
-
PERŞEMBE --19 MART 1931 --6 ncı sene, No 1833 

NUSHASI S KURUŞTUR 

se 

Yeni Romanımız 

Gözlerin sırrı 
Yazan: 

NUR TAHSİN Hm. 

- ,.. ......... --........... -.:·~·~·~··~·~·:..:.·: ... ~·~ .... - ~:....· ................. .,:• 
BUGÜN " 

• • 

Şehrimizde bir 
asan atika 

mütehassısı .. 

!erden olan Profesör Bode'nin 
bugün Darülfünunumuzu ve mü 
zeleri ziyaret etmesi muhtemel 
dir. 

Yeni meclise dev
redilecek evrak 

ANKARA, 18 (Telefon) -
Yeni Meclise devredilecek yüz 
elli kadar evrak vardır. Adli, 
mali ve idari islfilıat layihaları 
da bn meyandadır. 

Bütün bunlar da keenlemye
kun addedilecek ' e yeni Meclis

J •el sahifede : 
1- Yıldız ve ,'1.etrutlyet 
2- Son •• harici haberler 

1 Dacıı aahlfede: 
ı- Anp bcrflrrlle yazılı lcıy· 

me111 e•rak imha edllJyor 
2- Ttcart>t Odası dDn har•~ 

r'ıJOfll hl• I C'11 "1 '1 V tıı ntı 

3- lt\aarll vekı\let.lnln düti.in .. 
~Uta tedblrler nelerdir? 

4 Slltlerla kapılı fltelerae 
ıatıtmaıı dUf8nll1Uyor 

J- Ankara· lzmlr l•lbol la· 
tumlan k•rtal•fıyor 

4 anca aahll•de: 
..... ı .. ıc 

Boğazlar komisyonu 
hazırladı 

Bo~a:tlar komisyonu reisi 
Vbsıf Paıa 

_Boğaz!ar komisyon~ dün ~hah A- de rapora ilave olunmu§tur. Raporur 
mıra) Vasıf Paşanın nyasetinde top- tabı bir haftaya kadar btirilerek v< 
lanmışt":. . Cemiyeti Akvama gönderilr cr kt 

Bu ıçtımada İtalyan mürabhası Raporda hükumetmizin gösterdiği 
prens B?rghe~~· ~~ansız mürabhaSJ ttshilittan dostane bir lisanla ha u 
M. Pozzı, lngıliz murahhası kuman- dildiği ve muhteviyatının tamamm 
dan Makdonld, Yunan mümessili lehimizde olduğu anlaşılmaktadır. 
~umandan Ekononu ve Bulgar seli· Baltık denizinden Karadenize ge· 
n M. Pavl~f hazır bulunmuşlardır. çen Ruı harp gemilerinin yerlerine 

Japon murahhası M. İkeda memle iadesini temin için Romen ve Fran· 
ketine hareketi dolayısile içtimada BJZ mürahhaslarımn müracaatta bu· 
bulunamamıştır. lunduklan hakkındaki neıriyat ko-

Bir ııaatten fazla süren bu içtimada miııyon tarafından tekzip cdilmlıtir. 
Cemiyeti akvama gönderilecek olan Komisyon azasmdan bir zat de 
komisyonun 1900 senesi mesai rapo- miştir ki: 
ru tetkik edilmiı ve nokııanlan ikmal - Komisyonda lıllyle bir mC!l<'lı 
olurunu~tur. kat'iyen görüşülmemiştir. Ve mev 
Komisyon, bu raporun bütün dünya zuu bahsolması imkinsızdır. 

hükUmetlerine tevziini temin etmek ÇünkU komiıyon Karadenizdc 
üzere Cemiyeti Akvam katibi umumi- ııahildar hükümetlerin donanma1an· 
liğine 300 nüsha gönderilmesi ve ko- na müdahaleye salilıiyettar değildir 
misyondaki murahhaslara ayrıca iki- Bu hükilmetler Karadenizdc iste 
;er nbsha verilmesini kararlaıtırmııı- dikleri kadar harp gemisi bulundun 
trr. Raporun matbuata tevzii de mu- bilirler. Ancak Karadenizde alaka• 
vafılı: görülmüştür. Ancak Cemyeti olmayan hük:Umetler bu gemilerderı 
Alı:vam raporu aldıktın eonra gazete fazla kuvveti Karadenize geçiremez· 
!ere verilecektir. !er. Komisyonun ııa!üılyetl cfa1ıilin.. 

Şimdilik muhteviyatı mektum tutu- de olmayan Ruı gemileri için hiç bir 
lan bu raporda komisyonun hiçbir ih murahhas bir t11lepte bulunmarruı· 
tiLH n ıikayet olmaksızın geçen 930 tır. binaenaleyh raporumuzda dı 
senesi faaliyeti Karadenizde sahili böyle bir madde yoktur. 
olan hükumetlerin donanma kuvvet- Komisyon mesaili tamamen noı· 
!eri hakkında izahat vardır. Bundan mal bir haldedir. 
başka komisyona ait nizamnameler- Hiç bir ibtilif yoktur." 

M. Mübadele yeni bir 
mesai projesi hazırladı 
Günde 500 etabli vesikası verilecek, işi 
az memurlar tali komisyonda çalışacak .. 

yri kafi görülmüştür. Neticede 
komisyonun, Türk ve Yunan 
hükfunetlerinin tebligatı muci
bince azami altı ayda işlerini 
bitirebilmesi için yeni bir teş
kilat projesi hazrrlanmıştır. 

İki taraf murahhaslarmm tu 
yjp ettikleri bu projeye naza
ran, şimdi yevmiye ancak 25() 
etabli vesikası tevzi edebilen 
tali komisyonun günde 500 ka· 
dar vesika verebilmesini temin 
etmek üzere bir misli fazla ça
lışılması için yeni teşkilat ya
pılacaktır. 

te müzakeresi elzem görülen 
layiha ve mazbatalar hüku- • 

Bunun için muhtelit komis
yon emrindeki işleri az memur
ların mühim bir kısmı tali ko
misyona nakledilecektir. Bu 
suretle idarei maslahat edilme

met veya encümenler veyahut 
on meb'usun imzasını havi bir 
takrir ile yeniden müzakeresi 
teklif edilecektir. 

Himmetzade bir rapor 
daha verdi 

Bilaraf azadarı M. Ho/ştat ıi tercih edildiğinden hariçten 
Muhtelit mübadele komis-ımemur alınmasına lüzum gö. 

yonu üçüncü bürosu dün sabah rülmemiştir. 
saat on birde bitaraf delege M. Muhtelit komisyon hey'eti 
Holştad'm riyasetinde toplan- umumiyesi cumartesi günü top 

ANKARA 18 - Himmet mıştır. ]anarak bu projenin kat'i şekli. 
zade Hüseyin 'Hüsnü Beyin son Saat on beşe kadaı< devam ni tesbit edecek ve derhal faa 
Paris Düyunu umumiye itilafna eden bu içtima çok hararetli liyete ç-eç~ecektir. 
mesinde hata olduğu hakkında olmuş ve komisyon işlerinin Proıenın tatbiki yeni bir 
verdiği son rapor tetkik edilmek sür'atle bitirilmesi için alma· masrafa mütevakkif olmadığın 

cak tedbirler görüşülmü tür. dan bulunan sureti hal iki taraf 
üzere Maliy~ hey'eti teftişiye Bilhassa komisyon mesaisi- heyeti murahhasalannca mem· 
reisi Adil Beye verilmiştir. Di- nin uzamasını mucip olan etab nuniyetle karşılanmı"tır. 
ğer taraftan bizzat vekil de ra- Ji vesikası tevziatile meşgul Cumartesi içtimaında teşki 
poru tetkik ed;yor. tali komisyonların faaliyeti ga- f Devamı Snici sahifede; 
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Yıldız ve Meşrutiyet 
.. · Tahsin Paıanın Hatıratı 

Tefrika No : 8 

MllJ.1' ~;r 1 \J Mııırr t9SI 
.. , 

HARiCİ 
• 

HABERLER •• 
lngilterede amele hükumetinin mevkii İktisat Vekaleti tarla farelerin 

imha için yeni teşkilat yapıyo 
' ...... . Necı·p Melhame Pş.nın .fntihab.at k.anu. n _u ıa."'yih •• ası parlame~toda 

h l r~l ~d il h l - Mücadeleyi idame için Mecliste11 12 

A
-bd··ıh .d . mu a lıı erın Şluı e l ucuın arına ugradı.. bin lira fazla tahsisat isteru.cek .. 

u amı earızası KABı.NEIL . ıı FAcı· 1 ~NKARA18(A.A)-Muhlbirıhastalkla .öklürmck i Londra mektubu telıf yerlerde tarla farelerile şid uğraşmaktadır. Bunların fa 
detle ~ü~~ele edilm;kt~r. yetlerinden yakında iyi neti 

Almanların Anadolu hattını tevsie u b . M h Bunun ıçın ıktlsat vekaleti ye- ler almacağt ümit edilrnekt 

hb d 
Ekalliyette kaldı, na ıııe, ll a "Vikı·ng ge-mı·sı·- ni ıbirteşkiliit yapmıştrr. Büyük Bir ziraat memurumuz 

teşe Üslerin e mevcut mahzurlar... ıır~ler ve " Mil_l~t Meclisinden bu mücade ikürt ve tütün mahli'ıttL'1un y 
fakat ziyanı yok J 1 • 117 ı l~yı ıdame içi:n yüz yirmi bin masından husule g-elen d 

Es!:i zam::nda Müsyü Necıp Başmühendis Baron Herınan •• H. d. nın yo cusu .. lira fazla tahsisat istenecektir. tarla fareleri itlaf eden bir 
Paşa derunekle maruf ferik Ne m Viyana sefareti marifetile IR 1$/an... SAİNT - JEAN (Terre Neu- ;areleri. i~~ _için külliyetli~~ yapmıştır. Bu aletin tecrüh:: 
cip Paşanın arizesi sureti: Sultan Abdülhamide gönderdi- Londra, mart- Hindiatan mesele- ve), 17 A.A. - Kaptan Kean an_la st~n~ hamızı arseniıkı yapılmaktadır. İyi bir ne. 

ği mütaleaname: s'. halledilp bi~, mi? Bö!'e.~ir suaı; ile Viking yolculamdan 117 ki-lgi!>ı ~ehır!~ mevat tıedarik edi~- verdiği takditıde pek ucuz o 
Şevketmaap Efendimiz Htur bir taraf~ valii umwıu, diğer tar~· şi müteharrik bangiz üzerinde l~~r. Dıge~ t:ıraitan bakterı- bu 'llSUlden farelerin itlaf 

retleri, . Almanyadan Amerika krt'a- tan Candhı arasında son defa aktedı- b" k ıkmttl ktik . y-0liıilıanelerunız fareleri vebai istifade edileoektir. len itilaf üzerine artık batıra gelme- ır ço S ar çe ten son-
J"llmıınlarrn kemali hırs ve te sına senevi binlerce kişi mı;lıa- meli değil mi?. 111.giliz muhafazakar. ra nihayet "Horse İsland" a v·ı.... 1 d .h b f , 

halü!cle temdidine talip olduk- ceret suretile gitmektedir. A- lan enditdi gÖrÜnüyorlar. Geçen son gelmişlerdir. Bu haber sabahle- 1 ayet er e tnti a at aaliyeti 
farı Anadolu demiryolu hakkm merika kanunu mucibince Ame baharda burada toplanan konferamta yin ıssız bir kaya üzerinde taras İ . 
da başkatip Tahsin Paşa kulla rikaya giren muvakkat bir za- varılan netice! .... mııhafazakir fob- sutta bulunan 18 a ında ve ED ~NE 18 A.A. - İntiha 1 !atta asılmıştır. 
rıaa vukubulan ifadei çakerane- man için aabiiyeti asliyesinde nın ba müzakerata iıtiralı: eden mubaı mis B rtl . . d y ş b" !ıat faalıyetine harar-etle devam MANİSA 18 .A.A - Mtb 
min tahriren arzı ferman buyu- kalmakta ise de sonradan .t1me fazakar fı~ka mümessili tarafmdan- kı ~· ~tt ısının e g~ç . ır ıolwımaktadır. Teftiş hey'eti intihahatma ait ~tehibi t 
rulduğu mü~arünileyh kulları rikalı addolunmakta ve bahu- da taarip edilm~r. Hint millicileri · z te. ';Zcı tarafından venlmiş- ıheııgün içtima ·ederek muame- vel defterle · k meıık iııl 

-s Londrada toplanan konferansa gel· tır. Vikıng yolculannın maruz Iatın ikmal" çalı k d İ .. n aııa.. e~~j 
tarafu:ıdan tebliğ olunmakla bu sus bunların tevellüdatı doğru- mediler. Milliciler Hindistanın tamjbulunduklan tehlikeleri bütün "h d f ıne. şma ta ır. n ve mulhakatta bugun asıııı• 
arizeyi takdime müsaraat eyle- dan doğruya Amerikalı olmak- iatiklalini kabul cbneyen hcn.angibir dün h be n aq> e terlen asılmıştır. tır. • 
dim.Ammi ekremi hümayunları tadır/ar. Binaenaleyh Alman t•kli katiyen kabul ehneyeceklerini m ~~a K a br :-en bu_ kız .01

- İZMIR 18 (A.A.) - Şehri- MUCLA 17 A.A. - BiJll 
Sultan Abdülazizin Avrupa se- devleti askeri ve mali menfaat- söylemekt"!' biç geri kahnamı~lardır- uş '· ız u berl~n venr- miz meb'us intihabatma ait def vilayet dahilinde münteıhi.bi 
yahatlerinde hasıl et'tikleri um- /erini kaybetmektedir. Halbukı· ~~ ~rzdaki beya~at gene eksik de- k~n aynı z~c:a deruzde olug terler bu sabah bilfımum mahal ve! defterleri aslim t gıldar. Fakat l~tere ne suretle o- bıten şeylen takip etmekte idi. ış ır. 
ranı bilad siyasetine ve bunun Almanyadan ve sair menıali- !ursa olsım. H~d,is~n~n. iı~kli~~ Mumaileyha içinde 7 kişi bulu-
şimendiler sayesinde husule ki ecnebiyeden biladı şahaneye Mr. Mac Donald kabul edelnllr mı •• Birinin bir sozii nan ve içlerinden beş" · • 
geldiği hakkındaki kanaate bi- gelenler ve sülaleleri kapitiil:ls var: "ingilten> bir tek gemisi, bir surette alr ld • ının agır 
naen Viyanada bazı mütehassıs yon sayesinde tabiiyeti asli}'e- lngilterede yeni bir intihabat tek neferi kalıncaya kadar Hindistanı ı k iar .. ~- u~ ~ş~-

Yugoslavya kralı lzmirde at koşulat 
ne söyleyor? hazırlıkları 

/ar ile görüşerek Rumeli şimen /erinde kalıyorlar. Bu vüzden kanunu hazırlanmıştır. Bu ka- mulhafaza he~~:;ka fırk .. bma -~ of 8?- küçkut~ bahır ·ı gemıru5 ~ 
d ·ı · · · · d"k · Al d 1 · • nun eski indiha r - d •· şte mu ..., r anın goater- ugun ecır va ı s ı e mı! ı erım tesıs ettır ı ferz ve Ea- man ev etı muhacereti vakı . . P usu unu egış· diğ"i endi~ler hep b hakimi ti te- u akta '"rülm" •• ld - Kral sulhun hararetlı· 

d
- H" •· · b d - tırıyor Esk· k ·· b" ,_ u ye n z go US o ugunu ve cum aünü ba 1 k 1aıt rorı o ıq ın aynı se eple H ü a an zarar gormeyip hatta ka- _ · . 1 an una gore ır zelzüle uğnoyıp pğnımadığı dü~ünce- 1 b . . d • • f a " ş ayaca 

0 

İZMİR 18 A.A. - 27 !1l' 

kumeti Osmaniyeyi mühim zanmakı'adır. Çünkü kendi mü- muntehip hem oturduğu yerden sindedir. ul gemının a aya !arıaşmaga tara tarı yarrşlarmın hazırhkları harar 
borçlara soktuğu malumu şaha kellefiyeti askeriye ve maliyesi hem de ~lış~ığı yerden rey ver . Avam kamaraımda asıl kuvvetli~: ış~a~ta bulundugunu ~aber BELGRAT 16 A.A. _ (Ge- le devam etmektedir. Koşu' 
ne/eridir. Zaman geçtikçe Ba- mahfuz kalmaktadır. M"maliki mekteydı. Dıger taraftlan Darül b?" muhalefet ':rr.kası olan muhaf~- 1 . nnı~tır. Kaptan ~ean, ole~~e cikmiştir.): Avala ajansı bildi- halline ait bazr tamirat yaf 
ron dö Hirş'in ahvali gayri mar şahanenin vüs'ati ve tabii ser- lünunlar da meb'us intihap edi- ~ fırBa~n~ :b~; vebsabık dba!vekil 1dnn ~bıktarmın takrıbcn 25 kışı- rıyor: maktadır. 

· . 
1 1 

. . h . • orlard y · k b 1 r. wın en u mes eyı mev en ı aret olduğunu söylemek Kr ı A' _ Devamlı • l ıJ J) zıyesı an aşı mış ıse de Hükil- vetı asebıle senevı yüz bin mu Y 1• em a~un un arı zuu bahsetti. Hindistan meselesini< t d' - a ı:exandre Reuter ajan yagmur ar ıas 
meti Osmaniye bir kere yaka- hacir gelse de kafi ve validir. kaldırz:ı.aktadır. lkı_ yerden rey hallebnek için bütün fırkaların iıtira e ır: . sının muhabirini kabul ederek bu sene dahi yanşlarm r) 
yı ele vermi~ olduğundan kur- Ancak Rumeli ve hele Anadolu v~rmegı yaln~z eskı Londra. §eh ki l~":"dır. Fakat akt~dil!"'ek olan 1 Bır g:ızetecıye bey~tt~ h~- Yugoslavya hakkında beyanat- pist üzerinde yapılmasına zJ 
tulamamıştır ki tafsilatı mucibi nun vesaiti nakliyesi olmadı- rıne hasretmı§ oluyor. Yenı ya- ~~ru bır konferansı~ Hındıstan~ de unan mıs B~:tt, demıştır kı: ta huhınmuştur. Kral iki sene ret ıhasıl olmuştur. Koşu es! 
tasdi olacağından hazledilmi§· ğından muhacirini ecnebiye is- pılan kanuna göre her münte- ~1•1 L~n~radaM ~~ '~ 0~':'nu - Pazar gunu saat 21 de a- j evvel fırka münazaalan yüzün- sın.da intizamın temini ıhtP 
tir. tilade edememektedir Alman hip rey verdiği fırkanın iki "°Y.

1
"'1?!tirl. uk. azad rb. . 

1
mn çıklarda buzlar arasında h-uvvet-ı den Yugoslavvanm düştüg"ü sunda tertiba alınmıştır. 

. .. • . . , . . . en ı erı ge en er anın an ın o an li b' "nflil.k · ·d·ıa· F . . ' . . Ô Halıhaztrda Almanların tev- hükumetı bunu mütalea ederek namzedıne rey verecekfir. Netı- Chorchill timdiye kadar pek tiddetli ır ı ı . ı_şı ı ı. akat orta- tehlikelı tkarısık vazıyetı hatır- lçüler kanunu 
sian temdidini istedikleri Ana- Anadolu kıt'asmda kendi elile cede reyler tasnif edilirken han bir lisan kullanıyordu. Fakat Mr. Bal lık z~e~ ıçınde bulunduğun- latarak, Yqgoslavyanın haya-
do/u ;şimendiferi gene mumai- bir şimendifer tesisini münasip gi namzet diğerlerine göre çok dwin Hint miUicilerile her hangi bir dan hıç ~ır ~e~. gö~edik yalnız tiyeti çin tam bir müsavat da- Gel!~~~~ ;:cc\Ys~~efo;~ 
Jeyh Baron dö Hirş'in tuzağına görmüştür. Bu fikri takvive e- rey aldısa o kazanını§ olacaktır. ~ m.~•~crte muaı:ız hulu~?f· Pazartesı ~u fecır zamanın- hilin<ie milli bir birlik mesele-
dü~mek tehlikesine maruz bu- den bir sebep vardır ki o da yir Mesela muhafazakar, ahrar dır" Ht ~diu.'t t unc!anl . ıbaııher_t,~_e_ır~· d~.yarup bıtmekt_e olan bir gemi sinin lkat'i ıolarak halledilmesi kere edilecek mevcut me ~ • • 

1 1 
k 

1 
d · m •an meae esı m ıuazaı<ar,musahede eyled k B"l'h ..• . . • meyanında ölcüler kanunUJl~ 

/anmaktadır. Çünkü Baronun mı yırmi beş senedenberi Suri- ve ame ~ ır :a -~rı arası:ı a ge- fırkanın içiaıte büyük bir ihtilafa yol . . • . . .. ı . ı a a~e o~- za~~tının hasıl olduğunu 3 encümene iade edilen yedi til 
on yedi senedir Rumeli şimendi y~ kı~~sına mulıac~ret eden ve çecek ntıhap mucadelesınde mu ~~§tır. Mı'. ;8."!clwin ahire~ Gandhi r~ndııp~ıze gore, _bu .. g~_mı Vı- teşrınıevvel 19~9. tarihli ık.an~-. desi vardır. 
ferleri müdürü umumisi Müsvü şımdıkı halde haylıce çoğalan halazakar fırkaya rey verecek ılehasıl olan ı~Iaf~ memnunıyetlekar kıng ıdı. Pazartesı gunu sabah- nun da bunun ıçın neşredıldıgı 
Kü/man ve muavni Müsyü İli- Alman neslinin memleketlerine bir müntehip bu fırkanın iki tılıyor. Chorchill Ue b~ ~eyhtar- tan akşama kadar geminin ölüm ni, lbu tarihten itibaren takip o- Edirnede soğuklll 
ka:ı ve Kom Vitali ve Müsyü gösterdikleri faidelerdir. Anka- namzedi ne rey verecektir. Di- i'.:i".,!:':..::~:.~\~:'.:ı. ~;:;: d~n ~urtuJn:ı~ş. olan yolculan Iuı;ıan ~ul~er ve sarfolunan. me EDİRNE 18 A.A. _ şet: 
K_ap tekrar iş başrna gelmi§for- ra hattının sahibi imtiyazı olup ger fırkalara rey v~r~cek oları;- Fakat bunu nasıl korumalı?. Hindis- §ı.ı:ndı 117 kişı ıle kaptanın gel- s:u. netıcesınde de~~et ve mılle- mizde hava bugün yeniden şı 
dır. Doyçe Bank Baron dö Hirş anası! Alman bulunan Baroıı dö far da o fırkaların ıkı namzedı- tanda aükWıu tesia eclecelı:, lngiliz mış_ olduk~rı Horse adasına va- tinin hayatında musbet ve ebe detlenmiş ve ıharaııet pek fi 
in emri ve Alman müstemleke Hirş'in amcazadesi Müsyü Al- ne rey ve.recektir. Fakat .netice mallan~ ~apılan -~ykotu ~~ıra- rabılmek ıçin nevmidanıı müca- dt eserle vücude getirdiğini,mil la d"" .. tü 
grupunun fikri ile meselenin fred Kaulla bu .milli menafii de mesela bu muhafazakar fır- ~ mı.llıcilerle m?~e!"'Ye gın;me- d_eleıe:de bulundular. İnfilakın !etin bu yUksek düşünceyi id· uşmuş r. 
kuvvei maliyesini deruhte et- cem' ve istihsale hizmet icirt kadan bir namzedin 1350 rey al ~teji"1 ~~~~~lı:~ır 1~~ h: halde şıddetı kendisini kaptan köprü- rak ederek Yugoslavya birliği- Edirnede spor 
mistir. lzmitten Ankaraya ka- K~y~erin emirlerini telakki ~t- kdığı tasavvu

1
r e~ildsinb .. ,A_hrar fır fakfyetot:§kil .::ıi~=~ti ıçın ır muvaf ~ünden 12 ka1ddeı:1 mesafeye fır- nin ilk nişanesi olmak üzere 

dar olan Jı:ıttın buadü mesafesi mıştır. Türkiyede i§ görmek i- ası namzet erın en ırz de1351 . . _ .. . _ . . .. atıp atmış o ugundan dolayı eski Sırp bayraıklarr yeı'ine bü- faaliyeti 
485 kilometre olduğu ve bunun çin adet olduğu veçhi le sarayı rey al mı§ olsun. Bu takdirde 1 tenkısıneh'."ut~adllık lmkarar~. karşı P~~- 1 kaptan ağır surette yaralı bulunl tün Yugoslavya ordusuna ge- EDİRNE 18 A.A. - Sf 
S 

l .. d • . h f k' l k d" f k testo ma ıyetın e o ak uzerebugun kt d y l l . l'ld . • kl"" · ıh rf abancaya kadar olan kısmı ev .ıumayun an, Babıalıden müsa- mu a ~za ar ır a . ıg~r ır a- grev ilan etmişlerdir. Bu hal liderleri ma a ır.. o cu ardan hır çoğu c;en ey u e yem _yugos!iivya uplen areıkete getirile 
velce yapıldığı ve pek cüz'i nok It eller tutarak .zemini hazırla- lara nıspetle ekserıyetı kazan- şiddetle endişeye düşilmıekte ve önü da keza agır yaralıdırlar. ibayraklarmm tevdıı merasımi hmnmalı bir spor faaliyeti 
sanı kaldığı nezdi hümayunla- mıştır._ mzş ol~ _da bahsettiğimiz nam mü.zdeki h~f~ zarf~da verile.cek ka- ni hararetle ttsit ettiğini ve bü lan.rruşıtr. Paşaeli klübü i.Jı.:r 
rında malumdur. Sabancadan Benım zatı §ahanelerine tazi- z~t yerını abra; fıkasının namze ı ı;:arm grc;v ılanı lehmde .tecellı edece- ltalyada bir f • tün .milleti:n ıbu hissi yatma ge- edilmiştir. Bu cuma mınV· ç~ 
Ve~irhan;ı kadar olan hat ise mat ve sadakatim ma/Umu alildıne bırakmaga mecbur olacak gme

0
delalet eylem(~kAtedır. ROMA 17 AA acıa ~lerde Zağrebe ve diğer şe- birinciliklerine başlanacaktıf· ır._ 

h . d •. . bulunduğu d Al . . tır L NDRA, 17 . ) -Avam ka- ' .. - Gazete- h" 1 - D . •• k b • §ayanı e emmıyet egıldır. Şu n an man şımendı • marasında Amerikaya karşı olan borç !ere A eır 'd 1 b. h ır ere yaptıgı seyahat esnasın enız muza era diy 
halde Alfred Kaulla ve rüfeka- fer siyasetfoin Türkiyeye ait Hülas~ bir fırka ekseriyet ka- hnn faiı~erinin 10 sene müddetle te- be d ~- ~? l"~n .. ge en ır a- da sahit olduğunu ehemmiyet- LONDRA, 17 A. A. _.. Yol 
yı mahudcsinin gösterdikleri "!hazur!an?ı arzetmeği arzu et zandı dıye onun_ c_n az rey almış diyesi hususunu": ~ehirinin maliye na n r e ır oy unun babasını,-~- le kaydeylemi'§tİr. ponya sefiri, Fransız, İngilitı ~i~ 
hesabrn yanlı.< lığı muhtacı izah tım. Egerçı Almanya ile Türki olan namzetlerının de meb'us z!rmca derpiş e_dılıp edilmediği sure- d~sı~~ -~-e ~~mı _re~olverle ol- Kral Yuikoslavya birliğini teş- talyan deniz itilafı ha~ "'t 
addolunamaz. !{i/ometre başına ye arasında fasıl bir kaç hüku- olmalarına artık imkan kalma- tın_de so_rıılan .hır suale c'.'_vaben_ hazi- urdugu bildırılmıştır. ıkil eden anasır arasında ihtiliif , 
yüz elli bin 150 bin frank ma.s- met mevcut olup caT1 mülasık yacalct'ır. neıtamaliyc. mlmusıcdşağrı bobyle hır şe_y F ransada tahkikat mevcut oldugun· a dair bazı ecne yakında Londra'da yapıla. 

f k b 
1 

d - .h B 
1 

h . b. .
1 

mu savver o a ı ı ceva mı vermıl . mükalemelere kendisinin işi' .,,., 
ra.. aY_deden bıı z;ıüsyü bazı u 3nma ıgı Cl etle doğr_udan .. -~ usu em_ nzs, ı temsı usu tir. Son 6 ay zarfında harp borçları- PARIS, 17 A. A. _ Tahki- ıhı ~emleketlerdeki neşriyatı t_e ki için henüz bir anlaşma ya d 
~:_It!ezımlere azamı olarak meb dogruya karadan_ ve denızden lunu ~abuletm_l.§ oluı;or,Jıem de nın. ve tamir?t he~b~na vukubulacak kat komisyonu, Oustric banka-ı essufle karşıl~ış ve bu n~rı- mamış olduğunu beyan e~ "' 
lagı mezburun altıda birini ver- savlet __ edecek vazıyette olma- reyl~rın_ tesavısl halın_de yeni- t:d~>:at key~ıy~tl;rınm ~:niden. tetki smın sabık direktoru M. Coutu- yatın beyne!111ılel huzuru temin tir. Sefir ne bu içtimaa işti~;:.,• 
mek gayretindedirler ki şimen- yan duşmandan korkulmaz ise den ıntıhabeta tevessul etme- ~_ı.çın t<;dbır !ttıhaz edilıp ~dilme- rier'e Lejyon donö ru 1 edeceıkmahıyettebuluıımadığı- eıv;" 
diler inşaatı ilmine vakıf olan de bir tarzı mu.;/ihanede mem- ğe. lüzum kalmayacaktır. Çün- dıgilmiş~ şc:klındeki suale de menfa cevap ven"lmesını· · temı·n retm"şşanınl m · nı söylemiş ve azimle ileriye etmek ne de Japonya'yı t ıııı, 
h h 

· b · · ı l t k 
1 

k kii reyle • t · · "h · 1. ver tr. ı o an do. . _,_ lan edecek hukuk~inasları: ta 1 A 
er angı ır bıtaraftan sual bu e ~e e so u ac~ ~e. tedricen 1 •• • '.ın esavısı 1 tıma 1 M. Macdonald, maliye nazırına sabık müsteşarlardan M. Fal- gru g.1.°?.'"':':te 0 Yugoslav mek için Tokyo'dan hiç bİ~-~~ 11 

yur?lursa m~ruzatımın sıhhaıi çog?Iaca~ her ıcav~ bır kavmin ken?ı_lıgınden kal~ı~ _oluyor: milli maarifte mümkün olduğu ka- coz aleyhinde nüfuzunu suiisti- r~ın gonullu ':kıl . ~ocalarma na talimat almamış olduğ"" . \,,,, 
sabıt olur. Cıheti maliyesinden el kafi mustakbclesınden endi. lngı~ızl~r rey _tesavısı ıle yem- dar tasarruflar icrasına dair vesaya- mal etmiş olmak t""hm ti! . rhtıyacı olmadrğnu ılave eyle- •le 
ziyade bu işin ciheti siyasiyesi şe etmek muvafıkı hikmeti hü- den ıntıhabat ıcrası usulünü hiç da bulunmak üzere _bütün fırkalar aza sı muhtem 1 takibo : 1 e ıc;a· miştir. ilave eylemiştir • ..ıtl ttı,1 
sezavarı ehemmiyet ve calibi kumettir. Almanların perverde sevmeyorlar. Yeni kanun şmdi- •~dan ~~··~kep ~ır.komisyon tegkil bir b tae harriria~ . 0 ayısı e Bundan saıı.ra Kral, Yugos- tiyoruz. :Komşumuz.,..,.,,., /.. "•. 
d 

"kk t•• ş · · ett 'ki · f.. • . e kada amel f k - edileccgmı soylemıştır. Bu karar ge· maz a mu tayın et- 1• ,_ larile 1 .. ,., _ • ., J ı a ,1r. ımdıden muzır eser- ı erı mena ıı alı ye emelleri' Y r e ır asına muza- b b" . . .. .. miştir avyanm '"omşu o an mu- navut krallıg" ının tarollfll'l ı.. a 
1 · A d / d t · I · · d"kl haet ed ah f k h çen şu at ayının on ınncı gunu A- · ba --' k d ~, ıı· en na o u a görülmeğe baıı- esıs '!ı ıste. ı e:_i Anadolu şi- .. .. en . :ar ır asma o~ vam kamarasında muhafazaJ..-arıar ta VERSAY, 17 A.A. _İki İ- ıı:ıse .• :ma t~as aıere . c:mış ~ülkiyesini tam bir is, ·•nd 
lamış ve oralara Alman Yahu- mendılerlerıle vucut bulacak- gorunmek ıçın yapı/mı§ dem- rafından verilen ve umuml masarifin talyan Faş" t 1 h h. tir ki Yugoslavya sulh ıstiyor l lal ve sükfuı içinde >ıın 
dil eri dolmakta bulunmuştur. tır. Eskişehirdeıı başlayarak yordu. Çünkü . ahrar fırkası bu mütemadiyen artmakta olmasını şid- 1 · th ~ : ey 1~a~l ry~_et- v-e siyaseti ıbeynelmilel sulhun kişafını !bizden daha sa!fl. "t"' 
Bunlardan başka müsaadei mü- bir çok mut!ena mahallerde ika- §ekil intihapta daha çok meb'us det~e t~nkit eden tevbih takririnin bir b~ 1 Fa~ e e cte 

0 
u arı dıger hizmetindedir. Bir Balkan dev- yetle isteyen yoktur. Bu biti nı; e 

lukaneleri .~ayan buyurulduğu metgah ittihaz ve Alman efra- çıkaracağı kanaatindedİ.r .. Ka- netıcesıdır. . ,. . .1
1
r • aşıst aJeyht,rınt tabanc;ı !eti olmak sıfatile ve an'anevi yalnız arzumuz değil ayni I 

11~ 
balde şifahen zatı hümayunları da iltihak eyleyecek muhacir- nun parlamentoda muhalefetin M. Baldwın:ı bır nutku 

1 
e agır su.ı:ette yaralamışlardır. siyaseimiz 1'dolayisile bilhassa imanda ka'it emniyet ve sı ~· 

na arzedeceğim dig" er bazı es- ler ve bunların tevellüdatı gun·· hücumuna uğramıştır. ,1::,,~laNDRAlid• 1? M( .BA)Id-. Mbuha~~- lktısadıyat konferansı bugün hür Balkanlarda suhu is siyasetimizdir ~l .. . . LONDR · za""" rın erı . a wın ugun • ,...1 ı a· 
bap daha vardır. Netice olarak den gune ıst'lla! bir vaziyet ala- A, 17 (A.A) - ~m.ele Londrada muhafazakarlardan mürck CENEVRE, 17 A.A. - İk- - -- - - ''•t 
Anadolu kıt'ası devleti aliyenin caktır. Kendılerine mahsııs fırdkasMının.parlamento a.7asmın.ıçtı~a kep kesif bir kiltle müvacclıcsinde bir tısadiyat konferansında 193\ı ta· 

e . h • kt 1 b 1 ın a . n'Iacdonald hukilmetın dun t k . t d k r k "hl" k m nşeı ve ru u oldugundan her me ep er, ma et er, hast'ane- k 242 ka • nu u ıra e ere mesu ıyet aygısı- rı ı mu avelenameniıı mer'iyet 
"1 I / ·1 1 • . a şam reye rşı 246 reyle red- nı katiyen hatırlarına bile getir ki" 

ne sure,. e o ursa olsun ağyarın er ve eg ence yer erı tesıs eyle dedilmiş olan ve Darülfünun · tih k 1, . meye- mev ıne korunası meselesinin 
yerleş · d yecekl d" D · • f ın ap re par amento ve meorutıvete karsı .. k . İn mesıne mey an bırakıl- ~-r :r. ?g:r _tar~ tan AI-, ~airelerin!n _ilgasını na tık bulunan in adeta moyclan o'mrcasma dolambaÇ1ı muza eresı sırasında giliz mu 
mama_sı elzem bulunmakla şi- man hukumetı ıstımlak proto-1 tihap proıesı maddesini yeniden reye bir takım yollardan iktidar mevkiine rahhası mukavelenin tatbiki hu
m~ndıferlerin hassaten hüku- kolilnıi imza eden hükumetler- koyarak kabul etmesini Avam kama- geçmekten başka bir şey düşünmedik susunun geri bTrakılmasını İta! 
meti seniyeleri nam ve hesabı- den olmakla tebaası istedikleri rasmd~n talep etmek niyetinde bu- !erini iddia eylediği lort Rothcrmere ya murahhası mezkilr muk~vele 
alisine yapılması ve bunun Zi- kadar araziyidc teferruğedebile lu'ı~~ı;;RAu beyan etmiştir. . ve lort Beaverhrook"un .. gazetelerile nin bir Ağustostan itiba 1 
raat B 1c •• • ki d. A d 

1 
l 

1 
• l 7 (A.A) - İntihabat yapmakta oldukları mucad<leyi şid- f ren 

_ an ... ası~ın tevsıı ıle her c~ er ır. na 0 • u u ardan zen- usulünde ıslahat yapılı:ıası hakkında' detle t•kbih ve muahaze etmisıir. Mu ~sh hakkı mahfuz kalmak şar-
s~?e Uf yuz bın . altın -~a~şılık g~~ ~ldukları cıhetle _bu b~p~a ki kanu~ layilıa~mm Avam kamara· 1 maileyhimanm usull~ri tama~cn ba- tıle 31 Martt~n bir ey!Ul tarihi-
go~tcrılerek ~;:rıçten musaıt şe- guçluk çekmeyeceklerı tabııdır, sınd~ muzakeresı esnasında hükilmet ! tıldır. ne kadar mer\yet mevkiine kon-
'~'.~ altında bır istikraz akdi ve (Bitmedi) akalliyette kal~ştır. !'1tıhafazakar- lngi!iz Ma'.iye nazın masmı, konferans reisi feshi 
bııumum memurin ile ahalii §a lar na~a verılen tadil takriri 242 LONDRA, 17 (A.A)- Doktorfar. müstelzim bir madde ilavesi 
haneleri hissedar olmak üzere m~~f _reye karşı 246 rey ile kabul M. Snowden'in sıhhi vaziyetini mcm tir bir Hazirandan "fb şar 
beheri ~irer ve iki:~er buçuk ve F asta feyezanlar edilmı}~~ilterede grevler ~~~%~e~. ç~:o~~=: :~!';J~:ııba~m~-ş bikini, Alınan mur~~h~:~~se~ti 
kbeşer lıra kıymetlı tahvilat çı- RABAT, 17 A. A _ F""'e- LONDRA 17 (AA) _ Dünkü çirmiştir. & :Martta mer'iyetin kabul edilme-

an/arak dahili bı" ı·n t · -J ' • 1 ı · · · · 1 d" /" . . . . ':. ş~a ı na- zanlar Tanca ile Fas arasmdaki karara r_a~en Kardif konferansı ıpanya kralı ngilterede sını ıstemış er ır. 
ıa şırketı te~ısı munasıp olaca nehir münakalatrnı inkıtaa u -_ ı:rev te~ kabul veyar et bususu- LONDRA, ı 7 (A.A) - tsp~nya Bundan sonra, murahhas 
tını arzeylerım ferman. ratmıştır. g nu seki~ gund aha tehi~ e?.ecektir: .. Kralı 13 ün~ü ~l!'h?nse İngiltere hcy'etler noktai nazarları hak-

. _!Jeş bın maden amelesı, ucretlerın kralve kraliçesını 7.&varet etmiştir. kında izahat vermi§lerdir. 

----".'C" 

Ankara Sovytt stfaretlndek/ rtsmi kabıılde bulunan zevat 

Türk • ~ovyet itilafının ~O unc~ yıld6nlimü milnasebet~~ 
A~k:ıradaki S~vyet sefaretinde bır resmi kabul tert'I' et~, 
mıştı. Bu resmı kabulde ismet ve KAzım Paşalar ile Ve 
ler hazır bulunmuşlardır. 
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Arap harflerile yazılı kıymetli imha ediliyor 
'icaret Odası hararet- Kar serpti 
li bir içtima akdetti 
'uğdaylarda mevaddı ecnebiye 

ve kitapçılar meseleleri 

Hararet 1 dereceye 
düştü, denizde 

fırtına şiddetlidir 
Düğün evindeki cina

yetin muhakemesi 

Vilaııette , 

Kıymetli evrak 

Maarifi~ 

Okuma 
seferberliği 
Maarif Vekaletinin Arap harfleri ile yazılı 

dü iindii vii tebdirler olanlar im~a. ediliyor 
Ş g Arap harflerı ıle yazılı ol 

b
. Maarif vekale.6 yeni ve şümull~ eski kıymetli evrakın imha v 
ır neşrıyat ve ırp.t programı tanzı· . . . . . . . 

ızun uzadıya münakaşa edildi .• 

Diin adeta bir kış havası var• 
dı. Rüzgarla beraber arasıra da 
kar serpiyordu. Hararet dere
cesi 1 re kadar düşmüştür. 

. . .. _ Bu hususta Kandilli rasatha-
·"icaret oda•• mecli11 d_un. saat 15te Devlet matbaa11 müdüna Bey bu . d u malumatı aldık: 
içtima yapmqtır: ~ ıçti~da bat fikirlerini bize söyleyeceğine ait oldu nes~ e lşd .. k ek bir tazyik 
. hububat ve denız ticarelı mesele- iu makama aöyleain ve yapım den- Şıma en yu s 

mine karar vermiştir. Bunun için mü- ıp~alı. ıç~n bır k~mısyon teşkı 
tehassıs maarifçilerimiz tarafından edılmıştır. Korrusyon daireleri 
bazı mühim esaslar tesbit edilmiştir: dolaşarak kıymetli evrakı tasni 

Harf inkılabımızdan sonra okuma ve mazbata yaptıktan sonra b 
neşriyatı daha faal bir vaziyete sokul- evrak k im k dır 

~ mak mecburiyeti görülmüştür. Bu- ya 1 a ta · 

Salih, düğün evindeki kızlan gözet
lerken Halili nasıl öldürmüş? 

nun için ise iki cepheden yürümek Vergi bakayası 
zarureti ile karşılanmaktadır: _ . 

- Utanmayor musunuz? Bir taraftan münevverleri tatmin Sene sonu yakl~tıgı cihetle 

cörütüleceii İçin mcciıte bu ihtı di. .. Bu fıkir umumi lıir taniple kar geçmektedir. Bu se~ple hav~ . 
tu~erine ait zevat eberiyeti te- tılandı. . soğumuştur .. ~aamafıh hava ıyı Kanunusaninin 17 •nci gece-

' edıı;ordu. . . Oda bu temeonıyattan y_aloız dn- liğe doğru gıdıyor. si Çatalcanın Beyci kariyesinde 
:ledeli car tak~ır komısyonu ualı !etin kendi kitaplarını kendı ma~ B .. n havanın dünden iyi feci bir cinayet ika edilmiş, Sa-
ıa Ahmet Lehip Efendinin Oıkü- rında b ... tırma11 -•m•n .. elrilete ug~h · aı· k etlidir Fa- lih isminde biri hamil olduğu 

Gecenin karanlığında iki de- edecek eserler. diger taraftan halkı defterdarlık Maliye subelerine 
likanlı arasında dehşetli bir kav alakadar edecek düyna şu unu hak- bir tamim yapmışttt. Buna göre 

kında on.lan tenvir etmeğe yaraya- vergi taksitlerinin sene bitme-r kazaıı kazanç verciıi itiraz ko· teldifini kabul etti. olması ı tım ı uvv · 
•yonuna Etref Beyin, bedeli icar Bundan ..,,. .. deni:r ticaret npor; kat havanın bund~_d.~ha .. fena parabellum tabancasile, İbrahim 
<dir komiıyonuna Pettemalcı t.ına törlüiü tarafından ı..-~1111~ _. olması muhtemel gorulmuy?r. oğlu Habili katletmişti. Maz
Efendinin i~tihab. n gümrük eka- den alınan .. apıır!arm_ ~ ~ Bir kaç gündür Karadenızde nun olarak tahtı muhakemeye 
rler heyeti lıtteıine eanayi müfetti minden mııafiY_~ .!urk kom~rl~. 1 hafifleyen fırtına dün sabahtan alınan Salihin muhakemesine 
Vüıf Beyin ithali kabul edildi. J çin yapılan gumrükakimuam~ eoı;:: "tibaren gene bütün şiddetile dün ağırcezada başlanılmıştır. 
T" '7.L· kaldınlmatı haldund rapo ar 1 Ok tah 1 
ı~t ve ~ı~~ '?"r1811, ~ida:r· bul edilerek velilete arzına karar ve devam etmeğe başlamıştı~. un~ kikat rapor anna 

:aretının tanzımı ıçuı ".en' ~ ~e- rildi. . Karadenizin muhtelif lıman- nazaran cmayet şöyle olmuştur: 
::::":~·ve kontrat !Rlı tekliE edil- Sanayi ve maa~ ban~·~~ oda •- !arından gelen malumata naza- O gece kariyerle büyük bir 

L dahir no.ktaı nazar ıhtiWı çık- · d k" f t pek d"" - ·· K ·· f Bazı tüccarlar odaya müracatla bu raoın ka oda bütün odaların ran Karadenız e ı ır ına ugun varın~... öyun eşra ın-
·n.i şeklin noksan olduiunu bunun mıf~, ~= SanaJ\ankuına yatır- şiddetlidir. Bir çok vapurla_r ~ır- dan biri kızını evlendiriyormuş. 
:rı~e .~amburg boraa11 hey~n.name. ::;:.: ::::buriyet.inde olduiunu ve bu tınadan dolayı lima:ı.lara ıltıca Tabii, köyün ileri gelen bir ada
.ulunun konulup .huiday ıç.ın~• nunla Merkez Cümhuriyet Banka11- etmişlerdir. Dün Karadenize ha mının yaptığı düğün alelade dü 
evaddı ecnebiyerun bu esaı dahılın- · ed ı - a ord la d b" - · · 1 b · d . . t na hı.. ar o unacaırmı Y zıy u. reket edecek vapur r an ır gun ere enzemez ya Cıvar an 
! nazar, dıkkate alınmasını .. eyor- ela ecr . rf t ekte m .. . . .. 
rdı. Otakilmld '!' ~aıdın~ 18 ~ m d • us kısmı haraket etmemıştır. Ma- çengiler, çalgtlar getirtilmiş .. 
Ş . ok o uguıçın ognı ognıya . l"man H .. l' d..... .. . d .. 

';'"if zade Sureyya Bey ~ ~ bu hali vekalete arzebneie karar ve- amafih trans~t geçen ve 1 
- •• u asa,_ u~unun o cıvar a .g?" 

~uı'.P bulnıalda beraber h_ır ~tieaı rerek içtimaa nihayet verdi. dan kalkan bır vapurlar da Bo- rulmemış bır şekilde icrası ıçm 
~syo~u ~afmdan tetkik edilme- iktisatçılar cemiyeti ğazdan çıkmışlardır. yapılmadık bir şey kalmamış ... 
nı teklif etti. .. Dün akşam geç vakite kadar Gece, hemen hemen köyün 
, HY::di ecliBer tde ~-~=~:i:/~;::ı- Almadanyabd.a tahs!I eden iktısalatçdılar limana bir kaza olduğuna dair bütün halkı kadınlar kız evine, 

ı rn ı e mu~ · araların ır cemıyet yapmıf r L • • 11 da 
;u h~ıuıta furtun zade . Murat ve Bu cemiyetin müe1tiı azaaı ~gün malfunat ge~emıştır. erke t er . _mat evine toplanm~ş 
ehbı Beyler izahat verdıler! fakat Ticaret odaaında ilk kongrelerim ya- Karadenızın bazı mıntakala- !ar .. Her ıkı taraf, en coşgun bır 

1•ındi Bey fıkrinde ısrar eclıyordu. pacaklardır. nnda sis vardır. neş'e içerisinde gülüp eğlenme-
. Net'.~ede bet '?~iden n;ıu.rckkep Hüseyin Beyin borcu ,- d J ~e başlaı:nışlar ... Çalgılar çalma 
1r encumende bu •ım tetkıkme ka- • Belediye e ga çengıler oynamağa başla-
•r verildi.Bu encümene Murat, Na- ve Zıraat bankası m;s 
ı, Süreyya, Ziya ve Eıref Beyler S •• t t .··: 
ntilıap edildiler. . l~n~i tica~ mah.kemc•~. ~afın- U Sa ışı ~ı_r aralık, kafayı tü~s~leyen 

Bundan sonra matbaacılık komıa- ~n ifla11na hukm~dılen Huıeyın Be- Salıhm aklına hoş bir fıkır gel-
•onunun De..ı.t matbaalarile huıuıi yın borçla~n.;Zıraat hankaaı tara- Kapalı şişelerde sahi- miş: Kız evinde eğlenen kadın-
natbaalar araemda çıkan ihtilifm fınclan verıelccgı yazılmıftı. l . 1. 
••ili için hazırladığı rapor müzakere Dün bu huıusta Ziraat banka11 lı mıısı düşünülüyor an gı~ ıce. s~Y'.etmek.. . 
dilmiıtir. Raporda DeYlet matbaıuı tanbul merkezi müdürü Cevdet Bey . . Salih bır ıki arkadaşına, fıs-
nüdürü Hamdi Beyin, matbaacıların bi~. muh~~ ~emittir ~: • İstanbul beledLyesıne gele~ kosla meseleyi anlatmış .. 
e kitapcdann no.ktai nazarlan da - Bızım bu_ ifliı meael~ıle alaka malilmata göre Ankara beledi- - Yaşşşşa be Salih! diye, bu 
ikretdilmek~~ i~i.Kiki.tapçl ılarda bilkalhadıaa mızdaolınadığ~ gıbidboil re~. bızımd ~dfı yesi açık kaplarla süt tevziini fikri beğenmişler ... 
ıazanç vergmnın tap ar n ı- ınız n teıvıye e ecegıne aır e . ld , d .. tçüler D"" kad h. k" f 
1lnıasını istemekte idiler. . malumatım yoktur.,. menetmış ~ ugun an su ort ar aş, ıc ımse ar

Hemşiresini öldürdü, sonra 
kendisi de intihar etti 1 

güğümle siıt satmamakta, tev- kına varmadan çıkmışlar .. Kız 
ziatı kapalı şişelerle yapmakta- evinin yanında, evinin içini ta
dırlar. mamen görebilecek bir yer bul

İstanbul belediyesi vaziyeti muşlar ... Başlamışlar seyre ... 
tetkik ederek bu usulün bıır_:ıda Fakat, aksilik bu ya: damat 
da kabili tatbik ol~p olma~gmı Halil işin farkına varmış .. Deli
araştıracaktır. Şehır. meclı.~ınde kanlının hiddetinden kan beyni
tefrik edilen muhtelıt encumen ne sıçramış.. Koşmuş arkaların 
süt meselesini esasından .haı~.e- dan ... Dört arkadaştan üçü., Ha
dinceye kadar, halka temız sut bilin birdenbire "yerden bıtiver 
içirmek için şişe usuliinün şi~- diğini" göriince fertiği çekmiş

Arnavut Tevfik, Fatmayı nasıl vurdu? Katilin dilik tatbiki düşünülmektedir. ler .. Habil, kolundan yakaladığı 
cesedi de bahçede bulunmuştur Nafianın yaptıracağı Salihe gürlemiş: 

il 
- Ne yapıyorsunuz be? 

• eketinin tarihini yük- yo ar ll11raanın Kız aku mahallleıinclen lipçıdır. M-1 . hali 
rıavut T-<:LY biL ·· .ı kü seltmek vazifendr. Bunu .mazın, n Şehire civar bazı yollar esa-

ijlc a.ı.ı.ı;j;.-:-0 .. .j:ki :::;.;:.. fat ve iıt.ikbalin - ~'.':_~~rorB. Bubil~ul sen milli yollar meyanında ol-
Yl oyun hterem Men"'""'°'· unu l '1 . af 
~ : ey ":'u . • aza kaydol, o- duğu için Nafıa ve rn etı tar ın 
- Sen. .. .. • . 1 Vakit gcçınne, ocaga " . h 1 b nl 

iıo ı amcana goturecegım ••• d'I d"klerine ihtiyaçlarına seve- dan yapılacagı cı ete u arın 

- Ayıp değil mi? 

Spor 

Ankara-lzmir 01: ı-an.ına alnut, araba ile Burtanın n;. ::J.. eL O.::.imm aiır ve mü- belediye programından çıkanl
.. ~~ı.!ubnuttur. Yan yolda baTev· ~· '!ıan hamlelerinde de muvaffak masaıa ve bu suretle edilecek 

"taı.e,.. Y• durdunnuı ve ara cıya o:::ı.ilıne.ine yegane amil ·~.nk yelar- yanın milyon tasarrufla diğer Futbol takımları ara-
.. · d Se · her huıuıta yu • te- l k - rıeınıirem orupu oldu. Şimdi dmun ~· nı yollann yaptırr masına arar d l k I 

""' elinıle verecefim, aakm aizı cek ocagmdır." .. .. .. verilmiş ve bu hususta Nafıa ve- sın :ı yapı aca maç ar 
':..:~•p kim.eye bir ter aöyleyeyiın Gür Ses sahip. ve ~u~uru k.iiletinden müsaade istenmişti. Ankara mıntakasr spor mer-
1'rll • !. Tenbihinde bulunduktan niçin tevkif_ edı.~dı Vekiilet bu müracaata mu- kezi evvlki gün Hakkı Beyin ri-

labanca11n1 çıkarıp üç el atırut da bu elan bır muddet evvel · · y · · 1 
•11ç11 olınann Fatmayı yaraladık- A~ana t Be';,in (Giirsea) iaminde vafık ceva~ vermış~r. em ~- yasetinde toplanmıştır. çtima-
•0nra af la d kaybol Vaıfı Bola ıkanyordu. Vatfi şaatın keşıfnamesı yapılmaga da İzmir mıntakası reisi vali Ka 

flu aç r araım a • vıni bir gazete Ç İ ·ı H kk r. ye B bilahare ıazetesini Tarıu- başlanmıştır. zım Paşa ile smaı a ı Bey 
•bacı, tatkınlıktan kurtulur k?r !01:!..ı:Jereı. orada n~triy•~. d_~ Şehir rehberi arasında takarrür eden spor se-

' çala kamçı Buraaya gelnııt · ve Tarsuılu dıt t~bıbi H~s . .. . yahati hakkında yapılan muka-
1' ha~tahaneye kaldınlm.. zabıta v~ e~tBeyl t-riki mcaaı eylenııı Şehrin yemden vucuda getı- · "eYfıy . . -.: . . nu Reşıt e .... 1 hb . . . b vele tasvip edilmiştır. 
'ta eti ıandannaya bildınnııür.. . • rilecek mufassa re erı ıçın e B k 1 nazara 8 

. da herifi araınağa koyulmuı- ti. Hüsnü R~~t Bey mezk~~e~ei~~ tediyede mektupçu beyir_ı riya~e mayı~t:uİ:~r~~e müsab::tcalar 
· ktıiı muddetçe yazı 1 

•• • d b. komisyon teşkıl edıl- . · . 
andarnıa Te f"•• dursun, mn çı. kendi imzası ile de (Gur- tın e ır . b 1 t B başlıyacaktır. Kafıle ıdarecı, at-
tıii • v ıgı araya re etmıı ve · ve faaliyete aş amış ır. u . . . 1 .. 

0 •on.ra .Jıklı bahçelerinde, ba- seı) te yazılar yazmıttır. da mış . . . b .. t d 2500 li let, bısıkletçı, futbo cu olmak u-
11 ° Yaralı bir ceset bulunmut ve Geçen belediye intihabı d son;~ husus ıçın yenı u çe e - zere otuz kişiden terekküp ede-
;:f;evfik olduğu anlaıılmııtır. ı (Gürscı) te çı~n bir y~zı a:ı,;; ?,;'ira tahsisat~.!;;_ cektir. Kafile 6 mayıs çarşamba 

ı: :ti~~~· işten ~di~ o~= Tarıus a~lid"~e•.• ~==~t"ıi':.at ~eyle ya Tapuya a~1: veraset günü İzmire vasıl olacak ve 7 
• ırı, yokaa bir ın 1 mes'ul mu uru h-'·'-· d ·· İ · d ay 1 k •na ını dü t·· · ·· h .. 1 ıla- __ L"b" Hüsnü Retit Bey ....-n • ı"Ja" mları gun sonra zmır en rı aca -
ışı, ş ugu enuz an aı zı """' ı h tahk'rle M l 1 · r ahk' r. Adliye bu noktayı tenvire h .. k•met.in manevi ta ımı ' _ .. t tır. u <ave enın ma ı amı 
~tadır, u u un olarak tahkikata baılamııtır. Haber aldtg~ıza gore ~pu- da tesbit olunmuştur. İzmir mm 
ah:h gelince, biçare kız sabah ~ete neıriyata devamv:'!~m;!ı:t ya ait muame_l~t hakkında ıcap takasının bu taahhütlerine kar-

ede vefat etmiıtir. ..ek tatile mec~ur kaı;ruıd Tanuıta eden veraset ılam ve ka'.arla~ı- şı Ankara mmtakasının da ay-
E!rıeınen Türk Ocağının ve Hü•nÜ R:ı"~ ~: :;ü.:ü Reşit B. nın kadastro ~ahkemesınce ıta ni' şartlar içinde 1931 sonbaha-

beyannamesi A.~~: :::'e,ğ..~ olmaya baıl.amıf~':· edilmesi~~ d":'r tapu v~ k~dast- rında veya 1932 ilkbaharında 
l::.l"lEMEN ı7 _ T .. rkocai• he- dışNı iyat cürmüne •İt t~bat 1

.'
1 ra müdınyetı . umu~ıyesın~en İzmir sporculannı Ankaraya da 

"1enenıen' halkına ~itaben bir Tan~; müstantıklığına fgelmıt hvek:: tapu müdiriyetın emır gelmış- veti takarrür etmiştir. 
11anıe . "k. r·· nıevku en mu a . 

ga kopmuş...... c:'k._küçük broşürler ve gazeteler n.e§ den evvel tahsili ile baka a • 1-
Salihin eli birden, belindeki rı luzumu an.laşılmıştır. Vekllet, bu- ma d . . Y ~ 

parabelluma gitmiş.. . nun için bütçede neşriyat faslını tez- .~ın~ mey an venlrruyecektir. 
Soğuk, kış gecesinin sessiz- yit etmeği düşün.mektedir. Huvıyet beyannameleri 

liğinde evvela derin akislerle Millet mektebinde okuyan halk h kk d k' t hk"k 
müktesebatlarını aldkıtan sonra oku- a tn a ı a ı at 

gürüldeyen bir silah sesi ... Son- yacak yeni eseri-. bulabileceklerdir... Zabıtaya verilmesi mecburi 
ra, tüyler ürperten bir feriyat... Bu surrtle müktesebatları kaybolma- tetkiki hüviyet bcyannameleri-
Ve, dağ gibi delikanlı cansız, yacaktır. Memlek•tın her tarafına n' t 1 ·ı . . 

k im bun eşdyatı muntazam bir surette ın ° e cı er cem. ıy_etıne bastın! 
yereyıı ış... m hkk k f d tevzi etmek için batı Avrupa mem- ası a ının -ımın tara ın an Maznun, topaç gibi, kalın . leketlerindeki u•uller tetkik ettiril- venldiğine ait müfettiş tahkifca. 
enseli, koyu kahve rengi elbise- k di b me te r. . . tı itmek üzeredir.Ala!:adar po-
li, ayağı yemenili bir genç... Halkın okuma zevki ve kıtaba kar !is amirlerı"nı"n "fad le · 1 

O ı d Bl ·· · 1ı1 k ı e rıaınmış-n a tı yaşın aymış.. u ga- şı sempatısı çoga t aca tır. tır T hk "k . . .. 
ryada doğmuş .. Nüfus kağıdı Vekalet bu şumullü işi başarmak i- · . ~ 1 a~ nd_ıcesı b~gunler-

km Ç 1 d 
çin yazı yazanlaır ve kitapçıları hi- de vılayete bıldınlecektır. 

yo uş, amma ata ca a kay- Ç 
dı, paşport ( !) evrakları varmış maye edec~k tcrtibot alacktır. Vekil: ala!ca belediye 

Jet bu neşrıyat ve okuma sefcrbcrlığı • • 
Reis soruyor: ne aDrülfünunun da yardımını temi ıntihabah 

- Oğlum işittin ya? ... Para- ni edecektir. Darülfünunun vücude Catalca Belediye intihabatı 
bellumunla Habili öldürdün! di- ge~rdiği akademile ~~şriyat memle: şurı\'yı devletce feshedilmi v·-

I ketın her tarafında fıkır ve hars sevı 1 l, t . • . . ş. ı 
yor ar... yesine çok tesir edecektir. a~e. • yeruden ıntıhap yapılma-

Maznunda, hiı: bir şeyden ha- Bu geniş neşriyat hareketine Türk sı ıçm Çatalca'ya emir vermiş, 
beri olmayan bir insan hali ... O- ocaklarıda iştirak ettirilmektedir, ve intihaba başlanmıştır. Neti-
muzlarını kaldırıyor: Türk ocağı hars heyeti şmdiden işe cenin iki güne kadar bildirilme-

- Haberim yok... başlamış_ ve m~şhur_ klasiklerden sek si bekleniyor. 
_Nasıl ölmüş bu? sen eserın tercumesıne başlamıştır. .. • .....,._ __ 
- Ne bileyim ben? .. Bayag" ı.. İhdası m•vzuu bahsolan yeni mü! Posta müdür muavinligw i 

ki teşkilattan sonra maarif vekaleti 
- Kavga etmediniz mi? eminliklcre ve umumi maarif tcşkla- ANKARA, 18 - Posta mu-
- Hayır! ~na •İt bazı tasavvurları kuvveden E- am~lat müfettişi Fazıl Bey pos-
- Her şeye "hayır" mı? ıle çıkaracaktır. ta ışleri müdür muavinliğine 
_Hayır! . Ed~b;yat. fakültesi mecl~si '?üderri tayin edilmiştir. 

sın dun ıçtıma ederek vekaletın umu 
- Çok "hayır" şer getirir! .. mı maarif programı hakkında sordu- Sefaretlerde tebeddüller 
Maznunun nüfus dairesince ğu on~'.'kiz süale ihz~r edilecek cevap ANKARA, 18 _Haziranda, 

sicilinin tesbitine, bazı şahitle- !arı muzakere etmştir. yenı· b""t kt - .. 
M Ş .. .. k l . u çe c;ı ıgı zaman, mun-

rin celbine karar verilerek mu- • apunun mu ave esı hal bazı elçiliklere tayin edile-
hakeme 15 Nisana talik olundu. Edebiyat fakültesinde Fransadan cek zevat dolayısile sefaretlerde 

}5 sene ağır hapis geüti~en çkaoğralfy~ b~ütehassdısahı M. Şa- bazı nakiller ve tebeddüller ola-
p mu mu ve esı ır sene a tem- cag" tah . d"l k d" 

Bundan bir kaç ay evvel, dit edilmiştir. _ı mm e ı me te ır. 

Seyfeddin isminde biri, Sirkeci- T J b d ıı~L • f 
d A k ı ... ·· d b. ·· a e e yur u anıyat akültesi reı's)ı"gıw • e n ara ote ı onun e, ır mu- . 

. . d R . . . Halk Fırkası tarafından leylı tale- Darülfünun ilahiyat fakültesı" nazaa netıcesın e amız ısının- b d i ih . k .. . . . . . mec-. , . ti . R . e yur u tt az edılme uzere alı- lısı mliderrısı dün içtima ederek ye · 
de bırını ka etmiş ve amız nan askeri bimanın tamiri için fırka fakülte reisi inthabı ya 11m,. ve n ';; 
tahtı muhakemeye alınmıştı. tarafından beş bin lira tahsisat gön- cede müderris İzmirli fsmaiİ H kek 

Dün dava neticelenmiştir. derilmiştir. B. kazanmıştır. a 
1 

Hukuku amme şahitlerinin ifa
datile maznunun kasden ve te
hevvüren Ramizi öldürdüğü sa
bit olmuş ve katil Seyfeddinin 
on beş sene müddetle ağır hap
sine, hidematı ammeden mem
nuiyetine karar verilmiştir. 

L\itlOO&I# M 
1 ürk Ocakları 
25 Martta yıldönümü 

tes'it" edilecek 

8 yaşında bir talebe 
Eyipte boğuldu ! 

Martın yirmi beşinci çarşam 
ba günü Türk Ocağının teessüs 

Zavallı çocuk, sahilden bir defteri almal< 
için sarkarken denize düşmüştür 

ettiği tarihin yıldönümüdür. Bu Evvelki gün Eyipte çok feci 
sebeple o akşam Ocakta bir eğ- bir kaza olmuş, Reşadiye mekte 
lence tertip edilecekir. bi talebesinden 8 yaşında Refik 

Eğlenceye Ocaklılar aileleri- Efendi denize düşmüş ve boğul-
le birlikte davet olunmuştur. muştur. 

Bu cuma ve öteki cuma gün- Eyipte Rıfkı Efendi isminde 
leri Türk Ocağında musiki mü- bir zatın oğlu olan Refik Efen-
samereleri verilecektir. di teneffüs zamanında arkadaş-

" ları ile rıhtımda oynarken deniz 
inkılabı koruma kanunu 1 de bir defter görmüş, egilip al-

ANKARA, 18 - Fevkalade mak istemiş, müvazenesini kay
zamanlarda tatbik ed:Iecek ka- bederek denizedüşmüştür.Arka 
nun layihası için Adliye Veka- daşları Refikin düştüğünü gö
leti tetkikata devam ediyor. La- rünce korkup kaçmışlar, kim
yiha henüz tamamlanmrş değil- seye de bir şey söylememişler
dir. Bu layihanın yeni mecliste dir. 
müzakeresi takarrür etmiştir. Refik Efendi akşam eve avdet 

1 
..., . . - etmeyince ailesi telaşa düşmüş, 

yan sporcu ar gıremıyecektir . · 
K fi t · d B 1 k : polise müracaat etmış ve netıce 

a ı e zmır en a ı esıre d R f"k Ef . d . d"" t"" 
gidecek, orada da müsabakalar -~ anle 1 im. ntın enıze uş u-

k B d b gu aşı ış ır. 
yapaca tır. un an a~ka mm- Dün denize dalgıç indirilmiş, 
taka _sporcularının _1zmır ve Ba- Refik Efendinin naşı aranarak 
lıkesırden avdetınden sonra b 1 k ı t 
Konya mmtakasile de temasa u unmuş ve çı an mış ır. 

bu~dan başka beş altı kişinin ü
zennde zuhur eden silahlr da 
müsadere edilmiştir. 

Otomobil kurbanı 
Evvelki akşam Beyazıtta bir 

otomobil kazası olmus, Meh
met Halit isminde bir adam otc 
mobil altında kalmış, yaralan 
mış, Cerrahpaşa hastanesine 
nakledilmiştir. 

Kazazede kafa tası parçalan 
dığı için yaşamamış, Cerrahpa. 
şa hastanesinde ölmüştür. 

Mehmet Halit efendinin üze 
rinde 80 küsur altın lira ile ıoo 
küsur kaat lira çıkmıştır. 

Evvelki gün Sultanahmette ö 
len bir süpürgecinin terekesinde 
de bin altın lira zuhur ettiği söv 
lenmektedir. -

ları n.~şretı_ıUı, bu beyan~e ıintak. ha ım 'S:ererek haklarında ke tır. ,.. • • • 8 mayıs futbol müsabakası 
aldık nlaınkıla!'f ~ımndbailmuzerı - ıı_ıeiermekif~ra\ekkerelerinİ Adanaya Harp malullerı cemıyeti Ankara ve İzmir mıntakaları 
1. _ 11 t"I vazı eyı yapa e e- silen tev mu b } • · · · · 
lı""" kitlesinden neler beklen- gönderınittir· . v fi Bo- şu e erı 1931 bırıncılerı arasında yapıla 

gelmeleri ve Konya sporcuları- Fatih kahvelerinde 
nı Ankaraya davet etmeleri mu-

Kaçan kız nerede ? 
Dünkü gazetelerden biri bun 

dan bir ay evvel kaçırılan bir 
Ermeni kızının Fransova ismin 
de bir kadının idaresinde olan 
ve Kumkapıda bulunan bir ba-~d 0lunmuıtur. Beyanname ıu Zabıta Hüınü, Re:;.t _ve~ clai- H be aldığımıza göre harp ca!,tır. 1 O mayısta iki mıntaka-

zi~r~. tat Beyleri. celbed_e~ ıan l'all ~ emiyeti merkezi umu nrn muhtelitleri karşılaşacaktır. 
lca "•enemenli' -ine tealım etnuf . Be ma u en c E " k d 1931 f t 

1111nuevvel ı9lo talı günü sa- Hüınü Retit ve Vasfi Bolat y- misine merbut 12 şubeden ma- ger_ o. z~a~ a ~-r u -
~•arke, aerııeri tarafından yap•~ ler janda~ muhaf.a.zaa~ aı.:;:::,J~ ada diğer viliiyatta şubelerin "?l. bı~cılerı ~a.ay~un. etmezse 
d'-; baskınını unutma. Ve bu ıuı Cümhuny~t ~~dd k .. adı tekarrür etmiş ve icap e- bınncı devr.~ bınncılen, şayet 
tıı~nı~ kalbinde muhafaza. e~ emrine göndenlnu,tır. u!ı tebligat icra edilmişti.r birinci devrede de kulüpler mü-
tılıı~"Yette onun müte"'?""? T alibli bir kadın • _ de ere b i reisi Faik Bey ~u- savi puvan kazanmışsa bunlara-
~~ bın ~yme~ artsı~. Şımdı lzmir gazetelerinde yazıldıgıd'dJi Bu:sha şkuk esd alümat venn~k rasmda bir müsabaka tert'bi ile 

Vazıfe Turkocagına ma· iyankosunun bu 1 besı a ın a m k b" . . d ., sam . 
'k-~deten yardım ederek oca- re ~ayı;::;: Pon bin liralık ikramiye üzere şehrimize gelmiş ve mer- mutla _a ı~ıncı ~vı " ·. pıyo-

;11.118Ptaki aiır ve mühim olan k
1 
"''~~11 karıı yakada Suphiye H~: kezi umnml ile temasa başlamış nu tavın echlecektır ... k . 

1 teshil etr.ıcktir. zmır ~ t Suphiye Hanunın biletı Müs,.ba'.-;ılara Tur - o 1'11-
f'h -ih •enin en .anıimi muhi- ::,".,~ 1 :;alı bilettôr . tır • ....,.le . ·_ı_ .,._num 11 o Pİftar • mürtıt ve ...,.. 

karrerdir. silah taharriyah 
Ankara t•mpiyonu yann 

anlatılacak 

Şimdiye kadar yapılan fut
bol müsabakalarından alınan ne 
ticelere göre Arıkara birinciliği
ne İymalatı Harbiye ile Muha
fız Gücünün namzet oldukları 
anlasıldı. Geçen devrede berabe
re ka ı an ' ı iki takım ctıma gü
nü tel:ra .. :arşıla!<acakla;dır. 

Diin gece polisler Fatihte u- takhanede saklanıldığını yaz
mumi bir silah taharriyatı yap- makta idi. Polis bu kaçan kızın 
mışlar, kahvelere girerek otu- sevgilisi ile kaçtığını ve Beyoğ
ranların üzerinde silah aramış- / lu cihetinde ikam~t ettiğini tes-
lardır. . bit etmiştir. 

Taharriyat yangın yerlerinde' Madam Fransuanın idaresin 
de dolaşanlar üzerinde de yapıl-! deki batakhaneye gelince bura
mıştır. sı batakhane değil, bir randevü 

Taharri yat neticesinde silah j evidir ve daima zabıta nazareti 
taşıyan 12 sabıkalı ya?talanmı . altında bulundurulmaktadır. 
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Bugünkü hava 
JLn en fa•la hararet 3 enaz 1 

Talili turşucu ! 
35 000 l ralık bır Tayyare . . 

ıyangosunun onda bir hissesı 

1 1, i mem nercle Şamoel isminde 
~ ir turşucuya çıkmı~. Bir gaze

' . • bunu vazar!<en "talili turşu-
E • ı" dıyo~. Bana sorarsaruz bu 

" .ın tali tarafi turşuculukta de
il "Şamoele" Jiktedir . • 1 • 1. 

. ı l 

. < 1 
: 1 

1 t' 1 ' ' ( . 
Efendım her esnafın bir ce

uyeti ve her esnaf cemiyetinin 
e bir emeli vardır. ı 

Berberler de insandır! 
1 , 1 Meşhur "Berberler cemiyeti" 

ı 1 .1 ın de emeli cuma günleri İs-
Jı ·· anbul halkını sakallı gezdirmek 
< .1 ·e nihayet berberde traş olanla

, ı "Jilet" le traş olmaya sevket· 
" nek •.. Nemize lazım orası bize 

J .ıt değil. Yalnız bu cemiyet er-

Bilmecemiz 
v:ı1 irac ctmediğlniz. tak.ıirl\e mua· 
mel.iu ic.:rıivenin t:ı'l'i ıbınızda infazını 

teve.slll kılınac ~· m:ı ı . nuuuz bulun· 
mnk ue ödeme emrinin ıebliAi ma
kamına kaim olmak üzere keı fiyct 
ilön olunur 

'., 11~11111 aqıoıı 

lj ' 1 t M E l ,\,HiA T l!:f. 
2 EIM NtY.ETı~·NAıR 
'M~-Aı-A,L -, 1-1 ıs AF.-L,IE --0-sk-·üJ-"" 

Aı!:__I lle'IU K,A !:.~- ~undan: 
ıılunct icra mcmurlu- ı 

1 E 1 L f V 1 A •IK. 1 S dir edilen ~:ren köyünde mukaddema 
1 !_1.!:_ A U Nl'KIJ. ~- T•mamını 8075 lira kıymet ıak-

ı · tiinından biri gazetelere beya· 
11 .:ıtta bulunuyor .. Gazete de bu 

ı• 1 nulakatı neşrediyor. Dünyanın. ı 
• 

1 
• ıer yerinde gazeteler mülakat 

D)E V F. il AZA~~ S 1 snhra,·ı cedit dvc\m Cöııepe ma· 
- -'--,- -- - il! hallesın c atik orıa cedic hiıinci on• 

E .~l•ı V A ~ 11 L Y 1 A - sokığ'ında atik .llJ,40 cedit 18,20,2~ 
V AIN,. L \M i\IM A numaralar!• murakkaın iki bap köşk 
,\ M A :. f 1 L1E!11.,Ş_1 A 1. ve a>ır mahalli ve çamaşırhıne ve 

jl « ıeşrederler amma berberle de-

'1 

l til de bir mıicit, bir alim, bir 
.ahsiyetle mülakat neşrederler •• 
Jalbuki buna hiç lüzum yok
~~ . 

'• 

il T 1 R' E A 1T1 1A1N11., mttııemilttı "3ırcyi ve altı donüm ve 
, •tı••t:•.,l:ılı'I h•ll•dll•il bir evlek eraziyi hn\İ mahallin 

ı•lrlt tamamı. 
12-4 !J,11 ıari'ıine mti,ıdi! pazar 

f t • 4 1 8 y 1 t ] 0 J ~Ut ondan on ıJbva lrad>r Ü<kıidarda 
1 1 lıL alımcı iero dıiresinde sın~ Şart· 

kullanarak sakınınız. 
.Ş'şenin et"afındaki tarifna· 

ıne ·i okm•ıı" uz. 

!J~veıen: Canlı ve sesli re•ionler 
ile FOX Jl RNAI. 1 

ı ............... .a. 
Rogrin ----M E L ~: Sl'l~:MASl"\DA 

1TTIHAM 
EDİYORUM 

MARCELLE 
1 CHANTALI 
•r: 

1$~ 
IGüzel ve gürbüz yav

- rular yetiştirir. -

1 Ih · ıı A h "il • ·k ıt N d 11 .•• tıras... rzuyu şe vanı. .. ınti am... e amet. .. ~ 
\ HAYATI llAKIKIY~:YE AİT BiR !!LYÜK DRAM .• :sız~: iÇ ÇEKTIREC'f:K ;-:,t.H. 1".L~:R _ .. 

Herman 'udcrnıaıı'ın romanından iktiba:< ~c ŞAFAK Rejisörü: 
j.\NF:T GAYNOR • GEORGES O'BRIEK F w 

tarafından tem<il edilen • .Murnau 
ııu. ak.ıamdaıı ASRI SiNEMADA 

ıt!bar~;ı 
Muzikası Maestro Poliansky tarafından 

hususi surette tatbik edilmi~tir. 
Perde arasında zengin varyete programı · FOX filmidir ~-

v 
asar u ve iktisadı 
tan aşların nazarı d.k 

seven 
atine 

Hepsi '"laf" değil mi? Uzun 
~ülfete ne hacet?! 

namesi 20·3-9;J f ıarihinde divanlı•· 

neye t•ll" edllecektir. Emniyet 
ikinci arıırm•dır birincı artırmadı 

Sandığı Müdürlüğünden: 

. ı 
Uzatmıyalım, bu Berberler 

cemiyeti erkiinından olan zat 
iiyor ki: 

ıısoo lira ıııuk•bilinde müşıerısı T·· k. c.. h · et M k B k h. e d t kayıt muameJP.sı· ıvukat llüstyin llü<amettin Bey uh· UT ıye Um Urly er ez an aSI ISS Sene a l • • 
! 
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- Efendim, biz cuma tatilini 
ruhsatiye meselesi için değil 

.L-maları berberleri çalıştırma· 
rna tır. Malfun a berberler de 
ınsandı.r, haftada bir gün tatil 
f'tmelidirler!... 

Bu söz ala! Lakin onu söyle
yen zat farkında olmıyarak bir 
pot kırmıs : ... Tatil yapmıyan.. 

lar insan değil mi? 
Ayol, en başta gazeteler geliri 

Almış! 

lf.u,; iu;1;.1 bil ot•c•aıiz 
SOLDAN SACA 
l - Lezut (3) Etajer (3) İlmin 

arkadaşı (3). ' 
2 - Arkacıaş (2). Zade (3) Çift 

degil (3). 
3 - Temiz (3). Tokat (3). 

işe yaramaz, lakin sT\alması 4 - Hükümdar (3). Ekmek (3). 
a7., palavrası c;ok birisi son gün- Kırmızı (2). 
Jcrde bir memuriyet almak içini 5 - Saçsız (3J. Alev (3). Yükscl
Ankaraya gitmiş, muvaffak ola- mek (3).. . . . 

d . d'· .. ,. t l'k 6 - Hıcap (2). Dcmır ıp (3). Lft. 
m<? an gen o~u~: ':'.s e ı kin (3 ). 
eyahat esnasında uşutmuş te... 7 _Baş (3) Cet (3). 

Kend!sinden bahseden iki arka- ıs - Pot (3). Beri (3). Şart eda-
·Jaş şöyle görüşmüşler. tı (2). 

-· Eh, Ankaraya neden git- 9 - Allah (3). Baston (3). Ka-
:n' ' ııe (3). 

ış... . . 10 - Namus (2). Vermek (3). 
- Bır memunyet almaya! Keyf nidası (4). 
- Almış mı? 11- Mesih (3). Sirayet eden ( 4 ). 
- Almış! YUKARDAN AŞACI : 
- Ne almış?.. 1 - Vücut suyu (3). Kaçak (3) 
- Yolda soğuk alınış! Demir yolu (3) '. 

FELEK 2 - Yemek (2). Fenalık (3). ta 
---------- ta&Yotı. (3). 

Mektepliler mosabatası 
Türk-Rus bahri itilafı 

95 inci halt1'nrn S inciliğini 
Galatlasaray lisesi 701 numaralı 
il. Muhtar Bey kazanmrştır: 
Yazısı şudur: 

Haftamıı en mühim hadisesi 
şüphesiz kiSovyct Rusya ile ara 
mızda Ankarada imza edilen 
bahri tahdidi teslihat mukave
lesidir. 

Öyle zannediyorumki devlet 
!er dahi tıpkı fertler gibidir.Ay 
r, ayn sıkıntılar veya uzun buh
ranlar geçiren fertler böyle za
manlarında yekdiğerine müza. 
herette bulundukları takdirde 
ilerde aralarında teessüs ede· 
cek dostluk ne kadar samimi 
\e tabii ise böyle hallere maruz 
ve ayni şartlarda bulunan dev
letlerin dahi bu suretle hareket 
etmeleri tabüdi r. 

1 şte Sovyet Rusya ile Ciiım· 

3 - Sandal (3). Kulp (3). 
4 - Yol (3). Dümbeleğin arkada· 

il (3). Duman lekesi (2). 
5 - Kaldırmak (3) Cemi edatı 

(3) ~t (3). 
6 - Beygir (2). Atm lrundun· 

sı( 3). Baston (3). 
1 - Kıvam (3). Orta. (3). 
8 - Ufuk (3). İstikbal (3). Sonu

na bir (N) gelince kanlanır (2). 
9- Yok etmek (3) Meylederek 

~ret etmek (3). Yat (3). 
10 - Yama (2). İyi (3). Gar

son (4). 
11- Bir göz rengi (3). Keder (4) 

Yeni neıriyat 

TORKSPOR 
Yenildik ama yenebiliriz de 

Zeki Riza'oın bu ıerlavha 
albada yazdıtı makaleyi buglln 
çıkan 2:1 im:I sayısında okuya
auz. Fenerbahçenln kaptanı bu 
yazıda Vefaya neden ycalldik
lerlai ve Galalasarayla nuıl 
bir netice alabllecıklerinl açıkça 
SOyliyor. Tllrkepor yarınki maç . 
mUoasebctlle iki karlkatör, ve 
cazip yazılarla her lıcei allk•· 
•ar edecek bir elı:lhtc çılı:h. 

desinde kalmı$ıır. 2000 lira muka· Emniyet Sandıgıv nda yapılır. r 

hilinde birinci ve H)()O füa muh· ,~:-;-:-;-;::;::;::~;;~;;;,;;;,~~~-----İİİİİİİİİİİİİilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİilİİİİİİİiİİİİiiiililiiİmİİİİİİİİİİİİİi 1 
ti bilinde ik.inci derecede ip()tektir .. "rt· •••ııııııııııırıııııııılııııııııııııı~ ...ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 'I , " 

ıırmaya iştirak için ytizde on pev •• 111111111111111111111111111111111111,.. "llllllllP11111111111111111111111111111111111:: 
1 

İSTANBUL VİL.AYE1..,I IJ; 

akç~~iak~:~ı~~~~ lA~~~~;llc •abiı ol- §§ ANA H )) OLU ~~ OEFTERDARLIK ILANLARI n 

mayan ipotek •lacaklıhrlA diger a!A- :: :: liiıı•••••••••••••••••••••••ı•••" 
kadırlann ve irofak lrnkkı 53

hipleri· §:§: SIGORT ~ ŞI RKET [ ===--_ 1 Mars 931 tarihinde tahsil tebliğ memurluğıı 
nin ve lıu haklannı ve hususile faiz i"\. 
,.. masorif• doır olan iddialarım :: :: namzetliğine tayin edilen Hüsamettin ve Sadet• 
işbu ilan ıarfb,ndeıı iıilı•reıı )'rml §§ Türkiye lf Bankası tarafından teşkil edllmı,tır ~§ tin beyler ,gösterdikleri adresle!"de buldurulama• 
gün içinde C\rakı sübuıiyclerini bil· :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kan • OtoınobU • me,·ı:llyetı :: mışlardır. Üç güne kadar varidat dördüncü şube 
dlrmeleri l~zı nıdır. Aksi hald<· hak- :: ıııallye staortalıırını kabili edor. :: 

11 b 1 1 • - memurin masasına mu .. racaat etmedikleri takdirde lan ıapıı •ici i e sa it o mayın ar :: Adres: 4 uncu \'akıl han lstaııbıı\ :: 
S8t1Ş bedelinin payJaşmO.-IRd•n hariç •• 1 :: fl)ÜStafi addedilecekleri ilanen tebliğ olunur. 
kalırlar. \ l:lkı,O>rların uni icrı bnu· :;: Telefon: lstanbıll - !UI Telgr!\I: mllyaı :: 

;; 111111111111111ıı1111111111111111111... .... ••••••••••••••••• 11111111111111 ı ı ı ııiıa 1 
nunun 1 JQ llCol maddc•ioe ıı:ore tcv· aı111111111111111111111111111111111111,.. ........................................... Devlet;__Demir yolları idaresi ilanlar 
ılki hareket ctmeıc-rı ıcar eder satı~ Ticaret işleri umum müdürlüğünden: • -

~~:~:·«~::::~:::~~:~:~~~·~·,~!~~~ ma~!0 ı!~~~ıc\,;~~~:n, 3•k~~ıe~rj~~!~~:1~~i~d~~kil~~~jr~~.n ~ö~:b;:;u:~y(d~~şeJ:~~ Devlet Deınirilolları Um UID MO~Orlü 0on~e~ ~ 
Eks,>rcs Kampini n orporctiı . The Ameıican ~xpreos Company incor J Y 

J.;tanhu1 1- ncı.i icr~ memurinğun· 

dan: 
Tım•mını iki bin he;; vılt. lira 

kıymet takdir edılen no~aziçindo 

Bü}ükJerrdc Orı:ı' um sokağında 

C6ki 20/1 ı< ı eni :!'.!, :!() No. h m•a 
bahçe hir b•p hınc mücavirindeki 
arsanın ıım mı a~ık arıırmıya ko· 
nulmuş olup .JI .). Q.11 tarihinde 
~artnanıcsi divaııbar.cye talik oluna· 
cıı..ur. ve 13-4·931 tarihine •üsa
dif pcızane.ıi ıı;i.inü uat 13 tPn l6)a 
tadır açık arnrmı sucetilc lsıanbul 
4 üncU icrı doircı;!nde satılacaktır. 

Arurma lkiıtcidir. Birinci ırurma;oında 
500 liraya ulip çıtmış olup bu kcrre 
tn ıiyadc ımnoın üstünde bıralal• 
caktır. Anırmıyı işı!ralı> i~hı yüzde 
yedi tcminıı akçesi alınır. 

Müterokim Ytrgiler ile beledl)'O 
re•imleri vskır icareıi müıterlye 

ılıtir. Hıklın tapu sldllcrilc sabit 
ol••••n ipotek alacaklılarla diger 
alOkadarıının •e irtifak hakkı sahip
lerinin hu hıklarım \c hu•usile faiz 
ve mı>ırlf• d.ır olan iddialannı illn 
tarihinden iıibıı eıı yirmı glln içinde 
evrakı musbitelcrilc l>ildirmeleri IA· 
zıınc1 ı• \k;i halde hakları tapu ıi· 

cillerile ••bit olma:;aıı >a~O bedeli· 
nin pıyl•şıııasnıdan hariç ialırbr. 
AUkıdırların ·,eni icrı \C iflts ia· 
ııununun 119 uncu m•ddcsi hülmü11 
göre te\·fi'.u lıarektt ermeleri n 
dıha fuJa ınah'lmat almak lsıcyea· 
!erin 920· J~3 dc>yı numırasile rı><:

m•ri~tttimi7~ mUracaıtl.ın iJfn fl'U?lltt. 

por.-it ) şir~eti bu kere mürnc•atla ~irkcıin mümessillerin• mukaddem• Devlet Demiryollan Umumi İdaresi ve bunl 
\'erilmiş olan •ekAlctnamcnin iptal olunduğunu ve şirketin Türkiye mü-
mcssilhklcrine ~rkı k.rip umum müdiirü ve Türlıil'e müme,;lli anvınile merbut işletme ve inşaat aksamının kadrolafl 
Alô,;yö F. il. Hardinı: ( '\1onsieur Frank Hlythe Hardint ) ı,c:ınbol şubesi ka" mı"len doludur. Yenı"den memur alınması11' 
MüdUrii unvanile Mösvö John Fetıcr V:ı~mtR ( Monsicur Jobn Poııer 
\\'ı~m10 ) lmnbul ~ubesi müdür muavini unvanile Mö~yi; Alber N. Levi ihtiyaç ve imkan yoktur. Lüzum görülünce .,,, t08 
( !\1 011 ,ıeur Albe«t N. Levy ) veznedar Möoyü Jıymcs Refns Gordon l k' 
( Monsicur Jams Refus Gordon ) Mösyo li•im Moiz Le•ı ( Monıieur münhal olunca O vazife için aranılan evsaf yazı 8' ı(j 
Haiın ;Vlol<e Levy ) Miisyö Viktor lımpeat ( :\Jonsieur \·ictor G.1mpeas ) kar oazeteler}e ilan edilecek ve müsabaka imtihafl' 
l\"lehmet Kamil Refet, Ce~det Reşit Beyler ile ~löayıi ~arl Ailen Vagonu e 
( Monsicur Charlei Allen Waggoner) in La\İn Julındıklrnnı " bunlardan açılacaktır. Gerek ldarei umumiyeye ve şubabP• 
F. B. Hırding. .J. P. \Va~rnaıı. ... Le•l, j. it Gor,loıı efendilerin ilıişcr gerek diğer makamata müracaat suretile iş arl' 
iki~cr ve Halın t..vi, V. l\ampc&;, :\of. K. Hefct C. Reşlı \l' S. A. Vqo. 
ner Bey '" efendilerin de ikişer llcişer im.tı koym3jı;a •ılt!ıiycıtar olan ilk nılmaması ve bu yolda vaki olacak müracaatlarıJl U 
dön zaııan hirisile mü~ıcreken vsı'ı iın:ııva wllıinettar bulundııklannı n nazan dikkate ahnamayacanı sureti kafiyede ili-
buıılıra wrilen vckileınııııe müddetinin .11 birinci ktnun 933 ıuihiııdc 6 
hitım bulac•~ını ,·cyalnız '1ösyö F.B. HArdingin şirketi temsilea dava edeıı. _::o_l_u_n_u_r_. ______________________ __../il'::~ 
edilen , .• llçüncii şahıs ııfadarile dcrecatı mahakimde lıaı::r bulanıcagıaı A ı 

blldlrmis ve ll:Eımıı;elen vesikaları vermiştir. IC•yfheı kanuni hiikUmlcrı •.· Al"'ı Tı·caret mektebı· ~ıi muvafık cörillmilf olmakla illn olunur. ~ 

r-"" l~t.:.;b·ui bel~diy~;i "ilA~l~;;·----J 
L--··-·--·.....- --- - -

Fatihte Hufıı Pa~a cadde~inde eski belediye mevkii kiraya 
yerlleccğiııdcn talip olanların Nisanın :' nci Salı günü saar J ~ de 
daire encümenine ıniir~c:ıatları ilrtn olumıt. 

• • * 
:\.lüddctl icarı hitaın bulan Şch ·emmiııde Saray meydanında 

78 No. lı belediye malı t;•rik faz::ısı yeniden icara. verileceğinden 

talip olanların :\banın :' ııci Salı günü saat 15 de daire encüme
nine müıacaatları iltn olunur. 

Aliye Vekaleti levazım müdürlüğünden: 
SencYi S8tı lira ;afi vcridatı olan Saray köyde miistakil bir 

noter mu:ıviııligi t•:sb edilmiştir. 
lmtilıuı;ız tllyin ~rtl•nnı ha.iz Calipleriıı bir ay içlndt AdliYt 

HHletlnc ıuiirııı:;ıtları. 

1 limaycsinde 

Orta ve Yüksek 

Gece 
Meslek Kurslar 

Tedrisat 'isanin ilk haft;hından ba~lar. 81·3-931 
ıonrıı kayıt kabul cdilme:ı:. 

,.. Tafsilat için : Sultanalımet't~ Ali Tlcırcı 
hinısında ı•ct kursları idare 

Cumuteai, Puarteei, Çarıjimbı ak 

lan 6,IO da mlracaaı tdilıMll. 1i 
rlr"ıı ıniiracutlHa cevap Hrlltr. 

1\ 

tı· n... t)lll«•s~ "~ .... ~·· - " ---' .-. ı··· tayin edi~n,ler haı nnırr ır ,,.., f~· ·v·--ı \ 2-0dnn ttapnsım•"c"·-:ı-;_ \18•••z&oue www--
ı-tır. ' "' lda dün üze- lis ınüfettış ıg~e i bula ~- olup önümüzdeki ~a ta u;mc e ,., Cemal ile arkadaşı emı • 
f,.nadolı ıca"abııd •1....,;,, bir\ Ömer .Bev bugun ııtan , hareket edeceklerdir 

b ı- ., zı'ı evn ....... 
de Be e • " • la Jecektır. 
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-·-·- -· -
yazıiar işin esası ne ? 

T. Odası yollara dair 
Birinci--sailıteden geçen 

Y 
1 

Yetimler ve j M. Mübadele raporu için ne diyor? eni mecliste Ticaret Odasının ihzar ede-

kı•k mütekaitler (Başı 1 nci sahifede) rek lktrsat vekaletine gönderdi-d eğişi 1 lat meselesi neticelendirildik~ 1 ği bir raporun yollara ait kısmı-
--- fed ) (Başı birinci sahifede) ten sonra Türk ve Yunan huku nm Nafıa vekaletinin ve devlet 

(Ba ~ı birinci sahi e · k · mma ve l · · k 1 d al Namzetlik icin fırkaya talepna~e hakkında henüz bize bir emir metlerıne omısyon na - sa namesının ·ayrt arın an m 
gonderen zevat hakkında rnutlak bır verilmemiştir. Bu hususta bir rilecek cevap hazırlanacaktır. dığım ve yeni bir sey olmadığı-
ketuıniyet muhafaza edilmekle b

1
era- emir telakki edersek şimdiki Dünkü büro içtimamda, iki nı dün bir refikimi~ yazıyordu. 

be t b. ok doktor arın hu·· kum' etin noktayı nazarlanncı Dün bu hususta ma!lımat al-
n r sta?h~l~anf ı~ç a müracaat et- nizamnamemiz buna müsait ol-
arnzetlıl: ıcın ır ay d - d . · bir netice alınmış olduğundan mak üzere Odaya müracaat e-

tikleri anlaştlmaktadır. . ~a ıgm an ruzamnameyı ta- . 1 . . t . h 
Bund:ın başka fırkaya namzetlık dıl sure tile bu işin yapılması verilecek cevapta ış enn . 1~ .e- I den bır muharririmize şu iza at 

i~iıı talepname göndere~er meyanın- kabildir." nildiği veçhile altı ayda bıtınl- 1 verilmiştir: 
da şu zevat ta bulundugu teırun e- Diğer taraftan zat işleri mu- mesi çareleri izah_ olunacak v_e ı "- Vaşingtc:ıcla toplanacak 
dilmektedir~ B. (Ankara belediye hasibi mesullü<T ü de bu hususta alınacak tedbirlenn ?'e.nı. b~r l ol~n _beynelmilel Ticaret Oda~-

ı . - Ha-~ı:ı ciddi tedbirler tatbik eylemek- masraf olmadan tatbıkı ımka- 1 n ıttıhadı kongr::si ruznamesın-
rcısı rnuavını). b lund ·u bildirilecektir d il · · · 

2 _Ekmel B. (Ankara müddei- tedir. Esasen bundan evvel sar nı u ug . . . · e yo ar, naklıyat ve vesaıtı 
umumisi). . .. ı-aflarm maaş cüzdani kırmala· Bu cev~p m~saısının uzam:ı. nakli:ye ha~<kmda bir madde ı 

, _ Mitat Öm~ B. (Tuccardan). d"ld. _. h ld aıTaflar sı nazarı dıkkatı celp eden ko- mevcuttur Btınun Türkiyeye 
4 _:Mehmet Ali B. (İstanbul be- ~x mende 1 ıgı ak e d~ 1 Zat misyonun mukadderatile alaka ait olan k;smr hakkında da İs- . 

etliye mechsı azesından). una evaın etme te ır er. d old - · · c k ehemmiyet fı · 
s - Süreyya B. (Sabık Karesi işleri de buna karşı, idareye .ar ... ?gu ıçm :° K . , tan ul odasından malfımat ıs
clı'usu). ·· d h bı rnaacm lı gorulmektedır. omısyon tendi. Bunda memleketimizde 

muracaat e en es a ,,.. •• d .. d.. ·· b.. b ·· t l 1 
6 -;: ~_"l'.fi B. (Tütün inhisarı sa- cüzdanlarını bir defaya mah- · or ~u ~r?su. ugun op ~- 1mevcut olan yolların miktarı, 

bık ınuduru). l k .. re sa-~flardan narak, ıadesı ımkansız emlakm mebde ve müntehalan kilom~t-
. . " sus o ma uze uu kd" · ı · ı il ı ' 7 - Ali Nacı B. (Inkılap gazete- . . d 1 kt• ve cüzdan ta ın uymet ış er e meşgu rolan ve dereceı· metanetleri 

: ahibi) ıstır at ey eme ~ . 1 k . . • 
8
s BUr·. ha t . B (T .. k k sahiplerine iade etııne!ktedır. 0 aca tır. yollarda ışlyen motörlü vesaıtin 

- ne tın ey ur oca - . · k'f lctan · · rı merkez hey'eti azası). Cüzdanları verme~ten. ı.stın a mı s~rulmakta ıdi. 
9 - Fahri B. (İktısat Vekileti edenler olursa eskLlen ıptal e-. 300 beşibiryerdeye Bu malumat 929 ve 930 dev-
hık ticareti bahriye müdür!i). dilmek suretile eshabına yenı sahip çıkb !et salnamesinden ve Nafıa ve-
10 - Ercüment Ekrem B. (U- cüzdanlar verilmektedir. Son kaletinden talep e&lcn maliima 
um matbuat müdiirü). .. · I günlerde bu suretle bir çok sar- Bundan iki sene evvel Çarşı- ta gelen cevaptan iktıbas sure-

Halk fırkasına gelen yuderce ta- b. k .. d · fr · .. • ı· k ·1 1 d · pord 
P

n d h . tar , ve rafl.a.rdan ır ço cuz an ıs 1 - da bır dukkanm teme.ı azdır- tı e a m ı ve bu cıhet ra a 
.ame arasın a ta nr z 1 Emniyet san b" . . d 300 b . . d"ld. inderecat itibarile oldukça merak- dat o unmuştur. . - ken ır teneke ıçın e eşı ışaret e ı ı. 

bulunanlar b mevoutmuf. Nam- dığı ve Eytam bankası ışe baş- bir yerde bulunmuş ve zabıtaca Bu meselenin ehemmiyeti i
tliğe taliplerden biri meb'usluk ladıktan sonra bu mesele esa- tahtı muhafazaya alındıktan tibarile de gönderilip gönderil-

• 

1 LAN 
ı,t:ınbu: miilhakaıından Gılat.1 

ile lic' o~lu beyninde tahtelarz 
demiryolıı Türk Anonhı şirke
tinden: 

İstanbul mülhal..atından Bey· 
oğlu ile Galata beyninde Tah
tclarz <lemiryolu Türk Anonim 
~irkcti, l 917 scnc~indc ihraç 
edilıııi ~ olan yiizdc be~ faizli 
~TÜl\f:L,, tahvilı\tınu uit ~7 
nıım arnlı ve 1 Nisan ı 931 tıı 

ıihin d c munka-.i kupon bedeli
nin i~bu tarihte ıı itibaren Os
manlı Banbsı Gal:ıta merkezi 
Ri~clerindc mczk 'ır Banka vusı

tasile tc iive edilccc11-ini mezkur . ~ 

talıvilM lıamillerin ilan ile kc~bl 
şeref ~yler. 

lLı\.N 
Türk Anonim E:!ektrik ~ i rke-

tinden; 
Türk Anoııiın elektrik ~irketi, 

1919 stnesiııdc ihraç edilmiş 

olan yiizdc bes faizli "Elektrik,, 
ınhvllatın:ı ait 24 nıımaralı ve 
1 Nisan 1931 tarihinde münkazi 
kupon bedelinin. i~bu tarılıtcn 

iciba•cn Osmanlı B:ın k;;sı Galııta 

merkezi gi~clerindc ınczk~r Ban
ka vıısıtasik tediye edilcccgini 
mezkı)r tahvil~t hJmillcrine illin 
ile kesbi şt rcf eyler. 

si_:ı~~nm yarısını fır~sı~_ te~k~- sm<lan halledilmiş olacaktrı. sonra bilfilıare hazineye devre-ımemesini vekaletten sorduk." 
cegını söyiiyormuş. Bır ~ıgen.. u d .lmi . 1 L A N 
erki müracaatının üçüncu ~ura- c. H. F. nın matbuata ı s·ştıdi .. h 1 la b. ah" s "o-ara kagı~ tlan htaııbul Traııı ı .. ı y şirketinden: 
tı olduğunu tasrih etmekle era- d . J A "h _ ını , u a un ra ır s . ıp \ .. .. ? . 
on sene rvvel esarette olmayıp aır ayı ası 1 çıkmış ve hukuk mahkemesıne Tut"." mh~~rr idnresi, sig.,ra kağı- l.< ta;ı bl! l Trnım.ıy şirketi, 

m!ckctind e_ bulunaymış _0 zama~- C. H. Fırkası Vilayet idare / müracaat etmiştir. dı fabrıkası ıçın mü;acaat eden Al- 1918 scnc>iııd e ihraç edilmiş 
beri meb'us bulunacagmı da ı- , . • .h . I .. l . • . . man grupunun ttklıfatını muvafık l l ı . 

d
. hey etı azası, ı tısas arma gore Mah <eme, tahkikat hakımlı- ı ~~rmlye· ·ek r~ddetmi· t. o an yuzc e "eş fni ı li ~Tramva ı·,, 

e e ıyornıu1 ··· h l"f b l nl k a j - · b ·dd' f d k"k 
0 

' .. § ır. h ·ı . Fırka namıno namzctliğinin vazı mu te 1 şu e ere ay ara Ç - gı u ı ıa etra m a tet ı atta ta ı•ı :ı<ına ait ~6 numaralı 
c;.ıürncaa tta bulunan zevat a.r~- Iışmaktadrrlar.Bu meyand~ mat bulunduktaıı sonra icap r.derse 1 ıan 11111 \crcnı mücadelesi ce- ve ı ;>\ ,,an 1931 tarih ,nde 

d, ,_.ahsl tcmoslarla bu taleplennı buat encümeni, her ay vakı olan davayı mahkemeye sevkedecek- miycti ndcıı: k 
1 t. l ı ınün a~i ku ılon bedelinin 

viyc. cm. elilc Ankaraya gelen er neşriyat hakkında fırka um. u_mi tir. stan ) U verem mücadelesi 
· · t. ı·· a· k i<,bu tarihten itibaren O.s -

'•!dır. merkezine bir rapor takdınııne cc ııı ıyc ı c o r ııncu sene ongrc· 
Ak b t Afyon tacirlerinin sinı· ın-ı rtı ı · · · manlı Bankas ı Galat:ı mcrk .. zı· Siyasi müla at başl~~ığı gibi a~ıca mat ua · 1 yırmıncı cuma -

ONDRA, 
17 

(A.A) _İngiltere teşkıliitımızı tetkık ederek ne müracaatı p;ii nü saat 10 cİa Caıtatoıtlu'nda Gişelerinde, ın ~zklır Banka Ya· 
<Lımetinc İgiliz _ Fr~nsız ~İtalyan gibi yeni esaslar kı;ınuJ:nas~ n:ıu- Türk oca f( ı s alunuııda akt~dcce- sıtasile tediye cdilecejtini mcz-
iz itilafı hnkkındakıAmerıkan no~ vafık olacağına daır bır layıha Uyutturucu maddeler hakkında ğindcıı :1z.ıyı kiramın te~rifleri kQr rnhviltlt hamillerine ilan 

1 nazarını bildirmeğe memur ~dil hazırlamaktadır. Bu layiha, so:ı yapılan takayyüdattan ıonra af- rica olunur. ile kesbi şerd evler. 
is olan Amerikamıı sa~ık Meksıko tb at kanununun tesbit edile yon ticaretinde biı- durgunluk hilıd , 
liri M. Horraw rcfakatınde M. Da- ma U .. . . . , olmu§tur. Afyon tncirleri ticaret bor- --------------------------
es olduğu halde bu akşarn hariciye cek esaslara gore tatlılı teklıfı sasına ınüracaatle bugünkü müşkül Evkaf umum mu·. du·. rlu·. -
ozarctine giderek M. Hendcrson ve ile fırkanın büyük kongresine vaziyetin beztaraf edilmeai için bir 
. Alrxender ile görü~mü~tür. arzedilecektir. çare bulunmasını temenni etmişler-
Jncri!terede ışsız}er 10 mu"'nhale 182 talip dir: Ticaret borsasında bu maksatla 

'"' toplanan bir ihtısas komisyonu faa-
LONDRA, ı 7 (A.'?-) .- ı;ıu ~ym İstanbul posta idaresinin liyete başlamıştır. 

9 unda !ngilterede ışsızlerın mikta .. . . "d-''-'--
ı bıı hususta ~c:e:a bir rekor rakamı munhal memu.rlu~lar ıç~ açtı- Afyon tüecarlanrun • ........... bir 

- ·· bak tıh n dun ya kaç noktada temerküz etmektedir. 
kil edecek olan 2.691,737 ye baliğ gı musa a ım a 1 

- Bunhınn içinde bilhassa Türkiyenin 
lunmkta idi. Şu hale nazaran gc- pılnuştır. Cenevre afyon konırreaine İJtirak et-
n haftaya nisbeten 57 ,163 v~ geçen On münhal memurluk ı'<!n meai dolayıoile Türkiyede yapılan af 

~enenin aynı devrine nisheten yapılan bu imtihana 182 talıp yon ticaretinin ııkı bir kontrola tabi 
1,127,390 fazladır.. • girmiştir. 55 i hanım olan bu lutulınasıdır. Bu ve daha ha21 sebep-
1-Java teslihahnı tahdıt talipler üç büyük salonda müş- !erin tesirile afyon ticaretinde bir 

LONDRA, 17 (A.A) _ Av. am ka- kila'tla imtihan edilmiştir. durgunluk vardır. Bazı ehemmyetli 
ttı S u A afyon tacirlerinin bu yÜzden ehemmi 
l •rasında hava İ§leri nazırı sır anı Bulgar sefiri nkaraya yetli sermaye kaybettikleri aöyleni-

•. lioare, hava teslilıatırun deniz tes- • • 
lıhatından daha mühim bir mese!• gıtti 
t~şkil etmekte olduğu mütaleasını ıle Bulgar sefi.ri M. Pavlof Ha-
;ı •urcrek hükumeti Fansa ve İtalya · · f"k R'" C B 
ile bir hava itilafı akdine ciddi suret-. riciye vekılı Tev .'. UŞ .~ e
t~ ha•rı dikkat etmeoi lazım geleceğı yi ziyaret etmek uzere dun <ı:k-
nı beyan etmi§tir. şanı Ankaraya hareket etmış-

Şiddetli fırbnalar tir. .. 
MOSKOVA 17 A.A. _ Ka İki hükumet arasında ~uza-

• ~deniz sahillerinde cok şidde! 1 kere edilınekt~ 0~ ~azı ;e
l. fırtınalar hüküm ~ürmekte- selesi intaç ~ılme uze.re ır. 
dı.r. ı l limaııda talunil ve tahli- Bir Amerıkalı ban ger 
Ye i J "tti" a. 

1 
şeri durmuştur. Fır~maya geldi ve gı 

g~!·clenizdc yakalanan hır çok F'ladPlfiyanın maruf ban-
h"ı ıler dalgalar tarafından sa 1

. d M Valtere Cenni 
1 

ere atılmıştır. • gerl~ru:1 en el~ş. müze ve ca-
Sovyet kongresı şı:nile?rı~ızee mg ış· ve dün akşam 

Mo erı g z · · B 
y SKOVA, 17 A.A. - Sov Av.rupaya hareket etmışt~: ~ 

yor. 

Hariçteki un sabşına 
karşı 

Ticaret borsasınca verilen bir ka
rar mucibince borsa haricinde un tah 
kikalmı belediye yapacaktır. Bu ıu
etle borsanın zaif olan cezalan yeri
ne belediJ"'nin çok ağır cezalan kainı 
olmaktadır. 

Ticaret borsasının en ağır cezası 
ıoo liraya kadar cezayı nakdi oldu
ğu balde Belediyenin 15 ırün icrayı 
ticaretten menetmekgibi ağır cezaları 
vardır. Nitekim ilk ceza olarak Bele
diye Karpi değirmeninin ıs gün ka
patmııtır. 

ğünden: 
Üsküdar Evkaf idaresinde miinhal tahsildarlığa 

evrak ve vcsikalarile 22 Mart 931 pazar p,IJnli 
kadar müracaatları. 

talip olanlıınn 

saat on ikiye 

-Evkaf umum müdürlü
ğünden:· 

Guraba hastanesine muktazi labaratuar allltlıe oın ık! yüz kilo 
Caz ayn ayn aleni münakasaya vıızolunmuştur. Talipler şeraitıni 

anlamak iizere her gün levazım idaresine ve ihale tarihi olan 21-
3-931 cum"rtcsi günü saat on dörtte idare Enciimenine miiraca· 
atları. 

.·ı*' "- ., .. ··~·~ . ~ ... ~ 
7'' .:.1 "' ,._ • ' • "'1': > 111 

Ll!'.I .. .::, 1 11\J 

Nıçın 

daima 

NEŞ'ELIVIM 

• 

Beş dakika evel müthiş surettedlşim 
ağrıyordu . Muhakkak dün akıtam üşü
müş oıaçağım. Fa.kat şimdi tamamen, 
geçti. 
Çünkü iki tablet "ASPiRIN .. ~'' • 
aldım. Aspirin sızin de ağrılarınızı ve 
sinirlerinizi böyle çabuk geçireceğıne . 
eminim. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
1 - 842 :ıdct altı kütiıklü palaska aleni münakasa ile sa 

ıılınac.1krır. 

2 -- ;\Jüırnkasa 24-3·93 I e müsadlf snlı ~riinü saat 1 :ı te yı 
pılacaktır. 

3 Palaska nıimunes i imalathanede mcnıhur ve mevcuttur. 
4 - Şartııamc,idc iıııalıl.thanedeıı vtrillr. 
5 -· N muııcsini görmek, ,artnamcsini almak üzre itasıııa ta 

lip olanlar tem inatı müvakkatalnrile beraber Gedikpaşada Jandar
ma imal:ltlınn es ine murncaatları ilan olunur. 

Almanya'da tahsil görmüş Türkler cemiyetinin 
be~inci se·ıdik umunıl iç timaı 21 l\1an 931 Cumartesi giinii saat 
ı 6,:ıo d:ı lstanbul 4 uncü Vakıf han S iincü kutta Ticaret Odası 
salonunda akdcdilccchir. 

Eskişehir belediyesinde 

ı 

1 

l 

Altmı~ sene ml1ddetle imtiyazı K~kişelıir belediyesinin uhdesinde 
olup dört senedir komandit şirketi halinde işletilmekte olan Eskl
~chir l~lektrlk tesisatı ve imtiyazı dairede mevcut şeraiti mucibin
ce devr edilecektir. Talip olanların ve daha fazla malumat iste
yenlerin 18 mart 931 tarihinden itibaren bir ıy urfında Beledi
ye riyasetine müracaatları il&n olunur. 

16 Mart 931 tarihinde Donanma Cemiyeti tahvilil.tının icra 
edilen 45 inci keşidesindc ikramiye ve ıımord isabet eden tabvl
lllt numaralan ~veçhi zlrdir. 

ikramiye Sıra N~ _ l'ertlp No. 
1200 9946 24 
300 4786 83 
ıoo 4786 so 

10 4930 45 
ıo 9302 58 
10 3842 ss 
10 5199 97 
10 3758 8S 
5 5199 2 
~ ss.ı2 59 
5 4780 25 
5 3M2 ~ 

5 9:102 82 
5 4786 lf 
5 4936 71 
s ~86 ıs 
5 182 72 
5 486 21 

Bu tertiplerin mütebaki numaralan kAmllcn amortl oldugundan 
beddleri olan 1 Türk lirası ve 10 kurwı tediye olunaca.lı:ur. lt. 
ramiye ve amorti tediyatı 22 Mart 931 tarihinden itibaren tedi· 
ye oJıınacaktır. 

ket kongresi hitam bulmuştur. Amerikalı milyoner kendı ıs~ı 
it ongre ilı:i meclisten mürek- . taşıyan bir bankanın en bu-
-ep ola • . k 't ; nı d it n mcrkezı ıcra omı es. ..k hissedarı ır. 

ıi ~S!nz intihap etmiştir. Merke yu r·· k sa~'atkarlan 
ıı. • lCra komitesi 469 pan ünyo- Uf TORKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BlNllSI 
~ A" d .. ve 137 milliyetperverden tına a 

)Jr Ur;kk~ptir. Aza meyanm1a AT1NA 17 A.A. .- Yunan 
O~il tahn, M. Molotof, M. va: ıvatr.o cemiyeti Raş.ıt Rıza he-
İdı of, M. Kalenin ve Voronı- eti artistleri şerefıne p~l~k 

e bu unmakt.:ıdır. Y'. · •-abul tertip etınıştır. 
B• bır resını "' 1 · · 

ır protesto z· afette Gazi Hazret erının şe 

0
M:GSK:ov A, 17- (A.A.) - r~e idarei akdah ol~UŞ ı:~ 
n!a..tıya ihi1kilmeti Sovy,et eın Türık - Yunan dostlugıınun 
ı~ın Sulina lirna~ında aıktar 

6
ini ıeırnennisinde bulunulmUŞ

s:na ınfuıi olduğundan Tuna tur 
ıa\ınde transit mukavelesini Türkiye• Almanya. 

·;ku Ccleı_ı bu hareket Sovyet RLİN 17 A.A. - Raıh~-
1·0. nı_ etı tarafından Tuna ko- BE lisi" Türk - Alınan ıa· 
.,,.,n ıag mec • · · t iıı ci ' ~a dahil devletler nez- . "cr·mın ıınuahedesıru as-

. ·e •ıd<l ı ed"lın. det ıınu 1 
r ., e e protosto ı ış- . · tır· 

· . . dik etml§ · 1 
MTLLiYET 

MATJIAASI 
.\ Hurufatla BOyilk davar 
"l'lıPadan getirdiği Tahta 

1 1 eıverişlldlr. 
~ Afişleri yapar. Her nıoesse ~ aaretto basıtnııştır. 

1\1 
tnı senenin Kazanç Defterleri ne mektupluk kAt,a 
ec k tbua, fatura, 

ınua, gazete, evra ı ma • d ruhte eder. 

De\1letimizin 
• Mali 

' 

Büyük '.Milli 
Müessesesi 

En 
• 

ve 

PARANIZIN VATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
--

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

zarf, kartvizit tab 1~ 9 e l(ltap kısmı 
Telefon lat 3911 • • ~~~~~!~~~~~=::==:l======:__...:,;:..;_:..:_...;.:,;_:, _______ ...,.;_. ______ _ 
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1 SEYRISEF . .\lN 
-Merke~ acenta: sı Galaıa kllprü 

11&$1 il. 2.362 Şube Acente•! : 
Sirkeci Mühür 11' u<le hını 1 
2740 

Trabzon ikinci P. 
(Karadeniz ) vapuru 19 

l\Jart perşembe akşamı Galata
dan lnebolu, Sinop, Samsan, 
Ünye, Facsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rlze, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirebolu, Giresun, On:u, Fatsa, 
Ünye, Sam,un, Sirop, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayacaktır. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Hissedarlarına: 
12 Mart 931 tarihine müsadif bile beş liralık bir hissenin on ldarlarm Bankanın Adapazarın

Perşernbe ·günü on dört buçuk- iki numaralı çift ~ponu muka-,, da ~erkez. şu~ile, İsta~bul, 
ta Adapazarında Banıka meı:ıke lbilinde altmış ye<lı buçuk ku- İzmıt, Eskışehır, Bolu, Duzce, 
zinde toplanan Adapazarı Türk ruş temettü tevziine ve intihap Geyve, Bilecik, Bozüyük, Kü
Ticaret Bankas.r Anonim şirke müıddeleri biten Meclisi idare a tabya i> • nişeıhir, Gemlik, Mus
ti hissedarları uımııni hey'eti a zasından Hayri, Kamil ve Meh tafa Kemal Paşa, Bandırma, 
şağıda yazılı 930 senesi bilin- met Asını Beylerin azalığa ve Karamürsel, Biga, Bartın, Hen 
çosile karu zarar hesabım tas- mürakrp AhmetBehçet ve Mus dek, Gerede ve Mudurnu şubele 
dik ederek Meclisi idare ve mü tafa Osman Beylerin mürakıp- rine müracaatla hisselerini ibraz 
rakııpların ibrasına ve kazanç lığa üçer sene müddetle intiha ederek temettülerini almaları i
vergisi kat ve mahsup edilmek hına karar vermiştir. Temettü lan olunur. 
~artile yüzde on üç buçuık hesa tevziine başlandiğindan hisse- idare meclisi 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi 1930 senesi bilançosu -Mevcudat ve Matlubat Sermaye ve Düyunat 
1 Z A H A T Lira K. 1 Z A H A T L;ra K. 

• 

'işlerinizde Tasarrufa 
• 

Riayet Etmek !sterseniz 

Mersin pOSİ8SJ Vezne mevcudu ve bankalar<!. mevduat 902.014 52 Strmaye 1,000,000 -
(ANTALYA) vapcıru 20 lştiraktt 174,763 03 Şirketler müdevveratı vehisscdaran tevdiatı 43,161 05 

Mart cııma ıo da Galata- Esham ve tahvillt 71,431 36 Hcıabı cariler ve tasarruf sandığı 1,572,344 70 
Ga ri menkul emval 58,935 65 Vadeli mevduat '131,010 34 

dan Çanakkale, lzmlr, Küllilk, He~ıtı. cariler 8;3,447 56 Bınkalar ve muhabirler 42,041 05 
Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya, Seneı, çek ve pollçalar 1,708,920 31 Ödenecek çek ve havaleler 39,702 39 
AUiyıı, Mersln'e kalkacak Demirbaş eşya ve teılsır 72,498 86 Muhtelif alacaklılar 780,258 41 
dönüşte Taşucu, Anırmor, Muhtelif borçlular 780,258 41 Muvakkat hesaplar 197,428 78 

1 1 Finike, Andlfli, Kalkan, Ku~adası, Mu.akkat he<aplar 170,686 12 Muhttlifhesaplar ve geçen seneler temettüatı 135, 153 81 
Çanakkale, Gefibolu'ya da muhtelif hesaplar 186,321 13 Nazım hesaplar 1,125,232 85 

k Nazım hesaplır 1,125.232 85 ihtiyat akçesi 55,737 43 FORD Kamvonu K_ullanın1· uğrayaca tır. 
ı930 senesi safı temettüaıı 142.438 49 

A7.:m~tte Çanakkale için ~--•••••••mYıiıeıiıkliOlln••6iıİ.05a4ııiı,5iıı0lll9ııııııi30-·-::ııa•••••••••Y•e•kO•n--6,iıı06m4ııi,11:a0119•3•0ııİ• vıik alınmaz. a ,. 
~~~~~~~~~~~~-~ 

Ateş toğlası 
münakasası 

Şartnamesinde yazılı evsaf 
ve eb'at mucibince 20,000 
adet ateş toğlası açık müna
kas ı ile mubayaa olunacak
tır. Kat'1 ihalesi 25 mart 931 
tarihinde icra kılınacağından 
taliplerin o gün saat 16 da 
levazım münakasa hey'etine 
gelmeleri. 

HAl{'l'l~ !ıattı Liiks 
Ekspres postası 

1 Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi: 
1930 senesi karu zarar hesabı; 

••ıır:ııı .. _ ............. l!!lm .. lm:i'llll:E:J:ı:lll'! 

ZiMMET 1 MATLÜP 
11-~~,--~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~-11 

1 Z A H A T Lira K. i Z A H A T Lira K. 
.\) -rkcz ve şuhelerin idıre m3'uflari 
i\lcrkez ve ~u~elt:rin i~ar bedell~ri 

l\lerkez \"C ~ubelerin vergi \"C harçlnrı 
Kırtasiyet pı rı, telgrar ve telefon ma.:o'rarJan 
Tenvir. teshin, müteferrika ve tamirat 
Vek:\let, mchakim, yol, hakkı huzur ve 
il:\nat masrafları 
Heyeti umumiye ve şubelerin fe~kaltdc 

masrafları 

l 4."i,86S 1 5 
11,84.l ~ t 

1,000 72 
12,.J29 24 
6,~90 iG 

11,873 95 

2,669 92 

Scııedat f11iz ve kon1isyonbrı 

! ksıbı caıl fai1. ve komi'yDnlan 
Çek ocivosu 
lfavale ücretleri 
Tahvilat faiz ve tenıettüil 

Emtia ve ardiye temettüleri 
Taahhüdat ve sigorta komisyonlnn 

287,805 (j<J 

nF:-247 ~~ 1 
19,fl5 5.ı. 

4,500 96 
64 31) 

3,~82 66 
2!i,253 53 

Na'kliyatıarını <tana ucuza maıetme1< ıs· 
fi yen büyük küçük bütün müesseseler 1 1/ı 
tonluk Ford kamyonunun hakiki bir iktisat 
ve tasarruf ııınılı olduğunu takdir etmişlerdir. 

Ford'un kıymeti ucuzdur. çünki FonJ'a 
mahsus ıstıhsal usulleri sayesinde asıl k:ır 
daha iyi cins malzeme kullanılması şeklinde 
müşteriye gitmektedir. 

Ford kamyonlarının ömrü uzundur ; 
çünki, onlar· sağlam .m~lzeme. ile. sağ!a~ 
bir surette imal edilmıştır, şekıllerı basıttır, 
fakat dikkatle yapılmıştır. Binnetice: Kıymet· 
!eri azar azar iner. Ford'ların sarfiyatı azdır, 
bakım, tamir ve sigorta masrafları hiçtir. 

caaı edıp, rştnrzae kuııanacagınız For 
yonuna tahminen ne masraf yapac 
hesap etmesini isteyiniz. 

Ford Kamyonunun 4 vitesli kuvv 
törü hem kısa ve arızalı yollardaki nı 
için hemde uzun ve sert seferler i 
bulunmaz bir motördür. Arka çift te 
Jer yumuşak ve kaygın yerlerde ar 
çekişini arttırır, yolcuların rahatını v 
Jacak yükün daha emniyette olmasını 
eder. Bu tertibat mutedil bir bedel ı 
bilinde kamyona ilave edilir. 

t Ford'un hafif teslimat arabası en 
lık yollarda bile hızlı ve emniyetle 
onun sevkü idaresi çok kolaydır. Bu 
te · matınızı vaktinde yapmış olursun 

Demirbaş eşy• ıcsisat ve gayri menkul 
emval imha akçesi 

"ı' de v;luarrtu 19 ne"~eınbe 
1 

Te\'dlat faizleri b U " fi y Mtrkex ve şuabatın eofi kArları 
Slrkeci'de:ı harekede Eregli, Zon YekOm 

4,157 68 
99,."0I 33 

I42,4a8 49 

43~.670 98 -•ılil!İl!!lllE:Dllıtm--ımıııiYlllciııkillniıimmııi4r.26ii.ıiı67iıi0iııı:ıiıY8ilı:ıii 

F ord'un temin ettiği tasarrufu ihmal et· 
meyiniz. En yakın Ford acenta:.ına mıira- • 

guldak, Bartın, Amasra, Kuruca 
şile ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir. Ta!silat için: Sirkeci 
salonu karşısında l\J!zan oğlıı 

ban No: 2 Teldon lstanbul 354 

1 
SADIKZADE BIRAD!i:RLER 

VAPURLARI 
KARAD!i:NIZ MU~AZA..\1 

Vt: LÜKS POST.\SI 

Sakarya 
varuru p gilnU 

22 Mart azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru Zongul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
SQnnene ve Rize iskelelerine 
azimet ve aynı iskelelere uğ 
rayarak avdet edecektir. 

Yük, yolcu için Slrkecld• ı 
Meymeııet hanındaki aceata· 
haneıine müracaat. 

T. lıt : 2134 

- DİKKAT -
Çinkograf ve renkli kllşecillk, 1 

taş veya çinko üzerine fotograf 
kopyeleri istampalar çelik ve ma
adin vesaire üzc,ine hak elektrikle 
yaldız lşlerlle bıçak ve dekupeler 
imalini ems;ılimc laik bir şekilde 

yapanın. Dahilde ve hariçte iş 

ara yorum. 

Adrese l><anbul · Ankara cad
desi 117 nu:ııcrolu ihraz ~ütüp

lım:ll'llm __ ı •_nc~~n_d_c _S•ı~li'.'.'.rn~~~~ 
, Ddar l lukuk Hakimliğinden: 

,,;udarda , 'uh kuvu•u cadde· 
sinuc 17 numar.lı h.1nede 11kin 
Gülsum hanım tıralınJan Üsküdarda 
ıraklyeci hacı Mehmet mahallesinde 
ılaca minare ıokaj!;ında 19 numara• 
da mukim z~vci Necip efendi aley• 
bine ikame eylediği boş111ma 
davasının muhJkemeıine gel· 
mediginden hakkında gıyap 
kararı verilmiş ve yevmi mubıke· 
me 21 nisan 931 tfohine müsadif 
salı günü saat 1 O buçuğa talik edil
miş olduğandan yevmU me.z(Qrda 
yine gelmediği ıurette gıyabında 
müddeiyenin ş<h;ıferi lstimı kılına

rak icabı kan 1 ı icra edileceğini 
ve bir daha nıı... ı..ı rı.ı:mcye ılınmaya· 
cağına dair iş!ıu gıyap karan iki· 
meıgAhının mechullyeUne binaen 
lltn.n teblijtine vebir nüılıasının da 
mahkeme divanhanesine talikiaı ka· 
rar verildi. 

Is tan bul Macar 
Cemiyeti 

3-4· 1931 tarihinde sıat 17 de 
Tepebışında 19 num.ıraolaki mer•c 
zinde se-ıelik umumi içtlmaı.ıı ak~~ 
dece~lni ilAn eyler. ~loclisi ldorc 

fQrdson.ı 
12 Mart 931 tarihine müsa

dif Perşembe günü saat on al
tıda Ad~arında Banka mer 
kezinde fevkalade olarak içti
ma eden Adaıpazarı Tünle Tica 
ret Bankası Anonim şirketi his 
se<larlan sermayenin tedricen 
bir milyonlira tezyidile iki mil 
yıon tiraya iblağına ve beş yüz 
bin lirayı geçmemek şaı:ıtile mü 
nasip miıkdar hamiline hisse se 
nedi çıkarılmasına ve esas mu 

kavelenamenin 19, 23, 24, 33, 
35, 39, 47 7inci maddelerinin a 
şağıclaki şekilde tadiline karar 
vermiştir. Meclisi idare aldığı 
salahiyet dairesinde şimdilik 

yüz bin liralEk nama ve yüz bin 
liralık ta hamiline hisse ihracı 

den talip olduklaıır mikdan ta 
aıhhüt etnıeık; üzere ilan tarihin 
den itibaren bir ay zarfında ban 
kanın Adapazarında merkezile 
İstanbul, 1ıı.mit, Eskişehir, Bo
lu, Düzce, Geyve, Bilecik, Bo
züyük, Kiitahya, Hendek, Gere 
de, Mudurnu, Bandırma, Biga, 
Yenişehir, Mustafa Kemal Pa
şa, Bartın, Gemlikve Karamür 
;;el şubelerine müracaatları ri
ca olunur. 

UMCOLN 

lursa lf aJeti Encümeni Daiınisin~en: • 1ŞÇ1 ARANIY 
Bu kere I.ıtanbul'da ıçılacı 

bir çorap fabrikasında ç 
1)7.re "KotBn maşın. tabir 
makineleri kullınmıga m 
Türk işçilerine ihtiyaç vardı 
Jlplcr!n muvazzab adresle 
( M.M. ) rumuzilı btanbııl 

Postahane 176 numerolu 

nı münasip gördüğünden tica
ret kanununun 394 üncü mad- Bursada inşa edilecek 47627 lira 95 kuruş tahmini ke~illi ilk 

mektep binasının inşası 16 Nisan 1931 per~cmbe günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zari usulile münakasaya konulmuştur . 

desi mucibince eski hissedarla-
nn hakkı hıyar ve tercihi bu
lunduğundan her iki nevi hisse iDARE MECLiSi 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin tekili mektuplarını ayni günde 
saat 15 şe kadar getirmek p!An ve şartnameyi gf aıe': ve müna· 
kasaya iştirak eylemek üzere Bursa Encümeni Vıı~yct kalemine ESKi MADDELER 

Sermayeye ait beşinci maddenin tadili tez
yidi sermayeden soııra kararlaştınlacaktır. 

19 uncu maddenin ikinci fıkrası: 
Şirketin menafiine muvafık her nevi muame

latı ifa ve merkez veşuabatı için idarehane, ar 
diye ve imalatane olarak kullanılacak eın1filc 
ve arazi isticar, iştira ve istibdal ve müdir:mı 
ve bilfımum memurin ve müstahdemini nasp. 

23 üncü maddenin birinci fıkrası: 
Hey'eti umumiye her sene mart mahı zar

fında şirketin merkezinde sureti adiyede içti
ma eder. 

24 üncü maddenin son fıkrası: Şu kadar 
ki her birhissedarm ondan ziyade reyi olamı
yacaıktrr. 

33 üncü maddenin birinci fııkrası: 
Hey'eti umumiye tarafından işbu nizamna

me ahkiimına tevfikan. 

35 inci madde: Şirketin temettüat:r safiye
sinden evvela ihtiyat akçesini teşkil etmek ü
zere temettüatı mezburenin yüzde onu ifraz 
ve saniyen bila istisna hisselerin cümlesine bi 
rinci temettü olarak ıbcıdeli tesviye edilmiş 
sermayeye yüzde altı itasına kifayet edecek 
meblağtefrik olunduktan sonra baki kalan kıs
mı sureti ati yede taksim olunur. Şöyle ki: 

Yüzde on meclisi idare azalarına, 
Yüzde iki mürakrplara, 

Yüzde beş müdiran ve memmıini. idareye, 
Yooe üç meclisi idarenin talep edeceği u

muru milliye ve hayriyeye, 
Yüzde -On beş sene zarfında satılmamak ve 

bu müddet esnasında nama muharrer bulun
mak şartile müessis ha'kılı:ı olarak ihraç edilen 
bila krymeti itibariyenin yüz adet hisse sene
di eshaıbına rnütesaviyen taksim olunmak üze· 
re ita ve baki yüzde yetmiş ilkinci hissei te
mettü olarak bilumum hissedarana tevzi olu
nur. 

Ancak nıeclisi idare hisselerini satacak mü 
esislerin talep ve muvafakati il.e her müe.>sis 

- resine tahriren mOrıcaııl YENi MADDELER 
miiracaatlan i!An olunur. ' 

Talep ve ihtiyaca göre meclisi idare karari- r~nz@W~AY~#UA:W?"~Am'AYAZ<~AY~""' M A M 
le bir kaç defada ikmal edilme'k şartile ve mec UPt SUPLEKS tıraş bıçağı 1 D H Ş 1 N 
lisi idarece tnsip edileceık ıkısmı hamiline ait ~ SO t~ he sinin fevklndedi~ ~ r. · 
o~~k ü~~re s~rmay~ bir ~l~?n lir~ d'.111~ tez-ı~ .~ SUPLlKS _ PLATiN' . ~ Yavrunuzun en sıhhi gıdı 
!Yit ile ıki mılyon !ıraya ıblag edilmıştir. Şu ~~ . . . . . . ıse ~ 
:k d ki .L • •1. · · "kda .. yırmıncı asrın bır şaheserıdır. ~ L' 1 a ar uamı ıne aıt hısse mı n beş yuz ~~A~,,~~~~~~~~~~ı:sıa..-..--..--..'11! ·. ıse er 
bin lir.ayı geçmiyecektir. Çamlıca kız orta me 

19 uncu maddenin ikinci bkrası: Tu .. tu·· n lnhı·sarı Umum"'ı inşa •dilecek dıvırlın 5-4-9 
bine müsadll pazar günü saa 

Şirketin menafiine muvafık her nevi mua
mcla tı ifa ve müdiranı ve biIU.mum memurin 
ve müstahdemini nasp. Müdürlüğünden: 

ihale edilmek üzre kapalı z 
IUe münakasaya konulmuırur. 

namesini görmek ve talsillt 
isteyen taliplerin komisyon 
tine müracaatları. 

37,5 va~on kı\ğıt ve karton için 9-3-93 ı pazartesi g!lnkü mil
nakasada tüccarın verdiği fiyatlar haddi ayılt görülmemiştir. Bu 
sebeple mezkCır levazımın 25-3-931 çarşamba günü kapalı zarfla 

23 üncü maddenin birinci fıkrası: t< krar miin~b<:ı'' ynnı'acaktır. Me~'ul müdür: Bürhan 
Heye' ti umumiye her sene i ıheısaıb i yenin hi- .ıı-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• 

tıımımmüteak.rp üç ay zarfında şirketin merike 
zinde sureti adiyede içtima eder. 

hisse senedine ait son yedi senelik temettüa
tın yekunundan aşağı ve geçen on seneliık te-

.. .. . . . mettüat yekfuıundan yukarı olmayan bir bedel 
24 uncu madde: Şu kadar kı her bır hıss.eda tediye etmek şartile müessis hisselerini ban

nn ondan ziyade reyi olamayacaktır. Vclı:ılle- ka namına iştira eder. Mübayaa edilen mües
rin hissedarandan olması meşruttur. ' sis hisse senetlerıinin iştiradan sonraki sene

33 üncü maddenin ıbirinoi fıkrası: 
Hey'eti umumiye tarafından işbu esas mu

kavele.name ahkamına tevfiıkan. 

ler teınettıüatı ıbunların itfasına ıhasr ve tahsis 
olunur. İtıfa edilen müessis hisse senetl.erinin 
temettatı ihtiyat akçesine zammedilir. 

39 uncu maddenin 11.ı:inci fııkrası: 
35 inci madde: Şirketin teırnettiiatı safiyei Şu ıkadar ki temdidi müddet veya bir mis-

seneviyesinden evvela ihtiyat aıkçesini teşkil !inden fazla seımayenin tezyit edilmesi veya 
etmek üzere temettüatı mezburenin yüzde onu icap ederse şirıketin sair şiı:ıketle birleşmesi ve 
ifraz vesaniyen bila istisna hisselerin cümlesi- tahvilat ihracı ve müessis hisseleri meanuu
ne birinci temettü olarnk bedeli tesviye edil- na taıhsis olunan mekadir tıenılcis ve tadil edil
miş se.ıım:yeye rüzde altı itasına kiıiayet .ede- memek şartile şirketin menafiini temin ede
cek meblag tefnk olunduktan sonra baki ka- cek surette işbu esas mukavelenamenin tadili 
lan ~ısım sureti atiyede taksim olunur. Şöy- maddelerin her halde hükUınetıi oiimhuriycnin 
le Jı:ı: ruhsatına mütevakıkıftır. 

Yüzde on meclisi idare azalarına, 
Yüzde iki mürakıplara, 
Yüzde beş müdiran ve memurini idareye. 
Yüzde üç meclisi idarenin tensip edeoeği u 

muru milliye ve hayriyeye. 
Yüzde on bankanın 929 senesinde hey'eti u 

rnumiye kararile müessislerden iştira eylediği 
1100 adet bila kıymeti itibariye müessis hisse-
lerininimhasına ve mütebaki yüzde yetmiş i-
kinci hissei temettü ıolarak bilUınum hissedara 
na tevzi olunur. Müessis hisselerinin imhasm-
daiı sonra tesis hakkı tefrik edilıniyerek hisse-
darana ikinci hissei temettü yüzde seksen nis l 
betinde dağrtılır. ' 

47 inci madde: 35 inci maddede ihraç edile 
ceği beyan olurum müessis hisse sencıdatı C11· 

haber şirketin sermayesi ilerde tezyit edildiği 
takdirde ıbilfilcayt mczkUr maddede muayyen 
nisbet dairesinde yüzde on ıbeş temettüden 
müstefit olaca:klardır 

• 

39 unou maddenin lkinıci fıkrası: 
Şu kadar ki temdidi müddet veya bir. 

linden f.azla scrımayenin tezyit edilrncSl 
icap ederse şirıketin sair şiııketle birle 
tahvilat ihracı için şllketin menafiini t 
decek surette işbu esas mukavelenamenİJI 
delerinin ta<lili herıhalde hükiiımetıi cfuı1Jı 
nin nııhsatına ıputeva:kktftır. 

47 inci madde: Banıka; merkez ve şıı 
ve tesis ettiği ve edeceği şirketl~r için ıJI lı 
idarehane, ardiye ve imalathane ol~ ; 
ntlacırk emla·k ve araziyi isticar, iştira ve. 
dal edeıbileceği gibi banka matlObatıııJTI d 
smı temin znnnmda meclisi idarenin ıaı. el' 
kararile teminat vefaen ferağ veya i~t 
retile her nevi gayri menkul emvali irt1~ 
indelhacıce teferruğ eyleyebilir ve hacıı 
yati icrai muvaıkkat ve sair bilcümle ~e 
adliyede kanunen itası U/.,n gelen kef~i 
me ve teminat mektupll" ımı eşhası sıı · 
tavassutuna hacet kalmaksızın bizzat 
usulünde tanzim ve ita eder 
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