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İhrac~t -
ticaretimiz Mübadele tasfiye Mecliste- kabiıi edildi 

--------------~1~1::-ı==~;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;~-:----:--:-------=-==== 
an unu 

lıll İhracat emtiamızın inzibat 
tına alınması hakkında bu sü

tunlarda ç.ıkan bir .kac; yazı aia
kaYI uyandmnıştır. tl.:acatımı
z~ korumak için bu hususta a
~~l tedbirler alınması yolımda-

: tavsiyelerimize iştiırak eden 
:~ ~ mektuplar al~ığımız gi-

1 intihap kanunu rW///#7#&~////////////////#//////////h 

lv •• i ..,.c:i. tarafından 1 Gazi Hz. I lstanbul şampiyonu 
tadil edi:ecek ~ - ~ bugu·· n 1 1 k' ANKA:ı:A. 19 (Milliyet>_~ T k.k . ~ an aşı aca . 

J:l~be~ aldıgıma göre, yeni mec- ~ et 1 lerıne ait ~ ı, dun de memleketımiz hak- r 
hında hayırhah arzular besle
yen .b~ e~ebi bize telefonl 1 
demıştıır !lı:ı: a 

, !ısın ılk yapacağı işlerden biri ~ ·ık ~ Galatasara F •k 
1 de yeni bir intihap kanunu yap- ~ 1 rapo- ~ y - ener maçı 1 i takımın 
ma~ olacaktır. Şimdiki kanun ~ h ı d ı ~ kıymeti hakkında bir miyar olacak 

"İ~racatınıznı İntizamı i 'n 
Yazdıgınız yaztlan al"'- il çı kud B a.ıı.a e o-
g

.. um. ence Türkiyenin ... u-
un en bii ··k " M" daf yu• ihtiyacı budur 

ol u _ aa ettiğiniz teze yardım; 
acagı kanaatile size bir hiidi-

•eden bahsed .. d b' İ ecegım: Geçenler-
e ır sveç tüccarı Tiirl< · .! 

denb ak • . ıye 
Bur ars . satın alma:k ıstemiş. 
nıi a~ hır tüccarla temas et-

af1l ş, n~~e istemiş; ve gerek 
ıııf :aı~. cınsı, gerek fiati üzerin

. nıutabrk kalının"". Mal sipa-
rış ed·1m· .,, 
-. 1 ış; fakat İsveçe gitti-

nıU gı Zaman, barsaklarm nümune
·y ~ muvafık olmadığı, çüruk ve 
e: • llanıimaz bir vaziyette oldu

ıel' r anl~ılmış. Şimdi bu tüccar, 
n ır defa daha Türkiye ile baır
~ 6~k ticareti yapmamağa karar 

1 'Yerrn;. · .:.._-·~tır.,, 

Milbıdde Jşlerinlıı ıunycsıne dair mühim bir nutuk •öyliyea 
ŞnkrO Xaya Bey 

Hazin bir destanın 
teşrii ·hatimesi 

Şükrü Kaya Bey, tasfiye kanunu 
müzakere edilirken mübadele 

işinin hazin bir tarihçesini yaph Bize bu malumatı veren İs
' "eç]i dostumuzun bu ba:rsa'k işi 
~c Uzaktan bile alakası olmadı- k I d k 

rJ ~ı::ı ve bu meseleden ancak "Mübadele ve is an iş erin e j çirkin .. 
el '- Urk ticaretinin inkişafı nok- ı· -• f I - • } · · k t'" d J J t~i . nazanndan endişe ettiğini ıgı ve ena ıgı ıza e ıçın a ı a ım ar a 

eskı bir kanundur. Hatta bazı ~ ru azır a 1 ar i§i 

ibareleri birbirini tutmuyor. Fa- ~ ANKARA 19 (T ı ı ~ 
k t • 'h b ;ıı • e e on- ~ 

a ıntı " ~ at ~anununun bu dev ~la) - Anadoludaki son tet ~ 
rede d~gı~.mesıne imkan yoktur. ~kik seyahati esnasmda vu- i§i 

Ye:n k:mun, Avrupadaki em- ~ku bulan müşahede ve int~- ~ 
sallennde.n. alınacaktır. Mevcut , rıalarmı tespit ile m ~ 1 i§i 1 
f~anunda ısım cetvelleri müşkü- '*olan Gazi Hazretler/•~~k ~ I 
latr celb<;tmektedir. Bunun için ~ raporlarım hazırla ~rak ~ 
c;tv~lle~ın kaldınlacağı tabii te- ~Halk /Jrkasrna vermi{!e d' · 
lakki edılm~~tedir. İntihap ?ak- ~ Gazi Hazretleri, ely~v~ ~ 
k~. olanlar ~u~us tezkerelenne ~tetkik seyahatlerinin ikincı~ / 
gore reylen.nı _vereceklerdir. Bu ~saf hasma ait raporlarmı ha- ~ ı 
surtle hem ıntıhap :zamanı, hem ~zırlamakla meşgul . bulunu- ~ 
de mu~e!e ~ısalmış olacaktır. ~yorlar. Bu raporun da ikma- ~ 
b Meclıs u;?ma ettikten sonra ~Ii yakmda bitecektir. Büyük ~ Oold1asaroy kaptan Nlk 1 B. 

u_ mesel.e bır encümene havale ~vazinin kıymetli ve •1. ~ ° Fener kaptanı Ztkt B. 
edılecektir i§i .. - • • ·na ız ~ Geçen hafta Fen · V f 1 

• ~goruş ve ıntıbalarmı ihtiva ~ karşısınd " dı , er~ • . e a G~atasaray - Fener maçlarmda 

K h• EJ • ~eden bu raporlar, hükDmet ve ~it' .. nl a ugra gı maglubıye- daıma hakim olan manevi sebeı a ıre çimız ~f~rkanm mesaisi için direk- ~ ~ g;re er, bu~~ .b~heme.hal Jeri hesaba alıyoruz. o sebeple: 
~tı/ olacaktır. ~ · arayın galıbıyetıni bekliyor ki, bu iki klübün her d 

P 
i§i ~ lar. tekn 'k maçın a 

a~.ının yerine baş- l'l"~~,.~~ ~ ~~~ ·~ ~" B fıki ani . ı ten evvel rol oynamıstır 
, . u r y ıştır. Bızce Fe- Bugün karşılaşacak olan O· 

ka bir zat geliyor , Istanbulvalı·sı· yuncularrn maneviyat itibarile 
yekdiğerinden farkı nedir? 

/ Muddin B. in değisece~i 
1 rivayeti asılsızdır bıldiğimiz için bir defa daha yürümekten başka çare kalnıamıştır,, 

bu bahse avdet etmeği lüzum-
lu gördük. ANKARA, 19 A. A. - Bü- fostan kurtarmaktı. Tarihimiz 

İsveç barsak tüccarının böy- yük Millet Meclisinin bugünkü malumdur. Memleketimizin, a
le :bir muameleye maruz kalma içtimaında mübadele ve tefviz na yurdumuzun bertarafı bir za
!ı şayanı teessüftür. Muamele muamelelerinin intacı ve kat'i manlar hissei şayıalımülk gibi 
Vaptığı ihracat tacirinin kim ~1 tasfiı:esine d.air k~1'.~nu~ müza- bir takım istihkak _daval~nn~ 

1 ANKARA, 19 (Milliyet) İs
~nbul Valisi Muhiddin Beyin 
bır meb'usluğa intihap edilerek 
yerine Ankara valisi Nevzat Be
yin tayin edileceği hakkındaki 

Bazıları Vefa'ya yenilen Fe
nerli~erin bozuk bir cesaretle ÇI· 

kacagıru zannediyorlar. Bize ka 
lırsa bu yanlış bir düsünü tür 
Fenerin geçen haftaki mağlı'.'ilı·
yeti, belki G. Saraylılara daha 
büyük bir itimat vermiştir. Fa
kat buna mukabil Fenere de iz
zeti nefis hissini onu muh::ıhza 
gayretini aşılamı ur. Bu itibar
la, maneviyat meselesinde iki 
takım eski nisbeti muhafaza edi 
yor. Diyebiliriz. 

duğunu bilmeyoruz. Münfent keresıne geçilmesı uzenne Da- maruz kalıyordu. Bır mılletın 1 ~·~ ,,,., -"··'" '" 

alı§ veriş işlerinin ga:et~ ~ütun ~.liy~ Vekili Şü~ı:G K_aya Bey en b~~nci bor~u, ~ir hükfrmeti~ 
l;;rında yeri olmadıgı ıçın de kürsıye gelerek atıdekı beyanat- en yüksek vazifosı memleketi 

haber doğru değildir. Muhiddin BagO ~ka maçı~ oynatılmayacağı 
B. İstanbulda vali olarak kala- sOylenen AMeddln ve Kadri B,ler 

iig'renmek istemedik. ta bulunmuştur: dahilinde milliyet birliğini te-
~tır. Tü.tün i'.111isar. müdürlü- ner bugün olduğundan daha 
gune Seyfı Beyın getirileceği de kuvvetlidir 
doğru değildir. Bu h"km• ·· · lre Oyunun tekniği itibarile ise 

fıugüne kadar G. Sarayın Fene' 
(Devamı altıncı sahifede) 

Fakat ecnebi tüccar herhan- "Tetkikinize arzolunan bu min etmektir. Lozanda aktedi-
gi bir ihracatçının hil~!dir mu- kanun uzun ve hazin bir desta- fen mübadelei ehali mukavelesi
~l!ıelesine bakarak bütün Türk nın teşrii hatimesidir. Yedi se- nin esası bu gayeye matuftur ve 

u u venr n, maddi 
elemanlara itibar etmiyoruz. 

ıhracatçılarr hakkında fena bir kiz seneden beri milletin, efkarı bu gaye de istihsal edilmiştir." v . 
tı · · · ·u li · ·ı· · kal V kil B "b d 1 · · d nahlrt Sefiri muhlddın P• Ot verecek olursa o zaman ış umumıyenın, ıuec sı a ının - e ey mu a e e ışın e •· 

Rasim Ali B. 
F i KRA llıil!i bir mahiyet ~lır. binde ve hissin~e .derin tesir~er il~ safi;ıada tesadüf edilen m~ş- A.NKA~'. 19 (T.EL.EFONLA)-

Gerçi hilekar tüccar Avrupa- uyandıran bu hadıs~ ve bu ha- kuliitı ızah ~derek m~mleketimi KaJW:e elçımız. Muhıdd'.". Paf"nın di 
~a da eksik değildir. Harf inkı- <lisenin safahatıru mılle.t muva- ze gel.mek ~e~e sahillere yığı- ıer "u: ~m"':'y~~e ta~ru ve Kahire 
labı üzerine bazı Alman huru- cehesinde ve cihan efk. a. rx umu- lan Türk_l~nn b~ran evve! anava- Ye Y~ bir elçı ıondenlmeai mukaı . 

Tıp fakültesinden de 
çıkarılacak mı? . . . ıgı numara n,. 

fat dökum" hanelerın· e •~....,un hu mı'yesinde olduğu gıbı anlat- tana get .. ınlm_esı zarureti k,.,.,,._ rerdir. Trp fakültesi müderrislerin-
,,_,, d -,.- ------- elen Rasim Ali Beyin yazdığı 

rufat sipariş eden matbaaların mak ınes'uliyeti müdrik bir hü- sın a mubadıl vatandaşlamruzı ~---"""'~-~----- /fiziyolop" kitabı 

TÜRK ÇOCUt:U ıve üslubuna verd·~· 
Artık Türkten başka bir şey dır, ?ılır misiniz? Sr!ır. 

olmayacak: Çünkü ilk terbiye l~n sliır olmayan bir nokta-
1:ürk mekteplerinde verilecek- 51 v~r: .!Ju zat isminin üstünde 
tır. Darfıllunun profesörü .sıfatını ~aruz bırakıldı'klan muamele- kUın~tin borcudur. Safahatı ma n;ıemleketimizde oturabilecekle-

ltiıı acısını kendi nefsimizde biz lQmunuz dahi olsa bu borcu ifa rı ye:.leri onların ~abiliyetleri- 1 fakülte meclisi .. B~!me"! _J~enk kucağında bü- taşıy~r. 
de tecrüıbe ettı'k. Faıkat biz bu etmek vazifesini hissediyorum. ne gore evvel_den ıhzara ve zar/ müderrisi tara-
tı k 1 k ı fmdan tetkik e-o talarda çok hassas olmak Lozan muahedesi müzakere rı:an ara ~ sım o unarak çalışa 

Y~düklerı ıçın dilleri Türkçeye . !ktı.dar~an ?aşka sebepler 
donmeyenlerin imtiyazlı za- ıçrn bır kımsemn profesörlüğe 
manını hatrrlar mısınız? Bu çıkar~la~~ğrnı /renk aklı alma
s~ysuz Türkler için ölçü, hir di- ya~agı ı~n, onun söz ve hüküm 
lı kendi dilinden daha iyi bil- /erme mananlar da şüphesiz 

~arureıindey'ız. Harbi umumi- edilirken Yunanı. · stanla bir. de bıleceklen, yaşayabileceklen.· dilmiş ve neş-
de t kl k k redilmemesine 

il evvel 'h ti·~~ız baş ··badelei ehalı mukavelesı ak- opra ara ısım ısım getı-k , ı racat em ~.. mu 'li · k" l · k' karar verilmiş-
d~ .vasıtalarla yapılıyordu. Şim tedilmişti. Mübadelei ehalinin n P ~s an arına ım an buluna- ti. 
d~ 1lJ:-acat muamelesi bu e~ler- Türk noktai nazarınd.'.'11 esas~~ madıgını ve on~ar sefal~t ve has 
,~_çı~ınış, yeni ellere intikal yurdumuzu yabancı nufuz ve nu (Devamı altıncı sahifede) 

Mevsukan al
dığımız malU
mata göre mec
lis ayni gün Ra
sim Ali Beyin 
fakülteden çık:ı 

mekti. Bir lngilizce yanlı/$ ya- çok olmuştur. . 
panın eli sıkılrp sıkılmayacağm işte ı;ı~r~a!.11etin faydası bu
da tereddüt eder, fakat bir dur. lkı ıhtılalci kadının mer
Türk kelimesini kendisi Türk ~a1!1et d~marlarını .oynatmak 
zannedilecek gibi doğru SÖJ:le- 1~.tıyen bır muharrire söylediği 
mek onun için ağır bir kusur- 1cu~l~le~ hatırıma geliyor: J
du. ht~lalcı bir ruhta merhametin 

rak ışt~. Avrupa iLk def~ ol_a
r • dogrudan doğruya Turk ıh 
teadc~t taciri ile temasa gelmek-

~ A 'k ıı.n · .. vrup::ının ve Amen a-
ltı ' Tuı1c ihracat emtiası hak
lij ndaki kanaatleri şimdi tebel-

r edecektir 
llunu · · .. 

Tıp talebesinin içtimaı 
çok g·ürültülü oldu rılmasına da ka Ra,im Ati B· 

rar vermiş fakat bu karar gizli 
tutulmuştur. 

Dil milliyetin ana unsurudur· yen yoktur. 
Bunu sevmeyen ve bilmeyrr.: 2 - ~?yük ihtirasların yeri 
düşünüşünde, duyuşunda Türk kalp degıl, kafadır. f·"' n ıçhdir ki bu mesele mun-

'"t t•• 
tlıa Ucc~rfarın t1kdirlerine bırak1l-

~htnalı ve bir teşkilata ve kontrola 
ıı, ı olınalıdır. Tüccar bu hususta 

<leroc · · h" •ti . c ıtına, h.:ıttS titizlik ve us· 
nıırcı .. · k' 

'.baı gostersc, itir:ıf etmcliyız ı, 

•n bilgisizliğimiz de alıcılarımızı 
lıa~~nun Cdcınez. Hüsnü niyetin bile 
l!ir ~ zararlı olduğunu öğrendik. 

tucca b' 1 b · • r, ır sviçre çikulata fa rı-
~ırıa ·· 
~nd n~ınuncdcn daha iyi fındık 
İik~ •rınış. Müşteri, bu nevi fındığın 
ena·çıkuıaıa imalinde kullanıldığını, 
}i _ı fabrikası ise, vasat derecede 

Çıkuıat . . 
ıı 

0
.. a ıınal ettiğinden gönderı-

derıı~tnuneden aıa fındıkları istimal 
1Y•ceo.· · tın; .. ını söyliyerek protesto 

§. 

CôriiJ" 
eııı UJror ki, İsveçli barsakçıyı 

nun ed . .. il . •t emıyen sebep, husn nı-
noksan ld • t . li . 

Gürültü aidat yüzünden çıktı polis 
müdahale ederek içtimaı dağıttı 

l;ıta ı o ugu gibi, svıçre çı· 

h·· cıırı ıneınnun edemeyen sebep / b cemiyetinin geçenkl /flimoından bir /ntıba 
lısnii . . Tıp , ta 11 t . . . 

li;ı . nıyet fazlalığı idı. b ·yetinin dave-ı hakkında ıd:ıre heyetınden ıza-
tıcı t' . h t -r.... tale e cernı ' . k • arı ıcaret memleketın aya . :. •t- . .. Türk Ocağında hat ıstenece tı. 

t~ı dır. Binaenaleyh bu bayati tı uzeı_:ne ~u~ t' a apılmıştır. 3-- Yeni ıJare heyeti intihabı 
\fı' şu tüccarın hüsnü niyetine, fevkalade ?~ ıç. ~ m~ın sebebi Saat 17 de ilan edilen fevka-

1;. cc_arın suiniyetine terkediJı;ııc- - Fevkala e ıç 1 iade kongreyi daha çok erken-
·~t~ biı~; üzerine müesses bir teş- şudur: Ö d beri azanın ce- den talebe doldurrnağa başla
lı;ı,iltabı tutulmalıdır. Bir defa esas .ı - te e~·kası azalmıştır. mış, ve çok geçmeden Türk 0 -

te ~,~una karar verildikten sonra mıyete karş~ a t~ bir kısım pa- cağının büyük salonu hınca hinç 
'""atı ·· k " I 2 Cemıye ın tild· n şeklini bulmak muş 11 - hatinde lüzum- dolmuştur. 
ır. rası Mısır sefy~. 1 _ fr Bunun ( Dı:vamı altıncı sahifede) 

Ahmet ŞOKRÜ suz yere sar e 1 nuş 1 
• 

Kar ve soğuk 
[ in hararet nakıs 3,5 
dereceye kadar düştü 

olamaz .. Bu sebeple her s811e • • • 
Tıp fakültesinde Rasim Ali Türk ailelerinin bir çoğunun G_ene profesörlerden biri tale 

Beyin çıkarılması yeniden iki çocuklarım kaybediyorduk ; besıne demiş ki: . 
muhalif fikir zümresi doğması- bunlar Ievanten sosyetesine ka - Ben Türk gazetesi oku
na sebebiyet vermiştir. Bir kı- tılıp gitmekte idiler. Bir Fran- mam: " Tan,. gazetesi okurum. 
sım müderrisler Rasim Atı Be- sız muharririnin bu levanten- Hatta Menemen vak'asmı on
yin intihapla değil, imtihanla /er için yazdığım bir defa tek- dan takip ettim. işlerin doğru

iki ıün evvel karayelle batlayan fakülteye alrndığı için çıkanla- rar etmiştim:" Onlarm damar- sunu başka türlü .öğrenemiyo-
ıoğuk evvelki gece sabaha karşı don mıyacağını söylemektedirler. Iarmda her milletin kanından rum. . 
durucu bir hal almıt ve gece yarısın- Maamafih Ras;m Ali B. aley bi': da'!11a vardır; fakat hiç bir . Gazetelerimizin kusurlarım 
da~ sonra başlayan kar hazan tipi hin!! verilen bu iki kararın di- mılletm fazileti yotkur!.,, bı~ d~ sa-".~;ız. Fakat bugünkü 
h~ınde öğleye kadar devam etmiıtir., vanca tasdiki lazım geldiğinden Türk çocuğu için ana havası, '!.!!rkıyeyı . Tan,, gazetesinden 
Bılhassa dün sabah bir aratk hararet şimdilik kat'i bir mahiyeti yok- ilk mektep havası Türk olmalr- ogrenen ?rr ·profesörün, bu 
nakıs 3,5 dereceye kadar düşmüş ve tur. dır: ismet Pş. imkan olduğu za men;Ieketın en yüksek kültür 
bu itibarla dün, senenin en oğuk gü-I man, başından sonuna kadar iş ocagma nasıl yakışacağım bile 
nü olmuştur. Maamafih öğleden aon- 1 çiliğini yapttğı istik/fil heykeli- meY_oruz. 
ra hava yumuşamı,, hararet niıbeten nin bu son taşım da koydu. Bız Tan düşünüşünü Avrupa 
yükselmeğe başlamıştır. Bir iki ıün- yeni Romanımız - ~m k~afasmdan söküp çıkarma-
dür devam eden fırtına da durduğu i- BiR PROFESÖR g~ ugraşırken, memleketin /i-
çin Boğazda beklemct.te olan vapur- . . . . kır unsurunun bu dü.~ünce ile 
lar hareket etmiılerdir. Brzde esler edebıyatın en gerr zehirlenmekt ld - .. 

Gözlerl"n Slrrı , insanlarmdan biri kimdir?. Pro mek hazin bi; ~eoyd~g. unu ışıt-
Havanın bu kadar sertleşrncıi ve le sör oldu - ·ç · ' · · .. ı " gu ı ın ısmım soy e- Menemeni Tan gibi du"şu"nen 

don yapması bundan evvelki aıcak- mek istemem, yoksa hep bilir- / 
lar tesirile çiçek açan bazı ağaçları Yazan: siniz. pro esör, Fransız gazetesine 
yakmıftır. Nesri: Sıfır. .., ~ T!}rk edebiyatmm ve .kültürü 

R ' NUR TAHSJN Hm. Şiri: Sıfır. n~n sılrr olduğunu yazan prole 
asat merkezlerinin verdikleri ma ı - ~or hang' D "lf" Fikri: Sılrr. - · • 1 aru unundan bah-

hiınata göre bunlar takvimde &ayılı A k d 
1 

s~ttiğime hüküm edebilir misi-
ve geçici fırtınalardır. Mevsim hu"k- r a aş arrmdan biri bu za- n ' 

Percembe gu-nü F ız. ·· münü icra etmit olup artık bundan " tın ransız gazetelerinden birin * * 
•onra öyle devamlı kıt ihtimali kalma başlayor de türk edebiyatı hakkında ya- ilk mekte · . * 
mıştır. zıp tercüme ettirdiği bir makale de bir çare fırı~~~ son mektebt 

IDı ___ E\9 ___ B!!_..,., yı okumus: Bugünkü Türk dil F~lih RIFKI 
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~/Yıldız ve 
..!..l \, :-;; ~ V im Tahsin Paşanın Hatıratı 

~ Tefrika No : 9 

•sıı w·ıh J • d k Alakadarlar arasında Akdenize dair bir 
1~ ı e mın per e ar a- kazırlanması imkanından bahsediliyor 

eşrutiyet HARiCİ HABERLER •• 

itilaf 

Roma itilafı etrafında dedikodu 

.~~ sındaki emelleri nedir? H. d. t 
1 1 1 k b 11 M ·· k . - ın ıs an - tayame tu u uza ere 

24:ı İmperator hır harp vukuunda Bogazlann R İt l t• r"ı 
ı • • • us - a yan ıca 
:tıı kapatılması ıçın Sultanı nasıl kandırdı? Ecnebı mallarına münasebatı 
ayiı S. u maruzatımı teyit için. ar.-1 da idi. Wilhelm yalnız bir nok- karşı yerlt" malı Roma, mart - halya parlamento-. ' k'' su son zamanlarda hariciye bütçesi-
" zederim ki Rusya hü umetı gı- tada Abdülhamidi imale ve ik- nin müzakereıile meşğuldür. Bittabi 

Gel 
ıMüd 
L r. 4 
na, 

'Gaz 
1,bul -
'~ )ün 

i. 1 

1 
ı a 1 

ı-

bi kuvveilli bir devletin Alman naa muvaffak olamamıştı ki o BOMBAY, 18 A.A. - Hin- hariciye bütçesinin müzakeresi müna 
muhacirlere kaqı son vazettiği da bir ha.rp zuhurunda boğazla distan'ın muhtelif mınt.akaların sebetile harici siyaset de mevzuu 
kanun ile Rusyaya gelecek Al- nn kapanması meselesine dair da bulunan iplik fabrikalan sa- babıoluyor. Harici siyasette mühim 
manların bir müddet kaldıktan idi. Wilhelm bu meseleyi azim hipleri M. Gandhi'yi ziyaret et- bir hadise var iri, o da ltalya ve Fran 

• ka sa araımda deniz itilafının aktidir. 
sonra Rusya asketı nunu mu bir tehlike, boğazlarm kapan- mişler ve ecnebi mensucatı sa- Parlamentoda bu münasebetle harici-
cibince <askere alınacak/arı ve masmı bu tehlikeye karşı yega tanlara ait pilan hakkında mu- ye nazın M. Grandi tarafından irat 
vergilerce dahi Rus vergi ka- ne çare olarak tasvir ettiği hal- maileyh ile müzakerelerde bu- edilen nutuk pek etraflı, pek uzun ol 
nunlar:na harfiyyen mutavaata de Abdülhamit bunun bir mua- lunmuşlardır M. Gandhi bu pi- muştur. 
mecburiyetleri kayıt ve tasrih hedei düveliyeye müstenit oldu }anında ecnebi mensucat; ve ku- ltalyamn Faşist hükfuneti iktidar 
edilmi<:tir. Netice olarak Ana- gun" u ve alikada.rlar haberdar !ar· tan1 ll . d b 

1 
mevkiine geleli beri dokuz sene geç-

" maş I sa ara e enn e u u ti. Bu müddet zarfında M. Mussoli-
do/ u <:İmendiferinin tevsian Al- edilmeden buna teşebbüs et- b. alla . li " e yer nitnin bir ıulh ve sükUn ıiyaıeti ta .. 
manlara verilmesinden evveldi mek muvafık olamayacağını ile nan ecne ı mk rm ~ nn~.lm k kip ettiğini uzun uzadıya anlatmış-
ğer tedbirler alınması lüzumu- ri sürerek işi geçiştirmişti. ~.ensucat ve ~ oya 1 e tır. Fakat hariciye bütçesinin müz"-j 
nu kemali tazimat ile arzede- Prens (Bülow) 00 hatıratın- u;~n ~evcut ~ı:ıebı ~~llarmı keresi eanaoında mevzuu babsolan 
rim. da Ermeni vukuatı münasebeti Hındistan lıancıne suru~ sat- bir cihet daha vardır ki, az şayanı 

Londraya yeni 
bir heyet ~diyor 

Mülkiye tayinleri 
Kaymakamlar arasında 

yapılan becayişler 

iş Bankası merke 
müdürü 

ANKARA,19(TELEFONL 
iş Bankası merkez müdiri Fethi 
istifa etmiştir. Fethi ·Beyin birine 
nıf müfettişliğe tayini mevzuu 
ise de henüz müobet bir karar yok 
it Banka&ı merkez müdiriyetine 
ne banka birinci sınıf müfettişi 

den Sami ey tayin eclilmittir. 
Sami Bey, yeni vazifesine 

mal< üzere 1 zmirdeu hareket e 
tir • 

ANKARA, 19 (Telefonla)
Mcneınen kaymakamlığına So
ke kaymakamı Hasip, Çine 
kaymakamlığına Sandıkh kay
makamı Yahya Ömer, Sandıklı 
ya Tire kaymakamı Salfilıattin, 
Akseki kaymakamlığına Gülpa 
zarına A1kseki kaymakamı Şüh 
dil, Merzifona Pınar kaymaka-
mı İbrahim Rüştü, Korkuteliye Afyonkarabiaarda 
Mes'udiye ıkaymakamı Hilmi, AFYON 19 A.A. - Dün 
Fenike kaymakamlığına Antal cekar yağmıştır. Sular donın 
ya polis müdürü Mustafa, Tire tur. Fıkaraya yardım cemi 
kaymakamlığına Karteli ·kay- tarafından bu kış zarfında üç 
makamı Vehbi, TaTSus kayma- fa kömür tevzi edilmiştir. 
kamlığına Fatsa kaymakamı • 
Celfil, Fatsa kıaymakamlığma Kay&ende laı 
Fenike !kaymakamı Hayri, Eş- KAYSERİ 19 A.A. - K 
me kaymakamlığına Gördes seri son günlerde tamamile 
kaymakamı Ferit, Kördeze Eş- yaz günü geçi.-mekte idi. 
me kaymakamı Ruhi Beyler ta- gece yarısından sonra hava 
yin edilmiştir. MaTdin sıhhiye denbire değişerek keskin bir 
müdürü Şemseddin Mustafa ğuk çıkmış ve arkasından li 
B. azledilmiştir. Iapa kar yağmağa başlamış 

Ankarada müııtehibi Kar ve tipi şiddetle devanı 
mektedir. . " 1 b d 1 1 mak hususunda yardan edılme- elik.kat değildir. Faşist ltalya bolşe- saniler 
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Bir devletin istikbal ve istik- e ' ura a yapı an muame e ve . . . . . . A vik Rusya ile daima siyasi münaseba 
1'1. · l d b 1 b.l ittihaz edilen tedbirlerin Al- sını derpış etmış.tı. r. B. U pıl.fuıın hnı olduğu kadar iktisadi ve ticari a ı emnıyet a tın a u una ı - A . b 1 1 d dah 
mek ·İçin haricin müdahalesine m:ııya~a ne suretle teliikkıy.e aş ıca esas an uzenn e a münasebatıru bil!ıaosa inkişaf ettirme 
sebebiyet verecek vesilelerin ı:_gra?.ıl?.ı ~~~kında bazı tafs~- evvelce bir anlasma hasrl olmuş ğe dikkat etmiştir. Seneden seneye 
mevcut olmaması şarttır. Buna lat goruldugunden bu b~hse ~ır tur. Yine bu pilfuım ecnebi me~ 1 

Rus - ltalya ticaretinin inkişafını göı ,\!. ı.Jassigli 

...:~ 
Al ı,<;ARA, 19 (TELEFONLA)-

Ankara tehrinden 74 ve köylerinden 
176 müntehibioani çıkacaktır. 

Kastamoııide kar k daha avdet etmek t sucat ve kumaş istoklarınm "za- teren rakamlar görülüyo•·. l~te harici . . . , 
riayet etmeyen devletler ergeç ~~e . . ·. ıs enm. . . . . ye bütçesinin ınüzakeresi münascheti ita/ya - Fransa denız ıtılalı KASTAMONI 19 (A.A) _Hava 
') kabil müdahalelere maruz ka 1:'üııkiyenın ~uh.te~f ma~alle: r~ ve zıy~ ı~;ok sı~luplenne I~ hazı;l?-~an ı:aporda Ru?ya · 1.ta!?'..~ etrafında söylenen ~eyler .he-\ ıar çok iyi gitmekte iken dün gece-
! 1 S . ı·f · · d nnde Ermenılerın ıka ettiklerı aıt olmak uzre ecnebt pıyasala- ticaretı ıçın hır fasd tahsıs cdıldıgı, nu··z bı·tmemı·~ıı··. Beynelmılel 'ı d b . '"· . h rtaraf d k ır ar. ımenc ı er sıyasetın e . tl .. . b 1 hak t k .h . . 187 b. . ... 1.. 1 1 .1 F d , " • en erı vuayctin e m a ar 

Konyada kar yağıyor 

KONYA 19 A.A. -W 
denberi iyi giden havalar d~ 
birdenbire bozuldu. Kar yııg 
yor. Çiçek açan badem ve kaY 
ağaçlan soğuktan müteessir q 
muştur. 

Trabzonda da hava fenalaştı alelıtlak istikraz tarikine mü- <:kınadyeh~rk~:e!1ıne '. u?har 
1 

- ~a e rar 1 racı ıçm ın li?':u ?Y0~· ta ?'a ı. e .. ran•a aras.rı; a siyasete taalluk eden lıer mü- a ·ma· 
l'J . . b . . m a' u umetçe ıttı- az o u- Ingiliz liralık sermaye ile bir !" ıktisadı v~ ticarı m~nase_bat. bılhas, h. h~d· .b. b • itiliifda muh Y g ga başlamıştır. TRABZON 19 A.A. - E..ı 

racaat ecı mesı, yanı u ışın d b. . A d .b. . . d d'. .. ..
1 

.. .. •a 924 senegınden berı bu ınkişafı ta ım " ıse gı ı u -· B d t ~ • d r· 
·· 1 b" ed nan te a ınn vnrpa a ne g~ ı acente tesısı e uşunu mustur. ki d" B h • ,_. f.ki 1 telı'f telsı·rlere ur>•amaktadır U apeş e sergısın e b" dan b · d dl mun ıasrran ecne ı sermay en . 

1 
ıh, r1 • . • . d . f • p e ıyor. u uous.a .,ır ı r ver· ,.,.. · ır zaman en evarn e 

b 11 e · k d fal ş·m tesır er as et.ıgıne aır se a- . . . . . mek irin •u rakamları 2ikretmek ı.a. ; Resmi devlet adamlarının bu 'ızml·r tacı"rlerı" güzel ve kıbleli havaların fı1 
d~f' ednnı .sı 5° le arhizı en: retleriınizden ıpeydepey malO.- H d ı~f ' ' 

ı er en ıntızar o unan metı mat gelmekte idi A!bdülhamit ın ıslan ıtı a ı fid9ir2: . d 1 1 R da 1 münasebetle soylediği nutuklar IZMIR, 19 (A.A) - Budape•tede dık mahsulüne mühim sure~ 
t!Ölgcde bırakacak bir takım b . , k diıkk. t h LONDRA 18 A A _ Lort-! 4 . scnes. ın e ta. yaya usy~ ~ hep su.Ih, sükun ve dostluk his ' · d d" dvt 
~ u ış arata pe a ve e em • · · «elen ıthalat 161 mılyon, 900 bın li· . .. . . açıla&ak olan beynelmilel sergive iz- zarar vermestn en en ışe e 
müskülatı siyasiyenin tevellü- . ~ed _ _,. B 1. ef l k H. d. ı ~ J l lhemdır Dunlt>rın harı ' k k d •-" 
d 

.. , b lab·ı· mıyet avı enıı. er ın s are- ar aınarası, ın ıstan mese e- ı·et kıymetinde ve Rusyaya ihraç edi ~rı e mu · . · mir tüccarlarının da iştirakleri için yor geçen i ar ve on ınaw: 
une s~ ep ~ ı ır. tinin iş'aratı Ermeni hadisesi si hakkında müzakeratta bulun- len ltalyan ticaret maddelerinin kıy- cınde olarak muhtelb!f mem~~ şehrimiz milli ikhsat ve tasarruf cemi le epeyce tesir etmiştir. Bu jÇ 
.Abdulh~~t bu Anadolu de- münasebetı1e ittihaz ettiğimiz muştur. Adliye nazırı, hükumet meti de 14 milyon 200 bin lirettir. ketıere mensup mat uatm yu- yeti faaliyete geçmiştir. barla bu sene mahsulün az olJ 

mıryollan ışınd~ A~anya İm- tedıbirlerin Almanyada aleyhi- namına izahat vermiş ve hükG.- Rusyanın ltalyaya ohn ihracah art- rüttüğü fikirler de az §'•'lyam B .. • d da lana cağı tahmin ediliyor. Geçen i 
< •e t ti k -• t. b 1 h kkınd ki . hk~a artmışhr. işte şu rakam: 929 dikkat deg"ildir. Biliw:;sa lrıgi - u~ tı".""et ~ as'.". top n fı para orunun vaı erme aJ?."'a- mize bir cereyan uyandmnamış me ın tı mese e a a sı- . d ita! ,_, . halı tacırlen sergıye ıştirake karar ne istok 80 bin kantardır 

ı ak Alın grupun ç k musa t' . ..d f . t• senesınde Rusya an yaya va,., o- !iz matbuatının ehemmiyet veri . . . . . 
'. an .. a .. 0 • - olduğunu teyit ediyordu. Abdül yase JUi mu a aa etnnş ır. lan ithalat 340 milyon 400 bin liret- d"". 'h F b .. k vermışlerdır. Şebnmızde yerli malı 79 kuruştur. 

~: ıt bulundu ve Musyu Necıp Pa hamit bu ıhaıkikate vakrf oldu- Nazır, taslağı yapılmakta~ tir. Buna mukabil 1talyaoın Rusyayn ıg1ı .cıb.et hran!sbamh'! uilfluıı uv ihracah yapan diger müeasenler de ---'--.,.•-•4•"'•-•-----" 
sanın arizasında ismi geçen hh 1 . . , . ih t 70 mil ,.,,n b. ı· t kı vet ı ır ta te a ır ı osuna kar .. ı• t b l • t"h b 

l diı , fundan lbu noktada teva usü an Hınt kanunu esasısı proıe- raca ı yon""" ın ırc y- .' - . ar vermek uzere yakında toplana- s an u ın J a 
(lHrş) gibi adamların hile tu- ~il olmuştu. , . H • . O d M r E metindedir. malık oldugudur. Tahtelbahırle klard 

l';a< • d f k J Alın • sıne. arıcı ye, r u,. a ıye, : Görülüyor ki, Rus - ltalyan ticare- rin bir müdafaa vasıtası, deg" il- ca ır. 
zagın an ar -ı o mayan an Ermeni erbabı ihtilalin.in l 11 tl tl 1 1 R d" B h kk d ki ı, nt ca ıy.e er ve unı. uınrye e ngı tinin inki;afı devam t'l!erken bu tcra de bir tecavüz aleti oldug" u öte- a 1 • a ın a ıDu""n 5 ı"tı·raz daha . , şirketinin tuzağına düştü. Her Tüciklere ıkaıışı ilka ettiıkleri ci- t • l tl · h • kınd ı f • ıe kad lı ka 1 , erenın mes u ıye en aıı: a zi talyanın aleyhinde görünüyor. - denberi 1 ngilizler tarafından id k 

jl r. ıe ne ar attın mu ve enaıne nayetler malumdur; hatıratı- bilhassa bazı teminat maddeleri talya Rusyadan iptidai mevat getirt- a· d'l kt d' J .,. ! arar vuku buldu 
si tanzim olunurken bir takını ...... _ .1 ık· k ı k d' H lb ki R ı ı ' ıa e ı me e ır. ngwz er ge- . .J 1 L • ·ı mm vwıuan evve ' ı ısını arın- konması elzem olduğunu söyle- me te ır. a u ""ya ta ya- 1 ANKARA, 19 (TELEFONLA)- ceC'. . r mevat ve kuyut ilave olunmak da fırsat düştükce bu <:inayetler, . . elan mamul eşya ıılıyor. Şiınendifer , Jecek sene toplanacak olan umu Mahallelerde aııiı bulunan . 

ı.al .. l b f .. b • mıştır. • t hd'd· t l·hat k f s Adliye encümeni cumartesi günü Ra ler üzerinde intihap hakkmı haiı ı ve ezcum e ıı se er mu ayaa den bahsetııniştim <bilhassa malzemesi, makine ve saire ~ibi ken- mı a ı ı es ı on eran ın .,,; 
,l ,;.: keyfiyetine esas teşkil eden frk bomba ıha<lisesine ait tafsilatı Gandinin mülakatı clisine lizım olan şeylerdir. Bahsedi- da bu meselenin tenvir yani in di Bey hakkında ııhhiyeencümeninin tandaıılar isimlerini aramakta ve 

,~u ra dercedilmek gibi tedabiri ih- lru l E .1 · T .. ı · len raporda ltalya - Rusya ticareti giltere içinendiı,;ıe uyandıran bu kararını ve Türkiye - Almanya iadei mayanlar heyeti teftitiyeye müt"" 
O yan ar rmenı erın ur,ın- YENİ DELHİ, 19 A. A. - haklcrnd" daha bir çok :zah-t ve- h lb h. k · · hd. mücrimin mukavelesini müzakere e- at ederek itirz haklannı istimal I 

,r tiyatiyede kusur edilmedi ise yede ihtilfil çt'ı<armak ve hem G dl . b .. . .• 1 d ·1m k di F. k h da. "
1 

ta te a ır uvvetınuı ta. ıt e 
J. 1.ci d k. · .b .1 . . . . A . . h an u, ugun og e en sonra rı c te r. ~. at atır tutama., dileceg"ini söylüyorlar. Bır kı- deeektir. mektedirler. Dün de heyeti tefti~ 
o • 1 e ne çare ı esas Qtı arı e ımtı- kendı mılli emellenne naıl em valii umum! ile görüsınüstür. lihnn e-elen şey şudur ki, raporda 1- j . . 10 . R .. '!"-~!!!'!!!~!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!""!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!! ıv 

- v~7 Tu··rkı·ye ı·çı·n çok ag"rr ve Al d b eb. 11 · ıh • • ul R . sım ngılız gazete orı oma ıtı b h . .. . . k ye yeniden bet kiti daha 
"' •:e , "- - .~ ' azı ecn ı ~.e erın usu- Mıunaileyh, biraz sonra cemaat- talyan mr.m eşyasının us pı;ı:nsa- 'f B r . M k ~ d .rı;aı a nye encumenının te - ~ 

, ı·. di manlar için çok müsait şerait lune alet olmak ıçııı yer yer vu il 1 . h ı.-ı,. <l 
0 

• sın~a yer tutmasından memnur.ıyet· la ınrn er ın ·~ 05 ov.. a nık noktai nazaırından bir vazi- racat ederek isimlerini bulamad~ 
tahtmda vel1ildi. Binaenaleyh kua getirdikleri kryam ve .kata! er .rı;~s~. esı a ·: uı a m.cusı le bahaedilmektedir. ltalya hükumeti nasıl /,arşılandıgınr merak eder yet alacağı tarihe kadar tehir et nadan itiraz etmişlerdir. itiraz 

,._ , bilaterecldüt denilebilir ki Al- 1 . d . .-· 11 .. b. 1A I ve musluman Hınt mıırahhasb bu cihete bilhassa ehemmiyet veı·i- görünüyorlar. Bir taraftan Al- _ . . zevat şunlardır: Beyoğlunda atıl 
· ., enn ~e e.ı ece şurrnı. u · ır P 3 r:ı~ ,ı,. rriirii~f'r<>ktir. ..~~ j _ _ mege karar vermıştıa:. Bununla ~ 
·r '" manya İmparatoru İstanbul ve na mustenıt bulundugunu anla man matbuatrrıd;ı talya Fran b . b .. b . ·1Af banka müfettişlerinden Sabri ; 1 .1 . 1 • •1 'f / . 1 • eı a er encumen u ı tı a r ev- M da tu · kati M hm t ti 
c<, Tiirkiye seyahatine saik olan ~ışlardır. Ermeni erbabı ihtila J ileri gittikle,ir.' ve ne gfüi za- olduğunu ve h:ıt~a E_:menilerin sa ıtı a 1n:ıı . ı: y~mn ıınıuı~ı velce elde edilmiş veya bundan OO:~~ey,oK:;.,,pıd: o~rane _.ı 
n , .. rr amaline muvaffak olmuştu. Bu li tasavvurlarını saklamak hu- liınane tasavvurlar ıbeslediıkleri bundan dolayı hır gun Beyıkoz lıarpten sonra .,alıplerle ma,,- ld d.l k b 1 .1 1 ""r 
.• ı,,•r emellerin Türkiyeyi nev'ama susunda o.k.adar ~imkar da:-;- ni isbata kafidir. 1 çayr.nna %iderek zahirer; h.ükfi- Jı1plar ~rası~d: ~!rtedilmiş olan ~~~~fy~t ~ee s~l~~et :~7n~~:a memurlar:ndan Ahmet Necip B .• 
. ı\'e- kolonize etmek derecesinde ge- ranınakta ıdıler kı bunların ru- A o- •• 1 metı senıyeye karşı hıssıyatı muaheu?Ier;ı t"d.l etmek husu- . • . . şa bah,ede oturan mütekait Azmi 

' nis oldug-u l',eydepey vu'.'mbu- d l bo b hAd· . Malum otdu.,u uzere Erme- d k ~'-' k' .. sı:nda gıtgıde kuvv,,tTenen cere deıreceı tealluku nısbetınde Büyükderede oturan tütüncü ı.ı~ u , - ·~u esasın an o ıııp ı m a a ısesı . . . sa a a =arane ve teşe .mratı .. - · . , . 
•
1y lan neş.riyat ve ifşaattan anla- mun·· asebe+;le teVkif ve '-omı·s mler Sultan Azızın zamanı sal . 1 ••. h yana muzaharet etmesırıc manı takdir ve tasvip etmek hususun Efendi.. 
1 - u "" - A , mınnettarane erını [z ar ınak- . _. . . d k. · · ~ 

r p sılmaktadrr. o vakit Wilhelm yoı!U mahsus tarafından istiç- tanatmda Fuat ve lı Paşala- <l.l rkl r y tıkl te.şkıl ctmeyecegı tarzında fıkir a ı nıyetıni şimdiden izhaır et- Bu itirazlar heyeti teftişiyece 
'ı · d ti · B sa 1 e sen~ c ap arını [ - ··ı·· k b. k 1 ·ı· mistir. b 1 ed"lmi · · 1 · t 1 dJ _ ,ı • bu emelleri Abdi.ilhamidin şah- vap olunan (Nişan) naın salus rın sa are en esnasında a.bı- .. 

1 
. • . APcaık . er gorıı ıır en ır ısım ngı ız • u ı t ve mm en ce ve e 

h bb T .. k. · h k.k · · ··" 1 • · · soy emıstı. · gene aynı ga e•eler· de AvPW devletleri Encümen, bu itilafın Akdeni- geçmek üzere alakadar muhıarl' 
1 rı sına mu a et ve ur ıyeye ıaeselenın a ı ·atını soy et- alı ye mür;ıcaat ederek Ermem Ermeni· milletidir ki Rus _ . z b. b. 1• k: - .~. .. 

H ıl karşı samimiyet perdes~. arka: n:ek için vuılrubu~an s~al v.e taı: Patrik.anesindeki ruhani ve cis Tür'.rl: muharebesinde Rus ordu nın . ır ı!m; ~~:·ı~ ı .~ z~rr;,re~e ze dair bir itilaf haz:ıırlanmasına emir verilmiştiı-. ıel' 
ı· smda saklü.narak gfiya 1ı<tısadı yıka cevaben: Komıtenın ne maru hey'etlerin içtimaile bir ları Ayasta.fıınosa geldiği za- ayrı1ıac~g! a ,rRn a urı:ı_t1 ,1es e imkan hasıl etmesi lazım gr.ldi Defterler daha 12 gün mah:,_ 1 

~ ; sahada Almanların Türkiyeye yaptığım söyledim fakat ne ya meclisi umum! akdine müsaa- .. . 
1 

h. yen er ıc;ın son oma ıtı a ının ği mütaleasmda bulunmakta- de asılı bulunacağından itiraz! ~ 
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müzahereti suretile imparator pacağın:ı, tıertipleri neden ib:ı- de olunmasmr ihliıkumetten rica man Tucikıye a ey ıne harek~t bir inkisarı hayal tevlit edeceği drr. vali edeceği anlaıılmaktadır. M~~ 
tarafından müdafaa olunmakta ret ıoldu<Tunu söyleyemem, beni etmişlerdi. M.>:beyin başkatibi etımekt.e zerr·e kı:dar. tereddut ni ileri sürüyorlar. Hülasa Ro- lıibisani intihabı bir nisanda~~ 
idi. Abdülhamit bu hususta im assanız gene bu hususta ağzım ~tıın~mış ve ko;npıten~. arzusu ma deniz itilfifı etrafında SÖ'J-·le LONDRA, 18 (A.A) - Fran cağı için hrka, itlerini sür'atle jııv· 

bulıtınduğum zaman bir gün zi- uzenne Ermem atrıgı Nerses 1 h ·· · ·t ' 1· t l b h · ı· · · •0- 1 ·ba al~ paratorun siyasetine son dere- dan ~öz alamazsınız,. de..rniş ve . 
1 

b . . . . , . . nen şev er enuz Dı memı.ş ır. sız \•e ta yan a nye mütehas ı ıçın ıazun ge en terti h .ı 
ce nıümaşatkar davrandr ve bu fazla bir tazyika manız kalır da y~tı:nıe ge e~ es aık hancıye Efendı hır hey ~tı mahsusa ıle PARİS, 18 (A.A) - Meb'u- srsları yarın Londrada yaprla- Fırka vilayet idare heyeti dün•~) 
sebepledir ki Almanlar 0 tarih- söylemeğe mecbur olur 1rorıku- rnusteşa'.1. ~r:ın Paşa .bana bu Ayastaf, nosa .gıderdk Rus or- san meclisi hariciye encümeni cak içtimada hazır bulunmak toplanark mülhakattan gelen ce_~ 1 
te Türkiye üzerinde bir faikiyet sile tevıkifanenin aptosanesin- me~le~ı ımkay~ etmış ~e Er- d~ başk~andanı Graın~ü~ deniz itilafı mazbata muharrir- üzere Londraya gelmişleadfr . rin nüfuı adedini ıesbit etmiştı':,ı 
kazandılar. Almanya sefareti-! de teneke parçalarile intihar et n:enılerı~ ~u ':1~r.aca~tl~~ o va N ıkıolaya ~uracaat . eylemıştı. liğine M. Emile Bereli intihap Bu içtimada bir kaç gün evvel Fırkası, müntehibisani nam.zetlcı:' ~ 
nin mevkii, itibarı, nüfuzu, bil-ı mişti. Bu hareket Eımenilerin· kıt Baıbıalice ıs ar edıldıgınden 1 B.uz:u da lbı.zz~t Artın Paşay.ıı etmiştir. aktcdilmiş olan deniz itilafnıın nahiye itibarile tefrik edilmi! JsİI" 
hassa sarayda haiz olduğu te-

1 
Türkiyeye karşı efkarı caniya- bu keyfiyet Ermeni milleti nez hıkaye etmıştı. . . Encümen, bn itilafa karşı ala kat'! ve nihai şekli kaleme alı- rini ayn ayn ceıveller halinde t~tı' 

veccülı nadir görülmüs bir tarz' ne ve hainanelerin<le ne kadar dinde büyük bir sünıru mucip B>tmedı cağı vaziyeti tayin edeceği icti naca\,trr. fümektedir. ,,,,,/ 

su - - -::! ~,;;;.~~-..;;, ___ ~..;.;:-...;.,,.:-,,;....,.,aa.a~ re şimdilik, bun:.ı ıkaıbul etmek- !erinde Fransanın faikiyetini ta ra-çok boldLır. Fransa, ıha!'bi u-ftadıdrrlar:-Vaktile-Rus~<I~ 

1
--··:r H--f- 1 k s= : •. ı 1 ı; le beraber gelecdk seneki tahdi mmış demektir. mıımidc memleketinin harap ol .para kuvvetile Fransaya lı'· 

-
:*_: _:~a--1-=~!a_~= c_m __ a _ _.-==:_* _~=J di teslihatıkonferartsındahume '' ~ * duğtınu iddia ederek, cihana lanmıştı. Harpten evvel Rtı~ 
=-=-----~ ::---===-==------===--=- seleyi mevzuu bahsetmek hak- İtalyanın bahri inşaat mese- ıkendisini dilenci derecesinde ya iıkraz edilen milyarlarm ~ 

kını muhafaza ediyor. İngiltere lesinde Fransaya ibu müsaade- fakir göstererek, sakin sakin ça- kasındaki maıksat, Almanya~. 
Hafta arası ne§.redi1en Fran-1 Fransa ve İtalyaya 175,000ton1 dilecek gemilerin ibeheri 35,000 bu şerait altında .kendisine talı karlrkta <bulunmasının esbabını lrşmış, dünyanın altınlarını Pa intikam almaktan ibaretti.f. 

sız - İtalyan bahrl itilafının ibüyük harp gemisi inşası hak- tıon hacminde oldulkça, 175,000 sis edilen 150,000 ton muhribi araştıran gazC'teler, bunu her rise çeikmiştir. Harbi umtuni-ı sa ile vasati ve şa11ki Avtl~ 
metni:ıden lnc.·iJterenin iki dev j kı veriliyordu. beş tanesinin yekfutü idi. Hafüu az görüyor. Eğer Fransa gele- şeyden ziyade İtalyanın mall den beri Fransanrn siyaseti bu, müttefikleri arasrnda~i r~~c 
Jet arasında hlr anlaşma temin Şimdi bu nisbet değişmiş ki 23,000 tona inince 175,CJOO ra cek sene de ibu 82,000 ton talı- vaziyetinde görmektedirler. 1- olmuştur: Almanyadan müın- ·para kuvvetile idame ediliYp: 
edebilmek için ne kadar çok Fransa ve İtalyanın hakkı kamı uymayordu. Fransa bun- telbahirde ısrar ederse, İngilte talyan maliyesi fena lbir vazi- kün mertebe fazla tamirat be- Fransa dünyanın a}trnlııı 
gayret sarfettiği anlaşılınaıkta- 181,000 tona iblağ edilmi~tir. lardan 7 adet inşa ederse, ken- re de 150,000 tondan fazla inuh yette okluğu .bildiriliyor. Ge- deli alma'k, kendi borçlarım topladtktan sonra şimdi pa~ 
dır. Öyle göriinüyor :ki, itıitaf Fakat diğer taraftan gemilerin disine taıhsis edilen mikdardan rip inşası ıhakıkmı isteyecektir. çen hafta da izah ettiğimiz gi- mümkün olduğu kadar az ver- le yüksek diplomasi oyııı1 ·ı 
zeminini bulmak için büyük hacmi 35,000 tonda.11 23,000 to- aşağı kalmış, 8 tane de inşa e- Tayyare gemileri nisbeti ı bi, İtalya, lirete yüksek bir ra- mek, kendi alacaklarınr mürn- oynamağa ıbaşladı. İtalya:Y'a ;, 
harp gemileri hakıkındaki Wa- na indirilmiş topları da 13,5 ye derıse yı:ı!karr çrlrnuş olurdu. İş- Fransa ve İtalya için beheri' kanıda istikrar temin etmiştir. kün mertebe fazla almak parası- lafın imzasmdan sonra yııP1 

şington bahri tahdidi teslihat rine, 12 olarak tes'bit edilmiştir. te tadilat bunun için yani yeni 34,000 ton olarak tesbit edilmiş Bu, İtalya için azim ıbi':r mali nı müflis bir tüccar vaziyetinde 

1 

ikraz bu nevidenllir. 131111
1 

mırkavelesindeki nisbetler bile Waşington mukavelesinde bu sınıf harp gemilerine uysun di- tir. Krovazör nisbeti de Fransa yük teşkil ediyor. Bildirildiği- tesbit etmek, yani alacağına şa daha !bariz bir misali Ro!l'l.311iı 
altüst edilmistir. Malilmdur iki j tadilatın yapılmasına amil olan ye yapılmıştır. için 198,000, İtalya 'için de ne göre, İtalya, bu yaz bond de 1 hin, vereceğine kal'ga siyaseti- ya geçen hafta yapılan bır 
Ingiltere, A~erika, Japonya,• sebep, Almanların Cep zrohlısı Diğer sınıf harp gemilerine 151,360 tono tahsis edilmiştir. trezorları, yani ıhazine tahvilatı ni takip ederek, altın iddihar et- razdrr. ~ 
Fransa ve İtalya arasındaki ismini verdikleri ıküçük hacim- gelince; İngiltere tarafından en Yani esasen nisbetleri Waşing üzerine tediye yapacak vaziyet mek. Bu siyaset şimdi rnuvaf- Romen istikrazı, şartla~r 
Waşington mukavelesi, 1,75: 3: de fakat büyük çapta silahlar- miiıhim müsaadekarlrğın tahtel tonda te&bit edilen büyük harp te değildi. Halbtı'ü bu tahvilat, fak olmuştur. Fransa Amerika ağırlığı ile bugün cihan r·,ı 
S: 5 nisbetini kabul etmiştir.Ya la mücehıhez haı:op gemilerini ıbahir sınrfmda olduğu anlaş.rlı- gemileri hakkındaki nisbet ka- İtalyanın 'küçük burjuvazisinin dan sonra dünyanın en zengin piyasasındaki var1rğı ifade f 
ni İngiltere ile Aınerikaya 5, yapmağa başladııktan sonra Y·Or. Fransaya 82,000 ton tahtel ıbtıl edilmiş tayyare gemileri 1 elindedir. Ve ibüyük birihalık ta- devletidir. mesi. <lolayrsile dikıkate şıı:Yıı1 
Japonyaya 3 ve İtalya ile Fran Fransanrn 35,000 ton yerine ıbahir inşasına müsaade edilmiş hakkındaki nisbet müsavi ola-j bakasının başlıca maişet vasrta, Bundan sonra parayı siyasi- dır. Fransa Romanyayıı on ı~ 
saya da 1,75 nisbet, tayin et- 23,000 ton !hacminde zı11~ı yap tir. İtal?'a anc::ık 52,000 .t~ in-ı raık kıt?.ul edilmiş, fak~t İtalya srdı~·- ' ı ".ata alet etmek zamanı .geın:~ş r~n ~erling veri)_'.or. F~~. 
mişti. .Bu nisb.et üzerinden d e mağa rağbet etmesidir. Inşa e- şa edebılı:cektır. Fakat Ingılte- •knıvazor ve tahtelbahır mesele J Dıger taraftan Fransada pa- tır. Fransızlar da bu oyunun us ızı yuzde 7,5 oldugu gibı ta 
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J ~u~··ı~-u~·n~,.-~e~·m~iz~.e~=m_t_1r~e~-;:ı-e~~in~·~iç_i~~~~~ 
Tütün tacirleri hararet-~;;;: em/Alı A~kerlik bEhoonromı 
} • b• • • kt fü•) ft d 1 ğa devrolu- 15 Nisanda celbe- • ası 
1 ır ıçtıma a e er De e~a~r~mlakin dilecek efrat Polis 4 Üncü şubedeki Varidabn oıo 20 

defterleri yapılıyor ltsanbul vilayetinden: 

lhracab tezyit için zeriyabn tahdidi, Mülga metruk emlfilt idaresin 1 - Nisan 931 celbinde bir 6000 ıı•ralık ı•htila" s ihtiyata ayrılaca 
f t ••t•• l • •h kı kl•f edildi den defterdarlığa de~olun.an buçuk senelik hizmete tabi 324 Ticaret borsalarnın bütçe! ena U Ull enn l ra te 1 emlakin defterleri tanzım edıl- Doğumlu efrat ile yalnız jantlar rinde bazı tadilat yaPılacağ 

ğe başlanmıştır. Bu defterler maya tefrik edilmiş olan 325 T I b dan ve bu maksatla iktisat ve 
Ti~areti hariciye ofisi idare im h:reçler üzerinde münakaşat :U~·atle bitirilecektir. Dosyalar- Doğumlu efrat. ar a aşında Dimtiri namında bir !etinin gönderdiği bazı emirl 

k.?ı:tıtesi azasile şehrimizdeki a etmiştir. .. dan anlaşıldığına göre emlak- 2 - 316 (Dahil) doğumlu • ··ıd·• M h d h k den bahsetmiştik. Aldığ 
t~t~n~üler dün ofiste müşterek ce;z:eçlerini: kay~ed~n ~= ten bir kısrnı muhacirlere .veril- lardan yoklama kaçağı ve ba- genci O uren e me İn mu a emesi malumata göre Ticaret b 
bır ıçtıma yapmı~lardır. Fortun tünlerin, ve depod~e~~ 11?' e miştir. Maamafih muhacırlere kayada kalanlar ile 1741 No: 1ı salarının bütçelerinde v 
<ıade ~urat Beyın riyasetinde tan hakkında tahmın 1;1z~nn verilecek bazı emlak daha ç1k- askeri af ve tecil kanunundan Pasaport vize ücretlerinden ne devam edildi. Dünkü celse- datın yüzde 20 si ihtiy 
aktedilen bu içtima iki saat d lan istatistiğin tetkikınden ması muhtemeldir. istifade edip üç ay zarfında de- 6000 lirayı zimmetine geçirmek de on kadar şahit dinlenmiştir. olarak tekik edilecektir. Şim 
vam etmi§ ve çok harr tr ~- yapı tütün ihracatımı~n te~· b. kt b • ka- halet edenler ve 316 iJa 323 (da le maznun 4 üncü şube komiser Şahitler, İbrahim, Mümin ve is ye kadar borsa bütçelemde j 
muştı.:r. e ı 0 

• 5?:~ in tktısat vekaleti ve ın· Ecne ı ~e e !n hil) doğumlu olupta her ne su- muavini Cemal ve mürakabe va- mi henüz meydana çıkmayan masrafa tekabül etmekte idi. 
Bu ıçtimada tütün ihııa tım hsı. ıçidaresi tarafından aJınma pathgı emlak retle olursa olsun henüz siliih zifesini ifa etmediklerinden do- meçhul şahsın ölümlerinde Ka- sebepten iradrn azaldıg"ı sem 

zın tensik· ca 1 ısar --'birler tes- ·· ı · 1 ı 1 1 b k 4 ·· ·· be ··d·· ·· Aı· · d • d d -· . . ı meselesi mü ak ı·zırn gelen tcu Bir ecnebi mektep muessese· a trna çagırı mamış o an arın sı ayı sa ı uncu şu mu uru ra ının ogru an ogruya !erde borsalar sıkrntı içinde k 
cd1lmıştir. İçtimada tütü: .:e ~\~dilmiştir. . . sinin zimmetine bazı emlaki ge nıflarına hakılmaksızm karni- Sadettin, Defterdarlık 3 üncü mes'ul olduğunu, cinayetlerin lıyorlar ve vazifelerini daralı 
catımızda son zamanlarda ıh:_ ı Yapu<Yımız tet~kat~. '?'az~·- rirdiği yazılıruş ve mesele adli· len sevkedileceklerdir. şube müdürü Nafiz. mümeyyizi onun emrile yapıldığını, şun· yordu. Yeni şekilde bu va:ı:iy 
sıl olan t ., ·· ·· tacırlen ıyı tu ~ · 'h d d ft d lı · F ~t b k 2 · · b ··d·· .. d b d · · 'kl · · ·· 1 1 h. er iıkusun izalesi için ran bazı tutun taka yeye ve bıla are e e er ar - 3 _Celp 15 nisan 931 tarihın u~ , sa ı ıncı ><U e mu uru an un an ışıttı ennı soy e- er asıl olmayacaktıır • 
a_~ınacak tedbirler hakkında tü· tün yetiştirmeyen ~ı mhmd·d·- g-a intikal etmişti. de başlayacaktır Şükrü Beylerin Ağrrce?.a mah- yorek eski şahitlerin ifadeleri- Bug" daylarda ecnebı 
tun ta · ı · · ·· ·· ır· aatının ta 1 1 ı k b h t · k • d h k 1 · b · t · ·ı Ç fr d d cır e.rının ayrı ayn noktai !arda tutu~.~ n· ihracatının Defterdar~.. u. usus a 4 -1, 2, maddede yazılı olan emesın e mu ?. e~e erme a.ş nı eyıt ettı er. ete e a m an dd b l ı. 
ıı_azarlaı dınlenmiş ve verdikte- ni Türk tutünle ··tu"nle· müddeiuınumılige bır teskere doğumlu efradın ıs ııiı:an 931 lanmış, ancak Şukru Beye teblı- Palabıyık Hüseyin tevkifhane- ma e U unmayacaıt 
rı m J • ' • aınnıa fena tu · k · 1 d - · · h k 2 d hk b. · ·d ·· T' t b f d a umat tesbit edilmiştir setametı n . 1 ketler göndermış ve mevcut evra r ıs- tarihinde ve bedel vereceklerin gat o ma ıgı ıçın mu a eme en rna emeye ır ıstı a gon- ıcare orsası t:ıra m a 

Bu d ·. . . · u··stahsıl meme · · · N' b k ı d k t hl" · · t l tm' bu"da t·c t. ·ta · n. an sonra mahreçlennı rın saır ~ . . k imasını temışnr. bn tanhten evvel mensup ol- ısana ıra ı mıştır. .ren· a ıyesını a ep e ış g Y ı are ını nz:m ettrt 
tam;ımen k ka b d oldugu gıbı ya 1 C • l } d 1 • d ki k ı·ı b ı · .. T J • • t' f 'l' şonspketttt için yeni kontrato nümıınelc . ve ya ısmen y et· e 

1 
d ·hra.;atta da in amı av u arın ::ucı u ·arı as er ı • ~u e erme mu· 3r ar>aşı cınaye ı aı ı-

mıs olan T b D" A u··şkül an ar a ı .. t b h h 1 J' d h k • ve tahliye edildig" i takdirde ba- hazrrlanmı~tır . . : ra zon, uzçe ve r- n: . . . nazım rolünu medrese er raca<> ı e eme a azım ır. nin mu a emesı ~ 
tivın mıntakal ·· .. 1 · · · hısar ıdaresının zı ifşaatta bulunacağını bildir- Bu nümuneleıre göre bug" de 
b arı tutun erı ıçın 1 ·sıemektedirler. d .. 1 5 - 4 neli maddede yazılı ta- · k azı aza tarafından gösteril n ovnamasını ı. Haber al ıgımız · gore evve - .h .. 

1 
Tarlabaşında kilıse so ağın- miştir. Reis, bu ifşaatın neden satışlarında fiat üzerinde e 

- ce Evkaf idaresinden mııhase- n te muracaat. e~eyen 7rın da Dimitri isminde bir gencı öl- ibaret olduğunu Palabıyıktan ziyade tesir yapan mevad 

~ ~ 
bei hususiyeye devıı-edilmiş bu- ı;akkmda askerlık mukellefıye· dürdüğü iddiasile Ağırceza mah sordu: ecnebiye meselesi sıkı bir s 

M EM LEM~[ T T ~ı ıunan cami avlularınd~ki m:d· tı kan~nunun me:'<!dı ?1ah~ı~sa~ kcmesine tevdi edil n Mehme- - Benim hiç bir şeyden ha- rette zaptu raht altına alının 
i ı, ~. reselerin t.:krar evkaf ıdaresıne sı.ndakı ~ez:ı t?tbık edılece.,ı gı dm muhakemesine başlandı. berim yok! demekle iktifa etti olmakta<lrr. 
_ e ~ .--- devri tekatTtir etmiştir. Evkaf bı mezkur ~rıhten evvel ~eclel Mehmet isticvabında vak'ayı ve mevhum if§aata da'..r bir şey Türk buğdayı dünyanın en 

idlresi de bu medreseleri ca- verme~enlerın de. bedellerı ka- şöyle anlattı: bulup söylemedi. Şahitlerden yi buğdaylarmdan biri oldu 

Ç 1 k •• •• de nam US mi miistahdemini ile hademe~i bul edılmeyecektır. - O gün Tarlabaşmda kili· biri Kara Alinin 50 den fazla halde mcvaddı ecnebiye onu ay ) oyun ne tahsis edecektir. se sokağından geçiyordum.Pcn- davası oldu~u, hcpsini!l bera kıymetini düşürmektedir. 

d 
•• b h dut Tahriri muı;akkafat Ticaret muahedesi çerenin birinden üstüme su dök- etle neticelendiğini söyledi. Buğday ticaretinde mevadc 

Uşmanl eş ay Fatih kazası dahilinde üç tah aktetmiş tüler. Başımı kaldırıp baktım. Diger şahitler için muhakeme ecnebiyenin sıkı şeraite tabi 

f '· · O E.ırada bu DiID1tri kolumu tu- 11 nisan cmnartesiye ~aldr. tul'T!:ısr buğday istihsalatı 
.:1 _ rin müsakka at '11.omısyonu!lun 0 dug" umuz devlet!er 

--------- faaliyette olduğunu yavm~tık. tup bağırdı: •raiti üzerine de tesır yapac 

Gu .. zel Emı"neyı" kocasının koynun- Bu husu., ta yaptığımız tahHka- Hükumetimiz, ticari miinase- - Ne bakıyorsun pençercye.. Türk - Yunan tır. 

ı ta göre bu komisyonlar ellerin- betlerin te•kili için bir çok dev· Ben cevap vermeğe kalma- mahkemesi Hayvan borsası idan; 

dan alarak tecavüzde bu unmuş ar de mevcut m:ıhallelerin ·- tah- !etlerle t:caret muahedeleri ak dan suratıma bir yumruk-indir- intibah tı 
rirlerile me ;>;ul olup bir kaç gü detmektedir di. Ben ses çıkarmadan çekil- Türk - Yunan muhtelit ha- Hayvan borsası idare h c 

- d yediklerini yazan Yeni~ır ~zctesi. ne kadaır buralarda!.i tahrirlcri Elde ettiğimiz ma!ı1mata gö- di'11 kem mahkemesi dün .. inikat e-1 intıhabatı dün Siıtliicede B 
biro:.ı;~!d;":.::~~ı;J.!ı,:~{ı~; 1: aleyhine bir dava açılınıştı.dDun asdlı ikm .. l ecıerek cetvellerini mal re aktedilmış ve edılecek tica- Bir ka~ gün.~oı::ra grn.e karşı- derek b:ız~.~avaları ruyet ve bul binasında yapılmı., ır. 

• ye ce7a mahkemesinde bu ~vay". • IT'';diirlüklerine veteceklerclir. ret muahedeleri vaziyeti berve,· !aştık. Tekrar us<ume hucu'11 et- meyanda ~· dava ~al:kında ka- Dort ki"-idcn müre'tkep o'· 
cavüz edilmiştir. . • . . · · vam edildi. Şahit olarak dinlenılen • · k ·· ·· rann tefhım etm şt Bun ., J.t Afyonkarahisar vılayetının Azw· k d. . . 4 kuruşluk ınaaşların hi atidir: ti ve benı yere yatırara ustı me .. ı . ı . ır. u Hayvan borsası idare heyet n 
re kazasına tabi Daği.can köyü hn.1- varidat müdürü Sabri B•y en dı~ının Almanyh, ıBel ka. Bulgaris- • cıkt1. O sırada vcım soymak i- m~teakıp dıger yedı d'lvanın azalarından yalnız ikisi l o 
k d Ş h. ogu· narından lsrnail oğ bu meseleden haberdar olma guu, bo dro arı ı · d • b ak ·•• l mudafaası yapılmı"-tır rn an a ın .. 

1 
• . tan, 1ngiltete, Romanya, Maca ·U- elim e tu•tu m ıç • gog· w • azası t:N"afıııdan intJıap edilı 

lu Hüseyin ve zc,·cesi E.nııne kadın soy eııuştır. · t" Eytam, eraınil ve mütekaidi- ristan ve şiqıa.11 Anı rika ile ti- süne batmış. Diger iki aza da biri kasap, b 
i~ bulmak ve çalışarak maişetlerini Bu za~lan sonra!' ·~~~~il~~ 'j~na· nin ür aylık maaşlarının tevzi- h M l d. 1 T k • d l 
tc ;n cdebilm<k kin Ödemişin Çay· den nedı~ıyl at.1yep•1 .~n """"' ...,r ma• -s caret mua edesi mevcut ve C 'ffie ·n y:ışmın soru ması ıp ongresJ C celep olmak Üzere ktısa 
1 k" .. . . 

1 
-d' il Ef. ın enı mıf ır. atı nihayet bulmuştur. 1-fobcr mer'idir. ve şahitlerin celbi için muh:ıke- kiileti t;ıraf.ından irae olunur. 

' o~ne gıtmış er .. 'r. 1 bir kadındır., Bu zat ta köylere vcrl"İ tahsili jçin aldıgınuza göre maaş tevziatı Danimarka Estonya, Finliin- metalik edileli. -:;---:- -. • Dünkü intihapta en rok r 
,.. Emme g.enç ve ~uzc k d bulun· ittig'ini; köylünün buğdayların•. sat- teehhüre ug'rayan babadan ma- t Tıp encumenı şımdıden ~ uccc cvlerın~c dcrın uy u 3 g i v"nnek vadınde diya Yunan Japonya, sveç Ce- HaJit f ·ıhri B. in davası alnuk itibanle idare yetir 
dıı!darı oırada köy dC!:kanlılarm~~nl ~~ıa:d:~:au :"::ıemi,tir. Mahk<me a~ alan kızların ikramiyesile koslovakya hükumetleri ile akt H li ~ h . B . D "!be- hazırlığa başladı kasaplar namına Ridvan, celı 
Harnit oğullarından Mc~m1~t 0J u, d' u bazı ıalütleri dinlemeye lüzum (40) kuruşluk maaşların (lO) olunan ticaret muahedeleri he· a t • a n e~n ~r~. ler namına da ŞCTafeddin Be 
Mehmet Kara yamak ogu arın ~n '.~er.. .. seneliklerinin müracaat eden .. ,. t girm . . ( y 1 dayi mecmuası mes ul mudur ve Türkıye Tıp encümeni idare 1 · ·h 1 Ali o;;ı., Yusuf, Tahir oğlu Hüseyı~ gonnuıtur. h b . . . 1• nuz mer ıye e emıştır a h . . 1 h' u· d h , . . 'h b 1 R er ıntı ap o unmu~tur. 
M 0 

0 
og l es a ı maaşa ıtası ıçın azım ge ruz Foransa ile aktolunmuş tica- mu ~mn. a ~Y ıne aç gı ava· ey etı ıntı a ı yapı m1ştır. e- Küçük esnaf ve teşvı·ı 

• ehrnet oğlu Hüonü ve unnb ıu' d • Arazı· taksı·t erı· len bordrolarının tanzimi için t h desı'nı'n A B ı· ya dun lkıncı Cezada devam e- i:;liğe Ziya Nuri Pa«a ikinci re-
hı Oıınan ellerinde silahlar u uı:ı u: re mua e ve . ıste- . . w • k 
iu halde evin kapısını kırarak !çen muhasibi mes'ullük tarafından leleri mer'iyete girmiştir. dıldı. . • isliğe Refik Münir Bey umumi sanayı anunu 
girıni;, kocasın• döğerek ve ı.chdıt e- Tecil layihası tatilden masa kfıtiplerine tebligat icra Mısır, Hollanda, İtalya, Le- Vasfı Rıza ~~{.'1 ~eyır~e- katipliğe Fahoreddin Kerim, Ticaret odasında evvelce tı 1 

dcrek bağladıktan sonra ~mıne. kadıj edilmiştir. tonya, Avusturya, İran ve İs· yir han~ın ve ı ı : ~ hk n veznedarlığa Niyazi İsmet aza· !anan bir komisyonda küçük 
nı alrn,. ve ovaya ı;ötünnu~lerdır. evvel çıkacak Cuma tatı"lı• panya devletlerile modus viven Bey, muda.faanamesı~ ma e-.. lıklara Selahaddin Mehmet ve nayi erbabının da teşviki san 

B • · d kadının ırzmal di falı H V' f B • '1 şen~ ova a ırenç KARA 19 _Meclis gele a· vardır meye ver ve aynca şı en mu asan ası eyler seçilm1şler yiden istifadelerini temin iç 1 
ıevÇnU•lerdır. - ~--a AN ' . . 1 ı tatil 1 d - • 1· ı Yugosiavya, Polonya ve Rus dafaasını yapt1. Müdafaasında dir. bazı esasat tesbit edilmicti. 

aı.·adan haberdar oıan .ıan""'~ cek perşembe ıçııma arın Kasap ar a cunıa tati ı a k ı w ı.~"'andanlığı bir müfreze. çıkararak edecektir. Perşembeye kadar 1 ya hükumetleri ile uzun müd- yazıl~n yazı a . ast. mevcut 0 . • Bu sene ey/(ılde Bu komisyonun tesbit ettiı f 
::uııeri yakalatım~ ve adlıyeye :;t;' r ten çkacak Jiiyihalar ara- yapmak istiyorlar dettenberi ticaret muahedesi madıgını, haysıyetı kıracak bır Sıhhat vekili Refik Beyin ri- esas.ıt vekalete arzedilmek r 
•ın ebniştir. Tahkikata devam e • me~ ıs zi taksit bedellerinin Aldığımız ma!Umata nazaran müzakereleri devam etmekte- şey olmadığmi ileri sürdü. Mu- yasetinde busene eylülde Anka· Te Kazım Ziya Bey tarafıncL 

"'ektedir. sın.~ ara drr Neşrinden mu- bazı kasaplar cuma günleri u- dir. hakeme, karar için 26 Mart per- rada toplanaçak olan Tıp kon- rapor halinde hazırlamaktadı 
Altay bisikletçilerinin tecıli d~ va~ oı'w bu l\tanun ıa- mumiyetle kapatmak için Ka- Harp malullerine ikra- B~beyelhkahl~ık. • • hkA gresi için encümen heyeti ida- Mi 'li tasarruf cemiyet 

kad.ırcı·naslıg"ı teber 0 aca d saplar cemı')retı'ne nll·ı·racaat et ır su a 1mı ma um resi hazırlıklara bas.lamıstır. Ra ı 
- . ' • ihası aynen şu ur:.. .. mı'şlerdir. Kasaplar cemiyetl miye tevziah . oldu portörler raporlarını m~yıs so- nin albümü •ıı ı~.,~~ Al~y id~an y_urd.'.1~ dme~i YB delleri taksitle odenmek u 

. P bıaıklctçılcr bır kafile .,....ın e . e · kan· unuevvel böyle bir hareketi doğru bul- Ha..-n ma!Ullerinin tütün bey- nuna kadar vereceklerdir. Encü Milli tasarruf ve iktısat cer 
ııi.lrJ "' 'd k •ehıt 1929 senes1 ".t' Vazifesini suiistimal etnr.k- ı · · B d l( •uerle Menemen" gı ere • • zere h · t f mamıstır. yiesinden müterakim olan ikra men bu sene mem eketımiz mu- yetı u apeştede açılacak be 

rbi!,;yın mezarını ziyaret ederek nihayetine kadar aı:ın~ :ra ın M.i'ınafih Belediyenin cuma miyelerinin ka7.a ma 1 miidürlük le maznun sabık Beyoğlu sulh tahassıslannın verem tedavisin nelmilel sergiye bir fotograf 
teenkkoymuşlardır. dantaksitlesatılmış uun~ günl. k'' · a·-· il · hakimiŞerifBey,hakkmdaA- de ldkla t. l · t b't bu''m1'leı·stı·rakeka~arv~ı·şt A kah h ·· erı açma. ıçın ıste ıgı cu- !eri vasıtas e tevzı edildii'!:ini a ı rı ne ıce en es ı c ,, ~,. .. Yni zaınanda Uıkıliıp ramanı· ıur·· lu·· ziraate ma sus ara.ı:ı, ~ • ı ceza mahkemes; dün karan k B · · "•n h · h rtla her ma ruhsatiyesi ücretini pek yük uazınıştık. Haber aldıg" ımıza gö C r - • arar vermiı:tir. Geçen ictimada unun ıcııı cemiyet Ticar 
dı· ııe it edildiği ve irtıcam 0 

: · _ bahçe ziraate mahsus ara ul b k 
1 

b . , nı vermiştir. z· N , p H "be od .. t 
1 

rı. ıneydanı da görerek, avdet etmıı tı:'1g, _ 
1
• e zeytinlik, fidan- sek b an azı asap ar u vazı re Beşiktaş kazası mal müdürlü ıya un aşa ançere tu r- asına muracaatla stanbulc • 

erdır. 1 zı, bag, ba ıç li ile irat yet karşısında bugün dükkanla ğü tevziat1 ikmal etmiş, Fatih Şerif Bey• Ü~ ay hapse mah- külozunda aldığı neticeleri teb- ki mali, iktısadi sınai müesscı 
Alt ·d d · rgı··ndcn 1 f stıklık ve emsa · 1 ·-~ın olmu~ ve cezast mahktme- )'" · · Ö ·· ·· · · J • f ı· h 1. d h Jl,t ay ı man yur u reıs' . ·ı > ı ·h 1 ta · nnıı. açmamağa karar vennış- ve Eminönü ma müdirlikleri- ı<u ıg etmı tır. numuzdekı ıçtima erın aa ıyet a ın e mu teli , 

•nenıen Türkocağl reisliğine b•- getirmeyen arsa!ann ~ a ~ d n· lerd.r. de i!d haftaya kadar tevziatı ik ce tecil edilmiştir. 22 Mart günü Fakültede oİacak fotograflarmı istemiştir. ı 
~ektup gönderilmiı ve bu :ıiyarett~ıı hinden itib3 ren taksı~enn. e? Eczacıların cuma ruhsatiye- mal edeceklerdir. Eminönü ka- KaraAli çetesi t1r. lkhsatçılar kongr" esı' ı 

ene.nen rcuçlerinin haberdar edil· ·ş kısnnlan bır mısli 
tııeıı; b·ıd· ·ı . . ödenınemı ti1 f kat sı· ücretimn fazlalıg"mdan dola- zası dahilinde yalnız Sülenna- Danca havalisind:: bir rok Du··n ı'rtı'malanru yapacakta ' ı ın mııtır. mu"ddet ilavesi sure e ve .a " Et"bb Od " geç yı Sıhhiye vekaletine yaptıkla- niye askerlik şubesine m~kay- cinayetler iln eden Kara Ali çe 1 a ası nı yazdığımız Almanyada tal 

Yeni Asır davasına müddeti mecmuu 12 seı:eyıal n mu"racaate henüz cevap gel- yet malQI ve şüheda yetimlerı·- tesı· efradının dün Ag" rrccza E 'bba Od ·d 
ba 1 d ··zde beş faız m- tı asx 1 are hey'etl sil :rörmüş Türkler konı:rreJer 

§ an 1 • memek ve yu memistir. nin para tevziatı kalmıştır. mahkeıneshıde muhakemeleri - - ., . . l:ZMIR, 1 _ Bazı Jzmir köylülll'I ak şartile tecil olunmuştur. yann toplanacaktır. ni yamı ya caklardır. 
ıı;., Yiyecek birşey bulamıyarak ahlat m tk dan da all-manası şudur ki, Sovyet ticare- ıbir faikiyet temin ediy.Or. Yani değildir. Diyebilirler ki,siz de lak ma~.ı konferansında Gandi"-sında fikir ihtilafı ol<luğu ma 
1• - Molotof'un nu un · k b Avrupa d-·l ti• d. - . t dek. ti. •- · • · · d • · · · · O · '<it ta 86 üzerinden satılıyor. " ibi Rusyanm diğer tıne arşı azı. ~· e .. ~ ıger sı'S em ı caret ra·Ka- sıstemınızı egıstlrınız. za- ıle Hint milliyetperverleri yok- lWrıdur. Mesela ChurchHl'e ka 
't'anj f . u 

9 
. or Sonra laşıldıgı g • .. eıbatI, ya so- rinin ve Amerikanın teşebtus- betinden istifade ediyorlar. Hal man ticaret efrat arasında olaca tu. Bunun için yuvarlak masa- sa, Gandi ile masa etrafında 0 , 

~onıa alz 10 r u g~çıy :lli ban devletlerle muna; dır Her· !erile almmak istenilen tedabi- buki kendi sistemleri böyle bir ğı yerde devletler arasında ol- nm kararlan hükümsüz kaldı. turacağı yer<le belki de bu .zat . 
1 itası ;;~ya. maFıyesı veammı u··raka. gu· ktur, yahut_~1d.enaRus.Basve re Türkiye iştirak edemeyecek rakabete mahal bırakmadıg"m- sun. Hülasa bu, rok müşkül bir d h ı ·d 

b 
.... erme ransay ld taıbii degı ır. ~ . E b t d b. • 1mak d 1 . 1 rind b. 'kül. h ~ - Gelecek konferansta Gandi ve er a ı am eder. Balclwin is 

e hakk T B şartlar o j ha e !arak Fransayı tır. sasen u e a ı.n a an a ış venş e e ır a meseledir ve ameli b;r care bu Hint milliyetperverleri buluna· daha mutedildir. 
derece ı_ven ı~°ı:ı<l u dilmiştir kili en fana o 1929 senesin için Avrupa devletlen arar;mda linde hareket ediyorlar. lunması çok temenniye "şayan- cak fakat muhafazakar fırka Diğe-r taraftan Gandi de vali l 

~i, Rom"!:;a~a ancak emilli ban tahs~ ~in~;e;: ile münaseba bir i~:!i· has:ako~ab~\e:ı:~i ~ Biz, son ticaret mukavelemiz dır. * .. * yok. Biır itilafa varmak şöyle umumi ile yaptığı itilafa rag 
a llıüdürü kral tarafından azle den• en. f nalaşınakta oldu mese ır: . a -· le de Rusyanın memleketimiz- dıırr.un. bütiin a!akadarları yu- men, Hindistan irin tam istik 

di!d·- . 1 tın tedncen a . A 'ka· :ı..:z buna ıstıra1t etmeyecegız. d b ld · H' d'st ı • ka • ~ h·ı ı~ten sonra istıkraz yapı a- • u bildirmektedir. men L' ~ c. muhakkaktır ki Rus tica e u yo a tıcaret yapmasına ın ı an mese esı gene - varlak masa etrafında topla- lalden bahsedip duruyor. Kcn 
ı rntştir gun R yaya karşı ,,ır ~u . . ' . muvafakat ettik. Mukavelede nştr. Gandi ile Hindistan valii mak bile imkansı7. görünü"or. disine gazeteciler tarafından ·ı 
!) .. - · kıt- nın Sovyet us.. . . teş-'- ret sistemı ıle Avrupa ticaret • · d k. · ·1·f ' 

1 unyada bıı kadar para '. bl k teskih ıçın ı:ıır • d k. faııkl ted diyoruz ki: "Sovyet Rusyanın umumısı arasın a 1 ıtı a tan ge An k B Jd · •· ı laf hatırlatılınca, "siz Hintc;ı ı.:;,. v F d d b kadar malı a u a ,: d ı·ıa~ve edili- usullerı arasın a ı ar.. T .. _, k. h f b . t ca a wın ın ge ecek .,, e ransa a a u 1 d gu a ıık 1ın ürkiye arazısınue ı ticareti çen · a ta ahsetmı§tik. ngiliz yuvaralk masa konferansına tam istrkliil kelimesin··ı m"ına 
altın b il • k da par:ı büste bu un u ricen içinden ç ı az vazıyet Sovyet te~ı..:ı~tıan tarafından' matb ıatı tarafından alkışl"nan ıb.l d. B lru o ugu ·arş.ısın • . · . ihd etmektedir Bir itilaf ze- ~ · " ürkasmın iştirak cbneyeceği sını ı meyorsunuz , ıyor. u 
. vvetinin bundan böyle cıha~ yor. 1 h p doğrudur. Fılha· . ":5 ,_ 1 · ki ·ad yapılacak,, yani gerek Sovyet bu itilaftan sonra Londrada ~- hakkındaki beyanatı İngiltere nun İngiltereden ayrılma:!: m· 
•ıya · · k vetlı Bun ar e li blo'-~ en· mını uu unmazsa--' cı ~ · T .. ki ·h •kine· bı·r yuvarlak masa '·onfe ·f d d' • 
bl. _5eti üzerine daha ~~ kı'ka Rusyanın ma a .''.""' m·u·sku .. l örünıüyor- erg- bir emtıasm.~n . ur yeye ı raoını, ı . . oı< - <le bile 0 derece suites:~ bırak· nasrnı ı a e etme ığıni sö• le 

r <:mil olması beklenebılır. d' . bizimle bir kaç gun ev
1

• . · t hgarbi başlaması ;;rurl gerek Turkıye emtıasmm mü- ransmdan bahsedıliyordu. Mu- · · . u yor. Velhasıl hem İngilterede· * * * · ışesı, . mukave e tıcare b R !arın keneli eşici hafazakar fırka lideri Baldwin mıştır kı, şimdı_ maksadının ki muhafazakarlar, hem de Hin 
Sovyet Şuralar ı·ttı'hadı ,hük.ıl·. ve! inızaladığıtıcaretktad- Mu dir. Rusya, ticaret aleminde bü _:ıyaa.smı us B. . t p· . şa s k ..... K a· f yanlış anlaşıldıgını ileri sür- d' 

.,. _ ın· den de anlaşılma t.u: "kıt .. k bir anonim şirl<et vaziye- litlan yapacak. ızım bunu ka kaışmış a 
1 

u...,_a.... leakn 1 ır- melctedir. Ancak ;.,tirak edece- ıstandaki müfritler tevil vt 
'••eti · · M ı taf s:;ı.•Jedigı s ·ı· :ki· '' kı a Y11 bul tm · R d tl • s111o1t1 ge ec.,... yuvar masa • · ..., d • b" d k <l lı' reısı o o • v:r • kavelede denı ı!o! . tine kar· tindedir. Hariçten alacağını ı; _. ~mz, us. os .. uguı;ıa k f , . . ak gıni de bildirmeyor. Velhasıl ogrusu ır ereceye a ar da 
• ır nutukta Sovyet Rusyanrn dı t raf yekdigen ıu:are .

1 
edil kendi memurlan vasıtasile alı- ver<lıgımız kıymetı gostenr. • ?n. era

1 
nsm~:~1~r . e~eyece- bu n<>kta üzerinde ınüphemiy- mugalata yollarını tutmu lar· 

ter nıemleoketlerle münasebat1· ş:, ıbUtün dt'~letlere t= et ve yor. Harice satacağı m~ar ?a Fa~t diğer de~~etler.bunu ?'..ap gını a enen Ul.14lırmıştir. yet vardır. BeUc.i de muhafa7.a- dır. Bakalrm bu tutulan yollar. 
llt iı:ah etmiştir. Rusya ile mü· mediği tııkd1:de meın y meg"i gene aym memurlar manfetıle maga ıhazrr degıllerdir. Dıger Bn şerait altrnda hasıl olan kilır fırka ne yapacağını kestire yolcularım nereye götüı-ecek. 
llasebetleri iyi olan devletler tahdidata ırıiıra<:aa~ etm~unun satılıvor. Bıı, Rusraya büyük taraftan Rusların da hakkı yok va~iyet gariptir: Gecen yuvar- meyor, çünkü fırka erıltanı ara- Ahmer ŞÜKRÜ 
~,:tlnız TürkUre. Almanya ve İ· 1 h"t etmektedır . ., 
~ ~a1 u 

Vadır. 
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Bilmecemiz 

Kendi zafını belli eden genç .• 

.~ •;ıw;~~t t Asan atika tetkikah 1 ı 1 Bo~~~~:~~~:~~~ekteş 
·_l.J Jl~ ;J ~ . _ _ kil ettiği en dar (takriben 800 

--------------------"----'lmetre)mahalintihapolundu.Za 1 r 1 4 1 6 r a 9 10 il 

4 1 ın umdeıi"Mllllgel" tir Rumelı· Hı.sarı ten orada ve Anadolu sahilinde ''Ti~ T _ R A E.!9!F m111• 
1 20 MART 1931 --evvelce dediğimiz gibi - A- E ş • R E 1 T • T E K. 

l:'.>J ıAREHANE _Ankara caddri Yazan: VAff/T naıdoluhisarı inşa olunmuş idi. 1 R. S A "f!lii -T- A ~ .E 
•• ·

10 
,oo Te!ııraf adretiı Milliyet. ı.. Bu hisar tamir olundu ve karşı- -.-Ş 1-ı- --ı - ,-

Hava parlak: Gökyüzüniinıbu/'un fethinde kendisini biırdi- sına daha kuvvetli olan _ A !:f. _ 1N A ~ • A. ~ 
ıbul. ıl. Telefon numaralan• lacivert rengi Boğaz içinin ma· vardan aşağıya atarak intihar ve onunla müştereken Ka- • K E L il L /\ • V il t L A 

24 1311 _ 24312 _ 24313 viliğine uygun. Manzara ara· etmişti. radeniz yolunu tama.mile ka- A R =I T E · L I_ A M · A il Genç delikanlı bi: zamandan j • - Sakın. ananı, babanı ~ 
ma:k ve o emslasiz Rumelihisa Bugün Fatih camiinin cümle pamağa müsait ıbulµnan lbir p .. S I F. f< : ,\ ~,\· · T beri beraber yaşadıgı kızla ay- dırme, dedı, hele sana mti 

1 Al BONE Of.?RJ!i!LE~l. . rmm her köşesinde gizlenip da kapısı üzerine hakkedilmiş o- hisar yapıldr. Şu halde A- • GI A F • A R J.• S A nlmak mecburiyetindeydi. Bu- bir kız ise ... Delikanlı dik 
1

0 Türkiye ıçın Hanç ıçın ima yenileşen temaşaya layik lan hadisi şerif malfundur. Pey nadolu sahiline zaten haıkim 1 R A P rl fi S A T ~\ S nu kız hissediyor, fakat sorma- baktı .. Kızın sözlerinde, y .. 
1 a•i riığı ~oo kuru~ soo kurut noktaları gidip keşfetmek için gamber demi.:. ti ıki: "İstanbulu bıılunan Tu .. rkler, Rumeli sahili- - - - - -

1
-- , - g" a cesaret edemiyordu. Fakat rinde bir istihza manası a 

l ' , 7 so ,. 1400 " b lA 1 " ıo ,\ B_. J_I T A _· K _E K _A 

-Fransızcada 

• 1 
• 1400 " 27~ " bize de u azım. alaıcaklar. Bu fetıhi icra edeceık ne de hakim bulunmuş oluyor - 1 delikanlının son zamanlarda dü- Eğer bunu hissetseydi o za 

" -· ~ Geçen gün sfirlam ortaıdan olan emir ne iyi emirdir, ve or- idiler. 11 Y • 1 S r'\ ""' S iAIR İ iti. şünceli görünınesinılen, bu mü- kıza tecavüzünü arttırac 
· Ge ~len evrak geri verilmez kaldırmak istiyen arkadaşımı dusu da ne iyi ordudur.,, İşte Zaten böyle yapmakla tarihin lıim. ·nraıiıln Jıall•dillıtll nasebeti artık kesmek için bir Fakat bilakis kızın vaziyeti 
M .. ıddeti geçen nüshalar 10 kunıı ·k A h d k h b hAd• A l ·h · ·· · 
r u Ga.ete ,. matbaaya ait it1- ı na ususun a artı za met u a ıs rap arın zı nı uze- derslerinden istifade edilmiş <•lrll behane aramak istemesinden kıbarclı. 

1 
• • 

0 
ı. ~diriyete müracaat edilir. çekmedim. rinde o kada<r büyük bir tesir ic oklu, çünkü Dfirii milattan ev- anlamıştı ki birlikte geçen yaşa _ Evet, dedi, ben artık e 

; ~' zetemiz ili.ularm me.'uliyetini Hemen yola çıktık ve az za- ra etmişti ki 'bunlar şehri fethet vel beşinci a<Sırda Boğazı bu 1 ! 3 4 S 6 r 8 9 10 1 yışları daha uzun müddet de- nıyorum. 
1 man sonra da o cesim kuleleri- meğe bir çok defalar teşebbüs n.oktada sahih •kn.nrü üzerinden vam edemiyecektir. Onun için i hul etmez. -·,, 1 1 1 1 1 Son··a için için beslediği hi 
-
----------·,1 Ie Boğaziçinin en dar yerine a- etmişler ve yedi defa mühasa- aşar..ıı. Sit'lere ·karşı hanbe git- ı 

1 

· ı sordu: 
Bugünkü hava zametle hakim bulunmakta o- ra eylemişler idi. 672 senesinde miştir: :ı..=.:•1: Jlı:l:J:;: .. - ~en artık evleniyorsun, de- ~~~i ~~~7:~~~~izge~~!~~ğ~ 

< Jfi ı en lazla hararet 3 enaz 2 
' r f<JglL ıuıi(ilr mutedil poyraz .. 

ı bu. "lu \:ır r ı~tıJr 
ı · ı a 

ı-- -·----
( - Kulak Misafiri _J 

. ' 
Çıkacağız amma 
aç günden beri moda oldu. 
ıasebet alsın almasın, söz 
:ıı düşsün düşmesin, rast ge 

• soruyorlar: 
ı ~yı:. Gizleme canım. Senin için 

1 n ;efer mutlaka olur diyorlar. 
1\ -Haber:!m var .. S~n de be-

< ,, rıame gondermışsın .. 
c ı~ ahut daha üstü kapalı ve 

' m kl.fli . 
1 

z te ı : 
.i .' 1 

- Öhhö öhhö .. Hayırlı bir ha 
.ı . duyduk da .. Vallahı hep if-

U} tt.kf ·ı ır e ı .... 
', eB - Listenin başında sizin is
' 1 . 

ı 1 iz varmış. Falfuıca Ankara-
1 ı : j gelmiş de o söylüyordu!. 

1 •. ;n e daha böyle telmihli, kina 
ar , cinaslı, tevriyeli, ihmalı 

il • 
e çok laflaır .. 

1 E 'ı ' u dedikodulara ismi karıştı 
, ı nt n bir zat anlattı: 
' , ı ıit olda giderken birsi süklüm 

1 1 ~a lüm yanıma yakhştı. Bir-
i " eski usul bir temenna: 

1, luı - Acaba, kendimi tanıtabil-
ı ıe, mil. 

l'ı r. ıe - Hayır tanıyamadım. 
•, ı H - Bendeniz falancayım. 
ı - ;a -Tuhaf değil mi? gene tanı 

1
• .J ıadım. 

,1 .u .rkamı sıvazlayarak: 
ı, - Siz tanımazsınız amma de

l ı{ '<i peder merhumla içtiğimiz 
d; ' ı giderdi. Allah daha ala et
;: ·' evladım. Meb'us çıkacağını

! duydum da .. 
I :u hikayeyi anlattıktan son-

~.rı la ve etti: 
;r ' - Azizim, rneb'us çıkmayaca 
c , '· amma, bu gidişle galiba çile 
' , . çıkacağız! .. 

.. '·' Yürü ya kulum! 
,. ,l 'ek becerikli, pek açık göz 

ıc y d . . . 
zatın, aramız a ısını geçtı. 

' ır açık gözlüğü sayesinde, al
: T l!l arttırsın; aylık kazancını 
• 

1 
; papele kadar çıkardığını ri-

1 ~· 11 •et edenler vardır. 
Jirisi: 

• ~ : - Canım, dedi, uzun sözün 

1- J ası, ona bir kere allah, yürü 
1 'ı • kulum! demiş. 

. a , )teki atıldı: 
- ı1 - Ne olur şu allah • bize de 
c 1üri birinde: " Yürü ya ku
it ıt 
r . 

.• ı il 
1 
J] 1 

lt -

rı !,, diyiverse .. 
- Aman sus, demesin .. 
- Niçin? .. 

lan Hisara vardık. Dedikleri gi vulrubulan muhasara 7 sene de- Pek ziyade teliişa düşen im- ı · 1 gıl mı) d 1 d b b .. b .... 
ı : angı no an vam e mış ve u uzun mu e parator. Kostantın ,ikınet ura 1 11kar edemedı Fakat şım b. H · ktad bakılsa bu t · b ··dd t . . . M t ---------~-- İ ·A . . di o ayı a unun us utuna 

4 __ ...:_, __ ·- _
1
_ _ _ • • _: - ğını hisseden gene hep bir 

eski kale, bilhassa batmakta o- esnasında ordu tarlaları sür- zamanından beri mevcut olup & IWli 

1 

ye kad:ır gızledıgı bu maksadı- ga behanesi arayarak: 
lan güneşin asırlarla yaldız ha- müş, ekmiş ve ekinleri topla- Türk ordularmın Boğazı bunok E .-- - - ·,- - ";d- nın nasıl olup da anlaşıldığını A 
!ine gelen bu siperleri son şua- mış idi. İşte bu muhasara esna tada geçmelerine müsaade e- . -ı- - _ - - -

1
_ da merak etmekten kendini ala- - Zaten bekarlık hayatı 

lan ile kuımızıya boyadığı sa- sında peygamberiu alemdan E- den ve fakat Rumeli sahilinde ' j- __ I_ _ _ _ mıyordu: hammül edilir şey değildir .. ! 
atte, hayret verici biır manzara yip şehit olmuş ve İstanbul istihkam inşasını men eyleyen P d _. J1

1
, __ - '- 1 _Sen kimden duydun? Dedi. Fakat kız cevap ve 

arzeder. surları altında defnedilmiş ve muahedelen· padişahın hatırına ı 1 ı B b d b h d di. Gene ayni suretle kibar 
-.--1----- -- - unu en en ey u eye-

Arkadaşım şu veçhile söze sonradan 1453 muhasarası hen- getirmek üzere Edirne'ye alel ı ı ı F k t h b .. 1 metindi . d _; __ , _____ __ .re soruyorsun. a a ep oye 
başla ı: gamında kabri Türkler tarafın- acele elçiler göndermiş idi. La- 1 ı ı ı ı fi\ ı hadiseler karşısında metin olma Aradan ne kadar vakit be 

. -İşteb.bir ~bid~ ~~ tamU: ~- dan harikulade 01 arak bulun- kin bu muahedeyi hatırlatmak !Sttr,,~ li • ··". - ... i:ı ğı bilirim. Zaten bu beklenme- bilinmez. Fakat kendini bir 
dilir ve ır muze a ıne getırı- muş idi. . Bizans imparatorluğunun za•f- Soldan sağa: yen bir şey değildi ki... det ev\·el hiddet, heyecan ile 
li.rse kıymeti artabilir. Buraya Kezalik İstanbul bir defa Fa !iğini derhatır ettirmek demek Rabit Kızm sesinde yenmek ıçın koltuğa atan genç delikanlı 
mesela eski kadirgalarımız, Fa tih Mehmet'in ceddi olan ve idi. Çünkü Türkler İstanbulu 1 - Kuru balık (S). oğraştığı heyecanını gösteren denbire dedi ki: 
tih zamanrndanberi ötede heri- Yıldınm ıünvanile maııuf bulu kolayca dolaşarak payitahtları edatı ( 2). bir ihtizaz vardı. Fakat delikan 
de metrUk kalan es'ki toplar, es nan Birinci Beyazıt zamanında olan Edirneye varabilmek için 2 - Pırlanta ( 5). lı kendi de anlayamadığı birse-
ki taş gülleler, Bizans şehrinin ve 1395'de, bir defa dahıi pederi onu cebren kabul ettinnişler 3 - Vapur Suvarısı (6). İle- b 1 f 1 d' 
muhasarasında Halici seddet- lk· · M t -~ d 1422'd nin muhaffefi. epe öke en 1

• ıneı ura taraım an e idi. Hasılı Kostantin bu fikrin- _ Nereden duyarsan duy-
mekte olan zincir ve daha bir semeresiz olarak muhasara o- den sarfı nazar etmesını 4 - Beyaz (2). yemin (4). 

k 1 k 1 bilir. U k ·cı (2) muş ol... Evet evlenmeğe karar 
ço şey er onu a< • !unmuş idi. Hatta bugün Ana- ikinci Mehmet'ten niyaz et- za nı ası · 

-Evet, dedim, şüphesiz tek dolu Hisarında görülmekte o- ti vehatta bir vergi vem1eg" i bile 5 - Lezzet ( 3). İsyan eden verdim ... Başka ... ? 
l .f. · k b l dil burada t (3) Bu bir kavganın başlangıcı-ı ınız a u e se eş- lan ve Güzelce H İsar ismi le teklif eyledi. Buna cevaben pa- · 
h . ed·ı e!k 'h t al ksı·k de 6 c (3) İ d (3) idi. Acaba genç adamın ne va-ır ı ec a ır ar e - ş?hret .bulan Hisar Be.y~zıt ah~ dişah hiddetlenerek elçilere :"im - et . a e . 
ğildir. Çünkü Bizans şehri ile dınde ınşa olunmuş ıdı . Aynı t M rl rl itti- 7 _ Sonuna bir (at) gelince kitte~ be'.i ~eklediği ka~gaA fı.r-
Türkler arasındaki son müca- sahil üzerinde haJ.a bir çeşme para orunuzun . a~a a a simşek olur (2). Nota (2)· satı şımdı mı çıkacaktı ... Lakın 
delat bir rok tarihi hadisat ve k. y 1 Ç . . fak ederek pederımın varna mu 8 _:_Yol ( 3). Bir meyve ( 4). kız onu büshu.·.tün hidd.etlendire.-. ,. mevcuttur ı a ı eşmesı ıs- h b · d c kk ı ı d B d ı 
vukuat ile do.ludur k.i bunlar. ın mile şöhret bulmuş ve sahil bo are esı esnasın a .ana a e 9 - Ok (3). Meyilli (4). cek bir şey .soy eme.\ u e.ı-
bek k b 1 Bog" azını geçmesine mani olma ) k ı · t zan hılafına bır ay~sı ~a ıa u ~ıper erın ~- yunca giden merakibe su ver- 10 - Beygir (2). Siyahi (4 an mm ın 1 

hemmıyetıne muadıl olmasa hı- mek için inşa olunmuştur. Be- ğa teşebbüs etmiş olması ve pe- Nota (2). şeydi. Onun için kızın yanına 
k - derimi Cinevizlerden istimdat ak1 G .. 1 · · d.k k le pek ço larını topragın veya yazıt o azim teşebbüsünde mu- 11 - Diş (3). Erkek (2). Y aştı. oz en~ı .ona 1 ere_: 

eski binaların dahilinde iyice vaffak olamadığı için şehri eylemek mecburiyetinde kala- Yukardan aşağı: - Bu kadar bırlıkte yaşadıgı 
aramakla bulmak mümkündür. zaptetımeği oğluna vasiyet et- cak derecede fena bir vaziyete 1-Alil ( 5) Hayvan yemi ( 4) mız kafi değil mi_?··. Hem de ben 

Dinleyiniz, bunların ne gibi mişti. so~~ş .bulun~ası itibarilegös- 2 _ Bir renk ismi (2). Ni- dostça ayrılmak ıstıyorum. Ana 
kıymeti olacag"mı izah için zih- . . l . . M terdıgı ıhanetı unuttunuz mu? da (2). . mın, babamın ısrarı karşısında 

Bunun ıçın kıncı ehmet p d · B • · · · 
nime te'badür eden bir çok tari- . .hn. al b. h .1 e erım o zaıınan ogazıçının 3 _Allah (3). Nida (2). bittabi kabul etmeğe mecbur ol-

ın zı ı y nız ~r us us ı e b h T ·· · d b · · ·hı • 
hi hatırat arasından bu binaya l ·a· k. d d h tli A u sa ı ı uzerın e ır ıstı mm 4 - İtaat (4). Kase (3). dum. 
~"Ak 1 b ı• . meşgu ı ı ı o a e şe sur- inşa etmeg"e yemin etmiş idi P k B k d . ah 

taiil!U u o an azıma umatı sı- larla muhat olan bu teshiri gay . .•. . : 5 _Miftah (6) Büyük (3). - e ey.... u a arız at 
ze tekırar edeyim: · k b· ı hri ·f th k ·d· Onun ıfa edemedıgı bu yemını 6 - Başma bir (A) gelince nirin .. ? Beni ikna etmek irinse 

n a ı §C e etme ı ı. b · · "' Ef d · " " 
İkinci Murad'ın 5 şubat 1451 Bu sebebe mebni Bizanslıla- ~ Y~~n~ getı~~g1?1: k.ebn 1 ansızın oluır (2).Aynı yaşta (5) 'buna neden lüzum görüyorsln?. 

tarihinde vukubulan vefatında d h · · · edeb.lımek · · nıze gı .ımz ve sov eyınız 1 en 7 - Sonuna bir (L) gelince Ben senden izahat istiyor mu-
oğlu ve varisiMehmet 21 yaşın- ~ :1 ::~~:c:mşu ~evletl~~~ seleflerim gibi zaif değilim. Bu rüzgar olur (2). Ok (2). yum .. ? 
da onu istihlaf etti ve payitah- :"' 

1 
• · gün sizin buradan çekilip gitme 8 - İyi (3) keder (4). Bu sözleri son derece soğuk 

1 Ed . 'd tk· · M sulhun muhafazas.ıru temın ettı nı·ze mu··saade edı·yorum. fakat 
tı o an ırne e ıncı eh- b ak da b K 9 - Lezzet (3). Nota (2). kanlılıkla söylü)'ordu. Kızın bi-ve u m sa 1 lıilaen osova b·ıın· · k. b d b· ·yıe b ·b· met unvanile padişah ilan edil- h b · d ·· d ı ız 1 un an ° u gı ı ıo - Kalın kereste (5) Ya- raz evvel saklamak için az çok mu are esın e temeyyuz e en h b 1 · b t. ec k ı nl 
di. h l H dil 3 a er en ana ge ır e o a a- pan (4). zahınet çektig"i heyecanı artık 

meş ur an unya e sene- d .. d. . d . . . .. d.. .. 
Mücavir memleketlerin bii- lik bir ·· k kt d k M nn ın ın ensıru yuz uru- ıı - Şart edatı (3) Kalın zail olmuştu. Kendi kendine te-.. hük. .. d . 

1 
. mutare e a e ere a rüm 

tun. . ';1111 a~ v: reıs e?' on~ car ve Sırplıları durdurdu. .,. ip (5). mamile hakimdi, 
tebnk ıçı~ elçı go~d~ege mu Bundan sonra genç padişahın (Devamı var) VAHiT Fakat onun bu serin kanlılı-
saraat ettLler. Yem pad1şah bun tecrübesizliğine güvenerek ken- - ğı, ayrılmak için karar verir-

- Renden ayrıldıktan son 
kiminle yaşamağa başlıyaca 
sın? .. 

Böyle bir suali beklemedi 
ni gösteren bir tavurla kız e 
vela hayret eder gibi göründ 

- Niçin sordun .. ? dedi. 

Delikanlı bir erkek ismi sö 
ledi. Bu ismin onun üzerinde 
tesir hasıl edeceğini öğrenm 
için dikkatle ona bakıyordu. Fı 
kat kız gene lakayt göründ 
Sonra delikanlıya biraz da me 
hamet eder gibi bakarak: 

- Heyhat dostum, dedi, s 
beni seviyorsun. Bütün bu te 
reddütler, hep bu hiddetler 
nihayet belli ettiğin bu kıskan 
lık bunu göstermiyor mu? Del 
kanlı artık bütün ruhunun za 
anlaşıldığını duymaktan miite 
vellit bir acı ile yerinden fırla 
oradan çıktı, gitti .. Acaba bi 
daha gelmiyecek miydi? 

Yeni neşriyat 

Mimar mecmuası 
Memleketimizin genç mimar 

ları tarafından çıkarılan Mima 
mecmuasının 3 üncü sayısı da 
intişar etmiştir. 

Her sayısında yeni v-e büyiik 
bir tekernmülün izleri gözüken 
bu mecmuayı tavsiye ederiz. la~ dost<>ne kabul e.der~k sulhu di eyaletl.-r;n: frt;rdat etmeğe Müessif irtihal Fransız Tı'Jgtrosunda ken herşeyi tabii bir surette kar 

muhafaza etmek nıyetmde bu- kalkışan Karaman oğlu İbrahim Merhum Neş'et pışa kerimesi U U şılayışı delikanlıyı büsbütün hid 
lwıduğunu onlara temin etti ve B ı h. ·· ··d·· İb ahim Darülf ınun Hukuk Fakültesi reisi detlendirdi. O bekliyordu ki o Şarlo'nurı (Şehrin ı<ıkları) fi. 
h A ·ı ·ı b. · · · ey a ey me yuru u. r 21 Mart 931 Cumartesi ' 

atta. aı e~ı ~ ~r nıza n~tıcesın- Bey kendi hatasını derhal an- Tahir bevin refikası ve Kocaeli meb' zamana kadar birlikte yaşadığı !iminin bir çok parçalarL Gala· 
de Bızans ~ ıltıc~ .~ş olan ladı ve sulh talep etmekte gecik usu Sal!hattln beyin kardeşi Aliye akşamı saat 21,30 da bu kız şimdi ısyan etsin: t1,aray. Fenerbahçe kim kaza· 
~a::adesı, yanı S~l'!yn_ıan çe- medi. ikinci Mehmet bunun Ü- hanımın uzun zamandın b"l duçar Mu .. uı·r - Beni nasıl bırakıp gide- n ·ık? 
le hının torunu ve bırıncı Beya- . Ed · • d.. k h oldujl;u hastalıktan kurıulaınıyarak ceksin .. ? 

d,. •1 0 h , zenne ırne ye on.ere şe - H 1 k S • 
zı ıntorununwı og u r anın ıı·· 1A ah t h irtihal ettiği tee;sür'e haber ahnmıı· Diye bag"ırsın, ag"lasm, yal- avacı ı ve por un · . f k . . b. .. . nı ucum p anım r a ca zır- b 
ıaşe ve ın a ı ıçın ır ucret ıta- 1 d - tır. Merhumenin cenazesi ugün varsın .. Halbuki bilakis 0 bun- en son çıkan 43 üncü sayısırı· 

sıru da Bizans imparatoru olan a ıE. 1 . d h ld k saat onbirde Şişlide son tramvay N ll R E T T ı N lan hı·c bı·rın· 1• yapmıyordu E da merakla okuyacaksınız. 
Kostantl.n'ı·n elçilen·ne vadeyle- vve. e. =. r e şe re 0 u. .ç.a ı n · -aık b t kta b istasyonunda l labipzade apartıma- ğer bu genç ve güzel mahluku 
di. Mnma;ıevh Orh:ırı ir,ef~t~n- l'..

1
hm kı~t~s ında.t no s~,' ır us nından kaldırılarak Beşiktaş'taSinın· Gol _ Spor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! su are a ara ı ve aynı zaman P• camiinde namazı kılındıktan karşısında ağlar görseydi o za-
- Şaşkınlık tarafımıza gelir da şehrin her suretle yardım sonra hus"5! vapurla Ü<küdara nakil K Q N S E R İ man delikanlının erkek gururu Gol sporun yedinci sayısı Sa· 

de " yürü ya kulum!., dediği görımesiner ve erzak tedarıik et ve Karaca Ahmette aile makbı resine kim bilir ne hissedecekti..? O dullah, Ulvi, Ömer eBsim, Vah 
gibi öteki dünyaya yürüyüveri- mesine mani ıolımak istedi. defnedilecektir. t iletler ~·rans11. ıivatrosu 1 bunu beklemişti. Fakat bu ümit yı Beylerin, giircş, atletizm, ve 
riz ! Şu halde İstanbulu tecrid Merhumeye Allahıan gufran ve 1 gişesinde s:ııılmakıadır. 1 beyhude oldu. Çünkü kız gene futbol hakkında şayanı dikkat 

Kulak MlSAFIRI ve abluka etmenin en iyi çaresi rlhıneı ıeınenni ed·riz. 'tabii bir tavurla: yazılarile intişar etmiştir. 

Jl{ifliı ffin <i<lr rcmGnı: 142 --ı yı .öğreten, kulda eden usta bi: 1 Deyorum !. Bu yaşayış-riyayı-\ Menfaate baş çevirenler!.-. · ı rüp te ölseydim!.. Onu öyle isti ffegözlerifiıe taş.ıyÔr ve=-- -
hokkabaz!. kaldıracak, menfaati boğacak, Faziletsizliğe göğüs geren-,yorum, öyle özlüyorum ki.. - Yavrucuğum evlenmemiz 

07.~--------------
1 

nsanlar acınarak, sızlanarak, 
un veya ·krı:a bir zaman için

unutabiliyorlar. Gönül için, 
- Atese benzer._ 

' >iyenle~in hakkı var. Yanıyor, 
, nıyor ve bir gün külleniyor, 

tütüyor, Hatta söndürülüyor. 
nutmak söndürmektir. Unut
ak bir yarayı kesip atmaktır. 
nutmak hafızayı tahrip et
ektir. Ben bu tahribi yalnız 

1 ıfı amua değil, hayatımda 
. ıptım. 
1 - Ya~amak için yaşamak, 

d. k d. . . . k' :n ı ·e1' ısı ıçın ya§arna ... 
Bundan ba!)ka bir şey değil

.. Tam unutmaktı, bir ömrün 
: h'l~ yükü lı:i tırala:·ın ciinami t 

eu .. 

Etenı JZZE'T 
le atılışı idi. İnsanların üzerine 
düştüğü ve: 

- Hayat .• 
Hayat!.. 
Diye çırpındıkları şeyi ben 

ısıra ısıra, kemire kemire bitir
dim, ona daima layık olduğu 
istihfafkar muameleyi yaptım. 
Onu horladım. Onu ayaklarım
la çiğnedim. Onun tepesine vu 
ra vura yaşadım! Onu, maske
siz görmeğe, içten görmeğe 
kendimi alıştırdım . 

Söylenen söz hayat değildir. 
Bütün ins<>.'llar söylediklerini 
tutmayorlar ! Hayat riya macu
ntı ile insanların yüzünü sıva
yan "e onlara _kalpsiz yaşama-

Bütün insanlar maskeli. Kalp 1 - Yaşamak için öldürmek la ler.. Halbuki, o dediğini yaptı ve .. için daha ne kaldı sanki? .. 
leri ile değil, vücutleri ile yaşa- zımdır !.. Seciyeye boyun eğenler.. Unuttu!.. Dediğin işitiyor, duyuyor, gö 
yorar. Dimağlar vücutlerin hiz- Deyenlerin silahını elinden Şefkati tanıyanlar... * * * rüyordum. 
metkan. alacak. . İnsan ahlakına inananlar... Cahit, Cahit!.. Cahit, Cahit! .. 

Hayat, menfaatin adıdır. Ben bunu yapmak istedim, fa Cemiyet için yaşayanlar!.. Sahiden gönlüm ve gözlerim Bu ne müthiş sızıymış yacab· 
Hayat menfaati öğretiyor!.. kat, çabuk yıprandım. Benden İnsanlık için yaşayanlar... bütün hiziyle onu arıyor.. bi. 
Hayat insanları kalpsiz ve sonrakiler belki, benim hataları Feragate gönül verenler... Koca karı dilinde bir laf var- Onun adını anarken kalbi-

hissiz ediyor... mı tekrar etmeden, daha kuv- Dejenere sınıfa yumruk sı- dır: min burkulduğunu, bir el ile ttı 
Hayat, küreyi bir salaş sahne- vetli, daha mücehhez, daha bil- kanlar... - Burnumun ucunda tütü- tulup yerinden çıkarılacak gibi 

si gibi hokkabazlarının çıkıp gili ve atılgan olarak onu gırt İnsana, insan deyenler.. yor!.. çimdiklendiğini duyuyorum ve 
şaklabanlık edeceği bir geniş !aklayacaklar. - Yaşamak için yaşayan... Derler. Benim de öyle. Cahit daha sonra öyle müthiş, öyle 
meydana çeviriyor!. Bu dava muvaffak olduğu Hürlerin ta kendisi olacak ve burnumun ucunda tütüyor!.. dayanılmaz çarpıntılar geliyor 

Hayat bundan ba§ka bir şey gün insanlar daha rahat doğa- işte bunlara: İki bütün gün ve gecedi;, gözü- ki, hele bugünler de sanki Ca· 
değildir. Onun içindir ki, caklar, daha rahat ölecekleri. - Yaşadıklar~ için yaşayan- mü ne bir saniye kapayıp uyu-. hit yanıma geliyor benimle ko· 

- Yaşamak için yaşamak la- Ben ona ilk önce: lar !.. yabildim, ne de bir saniye onun 1 nuşurken, konuşurken her va· 
zımdır... - Bedbahtlaruı felsefesi. Denecek. Ve: hayalini gözlerimden ayırabil- kit oynamaya alıştığı bir'oyun· 

Onun içindir ki, Bedbinlerin yaşayışı!.. - Yaşamak için yaşayan- aırn?.. cakmı§ gibi parmaklarımı hiç 
- Bilerek yaşamak lazım- DemiŞ,tim. Onun için kaybet- lar... Zannediyorum ki, koruda- acımadan, hiç sızı vermeden ka 

dır!.. tim. - Yaşamak için öldürenler! yım, büyük fıstık ağacının di- burga kemiklerimden içeriye 
Onun içindir ki, Yaşamak için yaşayanlara: Olacak. Şimdi ben de buyum. binde onunla haşhaşa, yan yana sokuyor yüreğimi: 
- İnsanların doğduklarını - Yaşadıkları için yaşayan- Ben de öldürüyorum. Ben de o~.uru~?r.~z. O her vakitk~ g1ib~ _Bak Belkiys ne şeker şcyı 

ve öleceklerini bilerek yaşamak lar... arkamdan dört cam toprağa çe :-rucud~nu kavrayan ateşlı ~a.bı diye avuçlarının içine alıp göz· 
lazımdır!.. Demek lazımdır. kiyorum. Onlarda benim gibi ı~e benı sıkıyo;, sıkıyor, . g?.zl~- !erimin önüne koyveriyor. 

Onun içindir ki, Hayata inanmayarak yaşa- ölecekler. Onlarda benimle öle nnde sonu gelmeyecek hır umıt Emirganın havası güzel cok 
- Kayıtsız, pusulasız, hafıza yanlar.. cekler!.. bir aşk güneşi gibi yanan hülya ' . : 

sız yasamak lazımdır!. Riyaya düşman insanlar... Fıtkat. Cıthidi bir kerecik gö- dar emellerini bütün tatlılığıy- (Bıtmedı) 

-
hazuınnarmı 11\flJQI. 

aama uııo 
- O un kapısı 
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İsminde bir Yunan filmi gös 
terilmektcdir. Bu filmin birin
ci ıkadın rolü geçenlerde İstan 
bula gelmiş olan Madam (Ali-

,,f.d) tarahndan ifa edilmiştir. .. Montıkarlo • -/llmlıulM 
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Evlenenler Haysiyet divanı 1 

----l'!.ADRİT, 19 A.A. - Kral, Resmi istatistikler azal- iki doktor arasındaki 

~ ı . H . b• d t t .... h t" • Jaca davası neticesinde divanı d w •• • ihti!afı halletti 
'~ lstanbu şampıyonu azın ır es anın eşnı a ımesı harp tarafından idama mahkfim ıgını gosterıyor 
!J.ı b •• } l k . . . . . . . edilmiş yegane müttehem olan İstatistik umumi müdürlüğü Etibba Odası hay~y~t d.iva-

ALOLl'HE 
dun akşam 

ETL' \1, Sl'\F\lASI O 
Pıri~Lı.: ç 'irilen t ı a1amcn 

sızca ~Oz'ıi en gJ 1 ec; rı 

ASRi AB ugun an aşı aca (Baş tarafı bınncı sahıfede) Bu kanunla şıkayetler~, IS- ve Cümhuriyet ihtilal hareketi- 1930 istatistik yıllıgı" nı neşretti. nı dün toplanmı. ştır. Bır. ılmı r.a-
4 sı 1 lan d h l d - f Sal filminde buyuk m" a'fakıyc 

r (Başı 1 ııci sahifede) talıklara maruz bırakmamak ü- tırap .n er ~ uracagmı as- ne iştirak etmiş bulunan yüzba- Yıllık çok muntazam ve hır çok por rı;eselesınden Tev ık ım zınmııur. A nı p.ogramda: 
.1. zere nakillerine mecburiyet ha- la t;hmın etmı7oru~. F~kat sı Sediles'in cezasını affetmiştir. ilaveler yapılmak suretile geçen Paşa ıle doktor Hasan Ken.an ve sesli re ı .er ile FOX 

I:'.> 1, re faik bi.r met~a sahi? olduğu sıl olduğunu söylemiş ve bu es- k~~ ı olarak .~ı oldu~ cı?e~ • İdam mahkumu yüzbaşı Be- senekinden zengindir. Başvekil Bey arasında tahaddüs eden ih- WS ıözlü halil ,•~r dün 
: 1 il na, şampıyonlugu ~ıra ıle ka_zan nada her zaman olduğu gibi bu muba~ele yuzunden dogaıı şıka diles'in kral tarafından affı ha- kendisine takdim edilen bir nüs tilaf işini bitirmiş ve karar ken- . havad•-. en. 
ıbu ıl dığı zamanlarda b~e, eksenyet işte de hil.filiahmerin gösterdiği yetlerı .v: ıstın:plan durdurma beri vasıl olmadan evvel hukuk hasında gördüğü bu mükemme- dilerine tefhim olunmuştur. 1 Boıün hırlncı mıııne s .. c ı 

~amıştU:· Hatta G. Sara~ fedakarlık ve hizmeti §ükranla ~en ıyı yolu da bu kanun ol- talebesi fakülte dahilinde o ka- liyetinden dolayı istatistik ~u j Haysiyet divanı gelecek perşem G L Q R y 
2' 1 sıra ıle şanı:?ıyon ol~sma kım zikretmiştir. dugudur., dar şiddetli bir nümayiş yapmrş mi müdürlüğünü bir tezkere ıle be tkrıı: t.oplanacaktır. . KRIZKOVSK 

1 A ııc tahammül. ~demıl'.o!11u .. G. Şükrü Ka a Bey beyanatına Tasfiye kanununun esasları !ardır ki nihayet mektebin kapa- tebrik etmiştir. . Bu ıçti~ada F~hrettın Ke-
O 1 Saray'ın g~ıbıyetl.erını talihe devamla. mü~adelenin başladığı ANKARA, 19 (A.A) _ Bü- tılmasına mecburiyet hasıl ol- Yeni istatistik yıllığa naza- nm v7 Fakülte asıstanlanndan hey«i muganniyesini. 

25 m•rt ç:ırş ı mba 1 '•> ri atfederek hıddetlenıyorlardı. gu··nıerde'anavatanın o günkü va yu"k Millet Meclisi bugün reis muştur. Bunun iizerine talebe ran bütün memlekette 927 sene İzzettın Beyler arasında çıkan 
B d" ·· .. t haklıdır • ) hAd• · ·· k d k · · • u .uşun~ş. arzı fl ~ ziyetine temas ederek ordumu- vekili Refet Beyin riyasetinde sokaklara dökülerek 'Yaşasın sinde (52,005) 928 de (53,060 a ıseyı .muza ere e ece tır: • 

ION~ER • Fener sıste~ aksak tara b~ zun büyük kumandanın göster- toplanarak ölçüler kanunu layi Sediles!" diye bağırmışlardır. 929 da (44,337) evlenme vak'a- İzzettın Bey, İstanbul serın-
Gı • mu her vakıt ıspat edecek ~~ diği Akdeniz hedefine yürürken hasına ilave edilecek kudret ve Sediles'in cezası müebbet küre- sı olmuştur. 1 yatı. ~e~~asmda erken buna-
Mı '' takım çıkmadıkça, Fe~er ~ Gediz vadisine ulaştığı zaman takat mikyaslan hakkındaki ik ğe tahvil edilmiştir. İstanbulda 924 te (260), 925 ima ısın;Iı hır ~akale yazmış ve 

ı r. tarları !akımlarını magdur gore yanan köylerin, kasabaların ve tisat encümeni mazbatasını mü- Çin de bir zelzele de (223), 926 da ( 444), 927 de ı Fahrettın ~enm .Bey bun.?an 

1 
ı " 11 ceklerdır. .. .. .. ehirlerin dumanlarile karşılaş- zakere ve kabul etmiştir. Müte- (452), 928 de (385), 929 da dolayı haysıyet divanına mura-

ı C. z Çeklerin futbol~nu ~~den ~ğını garpteki bu vaziyete mu- akiben mübadele ve tefviz mua- . ~0~9 KONG, 19 b' A.~. l (528) yangın vak'ası kaydedil-. caat etmiştir. Haysiyet divanı 
ı lou 1 düşürecek sistemlenn ma ı;e- k b'l' kta daha bir ok vilayet melelerinin intacına ve kat'i tas B.u~ og_le~en sonra ır ze ze e miştir. usulen bu zevata aralarında ha-

için biletler timdidcn ıeJ 
edilebilir. · 

Fiıtlır: 

75-100-150-200-2 

- • ticeleri olmasaydı, Avrupa .• ~ıle le~~ ~eke umumi ~arpte ha- fiyesine daiır kanun layihası mü hıs~ed!lmı~tır. ı:a~a~hane, ~er- 929 yangınların 22 sı Iaınba rışmalarım bildirmiş ise de ka-
o ağır oyunun ktyınetsızlıgme rap olduğunu kaydetmiş ve de- zakere edilerek kabul edilmiş- kezı şı~alı garbı ıs:~ametınd~- devrilmekten. 89 u petrol, ispir bul etmemişlerdir. 

!ı 1 inanamıyac~tı:. .. . mi tir ki: "Her mübadilin ya- tir. Buna nazaran mübadeleye 3oo mıl mesa~ed~ u unan ° to lamba ve sobalarından, altısı 

Localar 800-1000 
Önümüzdeki 24 m.ırc Hh saat 21,30 te 

FRANSIZ TIYATROSUND 
meıhur tenor 

TITTA RUFFO ı. ı İşte bugunku oyun boyle hır hu~ her muhacirin kendi ihtiya- tabi ahaliye verilecek emvali dukç~ ı;uvvetlı hır zelzele kay- ımobilyenin soba ve lambaya ya- 300 seyyah geldi 
oyundur. . cma ve kendi alışkanlığına göre gayri menkule hakkındaki ka- detmıştır. • km olmasından, 38 i sönmemiş . . •. 

ı = : Bu müsabakada ne ~ahb~; 1 iskan sahası tefrikmın imkanı nunun ikinci maddesini son fık Amerıkada zelzele 
1 

kibrit ve sigara atılmasından, . S~7rakor?oı:a transatlantıgı 
ı J. ne de ı;ıağl~ba beynelm.~!~n yoktu. Hükumet birtakım emri- kasında yazılı hat dahilinde ve OTT AVA 18(A.A.) _ Rsat 17 si elektrik kazalarından, 161 \ ıle d~n .§ehnmıze 300 seyyah 

• şeref hıssesı ayırmak mu vakiler kar ısında kaldı. İska- 1331 numaralı ve 28 mayıs hane saat 3/14 te azçok şiddet- i havagazından, 82 ci mutfak a- gelmıştır. s.eyyahlar dışarı çık-

ile 
Mıtmuel Y. D' .,RLE ve mll• 

P. SIROTA ki<l tralti 
bir konser •erılec.krirr 

d -·1di 8 'hl' "b d'l · .. 't ı ·de b J d ·ı · mışveschnnsayanıtemaşayer egı r. . tat- nın ;on zamana kadar devam 192. tarı ı mu. a ı ' gayr.ı mu- li bir zelzele kaydetmiştir. Muh eş eı:n. n ve aca ar .~n .. ı en' . . ' " - . 
t Nez~an kı, G. Sar~y :.- l eden tezebzübübu emri vakile- badıl ve muhacırlere tahsıs olu telif fasılalarla 3 saat sürmüş gelmıştır. 80 yangın çopluk ve. lerını gezmışlerdıır. 
ı bik ettıgı <M.et?d) un ° -::::. rin zaruri neticesidir." nan gayri ~enkullerin ta.p~y~ olan bu zelzelenin 5,430 mil u- çalılık tut~~ması ile gemi yan- Faşist gazetecilik hak-
; ğunu her vakıt ıspat cd ~ . > . • • • raptına daır kanunun bırıncı 1 zakta bir erde oldu -u tahmin gınıdır. Mutebakı 32 yangın k 

Bu vaziyet devam ettikçe Fen:r Vekıl.B .... l'. ıskan ışınde tasar- maddesinde gösterilen nisbet-I d'l k ~ g mechul sebeplerden ileri gelmiş ında konferans 
.. -- sünün hak kazanması tabu- ruf vesaıkının sayılamıyacak ka 1 k ,. f' t e ı me te r. f 

goru dar mütenevvi bulunmasından, er at 1 tas ıyeye esas ır. ı YA PLATA 18 A.A. - Bu ır. Doktor Filip Maşı tarafından 
~r 1• rur.Bize 1 alırsa, b gün oynıya- kadastro yapılmamış olması do Bu nisbetler dahilindejsabah saat 4.07 ile 6/10 arasın- M h 

1
• ..b d l d dün aksam Beyoğlunda Sosyete 

Y trlerin evvelden temin edlhtı 
mercudnr. 

·A.\J \KD fi Yl.J A., OP~:R 
HEY f;Tll'\l~ 'J'E~!SlLl .~:ıd 

Bu gıin s .. ı 14,.'0 ıe bırincı m• 
orır k 

FRANSIZ TIY \~"ROSUNDı\ 
Zoıo, laza, Fl!ıpıdis ve Kolinl 

işıiral.ile 

cak iki t'ı.ımdan, istikbal için ıayısile mal kıymetinin tayinin mevcut hükümlere tevfikan İt·ıda son derecede şiddetli bir zel- u te.ıt mu a e e e opera italyanada, İtalyan gaze-
' n 1 d de tesadüf edilen müşkülattan tihaz edilmiş olan tevfiz karar- zele kaydedilmiştir. Zelzelenin 1• faalı·yet teciliği hakkında bir konferans l!n doğru sistemi kabu e en ta- . B k yen 

, u ~ 1 k f t lıahsederek yapılan kıymet tak lan kat'i ve muteberdır. u a- merkezi muhitinin 900 mil uzak . verilmiş ve alaka ile dinlenmiş-
1
.1 , rafın galibiyeti mem e et u - . 

• bolu n;::mma arzulanan bir ne- dirleıriııiı hepsinin tahmini ol- nunun neşrinden sonra tefvız, ta olduğu tahmin edilmektedir. Muhtelit mübadele komisyo- tir. 

LES APACIU:S D'.\T HEN 
lkincı marine '"t 18 de 

XA'ITI ll Ml::L .. Cl IRl:'\l 
Akş m suvare »•t 21 ,30 ıı 

CllASTE SlJLAN.'lF. 
1 

- duğunu söylemiş ve bu kanu- karan ittihaz olunmaz._ Kat'! B'r deniz kazası nunda dün büro içtimaı yapıl-. 9,Q<~~~><~~>4~~ 
:' , 1i < · tice~ir;r Galatasaray ka? na- nun teklifindeki saiklere temas tasfiyeye esas tutulan nısbetler mrş ve evveL1'i günkü hey'eti u- ı Rİ•~ll>İ 
: 1 e 1 d la demstir ki: "Elde mevcut ta fevkinde mal almış olup fazlası LONDRA 18 A.A. - Glas- mumiye ic_timamda takarrür e- B gün AS S NEMADA 

E maz•a, kusur gene onlann ır. d · · b 
ı ı 1 : Fener oyunu, manzara itiba- lepname dosyı:sının adedi 40 bi nı borçlanmış bulunan müba il- gow isminde küçük bır gemı u den esasat dahilinde müzakere > Jan t Gavnor ,e Ş A F A K 1 •. inin 

1 c 1 rile bel'~i :riizel, fakat teknik kıy ne yakındır. 339 dan 340, 341 !erin fazlası hakkındaki teah- sahalı İsland Ofman'ın cenubu cereyan etmiştir. •> G orge O' Brien mJmes>ılicrid 
" 'h · 926 927 ve 928 e kadar olan altı hi_itleri b~ki<lir. Mezkur nisbet- gaı bisin<lc Bradda bumu civa- Mu 1telit mübadele I<omisyo-: Bırincı :ıın•'ne uat ı de b , Jyor. 

met mıky~ ,.da, topal ve ı tr- • 1 f .. d' 1 ·· · ' 
sene zarfında ancak 1200 dosyaj er fevkinde~ te evvuz e ıp n;11cl~ki ~ar:ı' kayalı~' aı· uzcr ~e nunda işi az o an memnrlar tali·~ A~ Ikr ak ·ırıı ıendn v r ete r ımeroları O~ 

yar ;·r bo~e.?:1el h ki' atı,. G. ya ba'nhbilrnişt' Bu nisb t r1°- fazlasını henuz borçlanmamış bındırmıştıır. Gemı :amamıl.e komisyona gönderilmek üzere ~-~~~~ie:;:;~~iJ1~1 ;,~1 .~~·n~~~~~t;~;~~ 
hada ispat ede- hılinde bütün dosyala<ra bakıl~-ı olan mübadıller ~şbu. fazl~l.arı yan tar~f~ yatmıştır. Bır tahlısı- tesbit olunmuştur. Tali komis- ELHAMRA SJNEMASJ DA 

me e, &ı nun ebebini F e·in bilmesi için anc k 120 <>ene la- bu kam•nun merıyetınden ıtıba ye gemısı ortadan kaybolan 15 yon bu memıırlaruı da iştirakile 
k m t' d 

11 7
iva G. Sarayın ımdı. Bu 120 ene zarfınd:ı bel' ren3ay :ı: rfınd~ borçlanmakanu kişiyi aramaktadır. ter bit olunan yeni kadro muci- 1 

k m tsizl 'ide aramalr~-. kı adalet ve h~ k 'lldikirc n · - J nuna tevfikan borçlarunaya ve- Çin de bir cinayet hince derhal i~e ba '?yaeak ve 

' ---- ·-F. K. ~~:~~t~ah~~~:~:~ied~a;m~:~~~~~;~~d~~\~~ n~:~e~~~= ŞANGHAY 18 (A.A.) - ~~ıt::~::ı;at~v:~re~~\~c~~~ir~t~~ 

f.'{ F:S'J' LUfllTC'H in '11tilr.cmmel opcmı \ e 

JEANETTE MAC DONALD'in 1 

temsili 
ARLO 

m~ ıesem 

E I~ - Tıp ta e s'nin içti- t :c;arnıF hususun la müskıilatıde tasfiye vesikası almak üzere Öldürüldükleri eV'.ı;1ce liaber ve suretle kcmio;yon ~ıu ay :tarlın
çe' ecek ve btı zamanda o ugu 1 miıracaate mecburourlar. 1331 rilen Amerikalı iki kadın m:syo: da bütün • leri ikmal edece!' her 

h ~~ - ma g 'irültÜ Ü ol U gibi mıı ım beni'Tl :me ec k .vf'. ! numara'.ı ka~ı:_ . ~~üncü n~r bi~ k.aç gü~ ~vvel yol ver- 1 t~rlü tedabire tevessül edecek-
! :tl- · • · malı ifımı1l edecektı. Hak sahıbı madtlesınde gostenlen muddet dıklerı hızmetçılcn tarafından tır. 

!ılmi gidip g runıiz. 
fltı ~un J0.1~ matlnes.nin ıatl•rı tenzılAtlıdır 

i<I- ( ası birinci sahifede) senelerce malsız ve m:ıllar da zarfında müracat etmiş olup uykuda kafaları balta ile par- y b . . CCO ,-..,-..,,...,,,"""'....,.-v"V"-...,..V"~H 
·~ 1 Kongreye baş'anırken yapı- senelerce bakımsız kalacaktı. mezkur kanununun birinci mad çalanmak suretile katledilmiş- a anı zeytın ormanları l('-"''-"w/'o-"'-"""'""'-"-"'-"-f'._; 

ı 'I yoklamada, im hıncahınç ka Ve hiç bir mübadil hic bir vakit d~~inin tayin ettiği nis~et'.er da l~r?i~-. Bu cinayet kad~.nlar?~~ Evkaf idaresinin . Antalyada ( Bugün MELEK Sinemasında 
labalığm kerisinde cemiyete ai- n_ustahsıl mevkiine geçemeye- hılınde t-hakkuk eden ıstıhkak bınnın çocuklarının gozlen o- mevcut yabanı zeytın ormanla- ı• T T 

1
. B l M E ü'"'ı" y ~ 8 u M 

uatını verenlerin pek az olduğu cekti. Binaenaleyh gene mev- !arına mtı ·abil hiç mal almayan !nünde yapılmıştır. Katiller ço-
1 

rını ıslah için Avrupadan müte 
anl:::.şılmış, bunun üzerine tale- cut ahkamı kanuniyeden ıstifa- veya kıs~ncn m~l alan rı:~badil- c~k~ara do~~nman;ışla~dır. ~u hassıs getirtileceği yazılmıştı. 
b- arasında büyük bir infial hu- de ederek daha kısa yollardan lere tasfıye vemkası verılır.1331 caruler henuz tevkıf edilmemış- Bu ormanlaxda yapılan tetki- tamamen Fran.ızca sözlü muazzım film 
sule gclmis, müe~sif bir kavga gitmeği tercih ve tefvizi tesri et numaralı kanununu üçüncü !erdir. kat neticesinde bunların ıslahı Mümessilesi: MARCELLE 
kopmuştur. tik, temlik çrkarılmayan dosya- maddesinde gösterilen m~ddet ltalyan komün ·s leri uzun müddet süreceği cihetle S CHANTAL 

matine Aidatını vermediği halde sa- !arın beş misli beş altr ay gibi zarfında müracaat ctmemış ve- - • hükumetçe bu sene mütehassısı { aat 11 de tenzilatlı 
tonda bulunan taıcbc: kısa bir müddet zarfında çıkarıl ya müracaat edip te vesikaları BRÜKSEL 18 (A.A.) -Ga- celbinden sarfınazar edi'ıniştir. O ,-..,-.."°""""'....,....,."V"_'V""v-~ 

- Biz cemiyetin azasıyu: ... dr. Tekrar arzediyorum, bu ka- ikmal edilmemi~ olan mübadil-
1 
zeteler, bir İtalyan komünistin Ancak zeytin fidanlığı tesis e- ~~;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;;;;~;;;;;;;;;~.;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;ı;;;;;İ-t 

Kongrede bulunınağa ve söz dar kısa zamanın kazanılması ler ile 1341 numaralı kanunun yine İtalyan tebasından bir tüc- dildikten sonra mütehassıs cel- 1 REKLAMSIZ 
öylemeğe hakkımız vardır! di- takdiri kıymet usulünü kabul ümulü dahilinde Bulgaristan- cara bir el revolver atmış oldu- bedilecektir. Cc!.ıeliberektte Er G!orga sineması bu hafta glJsterdldl K A D E B 

aidatını \'eren kiiçük bir kı- etmekle kabil olmustur. Ve bun dan gelenlere ve muhacirle<re is ğunu, fakat kurşunun isabet et- zin nahiyesinde de yaban zey- filminin ıstanbul'd• şimdiye kadar glJrDnen Fran• 
qm talebe de: dan başka çare yoktur. Çünkü kanı adi derecesinde tahsis edil mediğini yazmaktadır. Mutaar- tin ormanları mevcut olup o ci-

- Ancak aidatııu veren ce- mübadele ve iskan i~lerindeki miş olan emvali aidiyeti ciheti 1 rız tevkif edilmiştir. var halkı bıı xe""t.nlikleri mah- sucıt s{jz/ü fllnılerln en mükemmeli olduğunu 
ı: ~ , kemali itminanla iddia ediyor. u nriyetin azası s<ıytlır ... Diğerleri bu çirkiniiği ve fenalığı izale i- ne olurs'l olsunu telerinde ipka Charleroi'dan bildirildiğ·ine rukat mal:~""llnu isti_ı al et- i::L:!<r:ıııellllllm••:Eııri"l:ı••ım•••-•••••••••~ 

i nin ce ;yetlc alaka~ı yoktur. çin kat'i adımlarla yiirümekten ve meccanen temlik edilir. İska-1 göre, sokaklardan birinde revol mekte ve l•ayvat' · t~rafından OPERA S NEM S 
1 ,ı r Kongreye iştirak edemezler.. ba'' a çare kalmamıstı. Bu cir- ru adi derecesinden fazlası borç- vede öldürülmüş bir İtalyanın tahrip edilınekt<:" ı -. M.l'ls ka-

1 ~:t~MMJ• İ A J 
•ı l Söz söylemek hakkını haiz de- kinlik devam ettikçe milletin !anma kaır1nuna tevfikan borç- cesedi bulıınmus.tur. , zasında mevcut ficı"lnl '' n mik-, 'L !Ki •ı< >L' (JL"'lc ·r "AKIRIS 1 el ~Ü 

_ .-.A. . .. 

8
.~ "T·''c E' ıaraR,, <ntemsOil edilen p ğildirler! kalbini müteessir edecek, bu me landırılır. Msekene muhtaç ha- tan 10 bin olup b~ nl::.a bu sene 

Diye haykırısıyorlardı. yanda bir cok günahkarla~ oldu ırik,.edelerin işgallerinde bulu- saddak bordro ile gönderilecek aşı yapılacaktır. 
. Müthiş bir gürültü arasında, ğu .gibi _im p:ünahkarla:ın telvis nan mcsk.:nler aidiy~ti ci'.ıeti ne istihkak mazbatal~rı tasfiye hey Çocuk nıuayenehanesi 

iki taraf evvela birbirine çıkış- ettıklerı çamurlar da bır çok ma o1ursa olsun uhtelennde ıpka e- eti tarafından tetkık edilerek bu. . . E 
mağa baslamış. sonra münazaa sumlann üzerine sıçrayacktı. dilir. Ve isk.fıru adi boreJımma- mazbataların sahipleri namına Dıva~ yolund~k Hall_: frf'ka- fılmir.i go,ı.ri. or. Bu hlm balkınluela vıicude getirilen bl· 
büyumüş ve talebe birbirine gir Nihayet bu senenin yani 930 se- sındaki mikdan mccc:mc.a tem- muharrer olmak üzere tasfiye sının kuşat etmı: oldugu ço

# r miştir. Bu arada, ekseriyeti teş- nesinin sonuda hasrl olan vazi- lik edilir. Fazlası horçlanma ka-ı vesikaları verilecek ve bunlar cuk mtıayehan~sınde ~uha~ z~-ı 
11 kil eden ve aidatını vermeyen- yet şu oldu: Dosyalan kamilen mınuna tevfikan borclandırılır. maliye vekili tarafından imza frnda 210 çocul. tcdav; A cdilmı~İ 

ler: elden geçirmek . ., Bu kanunla temlik edilen gayriloıunac:ıktır. Tasfiye vesikaları ~·buı~la.ra meccanen ılaç tevzı 
- Biz cemiyetin azaııryız... Şükrü Kaya Bey kanunun hu menkullerden iskanı adi haddi bu suretle tamamen ikmal edil- -~~~ı.ştır. k Bu muayeneha~.e 
- Aidatımızı muntazam ve- tutu umumiyesi etrafındaki iza dahilinde bedelsiz verilecek olan 1 dik:ten sonra ait olduğu vilayet mlu ırı çoAcu

1
. Şhük~st~lıkBlan. mu-

. ha tl 'h ı b k ,. ti' k .. . b' te ıassısı ı rıı eydır. nyoruz... tına şu stlt'e e r.ı ayet ver- arın u anunun mer ıye ne a lere gondenlecek ve ırcr mak-
- Buna muka.bil cemiyet bi- miştir:" Memleketimize g~le? da~ istif~ edilmemiş borç taksi~ buz mukabilinde sah'.plerine ve- Yunanistan' da grev 

ze makbuz vemuyor... vatandaşlarımız memleketımız len tahsıl olunmaz. Olunanlar ı j rilecekir. Tasfiye vesıkası üç ter ATlNA 18 (AA) F 
- Cemiyet reisini tanımayo- ve milletimiz için bizatihi bü- ade olnmaz. Gerek iskan adi tip kuponu ihtiva eder. Her ku-

1 
•. ' ·kt -

1 
ırınl 

d . b • ı d "k b' k · G k · 'h t f · ·ı "b d'll . . . ame esının yapma a o dulda-ruz.. ıye agırışıyor ar ı. yu ır uvvettır. ere ıstı - ve e vız suretı e mu a ! ere pon istinat ettiğı ıstihkak maz- ı b 'h b • , 
Bu esnada, talebeyi teskine sal sahasında ve gerek terakki muhacirlere harikzedelere tem- 1 hatasının havi olduğu meblağı n grev u gece nı ayet uı- 1 

rinci sesli \'C ş:ırkılı ı n l·! m:ı:nyı, Yunanistan. Mıar 
HSJir memleketlerde lı:ıstl:lt ı ıtı kızanmışnr. 

llAveten: FELIX Kr • .ıı ı c•nlı resimler) ile 
'f'ABr:RNA ılspanyol dans ve ,arı..,Jan) 

Bu gün ,ut 9 elan itlbarea ıenziltth mıdaelu 

•••••••• Telefon: B.O. 3088 •••••••a• Dün akşamdan beri 

• MAJIK SiNEMASININ 
~imrli) c kadar göriilmeınlş bir muvaflılkıyt·de 

gösterm kte olduğu 

çalışan polis efendi, vazifesinde yollarmda bizimle beraber bu lik edilecekgayrimenkullerharç nakıt olur. muşRtur. • •"k ! 
muvaffak olamayınca meseleyi memleketin ve bu milletin yük sız ok.rak tapoya raptolu,ıacak- Kat'i tasfiyeye esas tutulan .omanya ıs.ı razı , M~DDEi ~MiMi HALLERi 
Ayasofya polis merkezine bildi- selınesinde kıyemtli birer imi! tır. Kat'i tasfiyeye memur ol- nisbetler dahilindeki istihka'.:ır. BÜKREŞ, 19 A.A. - Meb'-i ) 
cerek muavenet istemiştir. Çok oracaklardır. İstihdaf ettiğimiz mak üzere dahi~iye ve maliye ve üçte birinden daha az mcıl almış 1 usan ve fiyan meclisleri Pariste tam1mcıı Fran,ızca sö7.lli muhteşem eser meşhur Paris artistleri 
gecmeden Ayasofya karakolu asıl gaye de bu idi. Bu da istih- kaletlerincc tayin eclilecekSkişi veya hiç almamı> olan mübadil aktedilecck istikıaz muk~· elena JE\ ' l.\X · COLETTE DARFEUIL fe HENRY KRAU~~ 
mürettebatı, başlarında komiser sal edilmiştir. Memleketin ve den mürekkep bir tasfiye hey'- !ere üç kuponlu üçte ikisin:: ka- nıesile bir zirai kredi ihdasına· ıarafınıl~n remsi! edilmekcedir. 
bulunduğu hal?e Ocağa gelmiş- milletin yaptı~ı ~edakarltlclar eti ~eşki.1 ?lunac~ktır. İstiht-ak efor mal almış ole:ı mübad;ılere dt projeyi k:bul etmiştir. • 
!er, ve tal~beyı ayırmışlardır. bu s~etle .. m~sınır olmuş de- sahiple.nnın e.llerınde bul~na.n yalnız üçüncü tertibe ait bır ku- Aman'da eşkitalık m•~_..~ ...... ••~HM .. •~IMH~ 

1 
• ~u ı<ekilde kongreye devam mektır. Mubadıller de bulunduk ve tefvız komısyonunca venlmış ponhı yasfiye vesikası verile- · , J 
ımkanı mevcut olmadığından ları yerlerde yabancı kanunla- olan mazbatalar bu kanunun cektir. B\ı kanuna tevfikan müs . A~'iAN, 18 (A.A) -. Aman! s t ı k R k F b •k' 
zabıta, kongrenin inikadına mi- rm hükmü altında kalmaktan- mer'iyet;nden itibaren üç ay zar tahikleri namına tapuya raptı, ~e ~s_ - Salt arıısında~ı yollar- ! a } ) a } a f} ası 
ni olmus ve toplanan talebeyi sa buraya ge1mekle vatanlarına fında mazbatalarını tefviz ko-, 15.zım gelenler müstesna olmak 1 a y~gmacılı~ ~dell hır eskıy~ +"'.,. 
dağıtmıştır. 1 ve millettaşlarına ve hatta misyonu reislerine tevdi edip üzere dahiliye vekaleti emrinde 1 c;ete;ı arap gon.ullu .ku~v~tlerı ı İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 
Bir emi d • • ?ı~yete ?e h~zmet etmek mukabilinde makbuz almalanıki bilumum gayri menkul em- tara mdan tevkıf edıl~ıştır. • A •• •• •• w •• 

g yar ım ıstiyor ısttklal _v~ ınsanlıgm en yüksek ve istihkakları mazbataya mcr- va! hazine emrine \'erilecektir. ,Fransız w Yunan tıcaretı • Umumı Mudurlugunden: 
MARSİLYA,. 18 (A.A) - derecesını de tanımak ve tanıt- but bulunmayanların mazbata istihkak sahiplerine verilecek ATİNA, 18 (A.A) - Yunan'• ld 

1 
G 1. 'd •1 h . dd . d k f b-'L ••. 

, İzlanda adası cıvann.1- kazaya k debn· h ol 1 k .. b "dd f f' . 1 "k' . M 'ha . aren n a ata a .. um ane ~• esın e ra ı a r.u.ası ,.. _ . . ..., ma saa e maz ar muş- a ma uzere u mu et zar ın- tas ıye \'esıkaları satılacakgayri nı_ ıımetı art nı yetındc i .. .. . .. .. o 
ugramak tehlikesıne düşen lardır. Bu onlaruı çektikleri ıs- da müracaat etmeleri mecburi- j menkul bedeellerine mukabil na 1 meriyet müddeti bitecek olan 1 ub(tıı çıkarılınışnr. llluz:ıyede 7 ısan 931 sa.ı gıınu saar '. 
"Lort Beaco?s~ield" . gemisi~- tırabın ve belki de uğradıkları dir. Bu kanunun mer'iyetinden I kit yerine kabul edilec~ktir. j Fransız _ Yunan ticaretmuahe-ı da icra edllecejı;indtn caliplerin. ;-arclannı öjtrenmck ve fabrı· 
den bu gece ıstımdat •.-retleri maddi zaırarlann paha biçilmez itibaren 6 ay zarfında her vili- Meclis cumartesi günü toplana desinin mefsuhiyetini ilan et- kayı ıı;cirmek iizre ima!At şuhe,ınc müracaatlnrı. 
alınmıştır bir karaılıiıdır. yetten teffi:r komisyonunca mu-~ caktır. 'rniştir. i •••• • •• • • • • • • • •MHMı••~H .. ,.... 
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ı-.,.lediufde / .1:ıu,r:ıte 
fzmir ~ ~~eciİ e;-caddesi-I Tal ebe birliği 

nın tevsii ilerileyor• Aradaki·i'itl~1if esas Muht~l.it malçı takemi " -···-- · ı . . ·ı h 11 d'ld' kını o aca 
.• Cznecil rdc Fen fakultesı- ıtibarı e a e 1 1 İ . İstanbul muhtelit-

nın lıul 1 1 1 a· ı·-· .. zmır ve unı ugu mahalde Je e 1- Milli Türk talebe Bir ıgı mu~ 
1 

asında üç ve beş nisanda 
yede~le bazı di.ikkanla.r i:;timlak messılleıi dün hukuk fakültesı enıalarcak olan mühim maçları 1 C'ek b · · --1"1 · d b' · yap · 
tnek • u _cadden;n tevsı "" talebe cemiyetı b~;'.1s1:1. a ır ıç idare etmek üzere İ~tanbul .. mı~ı 
1 d" tc oldugu malumdur. Be- tima yaparak birlıgın ıçınde son t kası futbol hcyetınce Turkı
l e 

1

Yccc buradaki toprak yıgın anlarda esen nahoş hava~ a futbol federasyonu reisi 
~ı 40 amele vaşıtası ile kaldı- ~a;n 1 vaziyeti görüşmüşlerdır. f:amdi Emin Beye teklif edil

r, tnaktadır. Fen Fakültesinin Ao adaki ikilik esas itibarile be~ miştir İstanbul futbol heyeti 
~~n~n?a~i bu toprak yığınları ıa::~ edilmiştir. Önüm~deki Hamdi Emin Beyin mıntaka
f k.~kı ~· ve ondan sonra fen günü birlik kongresı top- rnızca masraflarmın temin edi
"a ·Ultcsının karşısındaki sabun ~ma 1 nizamnamede bazı ta: leceği ümidini izhar etmiş ve 
~u l~nınnı eııgazı kaldırılacak- di~~c~ cpılması teklif edilecektır btı suretle federasyon reisine 
c~iıd·~bcra:.ı bu suretle tevsi a }H kuki eserler İzmirli futbolc_uıa;ı tetkik e~~ 
n · 

1 
en _so~ıra tramvay hatla U .. . ebe cemi- mek fırsatı verılınıs olacagı mu 

me~a genış~-YCCek ve burada Hukuk fakül~esı ta~rle basıl- taleasını da ilave eylemiştir. 

. 
\ l''J'N 
\'aun. 

PırJrdello Terctim: eden: . J l"uat R 
Gişe h<r guo s""t ~,~., lt:hıren 

ıçıktır 

,\·u y::,ınA n :- Jt \"Ocukhır t -
Y-tr 1\.1 kıhı • cdılnıe7 .. --------

;..';.;';..;';....;.' •::.. . . . ~ -
Tur. ıye İ~ Banka~ınd" 

ı t. \1 rt 9a ı 1ıJza •e-1 ~unı 
a~,lm u t • B·•ııknrr.ızı:-! kiralı 
k. ııar ı aııcsı r d~alınde bı 

mikr.ır ı ıra htılı;nınu~ olJu(:ıın 
drııı s:ıh •ıınin llanknınız huku• 
müşavirli~ine mur.toı:ıtı ılA 

1 olunur. 
------

1 1. .\ N 
lstanlıul mullı.ıkatınd;ııı (. ıln 

ılc lleyoğlıı bcJnir.dı' tal,rc d 
dcmirrolıı Ttırk Anonı ı şirke 

_.15 c0u1! _tehlıkede h_ert_ ar.af edil- yeti evvelce csk __ ı ~arflhukuk eser f7tl1'İr fı.tbol heyeti ınıntai:a 
'" ::.caktır F ı h n Hugun hu g•cc knııı~ Na~ıt ııe, 
da.. d"l"k• . •a.mltenm altın mrs bulunan mu u b g"a ka merkez heyetinde topı:ınar.ık ve hcy'<ti il rmınc 11.ır.m kon,erı ı sım ı.ı heledi . . lak : . · harflerle asma . lı h · · 

Ferah sinemada 

Brnınural •Knoll• tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
Asap müsekkini ve münevvimdir .. Bu müstahzar milyon• 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor- j 
lar tarafınd.ın tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayrtt olan müsekkin tesirini gösterir. 

1
. 

Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yokıur. - Eczanelerde 
IO veva 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alman
yada l(heın üzcıiııde Ludwigshafcıı, de KNOl,,.L A,·O. dır. 

İstanuul miıl!, ıLııtııııLın il~} 
o~lu ıle Galata beyninde Talı 
celArz demiry<•lıı Türk Ano. m 
ş rket., l 917 wcsıııdr in " 
cdılr;;i 1 olan yı.zdc beş faızl 
"'! l \EL,. talıYilAtıntı dit 2 
ııı.maralı ,.e 1 Nhın 1931 ta 
rihinde munkazi kupon lıc,!elı
nin i~bu tarihten itibaren O 
ınanlı Bankası G:ılnta merkez 
ı,rişclerinde mezkur Bıınkn 'a ı 
tasilc tediye edileceğini mczku 
tahı ilAt hamilkrln il!n ile ke bl 
şeref '!}'h:r. 

edilmeyen bir l f :e~e ıstım lerını ye~ . e başlamıştır. meseleyı mev~ıı a s_et.nışt~r. sevıl<n meşhur çirıı;rnekr ·\<><> Jana 
ki, bu da istim!~ a b~na kalıyor rar vermış ve ış. f ti Mınta~~ heyetı tt:amdı Emı~ıı sin<nı;ıd, ı"ııum Peıı>< '" \"•h'"ı bal 
sı müııtaz· .~k edılerek b~ Çay zıya e . Bey gıbı .bey.nelmılel ~çlar. ı- 19 """n !ılm •>rıca ,an cır. geJın: anı bı·ı cadde haline kule fakültesi talebe cemı- dare etmış bır hakemın İzmır- E . '· --

H .ş olacaktır. !fu f dan 1930 senesi me- İstanbul maçlarını idare etmesi • kler I ıyatrosu 
h aber ~ldı~ımıza göre hala yetı tara ın refine verilecek ç~y pek ziyade şayanı arzu olmak; Operet Olimpia Kandioti Rı-

Gemlik be'e.iiye riyasetinden: 
Gt•m ik b>lİ'asının elcktlriklc tenviri İÇ"'"l. l;\zıın gelen keşi[na· 

me rlArvc ~artnlmrlerln tanzimi 21 gıin miıdd: ele münaka<aya 
vcrildiJliııden talıp olanların ~artnar:ıeyi ı:,örrıel: üzre Gemlik hcle
diyt"nc mtır.ıcaatları itln olunnr. l·J·931 

t a1dmalullcrınin işğal etmek- zunlaınbarı ş:Unüne tehir edilmış- la beraber bu hususta İzmir çardi. Bu gün 14,30 ta "Atina 
.. e 

0
• ukları daireye giden yol ç~rş a mıntakasınaca mali fedakarlık- Apaşlarr" 17 ,30 ta "Acemi Ef-

!zenııde v~ bu yolun tevsii ile tır. k t I besinin ta bulunulmasaıa imkan olma- rat'', 21,30 ta "Frini" Yann cu-
IJ kaeyda çrkaca~ olan harap b~ra Huku. .a e <lığını ifade etmiştir. . ma~esi "Çoban Askı" Yakında 

ce~': da beledıyece hedemedıle- ıçtı!::ıaı . İstanbul futbol heyetıne bu Eskı ve yeni asırlar, Bayadera. lstanbuJ P. T. T. Baş 
müdürlüğünden: 
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l,canbul Trar.w:ıy şirketindetı; 
ttanbul Trnım~.ıy ~irkctı , 

1918 senesinde iJ.raç edilnıi., 

olan yüzde beş faizli "Tram\'ay,, 
tahvilnmıa ait 26 n ıımarnlı 
ve ( Nısan l 931 tarih ndr 

müııkazi kupon bedelinlıı 
işbu tıırilıtcıı itib;ırcn O· . 
mnnlı nJııkn<ı Culara merkez! 

Ci,elerindc, mezkur B:ınka '" 
sıtaslle tediye cdilece "ni mcr. 
kQr cahvil~r hamillerine !'An 
ile keshi ~ercf eyler. 

ır. kule fakültesi talebe ccını- yolda bir cevap yazılması ve şa c·ıd· b-d.- -- . Nişantaşı caddesi ı;ıu ' tesi günü saat dörtte vet Hamdi Emin Beyin seya- l ın e e 1 taravetı 
• • • yetı .pazı;;: nasında fevkalade bir hat kafılesine • i~tiraki oraca 

. ınşa edıhyor cemıyet kıdetecektir. Kongrede temin edildiği takdirde muma- p A ı M o ı • f E 
1 _Nışaı1ta~;nda bir çok mekteplkoı:g_r7 a heretinin hesabatmı ileyhin hakemliği memnuniyet- ff ı 
erın top1and!ğı, adeta bir mek- esk'.·~ ~:n kcınir.yon vazifesini j le kabul olunacağının bildiri! -

~eı: kıırtiycs~ bulunan toprak so- ~e~~~I :ttiği cihetle bu hususta mesine karar verilmiştir. f f f ~ 
agnı. beledıycce yaptırılması 1 ık T"ı ra oru okuyacaktır. ı . . . . . ua e sa UDU 

tekarrür temistir Belediye bu hazırlad g ld p . a nazaran es-
1 

1stanl.ııtl mulıtelıtının ekzersı:ıı 
.,. . . hali Haber a ıgımız. l b 1 { b 1 h . d ,,en:ş yolu zarif bir bulu var .. , 1 , t' "porda siddetle 1 stan u ut o f:yetın en: 
o · hıuıre ıeyeır~ · M 931P ·· ··s d e f[etirecel· a<>açlarla tezyın e- ' a·ı kte iir Ve iki bm Z2 - art azar gunu ta -
d · • • itham e 1 me · ' · · d B ·ı S K c~ektir, . cı'c verdikleri tesbit edıl- ywn a eyog ıı por - urtu-

1 Dün lıu yolun ihaleci muaıne lı~a ~ ' luş muhteliti ile yapılacak ha?.ır 
le · ·· · · • f daıı 1 ınıştır. uk 1 I k ·· t- k d h b 1 ., sı encumem daımı tara m j Kcmisyon raporu okwıd - ı km.~sa " ~sclm a a~ı; u uıln-
ı 'ın~ı edilmiştir. • . . idare heyeti aley- ma. uzere zır e esamısı yaz r 

tkn1elderin daha küçük ~~~eSC::~: ei~amesi için _hey'eti futbolc~larm futbol levazimati-

i'e 

tıras krenıinin • 
i timnli ile temin edilir. 

Vesaiti ııJk iyede kulJa,ıılmak iızrc ıoouo kilo bcnzınlc .ıou 
kilo nıakina y.ı)!.ı aleni olaıuk nılinakasaya vazoluıııuuştur. Mü. 
nakrnı martın ~Sinci ç:ır~amba ;;ııııii sJat on clürtre icra kılınaca
ğından talipler ~. 7,5 nislı.:tind.: teminatı muvakkatclerini haml-
1.:n lısş miıdiriyeırc müte~ckkil komisyona gel. inler. ,artnanıeyi 
görm,k isteyenler baş miidiirliik L:ılcmine müracaat eınıelldirlcr. 

Edirne Vilayeti Encüme
ni Daimisinden: 

·------
!LAN 

Türk Anonim Elektrik Şitkl· 
tinden: l d.. ·· .. , .. r · eden salahiyet ısteı:ıe- le saat uçte hazır bulunmaları: 

o.ması uşunu uyc urzu.mıy • Vefadan: Husamettin, Saim. 

Son zaınanlarda şehrimikizdke- cHe ·tkır. k talebesinin 50- Beşiktaştan: $evket, Hüsnü, 
ki fırınlardan bazıları eks ~ - U U .. .. .. Fahri, Hazım, Eşref, 
ırıek çıkarmaktadırlar. BeledıJ'.:e ncİ yıldonumu İstanbulspordan: Tevfik, Or-
ekmeklerin 1000 gramdan aşagı D ··ır·nun hukuk fakültesi han, Fahri, Hasan. 

Tıraş kreminin kiiçiık modeli 
gelmiştir. Her yerde satılır. 
Türkiye için accntıı ve depo

ziterleri: 

San'atlar mektebine elektrik daı•esindc idarrl husıısiycye alt 
bir adet elli lıcrnir kuvvetinde 368 numaralı DiZEL morörü 

satılmak üzre kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Müza
yedeye i~tirak edeceklerin n.oröril görmek üzre so.n'atlar mektebine 
müracaat etmeleri ve tekliflerinin usulu dairesinde 7-5·931 salı 
günü saat on beşe kadar Vilıl.yet daiınl encümenine tevdi etme
leri illn olunur. 

Türk Anonim elektrik şirkcrr, 
1919 senesinde ihraç edil mi~ 
olan yüzde bes faizli "Elektrik,. 
tahvilAana ait 24 numaralı ve 
ı Nisan 1931 tarihinde münkazi 
kupon bedelinin, işbu carihten 
itlba•en Osmanlı Bankası Galata 
merkezi gişelerinde mezl.:Or ifan· 
ka yasıtasile tediye edilccegini 

mezkör tahvilat hamillerine llAn 

olm~ması için evvelce sıkı kon- . ~ru u . devri esinin 20 Beykozdan: Sait. 
trol ahkamı tatbik ediyor~u. . e~cı seney\ y 

1 
d Anadoludan: Mahmut, aHlil. 

Belediye, şimdiki ~azıyetın nıs~nda:• ko~ erans sa onunr ~ Galatasaraydan: Melunet Sa-

Şark Merkez Ecza 
Türk Anonim Şirketi 

lscanbui, Sirkeci, Horasan-h· 1, sikayetleri mucıp oldu- tesıt edılmesı kararlaş.tırıl~ Ş !im R b .. 
ır ço • - A F k""lt t l be cemıyetı el- ' e ıı. ğundan ekmeğin bazı vru~~ 17r .. a u e a e . · Fenerbohçeden: Zeki, Fikret 

nıem!eketlerinde olduğu gıbı lincı sene dolayısıle mektebın Muzaffer Resat. 
clyan ilan 

lstanbul Dordiıncü icra Daire
sinden: lm · · k tli h tıra ve hocalarına ' • dal:a kücük kıt'ada o ası ıçın ryme a d kti B • Süleymaniyeden: Davut, Ru-

t k"k - kt dır ait bir albfim neşre ece r. tı • 
1 et .ı ·at yapma a . 1 .• d f ' ··ıteru"n eski ~·e yeni hi, Bey er. Tamamını 20400) lira kıymet 

1 al ıum e a.cu - ~· 
Esnaf ceza arı . bütün hocalarının ve mezıınıan Evlenme 

Dünkü aksam gazetelermden nrn resmi bulunc.caktır. Harp Akademi•i talebesinden Top 
biri es~af cez~larınm belediyece Gene 50 .nci sene münasebe- çu yü2baırsr S. Turgut Beyin cvlen-

takdir ediltn l\ıraköy"unde K<mankl!Ş 
kara Mustafa l'aşa m•hall"indc lla
raççı ve \'oy\'oJa c•ddesinde kdin 
esli 1 Mü. l, :ı. ~. l 1 ve yeni ı, 
ilA 5, 11, 7, 9, 11 numaral.1rla mu
rakkam ve üsıünd~ odal•rı hıvi dük· 
Unların. dört üiz otuz ii<ldc kırk 
iki bi<1esi 25 :\isan 931 mihine 
mü-;aJif cunı:ırrlsi gUnü S3:tt 1:1 ten 
itibartn 16 \& kaJ" btanbul 4ıin"ıi 
lcra m<mur!İ.ı.t~n~a satıl ıc.ıkur. Satış 
şmnamcsl 14 • ıssn 93! t.11ihlndc 
divanhane\'C talik ulilectkt!r. Tokdir 
olunan kıı·medn hissere mu,Jp kır· 
m<ti hulunduğ"u takdirde en ziude 
arttıranın Usnınde bırakıl: "ıkur. ·Art· 
tırrnayı i"tirak için hıs:oc}e mu~ıp 
kıymetin yüzd: yed! ıeminat •kçe>i 
IAzımdır. 

tezyit edileceg" ini yazryordu. tile 23 nisanda da Tarabyada 
1
me Şmı;raaNirrued·, dün Bddeti~ta1ttkia. Akar

13 
et-

., naza- . ·ı ı .. ti er aır ını ca eıınt c nu-Yaptığunız tahkı.mta b!r balo ven.ece:' r. ı maralı hanede yapılnuttır. Yeni e,,. 
t~ıı henüz bu hususta mukarrer D .. •k hl arı kıyılan lilere saadet temenni ederiz. 

lıır şey ycktur. un nı a'f l Hi'aliahdarın talebeye 
/. 1• 1- çı. t er .. . 

<> 1~ e . 1 . mur musaıneresı b - • • Fa•ih evlenme ı~ erı me -
01.f h _ i,Ç!.DİD eVIDJ ,;; 'aa diin nikahları kıyılan Hiliili~lı~~r .. cemiy<:ti 23 mart ueı lu.,un !ardır· pazartcsı gunu saat ıs te Tene 

ı Çiftler şun • b d D ··ıb d · · d af Tahire H. Ali Bey, Se}"risefa- aşın a a~u e aY,ı tıyatrosun 
SOY U . . . e ambarı rruhasibi, Nefise ?a ınekteplı~ere .ma~sus .?lmak 

Emei·y•eme;t nıalıallesı bek- ~ 1iziz Bey, Ayşe H. Mustafa 1 uzere duhu.hycsız bı'.. musanıe
Çısı İbra! · Mehmedin odasına · . Ef Huriye H. Mehmet j re vereccktır. Bu musamarede 
hırsız · ıın; bütün eşyasını Nec~tıEf ., Halide H. Mustafa gençler ınahafili tar~fmdan bir 
Çalın tgırrnış, Tahı~ Ef., Nefise H. Mehmet/' piyes temsi! edilecek ve musiki iŞ ır. Hac·ıı ., · I ·· y ı . ı k"katta hJrsızm J d'h H Mehmet Maz- ve saıre \'aryete numara an gos apr an ta ı ı • Ef Me ı a · . . · ı k · 
sabıkalı Kemal Yusuf oldugu , ·· f Müzeyyen H. İbrahım ten ece tır. .. 
anlasılnı alarla beraber ya- lum E ., Veremle mucadele 
it - ış, eşy Ef . 1 . de k ala.nımştır. Eminönü evlenme;. ış enn ongresi 

Z b k · ·r 1 ·n nikahları kıyıl-orlu e Çl dün ı:ıu çı ten · . Veremle mücadele cemiyeti 
R:uınk: da Mimar ·Hayret- mıştır- H"' · · Hüsnü bu sabah saat 10 da Türk oca-

tiıı. ınaJıalalpı. ·n bekçisi iken i- Ruhsu?e HH. yuseyınf Ziya B. /ğmda senelik kongresini akde; 
. esmı 1 N ıye usu ' k . Hab ald - .. Şındeıı çrk ı Hüseyin evve - Bey az '. Ef Feride H. dece tır. er ıgnnıza go-

ki gün ~~an da heyeti ilıti- Hatun H. Nurı ., z !ıra H re kongrede seı:elik faaliyet ra
l'ati.yed ~ ~~şa fendiyi taban- Osman Ef., Fatma H ~uhid~ poru okunacak, yeni sene bütçe 
ca ilet elnd. a dn ek· Hüseyin Ef., FaHtınAhma · tefen- si müzakere edilecektir. 

e ı ıt e ere • d . Ef Fatma . e 
-. Yeni bekçi mahallede o- d'.11 ·• ı:~•ııhul lcr~ riyasetind•:n.' 

laşlllryıı ak k ya onu ya se- di. . . _ . Kıbar Ali hardeşler :\T.1:ıtumlan 
tıi teı:n:·~ : yo d~a tehdide b~- - l cinnet alaimi gösteren bır unnnil• lst.tnbul'da me\'Jancıkto 
\aırı1 ... f~ kaenm, li~yle tarafından e~~" bir konsoloshane kapıcı- Şamlı banının birinci katındaki da· ,,, a t po s er Auu,.n h d · · · d 
"al· 1 • irei ma rnıasın a ıcrayı ııcaret e en ' 't anmıştır. d • di sı ıle :S . maaşını ben veriyo- ye lzmlr \'e S•msunda şubeleri bu· 
•'>.açkçının teh 1 

. - e;.n bana hürmet etmi- ıunan Sarım, Fwoo, Riza. ~luhsin 
. Ieaçakcılıkla mesgul Onıuk ruın ne ıye k rmiyorsun diye ,,. IliKmeı neylerden mUtqekkil 
lliı:tıinde bfr adam K~ırtuluşta o- yor ve ekme ve kalanmış, tıb- kollektif şirketin:n konkurdato içın 
turan sabık Me kez memuru kavga ede:.ken :ı:lma . t"r ır.ühlet itası talebile htanbul icra 
lı · . · r dl' gonden ış 1 • · · .. • k b ı .. 'l.ırıı:taı · f d" · tabanca at- bıa ıye k ve ıoraı mercııne 'u u u an mu-
'1ı<ık ... u el en ~ t ·ş fakat Kaçak ra l racaatları uzerlne icra blınan tetki· 
"ak ,"urctı e te t e mı ' da Mimar Hayret- kat ncıi.:esinde kcnkurdnto talebinin 
· a anırustır · KumkapT Daınya nazarı itibara alınm.sına ve ir.ra ve 

I<avg~lar - Cerhler tin maha~ledsinkdeç~~u;:rak 3 ki- iflls kanununun 278 ve 279 cu .nad· 
' · n evın e a ·b· b ı ık· ı. l - Beyoğlunda aşçı. Kapns nosu 

1 
kilo rakı bulunmuş- deleri mucı ınce orç uya ı ay 

f"'ndisinden alacağını ısteyen lo şarap mühlet '"rilmesine ve lstanbuldı 
lt;ııcı Mustafa ile kavga ve ona tur. •1 akaJandı Bahçekapıda Anadolu hanında !~ 

l !akları ıapu sicil ile •ahit olnı•· 
yan ipotek alacakiıl •r ıle di~cr uli· 
kaJarm ve irtifak hakkı sahıpleriııin 
bu haklarını ve hususile fıtiz ve 
m•.rafa dtth!I olaıı iddi,la ını ilAn 
tarihinden ieih:ıren yi rıni giin i~·inde 
e\'r>kı müspitelerı:e bildirmeleri lt
ıınıdır, ak i halde hJkları ıapu sici
Hle sabit olmayaıılo: ••t•> bedelinin 
payhşmuın la1 hanç blırlar. Al.ika· 
darların ıcra "" iliA · kanununun 
l 19 uncu nıadJt'.;iııc gOrc tevfiki 
hareket etmeleri lilıumu \'e müt<ra
kim vergi bcleJıye resimleri vakıf 
karesi müıtcriy< aittlr. Daha fazla 
malOınat alm•k isteyenlerin 930 62 
dosya numar:tsile memuriyctimiz:e 
ınüracaaıları ı e ikamctl{~lıları meçhul 
olan hls;<darlmbn l\Azıır, l'trdl, 
Tarık, ::'efik ll')'l<r hn\:lannda tebl!g 
m•kamına k•Jm olmak üzre il1ntn 
tebliğ oluour. 

Z•yı: C\ulu tezk<renıi ~;;:
kai ask:cri\·t!nı zayi eyll'\.hm. \'eni· 
sini abzedeccıtim len zuhurunda hUk· 
mü olnıadı~ı iMn olanur. 

Fırka 41 Alu 19, 1 inci tabur· 
dan &ıı abat Karımurscl divani şadı 
k•;}Iü Gorcü oğullarından .:ial>an 
oglu 1Jl7 IC\'cll"ılıl Salih. 
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lı---.-ımmım----------= Devlet Demir yolları idaresi ilanlar 
-.. ....... am .. =ıım:miııma._._ ............. -. 

H. P. mağazası müdlirluğünden: 

idaremiz için p~7.arlıklıı mübayaa kılınacak olan (kırtasiye, hır- lstanbul 4 Uncu icra m'murlu· 
davat, muşamba cHası, galvaniz saç, hamızı kibrit, elektrik, mal- tundan: 

ile kesbi şeref eyler. 

umesi, boya. külçe ktır~un ve saire gibi) (57) kalem malzeme- Tamımını ( 3600 ) lira lıym•t 
nin itasına tnlip olanların müfredatını görmek ve izahat almak takdir edilen Bakırköy'ünde Davut-
üzre cunı:ırtesi \'e pazar günler) H. P. mağaı:ası mübayaa kısmına paşa'da borulu çeşme mev'.ciindo 

lı:Aln 15 Nu. hı mu kulübe bosu mürnc;ıatları ve teklif fiatlarmın kapalı olarak (23·3·931) pazar· nın tamamı 25·4-gJı tarihine mu 
resi guıııı saat on bir buçuğl kadar pazarlık daircsint tevdi eyle- ıadıf cumanesi giiniı ögledcn sonra 
meleri müJ<lctin:le verilmeyen tekliner ile yerli malı için veri;en Hat 13 ten 16 ya kadar lsıan!ı"I 
fiat numuneleri beraber olrnaJıkça Hatların nazarı dikkate alınama· 4 üncU icra daire•inde a\°lk artırma 
yaca~ı ilAn olunur. suretile saalacak ,.e 6·4-931 tul.un 

----~~~-:·-~---.. ............... _ ................. _ de de şannamesl divanhaneye taJ,k 

f İstanbul belediyesi ilanları I olunacakar. kurmaya iştirak ıçı.ı 
.. ---·-- - .... _.___ -·· f yüzde yedi teminat akçası ılınır. 

Div"n yolu:ıJa .Sinekli nıedrcscsi kiraya verilmek için kapalı Ve mütE·rakim v<rgiler ile bele 
zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin ~Jrtname almak için diye resimleri vakıf [karesi ınüşıerı· 
her gün Lt:vazım nıüdürhiğiı:ıe müracaatları 49,5 liralık muvak- ye aittir. H1kları tapu ıicıllerile &alı'ı 
kat teminat nıakbu1.ile ~artnaıne ve trklif mektubunu mühürlü olmiyan lpot<k ılacaklılarile dığeı 

al!kadaranın ve ir!ifak hakkı sı~ip-
zarfa koyarak ıh:ıle giinü olan 12·4-931 pazar günil saat on beşe !erinin bu haklarını ve hususile faiz 
kadar encümeni daimlye vermeleri. vt masırlfe dalr olıın iddiıbnnı n ~ 

Et, Ekmek, yaş şebze 
mübayaası 

Nafia fen mektebi mübayaa komis-
yon undan: 

l\!ektebin llhyıs 931 ğaye:ılne kndar olan iaşesi ne ait ET, EK. 
MEi\ YAŞ Srlızcnin kapalı zarf u>ulile ihaleleri 16-4-931 per;em. 
be ~dnü s;ıJt .ı de kra oluna:ajtından taliplerin yü1.de yedi buçuk

tcminatı ıııurakkııtckrini iktisat muhasipliı:;i veznesine vererek 
mıısaddak ticaret vcsnikile Güıniı,suyunJaki mektep miibayaa 
tonıi;yonuna nııırncaxt eylemeleri ilan olunur. 

.i'..ayi: J Marı 'l.11 salı günü ak
şomı evin stn<d~ Sakına l laııın \'< 

Ycnil:apı Sül yman •!• camılnl 
maa~ cüzdanlan ile 75 lirayt h&\·I 
cuzdsnıın zayi ı.ıl.nı ştur. llula~ zatın 
p•ra kendisine ait olmak üzre maaş 
cÜ7.danlwnı evin senedini ve dlgcr 
cvrllkı gi>nderınesı insanıyec n11mını 

rica olunur. Aksarav Gureba 1 luse· 
yin aga mıhallesi Şeyh Osman SO· 

kak No. 7 llafız Refik 

Asya Bankası 
'furk Anonim Şirketinden: 
fünkamız hcy•tl umumlycsl 9 

nisan 931 perşembe gUnil sut 14 te 

tarlhindon itibaren yirmi güa içinde 
<nıkı müsbitelerile bildirmeleri il· 
zımdır aksi halde haklan tapu sicili!< 
aabit olmıyanlar unş bedelinin pay . 
b~muından hariç kalırlor. AIAka· 
d.arlınn yeni icra Ye IOh kanunu 
nun il 9 uncu m•ddCJ! hükmüne 
g1>re tevfiki hareket etm<leri •e 
daba fula malOmat almak uıeyen· 
!erin 930.304 <kısya ııumarasile dı
iremiıe müracaatlın ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra mtmurlu
ğundın: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
parayı çe>·rllmesi mukarrer muhtcli! 
renk ve adttt• kürk. esanıı, :illr;;ı, 
undally• perde, dolap veulre vr 
bir adet ufak m•sa 22·3·931 p!>ar 
günü saat 16 buçuktan r 7 bucc 1 
kadar Gılata'dı DanOp siı:orıa •la 
nındı 35 numcwlu oda ıç'nd< ••tı 
lacagındın taliiJ olanların muav ea 
gün '" same dairemizin 930 4.İ95 
d<)Sn numarasını hamilen m•hal'I 
mezkörda hazır bulunacak m 
runa mf.ıraca..3t1ıın i dn olun·ır. 
~~~~~~~~-

htanbul ikinci icra ~lem Jr , 

guudao: 
ktifür etmistir. ispenç lsmaı Y . numeroda ayukst Sa!Aiıaıtiıı be)in 

~ ~ · d t il Çıçek komiser tayinin< •• S•msun ve iz-
- Me rutiyet mahallesın e Sabıkalı İspenç sm.a. · d mirdeki eşı·anın tespiti ve kıymet· 

()t ıran Fatma hannn Ayşe hanı- d Hakkı efeı:ıdı ısının e 

1909 tarıhli ~. 5 fai7.li lstan
bul Şehremaneti istikrazı 
Osmanlı Bankasıııın Galaca ve 

Londra merketlcrinde, i~bu i!a. 
nın tarihi neşr nd.n itibaren, 
1929 senesi Nisan tarihli itiJAf. 
nameye tevfikan .18 numaralı 

kuponu ibraz cdı'.miş tah' ilfrun 
15 !\!art 193 l vadeli 41 nu-

1 tnnbul 7lnci icra memurluıtun 
dan: 

2 nci \"alıf ilan 18 numerolu da
irede suretı adiyede içtim• ed<ccktir. 
l\iumrıameı d•hilin'n 24 üncu '1lıd 
de~i oıucibin e asalctrn ve vek4fe· 
ten otuz hisscı"< malik olnnların 

heyeti umumiyeye iştirak edebi! .ek 
iızre > evml iç• maJan eve iki .ın gün ı 
zarfında yetlerindoki hisse enedaıını 
mezkOr daireye m kpu1 ınuk ~il nde 
teslim eılem<icri il!n olunur. 

Bir borçtan dolayı mahcuz vo 
S3tılması mukarrer bulnn.n lJ 50rJ 
kıyye ıizum sirk 50 adet (50, l) 
ve (6Q(l) ki'oluk •ııı 26-3·9,lt t;.r 

hine mı; adıf perıembc günü suı 
12 den 13 • kadar Yenişebirde dc•e 
ıi:t, u cadJesinde :-:ı, 0

0. lı mağauıda 
lıilmUzaylde saulacağın laır talip olan 
!ar gün ve s .. ti mezkQrda rJOhıl 
tinde hazlr boluaAcak ınemurun1 
Q30·50 tı do ya numara,ile mürac131 
etmeleri ılln olunur. 

'lı pazarın a . k aka !erinin takdiri hususunda komisere 
· 

1 
ta~Ia başından yaralanıIJtır. bir zatın parasını çalar en Y mua\'en<t tımek Uzre lzmir birinci 

Hırsız değil deli JanmIŞtır. icra memuru ile Samsun icra mc· 
""· .Dünkü akşam gazeteleri Fon Yangın başlangıc:ı_ . murunun da komiser t•ywler.ne ,,. 
"tı 1 lm hır d d gen ~bu mühletin ildniyle b r~:ıer icra ' den isminde bir A an. - ou··n b'ıri Taksim e ı 

1 1 ı dli b şlangı ve tapa sicil memur uk anna ~ 1 '.1 yakanl::ıdığmı ve a yeye B nıontide iki yangın .. a .. .. - bildirilmesine kara• verilmiş olduğu 
es!ım edildiğini yazmışlardı. O lmUŞ ikisi de söndurulmuş- ll!n olunur. 1~-~9JI 

Böyle bir hırsız yakalanma- ~ 0 ' . 
llıtşt:r. Yalnız bundan 15 gün tur. 

maralı kuponl:ırı ıçiıı 

başına vedi lngilız şılirı 
edi!e~"!ti il:ln oluııur. 

kupon 
tediye 

Ilır borçtan dol•yı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi nıuK11rrer zücacI· 
yc,·e 111 emvol 25-3-931 ıınhınde 

s;,t vn buçukta lti~or.n Ankara 
caJJ İr'de .j'Hln et matha:ı·il ıui :ı· 
lin~ 911 nun11rafı lhC·k:\n önünde 
satılac•ğından tajp olanların gün ve 
.i.ta.tl mt:.d\.O:rJe iın.zır buJunmıJan 
ılAo olun:.ır 

'. 

Ruznamci !\Iuıak!'rnt 
Mtdı i tdart raporu ve 

bllltıço kıraatL 

2 - Hitamı muddeıltrine b na· 
en mtcüsi idareye yenld<n aza ın
tlhıbı. 

S - Bir mıırakıp ı:ıtıbıbt. 
4 - ~kr1Jdı miltefcrrikL 
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23 Martta karileri için büyük bir 

piyango tertip etmiştir 
Bu piyangoda kazanacak numerolara çok zengin ve 
mütenevvi eşya ve nakit tevzi olunacaktır. Kazanan 

numeroların alacakları eşya şun?ardır: 

: Bir radyo makinesi 
: Bir dikiş makinesi 
: Bir yazı makinesi 

En Talihli Kumbar 
Sahiol ri imi r 

1 mart tarihine kadar S 
liralık mevduab bulunan 
bütiin kumbara sahipleri 
lı ura ya iştirak et'irilecektir 

SEYRiSEf'A 
--;&,;.ez ı:cntı:sı Galatı k~;ır' 
fl•sı 8. 2.162 Şube Acenteıl J 
Sirkeci llühıirdır zado lıaıa 

2740 

Lm r sür'at no5t:t•I 
(Cüm huri yet) ~apuru ti 

mart pazar 14,30 da Gıılstı 
rıhtıırnJan kalkarık lzmir'• 
gidecek ve çarşamba sab3bl 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir rJ" 

kestra ve cazbant mevcutttil 

Bozcaada posta. 
(ERECLI) v~puru 22 M 

pazar 17 de idare rıhnmın 
Gelibolu, Lapseki, Çanakk 
lmroz Bozcaadayı kalkacak 

Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
Altıncıya 

: ( 150 ) lira nakit 
: ( 50) 

ı SOÇETA IT.t\LY 

1 
Dl SERVIST ~ARITL\tl 

ASUNZIONE 
vapuru 23 mart " " 

: Bir tam tertip üç tayyare 1931 

piyango bileti • 
Yedinciden onuncuya kadar : ( 25) er lira 
Onbirinciden otuzuncuya kadar: Muhtelif erkek ve kadın 

eşyası 
• 

Ayrıca elli kişiye (5) er lira Q•••·--· 
• 

R•••••••••••••••V•••••••~ M&~•AA•4•AA• ...... .&Aı.AAA•44A~ 
, ~ :\laruf v. her tarafta tercihen kullanılan 1RIIJMPll~ 

41 0000 Lira Mükafatlı -931 ilk K,·ırası :~TRIUMPH yazı makinelerinden 
:• depomuzda d•ima mevcut mal vardır. /ı.nadoluyı s!_pariş kı-

1 Nisanda Ankarada çekiliyor ~ bul edilir, ve iıtenilen mahalle hemen gönderilir. J<ıatlanmız 

~ gayet ucuzdur. 
~ ~'tiessesomiz bir çok Avrupa fabrikalarından her türlil 
~ ıiparişleri kabul eder ve teklif gönderir. 

: " K C İ L ,, Müessesesi 
1 teşrinievvel 931 ikinci 
için siz de şimdiden bir 

kurasına 
kumbara 

iştir~k 
ahnız. 

~ 
> •• •• ..~ 

lstanbul - Galata Danüb Sigorta Han 
19-20 Posta kutusu 301 

T elgr. Acil - Istanbul, Telef. Bgl. 4561 
1 Türkiye İş Bankası 1 

e 

• .......... 'Y'Y~·····,,....,,.Tlıı. AA•&&~~·AAAAAAAAAAAAA•A~ 

·rüRKİYE ~ÜMHDRİYETİ MERKEZ BANKASI 

Devletimizin En · Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

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

1. 
Tahlisiye umum mü- 'Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

dürlüğünden: 
Kuma<ı dairede mahfuz ve memhıır ntimuneslne tevfikan ida· 

' reni ı göstereceği fabrikadan ılınmak şartile müstahdemin için 
230 ııa 260 takım yazlık elbise ile dairedeki mahfuz nümunesine 
tev!ikan imal e<lilmek üzre aynı miktarda potin imali aleni su· 
rette mtinaka5aya konulmuştur. Elbiselerin 4 Nisan 931 tarihinP. 
mjsadlf cumartesi günü saat 11 de ve potinlcrin dahi aynı gün
,· c ,aat 14 te ihaleleri icra kılınacağından taliplerin bu baptaki 
şartnameleri görmek üzre Galatada rıhnm caddesindeki idare! 
m .. rkeziyeye müracaatları. 

iktisat Vekaleti Balıkçılık mütehassısı 
müşavirliğinden: 

Baltalimaııında ktln l'erltpaşa yalısı nımile maruf binanın bazı aksamı

nın tamiri kapalı zarf uoullle ve yirmi gQn müddetle münakasaya çıka

nhıııştır. Bedeli keşfi onblr bin lçyüz otuz lira otuz beş kuruştur. !halel 
kaı"iyçsi 25 mart 1931 çar~a'llba günü saat onbeşte Galata'dı deniz Tica· 
reti müdurlüğil binasının üst katında Balıkçılık dairesinde icra edilecektir. 
Taiiplcrin şurnam:yl alınık üzre her gün ve mıinaksova iştira~ •tmek 
üzre de rnuıyyon gün \'C l&alte bedeli muhamm<'lin:n yüzde yedi !:uçuğu 

üz .. riAderı t1.:rninat akc::~ICrilo birlikte :ı.ıt .. zkôr d ıı.r!} c mürJcaat et'llelcrL 

• • 

ı\llf 6RO 
JR•t. Apotır •• .,.,, anı n,.. 
Mcatııtanaı Olltycn Du .. ,..,,ı ".,. 
fd lıOı(llı: ınallln. ••Y••loclr ••rttl 
4ılfm.O.. rcnt "' ı.tç••ll ,.,., 
..... l''>I l)ô.I ani •lı•fflltr 

HeJ ft./ .. Mtlllt ~ 
U--.1 Aft11 .. 1uı: ~ 
e..n.....ı Gaaıcı>bcı. ........ ..,_ ... ......_ 

Pertevniyal Vakfından: 
Köprübaşında Valide hanı dera· 

nunda 7 No. oda açık artırma sure· 
tile ve 20 gün miidJetle müzavedey~ 
konulmuştur. Müzayede günü 31 
mm 931 rarihine miisadil salı günü· 
dür. Kiralamak isteyen !erin yevmi 
mczk<lrda ~aat on beşe k•dar lstanbul 
ı-:vı.nf mu Jüri \"Ctınde Pertcvniyal 
vakfı idlrcs:ne 'eya idare encümenine 
müı-:ıc:t:tt '" \ lernclcrL 

1 

& Müfettiş namzetliği 
Üsabakası 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
. 5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara vclstanbul Ziraat 

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

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

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan a
lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürliiiüno bia
;:at veva mektupla miiracut etmiı bulunmalıdtrlar. 

Ku ieı 
Cilt, Freng~ Belsoğukluğu ve 

ademr ikddar muayene vı: elektrik 
ıedavihanesL K"raköy Börekçi fırnıı 
sırasında Na. 34 

Fatih sulh 3 üncü hukuk 
hAkimliğinden: 

Aksarayda Horhorda 48 No. 
lı hanede mukim iken berayl 
tednvi bulunduğu Gureba hasta
nesinde vefat eden Mustafa oğlu 
Salibin terekesine mahkemece 
vaz'ıyet olunmuştur. Alacak ve 
borclularının ilan tarihinden 
itibaren bir mah ve iddiayı ve· 
raset edenlerin üç mah zarhnda 
mahkemenin 930-182 numaralı 
dosyasile müracaatları ilin o
lunur. 

*** 
Ffttih Karagümrük mahalle-

sinde Kabakulak sokağında hilA 
No. hanede mııkime iken ve
fat eden Feride Hanımın tere· 
kesine mankcmcce vıız'ıyet edil
miş bulunduğund1n mfıtevelfi· 

yeden a!Jcak ve borclu olanla
rın ilan tarihinden itibaren bir 
malı ve veraset iddia edenlerin 
üç mah zarfında mahkemeye 
müracaatlan ilan olunur. 

* * * 
Fatih Karagümrükte Tahtacı-

lar namı diğer Sütcü Sokağında 
20 No. lı hanede mukime iken 
vefat eden Sıdıks Hanımın 

terekesine mahkemece vaz'ıyer 

edilmiş ve derdesti tasfiye bu
hınmuş olduğundan alacak ve':; 
borclu iddiasında bulunanlınn 

IIA ntarihlnden itibaren bir malı.
veraset idia edenlerin üç mah 
zarfında mahkemenin 930· 159 
numaralı dosyasile m .racaatlan 
ll!n olunur. 

* * • 
Hasekide Taştckneler sokağın

da 12 No. lı hanede mukime 
iken vefat eden Gülsüm Hanımın 
terekesine mahkemece vaz'ıyet 
edilmiş bulundujtundan müte
veffiyeden alacak iddia edenlerle 
borclulann lllıı tarihinden iti
baren bir malı. veraset iddia e
denlerin üç malı zarfında mah
kemenin 930-181 num11ralı dos· 
yame müracaatları llAn olunur. 

pazartesi (Na-
poll , Marsilya 
ve Cenova) ya 
gidecektir. 

ALBANIA vapuru 25 M 
Çarşamba (Burgaz, Yama, K 
tence, Sulina, Kalas ve lbr · 
ye gidecektir. 

ATLANTID vapuru 26 M 
Perşembe (Napoli, Marsilya 
Cenova) ya gidecektir. 

T&fslllt için Galatada mer 
nhtım hıınında umuml aca 
sine müracaat . Tel: l'ey 
771 - 772 .ve ya Beyoğlu 

Perapalas altında Natta Nı 
nal Türkiş turist acenal 
Telefon Beyo!(lu 3599 ve 
Tokatlıyan kaqısında beyne! 
yataklı vagun kumpanya 
Tel: Beyoğlu 2330 ve }'I 

lstanbulda Eminönünde 1 
'okıı)tında 8 Numarada ace 
vekiline milracaat. 

Td. lstanbul 7 

AOrıyan yer'lnlze bit 

ALLCOCK'S PLASTlt 

Muhakkok aurolto hıNrot " teoolll 
eden fA)'anı ha)'ret eamw pludır. t< 
•• tnlrl o doroeo b010kdOr ki dorhal 
•• on .. dll •Orırı Mrten teakl• 
Allcock'ı Plutor rak111 aelr rna,,...ıl 
ı.ra ıoıktır. zı ... ıaıblk edltdlll .adi 
man ıarfında teelrtnl ita .W .. LYftl 
81yatlk. Romoııı..... Arb oanı..• • 
rOk vo Noıle Ollun ....... ,,. lıa'f' 

l"lnen mulıa•-ot oılomoı • 

POROUS PLASTE 

Dr. HORHORU 
Belsoğukluğu - Frengi ademi · 
tedavihaneli Beyoglu Tokatlıyaıı 
Mnınd•ektep so~ık 3 .S T. 31 

Üskildarda bıanbııl Alancı 
memurlugundın: 

Tamamına 3323 Ura tıymeC 
dlr edilen Üsküdarda lcadlyede 
nık soka&ında atik l ·3-5, ıo- ti" 
cediı 3· 14-16-18, 1·3·5 namartl 
•urıkkam kayden derununda 
dUkkln ye bir furuııu milşıemel 
kıı'a arsa halen bir furun ve 
gazinoyu ve miiştsmllltı saireyl 
mlhallln nısıf hissesi. 

22-4 931 tarlhinı müsadif ~ 
~mba gilnü 14 d:n 16 ya k 
Usküdarda lsıanbul alancı !er& !JI! 
!resinde aabf şannımesl ll6-3· 
tarihiade divanhaneye ıallk edil I 

/ı.rnrmı birinci ve Htıf ~ııl 
Artırmayı lftlrak edeceklerin yO 
on teminat akçuı vermeal liZ'~ 

Haklın Tapu slcllleriyle ';it 
olmayın ipotek ılıcaklılarlı tılf 
allkadırlann vo irtifak hakkı ,. · 
lerlnln bu baklınnı n hususile ıJll 
ve masarife dair olan iddiaları~ 
tarihinden idbaren yirmi gün , 
da ve evrakı milıbltelırlyle ı:!ı.
melerl llzımdır. Aksi halde -,,_ 
tapu siciliyle aablt olmıyınl'! si 
bedelinin paylışm111ııdan hı,;ç tlİ. 
Jırlır. /ı.llkadarlann icra ve~ 
kanununun ıhUmına tevllkl b rtl. 
etmeler! leap eder. Daha faı:l• 1(/i 
lumıt almak isıeyenlcrin 98?°~ 
dosya numarasiyle daireye 111U ~ 
cvle'T'l<'l •ri ı"11ıı ol•ın•ı'" .-# . I 
Mes'ul müdür: Hürharı;Ji' 

(•) N 


