malıdır. Bı~ ın.sanl~r . yalnız o İtalyan tahtelbahirlerinin ki 52 poort" laboratuvarında çalışan • 

dedbu ~ek~d~~ab~nuşm kaudşarvemuha- fenalrğıGt~şnlıl ıled'lık~ıf~ etme- bin tonu bulınaktadır. İngiltere- mütehassıslardan doktor Green Fare mu·· cadelesı" 1 Memunn kanuni ya an ı ı yuz ı yorlar uya .cerı ı erının o za-
1 

· · - t · 
d cirin gelip yerleşmesi hakkında m b~ fenalıklara karsı müca-ı nin elli krovazöründen 29 ~ 9.36 Trans~va de !etışen çıçek.B?ga- anzım 
h bir teşebbüs vukua gelmiş.ti. defe ettiklerini de yazıy, orlar ki da eskimiş olacaktır. Enlbu~uk ~ şde~ınkdedbır bneıbatın ıçınlande Meclı"sten edilmeyen vilayetler 

· 'k' · i T 'd h · - şun ıye a ar u unmuş o Hükumet, Hünkar bu meselenın tetkı mı yalanın bu derecesi tahammül-! ngı ız torpı 0 mu .amp. en an . 
1 

. h · 'd k dal lSO OOO ANKARA 14 (Hususi ) 
İzzet Pasanm riyaset ettiği bir f d cak 1500 ton hacmınde ıken en zehır erın epsım en ço ıa , M . k ' 
komisyo~ havale etmişti. Bir ersa ı:. . . . . vernon Hartshom 'büyük Fransız ve İtalıyan mu- şiddetli ve tesiri seri ?ir zehir 

1
• t h • t • t d" emurın ~~~t?1 .muv 

. h d · Abdiılhamıdın Nurı Paşa ıs- j h . l . . h · 2100 tonu bulundug"unu kesfetmış ve bu ıra a sısa ıs e 1 kat maddelenmn ıkıncı ma aralık komısyon er ne ense ı- . . . . . . 1 ·ı d M D Jd ka arrıp ennın acını • • . hil h , · 
• 1 si hafif telakki etmeğe ve sefa- minde ~ir. :kıncı mabeyın.cıs~ b' ng_ı tere ed a~ir. 0;:ha ek~ geçmektedir. İngiltere ancak zehire "Adenis" ismini vermiş- ANKARA, 14 (Telefon) - sı v~ç e ~susı;:emur.ın 
't. ~etin teşebbüsüne mümaşatkar vardı kı bılfilı~re başm<ı:beyıncı sI'/:t's:7::~':m:~ıard18 ., mesai 142 deniz tayyaresine maliktir. tir .. Bu .zehir ~mu. ~ullananların Geçen sene kış mevsiminin fev- ~~~~~ ~~n~:e~er 7:ı:ı::,;t 0 

a görünmeğe başl~tı. Örecien o:ımu~, ı;neşr:yet d~".:nnde de kabi~esi erkanından eksilenler Buna mukabil Müttehide! Ame uzvıyetınde hu; hı; ~z bırakma- kalade mutedil geçmesi dolayı:- mis onlarının vazife ve k 
e.ı beri Rusyadan da gelen muha-, sıyas.ı hı~ :~r ;~n ~~rt~a:~';:ı- bundan ibaret değildir. Kabine rikanm 700 ve Japonyanın 300 ~kt~dır. Bu ze:Urın b'g~yet az sile sür'atle tekessür eden tarla sallııiyetlerinin hususi-me 

:irler hükfuneti matbuaların- ~\jırmış ı. d h' bir ,ijf~ nin faaliyetine son gülerde sek deniz tayyaresi vardır. Ameri- bır ını~taı:~ bınde ı.~ -'.'.sını- farelerinin yaz ortasında mez- rin kanunları tanzim ediline 
: ' dan izin alınayarak hicret et-

1 ı s~~~ymk: ~ças 1

_-.f h' te veren bir keyfiyet de /ıiç şiip kan bahriyesindeki zabitan ve ı:ın );'.e~ışkin.~ı.r adamı 01'.1~ıe- ruata zarar yapmağa başlamala- kadar devam etmeleri hak 
• .• ~ mekte, bir kısmı haç vesilesile vbe mevdııly~ tub.lig-redıerard~ıB a. ı hesiz maliye nazırı Mr S~ow- efradın miktarı İngiltere balıri- ge kafı geldıgı ve bu ~e~ınnd hs- rı: üzerine bu muzır hayv:ına•.n dl hükfunet meclise bir layi 

. k lın k 'd'l B R ' azı ıra e en e ı. ır . . k' b' f t 'k triknin'den beş bin mıslı a a h . ·ı k .. • ; n gelıp a . a ta ı ı er. . azı us aralık he nedense Hünkar bu den' in ha.stalığr oldu. yesınde ı za ıtan ve e ra mı - . . _ . _ itlafına e eınmıyet ven ere mu tevdi etti. 
'{• tebaası tı~ar~t maks.adıl~ ~eyao !Nuri Paşadan hoşlanmamağa Mühürü has lordu ünv~ııii.e tarından el.aha ç~k fazladır. Ja- şıd~etlı oldugu beyan edilmek cadeleye devam ~lunınuştu. Bu Pamuk ve Üzüm müt 

· ~ e seyaha.t fıkrıle geldiklennı pa- b 1 t S b b' · anla\·ama Mac Doıiald ka.binesine gırmış ponya denız zabıtan ve efradının tedır. k k sene de kışın hafıf gecmekte ol- h I ti .
1 

k 
1 u saportlarma kaydettirerek gel- da~ am; 

1
·, e e tını 1 k -' .... - olan Vernon Hartshorn'un da miktarı hemen hemen İngiliz Ameri ada aş pazarı masına nazaran önüni'i;zdeki ilk assıs arı ge nece 

; t dikten sonra artık avdet etme- b~~ımd hu.dndoşnu. skuz1.u tgt.unBu_n vefatile kabinede yeni bir eJc- donanmasındaki yekuna mua- SAN DİEGO, (Kaliforr,iya) baharda mevcut farelerin t sav- f..ı'-TKARA, 14 (Telefon) 
1 d B d da R ınn e ı ete ın ı ap e ı. ır . . p ı· ı ı f h .. d ı iıct t V kalet' ik' Ameri i 1 yor ar ı. un an maa us- bah d' h h u u da bu siklik oldu. Hartshron evvelce dıldır. 11 - o ıs genç nz arı u şa vurun fevkinde tekessur e ere.:. ısa e 1 1 . • 

! · yadan firaren gelenler de olu- 1sa pa ışaB m ubz 1: n. Al' kömür madenleri amele birli- Deniz itilafı ve Amerika teşvik eden "aşk pazarı'' ismin- afet şeklini iktisap edeceği kuv- mütehassıs celbedecektır. Bı 111 
d R hük' ''- · h kuku unuyorınn. aşma eyıncı 1 ŞİNGTON 13 A A · A d k - k b' · b - "zürn 'şl ı ::1 yor u. us wuetı u p ·ı İ t p d d ·• ği katipliğinde bulunmuş, Si- VA , · · - deki teşkılatı mey ana çı armış vetle tahmin edilmekte oldugun pamu , ın ag ve u 1 

t l düvel kavaidine ve bazı muahe d'~şa 
1

;bd~~~ ~;~ a ora a ı mon heyetile tetkikat için Hin Hariciye nazırı M. Stimson, İn- tır. Bazı milyonerlerin ve bahu- dan bu itibarla melhuz tehlike- , ıle meşgul olacaktır. Pam 
• ·lat ahkamına istinaden bunla-

1 

er. . u amı · distarıa gitmişti. giliz - Fransız - İtalyan denizi- sus meşhur tiyatro kralı Panta- nin refi ile mahsuliitın hasarıian mütehassısı ~danada, üzüm 
1 r :ı kendi tebaasından addediyor -.. ~un Pa.şayr . Kastam~n;ı Maamafilı bittabi eksilen aza tilafını Amerika hükfunetinjn ges'in bu teşkilata dahil olması vikayesin1 teminen tMkilatı zi- tehassrsı İzmırde ça~ş~caktır . 

.Ju. Bu nokt:ıi. nazarın kabul o- valıligıne t~y~n ettim. Babı~!~- nın işlerini görecek nazırlar ye imza etmemesi ihtim~ ~ah~li~- meseleye müthiş bir ~kanda! raiyenin ayrıca mücadele me- Bunı~.r '.:11en:.ıe~-~~ı~z~e 
lunınaması ıkı devlet arasın.da, ye tez~~res~ yazınız, ken?ısı~ ni vazifelerine başlamışlardır. de olduğunfı bugün bıldırmıştır. şeklini vermiştir. Bugiınlerde mur ve mürakiplerile takviyesi- muk ve uz~mc~lligumuzu ısl 

ı r :rddiy~i, kabul ol~ası ~~ne teblıg_e~ınız, hemen vazıfesı LONDRA, 13 (A.A) - Ka- M. Stimson, bu itilafı An:e~k_a Meksikada bulunan tiyatro Kra ne ve bu teşkilata göre eldeki edeceklerdır. ~ıra~t.bankası 
\ li ~usya ımperatorlu~~nun Tu.r- başına gıtsın. bine azasından mührühas lordu hükumetinin imza etn;esı ıçın lını Amerikaya dünüşünde he- vesait ve levaz!mı itlafiyenin çen ~ene oldug~ ıp?,ı •. ?u ~~ne. 
1 : K~?'e ~udutları dahılınde .. sakın Dedi. Huz.urda~ çıkarak ~a- M. Vernon Hartshorn, Maesge hakikatr hald: hiç .. bır .. sebep men yakalamak için hudut .üze- tezyidine kat'i ihtiyaç olmasına İZ1ll;1r v~ havalısı uzumculerın 

_ yuz bınlerce Rustan muteşek- beyin dairesındekı salona gıt- deki malikanasinde ani olarak mevcut olmadığını çunkü, mez- rindeki bütün yollar polıs ve binaen bu aibi teşkilata karşı- ~enış m~ky~sta yardım ed~7e~ 
ı. ,, l~l .b.ir nüfuz kitl~sine ~aliki;:e ~im, ~uri ~~şayı. çağırttım ve vefat etmiştir. Müteveffa, mu- ku: deniz iti~afının ~erikayı jandarma tarafından sıkr bir ta- Irk olmak Üzre iktisat vek~leti- ~~· Izmır Zıraat bankası mudil 
. f tını ıcap edecektı. Abdulhamıt ıradeyı teblıg ettım. İstanbulda kaddema cenubi Gal maden a- dogrudan dogruya alakadar et- rassut altına alınmıştır. Bu teş- nin 

9
3
0 

bütcesinin muhtelıf fa- ru buraya geler~k yapılacak Y~ 
' :ı ?una bir türlü meyda~. v~rmek yerleşmiş, sarayda bir mevkie melesi federasyonu reisliğinde memekte olduğunu sözlerine i- kilat tarafından verilen gizli ba- sıllanndan ~uzir hayvanat has d'.~ hakk.~da diı:ek~f al~r. Ku 
, ,, ıstemeyordu. Rus tabııyetınden ve her türlü refah ve rahata ma bulunmuş ve Hindistana tatıki- lave etmiştir. lo ve müsamerelerde milyoner- talıklarile mücadele masrafı fas k.urt ve goztaşı sıpanş edılecek· 
calak~rını. kaıtetmeden gelen lik iken apansızın Kastamonu- kat icra etmek' üzeıre gitmiş o- VAŞİNGTON, 14 A. A. - ter fevkalade güzel kızlarla ta- lına 150 bin lira münakale ya- tır. • A 

, i :nubacırlenn kabul olunmama- ya sürgün edilmek bir felaket lan Simon komisyonuna aza o- Salahiyettar mahafilde beyan e- ruştırılıyor ve gece yarısı kızlar pılması hakkında hükumet Mec- Futbol maçları tafsıla-
' ı smd.~n ba~ka yol yoktu. ARusla- idi. Bahusus bu suretle giden- !arak iştirak etmiş idi. dildiğine göre, Amerika hüku- müzayedeye çıkarilıyordu. Teş- lise bir liiyiha vermiştir. bnı radyo verecek 
• -ı gucendırmemek. te laz~dı. lerin bir müddet sonra azledile İngiliz kabinesi meti İngiliz • Fransız - İtalyan kilat idarehanesinde yüzden R d" B · h t 1 gı" ANKARA 14 A.A. _ Ana· 
; ! ~u sahad11 muka~ıl, teş~bbu~~ rek İstanbula ~vdetlerine mü- LONDRA, 13 (~.~) - M. deniz itilafının kat'i şe!dini k~- faz!~ ~üz.e~ ve g.e~ç. kı~m alf~be a . 1 A • 1~ • as a .,.1. dolu Ajansı dünkü İstanbul ve 
; i apıldı. Rusya h~kumetı bu ~1 • saade olunma.dıgı ve bulunduk- Vemon Harıshorn nın vefatı- leme alacak olan komıt~d~ bır tertıbıle ısımlerını ıhtıva ecen daımı maluhyet degıl Ankara futbol maçları hakkında 
,eı~te .yan.a~~adıg~ndan o ıkı l~ı _Yerl~rde ık~ete n;emur e- nı haber veren Londra gazetele mümessil bulundurma~ı ıçın İn bir liste bulunmuşt;ır. ANKARA 

14 
(Telefon) _ aldığı mufassal izahatı, saat 20 

: ı ~ bıfl kışılık kafıle de gelme- ~ı~~ıklerı ve bu ıkametın baz.a_~ ri hükfune~~ d_a~a geçenlc:ı-de giltere tarafından vakı olan da- F ransada arazı kayması Ankara istik.l~l mahkemesince de Ankara, 21 de İstanbul rad· 
·: lı. • • • · olunAcey~ . kadar devam ettıgı azasından iki kışı kaybet.mış ~! veti kabul edecek olursa - ki bu- MONTA UBAN, 13 A.A. -

10 
sene hapse mahkum edilen yoları her tarafa neşretmişler· 

!: . . . mal~~ ıdı. Y~l~ımla vurul".1~ duğunu yazmaktadır. Fılhakı- na ihtimal verilme~tedir - bu Bordo yoluna hakim bir tepede Süleyman Radi B. in sıhhi vazi- dir. 
: ı. Son zaı:n~!arda bır rısale ın Ş~ done,'.1 Nurı ·.aşa ~uk ~1?1 

ka nazırla.rdan M. Trevel~an kabul keyfiyeti Amenk:ının mez arazi üç kilometre uzunluğunda eti M. Meclisi sıhhiye encürne 20 mart tarihindeki Galata· 
; ışar e~ıştı .. Bunu ~azan. zat aglamaga_ ve affıne delalet ı~ın ~e~at etm~ş ~e. Lort Arnond da kur itilafı imza edeceğın:e bizza kaymıştır. Civarda bulunan bi- ~ince de tetkik edilmiş ve Süle- saray - Fenerbahçe maçı tafsili 
. ıuvar _ıla~la;ıle bu .ı:sa.Jen~ ~- yalvaı;:ıaga_ başl.a~ı. Ancak ır~ ıstıfa etmış ıdı. M. Ha:t~horn rure delalet edemez: nalar tahliye edilmiş ve lazım man Radi B. hakkında tanzim tı futbolun mutahassrslanna yaz 
; ~ ~mmıyetı?ı.halka .. ılan e.tınışti. de katı ş~~ılde ıdı ... ~.unu .ger~ 58 yaşında bulunmakta. ıdı. . gelen ihtiyat tedbirleri alınmış- ~dilıni ra rlara nazaran Radi dınlarak saat 21 de İstanbul 
1 ~sale sahıbı Abdulhamıt dev- aldırmak ıçın teşebbusun faıdelı Kral atideki tayinlc·rı tasvıp Mısır bütçesi ..... ~ . ş 

1 
po .. 

1
A b l d - radyosu vasıtasile neşrettirile-

d b' l - b'l"k' be · - .... B ın ha en mupte a u un ugu -ı '.n e saraya. mensu ıyet ve.pa- o amayacagmı, . ı a ıs n~m etmiştir: Lancastre dukalıgı KAHİRE 13 r AA) _ H"- Almanların bahriinşaab h · tal. h fif bir psikoz oldu- cektir. Spor meraklıları bundan >ışahı fartı ıtaat ve merbutıyet hakkımda gazebı davet edebıle şansölyesi Lort Ponsonby, ha- . •. ·-. ·. . u _as ıgın .. a .•. . h .. ü Ankar 
'J! tanımış olduğu halde bil.aha ceğini biliyordum. Ancak Nu- zine nazırlığına tayin edilen M. k~metın, yem ~afıa ~şıe:me ~~~ . BERLİN, 13. (A.A) - .. Ray- gu tebe>'.~~.n ettıgınden .m~;ı:aı- t~=bu~rv:~~n muhtelii 
l ı. meşrutiyetin ilanı üzerine ri Paşa o derece ağlayor, öyle Attlee'ye halef olmaktadır mılyon Mısır !ırası tahsıs ettıgı hıştag, 4 zırhlı ınşasına muteal- leyhte gorulen bu haletı a. ye h'd' 

1 
. . . t • 

·· ~ndilerini birer hürriyet kah- yalvarıyordu ki bir aile baba- Nakliyat nezareti parlamento. halde dahi, bütçenin müvazene- lik olan programı kabul etıniş- ve ruhiyenin daimi malfilıyet spobr 
1
a ıdse enrudaynıds_aa1: eb'·s· 

. ' - · 1 dan .. .. .. · tı kil ed hastalıklardan olma- tan u ra yosun an ın ıye ı-! ım~ ~eye sa.tmağa .kalkışan sm~n, yaşlı başlı bir adamın b~ .katibi umumisi M. John Parkin sini te~ine m~vaffak . olacagr tır. Bun ar. . uçu'?un ınşaa te! :en . . . B ka- lir!er. 
~ r cınsınden hır şeydır. Bun, halıne dayanamadım. Hacı Alı son, Lort Ponsonby'in yerine zannedılmektedır. :Vanda~ 39 1?36 ser_ıesı nıhayetinden evvel dıgma ~ar verih_niştır ... u .... _ A k r S tesisab 
i'·r devrin değişmesinden ve Paşa bu Nuri Paşayı çekemez, geçecektir. Hindistan işleri ne- milyo lira ve masarıf bu mıktar bıtecektır. rar h~y etı umumıyede goruşu n a a U 
ı ıaziyi bilenlerin ya vefat etmiş zareti parl.amento müsteşarı M. dan yarım milyon noksan tah-. 116 kt l•l lecektır. • • ANKARA, ~4 (T~l~fonla) -
tfıhut bir köşeye çekilmiş olma (Bitmedi) Henly Snell, müteveffa Lort min olunuyor. ı,.ıe ep 1 er Divanı muhasebat reısı Ank~r~ su tesı~atı. ıç:n r~:-
11 • • Russell'e halef olacaktır. lzmit vapuru ile Yunan /i b h kim olacak? cak ıstıkraza aı~ bir ıa~ .-
1: M. Rivasın zıyafeti !Müskirat baş müfettişi M. Snell alelade bir ciflik a- hl ı k m 'Sa a ası zı~l~ara~ ~eclı~e ta~dım edıl-
1 . . 1 • 1 seyye .arı ge ece 9 i i h /t ANKARA. 14 (Telefon). - mıştir. Layıha şoyledır: ~Muhtelit mübadele komisyo- Geçenlerde Ankaraya gıdeıı ~ehlesı ol.ara·kı· hLayatıa aktı .. ıp ta ATİNA, 14 (Apo) - Atina 5 ne a anın Mu"nhal bulunan Divanı muha- 1-Ankara şehri su tesisatı-
. M" k' f · h · · · B nı ayet ngı ız art ar .·::::na~a . . · bl i il/'L/ i · · · · ı reıs' 1• M Rı·vas tarafmdan us ırat te tış eyetı reısı e- 1 - k d "k 1 seyyahın cemıyetı, paskalya r ne fi 61°< sebat reislig"ine tayını' · mevzu nrn ıkmalı ıçın 1712 numaıralı · d · B d.. d · · sı aza ıgma ·a ar yu se en ye- İ b' . . ~· k b' · feti ve-

1 
ey tın av et etmıştır. , d d Eb · d ·k haftasında stanbula ~r seya- 95 inci haftanın birincilikleri bahs Trabzon mebusu Şefik B. kanunla verılen mezunıyete 

't • • ec ı ey 
1 arenın mustace d' . 'b' M t' h h' 'd hat tertınp e ıyor. ni sırasile yazıyoruz: le göruş" tüm. Kendisine meb'us- mustem en yapı ca sa ıya..ı. En a şam ı.r çay zıya B 1. B 'd . .. 1 gane a am ır. eveynı e en . d' .. 'd la k rf' •. 

mıştır . . 1 . . M 1. kAI . . ısı gı ı ot ıng ams ıre e . h f -· k . . h' eti 1 . · . . ış erını a ıye ve a etı nezdın- 'f .. ki h 1 k Seyyahat bır a ta surece 1 _ Darüşşefakadan 164 A- luğu mu Divanı muhasebat reıs hazmede mevcut ısse sen e-
:. omısyon bıtaraf delegelerı de takip etmiştir. çı t s1urmde Me ay~lt ahrmı az1~~ ve buna Yunan müderrisleri, kif Remzi Be'y lig"ini mi' tercih ettig"ini sordum. ri ve tahvillerin satış bedelerre 
. • T" k y ba h nıyor ar ı. umaı ey , evve a . . . 1 · · · k . b 

1 
kab'l' 

1 ' ur ve tınan ş mura - M p 1 · • k f k b k b' d b'l' ırnzetecılerı ve tacır erı ıştıra 2 _ Darüşşefakadan 827 A- Dedi ki. rı ve ya' un arın mu ı ın e ~;slan bu ziyafette bulunmuş- ' sa tının On eransı hasa Lasındın mel;te ın.ketved.1 
a ~decektir. Cemiyet bu maksat sım Vehbi Bey _ B~ husustaki fikııimi he- oktolunacak istikraz hasılının 

· are on ra u umu ı ısa ıye . . · . k' ı · 'ha M li k' ·'dır Ankarda Türk - Yunan dost- 1 b'l H 'd lb . d "lf" ıcın Izmır vapurunu ·ıra amış- 3 - Darüşşefakadan 906 Ba- nuz" yazmadım Şimdilik kat'i karşılık ıttı zma a· ye ve ı-- . ıne ete ı e eı e erg arıı u- · . · · d · · · 
; luğu hakkında konferans veren nununda tahsil c.tmistir. Muma tır. Seyahat bıletlerı şım ı- ha Bey bir şey söyliyemem. 1ı mezundur. . . 
• Hollandalı bir tütün Yunan gazetecilerinden M. .. h ·ı ··ı·ı· • 1 ı· • · den satılmıştır. 4 - Galatasaraydan 69 Sedat Şefik Beyin Divanı muhase- 2 - Satış bedellen ve ya ıs-• ııey • sırası e cı. ı . ame e ıgı, M 1 . · · · 

1 
• b" ı · hey' eti geldi Psatli bugün Galatadasa~ayda- · l'k d i 1 k t .. Yunan asan ar cemıyetı Memduh Bey bat reisliğine getirilmesi kuv- tıkraz hası ı carı sene utçe en· 

ı 

· İTütün istihsaliitımız hakkın
!· tetkikatta bulunmak ve ken
. ~stihliikitı için daimi bir 

nba temin etmek üzere ma-
·,bir Holad firmasına mensup 
ckişilik bir hey' et şehrimize 

'Diştir. Bu firma gerek ma
i sıgaralarımızr satmak, ge
külliyetli miktarda mübaya
. bulunmak üzere te~ebbüsat 
nlunaca ktır 

ela saat 18 de bir konferans ve- seyı~ı~-·. san a er 
1 

' pos.~ m~- de paskalya' esnasında, İstan- 5 - Galatasaraydan 701 M. vetle muhtemeldir ne bir taraftan irat diger taraf· 
recektir. vezzt ı7ı kyapmısl v~ t 1

• axe bula ayrı bir seyahat tertip e- Muhtar Bey I • .. .. k· ) . d k" tan Ankara su tesisatı ünvanı 
P 1 f aml. ~el ırk~~ınıntıatıp .erıntme~ cEvor. Müsabakayı kazananlar mev zmır gumru erın e 1 altında açılacak bir fa9la tahsi· osta ve te gra ta ıırı o ma uzere emayuz e ış · _ .. , ' . k · , 

1 imtihan tir. 
1 
mensup meb'uslarm hareketi ut .. mukafatlarcım . ~azetemıze ereste... sat ılave o ~nur. • •• 

Avam kamarasında yüzünden hükumetin ekseriye- muracaatla aldıra:bılırler. ANKARA, 14 (Hususi ) - Tazının ettirdıy?r 
Posta ve telgraf idaresi mün LONDRA 13 (A.A) _ A- ti beşe düşmüştür. Muhalifler, 96 nı::ı hafta İzmir gümrüklerinde kereste ANK~RA, !4 (Hususı ) -

hal memurluklarla müvezzilik- vam kamara~ında maadin neza kömür madenlerinin tensikine 96 ıncı hafta başladı. Bir haf meselesinden tahaddüs eden üç Mütekaıt bahrıye kaymakamı 
ler için önümüzdeki çarşamba retine ait ve 14 bin İngiliz lira- memur koınisyon reisinin 7 bin ta zarfında gazetemizde çıka- yüz bin liralık davanın takibi sabık Saroh~ Mutasarrif .ve
günü ıbll' müsabaka yapacaktır. sından ibaıret munzam tahmina İngiliz lirasından ibaret olan cak haberlerin en mühimini için muktazi üç bin liranın tas- kili Azi.z. Rafı.~ ~y~e~ hazıne
Şimdiden memurluk ve müvez tın tenkisi hakkında muhafaza maaşını fazla bulmakta hiiku- seçip cumartesi akşamına ka- viy~e:s~in~e~me~d~a~rf_~o~lm?;!!ak~_jüz~etl:r~eJ.ı;c:ce..tııLbsiliıt1"-"hlU1t:-..:-..:.J..~~~-
zilikler için vuku bulan müra- karlar tarafından verilıniş olan met ise, birinci sınıf b~r memu-· dar müsabaka mem l - ., .. 
caatlerin miktarı 300 ü müteca- takrir reye konulduğu sırada a- ra bu maa ın 
vizdir 
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r ek taksi talimatname 
sinde yapılan tadilat 

1 ••••••• 

Belediyede 

Ada çamları --··.--
Muavin Hmait B. in ı 

izahatı 

Vilayette 
Temaşa yerleri 

Türk-lngiliz mahke-
Defterdar Şefik Bey 

tamaşa yerlerini 

teftiş etti 
şofo··rıer cemiyetinin yeni talimatna- Ada çamlan mesele~i ge~e • • k ı 

tazelendi. Çamların kıme aıt mesının arar arı Defterdar Şefik Bey, peşem-
meye karşı hiç bir itirazı yoktur olduğu hala münaza~ih b}r be günü ve dün akşam İstanbul 

Kaçakçı Artin __ .. .,.._ 

Arkadaşı Şevki ile 
tevkif edildi 

haldedir. Belediye reıs muavı- K b E } ve Beyoğlu sinema ve diger te-
L d e encümeni nilıayet,balıar çıkmakta devam edecek ni Hamit Bey dün bir rnuharri- 1 rısa kaçan Rum ve rmeni erin maşa yerlerini teftiş etıniştir. 

tek ~~:r talimatnamesini tal- ve tabit olarak, belediyenin !A· rimize demiştir ki: . . . dd d"}d" Defterdar Bey, bilet üzerle-
dik etıni5tir. limatnamesini seneleroe tatbik - Ça~lar meseles~ ıçın sene davaları re e 1 ı rindeki hazine hissesine riayet 

Belediye encümeninde tasdik sahasına koymak kabil olama- lecden~n ~~varn edı? g~Imek edilip edilmediğini tetkik et-
edilen bu talimatname, evvelce yacaktır. te olan ıhtılafm mahiy~t~ yan- ı·urK • ı ngiliz muhtelit ınah çin ayrıca hukuku sahsiye ·aa- rniş ve bu hususta bazı zabıtlar 
belediye tarafından yapılan ta- Şoförler cemiyeti reisi, cemi- lış _anl~şılmaktadır. İhtılaf ~-e- kemesi dün içtima ederek tngi- vasr açabilecektir. tutulmuştur. 
limatnamenin tadil edilmif §C- yetin muhtelif işleri . hakkında l~dıyEe ıle ev::ıJ aras:nd~z~:~~l- !iz tebaasnıdan Asaf Bey tara- Bir heraet Bursa ipekçilik mektebi 
kildir. şu izahatı vermektedir: . dir .. sa~n ız ç~".1d~: 1 

: fından hükfunetimiz ve Seyri- İktısat vekaleti Bursa ipekçi-
Talimatnamede yapılan tadl "- Fırkanın esnaf cemıyet- de hıç bır tasar~u .1 'f ıa e:_mı- sefain aleyhine ikame edilmiş Ağırceza mahkemesi dün lik ve böcekçilik mektebinin 

lat sudur: !erile a13.kadar olmasından çok yor~. !'1:~vcutk ı~tıla m; Je olım Javayı rüyet etmişti-. Da- kahveci Mustafa ile çrrağı Yu- 19 nisanda açılacağı vilayete Dajtudar btyin mOhrOnO taklit 
1 - Bütün taksiler bir sene bliyük ümitler bekleyoruz_. . v1 e~a e:ı ıde ev ~ ar~sın d·~ ':· vanın mevzuu şudur: suf hakkında karaı ını vermiş- bildirilmiştir. eden kaçakçı Arfit1 

zarfında yeniden tesbit edilen Şu halile şoförler cemıyetı~ kı ~aırfd e _çam ~~':1 en 
1 
:;· Haliç fenerinde harbı umu- tir. Kahveci Mustafa, çırağı Yu Mektep meccani ve nehari- İki gün evvelki nüshamızda 

yeknesak renge boyanmış ola- nin, kendisindc:_n beklenen ~~1 n~ aıt 0 ugunu 1 ıa etme e- mi bidayetinde Asaf Beye ait sufun ötede beride karısile mü- dir. polisin Defterdarlığın miihriı· 
caktır feleri yapınadıgıru, yapama ıgı dırler. . . . . r ufak bir tamirhane varmış . n.asebeti ~lduğ~nu işaa etme- İlk tahsil görenler imtihan- nü taklit eden bir sahtekarı ya-

. . nı kabul etmek lazımdır. Beledıyenın vazıyetıne ge ın H b" • h · s d t 1 k ld im ktrr T d · ··d 
2 - Elyevm ~ıyasa~~ mev- Mesela bu vazifelerden biri- ce; çamlar Adaları tezyin etti- • ar ı umumıde bu tamir aneyı ın en mu eessır o ara yo a sız a aca . e rısat mu - kaladığını yazmıştık. 

cut olan otomobıller uç sene . h . .. 11... h levazıma_tı umumiye riyaseti i_ş g_i1~ehrketmn cırafğkı Yt us_
1
u_fha kbir d~ı. d

1
eti iklk,_ve sondb .. aharadmünhasır Polı"s bu husustaki tahkı"katı ·· · d" k · n de esnaf arasmdakı zaptu rap- ğinden şe rın guze ıgı ve sı - _ _ _ 

mud?etle kar~serı, ıre sısayoı"re' tı 'takvı"ye, esnafın haysiyetini hati namına biz bunlara bakma- gal etmıs ve tamirhaneye cı- Si a_ abe ıs. a a. s_ı a Meni kısı osma d~zere ?rt ay ır. • nı ikmal etmişti<r. Sahtekarlığı 
taks t stepne ve \'a·dan bazı arazi ilave ederek ne ısa t etmemıstır. a 1 e- ay ıye nızamnamesı A 1 k d S k' 
h 1 kımed rke: 1d.l't 'tabı· tutul- ihlal eder harekette bulunan- ğı deruhte etmiştik. Ve taah- · . · .. . k f · ·· k d k yapan rtu e ar a aşı ev ı 

a < m ,a ı ta ı a a . k . h"'d"" .. .. Çamların snhayı genışletmis ve muhım me, ey ıyetı muza ere e ere Z brt . d" . . Adr d" d"l . İ d' 
01 

k lan teczıye etme tır. u umuzu yapıyoruz. in<aat vücude tf .• Mütare Mustafanın beraetine k~rar ver . a aı say ıye n~zamname ı _ıy~ye_ tev ı e. ı mıs er ır .. 
~tac;~:~iardan hüsnühalde Ce~!yet haysiyet div~n.mm kime ait ~lduğu bizi . alii.kada_r ke esnasında f:a/1{;;y~· İngiliz- mistir. nk~n 29 uncu maddesındeki (ma- Artının oteden ben kaçak dık 

kar ıa n tatbıkınde tmez Agaçlann kesılmemesı meli kayıklarla dahi sünger yaptığı ve poliste Artin Har·-
ınuhafza edilmiş olanlar üç se- verec~gı . ar . rı .. ah e · k 1 . ' )erin delaletile bu tamirhaneyi 5 se e h i 5 000 
ne sonra clah; kendiliklerinden beledıyen~n cemıyete mu.ı e- oradakat1c~ y

1
a ı maması vd~' &k t işgal etmiş ve fakat İngilizle- D ap S ve ' saydı memnudur) fıkrasının ton diye sabıka dosyası bulun-

d'J• t etmesı lazımdr Imaca rnru mamasına ııt a . . lira tazminat (iskafander) tabir edilen dalgıç duğu anla ılmı tır. Artinın e· 
amorti olununcava kadar ta ı at re . . · b. ı d d" H . d mlann rın lstaııht lu terkinden sonra makı"nesı"nı· taşıyan moto··rıu·· ve- \inde dört sahte mu"hu··r l.ıulun · 1 kt Sanıyen cemıyet u sa la a e ıyoruz. eı sene e ca 1 "k' f b . . . d t t J d b d tan mıistesna tutu aca ır. ' ' . . . 11 kl 1 t d · ,, ıu umet a nkayı ıstır a e - an arma mat aasın a ma- ya motörsüz kayıklarla sünger ınustur. 

Tastı"k olunan tek taksi tali- çalıştırılan sennayenın ıstısma tırtı an ayı anma,< a ır. · miş ve Seyrisefaine vermiştir. kinistılik eden Mehmet ismin-
i ı d saydine ümulü yoktur. Artin ve arkadaşı Şevki hak-

manamesi heniiz cemiyete teb- nna ça ı!ma 1 ır. . . . b" Asaf Bey · bütün tesisat ve ma de biri, Feridiyede umumhane D I k l kındaki tahkikata 2 inci istin 
liğ edilmemistir. Cemiyetin ye . Mesela. b~~- te~ın ıçı~ ır Ot il r kinelerin kendisine ait olduğu- isleten Şükran isminde bir kadı amız J aygır ar tak dairesi vaziyet etmistir. 
ni talimatnameye artık hiç bir şırket yapıl~bı ;· af~~~ ~er e e nu iddia ederek hükfimet ve nın evine misafir olmuş, ve iki Yaz mevsiminin hulQlü do-
itirazı kalmamıştır. memle~etler e e s

1
o or eBr sır- Seyrisefain aleyhine dava ika- arkadaş geceyi 14 lira muka- layısile vilayet aygır deposun-

. ı· t ı-et halınde çalışır ar. ıınun · · b·1· d d · k ·· d 1 ı k ] · Yalnız cemıyet, ta una na- • l"f f "d · 1 . d M s~ p }" • l 'l me etmıştır. ı ın e ev e geçırme · uzere a mevcut camızı at ar, nı- Üç aylıklar , · · · d b. l mı.;hte ı aı e en var ır. e ~- O lSln ote Cı ere B d ' 1 k d F k b" l d • s· menin tatbıkı arefesın e •~ yo .
1 

.
1 

. . .. t hl"k un an başka harbı umumı pazarı e er. a at ıraz kal- san orta arına ogru, ılivri, 
. · la otomobı cı erımız mus e ı ·· K b d k · d · ç ı Ü k d B T · '"dd · suzluk mü~ahede etmıstır. . d" 1 "hl'k ed ğ" yaptıgw 

1 
teblı'gat ve mutareke esnasınna ı rısa ı tan sonra geceyı ora a geçır ataca, s ü a<r, eykoz, Şi- evzıat mu etı esnasınct; 

· · · · d vazıyette ır. stı a ece 1 f" ı k k ı 1 Y J H lk ı bel d ·· 1 k 1 T:ıksı talımatnarnesın en • d d • 1 ırar eden ve orada yer esen me ten vaz geçere para arını e, a ova, a a ı, ve merkez şu er en uç ay ı maaş arım 
sonra, arabalar, belediyenin it- meva~~ı dogru an oga-uya ce Polis müdiriyeti otelcilere Rum ve Enneni sabık tebaamı geri isterler. Şükran H. buna olmak üzere sekiz istasyonda almayan ve yoklamalarını yap 
ti haz etmiı: olduğu tadilatı> ap- bed:.bıllır.b. . k b"I bazı tabligatta bulunmuştur. zın Tür ki yede terkettikleri gay razı olmaz. Bunlar da kızıp dı- taksim ve tevzi olunacaktır. tmnayan eytam, eramil ve mü 

. k b"l ki d" Bov e ır sır ·et otomo ı ve il h"lh . . . · · A d b · ka k ·d· d'" uh · mı vazıyette cı a ı ece er ı.. 
1 

·d k" .. Buna nazaran otele er ı assa rı menkul emlakin ıadesı ıçın şan çıkaTlar. ra an ır ç te aı ın un m assatı zatıye 
Yani, yeni çıkacak taksiler be- levazımı_ satıs ~.rı". a 1 mb~~-a- Anadolud:ın ticaret için şehrimi actıkları davalar hakkında diln gün geçtikten sonra Mehmet Danimarka sefareti muhasibi ınes'ullüğüne müra 
Jediye talimatnamesine müva- bahac~.lıgın da ~nuı~e geçe2~ ~r., ze gelen bazı saf kimselerin her nihai kararlar verilmiş miiddei- yalnız basına eve girerek bıça- Dammarka hükumeti Türki- caat ettikleri cihetle büyük bi 
fı'- olmuş bulunacaktı . Şoforl~r. cemı~etı. ayın ın- hangi bir suretle iğfal edilmele- ler mülkiyet haklarını tapu se- ğını çeker ve Şükran Hanımı yede ki sefiri M. Oto Maru Ko- tehacüm vardı. Aldığımız ma 

Şehirdeki otomobil alım satı- de heyetı ıdare mtıhabına haş- rine mani olacaklar ve kendile- nP.tlerile isbat edemedikleri i- belinden aşağısı tutmayacak penhanga davet etmiştir. lumata göre yapılan yokla 
mile uğraşan tüccarlar bu tali- layacaktır ... -· rine bazı vesayada bulunacaı~- çin davaları re<ld dilmiştir. bir şekilde bel kemiği üzerin- Danimarkarun Moskova sefi- esnasında vefat eden zevata ~ 
matnameyi görünce belediye lstanbul _ Ankara !ardır. Bunlardan maada: S Benuva ve Sen den yaralar. Dünkü c~lsede rinin Türkiye sefirliğine nakli it maşları almak için mürac a 
nezü,· .de te~ebbüsatta b~lun- ı _ Sabıkalı he hangi bir en • A • Müddei umumi Mehmedın ta- tekarrür ettiği anlaşılmıştrr. eden sarraf ve bir kısım alak< ı 
muşlar ve yolda sipar~len ~u- telefonu şahıs ~tel a~amıyacaktır Her Jozef mektebı emlakı yini cezasını talep_ ett~. ~.az- Bugün hava sisli olacak daranın cüzdanları muhasib 
lunduğundan bah~etmışler_dır · Ankara ile İstanbul arasın- ne şekılde olur~a olsun zabıtaca Sen Benuva ve Sen Jozef nun ve davacı vekıllerı muda- ınes'ulliikçe müsadere edilm 
B ·· 16 kanu h ki d t k b t apılmı~ 0 1 d . f t lepte bulundula Ne Kandilli rasathaneı:i müdüri- ve haklarında takibat yapılm" 

11 miiracaat uzerıne . . • da telefon hattı dôin sabah ho a arın a a 1 a Y .~ . - mektebi papas arın an bır kıs- aa ve a .. · : 
k d n~ e ı h d t ıı d stıh · ed hk ş kr n k:ıtı yetine göre bugün havanın sis- üzere makamı aidine verilmh ntıevvel tar'lıine a ar sıpa ~ • zulmuctur. Dün al: am bir hat an eş asın a o e er e 1 - mının varis bırakmaksızın ve- tıc e ma eme u a ın 

Jd"k "' k ,. d B ' ı· · 5 • h ata li olması muhtemeldir. tir. cli!mis olan arabaların ge ı - açılabilmiş fakat henüz di~cr damları :ıt ıyen memnu ur. u fat eden bazı papasların 10 mil- ını sene agır a~se ve y. -
ten sorııra taksiye çıkarılmaları hat tami .. edilememiştir. hıhil kimseleri istihdam _eden- yon liraya baliğ olan emlakini ~ak davacıya ~000 Iı:a tazmınat 
kabul edilmistir. . !er sidd~tli bir surette takıbata gizleyerek hazinenin zararını ıtasına mahkum ettı. 

Bu müddet gelmiş gecmı~. AyaEftimiya mezarlığı maruz l:alacaklarclır. mucip oldukları yazılmıştı. Bu Göroğlunun nushaları 
mcvzubah•olan arabalar satıl- .. K 1 2 - Otelciler, tüccar müşte- na ait tahkikatı müddei umumi ld 

- 1 d Jiaber aldıo-ımıza o-ore :t( ı- . . .. 1 · d f 1 . . N . toplathrı ı 
mış olduğu halde aeçen er e, , " Ef . " k T rılerıne uzer enn e az a para nıuavınlerınden ecmeddm B. 
belediye talimatına ~uhalif o- köy~nde dyal • ' tdımyab 1

1 dı~ası ta rmamalarını söyliyecekler ve idare ediyordu. Tahkikat evvel Köroğlu gazetesi aleyhinde 
1 · na aıt mezar ıgm a e e ıye b ı kb k b·ı· d t · ·· · b l • · · · d !arak tek taksi evsafını ıaız .1 b 1 ki· , 1. un arı ma uz mu a ı ın e e- kı gun hıtam u muş ve hadıse- bır açık neşnyat avası acıldı-

, b" d namına tescı ve ra tı ıa ,ıı.c a ı·· d b"l ki d" · 929 · · · · - k M k' olmayan bir kar ar<ba ır en .. . . . . .· sel um e e ı ece er ır. nın 16 mayıs tarıhlı trcıl• gını yazını tı ·. ez ur gazete-
" tapıı mudırıyetı umuınıyesın- 1 B h · "h ı ·· h taksiye çıkmıştır. "d ... , f tebl".,.at 3 - ar ve mey ane ıttı az mücazat kanununa tabi olduğu nin davaya esas o an nus alan, 

Bu takdirde piyasaya. tek ?en ta~u ı:ıu. un; e ıne ı,.,, edilen mahallerde konsurmas- anlasılmış ve keyfiyet defter- dün Müddei umumilikçe veri-

Yarın kara bir günün 
yıldönümüdür 

Yarın kahraman Mehmetçiklerin Eyiı 
teki makberelerinde ihtifal yapılaca~ 

taksi evsafını haiz olmayan ah ıcra edılmıştır. yon yapan bazı kadınların sahte I d:.ı-lığa bildirilmiştir. Defter- lene mir üzerine zabıtaca top-

Hiç bir dükkan cumaları iltif:::":~~~:;ıl::::~ ;;;; ;~e;~~:;;· l~:~:;ş~~aresine mü- :~~~~~~~:Efı::~:1:;~ 1 E:~z~:~:~~;.~::r:~if~ k -· him bir ihb zade başındaki onuncu Kafkas ile iiç defa havaya ate edrc 

ruhsatiyesiz açılma yaca Türk ~:~;e:ü!~~;;erin is- Ad/iye veka/e//nln . Üskü?arda Sürplıa::ilisesi- !:~1:a:~~;ı:;::ı::u:~ı::e~~;- tir.Bundan sonra durus sı .. , 
~--· tihkaklarını tesbit edecek olan bir tamimi nın Yedıkule, Samatya, Mah- rimizi şehit etmislerdi. kıtaat ge~it resmi yap~cak, 

-----~"" }" t t d" ekiplerden şarki ve garbi Make- T k . alan h kk d d"" ınut?aşa, Kaşıkçıhan, büyük Yarın bu kara günün onuncu Eyip iskelesi civarında dag 
Daimi encümen mevcut ta ıma .. ın .. a ı- donya ?eyet!e·i dü':1 akşam ~.ı Adliyr:nve~~letinde: ~:ad::- Yenıhan~a mevcut 2~ ~ 30 p~r- yıl dönümüdür. Bu münasebetle rak yerlerine avdet edecek! 

h • • d du konvanısyonel trenıle Yunanıs 
1 

b" . geım· ti D . çadan murekkep emlakı Kıns- her sene olduğu gibi yann da dir. 
)İDİ salahiyeti arıcın e gor tana gitmi~lerdir. Garbi Make- ar:ı ır .. emı_r d l •; ~- emır- todor Veledi Osep, oğlu Haça- Eyipte saat 14,5 ta Sehitlikte Geçit resminden sonra ın· 

_ donya heyeti 107, Sark! Make- yo an uzenn_ e ta ar arı~ car- tor, ve Haçatorun kızı Merye- parlak bir ihtifal yapılicaktır. sim hitam bulmuş olacaktır ' 
1 bb'"satta bulunmagı ve . . 50· k d d pısması veya ınsan ezmesı suret · t ht f d "k · K 

C hsatiyesi meselesi de teşe u . k donya heyctı ıse ·a ar os- l ·ı k gelen k . 1 d 'mm a ı tasarnı un a ı en, Merasime davetliler kıt'alar olorQu Kumandanlığı. 

1 kumda 1 nlı d"ye encümeni da- müsbet bir cevap alıncay~ k a- ya hakkında mahallen tetkikat deni e vMu -~dadeium ~lza. ar ank Mery min vefatile Meryemin mektepliler ve Halk i"tirak ede- lediye C. H. Fırkası ve Tüı 
1a ın a Je e ı . d alan calısınamagı ·a- ul k H .. d o ayı u urnı enn vu u h. . A - h K . . . • ,. 
imisi yapmakta olduğu tet~ika ar cum . ır. ta?. unaca_ ::ır.. enuz osr~- at maha1line gelmelerine intiza- ıssesı ~a an~ apı:'l, _Mıkaıl cektir. Merasim geçidine iştirak cağı ve ayrıca arzu eden m 
t .k 1 tm·" ve esas üzerınde rarlaştırmıslard · . lerının tasnıfı bıtmeyen Gırıt k •• 1 r hat u··~ . d b k namında uç evladına ıntıkal et- edecekler sunlardır· sesat ve teşekküllerde şehit 
ı ı ma e ı,. .. d .. 1 · d Tahır h . . 1 1 · ıren a ..... r a ,.erın e e - . . • . 

tadilat işini saliihiyei haricin- Ace':1~a m~. ur erın en ve adalar eyetının 1are cetı letilmekte, ve kat:ırları takiben ı mıştır. Agahan'. ~~ ~ap:ilin Halıcıoğlu Askeri lisesi mu- çelenk koyaçaklardır. 
de görmüştür. Binaenaleyh ev- Bey dı; or .~ı. 

1 
d" b·- t h carşambaya kalmıştır. . . her iki taraftan "elecek dig" erlmukaddema Mıkaılın ıse ınti- zikası Halıcıoğlu Askeri lise- Ayni günde öğle vakti I 

.. ·k k an ta- "- Henuz be e ıye v.e e - Garbi Trakya heyetı ıse ay ".. kal ka n · d . ' . .. .. • · ş h'tl velce mevkıı tatbı e on . . . . katarlar da uzun muddetle t~ah- nu~u- un ııeşrın en mu- sınden hır böluk, Halıcıoglunda camimde e ı er için bir rr 
limatname üzerinde tatbıkata lıgat yapmamıştır. . ba 1:1?a gı_decek_tır. .. hüre ducar olmaktadır. Bu gibi kaddem bıl;welet vefatı hasebi- istihkam krt'asından bir bölük !üt okutturulacaktır. 

. . C uhsa b. o-örmemek ı- Ginttekı tetkıkatrn bazı muş - •le mezku' kT · · ~ 1 · . . . ' d_evaı;n edılecektır. ~una-~ Fakat. _ı:. ce.za " 
1 

• _ 1 .1 d" 1 ri d 1 teahhürler ve katarların he't!e- • · r 1 .. 1s~nın _ışga etmıs 1 bır polıs takımı Eyıp orta mekte Merasim günü saat 13,4 
tıyesı almadan hiç bır muesse- c;in kendılıgımızden yazıh?ne.e kılat d_~ ayısı e ıge~ e . n en tilmesi yüzünden daha başka ka oldugu ve mulkıyetı esasen va- bi talebesinden bir böliik. Köprüde Haliç iskelesinden 
se cuma günleri açık olamaya- rimizi kapamğa karar verdık. uzua s~r~cegı v~ . es .. ıpotek zalann vu'mbulması ihtimali kıf bulunan bu eml.iikin hazinei susi bir vapur davetlileri ve 

1 . . . kaytlerının tetkıkıne !uzum ha k f . . . , Krt'anın yerlerini tanzim ve 
ca ttPr. Zaten iş olmadığı ıçın resım 1 ld • 1 1 t hasıl olmaktadır. 1 ev a a ıntıkal etnıesı lazımdır. irae merasimin intizam ve mü- kı alacak ve Eyip iskelesin ı 

Belediye reis muavini Hamit cek vaziyette değiliz. Bizim 51 0 ugu an a~ı mış ır. Gelen emirde demiryolları Halbuki, bazılarının, senele;den kemmeliyetini temine c. H. fır- rakacaktır. Ayni vapur n er 
~ey ~ün bu ~u~ust~. bir muhar- 7s~~iz ticaretten ziyade memle- .• w Üzerlerinde vtı~ua gelen hadise heri hazinei maliyeye ve evkafa kası Fatih kazası reisi ile, Polis den sonra davetlileri tekra 
rırımıze de:nıştır k~ · . ket meselesidir. . , .. Turk~ Yu?an dostluguna !erden dolayı ıcap eden tahkik ait emlii.ki tahtı tasarruflarında idaresinden Merkez kumandan- rüye getirecektir. 

" - Vazıyette hı~ bır tehed- Ruhsatiye meselesı }lızun- daır hır konferans muamelatının mümkün oldu-ıoı bulunclurdukl:ırın dair İstanbul Jıgından ve Şehremanetinden Davetliler ve halk icin 
dül yoktur. Ruhsa_tkı~e pardası - den cuma <>ünle.ri gelecek ol:ın M. Franc_ois Psalty, Anka- derecede sür'atle icra ettirıl~e- evkaf ınüdiriy·etine bir ~at tara- tayin olunacak birer zattan mü- fet serbestir. 

1 - dan şı ayet e en- " k ım - ' nın çok ugun d. 1 seyvahlar vapurda a aga rada Türkocağında resmi zevat si ve katarların uzun zaman yol fından ihabaratta bulunulmuş- rekkep hey'et memurdur. Merasime atideki zevat 
!er bize müracaat e ıyo~.arsa- m<"~bur olacaklar ve bundan ile ecnebi sefirler hazır bulundu larcla beklemelerine meyda'1 ve tur. Toplanıs saat on dört bucuk- vetlidirler: 
da kendilerine sadece_ taNır;ıat- memleket te mutazarrır olacak g-u halde Türk - Yunan dostlu- rilmeınesi bildirilm"stir. ta Şehitlikte ikmal edilmis ola- fstanbulda bulunan ıne 

. .. nekteyız. ısaıı- B . b.. .. . 1 
naıneyı gosterı ·. ı· tır. g"u ve tarihte milletlerin hars ve u emır utun miıddeiumu- Sun' .. ı tetkı·k kursl.,rı ca•,tır. !ar, Vila«et (Memurin rı· 

k Olan ~ı:hır mec 1 
.. ı · · k · te en ·ı·kl · d"l · · " , da toplanaca • .. Cuma gun en gıtme ıs Y adetlerinin yekdigerine ınüteka mı ı ere tamım e ı mıştır. Merasin:ıe ~üfti efendi tara- ve Şehir umumi meclisi), ı 

si belki bazı tadi15.ta Juzum go yolcular da bu vaz~yet dolayısi bilen nüfuzu hakkında vermiş --·- Haber aldıgımıza göre Thı- fınclan Sehıtlerın nılı• ·1a fatiha •du (erkan, ümera ve zabi • 
rür . le hilet~erini tedarık edemıye- olduğu konferansı vaki olan u- Sadullah B. Yal ovada sat vekaletince Karacabey hara ithafile baslanacaktır. Adliye erk.anı, Darülfünun 

Seyyah acentalarının ruhsatı ceklerdır. . . . . mumi talep üzerine 15 Mart pa- sın~a bir ay deva•~- etm~k üze- Miiteakıben C. H. fırk:ısın- !iyeye merbut şu:ıbat e 
ye venneden cumaları aç~k ol- Binaenaleyh ruhsatı~e ış_ının zar güniı "Galatasaray lisesi- Seyrisefain umumi müdürü re Zo?.teknı ~e s_un ı telkıh l:urs dan. Halk namına Şehlr mecli- (Defterdarlık, Rüsumat, 1 
mak hakları yoktur. A~sı tak seyyahin .~cen~aları uzerınde nin" konferans salonunda tek- Sadullah Bey Yalovaya gitmiş !arı _k~ışat edılmış ve bu kursla- sinden ve gençliği temsilen Da- Emlak). Maarif erkanı ( 
dirde talimatname ahkamı tat- tatbık kabılıyetı yoktur. rar edecektir. Milletlerin uhuv- tir. Oradaki kaplıca tesisatını ra vı_la~et aygır d~?o~aı_-ı baytar rülfünun talebesinden bir zat ta net, Müdiriyet, Yüksek m 
bik edilir.,, d"l ?l mart cuma günü Sera Cor vetine ve şarkta sulh ve müsa- tefti~ ed~cektir. __ Bıı ~en_e ;{alo- lan ıştırak edecegı gıbı vilayet rafından birer hitabe irat edile- Müdürleri Vekalet Müfet 

S h acentaları ken ı.c- - k" . . g·· 1 d t ta ft l b" va vapur arının ucret erın e ve a:rgır deposu müdiri Abdülka- cektir. ri, Lise Müdürleri). Post 
. _eyya ın h dova mayısın se ızıııcı cuma u emete os ve ra ar o an u- 1 ·ı otel tarifrl•rinde ten dı Be d H d b 1 k 

·'nkrine ma sus .. . •anti a seyyah vaptır· tün zevat bu konferansa davet- kap ıca ı e
1 

. kt I. r Y. e ara a u unma ü- Hitabelerden sonra muzika Telgraf Başmüdürliiğü ve 
ziHit yapı a~a ır. zere emır almıştır. mat.em havası ı:.alacak, müteaki- da ·etlidir. x 

•• 
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Asrınaı desi"Milliget" lir 

15 MART 1931 

l:)AREHANE - AnJ.ara cadde.t 
~o: 100 Tel&nf aclrai: Milliyet, ı .. 
an bul. 

Telefoa numaralan ı 

243!1 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Tiırkiye için Hariç i~in 

, aylığı 400 kurut 800 kurut 
I f 750 ,. 1400 o 

ı: l .. 1400 >• 270~ H 

-·--
Gelen evrak geri verilmez 

u Müddeti geçen niiıhalar 10 kurut 
ur. Gazete •e matbaaya ait itler 
;in a .. üdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann meı'uliyetinl 

abu! etmez. 

Bugünkü hava 
Dün en !aJ.la hararet L1 enaz 6 
di. Bugün ruz~Ar mütehavvil ve 
1a\l bulutlu. -

n • 

ı. 

.,. ...... ,........ ........... 
1 

Karadenizde tab-

Her vakit kullandığı 

i · · ? didi teslihat len yeni eserler 1 
yoksa tayyare erın mı · hal~e Vefasızlıktan sonra gösterilen sadakat 

1 
l k 'l · 95 inci hafta birinciliğini Da- 'f · • h k F d Hava seyahat vasıtalarını vam ey eme ten vazgeçı mesı .. . R . ı ade ettiğı mana er esıı· - ransızça an-· 

havadan daha ağır seyahat va- lazım geldiği bağınldı. ruşşafakadan 164 Akif e~ı· zihninde başka ıba§lka medluller 
sıtaları yani tayyareler ve hava F k f · · b kk" Bey kazanmıştır. Yazısı şu ur· yaşatan öyle kelimeler azdır Biribirlerinden btl<tıkları için kadının ne olduğunu, nereye gi 

ı d :1 dat hennın. 11
1ş. u tekrd~ - 1 

Bu haftanın en mühim ve şa- Onun için bir münakaşaya giri~ olacak ki evvela kavga etmiş- tigın" · i bilmiyordu. Bunu ög" ren· dan daha haıfil seya ıat va.wta- evrın e, er mı etın ye ıge- anı dikkat haberi Karadınizde . . . • .. · ·1 
/arı yani balonlar ve sevki ka- rinden aşağı kalmamak ve hat- Y • . ' . kında şıldığı zaman evvela bu muna- ler, sonra da ayrılmışlardı. Genç mek içın merak etmemiş değı · 
bil balonlar olarak ikiye ayır- • b" "b" 1 · · k h ·ı balın teslthatı tahdıt hak kaşaya zemin teskil eqen mev- adam sabahlayın bunu düı;ıünü- di. Fakat bunu merak etmek o 

d A b b · · b~' .~nk bı: erıı:ıı geçme ırsı ~le Ankarada Rusya ile aramızda zuu 
1
·fade etmek'te kullandıg"ı- d ı b' ı·k dk k d ı 1-k ·· mak mümkün ür. ca a u ıkı uyu ır azım ve metanet 1 e . 

1 
t k ld . yor u. onun a ır ı te yaşa ı - a ına o an a a asını gostere· 

· h ı d h ımza anan pro o 0 ur k r ı · t · · tasrıh !arı zamana ait hatıralar tekrar cek bir zaaf eseri olmaz mry· n~"'.'. ~vkab vl~sıtha .akr_ın. an 1 ank- çalışmakta olduğu bu asırda ne Bu hafta mühim ha.herle do- mrz e_ ıml~ en dgaye ıyı 
gısı ıstı a ın a ımı o aca - para sarfı, ne facialar, ne de en 1 . . . h etmemız azım ır. gözünün önüne geldi. dı? ... 
tır? Bu mesele uzun münakasa d - r f d ı - h ı·ı· lu ... Bır taraftan ıntı.habat ~zır Böyle kelimelerden biri de Eğer hizmetçinin getirdiğif Şimdiye kadar belki onu büs 
!ara Yol açar ' 1 e gerl ı ebn alam at. ıntın d kel a • lıkları devam eder'cen, harıçte "demokrasi di:. Fransada yeni bir mektup bu hatıralarını bil-

. o ma arı, un arı u un u arı '"h" . , h' d" 1 teke " . bütün unutmasa bile belki de 
Vakla el.han harbı"nden sonra alda ile l n kt d mu ım sıyası a ıse er • v- neşredilen mühim esrlerden bı- tün bütün tazelemeseydi o bw1 ba""'a bir kadın tarafından te· 

Yor ı·ng- 'tr eı de ·ıekndmfen~9elml e- vün etti: Fransa - İtalya itilafı- ri bu bahisi tazelemiş oluyor. lan düsünmemek için kendini ~ 
attığı dev adımlı terakile-ile Y · ı ere e ı e a ı yı . İ T 1 . H" t ·1 selli edileceğini ümit ediyordu 
tayyareler artık vapurlar ve o- lmda N I Mayfly adında vücu- ı;.m n~jrı, ngı ız erı~lh m mı - Güzide alim Dr. Gustave ~e zorluyacak ve belki de muvaf- Fakat bu teselliyi aradığı hal· 
tomobiller kadar emniyetli ve de getirilen hava gemisi mu- lıcılerı e uy~ş.ı:nası,. ı ·· Ban yeni bir ,.s~r vücude g~tır- fak olacaktı. Fakat gelen mek- de bulamadı. Son zamanlarda 
hem de onlardan çok hızlı seya- vaffakıyetsizliğe mahkum ıkal- Fakat, butun bu haberler a- miş vr. yarım as:clan fazla bır za tubun zarfı üzerindeki yazıyı ta kendinde bir yalnızlık hissedi· 
hat vasıtaları olarak tekemmül mıs olmasına ragmen Almanya rasında bizi en fazla, hatt~ çok mandan beri tarih ve inkılapları nıymca az çok sars~lmaktan yordu. 
ettiler; fakat medeniyet atemi da "zeplinin göstc-diği muvaf~ yakından atak~daı: eden; ş~phe- milletlerin ruhiyatıüzerinde yap kendini alamadı. Asa

1
bi bir ha- Gelen mektuba ne cevap ve· 

bu kadarcığa razı olamıyor. Bü fakıyet İngilizleri tekrar ayağa siz ki, Ru~ya ıle ımzaladıgımız tığı tetkikatın kendisine ver~i- reketle zarfı yırttı. çinden çı- recekti? .. Nihayet şu iki kel~ 
yük mikyasta inşaları mümkün kaldırmağa kafi gelmişti. O za J prot~kolaur. . ği ı~udr~t _ve. iht!sasla "bir tanlı kan mektubu okumağa başla- me ile kadını daha ziyade bek 
olan ve fazla miktarda yolcuyu man İngilterede zeplin mode- Cihan harbınden sonra, her; felscfesının ılmı esaslarını,. tes dı: .. . letmemeğe karar verdi: 
tam bir konfor ile nakledebilen !inde yapılan R. 34 hava gemi- iki milletin tarihi ~ksek m.u- bit etmek istemişti:. Eserin is- "Aramız?a bu kadar muessıf 
hava gemilerinde dahi emniyet si ilk defa olarak Atlan tik de- kadderatının taayyun etmek uz- mi şudur: ı şeyler geçtıkten sonra tekrar; 
li bir inkişaf ve terakki arayor. nizini aşmış, Amerikaya gide- re bulunduğu bir sırac!a teessüs "Bas<"s scientifigues d'un sana bu mektubu yazmak neyı 

rek ayni haves ve arzuyu Ame ve 1926 Paris, 1929 An'.,ara iti- philosophie de l'Histoire" As- gösterir? .. Buna ne mana vere 

"Bekliyorum, gel .. ,, 

/ 1 fm:•Eitifill 
Büyük hava gemilerinde te rikahlara aşılamış idi. (1919) lafnamelerile resanet kesbeden rımrz "Democratie" demoKra- j ceğini bilmiyorum. Seninle u

kemmül aırayan milletler• Bundan sonra 1921 de R. 38 da- an'anevi Türk - Rus dostluğu, si asrıdır. Fakat bu kelime her zun zaman beraber yaşamış 
yer yüzünde teknikleri yük- hi fazla insan zayiatı ile bir ka- bu hafta Ankarada imzalanan zaman ve muhit ile ayrı ayrı sonra kimbilir gene senin huy-
sek, paraları bol ve tecrübe- zaya kurban oldu. bahri itilaf ile, bir kat daha in- ifadeleri olan bi: kelimedir. Ya suzluğun yüzünden ayrılmış o-

Bir iki saat sonra kadın gem 
oradaydı. Fakat aralarında geç· 
miş olan geçimsizliğe, hele son 
kavgaya dair bir şey geçmedi. 
İkisi de böyle bir mevzua te· 
mas etmekten korkuyor gc rii· 
nüyorlardı. 

ll 

a 
Sevdj~:m bir -

lere devam etmek kabili kişaf etti: ni müphem olmaktan kurtula- Jan bir kadından bir mektup 
l · t 1 b ı Al Ondan sonraki elim facia da 

yet en mevcu 
0 

an aş ıca - Bu 1·t'ıla'fnameye göre, heri- mayan bir kelime. Dr. Le Ban al_dığın zaman ne düşünecek-
! İngı'ızler Ame "kal ı yukaııda zikredilen R. 101 in d 

man ar, ' rı ı ar b 1 d" ki akıt devlet _ bundan altı ay sırf ilmi mahiyetteki tabirlerin sın? .. Fakat ne dersen e. · 

ıl • 
İJ : anesın 

ve Fransızlardır. aşına ge en ır. • . . . b" B b k b k 
J . evvel . .Ankarada Yunani5tanla beynelmılel kabul edılmış ır en u me tu u '§un:U. sorma. 

Hava gemilerinin askerlik Amerıkalrlar, Shenandoah 1 kt tt" - · · b h • t hd"d; teslı' _ medlulü olabileceg" ine fakat mü 1 icin yazıyorum: Benı ıster mı-'b 1 . ğ . . a e ıgımız a rı a ı . , 1 · . S . b . k d" .. 

Yeniden başlayan müşterek 
hayatları neşeligeçiyordu. Niha 
yet genç kadın bir gün dedi ki : 

c 
• n 

ve muharebe vasıtası olmaktan musı et .. e~e ra. m~. ş_ım~:ye hat misakı mahiyetinde olmak cerret fikirlerin ifadesinde kul- sin? T_ekra: senın yam'.1a _gele- - enın em ço sev ığır>.ı 
ziyade ancak nakliyat vasıtası kadar gorulmemış buyuklukte ·· b" -·b· · lt el ha- landıg"ımız kelimelerin hiç biriyim mı? Ege: gelmemı ıster- anlıyorum. Bunun için ben seni 

• ! r Bir aralık muhalefet fırkası ·k· h · · · k uzre - 111 ınne a 1 ay evv f l b k zaif bir erkek olaı:ak değil, bita olabilecekleri artık anlaşılmış- 1 
.
1 ava gemısı mşa etme te- ber vermeden, Kara<!~nizde hiç zaman vu:uhs~zluktan _kurt~- sen beni daha az a e ~~me · :." 

1 ; f ~rile uğraşmış ve son giinler- tır. dıırler. . . bir harp gemisi yapt!rmıyacak l~mayac~gına_ oteden ben kanı- .. N: cevap :'e.rece~tı.:. d~- kis minııattar olduğum bir aşık 
c tekaüdünıi istemiş bir zat Hava gemilerinin terakkisi ile . Hava gemilerınde -~aza ge- veya bu denizdeki filosunu hiç d.ır. Yem eser_ınde de. bu kanaa- şundukçe ken_dı~ ~ayıf hıssedı- diye bakıyorum. Fakat aramız· 

·~ ı u denbire musikiye merak et- uğraşan bu dört memlekette, çırmemek, fel!ket germemek bir surette artırmıyaca•,ur. tıni tekrar edıyor. Mısal olarak' yordu. Evvela _mçı'.1 ~y~~I?.ıkl~- da bizim mühim bir vaka geç· 
t ~tir. talii (büyük harpte Londraya ! B "t"l'f he "ki 11 .. k"metı"n aldıg"ı Demc''.uasi hakkında ev rım, kavga ettıklerını duşundu. mesi lazımdı. Öyle bir vaka k 

i 1 i 1 Son günlerde kanuna merak bu baptaki şiddetli arzu bazı de baskın yapan zeplin filosu müs-ı Ih u ılı ad, kr tı 1 ~ uold.,uk-1 velce Clemenceau ya yazdığı Kadının sadakatsizliğinden şüp aramızdaki münasebetin is tik-
i 1 b atın· en zı"yade fa alevlenmiş, artmış, bazı de- ) A su yo un a a ey emıs f h d" d N"h t b" .. halini tay·,·!l etmiş olsun. ı ınış 0 an u z fada zuhur eden kazalar ve fa- tesna imanlarla beraber yü- 1 h leyi östern~esi ve bir mektuba müteve fa F ·ansız e e ıyor u. ı aye ır gun 

ı ı tine düştüğü makam muhay- cı"alar yu··zu"'nden 50··nmu··5, um·· • 1·t- rümüştür. Atmanla·~ 1910 yılın- ,.arı mı ekrl ~t. t g m·· te devlet adamının vermiş olduğu geldiği zaman onu bulmamak -Ne gibi vaka? ... 
ı l d. M f h kr d - d b . 1 h tarşı ı ı ı ıma esasına us - . li f k b"' b"' .. .. h ı . . tt 

', ıdr. d~'.11:':1a 1 şukia· yı a sizliğe dönmüştür. an . er~ yapmış o duklarr ava nit dostluğun ne derece ilerledi- cevabı, radikal_ s~sya st, ır ası us
0

utun şupd e 1edrın_ı ar ın;ıı~- - Hayır, müsterih ol .. Ye· 
1 , n en uşurmeme e ır. gemılenle 42,000 yolcu naklet- _ .. t b .. tt'ı es' noktai na reisi M. Herr .ot nu · •tal· an tı. na nere e o ugunu nıçın ni bir şey değil. Sen beni kıs-

. Havadan hafı"f hava vasıtala · l k b" · b crını e anız e rm 1 • · M ı· · · b k d. · "k t k ·· l d k d N ı 1 osımp agyara lütfün bızl•rt bıgi- - mış er, te ır ınsanın urnu " d k "h' d' başvekılı M. uso ınının u en mı ı na e me şoy e ur- anıyor un. ihayet ben sana 
I nnln en hın. ·ncı· mahzuru suut ·zarın an ço mu ım ır. · · - ·· • ·· ı ı · · k et h" · N'h , 11 nesrn kanamamıştır. Geçen vıl Grafı . . ıkelımenın mer'Julu hakkınoa sun, nevcut •up.ıe.ennı uvv ıyanet ettım. ı ayet kavga 

' it 1 9iv.fa amma cihanda sevditia bir vasıtası olan gaz ile tahrik mad Zeplin muhtelif de,•relerde ve. . İzvest~ya _gaze e_sı: "B.e!.nel- verdi'deri cevapları eserine lendiriyordu. Artık bu andan iti ettik. Ayrıldık. Bunlar acı şey-
r ıan••in'' desi olan benzinin her ikisinin mevsimlerde hemen hemen bü- 1 mılel vazıyetın v?hıml"!ştıgı ~u dercetmiştir. iste üc mühim haren aralarındaki soğukluk art ler. Fakat ... 

t 
1 
il b" e l t" ·ı s· · b .. ct·· k , anda protokolun ımzasımn bıl- · · N'h b" · k ı ır Y re yer es ırı me 1 yanı a tun unyayı azasızca dolaş- ı . . . ld _ adam. Elbette bunların az tı. ı ayet ır aK~am gene a- - Bu bahse sen temas ettin. 1

.' ı '{ ankesici hikayesi · rut ile ateşin yan yana bulun- n:ıak ba~ti~arlığını tattı .. A_me- ı hassa calıbı dtk .at ~ ugunu kv~ ehemmiyeti olmayacaktır. dm a~ıa~adan bir _şey .. söyleme Ve itiraf ediyorsu'1 ki .. 
- '-nı· Postane civarında halk masındadır. En küçük bir dik- rıkaya gıttı. Japonyaya gıttı.Mı ' .. bu muvaffakıyetı? şımdıye a \Müteveffa Fransız başvekili de den gıttı. Acaba bır g_ un gene 

- k · l"k f l b" "' ı Akd de e gerek - Evet bu itirafpek lazrnı-I ınmrş. Bir lavantacı dün- atsız 1 
• az aca ır sarsıntı sıra gitti. Her tarafa gitti ve ka ı' -_,ar ~ere_c . enız v . ·, mokırasiyi tarif için" kafa pat- ı çağınlacağmdan emın olarak 

n en güzel ( !) kokularını on binlerce metre mikabı hac- zasızca döndü. Bu muvaffakı-, ~?h_rı r,r:ıuh.~tler~.e eld~ edıle= latttğı halde,, bunu ancak şöyle mı gidiyordu .. ? . . ~:d~ğ~ib;~~t:;~i~~YŞi~~1~:~ 
11 

1 pahasına satlyor. Bu sıra- mindeki suut gazının ateş al- yetli tecrübeler, havadan hafif ~'.nı, çunku Turk -. dus .. bulduğunu yaz.m~: "Milletin O Zamandanberı bır kaç ay d . d' . . .
1 

. 
. b" "k masını, bütün sefinenin bir liih- gemilerin inkişafı lüzumunu gu·· ıtıliifının sulh gayesın _en mu, 1- heyetı· uınumı'yesi ı"çı"n kabı"Jı' geçmişti. Bu zaman zarfında e sem sev ıgımı ve o üncıye ;ık gözün bıri oraya ırı - d .. h" k 1 1 h im kabı ba katla- sana sadrk kalacağımı is-

'r cı ~alk arasında bı' rinin cebini za a mut ış tara a ar a yanıp denleri cesaı:etlendirmektedir. eml 0

1 
?sınakab mı u . ! .' tahdiş;-d~ kabul ve kabili icra umumi i~-, -

• ., k··ı ı .. ı · h d t ttıgı pat etmek isterim ... La b u o masını, yuz erce ınsan a ev e erın u e ı "k 1 d k · t ı . .. • · · ttrıyor... wıntacı uııu kr Hava gemilerinin yegane lih al ı•·tı k h ulh tı amet er e te rar azıme no c "Demokrası o hukumettır kı B"l'k" h . d" k d 
ı 1' ıüş, alc!ırmamış, yalnız elin yatının, en ymetli teknik a- mahzuru benzin ile tahrik edil- tes .katın ve ek~ ad • 1ertl s ta tasına gelmek üzere aşağının millete hakim olduğu hayalini 

1
- 1 ~ ıs b"n _şıı:ndıye a aı 

damlarının, mühendislerin ma- . _ .. vesı asının mez ur eve er - • .1 .... 1 . o an munase etımız e geçen 
ı . şişey açmağa çalışıyor ve hı"vu·· hela'k olmalannı melennde oldugunu soylemis- f d h k d"l · tı" zekasının artması e suzu en yu verir Bu hayalın vasrtalarr de- .. h" f b" d h ı • mucip . . İ . . • ra ın an arp ma sa ı e ıs s- k k' k · . . . "f mut ış ırtınanın ır a a geç-
\ ' ·: olmaktad". tık. Ha•bukı ngılızler, yangın d"ld'"' .,, S arının ze a a samınffi artma- virler ve mılletler ıçın muhtelı . -· . . ed" 

t ? ~ • • • • . . mar e ı ıgını yazııyor. ovyet . _. mıyecegını temuı ıyorum. 
. Açayım mı? ağzımı? Efen R. 101 İngiliz hava e:emısı- ıhtımalı~ı aza~tmak ı~ın R 101 İcra komiserleri reisi de "Anka sı . ., tı._ F~kat esas ve _gaye d~gı~ı:ne Beni zevce olarak kabul ediyor 

< 1 Yankesici hiç aldırmıyor - de benzın yenne ya.g kul!an_ - rada imzalanan itilafnamenın,· Bu tarif kacışık mı .. ? Görül- m_ ıştır. İşte benım sarıh fık- musun? ... Cevabını ver .. Bu 
• k u kt de nin 1930 yılı Teşrinievvelinin l rd D k k b d"'g"u·· kadar deg·ı·ı 
'r ~ ~e cep arış rma a vam mış a ı. eme ' 1 e~zı.':11n mevcut ananevi dostluğun resa- u .. rım.,, . . . .. cevapbenim hayatımın anahtarı 
1 • r .. Bu defa satıcı: 5 inci günü Fransada Beauvais kaldırılması da yangının onune ti . t "t tti"" .,, "fade et "İhtiyar kaplan,, demokrasi Artık demokrası kelımesı u-

1 
kt y . dk b" 

ı~t3 ,- Anlarsın ya! açaymı mı şehri üzerinden geçerken uğra- geçemedi. Maamafih hiç yan- ne: t~ eyı e gını 1 
- de milletin zeka ve İrfan itiba- zerinde daha ziyade durmak i- ~ ~a ı;~ a zevcın: stadı ır 

, ( k · · h" dığı feci akıbet haberi el'an ku- mış ır. rile aşağı ve yukarı tabakaları . .. . d - .1 a ın o cagrm, ya u a sen-
- . u. ve yan esıcıye ıtap laklanmrzda vçınlamaktadır.İn ~a:ı ?ir maddei muharrike temi- Elhasıl Fransa - İtalya bahri arasında bir devri daı·m tasav- çın yer musa!t egı: den ayınlarak ... Erkek düşün-

• 1k). Sen ne dersin ağabey? n ıç n çal şılm kt d ' ·-· b" Dr. Le Ban un tanh hakkın- d"" K b 1 tt' 
g • ~ ;ıl kokular? gilizler ceneral Colmo:e, mira- ı ı ı a a rr. itilafının tahakku!t ettıg~ ır za- vur ediyor. Öyle ki bu zeka dev daki mütalealarına gelince: u. a u e. ı. .. 
ıı; Ne diyeyim, mis gibi... lay Richmond ve binbaşı Scott. Hüiasa, bugünkü günde hava m~ ~aslama~a da falı 

1 
hayıbr ri daiminde aşağı da, yukarı da Yorulmak bilmeyen mesai ne l_{a~ın mınnet ve sukranla 

\ <Almaz mısın? gibi en kıymetli ve tecrübe sa- dan hafif seyahat vasıtalarile ~~l~n olunmaga şayan o an u birer azimet noktasidi:. Onun ticesi olarak elde edilen keşfi- dedı kı: 
ı ,3izim süründüğümüz ye- hibi fen adamlarını bu faciada, iştigal eden memleketlerden ıtılaf; için ikisi de müsavi oluyor. Bi- yata rağmen tarihin büyük ha- -Göereceksin biz en iyi bir ka 
a , .vanta istemez... feci bir ölümle kaybettiler. Böy İngilterede bir duraklama, Al- 1 -.- Karac!enizdeki bahri_ re- ribirini besliyor. diselerini anlayışımızda kat'iy- rı, koca olacağız! .. 
6 ı yankesici çekilip gider. le kıymetli ve tecrübeli zevatın manya ile Amerikada ise hara- kabetı durdurmuş, Karadenızde M. Herriot'ya gör~ demokra- yet yoktur. Fransanın kıymetli 
ı vantacı devam eder.· kurban olması yalnız fen namı- sahili mevcut d:ğer devletleri si, tabiat tarafından deg"il, fakat a'limi, devlet adamı olan M. retli bir çalışma varor.. Teknik-
ır 3in bir çicek yolcu ... Ne na değil, bizzat havadan hafif de tatmin etmiştir. akıl tarafından tesis edilmiş o- Gabriel Hanotaux'nun da bir 

- - kl" 1 k ·· ve parası olmayan memleket- y · 1 1 hah • r var, ne çiçekler .. (yan- na ıye vasıta arının te emmu- 2 - unarustan a o an rı lan adalet fikrinin cemiyette ta mütaleası hn kitapta görülü-
: re bakarak) . Koklayanın lü namına dahi teiafi edilmez !ere ise bunların yaptıklarını vaziyetimizi çok normal bir saf- mamiyetini vücude getirunek, yor.M. Hanotaux bugünkü me-
1 düşer. ziyalardandır. Bu felaket, İn- alkışlamak, kabul ederlerse bay haya koyumuş, adeta onun bir ahlak ve siyaseti yaklaştırma- deniyeti vücude getiroıiş ve bu 

.11 , FELEK gilterede efkarı umumiyetle a- ramda çocukların atlı k:: ınca- cüz'ü mütemmim:ni teşkil etmiş ğa çalışmaktır. günkü cemiyeti muhafaza et-
i deta bir aksülamel yaptı. Mat- ya bindikleri gibi ucuzca bir pa tir. M. Mussoliniye gelince: mekte bulunmuş olan babalar-

: tt; Çay ziyafeti buatta bir çok ciddi iddiaların ra ile ufak bir seyahate iştirak 3 - Türkiyenin, sulh gayesi- Fasişt fırkasının reisi ve İta! dan kalma itikatlara sadık ol-
~ serdedilmesine sebep oldu. Ha ni tahakku!ca her zamana ama- yanın Başvekili evvela Dr. Le dug"unu söylemektedir. 1 uk fakü'lt · t lb · ·ı · · h edeb!hıeitten başka yapacak 
r esı ae e cemı- va gemı erının te likP.li ve fay- de _olduğunu ispat etmiştir.. Bon'a "aziz üstadım, diye hitap Dr. Gustave Le Bon ilim istik 

< ''• ı martta Maksimde bir dasız olduğundan bahsedildi, bir şey kalmayor. Işte , el ile tutulabilecek de- ettikten sonra demokrasiyi şöy- baline büyük bir itımat ile ese-
~ıafeti verecektir. ve artık bunları~ tecrübelere d° C/NOGLU recede bariz hakıkatler!.. le anlatıyor: rini ikmal etliye:. 

- -

Faşist gazeteciliği 
hakkında konf e.rans 

Şehrimize gelen İtalyan ga
zetecilerind.'!n Dok•o- Filippo 
Masci tarafındaı' perşembe gü
nü saat on sekizde faşişst ga
zeteciliii;i hakkında Opera sala 
nunda r konferans verilecek-
tir. 

rt;n;c11ı: 139 Bacak'arrmda takat denilen var: 
şey dl" kalmadı. Dispansere gi- - Bilmeyerek yaşamak! .. 
dip gelinceye kadar kaç defa Beni h11 kurtaracak, bana ölü 
so'rnkta oturup dinlenmek için mün rahatlığım im verecek. Bi
tenha köşe arayorum. Kesiliv.'!ri liyorum ki öleceğim. Ancak ra 
yorum. hat ölebilsem. Azap duymadan, 

yordu' 
Köşeyi döne ·ken bir adamla 

gözgöze geldik. Bakışlarımız 
biribirine takılınca ikimiz de du 
rakladrk, ikimizc!e biribirimize 
tanış vermek istedik. İlk bakış 
muhakemesizdi, müphemdi, a
• anan bakışlardı.Saniyenin için 
de o adam, kıranta ihtiyar yüz 
lü, kwrk paltolu adam bana doğ 
ru ilerledi; ben de ona daha dik 
katle baktım. Diiğümlenen bu 
son bakışlar onu bana tamamen 
anlattı: 

Riyakar olmadan cevap ver- hava ile bulutlanıvcnli . Sinirle· 

t 
1 • 

-Bir buçuk ay sonra-
l ne derse desin! 

li boş. 
:ül,, !er hala dilimin al

<' ve dudaklarımın arka
kaybolmadı. Çıbanlar, 
gene çıkıyorlar! Galiba 

~ vücudürnde neosalvar
i ':sir yapabileceği, ne de 

e tesellinin hüküm ge-
(.' eği bir hayatiyet eseri 
l 

-

EtemJZZET 
dehşetini çok yakından hissedi 
yorum! Eti eriyip damar ve ke 
miklerini sırıtkan bir kelle gibi 
ortaya koyan küçücük kafam a 
deta bir su kabağı gibi hafifle
di ve bomboş oldu! 

Eskiden düşünürdüm, tahay
yül ederdim, muhakemem var
dı. Şimdi ne bunlar, ne hiç biri 
si! Sersem gibiyim. Bombo
sum. Ne yaptığımr, ne yapaca
gımı hiç bir şeyimi bilmeye-

ü, felaketi, sukutun rum 

i. ll~ ı : ,:-, 1 U\~ 

Hele, kalbim kafese ':o- daha fazla işkenceye kendimi 
nup çırpındırılan yırtıcı bir ku- koymadan ölsem!.. 
şa döndü. Bazan öyle çarpıyor, "'"l':i h;r mo-fin bana hiç al
beni öyle kıvrandırıp inletiyor maz ise bu acryı hissettirmeden 
ki .. Baş ağrılarım da caba!.. ı oıcı.ı~ ecek, doyurmayacak, göz-

• • • !erimi bir daha açılmamak üze 
Ooof !. Aııtık hiç bir şey iste- re kapatabilecek ve toprakla 

meyorum. Ne yaşamak, ne şu, sıvayacak!. . 
ne bu. Keşke tekrar morfin ala- _F~kat, ben bunu yapabılecek - Hayati Bey!. 
bilsem, tekrar kokain çekebil- mıyım? .. 
sem, tekraır bardak bardak rakı 

O da dudaklarını hayretle aç-
• * * tı, ismimi söyledi: 

ıçsem. 

Hüviyetimi kaybetsem, göz
lerimi kapasam, dünyayı unut
sam, insanları görmesem, yaşa 
dığrmı bilmesem! 

Benim şimdi buna ihtivacım 

-Bir hafta sonra- - Belkiys Hanım! 
Sürüne süriine yürüyordum. Biraz müteredditti. 
Kendi kendime: - J:',;vet benim .. Belkiys !.. 
- Ooh .. İ~te bir dispanser!. Dedim. İ!iivc ettim: 
Dedim. On adımlık yer bile - Galiba <;ol: güç tanıva!:ıil

gözümde kilometrelerce büyü-. diniz?. 

. ........... - __ .. ... . -Cl •l~•·"',, .. -
- Qctttn ıtapıı;ıııu . 

di: rim ge·-iliyordu. Üt"nP o kuduz, 
- Sahiden öyle. Çok değiş- bir damla teesürte ta-an kin ku 

mişsiniz. Eğer gözleriniz olma
saydı sizi tanrmamın imkanı ol 
mayacaktı .. 

Ve .. Devam etti: 

- Neden bu kadar değişti-
. ' nız ... 
Keşke bunu sormasa, 
- Neden? .. 

eDmeseydi. Damarlarımda

ki kanın hızlanmasına bu sebep 
oldu. Yeniden bana baş döndü
lerimi bu sorgu getirdi. 

Hemencecik: 

- Beni bu halde gö·receğini
zi hiç aklınıza getirmediniz de
"l ., gı mı ... 

yusunun içine sür'atle indiğir.ıı 
hissediyordum. Bn h;r tehlike} 
di, onun işaretiydi! 

O ise yalnız acıyan, saniye
ler geçtikçe bu acılığın derinli~ 
ğine inen bir hal alarak gözle
rimin içine bakmakta devam e
diyor, sualime cevap hazırla. 
yordu. Hatta, dudaklarını büke 
rek, teessürünü taşırarak ilk 
sözlerini söyledi: 

- Akılsız kalacağımı zanne
derdim de sizi bu halde görebi
leceğimi hiç aklıma getirmez· 
dim!. 

Ben gayet soğuk kanlı, riya· 
kar, içinden p<ız:ırlıklı cevap 
verdin,. 

1 
1 • 
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azarlar ıslah editmeli 
. ' -

Pul ;almak • • 
ıçın bekleyenler.... 1Anadan doğma kolsuz -

Resmimiz, yağmurlu bir halıdır hikmeti var,, sözü, bu 
U
. d b' · · 

1 1
- · JJazarlar 1·çı'n çok yerinde bir Büyüle postanenin mektup ve fa yet etmeyor, yoks; işler eski 

» n e, ır pazar yerının 1a mı . gö~teriyor. Halkm daha ucuz söz olsa gerek... telgraf kabul eden kişeleri, gü- sine nisbetle ç-oğalmış mıdır, bi 

rirse, çok iyi olacaı<tıı. ,. _ ~ 
işi olan bir adamın, bir tek pul 
alabilmek için dakikalarca bek 
!emeğe mecbur olması, çok ga
riptir. 

ı:n ı - nün herhangi saatinde omuz o- lemeyiz. , 
a alacağını ümit ederek rag- Maamafih, fakir halk için lü- ı y 

bet ettig"ı' bu .pazarlarda acaba, . !d - b muzu sökmeyecek kada·~ ka a- almz görünen köy kılavuz 
zumuna kanı 0 ugumuz u pa- balıktır. Bı'lhassa adı" mektup · tem d'ğ' · · b" k 

hakikaten ucuz mal alabiliyor- 1 k ld ı n hı'ç bı'r ıs e 
1 1 ıçın uyü postane-zar arın a ırr ması ı 1 . d k' . .. u"n . l . l . d h b . 

lar mı?. Pek zannetmeyoruz. .. d f k . . pu u tevzı e en ışenın on - nın nşe erın e alkrn sa rı suı Resmimiz, im kişelerin en az 
kalab"lık olduğu bir zamanda 
alınmış olmakla beraber karile
re gene kafi derecede bir fikir 
verelbilir. 

C suretı:_mu a aa etme nıyetın- de, pul alabilmek için bazan ya istimal edildiği gün gibi aşükar 
. Ünkü pazar satıcıları, bir kere de degılız. rım saate yakın bı'r zan1an bek- d P 'd tartı da daima noksan verirler. rr. osta ı aresi, bu kişelere, 

Sonra bu mallar, eıkseriya dük Yalnız ıslahr çarelerine ba- !emek icap eder. bilhassa ~.dt mektup kişesine, 
kanla;da kalıp satılmamış şey- kılsa fena olmaz. Mat\:ıp, hal- Memur adedi mi ihtiyaca ki- bir iki memur daha ilave etti-
lerdir. "Ucuzdur illeti var, pa- km aldanmamasıdır. = =================== 

Yeni harflerle basılmış eserler Karsta bir mektep müsameresi 
ı 

' 

Gala tada, Yüksekkaldırım-ı sela, ayaklarını harekete geti, 
dan geçenler halkın küçük bir mek suretile makinede her ne· 
dükkanın önüne yığılarak içer-' vi işler yapıyor, elbise biçiy-or, 
de bir şeyi temaşa etmeğe çalış bıçak ve çatalı ayaklarile kul
trkları görülüır. Bu dükkanda, !anarak yemek y; ·or, kahve iç' 
kendisini teşhir eden, iki kol- yo•r, Mandolin ça vor, çorap ö 
dan mahrum Keti Boveya is- rüyor. Hatta ister inanın isteı 
~i~de bir Bulgar kızıdır. Ken- inanmayın ayakla yazı bile ya. 
dısı 26 yaşlarındadır. Yaptığı zıyor. 
marifetlerde oldukça şayanı Keti anadan doğma 'rnlsuz-
dikkat addedilebili·r. Bu kız, me dur. 

Ş!!~ş;Y.~~ı.~,~~ !~,!~l~~,?,,; 
memuru olmaklrğım itibarile yeti elime ile karşıladm1. Ça-

- haftada iki gün otom-obil ile Üs murlar içinde yüzerek bir hayli 

Yeni ~a~fleri kabul ett_iğimi~ 1 l~rında yeni ha_dlerle ~asılmışı kadar ede~ek kitaplara ehem- ~üdardan Şileye gid~p gelme- uğraştıksa da o~omob.ili çıkar.a 
gün hepımızde mahsus bır endı kıtaplara tesaduf etmege baş- miyet venyorlr. Bu arada, Ta- ge ~cbu~. _ _M;~vsım v_e y~l- mad~~· .. Tek.rar _ömerlı karyesı
şe vardı; Aacaba, nasıl alışa- ladık. hir ile Zühre, Ferhatla Şirin ve l~rm. ıhmalı yuzunden bın tur- ne donup bır çıft manda getin 
cağız?.. Aradan günler hafta- Bugün ise, hangi kitapçıya emsali masallara sık sık tesa- lu rnıhnet ve meşakkat içinde rek sermühendis beyin otomo· 
!ar aylar geçince, kendi kendi- gitseniz, yeni harflerle basıl- düf ediliyor. 75 ve 80 derinliğindeki ve yağ- bilini biT kenara çekerek yolıı 
mize sonnağa başladık: mış yüzlerce kitap görürsünüz. Şimdiye kadar basılanlar için murların mebzuliyeti dolayısi- açtık. Hamil olduğum postayı 

_Bu harfleri kabul etmekte Vakıa, ı.!tapçı camekanlarında de faydalı kitaplar olmaması le göl halini alan hendekleri ge 4 saat teahhürleÜsküdara götii 
niçin bu kadar geç kaldık?. görülen kitaplar arasında ciddi bundan sonra basılacakların d~ çerken n~-~~~r azap ve meşak r~bildik. Yo!~arın im ihmali yü· 

Çünkü üç ay sonra, memle- eser pek a1.)dır. Ancak, düşün- . h' 1 1 kat çektıgımızı tanf edemem. zunden tevalı eden bu gibi hal· 
k - k' k 

1 
h . meli ki, "elit,, tabakayı değil, ~ynı m~ ıyette şey er 0 masını 1-3-931 tarihine müsadif Pazar !er posta idaresince hoş görüle 

etı;e 1 0 W:: ~~zar a~ın epsı, hepsinden evvel, halk sınıfını ıcap e~~ez_. . . . gü1:1ü Şileden Üsküdara gelmek miyor. 
yem hadlorı ogrenmı§ bulunu- okumağa teşvik etmek lazım- Naşırlerımızın daha ılerde bı te ıken Armut nam mahal yakı Mezkur yolların bir an evvel 

h 1 1 
yordu. Bir seneye varmadan, dı. Kitap naşirleri, bu noktay~ ze öğretici eserler hazırlamala- nindeki çamur ve hendeklere ikmaline himmet etseler ne O· 

l{·ars Merkez mektebı' mual- istik.bali azrır ayan yavru ar İ b 1 · d tozlu kütüpanelerin camekan- nazarı iübare alı.~rak, halkı ala- rını temenni ederiz. stan u Nafia sermühendisi be lur?. 
Lnıleıri, geçen ayın onunda ço- bir arada çıka~dıkları. resı~ .. el===================== yin otomobili çamura saplan-
cuk velileri ile temasa gelerek Karıı köyiülerı kıyafetıle gorıın mı§, yolu kapatmış, kırılmış, Üsküdar, iŞle posta nakliyl 
bir aile müsameresi tertip et- mektedirle.r- UJ'.aı_uk .. Kars 1?ek idrar ve kan t ht•ıı • mühendis beyi otomoıbilini avııi memuru ŞEFfT' ınişlerdir, Müsamere, çok sa- tebi m.~allı~leırını böyle guz~l a ) erleee ;;;;;;;;;;;;;;iiiiöm;;;;ı;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;ı;;;;;;ı;;;;;m;;;iiiim;;;;;;;İ;;ıiiii;;;;;;;;;;;;ı 
tnimi olmuştur.Şark hududumu teşe~buslerınden dolayı telbrık j _. ... ~~ liaııı..'. lıııyat, kaz.ı ve "l?:nobii sigonc1lln:ıw ~-
zun bu güzel ve şirin köşesinde ederız. j~ - CalatadaÜn)on haııında Uiıı ÜNVO.'I SiGORTASINA ~ 

h l r 

Yaptmnır. 1 

I 

Taze sarımsak çok pa a 1 Türk•vede hila fasıla icrnyl muamele etmekte olaıı 1 

ÜN YON 

rn 
\ 

Bi'. doktora ?';ttiğiniz z:ıman 1 bi i_frazatın t~hlili ve bu tahlil ı ir~ifrazatın tahlili gelmektedir. 
size ı!k scçacagı §ey şudur: 'netıcesmde alınacak rapor taba Laboratuvarlar, ayni zamanda 

- İdrarmızı muay-.ne ettır- bette p':'k ziyade haizi ehemmi müıracaat halinde her nevi me 
diniz mi? yettir. Rtı fenni bahis etrafında vaddı uzviyenin tahlilleri ile de 

Ve eğer ettirm~:nişseniz, he- fazla söz söyleyecek değiliz. uğraşırlar. 

men şu tavsiy~l'.i ".erir: Yalnız İstanbulda bu gibi tah Meselii, yağ ve zeytinyağla-
- Derhal gıdıp ıdrarınızı mu !illeri yapan laboratuvarlar hak rı, sular ve saire bu meyanda-

ayene ettiriniz! kı:nda biraz ma!Umat almak is- dır. 

Çünkü id,·ar, kan, balgam gi- tedik. Diğer taraftan bazı eczanele-
Öğrendiğimize göce, şehri- rin, ufak biır ücret mukabilinde 

bahsetmeleri, sebep olmuştur. mizde on kadar hususi talTlil ıa hastaların idrarlarını tahlil et
Maarnafih, şehrimizde sa- boratuvarı ve bir de, Fatihte mekte oldukları söylenrnekte

rın1Sak, pek az ekilmekt~dir. BL tahlil işlerile uğraşan resmi tah dir. İdarar tahlili, çok dakik bir 
kadar rağbet ıkarşısında, bahçe lilhane mevcuttur. Bu laboratu muayeneye ihtiyaç gösteren 
sahiplerinin niçin daha fazla varla,-, muayyen bir ücret mu- bir tahlildir. Bunu yapanların 

111 • 
kuınpa.nyasın.ı hir kert! ue;r3madln sigJ:tJ y.1·1tı · ., 1 ı , 

-~ 1elefon: Beyogtu - 2002 <ıi--~••a•u": 

lRTlHAL 
Eskişehir meb'tısu doktor Is· 

mail Be,;im pasa vefat etmiştir. 

Cenazesi yarınki paıartcsi p;ünli 
saat t O da Kadıköyiınde Moda· 

1
-111:': 

Hurnm::ıl !ifoldly karşı 

her gUn munta.::amen 

dada, Rıza paşa caddesinde po· Kullonorak s:ıkııı"'''· Şi~cnin etn 
!is karakolu karşısındaki hane· fındaki tırirn,meı i oku unuz 

sinden kaldırılarak Karacaah- l!I y E N İ R O M A , 
metre Şehitlıkteki makbcrei ,,- . . l\ mı: 
mahsıısasına defnolunacaktır:_,_ RAŞIT V:CİHI BE~ n 

•q0•'~ "~""" '"'" ""'"' (edakar Don-ar mahkemesınden: ;lö;. 
Beyoğlunda lsuklıll caddesinde romanı 

Kayserliyan apammanının 3 ııuma- yakında çıkıyor. 
ralı dairesinde sakin ikeıı berayi tica · 
ret gittiği lskenderiyede vdıt eden IKBAL Kütüpkane si • 
lngiltere devleti tabasından mösyö 
Gordon James Halse'in terekesine 
mahkemece vaziyet edildiğinden ta· 
rihi lldndan itlbarcn esbabı mat!Op 
ve alakadaranın lllR av ve veresenin 
ÜÇ ay zarfınd• lleyoglu dördüncü 
sulh hubk mahkemesine m~r•c••t· 
hırı !uzumu i!An olunur. 

MAMA 
Dr. H. ŞİNASI 

Yavrunuzun 
gıdasıdır. 

en sıhl 

manda, arnnıldığı zaman bulun- sanmsak yetiştinnediklerinc kabilinde, hastaların her nevi s:ılahiyetlerinden şüphe edilme göre değişmektedir. ldrar tah- da şeker hastalı~ına tutulaı 
Son ııünlerde, taıre soğan ve Bu kokulu otun pahalı- hayret etmemek ddeı~ gelme- ifrazatını, tahlil etmektedir. mek icap eder. !illeri umumiyetle 2 - 2,5 lira -&arımsal{ satanlar çoğalmıştır. ~ayor.ına ihtimalki bazı dok- yor. üç ince sarımsak bağlan- Tahlil için en fazla müraca- Tahlil ücretleri hakkında da arasındadrr. ğ~n:~:~~:~~~~ı~!%~~~lb; 

-

__ T __ a~e zoğanın·tlemeti,, 100 pa5raa~ aşra:mız~ tıbbi makalelerin- mış bir demeti, seyyar satıcılar, at, idrar _üzerinedir. Bundan §U malı'.lmatı aldrk: Tam tahlil, Son günlerde yapılan idrar kum ve diğer cahatsrzlıklar, 
,~...__~~.._c..ı....,,,-ısc_.aıt~~~t~o~r:aır:.:::.=~...ı...ı.ı.,.,"1.2.n.....5.l:lı:..~ık~Jb~e]jk~u~nı!:!:!lş~a~s~a~t~m~a~k~t~a~d~ır:ı~~~r~. ~_J~s~o~n~ra~s:ır:a:s:ıl:e~k:a:n~,~b=a=l~g:a:m~,~v:e~E:a~y:a:p:ıl:a:n~t:a:h:li~l:in~e:h:e:ın::m~i~y:e:t:in:e~t:a~h~l~il~le~r~i:n~in~n~e:t~ic-::s~i,~t~s:tan~b:u~l:-~b~e:t:e:n~a:zd:ı~r~~~~~~~.r< 
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\llLLIYF.T P.\Z\R l .'i \/ART fO!H 

O • .,, ifil !Biria1c~ ~rı e·· azı ar Tü ü ~ er 
~~~=~~==~==~~ • İnhisar ambarında 

ne epazelik ! Karar 
1

.f ) I _ D<B~ş~::~:,.,.ı ~:~~~:~=- :;~~~ı °1:!!!!f!~ ~~!!;~e~ 
• .... • , (Başı birinci sahı ede hisar idaresi ambarlarına nakli 

·r 
1

çocuk 35 '"'aşındaki tı'ma ederek cetveller üzerindeki !erinin tebligatı okunmuş ve is- için her sene olduğu g'bi buse· 
J larına karar verilenler tarafın· !erin mümkün mertebe sür'atle ne ae Tütün inhisar idaresi İz-

• • · d k 1 k · · · h · 1 son tetkikatını ikmal edecektir. metreSlnl an avu at 1 seraıtın; aız 0 
- b.. intacı için icap ellen tedbirler mir Başmüdiirlüğü tarafından 

duklarından bahsile avukatlık Cetvellerin yamı sabah u- ...... im.. .. bı'r mu"ddet tayı'n edilmı'ştı·r • 
d h ti .. ah 11 1 d . ıl ğı goruşu uştur. "- k ı k üzün en cer et letmek üzere müracaat edenle- tün m a e er e aynı as. aca B't f d J rrele bunun için 1701 numaralı kanunun 28 nci 

KIS anç ı y . 'kA rin avukatlık devlet h~zmeti kuvvetle ümit ~?ilmer~dır. D~f 1 taıi ~o~sy:n~:nn r daha ziyade maddesi mucibince İzmir ve mü! 

Bu 
15 yaşında 

~lARıFl.ll: \ T\L 

ÖLDÜRDÜGÜ İÇİ 
· ir??? 

Kumkapı Nişancasında yan- etmiştir. Enune hanunın şı - ı sayılmayacağmdan bahsıle ba- terler 0~. beş gun .ası 1 . ~raca ' takviye edilmesi zaruri olduğu hakatı için tayin edilen deram
gın yerinde bir mahzende otu- yeti esnasında ç~~n !d~staf~ırolar tarafından kayıt ve kabul- ve bu mudd.et zarr_ında ıtırazl~r mutaleasında bulunmuşlardır. bar müddeti 31 Mart 931 tari-
ran 15 yaşında Rasim isminde· ~gelmiş ve bu şıkayetı di_nl~dı leri yolunda mütalea beyan e- ?~ kabu~. edıl:cektır. Ayrıca bır İki taraf başmurahhaslarr da hinde hitam bulacaktır. Bu müd 

· k gene ayni yerin sal-in- ğınden dolayı Nacı efendi ıle dilmekte isede avukatlık kanu- ıtiraz muddetı yoktur. k · · · · bir an det zarfında bütün çiftçiler elle-, ·rnnu onti.!I uekı , ar,auıha a •a!D Kı ~odcu 35 yaşında Fı'rdevs. is- kavga etmiş ve hakarette bulun' nunun ikinci maddesinde yazılı İstanbulun kaç meb'us çıka- omılsby?ı:ıun n:ehsaısını d nu · • • 
enn en Hakk d k'b f 1 k - d f 1 ldıktan son evve ıtırmesı usus~n a ı - rinde bulunan tütünlerin>' ısup ı ITTlfl:\'1 t:DIYORl .1 
nindeki kadınla sevişmekte i- muştur. m a ta ı at ya- sui şöhretle maru 0 .mama racagı e t~r er a~ı - tabrk olduklarını söylemisler- oldukları mahaller İnhisar ida- filmini r ı d; n cd, cei. 

niş. Bu 15 yaşındaki delikanlı- pılmM ak~da~ır. • it d. kaydına nazaranb heyketı dmahtsut ra an!V l~şılabbcıl~cde.ktıı~eisi Muhid dir. , relerinden teskere alarak ambar :\!ELEK 1 f'MA:-ıl 'D\ 
· kadar kuvvet bul- ecı ıyeyı a ın ıye sa kararlarının u no ta an e a 1 ve e ıye . - Uzun ve hararetlı' mu"zakeı·at 1 ki ı b · t' d am• ... un sevgısı o ld , .... 1 k d' B d" - kite kadar ın ara na etme.t mec urıye ın e- otrenec<kll'ıız. 

nı ş ki 35 yasındaki sevgilisini yutturmuş kike muhtaç 0 .ugu goru ere .ın · .un ~eç va - neticesinde iki hükumetin mü- dir. Aksi taktirde haklarında •r•••••••mı••••~ 
1 "d·~· e metres yapmış ve onu . . . d b' k .. kefiyet devlet surasına havale tihabat ıslenle meşgul olmuş- tl k . ına k • kib 1 kt Bu ~un ETLAL sinem; sına aoid'p .e .. ı 0ın Saıt ısının e ır açı goz . . •. d . . racaa arına omısyon nam i anunı ta at yapı aca ır. n n 

ıaşkalarile ülfetten menetmiş- da k d Harikten mal edilmış ve tanzımat aıresınce tur. verilecek cevabın tespiti için ev ı Bundan maksat tütün kacakçır AMERİKALI çarşı un . u~acı " .. avukatlık serbest bir meslek 1 
• alnuş: be~linı alHtın_oklarfakdi~dyee- olduğu gibi inzibatmeclisleri de Nizalı kitap vela iki taraf hey'eti murahhasa lığına meydan vermemek için- İ 
Huylu hyundan vazgeçmez, mek ıstemış ve açı e en b k k tl t larınm teklif ve mütalealarrnın dir. BAK RELER 

' ~ ' «ındaki a!üfteyi l 5 yaşın- altın suyuna batırılını§ bir heşi aroya mu 8 :1'.iet ~~~1- ~dar a- (Baş tarah birinci sahifede) alınması ve bunları tetki': etmek! Tütün İnhisar idaresi Basmü 
a':.ı cocuğun sevgisi tatmin et- bir yerde taklidi verip srvışmış- ra~nc;a:ı teşkıb edıl ıgın den 

1 
a~ fakültesi meclisinin verdiği ka- üzere bir ictima aktolunması ka dürlüğünün Vilayet ma~a 

1emis olacak ki o başkaları ile vu at ıgın ve aro arın ev e rar hakkında Darülfünun diva· rarlaştırılmıştır. yet bütün kaza kaymakamlıkla-
d · "t tır. y k hizmet ve müessesatından ad- . . . .. İ 

- •masın an vazgeçmemış, 0 e- Hırsızlıklar - an e- 1 _ 1• im kl nma ıtıraz suretıle muracaat et- ki taraf hey'eti murahhasa- yet bütün kaza kaymakarnlıkle 
ı, beriki iie düşüp kalkmakta • ·1·kl do unmayacagı azım ge e .e tim Hakkımın kanuni şekiller lan yakında bu bapta birer pro rile Nahiye müdürlerine tamim 
e aın etmistir. sıcı l er beraber heyeti mahsusa karan- d . . . d di an ta afından her . k k . . t' . . 

f' d'I n1 . B aıresın e .v r 1e yapara omısyoı; rıyase mc edilmıştır. 
Dün Rasim metresini gene 1 - Perapalasta oturan Ro- le tas ıy~ e ı .e erın ar_o}:a halde nazarı dikkate almacağr- tevdi edeceklerdir: lşleri cubuk -----------
] b k b. d ı "lfet e manyalı M. Şirnitin başka bir kaydedıhp edılmeyeceklerının b kd' d d k . . bl' · Bir ltalyan kadın p e aş a ıra ama u - ... . . . • b' k 1 b'ti .. nı ve u ta ır e avayr azana bitirmek ıçın eta ı ve tazın nat 

- ,rken görmüs ve hiddetlenmiş, otelde otur~uğu .esnada Lw ıı- . 1~~ışan ır arar a tes 1 
. mv~~- cağıma imanım vardır. Maama ı· meselelerik mesgul e'~ipl~rin gazeteci geldi 

çagını çekip ka~ının' üzerinc:" minde bir çıçekçı kadın tarafın-· kun olmahı~1mev~atım~z~00 ~ fih divan tarafından da haksız memur miktarının aı ttırılacagı İtalyan kadın gazetecilerin-
·ı um etmiş ve yaralamıştr. dan paltosu çalınmıştır. 'kanunen a e m tac . usu sa olduğuna kani oldugum bu ka- anlaşılmaktadır den kontes İren di Robilan dün 

devs tedavi altına alınmıs, 15 2 - Kasımpaşad~ otu~an i ~ bulunduğu ve ~eyetı umu- rar şayet tasdik edilecek olursa Bitaraflarda~ M. Anderson 
' ıııdakı aşık da yakalanmış- Mehmet İsmail d~~ Opera sıneı~ıyece.de abvukaltlıgın d~vlet o takdirde de üçüncü derecede komis"onun altı aydan evvel şehrimize gelmiştir. Amerikada 

.. " d saatını carptrrmıs- hızmetı ve aro arın ~esmı mu- . . . . . f . . ,, . . . . . • münteşir Nord Nuyork gazete· 
ması onun e · · 1 . h kk mercı olan maarıf ve1ulının azı- me•aısını bıtırmesı ımkansız ol- sinin de muharrirlerinden olan • h l tir essese sayr mayacagı a m - 1, k. . d .. d - . .. . ,8 evı soyan ırsız ar · d S d k' · t d · · · k rarı at ar vıc anına muracaat e e- duğunu, ne kadar sıirecegı şım- Kontes İren yeni Türkiye hak-

0 • • 3 -.. - S~bıkalılar an durHupe j a .
1 t~tımda'k a~~~~~~~e ~era- rek bitaraf ve hakşinas bir tet- diden kat'i surette kestirilemiye kında tetkikatta bulunmak ve 

Mtikemınd hlaı lk 

PELE-MELE 
.ki kı ımlı guldurticıi 

f(). ııalibazor dun a 
kom di " 
ha\ldi•le 

ini görtinuz. -
l~HI ~iNEM!Dl 

Bu haftanın en guzd f lıulerınd•n 
hıri olan 

e Beyazıt, Gedikpaşa civarında ile Huseyın Balıkpazarın a at teyıt ve as 1 e 1 • . . kik isteyeceğim. Lüzumu halin ce"ini sö lemi tir 
,l rsızlık yapan baloncu Remzi, çe hanımın elinden 8 okkalık bir ber av~a_tlık kanu!1unuı\ıkın~ı. de kudret ve ehliyetimi efkarı gTürk ~e Yu~a~ hükiimetleri- hükumet erkanını ziyaret etmek 
c . ı dro ve Salimden müteşekkil yağ tenekesini çalıp kaçmıslar- madll?kesınınl ma~hevkı şerd~ı ee kmaur- umumiye huzunmda kendi ka- nin teblig· !erinden evvel komis- üzere bugün Ankaraya gidece-

. r · cetenin derdest edildiğini dır tea ı o an san a} ın -
1 

. 
1 

d "d f d . . . ğini, memleketimizi bundan yir-

MlBK~M KlDIN 
bu gtin 'a.ıt l u 1 ~ maııne.ind 

1 
ve gece l Y (: .K VAR YETF~ 

ASSO ve JA 'A ile MAHiR k · N . h h ti h a haklarında emım e e mu a aa e ecegım. yonun mesaısi sekız ay kadar mi sene evvel de görmüş oldu· 
•: r t>:mıştı · . . . . 4 - Tophanede ~cıY_e . aıu- : şı eye. ma susa~ . Ancak mensup bulunduğumuz devam edece" i hatta daha ziya-

\ ; ' B.u ı;etenın yaptıgı ışl~re aıt mm evine hırsız girmış, ıkı par-1 bu kabı! kara; verı_lenle_ı:ı?, baro Darülfünunun manevi haysiyet de uzayaca, ı~ahmin ediliyordu. ğunu, bu kısa zamaıı zarfında 
• < ıkikat devam etmektedır. Bu ça eşyasını çalmıştır. ; !ara kabullen ka'.bıl gorulme- n"fuzunu kendi hakkımı mü- Faka ·~· h"' , t' . h Türkiyenin çok değişmiş oldu-

·ı l enin şimdi ve kadar 18 veri 5 _ Mehmet ismi,1de bir sa-ı· mekte olduğu kararlaştınlmış· vde fa u sadedinde bile haleldar et 'kl . t 1 .. 1 u <kume ın illız .ar ğunu söylemiştir. İnkılabımızın 11 ı •duğu anıaŞıimıştır. Tahkikat bıkalıGalatada fırmcr oTdoriniıı tır. Adliye vekaleti ise bu ka- ak: merhaleye kadar te- e~tı kerı ~ustere 
1 
temay rf uze çok takdirkarı olan Kontes İren 

t 1 i ı ·ledikçe daha başka hırsızlık- 20 lirası ile paltosunu calmrstır. bil müracaat edenlere karşı mu m~k ~n t:n k kara ı kat'isinde- dnnef alo?'ıs~ont~n : tı ay ~a ı~~ Türkiyedeki müşahedeleri etra-
i ın da meydana çıkarılacağı ı 6 _ Beyo<Ylunda Şerbethane amelelerine kat'i bir cereyan v~d ~ e .e. d' k~ . d' k a a ıyetın: .. a ıme çe ecegkı fında Nord Nuyork gazetesine 

I : a '!maktadır. sckaanda otu.,ran kömürcü Hak vermek iizeıre heyeti mahsusa do ugulnm ıçı~ ~ 1'.:1~ ıy~. a- muh~kkak ;gorul_mekte ve a~u makaleler yazacaktır. 
' Z k " . . kararlarrnın sui şöhretle manıf ar ya ız a a emı ır muna- bu bır emrı vaki addalunabıle- Gu .. lhane müsamereleri 

MAYMUNLAR 

RlCHARD TAUBEH ın 

ıüul ılıeseri olın 

NEŞELER DIY ARI 
f\lml 

. ı ı avallı çocu kı efendının paltosu çalmmıştrr. . . kaşayı özlemiş ve hasımlarımın •· .. l mekted' • D •• k •. 1 olmamak vasfını kaybettırıp et- .. , . . cegı soy en ır. Gülhane senelik müsamerele 
ı • Kilyosta viftçi Tahsin efen- UKn duk . ~andı,rıCn ~~'kt tirmeyeceği ve ya bu kararlarnn harkaketlenhnı nka7.arı ıı_ı~ra" al- Komisyonun dördüncü büro- rinin sekizincisi martın on be- ı bü uk mu affakıveıle deV1m 
' n uc ya~mda kızı Fahriye ik 1 - a ı ·oyun e evız ı e 'ttı'h la f"Jle 'n ay ma sızın are et etmıştım. su salı günü toplanarak iade e- . . .. .. .. 
l K b { d. · · d k f ı azma esas o n ıı n __.,_.__ 

1
• şıncı pazar gunu saat dort bu- cdiwor. 1 , yaşındaki kızı Zihniye ara et e en ının evın en ° - rıca tetkik edilerek o suretle .. • •• · J dilmiyecek vaziyette olan em a- . . d . ı 

t • ı ıda oynarlarken Fahriye roer ra iştialı .. sıı~~~~le ~.an.~ın cı!rmıs, mi bir muamele ifası lii.zım ge1 Butçede hır munaka e kin takdiri kıymet muameiatile çukta ınıkat e ecektır. -~~~~!!~~!!!!il!!!!!!!!!~!' 
t ı 1 •nelen düsm:.iştür. derhal son?urulmuş.tur. Jeceği ve evvelce avukatlık ruh ANKARA, 14 (Htis.ısl ) - 1 meşgul olacaktır. cx:;x:::x:) Sıncnıa eserlerinden en merakaHri olan l"'V"V"V"'I 

MAJiK Sinemasında 

ı ': Fahriyenin başına makine .2.- Beşıktaş~a Sınanpasa ca- ıatnamesi alınış olanlardan hak Muhtelif vekaletler bütçesin 1 Türk ve Yunan hükumetleri ) MU .. DDEf LJMLJM"J HALLERS 
c lıgı batını. ve çocuk ölmü . ~~sı arkasındakı katran deposu !arında bu yolda bir karar sadir den otuz beı;; bin lira tenzil ile büro tarafından takdir edilerek ) .. 
ı . Ceset morga O'.-önderilmiş- dun gece ates almış, kısmen yan ı 1 · 'ın de ne yolda muame Maliye bütresinde hapishanele kıymet iizerinden bu emlak sa- ) n• bir ıı;üldürLicü komedi, ve her hangı muhıım ıdaıı hakkında bır 

·· d ğ h ld " d" "l .. .. 0 an ar ıc ~ b' b d d b' 
·' ı 1 ~ e so~ uru muşt!1r·. le yapılı~ak iktiza edeceği hu- rin 1928 ve 1929 b<rçları iinvaııı hiplerine ta?.ıninat verecekler- ) mücalAa, ne ır n na ramı, ne. e ır operettir. 

günde üç kaza oldu Bır kaoın kendını suslarının her türlü tereddüdü ile yeniden açılan fasla tahsisa dir. ) bu bir muzaaf ~ahılyet hakkında bır teteb~o olup bDttıa 
öldürmek istedi izale eder sürette tefsır yolu i- tı fevkalade ilavesine dair layi- ) febır haltını kallkkaddaar edecettır. 

~enf',.öyden süratle geçmek- h ı· ·ı · t' S d ) pe ya ın 
~r (~:n :n6d1a4Hnusama~a1ı . odtomk.obiı ran ~:~~!~ ~::~:~~~~~~ ~:~~ ~;~:~i;~~~~b~n::im~:~:e~~~ v ;~~~i~~erın~ •• ı~1;~ •• Betg- is yüzün en ~' MAJİK SİNEMASINDA 

~ a n ısının e t o- di . M" h uk !ık d d d d ) 
ı ı ciğnemış, sol bacagını kır nid~. zde:vcesı. unkevver ·ı aknrm zakere edildi. Av at ve a- ra a on U -- - o• 100 Fransızca sözhidür ""'""""""'-''-"'-''-") 

ıı rr. Otomobil kaçm tr ten ur ıyor ırme suretı e en- va vekaleti meselesinin A) Ha- BELGRAT, H A.A. - Ha- Hilal vapuru karaya 
li • 1 t' .. f 'b§ ikr. disini öldürmek istemiş, kurta- km'! k d' · d · · N M M · k · 
\ 0 _ ınye gazoz a r asın B 1 M . h ı er anununun ye ıncı ma ncıye azın . arın ·ovıç ec- oturdu yolcular 

t i mele Hüseyin efendi dün ı:ımış, kla da~! .us;vı hasta ane- desine göre avukatlık mesleki- nebi memleketlerde uzun biı i-
< f b. k 1 . 1 k kal sıne na e ı mıştır . . b l k k tt b gu"n Belgrad K fk k ld . a ır a em ış er en e- ---- ne intisap edenlerın u mes e - ame en sonra u a e ene çı arı ı 

,• 
1
arha kaptırmış. çarhın şid- Aslı yok te bilfiil geçirdikleri .nüddetin dönmüştür. 

1'r ~ • fırlayan demir kalemi Hü •• nısfı hakimlik hakkındaki ki- -- ES Cuma gecesi Karadenizde ya 
~<,~ efemlinin kafa tasını de!e- M •-ı- •hb deme zam olunması, B) Aynı hükümlere göre tam serbest bir vaş, yavaş kesifleşen sis bir fa. 
3 ıeyiniae saplanmıştır. Hü- Üzeye yapı.an 1 ar- kanunun on dördüncü madde- meslek teliikki edilmemek la- cia ile neticelenmesi çok muhte 
· · 1 Ef. Beyoğlu hastanesine dan netice çıkmadı sinde yirmi sene bilfiil avukat- zım gelen avukatlıkta ~ene ~ah melo lan bir kaza doğurmuştur. 
g'. {ılmıştır. Dünkü akşam gazetelerinden !ık edenlerin en yüksek hakim- sedilen ikinci maddenın beşın- Cuma gecesi sabaha karşr 
ı'. - Ehliyetnamesiz bir ı,oför biıri imaıneli hanında antikacı lik sınıfı olan temyiz mahkeme ci fıkrasında evvelce memuriye Karadenizden gelen Kefeli za
i ı .nclım idare edilm.I te olan Andronikcs Ef. tarafından mü- si azalığına intihap olunabilme tinden azledilmiş ise cevazı is- de Hamdi Beyin Hilal vapuru 
ı ' umaralı oto.nobil Maç rn zeler müdürlüğüne bundan bir si, C) Türk ceza kanununun tihdam kararı almış bulunmak Kefken açıklarında sis mmta-
a efradından Yusuf o&lıı sene evvel bir ihbarname veril 'müteaddit maddelerinde avu- kaydi mevcut olduğuna göre kası dahiline girmiştir. İçinde 
A J ra çarpmrs. bası:-ıdan ya- diğinden bahsetmektedir. Bu kat VP dııva vekilleri hakkında avukatlığın kanuni şeraiti ara- 110 yolcu ve mürettebatı bulu-
1 11ştır, ihbarnameye göre altmış sene mesleki haceketlerine mütcal- sında devlet memuriyetinde is- nan Hilal düdük ve çan çala-
':! a vgalar _ Cerhler evvel İzmitte yapılan bir inşaat lik şiddetli cezai müeyycdele- tihdam edilebilmek kabiliyeti rak yavaş yavaş ilerlerken bir-

için İstanbuldan kara Yuvan ;s rin mevzu bulunması, D) Avu- olması iktiza ettiği pek açık o- den bire müthiş bir çatırdı du-
1 - Mehmet isminde bir a-

m~~de bir kalfa oraya götürül-ı katlık meslekinin icrası adale- !arak gösteri.l~iş olmasına gö- yulmuş ve vapur birden durmuş 
:ı ·'gene Mehmet isminde di- muş. Kara Yuvan Ef. temelle- ti tevzia memur mahkemeler re de cevazı ıstıhdam kararı al- tur. 

r adamla Galata Karaoğ- ri koyarken bir yerde başsız iki ve hakimler huzurunda cereya- mak imkanı münselip olan bi: Hilal şimdiye kadar yüzler-"ıııkag"ında kumar oynarken b · b' 
yüz mermer heykel gördüğünü nı itibarile alelade teşebbüsle kimsenin kanundaki u şartı ce geminin oturduğu ve hiç ı-
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LAURA LA PLANTE 
Büyük Bir Aşk Dramı Olan 

MARSEYYEZ • !lınd~ kavga çıkmL5. Meh- ve başka bir yerde bunlara ait serbest olarak yapılan sair mes haiz olmaması itibarile avukat- rinin kurtulamadığı Kefkenin 
~ı.ltekı Mehmedi dövmüş- iki yüz baş bulnuduğunu Andro !eklere mukayese edilemeyeceği lığa kabul edilemeyeciğ ve a- meşhur ve meş'um kayalıkları
,r, . . . . nikos Ef. ye haber vermiş. A!1- tesbit edilmiştir. Kezalik avu- vukatlık etmekte iken heyeti na oturmuştu. Kazadan husule 
• - M~a ;sm!-'1de ~ır .adam- dronikos Ef. 1894 tarihinde İz- katlık yapabilmek için her hal- mahsusadan haklarında bu ka- gelen çatırtıyı uyku sersemliği •OO ••••••••••• • •••••••••••• 
, ~akiça ısmındeki nışanlı- mite gitmiş. Burada çıkan dört de bir baroya mukayyet olmak bil karar sudur etmiş olanların- le kamaralarından fırlayan yol- ı 
".~:>l.a~erede. T~odosyanın kıymetli lahtin kara Yuvan Ef. mecburiyeti kanunda musarrah da bu vasfi izaa etmeleri itibari cuların feryatları takip etmiş, ELHAMRA S NEMASINDA 

A filminde. 

1
' ıtmısler bır kıra ~esele- nin evine nakledilerek yağ ve olduğuna ve barolardaki inzi- le avukatlıkta devamlarına im- bu bağrışma ve feryat arasında 
: dolayı kavga etmışler e- ~ara~. de~osu yapıld.ığını gföeü bat meclislerinin avukatlar ara- k~n .. olmay~ca~ı kanunun sarih kaptanın gemiyi kurtarmak i- Bu günkü PAZAR IATlNELERDE\ itibaren, iinümiızdelı:i 

!arım kırmışlardı~. ıle gormuş. Andrenıkos Ef. bu sından intihap ile teşekkül et- hukumlerı ıktızasından bulun- çin sarfettiği bütün gayretler ÇARŞAMH.\ son matinesine k•dar 
• G~latada Karade~z ote- hususta: mesine ve bu meclislerin mü- maktadır. Baro teşekkül etme- akim kalmıştır. c EN NET YOLU 

r ;.akın Ace?1 Fatı;ıa.ıle ~~- - Ben bu ihbarnameyi bir se ebbcden avukatlık meslekinin yen yerlerdeki dava vekilleri Kazayı haber alan Tahlisiye 
• ıvga ~tmışler bırbırlennı ne evvel müzeler müdürü Ha- icrasından men'i mutazammın için de aynı esbap ve mütalea müdürlüğü Kefkendeki tahlisi

f.1e.~d'.~· !il Beye verdim. Fakat bir neti- bulunan kayıt terkinine kadar cari oldugundan avukatlar ye müfrezesine ilaveten derhal 
, Buyukadada oturan A- ceçıkmadı. İcap ederse üç beş muhtelif cezalar tertibine sala- hakkındaki hükmün bunlarada Ağvadan da bir müfreze gön

t {u!nsalda gezerken Dimo yüz lira vennek suretlede hafri hiyeti olmasına ve inzibat mec tatbiki zaruridir. Şu itizarla ge dermiştir. Tahlisiyenin aldığı 

DIE DRF:I VO DER TANKSTELLE 

Almanca filmi 
ı ekı ?amal sa~kıntılık et- yat masrafına iştirak ederim. lisleri kararla-mm hususi bir rek sui şöhretle maruf ve müş- tertibat sayesinde Hilalin 100 Haşiye: Mü:;abakanın keı;idesi filmin lraesindcn sonra lcrii 
~ ,tenıı .: k.ı.z mumanaat e- Çünkü .bunlardan bir kısmını muhakeme usulü ile mahkeme- tehir olmuş bulunmamak ve ge yolcu ve mürettebatı kamilen edilecektir. Cevaplar 19 maıt Perşembe ak~am•na 
1 ,ovmuştur. gözümle gördüm. Kıymetli e· }erde itirazen tetkik edilmesi- rek caizülistihdam olan şartları kurtarılmıştır. • ••••••• kadar kabuL olunacaktır .••••••• 
c' Kasımpas~da K?c;ü~ pi- serler niçin topraklarda gömü- ne görede baroların resmi mü- na müessjr olan heyeti mahsu- Fakat Hilii! yolcularının çek G 

1 meyhanecı Sadn evınde lü kalsın. diyor. essesattan sayılması icape der .. sa kararları haklarında veril- tikleri bıı kadarla bitmemiştir.. Ş A f A K 
( c:"k serhos olınııs, cam Halbuki dün kenidsine müra- Heyeti mahsusaca lı<>klarıncla miş olanların avukatlığa ka- Adaya çıkan yolcuların şimdi-
. )Vardalık etmek istemiş, caat eden bir muharririmize sa devlet hizmet. ve müesseselerin bu! edilmeyecekleri gibi avu- lik İstanbula getirilmeleri he- ] F. A NET T F. TA Y L O R ve G E OR GE S O' R R 1 E • • 

ollarının damarı kesilip lbık müze müdürü Halil Bey su de istihdam edilmemeleri kara kat olanlarında da barolardan men, hemen imkansız görül- -• 
T ıney~. kaldırılmıştır. beyanatta bulunmuştur. rmın avukatl•.k, kanununun i- kayıtlarının terkini lazım gele mektedir. Çiinkü Kefken adası ....... Ontimuzıleki 18 :\l:ırt Çarşaınha akşaıııı 
ı Üskuclarda oturan Emi- " - Filhakika bundan bi<r se- kinci maddesindeki sui şöhret ceği tabii bulunmaklu hadise- na vapur işleyebilmesi için ga- ı· ~ L H .\ '1 R A slnem»uııb: .ı~:.-\ 'ETTE . JA.C DONALO 
. ma koc~sı cobcın Mus.ta- 1 ne evvel bö_Ylc;, bir ~hbar o!C!u. le ı:ıarııf olm"m-~k va:;fı_n! ı:ay- 1 de teredd~dii m~cip ve tds~re yet ·akin bir h~va ~lması Jii.. • ıaralınd•n t•msil edilen l::R 'ST Ll BIT.SCH'in büy[ik <ar tcıı 

<ret edıyonmış, Em·ne 10 zaman hukumetı mahallıye- bedıp etmeyecegı keyfıyetınc muhtaç hır keyfıyet olmadıgı- zımdır. Maamafıh dun akşam t MONTE CARI ık,ıq 
ı ~u hakarete. t?hammül ye yazı.ldı. ~afriyat ta yapıldı, 1 g.elince Ad.liye vekaletinin tef- na itti~akla k.arar. ver:Im!ş~i~., gec vakite kadlr. b~ 11? kaza~e ' • ~~ 
ı ış, k~lkıp gı.tmı~, ~o_:ası fakat bı.r netıce çıkmarl1. Bun- sır meevzmı ittihaz etti~i bu Heyetı un1'.!n'!''enın tasvıbme ide hakkında ye:ıı hıç bır malu· O 

000 

r 
c Nacı efeı:Mli:r·e sıka yet lar malıhıılva.. keyfiyet yukarda tafsil edilen 1 arzolıınur , mat gelmemıştır. ••!••Jt

1
-

., uıu" ,.,a••"·-,s.····•••CLJ&C• ı~ ~t&: c~? 
~ ••. -- \ 2 - ucıun ırnptb Cemil a- U .~ °' ' nazn ıın.101 ,... • ele ·ı arkarl~t 

t yı• n edilen ıer .. .. rnüzdeki hafta teın r1 Cernal ı e 
a _ olup onu . 
istıın\J\lla ~ 
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l1E~~E~~~ ... 
sk ·şehirde bir cinayet 

·c•• 

İtfaiye kumandanı Hıfzı ~~y-~y~aş ~e 
k b kayınbiraderını oldurdu umar az 

. . . bir cina· rada ~iddetli bir fırtına çıktı, fırtına· 
Eakitehirdc, çok mue~lt~. "tfaiye ı yı müteokip bardaktan bopnırcasına 

:•ı olınuştur. Katil Eı~ııeMı:k~ul de yağmur yağmağa baıladı. 
llP.ıandanı Hıfzı Beydır. . . ı ... . 
Ymbiraderi At.met Efendıdır. d • Kızı boguldu annesı de 
Hıhı Bey epeyce para kazakln ıgı delirdi 

. ~ • . . d ve çocu arın 
· ~c kendi aılcsın en . k · d 

i'lıı başka kayın vaJid~aıoc, .. ayın· Seferihisaı-ın Sığacık nahiyesın e 
h·a<lerine on!J;t zevcesıne. ve uç ~°"" feci bir hi.dise olmu,tur: 

• bak• • cihetle daıma aıkmtı Haıan F ebmi Efendi kerimesi dört 
ffuna ugı ak 

ı t•kiyordu. .. yatlarındaki küçük Zeliha oynam 
, Mdıtul Ahmet Efencıı kuma~ı ".e üzere sokağa çıkıyor. Bir aralık rna· 

içkiyi rol< severdi. Ahr.1ct Efendı, bır hallenin alt kıAmmdaki çaya gidiyor 
i e tayi,. cdifo •• ;c bu itten pek çabuk ve oyuna devam ediyor. Fakat ~u 

• 

ynlmanın yolı;nıı bulurdu. esnada zavallı yavrucak çaym der~ 
Vak'a günü, İki akraba şiddetli bit· bir kı•ınına yuvarlanıyor. Son hı~ 

kavPadan oonra ayrılmışlardır. Hıfzı 1 hamle ile bağırmağa, küçücük ellen· ey: bir hadise çıkarmamak için i~a-1 ni ve kollarmı kımıldatarak: 
tyc garaju:.Ja yabnayl\ karar verm•!· _ Beni kuı·tarın boğuluyorum! • 
tir. Diye yalvarmağa ba;lıyor. ~ Cl• 

Hıfzı, Bey ııaraja gittiği zaman ço vardan gelip geçenler küçük Zebhayı 
r:uklan ve k:">.-1.,1 da dahil olmak üze· kurtarmak için koşuyorlar. fakat ge_ç 
'• bi;ti.in ev halkını ora·Ja bulmuş se-ı kalıyorlar. Zelihayı rul~r kapıyor, 1

• 

ı. ' · · Ah Ef · k · · k' fecı' bır surette bo• eoını sormus ın-..t . nın ra ı , .. çerıye c ıyor ve l 
Çerck evi yak.~aya k~•ktığını ve kor· j ğuyor. ~Kız..:ağızın naşı~: çı~n ar, 
kaı·ak k"lctıklar1r.1 öğrenn:ıiştir. · bu hidi&eyi göz yaşlzırne ~'\rş:layor .. 

Blf.nU:ı. Üzerine Hıfzı Bey aile hal· tard Fakat fecaat burada bıbnıyoi. 
kın; beraberine . ı~rnk eve götürmüş, Zeli!ıanın cesedi; kJ~kl":nıyor dve 
k<:'!yınbir:ıdcrinc na,il1at chnit ve ay-ı evleı·ine götüriilüyo~. Hıç bır şe~ ~n 
rıJrn11 tu·. Fakat ~·z WC!"a h2dise tc- haberi olmayan Zt~hhanrn annesı a
kcrrür et."::list=!. B:.ı defa da İş bastı- 1 pıyı açıyor ve .. yavrusu~u, yabancı 
rılmrş, Fok~İ \cüncü bi~. defa Ahmetl crkek!er~n kucagında bogulmuş ola
Ef. "•ne ev halkını öldurmeye kalk- rak goruyor. 
ınışt~~. .. 1 Keskin ve acı bir çığlık koparr-

t-I fzı Bey yanıııda bjr şofoı-le eve yor: 
ecl ;ıi; rre e naıihatte bulunmuş, fa- - Yavrun1, kız!m sana ne oldu!. 
kat bu• de::. dinlıetcn'lemiştir. Ahmet Bunu mütealtip. ~otlarını açara~ 
Efendi en~lle!inin cırtii'frına sarıla- ya\TUsunun ces;dını kucaklayor. Ag 
tak onu boğmak istemiştir.. .. laya ağlaya ~agnna bosıyoo'. Orada-

H.fı:ı Bey, ı :ıyatının tehlıkeye duş kiler, hu hazın manzera k.'1.~fısın:da _ 
tU Ül!u hi~sedin tabancasını çek~- a~laşıyorlar. Fakı:ıt bu aralık Zcl.he. 
~,k kayı bİrl\derini öldürmü~, sonra n.n annesinjn ~özle.~n~ bak _nca b~ 
ka: • 1 giderek teslim olmı.ııtur.. bakı,larm '!,ayn tabıı b'.r ~<k0 l aldrgı 

B 1 "rilkİ kat.l hastanede kan kus nı, kadırJcas-rzınd n yesınden ve te-
n, 1 t:ıd . essürlinden çıldırdığını anloyorlar. 

. i!;rtına ve )·Rı::ınur Zelhanın annesi şimdi tedavi altın 
ı:;c; fŞEHIR, 14 Bu sabah bu 1 dadır. 

Fransız biitçesi 
PARlS, 15 (A.A) - Meb'u 

san meciisinde müzakerat hi
tam bdcluğu sırada Başvekil M. 
L ... val. M Flanden'e karşı olan 

itimad nı muhafaza etmekte ol
durtunu beyan etmiştir. Muma
ileyh hükumet projesinin hava 
isleri na~ın tarafından tanzim 
edilmıs oluugı:.ıııı ve maliye na
zııı<:m son derece dürüsta°:e, ha 
re'.t::+ etmış bulunduğunu ılave 
e;-leıni•jtir. Dün saat 16 da baş
larnı" o!ın celse bu "ün ancak sa 
at 11,30 da bitmiştir. 

Mcl.ı'usan meclisi 120 reye 
k..ırşı 460 rey ile bütçenin ?e~e
tı L•numıyesini kal:ıul etmışt'.1' .. 
Bu urct!e, 50 milyar 753. mıl
Yon 630 bin 435 franktan ıbaret 
01 I' varidat ile 50 milyar ?42 ı 
ınill-on 81 bin 650 fr:ınktan ıba- 1 

ru olan masar f beyninde teva

zun ha~ıı olmustur. 

An erika petrol siyaseti 
VASİNGTON. 13 (A.A) -

Iiüku~et ile petrol ithalatı ya
Pan büyük sirket'.er arasında 
aktoluııa:ı ıtilfıt•n senevi petrol 
ithalatını :nı!yonlarca varil m~k 
tannda tenzil edeceğini bugun 
dahi!ôre nezareti bildirmistir. 
Nazır, muayyen rakamlar zikret 
rnekten i~tin'<Uf etmis ve fakat 
Royal Dutch Shell ve Pan~m~
rican Petrolcum Corperatıon • 
nun imkan daireı;inde bu h~s~s 
ta teşri ki m ~sal ed7ce.klerının 
kendisine gayri ı-esmı b~r sur~t-
tc lıildirmis oldu0 unu soylemış
tir. İiti!ak;ıne. l<aleme alın
mıs bir vesika değildir. Yalnız, 
şirl~etlerin itha!atlarını tenkis 
etmek hususunda ellerinden ge 
:er,i yapacaklarına ait olarak gi 
risıni.; olC!ukları bir teahhiij:ten 
ib;rettir. 

Amerikada tenkit 
VASİNGTON, 13 (A.A) 

Iicr iki fırkanın terakkiperver 
mümessillerinden mürekkep o
lup mesaisini bit.irmiş olan mec
liste M. Hooverın yaparnayaca
iiı seyleri vacletmemesi için mü 
~arünilevh hakkında oldukça va 
si 'llil;:y~sta tenkidatta bulunul

rııustur. Ayandan M .. Lafo~le~e, 
!Jek a .. ı sözler söylemış ve ışsız
lerı ve kuraklık kurbalarının e
lemlerini tahfif etmek hu:ıus~
da kon O're tarafından sarf~ıl
ıtıiş ola"' mesainin muvaffakıyet
sizliğe uğramış olınasıdan do~
Yı M. Hoover'i şahsan mes ul 
addettiğini beyan etmiştir. Ge

~~ ayandan M. Morris, "Başt~ 
J.ır Rosvelt'e ihtiyaç var., demış 
'ıt •. 

Bilmecemiz 

.. · bilm•c••l:z B:.g ı ·" ; 
Soldan sağa: 

1 _Kuru balık (8). Kaner 

(2). 
2 - Hücre (3). İyi (3). 

3 _Lüzumlu (5). Ağa (5). 

4 _Yüksek (3). Nefi edadı 

(2) 
5 _ Giydiginiz şey (5). U-

fuk (3). 
6 _Cet (3). Valide (4) .. 

1 _ Kullanılan şey ( 4) · Sı-
cim (2). 

8 _Bir erkek ismi (3). Ken 
eli ismini yazmak ( 4). 

9 
_Çift değil (3). Çalgı(~) 

10 
_zaman 2). Büyük bır 
mimar ismi (5). Nota (2). 

11 
_Duvar (3). İlave (3). 

Dem (3). 
Yukardan aşağı: .... 

1 - Yılan gibi fakat, kuçuk 
ve zararsız (7). Kase (3). 

2 - Adil olmak (6). Ben ( 3 ) 
3 _Bir üzüm ismi (6). Be-

yaz (2). 
4 - Kırmızı (2). 
5 - Bedbaht (7). " 
6 - İstifham (2). Doguran 

(3). 
7 _Bir mevsin (3). Munta-

zamlık (7). 

8 _ Minarenin tepesi ( 4) • 

9 -Birler (4). Yo_ı. 
10 - Hayvan yenu (4). No

ta (2). 
11 - F~rda (5). Ruh (3). 
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SPOACUl.ll 
SPOR Ol il 

Mel n spll esnaılada 
.. toın 

VALDJ 
PASTİLLERİNİ 

,kullaoıaıa , -
Bütün eczane •• ecu 

depolan ada 
satılır. 

VALDP.. 
l5mlııl ta\IJID kutılıır 
derunliad• talep edlııls 

l'..cıai Tıbbiye \'C Kimyeviye 

Tıirk Anonim Şirketi 
! fis;cdaranm llAn 

Tlt·aret kanununun ~61 inci maddesi 
ve esas m·ıka\·clenamcsinin 47 ve 

48 inci madJeleri ahklmına tevfikan 
F.czal Tıbbiye ve [imyC\·iyc Türk 
Anonim Şirketinin hlssednan lıey'eti 
umumlye5İ ınP\·adı iltlyenin müzakc· 
resi zımn1nda gelccci: Nisa:ı:n l inci 

Çarsamba günü saat 14 d: lsıanbul 
' · k d "I Sanııar hanının 2 ncı ·atın a -

No. d• Acemzade lsmail llıkkı bey 
\C Sürekisı iJarohınesinde surııi 
adiy~d' rı~di içtimu davcı olunur. 

ı - ~!celisi idare raporu ile mu
rakıp raporunun istimaı 

2 19~0 senc>i bil:lnço ve mü· 
vazene dcfıcri ve kM 'e zarar loeso· 
hının t.\sdiki, m.:zkör sene nttaicine 
dair meclisi idar~ııin teklifi, ittihazı 
karar \"e meclisi idare :ır.a~ının tchriei 

ıimmeti. 
3 - nlecti~i idareye aza tayini. 
4 - :vıeclisi idareıe hakkı hu

?.ur ta)ın \.!. tesbiti. 
~ 19.~I scnc,i için Mr mur;. 

ı..ıp ta\ ini \e Ucrctini ı tcsbıd. 
6 - Şirketin ı.murunun ted,·iri 

ile miıı;e' ,cf nıeclisi ıdar" nzalanna 
vt'ilecck iıc ıltri ıaı n i>"n meclisi 
hla.:-ey..: ~ • ; et it•~ ı. 

~ - i\Jetliıl i Jnre • ılar Olll Ş r 

ketle kdi mu·'.'lele hususundaki 
Ticnrcı ksnunıınıın 323 üncü mad
de;lnc te\'likan sal~hiyct itrn' 

La1kal 2S his5• ye malik olup 
işbu içtimada bllasıle ve\·a bill'eHlc 
hazır buhı~mağı nrzu ed n his;eda· 
ran ticartt kanununun 3;' I Jıı.cl mad· 
desi mucibine• ı~alik oldukları se
ncdatı irtima günUnd•n llıakal bir 
haltı C\'tl Kuzguncuk'ta Hin fab
rikada şirketin merhzlne te\'dl eyle
meleri Uzım ,,.e'ir. 

Hisse •cneJ•tının tevdi oluodu
ğ'una dıir n1ücssıesatı maliye tara
fından muta vesik.alnr içtimaı umu4 

.ııtde hazır bulunmak üzere mevdu 
hisse senedatı gibi kabul olunur. 

10 Mart 1931 
Meclisi idare 

lstanbul Beşinci icra memurlu· 
~undan: ı:k eri>i \:aıancı bulunan 
kıymı.:ttar kitap \ c.: en ika ç• .. ıt nıç. .. .ı 
yık \C halı parçalmı ile muhtelif 
lisanlard• kaınu<lar ve ı.1 hı r 25 3 
911 ç. ,.ml· ~" ıü .:ı~ IG· 8 de 
'lakoiındc /\\'3SpaşJili \ e ıi Kıbar 

çıknınl.l 1~J tnd:ı I 1 nu;11:ır.:ılı h.ı-

nede çık a er' a .1rtl.ıcı· 

Sinema · Tiyatro =ı 
İs. B. Darülbedayi 

ten1slllorl 
Bu akşam 

lsnıtBUt IWllRSI sut ~ ı ,30 "• 

u uu uuı ~~, ~~,~~:~ 
ır 1111 nın .ı perde 

ı 1 1 s.~~':nh •. 
~rgc de 13o· 

1111 ühelier 

11111111 

Nakleden: 
Ertuğ rol 
~luhsin B. 

Glıe her gün saat 13ıe nitibaren 

açıktır. 

Altı yaıındıın aş•gı çocuklar ti· 
yııroya kılıul edilmez. 

Ferah sinemada 
Bu gece halk gece>i ;inema

da: 20 kısım film ayrıca tiyat

ro varrete koltuk 25 kuruş. 

Meşhur Alman tenorü 
TITA RUFFO 

ile 
YVO:'IIN~: D'ARLE ve muallim 

Si ROTA 
önümüzdeki Perşembe ıkşııuı 

Fransız tiyatrosunda 
... Tarn•ı edeceklerdir. 1 

y annki pazartesi gllnü saat 18,30d 

Fransız tiyatrosunda 
Meşhur Alman piyanisti 
Möıyö Arıhur Schnabel 

tarafındın 'on ,eda kon>eri 

'erilecektlr. 

~ -~--~~~~~~ 
~lerlcez ıcentı:sı Galata küprü 

Başı B. 236\! Şube Acentesi : 
Sirkeci !lühilrdır :r.ndc hanı 1 
2740 

Pwe -lsken~eriJe 
(lZMIR) n- Salı 'oda 

puru 17 Mart Ca · 

lata'daıı kalkarak prp,nba 

;abahı lzmir'e perşembe Pire'ye 

cumartesi sabahı lskeııdcrive'ye 
varacaktır. lskeııderiye'den Pa

zartesi l 5te kalkacak Çaı.,amhn 

Pirc'rede ujtrayarak Perşembe 

lstanbul'a gelecektir. 

Ayvahk sür'at 
postası 

( Mersin ) vapuru ı :- :\lurt 

salı günii l 7 de Si;kec!den 

Gelibolu Ç~nakkalo Kiiçiik
kuyıı, F.:dre:nlt, lLı;1s:ııy~. 

Ayvah~'a !mJl-a<;~\,dıi~Ü:~c ye 

Alrınolu~1 ela ;:(':r.lvaca'dır. 

TA \"JLl,;\])J; \'APuRL.'ı.RI 
Ayvıılık-lzmir post1sı 

~~ Saafiet 
'\!. vap".nı raıartc-i 

ak~amı ·ant 17 
de Sirkeciden lınrekctlc Geli

bo:u, Çnnnkkalc, .\}""alık ve 

lzmirc aıımct ve Çanakkaleyc 
u~rn\.ırnk avdet ccLı.:cktir 

Yoku bileti vopurda da wrilir 
\t'rl'<: 'en ı~tc Tavilıade 

lıiracicr:er ıeltfıııı l,ı .~ııL 2! !O 

------

I.Jnıanırnız:\ ınuv:ı.,i1ltttt bcki.cneı 

Ynpurlar 
(A B.\ZL\) rnpu ru ! 5 i\ !art 

pazar ( ltalya ve Yunanistan ) 

dan STELLA DITAIS.~ 'apuru 
15 mart pzar (ltalya ve Yuna

nistan) dRn 

Yakındı limanımııdan hareket 
edecek Hpurlar 

(AB.\ZI:\) \apun. 16 mart 
pazart~" ( Burg,;ı:, \ama, Kos· 
tence ve Ode a ) ra. 

(STELLA DITA!.Y.\) vapuru 
19 mart per~cmbc abahı tam 

ı O da ( Loyd Ekspres ) ufarak 
(Pire, Brcndızi, \"en edik ve 

Trieste ye 
( PALESTIN':\. 1 vapııru ~ ı 

i\lar. (" mnrt ,i !\, • '· ~cl.in k, 
Pire, l\a Öia, 1\ 'ınııt ı, J\ato 

kt•\ı, flumc, \' '<' k v.: Tri

c,ıc) )•· 
.C'O~l't.ICI! ı.tn: mr n 

) a·ını • lıiks var 1 i rın c ·t .mıa 
edile ek ,·;m 'f "c '~" l .\nıc
ika llmanlann.ı gıt ;.. .,; ' wı 
zillh do~m l•liet 'erıllr 

l lcr nevi td~ilAt lç111 t:aıatada 

muml•a:ıe { 1.loyd Trlcstino :) 
5er •cantesınP Telefon Heyoğlu 

2 l 27 vaya Galat~ sar~yın Ja 
sabık Scllnlk 1.ıon:narşası bina· 

~ındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecid 

Kır:ıade hanımlald yazıhanesinı 
müracaat edilmesi. Telefon 
lstanbul: 235. 

lsıanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairesinden: Mehmeı Lütfü 
efendi ile lstanbulda Lızırl Papaz
oıı;tu hanında 10 l\'ıı. da tüccardan 
Ömer Faik B. beynindeki davayı 

dair mahkemeden sadır olan 28-292 
T. No. lu knrmıı ıemyizen tetkiki 
l\lelımet f.illliı efendi tarafından istida 
edilıniş ıre tcınyiı. i~tida :-.urcti mü· 
mcyyezünaleyh Omer Faik bevin 
ikametgAhının meçlıuliycıi lıasebilc 
teblig edilcmemı> oldu~undın H.U. 
M. K. nun ııııddei mab,usnsı muci
bince illııcn ıelılıği tensip 'e bir 
nüshası da mılıkemc di,•anhanesine 
talik kılınmış olma~lı tebliğ mıka· 
mını kaim olmak üzere keyfiyet 
illn olunur. 

lstanbul 4 Uncil ıcra rucmurlu
lundan: Bir alacağın temim i•tifası 
zımnında mukaddema tahtı hacze 
ılınan Çakınakçılarda Büyük yeni 
handa ikinci kattı 58 • 10. lu odada 
mevcut yazıhane, kasa, dikış malıl
neleri, mağaza rafları ve müstamel 
elbise ve müşambı ve lamba, kuma,. 
n1asa sandalyı. \ aıı rakımı v~ ~ılr 

46 kalern eşva :1ı;ık arurrna ile ~atı~a 
çıkarılacıtındın nlıp alanların '..:I 
Mart 931 terl~lne tııi.1>adif eumsrıe;i 
gUnU ondan itibaren mahallinde me
ınuru~• ıntıracuılm !!An olunur. 

19;\ f 

l:':~nhnl dördünt·U icrJ mcmur
luı';lından: 

·ram1mın:ı on dı)rt hin lira kıy· 
met takdir edilen ç.uşıkapıcb llüsc
!in .\ğa d)e,·m '.\!olta feoıri ı;ıa 
hallesin in .\1,.drt!te çı1<: :na1·n J.ı 

2.2 vo Cami soka~ınd• mil 
ker•cr 4,4 mükerccr cedit 3,4,h 
eskı :?.·~ rcrıı 4,(ı.~1,4 •• \~.2 nilmaralar
lı mtırokk.ım kavden iki l.3? hane 
( i\ledr<se çıkmazındskl haııcler on 
bin lir> ve nmi ~okaıtınduıd hane 
dörthin lir:t kı) mcti nıuh:ımmcncli· 

dir) 18 ""ın <ı.ıı ıarihınc môsa· 
dir cum•rtc,i ~üıııi •aaı on üç bu 
ç,.k-.n on altıYa \;Adar ( ı~:~0-16 

açık "rtıı"'n:l ile sattlaraktır Şart111-

mesi (o n•·an Q,1( de di\'anhoneyc 
ı 0 lik cdi., ekt· Takd.r edıltn kıv· 

meti Ü rlJu ıı h;uJc rn ziyade am· 
ranın uzı:•ın..:~ bırıl~ılaı.:aktır. \rtrr· 
nı. ya ı;t r içm ) iızde ·cdi temi· 
nat ·' .nır lıa !arı tapu icılliyle sabit 
mr•ı•n ıroıek alacaklıl>rııla diler 
aldbdarlar;n \'C ırtı:Jk hakkı sahip 
lerinin hu hak 1 ~rın' ve hususi)1e 
biz ve .ın'Sarıfc dair olan iddiala· 
rını il1n wilıindtn itibaren yirmı 

tün içiıı.t c\•rakıı müsbıt-:leriyle 
bildırmelcri lAzımdır: Aksi ıakdird" 

hakları tapu sicilli\ le sabit olmayan· 
!ar satıı bedel' .. , paylaşm·ı ından 
hu.~ kalırlaı :\1 ıerakim ver;,i bt· 
lediı e re>imlerı \'c evkn( i~are<ı 

""itc~i ·e aitılr. AlakaJarlarJ. ' icra 
,.e iil:\s kanununun 119 uncu mad· 
ue<i:ıe öı e te\ ·i lıar ket et· neleri 
ve daha zi)•U• malGmat alm•k is
t<ymlcıin 9.30-281 dos)a numarı

siyle lsıcnbul uorduncü lcra memur
luğuna ml.ıraca.ıt etmeleri iiJ.n olunur. 

l.;canbul dördüncU icra n1cmur· 
luğundan: !\!adam ı\n:ıyı,ın ınütcı·•ffa 
Oıınik yaj!;lıkı·iy:ın dcndıve iz.ıfeten 
vcıri:derindcki a:lacağının temini için 
hor\·lunun hacı' >lunan Bcyozlu 
lfo \in •!';31r ha ıuioJe AnaniK 
. k .,, da k!ın e ·k CJ ı enı IO no
r a ı c' in durııe Lıır hıs.c i lıir!ncl 

ıb , . ' ı;Jılmak uzer" ·O ~ ı müJ~cıle 
l rr.' • f v v znlunır1K uç \ül. lirada 
1 ııl • u J I• J oh p -"' kere \ u7.ıle 

le za,r: ..ı '' ·n hcş TU mu<llct'e 
iha,ci bt'ıv • nı. 1ycll ne \&zo1 n· 
rnuştur llLluJn \I~"' ın Paıteh:"nl 

l\laurit:ı I\rı•psi \ ' 1 ile nı .. ~1dur-
139 terbıiııde ır.ıı d•n 100 :er~ın 

terbHnde ar .ı ıiZt:int• tlı..ktrik tl·rtl

h:ırı ile n1tieıJ1 c.; vnı n k;lrgir olsr~k 
bina olup mlıtebak• ı bahçedir E\'sal 
ve ır.üşıcn i'Atı z mini t ıprok bir 
bodurum ;ı:ç"11İni nc-rıuer bir antre 
maltJ t11;hk Ozcnn(e bir otla bir 
kiler bir hal:\ zeıniııı malt:ı doşeli 

mutfak derunuııd:ı hır kum ve hir 
sarnıç birinci katta bir ~uçuk ,ofa 
üıerinde birisinde 'uh.ü bulun:ın iki 
oda bir h31A ikinci katta şahnişli 

bir salon bir oJa bir h•!:I üçüncü 
kaıca bir sola biri gofadan btılme 

iki uda birinde iki ı üklülc vardır. 
Derunund:ı hJ>scdarlsrdan Madam 
Viktorya \'e l\l:ıriunga oturmaktadır
lar. lştir:ısına talip olanlar ve daha 
ziyade (iğrenınck i~teyenler kıya:.ctl 

muhammenec.i olıtn alt1 bin sck:'cu 
be; liredan hisse}e musip miktarın 

)tiZtk onu nispeıındc pey akçesini 
ve 340 .' 6075 numaı-a,ııo lsıanbul 
dördüncü icra memurluğuna müra
caat etmeleri vı b/4/931 ıarıhinde 

uat 14 ten 16 ya kadar birinci iha
lesi ı•pılacafı llAn olunur 

lsıubul 4 imcli icrı memur
lu~undan: 

Çakmakçılarda buyUk \eni handı 
37 No. da mukim iken elyevm ika-

met g~hı mcçh ul bulunan Agop 
Sercenyan efendiye: 

Agop Tımburacıyan e!cndiye 
borcuauzdıu dolayı mahcuz bulunan 
.ı6 kalemden mürekkep ve büyüle 
yeni baa derununda S8 No. lu u
diyedı tabu tembirc ılınall •fyıyi 

tüccariyeniı li! 1 mart 931 tarihine 
müsadif cumarıe i giinil saat IO dan 
ıtibaren ıçık ırnrma ·uretilı mahal
linde hlıııi.iuyode satılıcılt ıebUf 

makamına him olmak Uıere tarı· 

fııııza lllnen tebl!t olumıı·. _ 

1726 Numerolu 27 EylUl 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrak· 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

12 Mart 1931 tarihindeki vaziyet 
1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

S - Mm 1931 urihiode mevcut evcik! bakıye .r.. ~o.uoo 

Tıhsil cdi1en yahut hafta zarhnda t>hıil edllecelc nlı" 

Dövizler tarihine kadar S. 
Hafta zarfınd• çıkon Dövız:er ~ı'3 • 
12.'~ ta;ihine kadar " 52.000 

Fark .t .'i2.000 

12 i'<lart 1931 mihlnde Osmanlı bank~ı yedindeki 
Dövizler yelcOnu !.. 6Sl,500·· 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş 
Çıkan Evrakı Naktiyenin 5 'lort 
t>rihlndeki bakıye•I 

Haltı zarfında çıkıın Evrakı Nakliye 
tarihine kadu 

Hafta zarfında giren Evrakı Naktlyı 

5J-12'3 tarilıine kodar 

1931 
T. L 

T. l..· 

• ~35,834 

~ 

ve Çıkışları 

Fark .. 5;l~.8.H,-

Çıkan ihtiyat Enıkı Nıkıiyenln 12 Mırt 19Jf 

tarihindeki 1ekOau T. !. b.709.718,93 

Osmanlı Bankası 

!stanbııl menkul kıymetler ve kambiyo borsası ve O:;manlı 
llankası Komiscrli~inden: 

27 Eyllil 1930 tarihli ve 1726 numa·aiı kanuna tevfikan !stan

buida Banblar kon.orsiyomu tarafından Osmanlı Bftnkasına çek 

olarak teslim ve bank:ıdan istirdat oiuııan isterlinlerle hunların 

mukabilinde mevkii tednviile çıkarılan ve bankaya iade olunan 

ihtiyat evrakı nakdiye mıkdarını mübcyyin ) irmı dö duncu tel.lig. 

1 - Döviı vaziyeti 
5-J-193 l tarihine kadar Konsorsiyomcı 

Oımanlı bankasına çık ol~rak teslfm edilmiş olan .r.. 70J; 00 -
2 - 5·3· 1931 den 12·3-1931 tarihine kadar 
ola~ h fıa zarıındı i,ıirdat olunan 

;ı - Fark 

':! 1()0 

+ - 12-3-1931 tarihine k•dar ıe limat yekGmı !. 

'i2000 

------
2 ~ lhtl}olt <'Hakı nık ıve 

vaziyeti 
\ •ıkardaki birinci madde mucıbırcc bterlin 
tea'lmaıı ~ukıbıiınde me•kl ıedıvulc çıka· 
•ıl ış 'lian ihıh .. ı ev•akı naktive T. [. ;'2ı5552,9 I 

\"akardaki k Jel mıadJe nıu.ı-ınce hafta 
zarfında isıirdat olunan ister'inlcre mukabil 
iade olunan evrakı tııkdiye T. L. SJ.i834 

Fark ı. L. ~.1~834, ___ .......;._.;..:_ 

Yukırdıkı'dördiıncU madde mucibince 12·3· 19;11 
tarihine kıdor mevkii teıl.vüle çıkonlııııı olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yek1lnu 

~7 cylijl 1930 tarih \c l 7'i6 numerolu kınuaa 

liye ·ektleıl namına tebliıt ve iltn olunur. 

T. L. 670Q~ l '1..9 

tevfıkan kcytıı et M 

1 İstanbu_l _b_e_l-ed-i~y·e·s-i -il-an-l·a·n~--·-·· 
•• 11 11 •ı •• __.._,~ ........ ,._.,._..._. ••••• ~O·O~O•O~O•O~O•O~O•O~O•O~OMO-OMO-OMO-OMO-OM0._11._U .... O 

Cerrahpa~a ha tancsı iç•n luzumu olan Ron tktn mJlz::71e ı 

pazarlıkla ,·aun alı'1lCnku- Taliplerin ,eraitl öğrenme!.. içİıı her 

gıin p~zarhğa gir:ııek i~·in de 17 :\tart salı giiniı saat orı be e ka
dar 37,5 lira teminat nkçesi ile Levazım mudıirlüğunc gelmeli· 

diri er. 

Tahlisiye umum 
dürlüğünden: 

•• 
mu-

Kuma~ı dairede oırnhfuz ve mernbıır nümuneslne te' fi kan ida· 

renin go,tcrcc ği falıri!.edan alırmak ~artile mustahdemin için 

2:ıo lla '.!t J tak•ın \"az.ık elbise ıle dairedeki mahfuz numunesine 

ıcv ikan ıınal c•lılmc!.. ıi.r.re nynl miktarda potin imali aleni .U· 

rette miın:ık .. • ıya kon lnıııştur. t:lbiselcrin 4 Ni::an •l3 I tarihin~ 

musa.lif cumartesi ı;unu sa1t 1 ı de ve potinlerin dahi aynı gı.n· 
de :;~at 1 .ı. tc ihaleleri icra kılınaca!';ından taliplerln bu baptakı 

~artnamcleri görmek tizrc Cal:ıtadı rıhtım caddeslndeki idarei 

m 'rkczi) c,·c ~"··acaatl;ırı. 

Hasta bakıcı aranıyor 
Kocaeli Memleket hastanesi baş tababetinden 

Hast.ıncmizJc biri otuz beş diğeri otuz dört lira ücretli iki 

hastabakıcıhl( ınıinhaldir. Talip olanlınn hastanelerdeki hizmetle

rine ait V< aık ve hu:muhal mazbatalarile birlikte bat tababete 
müracaatları. 

Jandarma imalathane müdürlü~nden: 
:\lcvcut ııllmuneslne göre 471 adet keçeli belleme pazarhklı ıa· 

nn alınacaktır. lta~ına talip olanlar 16-S-931 pazartesi günü saat 

15 de jandarma iınal<\than~sinc gelmeleri ilAn olunur. 

MiLLiYET 
MATBAASI 

Avrupadan ıetlrdlğf Tahta Hurufatla BUyUk duvar 
Afişleri yapar. Her mUesııeııeye elverlflidlr. 

Yeni seııeııiıı Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 

:Vlecnıua, ı;azcte, evrakı matbua., fatura, mektupluk kılt,:ı 

1 
zarf, kartvizit tab'ını deruhte eder. 

_ _;-eıefon lııt 3911 • 2-3 Kitap kısmı 

( Devlet Demir yolları idaresi ilan arı _____ I_, 
Muhtelif boya ve boya yallan: 

Kapalı zarfla Münakasaya konmu:ıtur. \IUnakasa 13-4 Q3l ı 

zartesi gilniı aat 15 tt .'ı.nk.ara'da devlet demıryolları idaresin 

yapılacaktır. Uünakaıaya iştirak. edeceklerin teklif mekt~pların 

ve munkkat teminatlarını aynı günde saat 1-l,So a kadar mu:ın 
kasa komisyonu kltlplig-ine vermeleri lazımdır. Talipler miınak2 • 

şartnamelerini bet lira mukabilinde Ankara'da ve llaydarpaşa,'d, 
\dıre nıntltrinct.n t~darlk edebilirler. 
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TURKifE ~~MHURIYETI MERKEZ BANKASI 

Devletimizin En , Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZJN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
•• 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi MuamelesiAçılmıştır. lstifadeEdiniz. 

Bankaların 

En Talihli Kumbara 
Sahi le i kimlerdir 1 

1 mart tarihine kadar S 
liralık mevduatı bulunan 
bütün kumbara sahipleri 

~uraya i•tirak ettirilecektir 

41 0000 Lira ükafatlı -931 ilk •ırası 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

ı tetrinievvel 931 ikinci 
için siz de timdiden bir -,, ...... ,.... 

kurasına 
kumbara 

iştirak 
ahnız. 

• ·1 Türkiye İş Bankası 1 

Et, ekmek, Jas se~ze müna~asası 
Nafia len ınettebi ınobayaa kooıisyonun~an: 

:\lcktebin 3 aylık iaşesine ait et, ekmek. yaş ~ebzenin kap~lı 
zarf usulile ihaleleri 16-3-931 pazartesi gtınıı ~aat 14 te icra olu
nacağından taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerini 
ikcı.<at muhasipliği veznesine vererek musaddak ticaret vesaiklle 
~ıımüş suyundaki mektep mubayaat komisyonuna müracaat eyle
melemcleri ilin olunur. 

-Simdiye kadar emsali piyasada görülmemiş 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

RlKI B~M~NTi 
Lezzet •• rayihası gayet nefis, terkibi 

fevka!Me saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir t~crubc k:\fid . 1 fer yerd~ aravını1. 

Dogum ve h.ıuın nıtotulıldarı 

mllrehassısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 
Cağaloğlu Emniyet sandığı 
kn••" n. 37. Tel 2.2fiR~ 

Dr. Süleyman Sırrı 
DoL.. hamlıklar .. \lemt!ır Sıhhat 

Yurdu. Curnodan başka 

her gün 

Darülaceze müdürlü
ğünden: 

i\lüe>sescyc bir sene için ik· 
tiza eden bin kilo vakım ya
~ının 29 mart 9.31 pazar giinii 
kapalı zarf usulilc miınakasası 
icra r<lılcccktir. Talipkrin temi 
nat ahçdcrilc !Tlurnca!tları .. 

1 Iktisat vekaleti maadin 
ı işleri uın·um müdirli
ğinden: 

Muğla vilayetinin Fethiye kazasının Eldirek dağı nam ma
hallinde kain olup şimalen ahatlı pınarından bed'ile kapalı 
pınara battı müstakim, şarkan >11ezkür noktadan Koç dağına 
hattı müstakim, cenuben mezkür noktadan bed'iler Emirler 
çeşmesi mevkiınden b!lmürur ve Çoban oğlu çeşmesine hattı 
münkesir ve garben mezkür Çoban oğlu çeşmesinden mebdei 
hudut olan Ahatlı Pınar mevkiiııe hattı müstakim ile mahdut 
1078 cerip arazi dahilindeki mek~uf Krom madeni: 

1- Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında maden 
sahasının 1:5000 mikyasında topoğrafik ve Jeolojik haritası 
yaptırılarak mufassal fenni rapor ile bir işletme proje ve 
planları ltctisat vekaletine verilmek, 

2- İmtiyaz kararn:ımesinin neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında 120,000 lira sermayeli bir Türk şirketi teşkil 
ve imtiyazı bu şirkete devredilmek, 

3- ikinci sene zarfında 2000 ton, üçüncü ve müteakip 
senelerde asgari 400J ton cevher istihsal ederek bunun ~o 10 
resmi ııisbisi ve işbu resmi nisl.ıinin %6 sı nisbetinde teçhizatı 
askeriye- tertibi ,·erilerek imrar edilmek ve istihsal ve imrar 
edilmediği takdirde işbu miktara tekabül eden resmi nisbi 
ve teçhizat tertibi verilmek ve bundan başka madenin ihtiv• 
eylediği 1078 cerip arazinin beher ceribi için senevi 10 kuruş 
resmi mukarrer ve bunun keza:ik • 0 6 sı nisbetinde teçhizat 
tertibi vedmek, 

4- İmtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartna
menin ahkamı maliyer,iue ait maddei mahsusasına tevfıkan 
hükümete veribcek hissei temettu 1,5 şilinden aşağı olma
mak ve her imrarat vukuunda rusumu nisbiye ile beraber 
def' aten verilmek, 

5- İşbu taahhüdatın ifasını teminen milli bankalardan 
birinin 9000 liralık teminat mektubu verilmek, 

6-Mültezim birinci maddede yazılı hususatı ikmal ettikten 
maada eski imalat kale alınmamak şartiyle asgari 100 metro 
galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve madeni kabili imal ol
madığ ndan dolayı hükümete iade etmek istewği takdirde 
teminat mektubu iade edilmek şartiyle mezkür maden talibine 
ihale edileceğinden talip'.erin 4-4-931 tarihine müsadif cumar
tesi günü saa_t 15 şe kadar teminat mektuplarile beraber 
kapalı zarfla iktisat Vekaleti Maadin Umum Müdürlüğüne 
müracaat eyl.eme:eri. 

Büyük Millet Meclisi idare heyetinden: 

Bina inşaatı münakasa ilanı tadilatı 
Reisicumhur Hazretlerinin ikametine mahsus olmak üzre in<ası 

) 

mukarrer binanın kapalı zari u'ulilc ıniinabsaya vazına dair olan 
ve 12 ve 23 ~ub:ıt tarihlerinde nr~rcdilcn ilan aşağıda yazılı şe
kilde t:ıdil edilmiş ve ihale ta,·,hi de 25 mart 1931 çarşamba 
;ıüniınc talik olunmu~tur. 

1 - Mtinakasaya i~tirak edebilecek zatlcrin Türkiye dahilinde 
Ü'i yüt. hin liralık bir binayı mimari san'at nokta! na?.arından 
takdiri ıııucip bir sıırcttc in~a uıııiş buhınmaları meşruttur ibraz 
olunacak \ern;i.h kahulu komisyonun t .'\dirinc vabestedir. 

2 - ihale 25 mart 1931 çar~amba giiııü ,;aat 15 tc Türkiye 
Büyük !llillet i\lcclisi ciahiliıı.le 1 lususi .komisyon huzurunda icra 
edilecektir. 

3 Şartname ve pldnlar ve sair evrak ve m~lı'.imat Meclis 
Daire müdurliığündcn alınır. 

lstanbul P. T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

Vtsa;ıi nakiyedc kullanılmak üzr~ 10000 kilo benzinle 400 
kilo m:ıkina ya~ı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. Mü
nak~':ı martın ;?Sinci çarşamba günü saat on dörtte icra kılınaca-

1\ında.ı talipler % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerini hami
len baş miidiriyetk mıltqekk:I komisyon& gelsinler. Şartnameyi 
~örmek istc,,·ılcr ba~ müdllrlıik kalemine müracaat etmelidirler. 

l(ARON Alınan Kitaphanesi 
lk~ op;lu Tünel ıneyda!lında523 

iktisat Vekaletil\!Iaa 
işleri Umum n1üdürl 
ğinden . 

Muğla Vilayetinin Fethiye kazasının Kargı ve Foça 
, yelerinde kain olup şimalen Kargı çayı köprü;ünden 

Yordan ağa hanesi mevkiine hattı müstakim, Şarkan 
mevkiden bed'ile Kargı karyesi camiine hattı mü 
cenuben mezkür mevkiden bed'ile Kara İsa oilu 
hanesi mevkiine battı müstakim, garben mezkür me 
bed'ile mebdei hudut olan Kargı çayı köprüsüne tıattı 
takim ile mahdut 458 cerip saba dahilindeki mekşuf 
madeni, 

1 - Teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında: 
A - Maden sahasının 1:5000 mikyasında top 

Ye Jeolojik baritaıı ve mufassal fenni raporu yapılma 
B - l,letme proje ve planları vekalete verilmek, 
2 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden iti 

bir sene zarfında 150,000 lira sermaye ile bir Türk 
teıkil ederek madeni devretmek, 

3 - lkinci sene zarfınde 3000, üçüncü ve müte 
nelerde 5,000 ton cevher iatibsal ederek • 0 10 resmi 
ve bu resmi nisbinin % 6 sı ni.sbetinde tecbizatı a 
tertibi verilerek imrar edilmek veiıtibsal veimrar edile 
takdirde işbu miktara tekabül eden rusum tamamen ve 
aten verilmek ve bundan başka madenin ihtiva • e 
458 cerip arazinin beher ceribi için ıenevi 10 kuruş 
mukarrer ve bunun kezalik 'ô 6 sı nisbetinde techizat 
ti i verilmek, 

4 - İmtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak 
namt n;n ahkamı maliyesine ait maddei mahsusasına te 
hükümete verilecek hissei temettü 2 şilinden aşağı ol 
ve her İmrarat vukuunda rusumu nisbiye ile beraber 
ten ver;Jmek, 

5 - İşbu teahhüdabn ifasını teminen milli banka! 
birinin 11250 liralık teminat mektubu verilmek, 

6 - Mültezim birinci maddede A fıkrasında yazılı 
ıatı ikmal ettikten maada eski imalat kale alınmamak ş 
asgari 100 metro galeri veya SO metro kuyu açtığı ve 
denin kabili imal olmadığından dolayı hükümete iade e 
istediği takdirde teminat mektubu iade edilmek ıartiyle 
kür maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 4-
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 ıe kadar te 
mektuplariyla beraber kapalı zarfla iktisat Vekileti M 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

Iktisat vekaleti maad 
işleri umum müdürlüğünd 

.\nıalya vilayetinin Tekfür Ova karyesinde kain olup şi 
Hağm•ak çayının denize mun~ap olduğu noktadan bedilc llarupl 
noktasından hilmürur Sazak ini tepesine hattı münkesir, ga 
mc~kiır tepeden bcd'lle Çaşdağı tepe ·i ve üç tepe başı nok 
rından bilmurur Şemşirli tepesi beyninde hattı münkesir, cen 

mezkfır tepede nbed'ile deniz kenarında vaki Karahurun noktası 
nindc hattı mu.takim, şarkan bu noktadan bed'ile Babrisefit sa 
takip ederek mebdei hudut olan Bağırsak çayının denize mu 
olduğu uokta beyninde battı münhani ile mahdut 2926 
saha dahilindeki mekşnl Krom madeni, 

ı - Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında A ma 
sahasının l :5000 mikyasında topoğralik ve jeolojik haritası 

tınlmak ve mufassal fennt rapor ile B i~letmc proje ve plA 
vekalete verilmek, 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir 
zarfında 125,000 lira sermayeli bir 'I ürk şirketi teskll ed 
imtiyaz hnkuku bu şirkete devredilmek, 

3 • ikinci sene zarfında 2000 ve üçiıncü ve müreakip 
nelerde asKarl 4000 ton cevher istihsal ve bunun " 0 1 O r 
nisbisile işbu resmin % 6 sı nisbetindc techizatı askeriye t 
bini vererek imrar edilmek ve iıtihsal ve imrar edilmezse l 
miktara tekahül eden rüsum tamamen ve def'aten tediye edil 
ve hundan bftşka madenin ihtiva eylediği 2926 cerip arazi 
beher cerihi için senevi ı O kuruş resmi mukarrer ve bu re 
mukarrerin % 6 sı nisbetinde techizat tertibi verilmek. 

s 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartname 
ahkamı mahsusasına ait dördüncü faslının mevadı mahsuı 

te\likan hissei temettü olarak ton başına asgari 1,5 şilinden ~ 
olmamak üzere hissei temettü verilmek, .J 

5 - Taahhüdaon temini için Millt Bankalardan birinin 9311 
liralık ıeminat mektubu verilmek, 

6 - Mültezim birinci maddenin A fıkrasınd:ı y ızılı huıu 
ikmal ettikten maada eski ima!At kale alınmamak tar ı ile as 
100 metro galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve ıııatienin ka 
imal olmadığından dolııyı hükOmete iade etmek istedigi takdi 
teminat mekruh~ iade edilmek şar_tlan ile zuhur edecek talib 
ihale edileceginden taliplerin 4.4.931 tarihine miisadll cumar 
günü ıaat l 5 e kadar kapalı zarfle iktisat V ckaleti l\Jaadl 
Umum Müdürlüğüne teminat mektuplarıyle beraber 
eylemeleri. 

Tüccar ve Banka memuru 
olmak için: 

....... : • 
Paıarıesl ve ~erşembe gllnleri saar 16 dan 18 ve gece 19-21 e b: 

dar iki sınıf açıı1'rır. J\lalOmaıı ticariye, ilmt hesabı ticari, usulu 
defteri; Ba1ita, müzaala, Pal<radomar, Amerikan usulü ve' Bankacılık. 
4 ay zarfında muvaffak olanlara muhasebeci tehadetnamesi verilir ve 
iş tedarikinde muavenet edilir. Dera\er 16 Mart Pazartesi günü başlı· 
yacakur. Programı meccanen almak ve kayıt olmak için lsıanbul'cı. 
Alemdar Park caddesinde No. 2!1 Amerikan Liaan ve Ticaret dersanc· 

ı sine müracaat Husuıl ders dahi kabul olunur. 
Agop Pakraduni 

r;;~~~!,S}~ğı 
/~ur~ SUPLEKS - PLATiN ise 

~ yirminci asrın bir şaheseridir .. ,~--•11!'!! 
~~~~~~~~~~~,~~~~~ 

Mes'ul müdür: 


