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Yıldız ve Meşrutiyet 
... Tahsin Paşanın Hatıratı 

1 e/rika S o : 14 

Yemen,- Hicaz, Irakta 
lngiliz tahrikatı . ....... . 

'{emen kumandanı Fevzi ve Şeyhülha
rem Osman Paşalar Yıldıza bu 

hususta mufassal raporlar ğönderdiler 
Saniyen hükfuneti mahalliye esnasında bir saika isabetiile 

memurlarından bazı ahlaksız ıfevtolduğu bildirilmişti. 
kimseleri para ile kandırarak Mister Veyınan Bry yahut 
kendi emellerine lhiımet ettirir Eşşeyh Hacı Mansur Abdullah 
ler. sözde Müslüman olmuştu, na-

IDkıseriya iptlİ.dai, yahut bede maz kılar, oruç tutardı Arapça 
vi hayat yaşayan kabailin çok ya mükemmelen a§ina idi. Ma
hoşlandıkları silahları tedarik- halli adat ve kıyafctile urban 
te fev'kalide ikolaytl'k .gösterir- ve aşayir içinde yaşardı. Başlı
ler. Ayni zamanda bunların yek ca merakı avcılık ve •kuş besle
diğederile hoş g~çinmemeleri- mekti; fotograf makineleri, 
ni iltizam ile ıbeyinlerine hissi harita almalk için al.at ve edeva 
husumet ve adavet ıilıka ederek tı tamamdı. Bittabi diğerleri de 
emniyet ve asayişi mahalliyi ih iböyle mücehhez bulunuyorlar-
lale sevkeylerleır. dı. 

Yemen, Hicaz, Suriye, Irak Yemen krt'asında bir , 
taraflarnıda o kabil müfsit me hıç) sultanlığı ·vardı.. Bu L U .

murların aşayir ve kababail ara- tanltk haizi ehemmiyet arazi
sında cabeca dolaştıkları ve nü- ye malik değildi. Fakat kendi 
fuzlu şeyhlerin dairei mahremi- iken<liı'ıe müstakil bir halde ya
yetine girdikleri görülmüş ve vi şayan ve doğrudan doğıruya İn 
! 5.yatı mezkfıre valileri, kuman gilizlerin emri altında bulunma
.:.lanları -canibinden sarayı 'hü- 'ğa meobur kalan bir lı;üçük te
mayuna 'l'e ıbabıaliye isim ve ş~lclriil idi, havası pek f~na ol
rcsimlerile bildirilmiştir. duğundan yerlilerden başkası 

E zcümle Mısır Hidivi kapı- güç yaşayabilirdi, maamafih 
J : ethiidası müteveffa, meşhur .Aıbdullah Mansur mezkur ~ul
Abraham Paşanın şehzadeliğin tanlık arazisinde sayd ve şikar 
de Kalender lköşıküııı.de Su1tan için dolaşmaktan çekinmezdi. 
Haı'llide söylediği ve Sultan Yeni silahların vıe mühimma 
Hamidin bana bilmünasebe na- tının Arabistanda 'kazandığı 
kil ve lhikiiye ettiği üzere "M~ rağıbet iki maksadın husulünü 
met Ali,, KaıValadan Mısıra ge- temin ediyordu. İngiliz, İtal
li p hiiikllınet •lrurduktan sonra yanlar başkca dört yerde silah 
her nezarete bir İngiliz müşa- kaçakçılığına ehenuniyet ve 
viri getirmiş, fakat ıhalka 'hoş ~·üs'at vermişlerdi. Yemen seva 
göııünmek :için eski Mısır rica- hili, Hicar sevahili, Basra .k.ör
lini, naızmrlarmı kendi lkıyaf.etl fezi, Suriye ısev.aıhili silah tica
'lrndiıneleriliı yani entarileri, retinin mühim bir miraz1 ol
cübbeleri ve kallavi kavuklatile muştu. Bu işi yapanlar dahil
yerlerinde ipka etmişi den para çekiyorlar, hem de A 

Zahirde bunları gören halk rabistanı teslih ile Osmanlı 
hi~ lbiT ~yin değişmediğini _ve hükfunetini müşkül mev'kie so
an a~~run mu~~faza ~lundugu- kuyorlar<lı. Maıkamı seraskeri 
nu ~o~erek ~~utevaı~hiş .olmaz- ve Bahriye Nezareti, rüsumat e 
lar ımış. ~ h,,alkiıka~ hald_e maneti ıbuna ık.arşı icap eden te 
bu ~.hsırlı vükela v~ ncal ~ıır dabiri ittihaz etmiş ve kaçakçı
nev~ b?stan 'kıoııkuLugun<lan iıba lığa mani olmak için ısevahili 
ret ı_mış 1 . _ mezkOreye gambotlar gönder-
.1:~~atro .~hnıeler_ind~ ~dugu miş, sevahil gümrük muhaf.ıızla 

g tbi Suflor,, vazıfesını ıfa e- rıru arttırmış ise de hiç faidesi 
den o İn~ilıiz müşavirler ne em olmamıştı. 
rederler ıse o, ~!urmuş! Ve iı~ Bizim tarassut ıgambotlıarı
dan !başka İngılterede.?' su~tı ıruz ılıem az, hem de şeraiti mat 
.ma~~ada Mllsıra ~onderilen fübeyi haiz olmadığmdan ve 
\'e hukUmet ad~~ar ı.l~ ~sla t~- sevahili meZbure vasi olduğurı
mas etmeyen yuz ikışılık bır dan derunları esliıhai cedide ve 
mi~o~e~ hey'eti de M:ısırm ek mevaddı nariye ile dolu olan 
s~ .. bı~t ve kasabat:ın keş- kaçakçı zambuklar her zaman 
tuguzar ıle aldıkları talunat da- külliyetli m~kdaırda ithalatta 
iresinde Nil vadisinde tohınu- bulunuyorlardı ki Cebeli Lüb
fesat ekıerl~iş ! .. nan ve Suriye sahillerine çrlm
• Mx_sı; ıkı:t .asımda iböyle oldu: nlan silahların aşağıda mün
gu gmbı Suı:uyede, Yemende, Hı deriç listesi ıbu facianın haki<ka 
cazda da İngiliz ve F•ansızfa- tini izaha kafidir, 
r-m ayni teşebbüsat ve /harekat 5 T • · A' 320 ·h:-..ı 

"-"'-·-"ukla ıkuyud · eşnnıcvv...ı tan :ı:uue ta UULuıuu n u re:sıın1- B h.lind "M ... lh 
ye ile eabi:ttir, netekim Yan.en er,u~ sll! ı ,c ettmu a-
ordusu kumandanı müşir mer- sın cıv~-~rkanlan .2000 a
hum Feyzi Paşadan sureti mah det gra tüfegı 30,000 fışek. 
susada Hünkara takdim olunan 1 1'eşrini sani 320 de ıBeyrut 
mufassal bir arizada bunların feneri yanma çmcarıla:n 2 .. 000 
o di}'.arlar<la semt, ısemt y~- gr-a, 80 İngiliz martini, 25000 
lıp nasıl çalıştıiltlan tasvir ve fişek, 15 ıküçü.k san<lrk dina.mi t, 
tasrth oııim.ıyordu. · 30 Teşrinisani 320 tarhinde 

Ezcümle: Yemende !büyük Mina vapuru ile Cebeli Liiıb
bir marufiyet kazanan "Eşşeyh ınan hududu ile Beyrut ara-sm
Ha<:ı Albdullah Mansur,, yani daki cenup sahiline çrkarılan 
tn~lterıenin ilmi hayvanat ce- 3000gra tüfeği, 45000 fişek, 160 
miyetıi azasından doktor mis- torba barut. 
ter "Veyrnan Bry" ve Saybada- 22 Mart 1321 tarihinde b;r 
ki mahut Seyit İdrisin müşaviri yel~te~. gemisi ile Beyrut '\'le Ce 
ı;rfatile nezdinde bulunan Mis- beli Lubnan hududuna Ç!karı
ter Con ve bunlara yeniden il1ıi- lan 1800 İngiJ.iz tüfeği 35000 fi 
hak eden Misyoner muavinleri şek 5 sandık riivelver 6 tomar 
hakkmtla maIUınat veriliyordu. dinamit\ fitili. 

Medine muhafızı ve Şeyhül- 24 Ni"San 1321 de ZeJiıııos va-
lıarem merhum Osman \. ·• Paşa puro ile ıgetirilen b1r çok yeni 
dan gelen arizalarda dahi Mis- sistem tıüfeıkl"CT kaçırılmak Ü?Je 
ter Dogtis, Mister Glasers, Mis ce iken karakol gezen timsah 
ter Tıomas Hoııgovins nam1amı vapurumuz tarafından takip o
da üç İngiliz memurunun bede lruımakla tekmil ıl:ıamulesi de
vi şeyhi kıyafetile Mekkei Mü- nize atılarak firar edilmiştir. 
ıkerreme 'Ve Medinei Münevve- 1 Kanunuevvel 1321 de esli
reye ıkadar sokulup altı ay ka- Jı:ıi nariye dolu üç yelken gemi 
dar d-01aştrktan sonra nihayet sı batmlm:ışt!!r. 
Şam ahalisinden ve frt'kai Hka 1 •.Kimınusani 1322 tarihin
ziye biııbaşdarından Ahmet Ha de l 000 mavzer tüfeği b:İa' Bel-

'I §iın Bey "tarafından derdest edi çi:ka gemisi ile Cebeli Lübnan 
kI'Ck ihudut haricine çıkanlnlış !ile Beyrut sahiline çlkanlmrş
oldııkaıln ve bunlardan birinin tır. 
Beytülharem kurbünde, tavaf (Bitmedi) 
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HARiCi HABERLER •• 
Avusturya - Almanya itilafı ... 
lngiltere ile Italya, F ransanın düşündüğü 

protestoya iştirak etmeyorlar •. --------
Endişe.. '[ Atina mektubu ıı Fransada 

Neticenin neye 
.., 

varacag1 
düşünülüyoru 

Jj 
11 

Yunan deniz ticare
tinin inkişafı 

Avrupa Birliği 
tetkik 

hey' eti toplandı 
Atina, mart - Deniz ticaretinin 

inki§afı sahilleri olan bir memleket 
için ne büyük ehemiyeti olduğunu 

söylersek herkesçe m.alfun bir haki-
kati tekrar etıni§ olmaz mI)'1Z7... PARİS, 24 A.A. - Avrupa 

1 Muhtel!f vesilelerle Yunanistanm de birliği tetkik komisyonu teşki
niz ticaretinden ve bu ticaretin inki- lat komitesi riyasete M. Bri

' şafı için neler, yapılmak istenildiğin- and'ı intihap etmiştir. Komite, 
den bahsettik. Tüı~ye de bahri tica Belçika, Norveç ve Estonya mü 
reli inkişaf 'fcluna giren, bunun için messillerinin hükfunetlerini ala 
çalrıan bir memleket oldu. Onun için kadar eden ve ruznameye dahil 

~ ' .. 
komşulım ~u,• snha~a neler yaptığım bulunan meselelerin müzakere-
ve ne gibi tecrüboleı· geçirdiğinden sine iştirak etmelerini kararlaş
bahsetmek arıuıra faidesiz olmasa ge tırmrştır. M. Motta mazbata 
rektir. Bir'' müddettenbe;i hariciye 1 muharrirliğine intihap edilmiş
nazırı M. Mihalakopulos'un riyaseti. tir. 
altında bir komisyon deniz ticareti- Belçika murahhası transit, 
nin inkişafı için çareler düşü.nmcl<te- nakliya't ve elektrik m!!selesinin 
dir. Abu·en M. Miha1akopulos Yuna· münakalat ve transit kcınisyo
nista'nın debi" l;c.,, eti hakkında ne nuna havale ve tevdi edilmesine 
düttindüğ\inü söyfodi. Bu beyanat- muvafakat etmiş ve ecnebiler 
tan anlaşd4'ir•nll ı.;öre bugün Yunan hakkında tatbik edilecek mua
deniz ticarefoıin vasıt~sı olan vapur- İneleye müteallik mu~rnvele la
ların çoğu e<kidir. Bunların yaşı 50, yihasııun komisyonun Mayıs iç 

J 60 ve lıatli,yetıniş. senelik vardır. Bit t imama 'oırakı'm~~!nr teklı·f ey-ngi/iz lıaridye ııaı:ırı M. ffwdersorı ---
•abi bu vapııı·ları bu .günkü ihtiyaca lemiştir. Bu teklifi Norveç mü-

Devlet demiryolları ....... ' • 
Teşkilat kanununun tadiline daıı 
layiha bugün müzakere edilecel 

ANKARA, 25 (Telefon) - rafından tayin ve teklif edil~ 
Devlet Demiryolları ve limanla- tir. 
n umumi idaresinin teşkilatı ve Umumi idarenin diğer 
vazaife dair olan kanunun bazı murlannuı tayin ve tebdili 
maddelerinin tadiline dair Iayi- mwn müdüre aittir. !darıfl' 
ha yarın Mecliste müzakere etli- bütçeye müteallik taahh

00 

lecektir. Bu tadilata göre mez- masrafları muhasebe reisi 
r<:ur idarenin umum müdiri, Na- fından muhasebe müdiri ve 
fıa vekilinin teklifi üzerine icra hasibi mes'ul sıfatile muhaİ. 
vekilleri hcy'eti karan ve Reisi- umumiye kanununun 
cümhurun tasdikile tayin ve tes dairesinde tetkik ve mü 
bit edilecektir. olunacaktır. Umumi dairdi 

Umumi müdür muavini, u- bilUınum taahhüdat ve sarfif 
mumi müfettiş, işletme reisleri, inuhasebei umumiye kan~ 
umumi müdürün teklifi ve Na-
fıa vel•ilinin inhası üzerine Rei- nun devlet daireleri için ~ 
sicüınhur ve diğer devairi mer- eylediği ahval ve eşkal dai 
keziye reisleri ve İU§aat işletme de divanı muhasebatın mürl 
müfettişleri umumi müdürün be ve tetkikine tabidir. 
teklifi üzerine Nafıa vekilinin işletme kısınma ait taahlı 
tasdikile tayin ve tebdil oluna- ve sarfiyat divan! mühase 
cal:lardır. Umum! dairenin rei- badessarf wze ve tetkik ol 
si ile muhasibi M:ıliye vekili ta- caktır. 

Otomatik makine layihası .bugii 
müzakere edilecek.. · 

Layiha mucibince bu kabil maki,nelerin ithali 
işletilmesi hakkı Himayei Etfalin olacaktır Almanya ile Avusturya arasında j hiç uygun değil<lir. Onun için yaptl- mes.sili de t1'rviç ve müdafaa et

aktedildiği iki gün evvel bildirilen/ ma51 icap eden isle.batın bir an evvel miştir. Bund:m ba~ka Belçika 
"t"" trnfı ... _ b.lh F t · ·d· - ANKARA, 25 (Telefon) - kullanacai!ını bir beyann~ 1

""" e """' 1 a.sa ransız ma - ıcrası zarım ır. murahhası 1930 tarihli ticaret " -. .!J 
buatınm asabi neşriyatta bulunduğu Hükil.met bir kanun ile yuı otuz Türkiye daliilinde otomatik ma makineleri kullanacak ına!IP' 

a1 el rafl d nl d k ~ mukavelesine müracaat ve teb- k. · h 1 k b b ı d" 0N~h ınanel! !l" ar an a. pay°.r u • seneyi geçmiş. ola" biç bir !?eminin 1.• 
1
.. .. be 

1 
.
1 1 

h me ıt a etme ve unları: iş- e e ıye meclisine bildir!ll 
•ayet ırruze geçen yeru arıs ga. -. . ıg usu un~n ._ynemı e aya- letmek hakkmm Himayei Etfaljmecburdur. Cern!yet, makitl 

zetelerin:le bu mesele etrafında ilk satm alınmasını menetmektedır. Di· tın m .. u.ht.e.lıf <lig.er. sahalarına da cemiyetine ait oldug"una dair o- ri ancak beyannaınede gÖS~. 
neşriyatı görüyoruz. Bu neşriyat et- ğer taraftan Yunan mili bankası ile l . ;j 

teşmı mı ıstemıştır. lan kanun layihası yarın Mec- ceg"i maksatlar icın· kullana.P'i rafında burada tafsilat vcrmeğe İm· bir itilaf yapılarak gemi sahiplerine K · Ş b , "J 
kan yoktur. Fakat Fransızların biç kredi temin edilecektir. Fı·ansa'da da .. omıte, geçen u atın 23 liste müzakere edilecektir. Bu Şimendifer, · vapur <Je', 
bir zaman lakayt ve seyirci kalama-ı L • ••nd·nbe . 00. 1 b. ul ta unden 26 sma kadar yapılan ve layihanın aldıg-r son şekle göre müessesatı nafıanm veya 

cakl ~ cır zam,.... .... rı y e ır us - · " ·t·b 'l · · lik 1 1 • 
ya arı bu mesele etrafrnda Panı •.: dilm ... d" B . . la zıraı 1 1 an e ışsız · mese e en- içine atılan para vesaireye mu- hususi müesseselerin kendi 

tb • ~ d - b. k li =p c e ... e ır. unun netıcesı o · l . . .. k .ı 
ma uauımı ne cuy ugunu ır e • . . . . ne aıt o an ıçtuna ve muza ere kabil otomatik sureti tartan mu sus\ hizmetleri için kullana.CI' 
me ile hulasa etmek kabil ioe bu ke- rak Yunan den12: t!careti bır talrn:n hakkında tetkikat lm • • 
lime herhalde ıudur: yeni ge.oniler elde etmiı olabilecek- . . yapı ası r:ıe ayyen eşyayı otomatık tertıbat n bilet dağıtmağa mahsus O 

Hoşnut:;uzluk.. tir. selesıne ~?:n1~yonun Ma~ ta ile müşterisine arzeden makine- matik makineler bu kamını# 
işte bu hoşnut.uzluğun ifade §ek B d lk" ki 1 da aktedecegı ıçtuna nıznamesıne leri Türkiyeye ithal etmek ve hükmüne tabi degı-·ldir. Bu ~ 

li d ,. . y lm . un an evve ı mı> up llrtlDU: k . "' 
egı§ıyor. oksa A anya de A· b. d d . . ... __ oymuştur.. bunları şehir ve kasabaların yol nunun neşri tarihine kadar ı· 

vusturya arasın<!a şimdiki halde yal- ır e e:"": oııo~taıı ~v;rurun""" PARİS, '24 A.A. - Avru a . · · ' ki · · · ..;, 
·kı d' ld • ··- dil fakat bahoaetıreştik. Boyle hır Sigorta te- • • _. . , P meydan, park ve bahçe gıbı am- yeye ıthal edtlınış veya >' 

ilııız .d' '"a ' okl uıı;u "~. ed"' ':n,ü1. ek .. kat" b. __ ., . . B bırlıgı tetkik komısyonunun ta meye tahsis olunmuş yerlerin kiye gumru·· ""klerine ge•-:~ ~ 
erı e ne te c gırecegı uşu.n ec: sısı ! u 1M1.r1ıaya gırequyor. u- ll k . . ... J.1..1.u.y ~ 

bir meoele olan bu itilafın Framada gün Yunan deniz ticareti ecnebi ve om_ıtesı, bu ~abalı. saat 11 de şehir ve belediye encümenlerin- otomatik makineleri mahaUı 
uyandml..ğı asabiyet kadar kolay sü- bilh ı gili. • ta tabi b M. Brıand m nyasetınde toplan ce münasip görülecek noktala- caret odalarınca veya bulıııııııl _ _ assa n z ııgor sına u- B • · d · · .ı 
kun bula~agab enzemeyor. 1 8 d k rtul k . k mrştır. u ıçtıma a on bır mille rına ve otel mag· aza gı"bi husu- yan mahallerde belediyelefV B r v· h"'k" tl . b unuyor. un an u ma ue o- • hh l , , 
.. _ er ın V.~ -~yana u ume erı u la olaca" a ben:zemi or tin mura as arı hazır bulun- si emlakin sahiplerinin rizalari- takdir edilecek kıymetleri ill' 
ıtilafm bugunku Avrupa sulbunu te- Y ff Y • muşlardır 1 ·· kl · h l · d lm · ~D 
sis ve idame eden muahedeler dahi- Fakat her ne oluna olsun deniz - - : . e gosterece en ma al ere ko- nn en satın a aya Hıınaı 
linde olduğunu bilhassa tekrar etmiı ticaretinin inkişafı bahsinde hüküm<> .. M. -~~and, celşeyı . açark~n yup işletmek hakkı on beş sene Etfal cemiyeti mecburdur. 
l~~dir. ~b~ b'.' ne ~dar temin .,. tin müdahalesi, yardm11 zaruri oldu- soylediğı .nutukta tetkık komıs- mü?detle Himayei Etfal cemi- Bu l>anunun neşrinden ~ 
dıımek ısterurse ıstensın Avusturya- - ,__ ti ha d olmuşt Bilh yonunun nububat fazlasının ha- yetme aittir. devlet mu··essesele · t""" Al ikt d" . "l"f d rnak 2 gu ••amı.a s ur. assa . lın - . • . . nnce o <P" 

emlmankyaet ısa ıdıtıb~ 1~:~...::ı. b~11. uzak denizlere vapur itlctmek dbeti nce satı asma ve zıraı ıtibar Himayei Etfal cemiyeti, bu tik makineler için aktedilınİŞ c 
m e arasm a ır ıs~u= ır •· 1 · · h 1 I · ak" · ·· t ği vücude getirmektir. Bu qe iki hilkümetin yardımı olmadan inkişaf mese esme aıt a ç:are en ara- m ınelerı munhasıran . kcn~i lan mukavelenameler müdd~ 
memleketin birleımesi için bira dım, etmiyecektir. Türkiyenin çalıştığın- Y~p .. b~!mak ve bu s~ret~e .teşek- nanı ve hesabına ve kendı vesaı- ri hitamına kadar muteberclil 
he~ de kat'i bir ~~ırn olacaktn:· Mer dan ve bu yolda müspet neticeler kül~nun ve mc.~cudı?etının_ hak tile ışle!=eye me<:bur olup bu İmtiyazlı şirketlerin ya~ 
knı Avrupanın diger devletlen bun- elde edildiğinden -b<ırada alaka ile ~t bır sebebe mustenı_t oldugunu hakkı hıç hır suretle başkasına oldukları mukaveleler mucibı 
clanlkut şkFulanacak1ak~· b ,. bahsedilmektedir. 1 ıspat etmek maksadıle Avnıpa- devredemez. Cemiyetın bu ma- ce Türkiyeye getirmiş oldutıl' 

g e ranoız no taı nazarı um- " "l "ht" l •kik kin 1 · k 
... ten budur. Merkni Avusturyada H' d--;-t-d . nın ~n ::ıcı_ .1 d ıy~l~~nı ~L e en um~r ?yununa benze- otomatik makineler dahi nı 
bulunan bazı dvletler vardır ki bun- ın ıs an avazıyet mec unyetın e grru ao::- ?"~n her hangı bır şekil ve tertip veleleri müddetinin hitamrıı'. 
lar F~•arun dostudur. Bunlar i.~~: CALCUTTA 24 (AA) _ latmıştır .. Bımdan s<frıra M. Bı;ı- ıçm kullan~ası ya~aktır. Cemi- dar sahipleri tarafından işleV 
halde bır Alman • Avusturya bırlıgı . k .1 · ·. . .. and, kcmısyonun Akvaın cemı- yet, otomatık makınefori niçin bilecektir. 
vücude getirmek için atılacak her Lahore suı ~st~~ .anndan uçu- yeti büyük meclisinin bir kara
adnna mani ~l~nk hunlımn vaziyet nün idam edıl_dıgı haberinin rile daimi bir teşkilat halini ala- Ü 

Afyon imalah ve menfaııtlerı ıcabıdır. Fransız mat- şuyuu büyük bır heyecan uyan- b"l -· · ·· .... d k Ç tÜp Verona} alan 
buatının ne§riyatı Alman _ Avustur- hri . ı ecegını gozonun en uza tut 
yıı birliği ihtimalleri karımnJa endi-ı dın:ııştrr. Şile d n şı~ ~~smm- maksızm faaliyet tarzının an- tüccar öldü ANKARA, 25 (Telefon), 
şe duyanların başında Fransamn bu- da~ı maha e e po ıs mufreze- cak şimdi tesbit edilebileceğini Afyon imatatınm dewetleŞ 
lunduğunu bir kerre daha ııöstorivor, l Ie.rı dolaşma~ta V·e baş~~ca mer- beyan etmiş ve demiştir ki: "Ko İki gün evvel, uyuyabilmek mesi hakkında hükfımetin tıl 

~~~t aşağıdaki _telgraftan anla· kezlerde polis efradı nobet bek misyonun dahili nizamnamesi maksadile üç tüp Veronali bir- lise takdim etti "i layiha bil 
~ıldıgı ıızere hu. vazıy~te. lnrr .. <c«c lemekıtedır. . intibak ve tebeddül ihtimal ve den alarak derin bir uyıkuya · ~. · 
ıle ltalyamn vazıyetlen bilhasoa şa- Çarşide bugün bır alay tertip '-'-~ . dalan, f dık üz.. .. encümenlerde muzakere edı 
yanı dikkattir. . . . Bu ala a . . . uıı.t<.<tnlan m:ıııfuz kalacak bır m .. ve ~ tuccar! tir. Yann hey'eti umumi 

PARİS 25 (A.A.) - Peti Parisi- edılr::1ştıor: . d ~ hıştırak e- s1;1r~tte ame~ı ve kolaylıkla tat- Mustafa Süle~ano~ç Efe~?ı müzakeresi muhtemeldir. 
en gazetesi, M. ı::riand ile M. Hen- denkr e!lenn e -sıya ba~rak- bikı kabil bır mahiyette olma- yapılan tedavıye ragmen dun ı • Hu • , -
derson arasında dün vuku bulan mü- lar oldugu halde k?ngre bınası- lıdır. Her ne olursa olsun ko- gece saat 20,5 ta Ameriıkan has 
lfilcattan baha ile yazdığı bir makale- nuı önünden geçmışler ve "Ya- misyonun Cemiyeti Akvama ta- tahanesinde vefat etmiştir. lngiliz kabinesinde 
dAe1, Lon_dtı~l:,hiikllmetin~ ~vudstur~a- şasm Bhagatsing,. diye bağır- bi bir teşkilat mahiyetinde kal- LONDRA 24 (A.A.) -1 

man ı .umın metnını ınce en in• mışlardrr. · p d ' b' • · · · · · 
ceye tetkik etmeden evvel bu itilafa td h .. k.. 1 . . inf do ması ıcap edec. eru a yenı ır ısyan ya şansolyelıgı parlırınento · _ am u um ennın azı 

karşı pro_teııt~~a ?.~unm~ınaga ~a- la ·ı ,_ , malı rı· d b"'- LİMA 24 A.A. - 23 Mart tcşarı M. Thomas Johıı•J 
rar verınış gıbı gorunmeırte oldugu- yısı e ... ongı e a 1 ın e u Türkiye'oin iştiraki . '. . . . ··ı ffa M. H , '!°'~ 
nu kaydetmei.-tedir Bu gazeteye gö- yük bir kin ve husumet hisleri- gecı;sı .beşıncı pıyadealayı ısy~ mu e~fının l arts_?"l un tB~ 
re, İtalya da ayni surette harekete nin uyandığr açıktan açığa gö- M. Briand,.komisyonun mec- etmıştır. İsyan hareketi tenkil nde. 1m~ . as ortluguna 

··ı yil b ' ktad B" · · edilmi · d b ·· ·· ·1 d e ı mıştır nıu ema u.unı_na. ır. ınacn~- rülmektedir. Kongremn 3 renk- lısin son hey'eti umumiye içti- Ş ıse e ugun og e en · 
ley~ A~ust~ryı" J"~.rnı tekefful li bavrağı yarıya indirilmiştir mamda kendisine tevdi etmiş sonra örfi idare ilan olunmuş- 1 • • li1' 
~;:'; ;a~:ca~;,.~, '::Cbb~~ :,.!e; BOMBA Y, 24 A.A. - L~- olduğu vekaletin hudut ve şü- tur. Daha 22 Mart'ta ~ir ihtil~I ngilterede ışsız J 
dildiği derecede müessir kılabilecek hor nasyonalistler, idamlarına mulünu tenkis ve tahdit edemi- hareketi zuhur edeceğıne daır LONDRA 24 A.A. - 16 ~ 
?'~hiyette müş_terek bir no~tai naz:u karşı protesto makamında par- yeceğini söylemiş ve iktısad.İo/at bir tak~ şayialar deveran et- tarihinde İngilterede işsiıl .ıll 
ıtti_baz etmel.'.'~';'d~n evvel b!~çok gün Iamento salonunu terkettikleri sahasında Şubat ayında yapılan ınekte ıdı. mikdan 2,639,633 kişiye ~ 
~::;,;~:~ ihtimal dahilınde bu- zııınan feci sahneler olmuştur-. zirai içtimalar;ın bir takım neti- LİMA, '24 A.A. - Uç bölük olmakta idi. Şu hale n.aıl1 Gerek Bombay'da ve gerek sair celer elde ctmış olduğunu ehem çavuşlarının kumandası altında geçen haf.taya nisbeten 52,fl 

Rekor kırıldı şehirlerde işler durmuştur. miyetle kaydettikten sonra M. ısyana iştirak etmişler ve zabıt- koişi ı-addesinde bir tenakUS 
COVNPORE 25 (A.A.) - Zaleski'nin bir mektubunu !erini hapse koymuşlardır.Asiler dır. 

~ARİS, 24 A. ~· - Tayy~- ~rbedeler devam etmektedir. okumuştur. M. Zaleski, bu mek den bir kısmı otomobil ve oto- Japon kadınları 
recı Doret ve Lebnx ve maki- Ölenlerin ve yaralananların ye tubunda Dantzigin komisyonun l:iüsleri zaptederek ve açtıkları ~ tf1 
nist Cadi~u, "Trai~ d'union" kQnu elan kabarmaktadır. Şim- mesaisine iştirake davet edilme- tüfek ateşile halk arasına deh- . ?-'OKYO, 24A.A.--;-A~aıt t 
namın~ki tayyare ıl~ 32 saat diye kadar 30 kıişi ölmüş, 100 sini teklif etmektedir. Alman şet salarak hükfımet konağına li.sı, ~dmla~a hakkı mtıh3P ti 
17 daki~a 58 4/5 sanıy~ uçarak k!şi de y~lanmıştır. Mütead- murahha.s hey'eti bu teklifi doğru ilerlem~lerdir; Harbiye nlmesı~ daır ola~ .ve geçell d' 
4,655 kilometre katetnuşler ve dıt otomobılleıre taarruzlar vaki memnuruyetle kaydetmiştir. t- nazırı sadık askerlenn kuman- de meb usan meclısı tarafıll I 
bu suretle beynelmilel yedi re- olmuştur. Birçok Avrupalı yara talyan murahhası M. Manzoni ifas<nı ele alar-ak asilerden 'bir kabul edilen kaııun layilıil f' 
koru kırmışlardır. Bu rekorlar lanmıştır. İki bölük İngiliz as- komisyonun her şeyden evvel krsmmın tahassun etmiş olduğu reddetmiştir. Bundan dol~ r 
şwılar~: 20?.0, 1000, 500gc"lt' keri gönderilmesi [stenmiştir. iktrsadi meselelerle meşgul ol- . Santa Katçırina kışlasını sarmış Japonya'da kadınlar mec~sl el 
hamule ıle muddet. ve mesafe Luclmow ile Allahabattan 200 ması laznngeldiğini söylemiş j tır. Top güllelerile kışlada ge- darelere ait intiha batta bil~ 
rekorl:ın, 2,060 .kılogram ha- kadar polis alelacale vak'a ma- ve komite İzlanda, Tiirkiye ve dikler açılmıştır. Muharebe bü- keklerle müsavi surette iıı:-,.ı 
mule ~le, 2,000 kilometre mesa- halline yetişmek iizere yo1:ı cık Rusya murahlıaslannm iştira- yük bir şiddetle 4 saat devam et hakkına malik olamıyaca1""" 
fede sur-at rekoru. 111lt",1::11r1rr kllr tPt~r-İk!ı~" Ttı":I f"lP,l:lf'n Pt·l"'l"'l•t.•t; .... 1"n;C!.+-İr 1 Ar,.. 
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Belediye, asri mezarlıklar ıçın buldu •• 
Bir milyon liraya 
üç asri mezarlık 

Satış bedtli aç asri mezarlığın fnşasırıa tahsis tdlltetk "/an 

Belediyenin yeni bütçesinde 
mezarlıklara elli bin lira tahsis 

rJijfıooııı I!~ 
Bir hasta bakıcı inti

hara teşebbüs etti 

Yeniden sekiz yerde daha Ü
zerleri kapalı bekleme yerleri 
yaptırılması için Belediye ile 

'ı şirket itilaf etmiştir. Bunlarda'l 
üçüniin Beyazıt, Fatih ve Sul
tan Ahmette, diğe !erinin de 
muhtelif yerlerde yapılması te
l<arrür eylemiştir. -·----

Vilaııt>tle L Eko11omi 

Maaş Süt müstahsilleri . -·--
G I k-· - mbe 1 Bostancıda bir koope-

e ece. perş~ ratif teşkil ediliyor 
verıJecektır Bostancı ve havalisi süt mfü 

Halk biribirine girdi, polisler ko~uştular 
yerde bir kurşun buldular 

Nisan umumi maaşının tevzia tahsilleri aralarında bir koope 
tı istihzaratına başlanmıştır. U ratif yapmak için anlaşmısla 
muıni maaş gelecek pcr5embe ve teşebbüsata girişmişlerdir, 
günü verilecektir. Bostancı süt istihsal mmta-

çatalcada orman kası çok gcnistir. İstihsalatı d. 
mühim bir yekuna baliğ olma! 
tadır. 

Dun, öğleden sonra, adliye 
'.coridorlarında garip bir hadise 
vukua gelmiştir. 

Ağırceza mahkemesinde o 
esnada Karagümr;fü cinayeti 
muhakemesi cereyan etmekte ve 
müddeiumumi iddiasını serdet
mekte iken koridorda birdenbi
re bir silah patlamıştır. Silah 
sesi, koridorda büyük bir taraka 

Derhal, alakadar memurlar 
tarafından salondaki ve koridor 
daki halkın üzeri taharri edil
miştir. Uzun süren bir araştır-

Laz Muharremin katili 
mahkum oldu 

yangını 

Çatalca kazasının Çiftlik kö Bu havalinin süt müstahsill• 
yünde Halil oglu Hasan tarla- rini birleştirmcğe scvke<len eı 
sını genişletmek için civardaki büyük amil de Belediyenin asr 

Karagu .. mrükte bir kahvede ahı 1 t l" · ı fundalıktan yakarken ateş büyü r ar a ımatmımesı o muştur 
Laz Muharremin katile netice- M"" f · ı ı b · · mü~ ve civardaki ormana sira- un erıt o ara.c u ışı yapmağr-
lenen davaya dün de devam edil yet -tehlikesini göstermiştir. imkan göremeyen müstahsiller 
miş ve maznunen tahtı muhake Köylüler ve jandarmalar yeti bu kooperatifi teşkile karar veı 
meye alınanlar hakkında karar mış· tir 

şerek müşkülatla ateşi söndüre · 
verilmiştir. bilmişlerdir. Bu suretle büyük Erenköy süt müstahsilleri de 

Cereyan eden muhakeme sa- orman yanmak tehlikesinden bu kooperatife iltihak için mü
fahatında, fili katli ika edenin kurtulmuştur. Bununla beraber racaatta buhınmuşlardır. 
bizzat Hasan olduğu tebellür otuz dönüm fundalık yanmış- Ticaret odasına kimleı 
etmiş ve Hasan 448 inci madde tır. kaydedilecek ? 
mucibince evvela 15, bilahare E · ·· k ka 
yaşının küçüklüğü münasebeti- mınonü ayma mı- Ticaret Odasına hangi sınıt 
le 6 sene ağır hapse mahkum e- nın faaliyeti erbabı ticaret ve sanayiin aza 
dilmiştir. Maznunlardan Osman olabileceği son günlerde bazı 

Haber al-dığımıza göre Emin ·· h 1 · · im k d 
ve Mehmedin, katı"l Hasanı tcş- H -k şup e erı mucıp o a ta ır. önü kaymakamı alu Bey, 5000 li d , 
vik ettı"klen· sabı"t olmuş ve her ç l dık N ra an aşagı sermayesi Binbirdirek, at a apı ve a lan b b · · Od • 
ikisı" evvela· u··çer ay hapse rnah- 0 er a 1 tıcaretın aya aza kilbent mahallelerini teftiş ede im b 1 d 
l{fim edilmişlersede, kavganın o aya mec ur o ma ığı da şa-rek buralarda görülen noksan- · di 
ölümle neticelenmiş bulunması !arı tetkik etmiştir. . .. .. yı ;icaret odası ticaret müdiri
bu cezaların birer ay fazlalaştı- Bundan başka Emmonu kay yetine müracaatla bu fikrin tas
rılrnasını mucip olmuştur. Di- mak~ı Haluk Bey . Eb~ssuut hihini istemiş ve 1500 liradan 
ğer maznun Yusufun da teşvik- caddesınde, otomobıllenn te- fazla sermayesi olan her ticare
te iştiraki anlaşılmıştır. Ancak vekkuf etmesini menetmiş, boş tanemn Od ka d d"lm -
tahtı muhakemeye alınan Yu- otomobillerin tevekkufuna pos- mecbur oldui'u':ıu birdi~işt~;.c 
suf asıl maznun bulunan Yusuf tahane arkasındaki geniş cadde T 
değildir. yi tahsis eylemiştir. ürk-Bulgar ticaret 

Muhakeme evrakı, mevzuu- K d 1 b• l'"' • • • bürosu 
bahs Yusuf bulunmak üzre müd a in ar ır ıgı reısı 
deiumumiliğe verilmiştir. Ankaraya ~itti 

~~~_..:~~---~--~~~;;......~~-=--

Sofyada Türkiye ile ticaret 
yapan Bulgarlarla Bulgaristan 

Kadınlar birliği, kadınların Türkleri tarafından bir Türk -
da meb'us intihabatma iştirak- Bulgar ticaret ve sanayi bürosu 
leri için ali makamat nezdinde tesis edilmiştir. Pr. Gaugerot şehrimiz

de te ikat yapacak 
Profesör frenginin bir iki şırınga 

teşebbüsat ve temenniyatta bu- Ticaret odasının eserleri 
lunmuştur. . . Ticaret odası şimdiye kadar 

Bu mesele hakkında şımdı- neşrettig- i bütu .. n a d b. 
ı "k k d d"l· 1 sar an ırer 
ı • anun a ta 1 at yapı m~y~- nüsha olmak üzere meınleketi-
cagı ~uhaka~kt_ır. Esasen mtı- mizdeki Ticaret Odalarına gön-
habat ılerlemıştır. dermi tir 

Heyelan ile tedavi edilebileceği 
Bu cihetin kadınlar birliği- T• ş · 

ne ihsas olunduğu söylenmek- ıcaret odasının bu 
tedir, "kadınlar birliği reisi La- seneki varidah 

Altındağ nasıl yürüdü? şayialarını tebessümle karşıladı 
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Dürriye H.ın bu ölüm ~eşebbüs~. p~k 
orijinaldir, hayatı tehlıkede degıldır. 

İzmirin Altıwlağ köyünde 
bir heyelan okluğunu telgraf ha Evvelki gün şehrimize geleni ehemmiyetlidir. Bunun Türki
vadisi olarak yazmıştık. Bu hu-, maruf Fransız. Tıp profesörü yede nasıl yapıldığını tetkik et
susta dünkü posta ile gelen İz- / M. Gougerot dün s.ab~h Vali mek beni çok alakadar eden bir 

tife Bekir Hanım da Ankaıraya 
gitmiştir. Gitmesinin bu mese
le ile alakadar olduğu söyleni
yor. 

Ticaret Odasınm bu senek: 
varidatının geçen seneye nis 
betle fazla olacağı anlaşılmak tn 
tadır. :f 

. h . müstah- hakaret etmiş, hakkında kanuni mu- mir gazeteleri şu malumatı ver- Beyle Türk e~ra~ı.cıl~ıy.:! cemi- mevzudu':. 
Cerrabpaşa ha~ta anesı iki ameleye başlanmıştır. mektedı"r .. yeti miiınessıllerını zıyaret et- Frengı esaslı ve muntazam demlerinden Dürrıye ~a~m evve b 

gtce tuhaf bir şekilde ıntibara teşe O b'l k Kançeşme mevkiinde bati miş ve öğleden sonra Eyübigez bir tedavi ile tamamen kabili şi-
büs etmiştir. İntihar teşebbUsU~ün tomo 1 azası bir şekilde devam etmekte olan miştir. Bu akşam saat yirmide fadır. . . 
~ebebini söylememekte ısrar • en 1334 numaralı otomobil topçu ef- heyelan evvlki gece ani bir su- Tokatliyanda M. Gougerot şe- Fakat bunun ıçın seneler la-
Dürriye Hanımın ltendini öldürmbe.k radından Süleyman Efendiye çarp- rette ve başka sahadan tesirini refine Türk emrazı cildiye ce- zın1dır. 
· . ""· usul eğer ta ır mış, ve yaralamıştır. f d b" · d be ıçın müracaat ettır;ı - göstermiş ve Burnovanın Altın- miyeti tara ın an ır ziyafet ve- Tedavı ört ş sene kadar 
caizse- biraz orijinaldir. · · F f d r d" " 

d b. Kaçak sı'gara kag"' ıtlan dag- köyü halkını büyük telaşa rılecektır. ..ra·n· sız pro esörü evam etme ı ır. .. .. . . 
n-· · H m bir tabak su • ır T f F f f 1 1 urrıye aru . . . düşürmüştür. Heyelan; Altın- Cumartesi gunu ıp akültesi- . . r~ıısız pro. es~fl;l· ~engı ı_ e 

az süblimee zmiş, sonra bır enıeksı- Langada Mektep sokağında otu- dağ köyünde bir ahırı tamamen ni ziyaret ederek emrazı cildiye nn ıkı şırınga ıle ıyı edileceğı-
yon iğnesini küçük küçük kırmış, bu ran Yuvan Yorginin _vinde ~arriyat J" "ki . · d . k . dd" l b ·· 
kırıkları peynir gibi ekmek lokmala- yapılmış, 51 paket sıgara kigıdı bu- yıkmıştır. Bu mmtakada bir de ve frengi k ını. erını tetkik e- ne aır çı an ı ıa ar t~ _ essum 
rının içine koymuş ve bu Jolcmalarıl lunmuttur. müteaddit yarıklar husile gel- decek ve frengı mevzuu üzerin- le .k<ı:rşılayarak şunlan ılave et-

batı emiş Ü - •• h t miştir. de ilk konfer~ns:nı Fakültede rnıştır: . . . . . . . . 
·~blimeli auya batıra ra y - Ç hırsız curmu meş u Gece ... Köyde herkes uyku- verecektir. İkıncı konferansını - Frengıy.ı ı~ şınnga ıle ı-
tır. • d k ] d k imk"" Dürriye Hanım silblime?i~_.n.e halın e ya a an 1 ila .. Altındağ köyünde ar~sıra Darülfünun konferans salonun- zale etme ansızdır. Her 
müthiş bir zehir olduğunu bıldıgı ı-

1 
ede Mehmet Şükrü ve köpek sesleri civar dağlardan da verecek olan M. Gougerot halde senelerce tedavi ettirmek 

,in suda ancak pek az ınikdarını ez- Şür~::.:ç~!~ deposun• .. Şerafedd~n, akseden çakal seslerile kanşı- dün bir muharririmize demiştir zaruridir. . . . . 
miş, tabii yedikten sonra da bir öl~m İhsan, Yusuf namında uç hı_r~ız. gır- yor. ki: Fransada frengı es~~ıne nıs-
tehlikesi değil hafif bir veca geçır- miş, içeride çaldıklan eşyayı ıstif e- Sabahın yaklaştığını bildiren _ Türkiyeyi çok güzel ve petle çok azalmıştır. Dıger mem 
miştir. derken yakalanmışlardır. Hilırsızl_ar şafak sökmeğe başlarken !<öylü cazip buldum. Iluraya tekrar leketlerde de bu hastalığın azal 

Bu ölilm teşebbilsil Dürriye Hanı di ye duvarı delmek suret e gır- d , d" ç·· 1 .. h 
mın hastahanedeki

. vazı"feaı·ne niha- ar. 
1
Yed. !erden bir kısmı da bağlarına ve gelmek arzusundayım. Esasen ıgını zanne ıyorum. un ru er 

mış er ır. • · - · · f t ft h t 1 " k b"" ""k yet verilmekle netic<Jeruniştir. tarlalarına çal~maga gıtmege emrazı cıldıye pro esörü oldu- ara a as a ıga arşı uyu 
Dün-iye Hanım iğne >'.utmuş ol- Bebekte yangın hazırlanıyorlardı. ğum Paris Tıp fakültesinin ta- bir "'.~cadele açılmıştır. 

duğu için ihtiyaten Haseki hastaha- Dün Bebekte Yılanlıyalıda bir da- Bu sı~ada müthiş bir gürül- ti! zamanlarında seyahate çıka- Tıırk ı:ıeslekdaşlarıma ~.ok 
nesine nakledilmiştir. ire tutmakta olan İngiliz tebeasından tü aksettı. Yer altmd,n gelen rak tetkikat yapmak itiyadında muhab~t'.~ vardır. _Ve Turk 

komffiyoncu İsnalan odasından yan- bu gürültüyü müteakip köy ci- yım. t~bdabe~ı yuksek oldugu kanaa-
Bir hırsız çetesi yakayı gın çıkmış ... o~nı~ __ eşyalan yandığı varında metruk vaziyette bulu- İstanbulda frengi hastalığı- tm eyım. 

ele verdi halde söndurulmuştur. nan bir ahır birden bire yıkıldı. na karşı yapılan mücadeleyi tet Evvelce talebem olan Türk 
Altır.dağda şimdiye kadar kik edeceğim. Türkiyede çok ~e~lekdaslarımı bugün kendi 

Polis ikinci şuhe müdürlüğü si_r- 1 O yaşında çocuğun böyle bir vak'a olmamıştı, Köy terakki var. ıhtısas sahalannda mütekamil 
kat masası memuıl>rı oldukça mu· lüler telaşa düstüler ve herkes B"lh F d olarak bulmakla bahtiyarım.,, 
him bir .~•rsız _çetesini meydana çı- feci Ö}ÜmÜ evlerinden fırladı. Yıkılan ahı- "b" ~ d~ssa erdansakla . olduğu M. Gougerot bu sabah Gu-
karmak uzeredır. Çete efradından . h 1 gı 1 ız ıvaç ece erm tıbbi reb c ah o·· 
bl·r kısmı yakalanmı•, çaldıkları e•- Dün saat 16,30 da Alemdkar caddle rın yanına gıd~n a koraya yak t b" t t 1 a, err paşa ve ulhane 

• • · b" t ay azası o k" d"I .. k"" b muayeneye a ı u u ması cok hast h ı · · k . yayi sakladıkları ve çaldıkları yerler sinde çok fecı ır ramv 
1 

d k 1 - !aşmaktan çe ın ı er, çun u u a ane erını gezece tır. 
keşfedilmiştir. muş, bir _ço:uk tramvay a tın a a a· m-ıhalde üç yerde toprak yarıl-

E•ya Eyipte bir kaçyerde saklan- rok odi·ı~üş:r.ı - Sirkrci hattında işle- mış idi. Bu halden korkarak jan 
r.•!S .;0 buralardan alınarak Fatih po E rne P . . "d k k 1 h b · . , ·n• etirilmistir. en vatman Tevfik Efendımn ı are- darına ara o una a er vermış 
lı; merkeıı , g ~ . 1 ~indeki romorklu tramvay arabası !erdir. 

Evleri soyulup t?. 
1
•nuF' <~hya arı Alemdar caddesinden Sultanaiımede Heyelanın Kızılçullu deresi 

d kınamış olan ar atı mer . k t satmakta o- . . mey ana _çı e a ı örme- dogru geçer en gaz_e e sahasında da devam ettığı, fa-
kezine muracaatla bu şy Y g Jın ıo yaşlarında bır çocuk tramvay k h f"f b t" b" k"ld 
ıidi rİcr. dan atlamış ve motris ile romorkiın kat pe a 1 

':':. a 1 ~ şe 1 e 
Hırsızlar hakkında ta_kibata. de: arasına düşmüş, tekerleklerin altında hareket eyledıgı tahmın olun-

• am edilmektedir P~!ısın ışım kalmıştır. . . . maktad::.ı_r_. ----..---
"k"l t emek içın daha fazla Tramvay tevkıf cdılınceye kadar 
ıs a e m ·· ··ı ek d kal b t · f .1, , k muvafık goru '.nem eocuk altın a mış ve eş on me -
ta sı at v"me > . d .. · · · k ı ki 

Kurultay murahhası 
Kurultay için yeni murahhas 

intihap edilmiyeccktir. Geçen 
kurultaya giden murahhas Ce
vat Bey kurultaya iştirak ede
cektir. 

Seyyahlar gitti 

Valide hastanesi 
tevsi ediliyor 

Yeni bahçedeki Valide hastahane 
sinde poliklinik muayene ve tedavi
leri için yeni bir daire ihdaı edilerek 
inşaata başlanmıştır. İnşaat yalan za 
manda nihayet bulacaktır. Ayakta te
davi ve muayene gören hastalar ba
dema esas hastahane kapısından gir
meyiu yeni yapılan kısmından gire
ceklerdir, muayeneleri de bu binada 

~~------..... ~--
Paket gümrüğü 

Oda daha senenin ilk aylar ' 
olduğu halde 160,000 lira vari
aatınm 70 bin lirasını tahsil et 

Yeni şekil muamele miştir. 
dün tecrübe edildi Yeni sanayi müdürü 
Paket gümrüğünün ilgasm- Ankaraya gitti 

dan sonra paket işlerinin yeni Yeni Sanayi müdiri umum 
şekilde idaresinde müşkiilit liğine tayin edilen sabık Marsit 
çekilmemesi için dün ı Nisan- ya ticaret müdürü Şerif Bey ev 
dan itibaren tatbik edilecek olan velki akşam şehrimize gelmişt 
yeni şekil üzerinde bir kaç mua- Şerif Bey dün konvansiyonell i 
mele yapılmıştır. Ankaraya gitmiştir. 

Bu muameleler gayet seri ol- Şerif B. Ankarada İktısat vt ' 
muş ve yeni şeklin ticari mua- kalwle temas ederek bir mile ı· 
melatı çok tesri edeceği anlaşıl det kaldıktan sonra tekrar İ: tl 
mıştır. tanbu~ avdet edecektir. Burt i~ 

Paket gümrüğünün postaya d~ Şenf B.ey Türkiyenin en bi ~
devrile yalnız bir paket gümrU- yu~ sanayı. mıntakası olmak it ıe 
ğü ve üç memur açıkta kalacak banle tetkikatta bulunacak v nı 
tır. Diğer 80 gümrük memuru e~abı sanayi ile temas edecek 111 

posta idaresinde çalışacaktır. tır. Sanayi birliği bunun için h e-
zırlanmaktadır. rı-

Bu sene de muallim 
kurstan açılacak 

ANKARA 25 - Geçen sene mu
allim mekteplerile lise!Ct"den mezun 
olmadıklarından dolayı kurslara aev
kcdilcn muallimlerin imtihan netice
lerini Maarif vek.ôleti kabul etmemit
tir. Bu muallimler bu sene tekrar 
kurslara sevkcdileceklcrdir. Bu mak· 
satla geçen sene olduğu gibi bu sene 
de bu muallimler için lzmir, İstanbul 
Sıvaı ve Ankarada kurslar açılacak
tır. 

Erzincan \re Bilecik 
valileri 

ANKARA 24 - Erzurum valili
ğine ealı:i milllı:iye müfettişlerinden 
Ahmet Muhtar Bey tayin olunmll§
tur. 

Bilecik valili Şevki Bey de teka
Utlüğünil istemiştir. 

Mesai saati 
1 Nisandan itibaren 

tebeddül edecek 

ıu 

a· 

Dün akşam vilayette va ıJ 
Fazlı Beyin riyasetinde kayn 
kamlar ile daireler rüesası içt ' 
ma ederek 1 nisandan itiban 
dairelerde tatbik olunacak m · 
sai saati meselesi görüşülmü 1 
tür. 

Şu şekilde karar verilmişti n 
Sabahlan iş saati dokuz bı Ma 

çulcta başlayacaktır. nret 
.. _On ikiden on üçbuçuğa kad. ı( 
ogle paydosudur. 

~kşamlan 16 buçukta me • 
iye nihayet verilecektir. ır 

Ancak hiç bir memur mas ıf 
sındaki evrakı tamamen çıka 
madıkça daireden ayrılamay ~~ 
caktıır. ttdir. re kadar süriıklen ıgı ıçın te er e er 

Ziraat bankası müdü
rünün seyahati 

Belediye memuruna 
hakaret 

altında can vermiştir. Vak'aya der-
hal müddei umumilik vaz'ıyet etmiş- Ziraat bank~sı müdürü Şükrü ı;ıe-

Oseana vapunıle şehrimize 
gelen seyyahlar dün saat on 
beşte Boğaziçinrle bir cevelan 
yaptıktan sonra İskenderiyeye 
hareket etmişlerdir. 

yapılacaktır. Hastaların güneşli ve Q 
temiz havadan istifade etmeleri için cağın yıldönümü Alman sefareti 

müsteşarı t yin mayısta bır Avrupa seyahatıne 
ır. Vatman Tevfik Efendi zan altına çıkacağı haber alınmıştır. Bu seyaba 

. k di 1 nmı tır. Gazete müvezzii çocuğun hatte Cenevre. Roma ve Brüksek 
Meccanda o;:ınJalyacı Rı~at .en ~~··i eti ge vakt kadar teshit edile- uğrayarak Ziraat bankaları teşkilatı-

sine soka •ı ışgal etmeme<::• ıçın ıhta- · ~ ti• na ait tetkikatta bult1ııacaktır. 
ratta bulunan belediye memuruna memış 

Bunlar meyanında İngiliz 
zenginlerinden Lort H elington 
da buluı maktadır. 

bahçe t•vsi edilecek ve bu kısma .. .. _ .. .. 
hastahallenin arka cephesinde bulu- Dün Turk Ocagının yıldonu-
ııan ve ayni vakfa .1it bulunan Yeni- mü idi. Bu münasebetle dün ge
bahçe çayırının bir kısmı da ilave e- ce Ocakta bir müsamere tertip 
<lilectkt"• d"l · • e ı mış ve samımı olmuştur. 

-.1·- ... ,. .. 

Alınan sefaretinin yeni mi: , 
teşarı Dr. Von Graevenits 
Berlinden gelmiştir. 

uuıı. ır. 1 s u. ı. • e aKaıamrş-ı tur. 
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M A J i K SİNEMASINDA! 
KARAT ·U 

Bu akşam B11yuk gaııı 
olarak ~~~ • ıv ·ı:~ct 1 ~ ~~&~[ ~uar~~e~ev:C:i;:ı!in~ ! ~)111'-.ıtl ~ ;:J ı komışması lazım ge<len mevzu-

A .11 uı u mdesl "Ml/llget" tir ,/; • larda ~lmin maskesi ardındaki 
Ası 26 MART 1931 tehevvürler, kinler, şaklaban-

l:>AREHANE _ Ankara caclde.I J.rldar, dalkavuklu' lar ve daha ı 
tfoı 100 Telpat aclrni: Milliyet. 11- lçkı• masasının başında... ne bileyim bin türlü münaseıbet 

ı: tanlıul. sizliklere şahit oluyoruz. Fa-
1 

ı. 

2 

T.ıefoD _..ıu., (Fransızcadan) liat tuhaf şey! .. Bugünkü nesli 
24311 - 24312 - 24313 Onunla bir tesadüf eserı oıa 

1 
_\'azdığım iki mektuba ce. hudayi nabit bir ot gibi, baba-

ABONE ÜCRETLER! laık görüşmüştük. İçki içilen bir vap alamamıştım. Geldiğim za- sız doğan bir çocuk gibi tanıt-
G Tt\rldye için Hariç içi• yerde oturuyordum. Karşıki manda kendilerini bulamayın- makta ne zevk vardır acaba?. 

3 ayiıiı 400 lruruı aoo lruruı masada yalnız oturan lıir ada - ca duyduğum ısbrabı anlata- Bunda, genç nesli kulağın-t J~ ,,· ı::: " ı;ş~ .... mın içki iGişi nazarı dikkatimi marn. O gün ilk işim böyle bir dan sürükleyip zorla bir diken-
i • " celbediyordu. Bu adama genç yere gelerek içmek oldu. İçtik- li tepeye çıkarmak eziyet ve 
1 Gelen evrak geri verilmez denemezdi Fakat ya"ından da- çe kendimde karanlıklara dal - zahmeti var. Fakat garip şey! 

M "dd · ·· hala ıo kunıt . "' D ld •-' d' a • " eti ıı:ıı:çen nus r h b·· • .;u. .. .. .. d H hal m-•- cesar_..:nı' buldum. Hük - lin bu yo an ıumse geçme ı ba alt :.ı.. a u,,.= gorıınuyor u. er """ "" F 
tur. Ga<cte •e mat aya .,. d . k' . esk . ..,_ ;;..+-•~ mettı'm ·ki zevcem benim kendi mi? Sakat, kör, alil, topal. a-. .. d' . .. t dil'r e ıç ımn l uu mw., .c.wSl k • 
ıçıo a , ırıyete mur.ıcna. e 1 

• - Ç k · · · · bul - 'b' b' kat herhalde ziruhun aya ız-G C ~· ·ı· 'arın -··'uliyetinı" oldugunu anlamıştım. o ıçı- sını amayacagım gı ı ır ye 
1 u«="ız ı an• - .. .. - · · · B d k leri var. Tıpkı onla.T da böy e M k b• 1 etmez. yordu. Sonra başını onune eg - re gıtmıştır. en en açmıştır. 

di... Çünkü o da beni arasaydı her coşkun meftunlarının gayreti 
Bu~ünkü hava Bir müddet düşünür ~i dur- halde •beni bulacaktı. Bu zaman cahilan.esile bu dikenli tepeye 

'Jzl• h:ırartt ı.ı enaz 6 du. Sonra başmt kaldırdığı za- da iki insanın biribirini bulma- sürüklendiler. Ve layıık ollma
Diin n nııl(ir ınüıchıwlll man gözleri gözlerime ilişti. masr imkansızdır. drkları irtifalada baslan döndü, 
dı. llug 1 , hulutltı Nazarları hiç öyle saa-hoşlaca - Hic bir haber almadınız yuvarlanıyorlar. Bugünkü nesil 

lı '
0 111

'

11 itlll- mahsus vahşi değildi. Garip bir mı?... için ayni mukaclderatı reva gör 
u a,, şey: Ben bu bilmediğim, şimdi - Bu asırda öyle esrarengiz mek zulüm ve hamakattir. 
~~ f!i .-Ll!!J!ll!l9 ~ ilk defa gördügüm adamla san- gaybubetlerin meçhul kalması- San'atin dünkü yolcuları, ön 
,.,. . !.: miiıl lllil ___.,;__.__ ki pek eski bir tanıd:'• gibi bakı- na imkan göremediğimi söyle- !erinde saf, saf dizilip rüku 

M k ' 
B k I k · t' · t' Z · k mm ne eden cahil münekkitlerin süs-

ü 
as ara • yorduk. a iŞ an pe mUntS 1. mıs ıın. evcemın, ızı • 

. Elbisesi yeni değildi. kıya- reye gittiklerini öğrendim. Av- lü, parlak ve talimkiir iltifatla-
Her hang m ?~bamıza~ . fetinde bir düsüklük vardı. Fa- ıIUpa memleketlerinden birinde rrna kurban oldular. Bugünkü 

- Ben Şarlo pbı olma ıs- ıkat terbiyeli bir adam olduğunu bulunuyorlar. Zevcem koca~mı, nesil için de tarihin bir teker-
"} rum 1 <1e eydık, bunun ko- .. b' h'l· d kızını da baı.-,.ım aramak iste- rür oldueounu mırıldanmak fe-- d b' gosteren ır a ı var ı. .,.... -

} ıy kolay tahak~ıı~ e. e~ •. 'r şey Ben bu hal karşıstnda fazla mediklerimlen biri birimizi bula ci bir akıbeti hazırlamak de-
1 lmadıgıru pek. ala bıldıgı hal- merasim düşünmedim. Kendi- madık. Dikkat ediyorsunuz de- mektir. Hallbuki gerek san'at-

e !)ab:::mız b zı: sini yanıma gelerek oturm3ğa ğil mi? .. Sevdiğ~ güzel ~a~ın kar ve gerek münekkit bizde 
lak - Sus, lıaşka heves edecek davet ettim. Bu daveti mto.1nu mutlaka bana hıyanet etmışb. san'atin tarih ve izahını yapar
)1liı y kalmadı da m?skara olmayı niyetle kabul etti. Çünkü ko. Kızım da anasının tesiTİ a.~tI?- ken makul ve durendiş olmalı
rilc !I ıı;tıyorsun? ! dı:re azarlardı .. nuşmak, içindekini anlatmak da kalarak babasını artık dı.ışun dır. San'atte nankörlük ne kö-

r kaç haftadır Avrupada . se- ihtiyacındaydı: meyordu. Daha acı olarak şu- tü bir müessese ise, fena ve lü-
l:e ıhat etmekte olan maruf sıne- _ Siz dedi pek lfrtiıfkarsı- nu düşünüyorum. Güzel olan kı zumsuz bir hayranlrk ta o ka

a artisti Şarlo'nun her tarafta mz .. Sizi rahatsız etmiyeceğimi zım kim bilir bu şerait altında dar kötü ve münasebetsizdir. 
ırdügü hüsnü kabul bana bu bilsem... nerelere kadar sürüklenmiş- Bel~i yaıpma:k için yıkmak la 
tırları yazdırdı. Kendisini temin ettim. Dedi. tir!.. . znndtr. Fakat eskiyi kökünden 
Yeknazarda Şarlo bir maska- ki: O bunlan anlatırkaı. içmek- temelinden indirmeık ve yeniyi 
dır; çünkü herkesi güldürür. _ İçki içmekte teselli ara- te devam ediyordu. Kendisine yık.rlan harabenin enkazı üstü
Jnyada daha çok _ma~a~~ıa.~ yanlardan biriyim. Zannedi- ze~ini, kızını ~ı kolay ne sUslii ve ~~ ~ir bina mriı
vardır, onlar da alemı guldu yorum ki içCTSem içerl_mde_ra- ola~pıu, on~ ıçınA ~ .. tc- l~akila.değıl, bütün malz~:ne

rler. Bunlarla Şarlo arasında- nan bir ateşi söndürebılecegım. şebbus etmesı pek ala mum- sını yeru olarak kullanıp vucu-
fark suclur; Şarlo bizi istedi- _ Muvaffak olabiliyormll6U- kün olduğunu söylediğim za- de getirilecek yeni. san' at mü-
zaman, bile bile gu"ldürür, be ' man: esseseleııi sitayişlerin vebmile nuz .•. 
iter ise istemiyerek giHünç o- - Hayır onun için içkide te- - Hayır, dedi, bu tavsiye et- mübalilğa suretil-e değil. Haki-
lar. eea; arayanlıw-a acıyorum. tiğiniz çare derin iztiraplara ta ki çehresini gizlemeıksizıin vü-
rııhaflıgile tanınmış bir dos- Sonra sustu. Ben kendisine hammül edeıniyerek çabuk kur cude gelmiş okJıalıdır. 
n ba:1a Sarlo'nun Fransa Ha- bir şey gormıyordum. Daha baş- tulmak isteyenler için kabildir. As!I'larm rüzgarları, n8.flkör
ye nazı;ile beraber yemek ka bir cok şeylerden bahsetti. Fakat ben hiyanet görmüş biır lerin lanetleri bu.,kuvvetli nes
liğini göstererek dedi ki: Ben gittikçe hayret ediyor- kocanın, nankörlüğe uğramış lin ikameti için inşa edilen bu 
- Sarlo ile farkımız şudur: .iurn. Çünkü sözleri çok mun· bir babanın ıztırabını sonuna binayı yrkamasm. Bu bina is-ilm ya~madan tuhaflık ede- tazam olduğu gibi kendisinin kadar muhafaza edeceğim.,, ter bir klü~, ~ster ?i: saray ol-
?, ben ederim. O Hariciye pek malumatlı bir adam oldu - sun. Elvenr ki mebn olsun. 
ırlarile yemek yer, ben yi- ğunu da görüyordum. Bir,biri - Gerçi şuursuz, yazıların, söz-

1em ... Fark büyük değili... mize kim olduğumuzu söyleme SAN' A !erin san'at ve san'atkilr üzerin 
Uyku meselesi ! dik. N'hayet bana dedi ki: de hiç ~ir tesiri oı~.amas~ la-

B. · · ·· ·· 18 - Bir daha görüseceğimizi zııın gelır. Fak.at tecrübe bızde 
ırını tanırım, gunun sa- . .. . . • . bun k · · ·· · · B 

de mutlaka uyur .. Nasıl? O-. hiç unııt etm~yo~. ~.oldu .. un a; sını ~a&e:ınış~. ~-
nr bilmem. fakat ne yapar, ğumu söyleınıyeceğım. Sızın_ de k k gunk 

1 
sa?-_ ~t muze1mı1z şod 1rebtı.n k 1 .. d k sti kim olduğunuzu merak etmıyo yapma ve yı mak at ettigı cenaze ere o u ır 

' aSr~·ı aıı a goz.ra~ın .ad e bi- nım mezarlrk gibidir. 

Sesli ve şarkılı kuvvetli ve muazzam şark filmi. 
Zengin ve mizansenli sahnelerile dahiyane bir surette vücuda getirilen 

bu şaheserde sarayları, esrarı, fakirleri ve güzel kadınlarile 
Hindistanın tabloları mevcuttur. 

..... • •••• Bütün şehir halkı bu şaheseri mutlaka giirmel\dır ....... .. 

Bu akşam: Asri Sinemada 

BiH FAHi~ENiN UATIBATI. 
filminin ilk iraesi 

Bira~ açık ve iaku ıbllkı olan bu nıükemnıel ~ser· Blu NA. lt.::S. 
Ll Bir BAKiRE iken Nasıl Bir Sıık•k Kllı Htliııe "ilrüklcndiğini 

11 ETllı lineınasın~a 
Bu:ı;Un matinelerden itibaren 

BİLLİE DOVE ve 
RODLA ROQUE'u 

Bekaret Koncası 
sc li ve şarkılı şıltı:>erinde tık 
dim eıliyor 

ı;ösıeren Elim ve r'eci Htdheleade Bulullduruvor. IJtveıtn: Seoll ıozlu ve şırlı:ılı 
Mümes;illeri; \l.'\ilY KlD ve FEE MALTON btiıün luıdınlar ('• 

PATHE-UI' A jurıııl ile 2 kı ımhk 
hilhasu genç kızlar) bu lil:ııi behcınclıal gidip görmelidirler. --·~;~&o~zl~ti~bl~r~k~o~m~e:di~~~ 

Cuma, cumartesi ve pazar uot 16,I ::? mnti•eıinde ---
ıaıee.=c• 'h hte~eın Varyete Numeroları •••1141 .... 31 Mart Salı ıkşımı 

Melek Sinemasınd ···~····· ••••••••••••••• 
ı s~Ö NVDl\lHmAenTdahİ lı:RveA 

i MADY CHRISTIANS tarafından .... ~ ......... ·······~ .. 
•ıııaııııııııııtııııııııııııııııııııılıı.. ~111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111~•············,. "111111111111111111111111111111111111111111 -- --

verilcrelc Profe~sör N, KOSTRP· 
· Kon· ıdıresindekl 40 hn'aıltk 
dan mtirekkcp diın}ınm en mef-

DiN heyİIZİKtiRI 
·- --
~_§_ ö N A n »O> n U ~_§_ ı için biletler ~ımdiden ted•ıilr ~ ~ l6 edilebilir. 1 

KONSERi 

-- --•• •• Iİllllli1111111111111111111111111111111111111111111111111111i -- --
~-~- SiGORTA ŞiRKETi ~~ rMELEK ";;:emasıncla 
-- fllrklyo r, Bankası tarafından tofkll odllmlftlr -- B 1 B B 1FTlL11 
~:-~: !~~~= ;.:.-,:.;ı!-:1~~~. ed~a • otomobil • -·ıı1111tl "= ( 

Adree: ' lloell Vokıl bu latan'ınıl ; S A A D E T 
:: Telefon: lataabul - 531 Teııraf: lıatıya• 55 
-- --........................................ ~···································· 

111111111111111111111111111111111111,. ~···································· 
.\v ve Rovelver fi~cnkleri inhlsan Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiıin 1930 se<nesi hi»adırlar umumi Hey'eti Nlsıının 15ine 
mü. adi çar~amba gün ti snat 11,SO da Gala tada Bahtiyar hanındm 
Şirket merkezinde adi surette toplanacaknr. Esas mııkavelename

nin 28 inci maddesi mucibince her hbse sahibine blr rey temin 
eder. Bena1ıcrin c ıl ten vcya vt:kaleten hir ve daha fazla hisse· 
)"l' sahip olan hbsl'dsrl:ırın ticaret kanununun !'171 inci madde
sine tevfik:ın topianma gününden bir hafta cvvdine kadar, senet
lerini ~irket vezne,•ne yatırarak alaL-akları w<ikaları hamilen top
lanmada h:ııır bulunmaları il:ln olunur. 

Mıizakerc rııımamcsi ~ııdur. 
1 - idare mcdi:;i ve ıııurakipler rııporunun kıraati, 

11 - Bilanço k.Ar ve zarar hesaplarının tetkik v~ tı•dikilc idare 
medbı azalarının ve murııkıph:rinin ibrası, 

.J - idare meclisi azalarının YC murakiplerinln intihap ve ıa
yini ıle huwr haklarının vı: ücretlerinin tespiti. 

4 ~ Ticaret kanununun 323 ve 324üncli meddelerine tevfi
kan idare mecli~i azalarına mukrıızi miısııadcnin verilmesi. 

Filmi, mümwili: 

Viyana opera.SJna ı 
mensup 

-lllll'llr!l!:NOR SCHMIDT 11111-ıi 

İRTİHAL 
Karagöz ğazcteri sahibi ımıi

yazı merhum Ali Fuııt Beyin 
haremi, çocuk mutahassısı Dok 
tor Nazım Rekir BP.ytn nlldesi 
eceli mevudile vefat etmtştir. 
Cenazesi bugün öğleyin Kadı
köyünde Sakızağacındıı Şekerci 
Bakkal sokağında 1 S numaralı 
hanesinden kaldırılacaktır. ı\ilel 
kcderdldeslne beyanı t•ziyct 
eyleriz. 

lıı. 3 Uncil hulıuk mahlr:muindeıı· 

1 ın• 

iÇ 

u e ·manov•c ısının e r · . Hemen diyebilirim ki san'a-
n iliic icerek derin bir uyku- Benim ~k ~el bır ..ıevcem, tin her şubesinde biz yapmak- Elif NACI 
Jaklığın.ı gazetelerde oku- gene pek ~zel bır k'=ım vardı; tan ziyade yrkmağa meyyaliz. M "I ı ·ı ~ ~ 
.. Bana geldiği zaman de- ~~h.ar~b_enkaın ~~~gıcBenmda b~ Bütün inkarla başlayan iddia- ftA ep 1 er müsauaıası şafına medar olan yeni bir an- hususundaki urfettiği gıeyet 

iDARE MECLl 1 

Sıdıka lıanımın ubık koca;ı ika 
•etgilıı .ııeçhul Ali dendi aleyhi 
ıe ikame eyledltı tetciU talık dı· 
Y&llllın lcıavı ıalıklkeb 9 tun 931 

1 

ı 

t 
l 

r 
l 

lı 

1 

i: rıbınmızı . Y'U.:'"""· __ ,_ __ ~ !ar "düne ait bir san'atimiz yok !aşmanın Türk - Rus ticaret mu süpheriz ibir dostluğun teşkili-
- Allaha. bir yiyip bin şük- uzaklara gıtmege mcvuı.u 0 

- tur. Bugün doğuyo:r . ., tecanesin Türk-Rus ticaret mu- ahedesiil'İn aktedildiği haberi- ne medar olmuş ve tarsinine 
onım, dum. Sonra geldiğim zaman den başka bir şey değildir. Faz ahedesinin akti ni alıyoruz. 1921 Moskova mu- olacaktır. Bugün bu anlaşma 
N icin onları bulamadllJI. la mübalag" akarane ve laübali ı ed · · -·'·di d bu A bi' ::.ı. d letl · _ Nasıl olur, dedim, arama- 96 h f be · ·r .. a 1 esının"" n en sonra vrupanın :ywı. ev erı a-
Eh, çünkü, alem ilaçla bulduğum bu iddi ... iddianın za- .. mcı a ta ~ıncı. ıgını iki kom§'U devletin dostluğu rasında büyük bir hasedi mıU-

ur, ben i!ac;sız hem de iste dıruz mı .. ? rarlarından bahsetmek lüzum- Daruşşefekadan 37 Nıyazı Bey günden güne mes'ut bir inkişaf ciıp olmaktadır. 

perşembe günü ıaat ona muayyen 
bnlunmakla yevmi mczkOrdı ıah· 

kikıı baklmlili nezdinde iıbııı •1!· 
cuı etmediği veya tarafındın bir 
vekil göndermediti takdirde ıahki· 
katın gıyaben devam tdec~ı; tebllg 
mılcamıma kaim olmak üorc ilinolunu• 

n zaman kestiriyorum. Yal Acı acı güldü. Düşündü. De suzdur.Zira önümüzde yeni, can kazanmıştı.-. Ya?.ısı ~udur: yolu üzerinde yürümektedir. Bu haset şundan ileri geliyor 
d. k' · Pertcvni•al V •ldından; 

nla amadığım nokta şu ... .'. 1 ı. _ 1ı bir misal vardır. Türk - Rus ticaret muahede Diğer devletlerin yekdiğerine ki bugiin Türk - Sovyet Rusya Köprüb.t~da Valide bını der• 
orlar. uykusu kaçanı u- bunların adedi ötekilerden faz- Bugünkü nesli doyuran, yani sinin akti. itimat edemediklerini gösteren arasındaki anlaşma bağılamu nunda 

7 
No. oda açılr artırma _.. 

'Ilazlar, uyuyanı da uyandı- ladır. Hem ekserisi ayakta uyur tam manasile tagaddisine çalı- Kara denildeki Türk - Rus gizli haI1p hazırbklarına muka- koparmak imkansızdır. Böyle dl• ve 20 gün müddetle mUzavedey• 
zlar... Uyku ilac:ı alanı da - da uyandırmaya teşebbüs et- şan dünkü nesil de böylle sımar deniz silahlarının tahdidi pro- bil Türk - ve Scvyet Rusya ara tek bir kütle haline gelmiş dost lıonulmuşuar. Müzayede liiııD 

31 ımazlar ... Ya Allah sakla- aek teşebbüşümüz tam bir inki- tılmıştı. Ve işte onlardan balı- tokolunun akdinden henüz pek sında gerek dost geçinmek, ge- iki devlete ili§meık ıve onlamı mırt931 tarihine mUHdlf ..ıı güntı 
~tün gözüne uyku ginni- sar ile neticelenecek. sıeden ş~kayetlerimiz hep bu. is- kısa bir zaman bile geçmemiş- rek tahdidi teslihat ve ğerekse sulh ve refah yolundaki çalış- dilr. JClralımılı lsteyealerbı J•vmi 

Ti - şimdi meb'usluk en- Filhakika, uyku deyip geç- raf edilen iltifatların cezası- ken Türk - Rus dostluğunun o- iktısadi uzlaşma hususundaki ma1anna mini olmak kendi ha meaktırdı 
111

1 onbqe kadar latanbııl 
ile bunlann adedi hayli memeli. Bunun, üzerimizde ne drr. Mübalağa etmeksizin her nuncu yıl dönümüne müsadif müteakip anlaşmalar ehemmi- yatlarına ve reıfahlıınna kas- Evkaf ınödtlrlyednde Pertevniyal 
"ır - uyutmaya, ve ana- büyük tesiri var, değil mi? şeyin kıymetini notwıu verebil günün tes'idile beraber iki kom yetle zikre şayandır. Heriıkiıhü tetmekten başka .bir fCY değil- vakfıldaımae veyıldneencilınenin• 
loı!:ma 1ep uyuyanları - FELEK mele tahammül vt: itidalinden u memleket dostluğwıun İnki- kfımetin yekdiğerilc anlaşmak dir, mflraca. e lemeleri. 

·-- -- -~uyu);orum.-:- --- -- · J; Küçüğün uzwı kirpikkrle 1 dnn. Btı gün her ·hangi bir çeh- t.eşem gözlere gene gülebilir 1 mik tarafları oluyor. Hemen he 
.,illiyetin edflbl romanı: 1 Gözlerim kendisine olan sev- çevrilmiş altın rengi gözleri ı reye baksam, ayni sözler ayni. miydim?M KimbHir? Fakat her men oo beş günde bir gördü-
. - . ~· - IS günden dolayı aynadaki çeh- vardr. Fakat öyle ince bir gü- ahenkle ıkulaklanmda canlanır, halde hayır! ğilin Fahri Celalden böyle bir '· ~ zz ili remde uzun müddet dinleniy~. zellik ki yüzünün kirliliği için- Ve o çehrenin ince manasını, Gözlerimin önünde Fahri Ce tebrik almaık 0 kadar tuhafıma 
~ • • Kendi güzelliği için çıerçevest- de sönüp gidiyor. . gizli güzelliğini bulmağa <;alışı lalin, bu çdk seygili küçitklük gitti ki .. Benim şiirlerimi çok 

nin çirkinliğini affediyor. . - Hiç belli olmuyor dıye ce nm. arkadaşJ111Jn sarı, al1ı1D reıııkli eeviyonrıuş. Zaten onunla hep 
Hiç unutmam: Mektepte vap verdim. Şimrli daha iyi anlıyorum ki gözleri beliriyor. Şüphesi. bu I edebiyat üur:indc konuşuruz .. 

Nur Tahsin Hm. idik .. Bi.r ders mlinasebetile Arkadaşım susmuştu. Muha her şeyde bir memnuniyet bul- gözler Sühanm muhtetem ye-, Mi.mar planlarından ben ne an-
hocamı& aınıfımıu gameğe gö vcremizi dinleyen hocam: nı:ının nasıl yüzde yarattıgı se- şil gözleri .kadar güzel değil. larmı? Son görüştüğümüzde ba 

Füsunun deiterin4en ıeoiş alnımın altında varlıkla- türmil§tü. Sıcak bir haziran gü- - Çok fena gözleriniz var vimli bir manası varsa baktığı Fakat ben o kadar çok scviY« na hep Netime Cavit isminde-
~ün gene ua-tlerce ayna-! nnı hissettireıniyorlu' bile. · nüydü· Girintili, çıkıntılı dağ Füsun, dedi. • l?eyin içine girebilen, gizli gü- ve o 'kadar güzel buluyorum ki 1 ·ki yeni şairden bahsetti. B~n 
ırsısında kaldon. Yüzü- Çirkin kaşlarnnın ve çirkin yollarından tırmanıyorduk. Her Ben o raman bu sözün ifade zelliklerini se<;ebilcn gwlerin- sevgili ,hocam gibi düşünerek 1 de hiç belli etmeden bir yaban-
1addinden fazla çirkin- bumumun nisbetsizliği arasın- adım bizi daha yükseltiyor, ar- etmek ist>Cdiği hakrkatı ıbirden de icinde pırıl Jayan bir ı~ık var gözlerimin çerçevesini affetmi- oının şiirlerini tenkit veya talı 
aynaya bakmak «Sareti- da kalan güı>ıel gölllerime öyle ıkamızdaki manzara daha ,geniş bire anlayamamış. hürmetkar dır. yen bu mağrur gözlere fena di- lil eder gibi onunla kohustum. 
dim<le bulmak bana ga- acıyorum ki.. liyor, daha giiz>Clleşiyordu. Her bir samimiyetle kendisinden Sühayı hatırladım: Çerçeve- yebilir miyim?. Ne mümkün?• z t b .. ta· · . 

· B·'-- K h zam ....... k" d mda · b' · · la H 

1 

· · ku 1 ff d k .. 0. · 1 . b Ab' . d • . a en u namı mus arın a»-"Urur ven yor: ...... a- aya, er an ""'r ı. a ı , garıp ır ıncızap sormuştum. ocam: sının sur annı a e e~e. goz y e ıse, artrk ıı ta ırı egış- lı N , 'd . K 'dan 
anmadan kendi kendimi 'ISim siyah saçlarmla koyu ye- başlarımızı: çevirten boğazm sa - Siz, deınişti, kiiçüğün gö:cle !erimle beni seven bu zavallı da 1 tinnek lazım, niz hocam .. Böy banıka azank' abı~l "e al.kY:'I_ de 
1 ·ı k ·ı ·· 1 · · '-" t d · --' · .. ı · b k - ki ı· ·· d · k ·ı ·· 1 · · 1 .. 1 f 1. y s ımse ı meyor. ı,.ı e ıı me gururu.. şı goz erının &eVıuı..u eza ı ea~ nıy.,.,.en sa.nıyeye artan ay e rme a tıgınrz :tamaıı r ı yu- yıza emın · oyu yeşı goz ennı ·ı e goz ere ena demeye ım. al b k da k 

1 
k' her 

ıa büti.ın zalimliğile her na mahsus ·bir güzellik yaratı- fevkalade bir güzelliği vardı zünün tesM-ile gözlerini de can güzel bulmakla beraber onu hiç nız, yalnız zalim diyelim olmaz ana 0 a dr ızıykor ar ~ 
1 ' F k K ba ·'-· ki S k b' hazi .. ·· ·· ·· · · b ld · K k' ha 1 1 , zaman mey ana çı aracagız , her adım basında çirkin yor,,. a at aya na uır . . ıca< ır .. ran gımu.nun sı~ ve. ıı:ostc~~s;~ .u. u~.u~:· s~ve.'.111}'.?rum. e_:; ın .tara mı.. * • * ye tehdit ediy<ırlar: fakat 

y.üziime ha;-kınrken ben yabancı olsaydı belıki bu tıÖzüne baygm tatlrlığı ıçınde mavı pı- Gözlerınız küçugun kırlı yuzu- suslu, guneş yanıgı mat bır çeh . "züld .. - .. .. .... 
: güzel olon göılerimin inamrdnn .. Halbuki beni can- ~~~ı bir ~öl gibi _gö~I~iz~ ~~· kirli sa~I:ınnı ~~etn;edi~i renin ı:e~mli güz:llikle;i ara- -::Fü~unun deiterinde_n- ~= u i :r1~~~:0:~:1~1~:e;:c e aynadaki çehreme bakı dan seven 'bi.r aııkadaşın .. Beni onune serılen Bogazı1;1nın gu- ıçın altın gıbı san gozlenn gu- sında, ıçınde ebedı sevgı ıs:rkla- ı· Bugun bıraz ıpostaneye ugıra- t ;eç. y .... t" y k g 

1 
· 

'·.Basta yaramazlrg"ımın çirkin ve sevimsiz bulmasına ıı·-· · · · ·· .. _ _, _ _._ 11··· · d b 1 ad H han rile ba a bak~-~ bu gu··--1 y ·ı dun· ibirikmi"' ür mektubumu en enım uzunu çe meme 11 ze ıgını ıçe, ıçe yurny., .. ,.., .... ze ıgını e u am ı. er n ~· ~ eşı , ..,. ~ t 
1 

.. 
1 

d N 
11

. 

n hatırasını saklıyan ge- imk6n varım? Dar bir keçi yoluna saptık; Ar- gi bir güzelliğin etrafında çir- gözlere, içimden hep gülmek laldım. İkisi mecmua 6ahiplerin 1 ~ 1:n:ı:lbe k~mez. az?.n .. rı le 
a nı. var. . Afacanlı- Etrafındaki rerrevenin niha k d l d b. · l k na k' l'kl · ff tım n g·· 1 f geliyor Kana. kana uzun u dendi Geri kalan zarlı acınca zıp ır' u ı gene sozun< ~ ~ _3:_,.,'?duranm anka!rıilıky<>b~ k~ ı·: ın ı .. ' e1rırd~ e eye oz er e ::;:__,_ y , ___ ı..:... _;_ta- k ...,_.:..__, __ ,_ · .•• md·· B - durmuş, her zaman ber<rber oj-li:n 1)ir elin çizdiği ka- yetsiz çirkinliğine ragmen gü- • .,,...... an · ..,. ır oyu na goz e ır. zun g .... ,IÇll.., au= U"1 ıı..,.. a.,... .. ......,,.. ,._ um. u; ya-

li ~sın~r. çirğilerle al- ze1liğinden. bir şey k.aybetmc- ç<>euğunu göı;tercrek: Ba ımı ön.. e ;;._ · · · 
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1
° E RI A .., --~- ı TÜRKSPOR 32 sahife \ - L _:_:;- ı ·, _ · .'....~L" , tra d • t 1 KEIMt 1K•KE 1D !_ı BuhaftaFenerb<ıhçe-Ga· ~rcrke • •~e·n, c ı"' ı U1·; 

MiLLiYET 

ozon a yo ınşaa ına A T /F. Şlll T ıı K!ı g' f B 1 k.. .. d f . latasaray maçı ınliııasebetile ll.1 ~ı it '.!.'G ! ) Ao 

el 1emmı"ye~t verı·ıı·yor ~ ~~ı~i ~ ı ~ ~ ~ ~.IİI~ a çova oyun e ecı '":;·::~.!'.' ,;;"·::.~:·:·:'.:,,. :::;' " " ,, ·· , 
1 K 1~.l="M _g_Y . -~·~ bir cinayet·' ~al~i ~:~i~pb~l~nsi" ~~!~t1:f; Trabzo_n _ _ t_k_i_n~i- P.-s:· h ı· "k d k l . d ö.L o M iD N _.!:. A R ~ makale, kadın spor hareketle· (C nılııırirc t ' y;ınur 1 ::?6 

urmene a a ısı en ı ese erın en . Y\A ı-L AN ... 1._zl_E K.·-A T · f ıb ı s ,. Bayburt yo!unu yaptırmak ll~U R il! T ..::'.'..NA~- Konyalı Mevlut, kahveci Veliyi pusu ;h~"buma~ı~~- ~~ı;:~ı~n ~ne ııj~~tt; "~
1

,~~t /;~ ;~:c,~;
1

\i~ı~~1~'"~ ~;1'1
1

l~, ~-· ı si I M•R!. T _R i_l F a erleri v. s. ', • ·~· · . 
istedilerse de yarı yolda kald~lar. ı ı AıF• K 1~ F ı N,_ s ~ kurarak nasıl öldürdü G ünyc, Fac ;a, or,ıı,, Ci resı ., 

_.!!!!! N "M E T 1 T lzmirde Balçova köyünde bir ci- dığmdan Velinin büyük damarı ke- ol-Spor Trabzon, Rize, 1 lopa'ya klik I· 
T b M'J/ ' T b ~ • 11 P p/T E ' nayet olmuştur. _Sekiz senedcnberi silmiş ve oraya yılulmı•tır. Veli fa~ .. - Gol-Sporun sekizinci sayı- cak, dön üşte paza•, Rize, O ', 

ra zorı, 1 ıye[ - ra zo- 1,1; 2 senes orıra eşyaları satı- ı in J11ııttrdil•lf Balco d 1 ık ' · S lUn en mühim derdi Kızıldize- lıp hazine namına irat kayıt 
0

_ 61/JlltrCtr., !~itli Tah' va -~ aıne e: ~ap~n ~onyah la mikdarda k~n zayettiğinden beş · sı Macar futbolcu Limbekin ı lirmcne Trnhwıı, l'o l a:h·ıne '~ k d l . h b' 1 '~ ı. ır ?g u Mevlut IS!D.lndeki şah11 dakıita sonra ölmüştür. 1 Türk futbolu hald d' Cöre!P Giresun, ür.hı, Fat ı, 
~ .a ar o an şosenın arap ır unmuştur! Bundan dolayı tile- il 4 S 6 7 il 9 !O 1 .. ahvecı Mehmet oğlu Veliyi öldür· Ka ·ı M ı · ' 1 ne e ır namII -. 

.lalde bırakılmış olmasıdır! Bu carlar mug"b ıar k Rusyaya 1 t müştiir. tt ev ut vak adan $Onra kaç atında kuv,·etli bir yazısı: 1 Ünye, Samsun, Sir op, lncbolu, 
ıü d .

1
• t. 'kt d' er o. a - 1 1 • m•ftı•. Jandarmalar tnkip ve taharri Burhan Öme B · N .1 z 

. ~ z ~n vı a ye ı~ ı. ısa ıy.~tı ve gitmişlerdir. ı - ---~ 1'!!!-'---' Cmayet şu suretle olmuştur: .,tmektedirler. . ' r esım, aı ' ,onguldaıta uı';rayaı.:ak ur. "ansıt muamela1. ı cok mutees- Bund ba 
1 

da tüccarlar !1f ~: 1111 . _ ve Alı Haydar Beyin çok kry- --"'--....!:'-'-===:::.::~-
;ir olmaktadır. Kemali memnu tra . anb şdı:al. mallarını -iiiii;Ei ;-;;:;ı-'""."-- M hT:iliır ~glu M~v!iit, gece kabv~ci İzmir bağları soğuktan metli yazıları ile Vedat Abidi- Mersin pOSİ8SJ 
.
1 

"tl h lı ld . nsıt am arın an !!!m•ı-.!-.!.!-- - - e met cglu Yelının kahvehanesı;ıP .. d.. F 'Y'-__ c a er a ıgıma göre İrana aöndermekten sarfı na- -, ·ti.il _L' girmiıti. Orada bir .;,esele yüziind~~ zarar gor 
11 ~n ener, c:>alatasaray haklan- (ANAFARTA ) vapuru 27 

Gaz; fi'.azre tlerinin bu defaki zarla ~eııela Avrupa veya A· : -.-,--- ı- ;ı-\j' ualarmda_lmvga zuhur etmiş ve Koni IZMIR 25 -_Izm.iı· ve hava~oiode . a şaya!'1ı _dıkkat yazılarla inti- ~lart cuma ı o da Galatı· 
~eşrıflerınde bu m esele de hal- merikaya . g.öııdermek isteseler e :r.ı - - ·- -r:;·,--:- - - - y~lı _Mevlut kahvebaned~o çıkıp git- ' so~ zaman~a . yuz gost ?.rcn. sogukl.ar 1 şar etmıştır. dan Çanakkale, lzmlr, Küllü~. 
>: • ~ c mez ur şose ile ~;mru"k idaresi buna musaa e - ----iii

1
--- --: ,, ı · M 1 Bod R d F h . r s ;;u !i!! .... nhveci Veli, İr.~ride ııhştığı Kon- usar, anisn !tava'.i•inde yüzde kırk s· T _, . rum, a os, et iye, Aııtııh·l, ıolunmu"' v k " ·· d ~ J ~"" mış.tır. / bag!ara mıı.ıhım za~."'l "' vermıştir. Ak-

~. z~ru..rn -. arıkanıış arasın- etmemektedir. --ifi' 
1
- .1- yal Me ı·d · . Meoemcnd .. d l K al ınema • iyatro Aı•ı • · lak 1 ' it ı v u un evıne gittiğin.i talı- e yuz ~ o uz, em paşa· A ye, Mersin"e kalku~alt 

' •. 
1 
şosenın mükemmelen ta- Fena havalarda tüccarın ma - - ,- - - - - min ediyordu. da yüzde yi. mi, Cmnaovasında ve d mırı 2 700 000 ı· h 1 k r dl 1 · H lb B ı önüşt." T••ucu Ananıor 
• . , ıraya ihale olun !arı denize düşerek ma vo ma. ___ .!!l!!!ı--- - -- a uki Mevhit dişaı·ıda puıu u ı;-u rc,,d:ı y'iZ<lc on ıı isbetiııd~ za· B -. .., • ·nuştur. 11.l-:tah:lrda ameliyata tadır. Mesela: 241 sene~i.ı:.de Jı. 1 - __ ı_ aıJ:tı-- -· kurmuş ve Veliyi bci<lemeğe ba~l:ı- •nr vardır. ' ıs. . Darülbedayi Finike, Dalyan, l\farınnrls, başlanacak tı r. man şirketinin teşekku~.ınden ıı ~l:ai 1 ' mıttı: .. Blr tayin tcmslllerl Çanakl..ale, Gelibolu'ya da 

T rabzonc' R' G ı !:ı' denbire zuhur ooen fır 
/ 

Bır muddet son,a kahveci Veli lzmir ı~ı~ r::ır müdürü Hik:n .,t B. B k u"rn ı· a~aktır. ·ı ıa ıze ve ireson evve ır . lluı1..J '-' /, tıJ>.WC'1111' z kal1vede~ d~şarı ~tkmış, yakındaki J\nka<a p., t ' ve t•l[l'r3f ba,miidür- ISTAl!iiDL ecıtııtıırt! saat" 2~)ı:. b vı ayetlerine doğru sahil boyun tınadan Akdenız vapurunun Soldan .ağa: tatlOıcı rlukk. anma gitmiı;tir. ı· lüğüne tayin edilmiştir. ij 1 ~~Lı.ı.&lij IWI l' C yarın \' t. ı kı\ z:·ııl11111~nttıe'\ z . Çanakkale için 

ca mevcut yollar amelei mükel bordosunda 17 ma~unada 2 ~.0 ı - su,ı (5) . Refah rs). _ ı f ı Id h ld su ' . . "'"'.aa Me"lut yet;: niş ve Ve- Pavlı Ticaret odaaı lng"vedildi · cuıM matine 
; .eye tam ir ettirilmektedir. ton kadar har 0 • ugu a. e

1 
: 2 - Başına bir (H) gelince meo lıyı enoe d k J • aı 15 30 d .l-arlıadan S,-rgonaya kadar 

0
• vari bunların tesıs ve taıfe.erı.· ken olur (3). İyi (3). karır,' sm. en ~a alayı>ra!< dışo.rıya K'fkkırdi vilayetine tabi Pavli Ti . ı ' 

1 

l LAN ~ p 1 h 1 çkı h. -•J, .,Jindelti b•çağı Veiinin sağ ! caret oc!a .. n•n Heyeti vekile karaı·ilc l•taıı b ıı l da 
'.an yola tas fersolunmaktadır. ni vapura alarak o at ane ı- 3 - Yol (2). o. urgasına sapla.ır.rn• 1.. d·ı ··•· d" . , nlR KAVUK • Sultan hamamında 
Of civarınd~ iki köprü ve Gire· rrranına kaçmış ve mavunaları 4 - Namus (3). Endişe (5). Me ı · t b - d ... u.. 1 i d.:.glc 

1 ruıı~ un mmtaka tı oaret mü- 1 1 De.VRlLDI 11·13-44 numarad•ki Tuhafiye tlca· 

s~n yolunda da iki büyük kköbp· ybüzul"arstiıd' ablgıraalkmarlaış sur~ldu··uklğuennedraenk ~ = ~~':;~~ f;?,' ~aa;,.ıı~~ g~: v u ıca•;• ibine kadw sapa üı ü:!üne ildirilmiştir. 1!11 tarihi pıyes ;:~;n~:~. •;~~~:n~:c:tuk~~~'.'.';t,_Ko'ıaı · 
r:ı yıl:ılmıştrr. Ameliı:at. pe a un .. 7 - Duman lekesi (2). İstifham 3 d • "' 
t devam eylemekte ımış... batmışlar ve bundan tuccarlar (2). lztırap (4) . 1\JI fil ·ıosı• 'P. 7i ea 111111'1 yf.:.:ıı:e k~~d•to ~ehd\l ta~ebbi ls 'anbul icra reis 

Of Bayburt yolunun 10 kilo· çok mutazarrır olmuşlardır. 8 - Beygir (2). Müezzinin oku- 1,-ı. ec ~ u.gun son ( 1 ~hl sahi p Zade 1~~~ t~:~r:;s a ı~ a~~n~~::il:!şn~;
1

:~~~ 
netrelik kısmı heyelandan ha- Mukaddema Trabzondan İra duğu şey (4). C'1ftl B. d 

k 1 
· k " • 1 9 Geru's deg"il (3) Hürriyet • • k d Gı· -.·c lı c·r · u·· n •.·· aat !"ten ı't 'ıblren esi ınuciblnce alacaklıların 31·"· 

· ap oldug" u cihetle vekfiletin n. a. sev .. o unan sıgara .agrt arı - ' · t. ~ • " , " ,, l d d 1 (4). Fiil (2). "Ç ımaını a te aç ık tır. 931 tatihine milsadif salı gOnilndcn 
25,000 liralık ya~dımile yapıl- ıçın ~ccar ar an epozıto.a ın- 10 - Bir meyve (4). Yumuşak 4 , '!'..> ıy-or '· d itibaren yirmi gu··n içinde vcsikalarile 

k H .. · ı ı:ş ıse de mallar Kızıldızeye ı °' " yoş'n an aşağt olan çocuklar ma · tadır. ava musaıt o ursa m . · · (4) . ( tiyoıroy• hhul edilmez. birlikte Galatada NORDŞTERN ha · 
3 - 4 ayda ikmali memuldür. varmadan eş~~ya tarafından _sol ıı - Dava vermek (4). Bir Yu· Başı 1 ııci salıiiede) 'rei~.i i'r.1,.m; .• i henüz namzet lis- nında 3.4 numaralı daireye her gün 

1 Meyd anda bir iş yoktur bunlar yulmuştur. Tuccarlar Kızıldıze nan ilahı (3) · . tc.i:e m~~ •• uı olın-.mı}tlr. Vasi · ~::ı;-.ız•m•••••••... saat 13· 14 de mUrac .. t ederek ala-
hep dua ve temenniden ibaret- gümrüğünden mallarının İ.rana Yukardan aşağı: fırkanın bulva rı t " kıh:n, b~şhı ıniky;:ıst;:ı t~bcddül olı:nsına ih- S .\~1!\lljl H l. 'AN Operet Hevui caklannı bi\dlrmeleri ve bu milddet 
tır. geçtiğıine dair bittabi şehadet· 1 - Tahammül (5). Geri ver- rmda melon şapka üze rlerınde t imal veri mi0 er. Fransız tiyatrosunda içinde gelip alacaklarım lıl\dlrme · 

Sürmeneli/erin hiildi.mett'en name ibraz edemediklerinden 
2 

_ ;';ka~!~· 2 . Bir ; kum.as Jake~. at;ıy veya ~ iyah ve~tanla l yenlerin konkordato müzakeresinden istirhamları dolayı küliyetli depozito akçe- (5). ( ) ç - ~er~un ,ırk~nın oniiı1de b:r a sa Namzeti :. için yeni llu !(Ün saat 17 de matine olarak hariç bırakılacıklan \'e 20Nisan 931 

Sünnenenin Bayburt ve Er- !eri iade olunmamıştır. 3 - Nota (2). Tahmin (3). Fas gı bır yuka:r dolaşanlar çogal- mU:e.~aatlar G Ü L F Ü pazartesi gilnUnden 29 Nisan 931 
zurumla irtibatı bulunmadığın- .Bunlardan daha ağır olarak ta bir kabile (3). mrştır. .'..NKAR A, 24 - M ::-b'us AkşJm s:ıat 21,30 da Büyük gala çarşamba gününe !radar ayni saat-
dan dolayı ticaretçe pek sıkıntı şunu da hikaye ettiler: Kızıldi· 4 - Kokulu bir nebat ( 4) • Ra- Denizliden 6 m cb'us Ç!kacak ncm, etli ği ic:in müracaa t eden- ol arık 1 BJ;; JlUI Nl !erde vesikaları tedkik etmek Uzere 
çeblmefotedir. Buna binaen Sür zedeki baytarların develere hiç 

5 
_ ~;iı..,;~:.t• (ı). Denizli, 25 _ Denizlinin lm !er arasında A '~aray ceza reisi 

1 
Cuma gUnil birin ci m•tine yukarıda yazılı daireye mUracaat ı-ı.ene ahalisi bilittifak Bay- yoktan karantine koyarak mal-

6 
_ Çiğne (

2
). Tazyik et (2) . intihapta altı meb'us çıkaracağı SadL'<, baş m • !!im Emin, tüc· J saat ı.ı, :m da edebilecekleri Te alacaklarını kaydet-

burt'a doğru bir yol yapmağa !arı günlerce orada brrakmak 7 _ Nota (2). Oruç ayı (7) . anlaştlmı§tır. cardan Sadi, Kcııya'dan müte- G O L F O tirmiş olan zevatın 2 Mayıs 1931 başlamışlarsa da yolun ikmal ve develerin iaşesi için günler- 8 - Geniş değil (3). Kekik (5) kait binbaşı Kemal, Yıldızeli ikinci matine srnt ıs de tarihine müsadlf cumartesi gilnil saat 
ve itmamına kudretleri kafi ge· ce masraflar çıkarmak tehdidi- 9 - Nida (2} Tencerenin baba- Yeni Mec 'ste ekseriyzti 1 kaymaltamr, Ankara maarife- ı AGHNI SUZANNA ıs de keza yukarıda yazılı mahalde 

l 1 d b 
Sl ( 5) Nota (2) 

1 

· · A · t b l M · konkordıto teklifi müzakeresi için 

emediğinden münasip mikdar e eve aşına para alındığını . · . . · çifçiler t e•ki! edecek rn ını vr•, st an u aanf E-ıo Bır erkek ısmı (3) Allah • · · · Cuma akıam ı suvarc s.•at 21,30dı alacaklılar toplanmasına gelmeleri 

para ile hazineden kendilerine herkes söyleyor. . - (3). İşar~t (3). . :o1ını ınuavın i F ahir, Afyon def illn oluaur. Yardım edilmesini istirham ey- İşte bu ve buna ınıimasil fe- 11 _Bayat değil ( 4). Arkadaş ANKARA, 24 -Yeni M cc- j terdarr Fahri, E"kişehirden Fa M 1' R 1 N o 1 Komiser: Kemal 

lemektedirler. Filhakika çok na muamelelerden dolayı bu- (2). liste m:.ıhtelif sınıflara mensup ruk Şlikrü Bey
1

er vardır. Jl fl 
çalışkıan ve çok fedakar olan gün transit e~ya Trabzorıa P.ek ispanya Tt;~hnın resmi n:eb'ıısla~ bu!una;~:-ur. Çifçile- Ali Ccna oi ve Fazıl Berki 
~ürmene halkrnın arkadaki vi- a~ gelmektedır: _Bu ~allere m- SARAGOSSE, 24 A. A. _ nn ekseny~tı teş.ul etmeleri Beyler 

Pek r,ıkındı 

PROTAPRiLiA 
!ayetlerle irtibat ,tesis eyleme- zı.mam eden dıger bır mesele U • k J ka d , muhtemeldır. Bundan başka ANKARA, 24 _ Gaziayin-

1 d h d k
. b d .. 

1 
mumı aptan a avası ne-, .. . b b J eri bir zaruret halini almış ol- a a var ır ı u a tuccar arı . . d .. bb k" • h tuccar, san ayı er a ı ta buluna tap meb'usu Ali Cenani, Malat-

, - - . k ı k d' . 1.r n1 tıcesın e mue et urege ma • l· uugundan dis ve tımakanle co ızrar ey eme te ır. a ı· • 
1 

n1 d , . • ca ,tır. ya meb'usu Fazıl Berki Beyle· · f T b d k' k · kum o a ar an mr cogunun ce- M b' "l · vapmağa uğraş.tıklan bu ?'ola ı !arın dra bzon ad ı lomdısyoBncu- zasmı tahfif etmişti~. 4 kişinin k evcdudt .:°l~e uı " a r_ arasında '.~' ticaı:ctıe meşç:ul olacakları 
nafia tarafından yardnn edılme ı arı ma ra az a am ar ır. un-

25 
h 23 .. .. ço tcbe u at o a c;ıg ı hakkın· ıçm yenıch: n meb'ııs namzetlikle 

. . - · 
1 

01. 
5 

k · ld ki h 1 cezası sene apse, ·'unun d 1 · · ti f . ı 1 : . sın1 biz de gazetemiz namına ar 
1
o orm.syon a ı arı a - d 

2 3 1 an rıvaye ere az a Gymet rının konulmamasını ıstedikleri 
. d .. 1ar f 

1 
f" ı· b. cezası a 1 veya sene 1apse 1 1• d F . .. rıca ederiz e tuccar a az a ve uzu ı ır . . . . vermeme.< azım ır. ır' ~3.ntn sayıaı r. 

. i takım masraflıl4' çıkarmakta ve tahvıl edı~ıştır. - • -
hracat . . 

1 
. . MADRIT 24 A A - Tıp I B k d ·· h l f ı· 

Tra bzonun ihracatı tütün sa- gayrımeşru tıcaret er temınıne f , .. 1 . 1 b . · ; 3 d ş an asın a mun a j ransa ma ıye nazın 
d ' ı aktadırlM a><U tes ı t a e esı saat • te ers k eyağ, fındık! fasulye ve yu: ça ışın . · . ,. !erini terl;tederek "Yaşasın Ciim . yer yo PAR1? .24 .<A.A.) - Meb'u-
~Urtadır. Bır sene zarfmdakı T~abzo.n Iıman :prketı huriyet yaşasın affı' umumi" Iş ~ankasmrn, memleketin s~n me~lısı dıvanı, sosyalistle-
ıhracat mikdarı şudur: ~u ~~.e~~n mem.lekete · çok diye bağırmışlarclır. j muhtelıf mıntakalarında yeni- rın Malı ye n.:zrrı M. Fliindhl'in 

1 Milyon ı~ral:k tütün " f~ıdesı gorulmektedır. Evvel~e Talebe, kralın resmini yerin- den müteadd.it ~ub~.l~r açacağın tahkikat e:ıcüm.enin~ .seV'kcdil-
500 _ 250 bın Iırahk sadeyag tuccMlann ~alları kayıbolur ."e den sökerek mektep sıralarında dan b'.lhsetmıştık. Ogrendiğimi- mesı suretındeh teklıfilerini mü 
2 - 4 milyon Ii:·alık fındık avaryafa ugrar ve bu~da~ k~m vücude getirmiş oldukları bir ze göre. Bank~nııı ~eni a~ılacak za.kereye me~nuru ?u~usi bir ko 
100 _ 150 bin Jıralrk fasulye s~ mes ul olmazdı. Şım.dı ıse odun yığ ı::ıına ateş vereke yak- ş':1belenne .:ayın edıl~eleri !çin mısyon teşkıl ctınıştıır. 
250 - 500 bin lir.alık yumurta tuccarların m~lları emnıye~ ve mıslardır. Polis etraftan kosııp bır çok muracaat valu olmakta M }"-d~ • 
Trabzon limanına bir sene selametle tahli~e ve. ta~~ul .0 - gchniş olan hailcı dağıtmıştır. ctır. Halbuki. ~anka! bu şubelere . . ~V 1 1 şerıf 

~fında 445 Tiirk ve 177 ecne- l~maktadır. Şırketın mue.ssıs- Bir takım tevkifat icra edilmiş- ka~r~s1:1 dahilındeki memurların I~1tıfalcı . M~hmet Ziya 
t vapuru uğramrşur. len Tr.abzonlud?'lar. Sey~ısefa tir Maamnfih bunların mevku- tayınını kararlaştırm1ştır. Beyın seneı devrıyei vefatma 

T 
· · 

1 
· · d alakadar ıken malıyeye · " • -A -- d --- .. ~ d'f ...... d k. •ansıt ış erı . . ın e . . .. . fiyeti idame edilmiyecektir. merika a aklı kıt mu"a 

1 
.. ?.numuz e ı 27 mart 

ALu senedenberi transıt ışle- devreylemı.~tır. ~uessısler .. ıne- Bir arbede 1 I 1 cuma gunu Aksarayda Valde 
l, <l:ü~e d!işe bııgün sıfm-a inmiş yanında ~uderrıs za?~ S~ley· MADRİT, 24 A.A. - Tıp o.an ar • ca,ı:nii şerifinde öğle n::ıınazını 
ıbıdır! 925 senesinde 9000 ton man Mahir Bey meclisı ıdare f külte . t 1 be . . . ... MONTPELİER (Veırmont) muteakrp mevlidi nebevi kıı:a 
zerine muamele yapılırken 929 reisidir. Bu genç ve çok kibar 

1 
a ~~ a; sının :ı:ı ~f 24 (A.A.) - Vermont hükfun~ at olunacaktır. -

enesinde 2500 tona düşmüştür reis şirket umurımu büyük bir ke:!t . ~ evam :m § r a- ı ti parlamentosu zayif akıllılarla lmııbul l edinci icra ıncmurlu-
u sukutun sebepleri şunlardır; vukufla idare eylemektedir. Şir 

1 
ubtenın1 . 1a.·~ırna çı ış 0

1andta- şuuru muhtel kimseleıım akim ~ıı:uhıı: 
. d . ı·· e e po ıs en taşa tutmuş ar ır. b k 1 d · ı ı 'd G • 1 - Tüccarın gümrük idare- ket aynı zaman a transıt uccar . k li , ıra ı masını erpış eden Jra. >tan "" • euikp3şada \'a<lır~ı 

inden gördükleri müşk!ilat! !arının buradaki komisyonculu- Bı.rç? ppoı·s memk ubnlan be~elen nun Iayihas,nı kabul etmiştir. Abmet çelebi mahallesinde •'mıh 
aık b

. k dr Ill!"'tir o ıs mu a e e etrruş ve B l sokn•ınd~ No. 19 hanede nıuklm 
2 - Fena havalarda tahmil ğunu yapar ı ır ta nn ma a ~ ·- d d u gibi kimse er veya vasileri • 

b h 
'fl · tıl taş ~1agmurunu ur unnuştur 'ki d k t bb" . . iken iknmetgdhı mcçhu ı bulunan 

e tahliyenin emniyetle icra e· az en erın çanına ot caya- 1' • 1 ku b 1 .. · ı o torun r ı <s-tışaresiıı- Kirkor efendiye: 
lilememesi caktır. Şirket % 3 komisyonla Po ısın ateukş ebvlu . u_an. hdu- den sonra bu ameliyata muvafa Madıım ~·ani ,-e Saranın alaca-

. · · k b k b' cum ve m a e esı netıcesın e k - b 3 - Kızıldize yolunun ya· bu ışlerı yapaca ve , aş a . ır d b' . 
1 

at etmege mec ur olacaklar- jfından dolayı tıaci1. olunan halada!d 
~Ilmamış olması masraf göstermeyecektir. Bu tlialhebe den ~~~ar1a .. akı;ı:ımş~~r. Hka dır. Hükumetin bu layihayi ka l'""

1
' hanenın 5·4-931 tarihinde 

4 

· tl · .. 
1 

azrr :ı su ... un ıu um surme 1 k k b l . öglede. n c we! mahallen hacı'ı ve 

. . 
- M_ emurların muna·· sebet- sure e transıt tuccar arını za.- . nun o .. ara a u .. v. e mer'ıyet 

1 

kd k tedir k d - ta lrı iymeı muamelenin icra olu· 
'ızliklerı ı rardan vikaye edecek ve transıt k. I k mev ııne vaze ecegı zannedil- • 1 

5 - IG.fi derecede • · • eşyanın daha salim ve emniyet Jra petro umpanyası m<'kt"d'ı". naca,ı ma um ve h• ciı lhban maka· vası aın İ !!!!!!~~~~~~~:ı;:;:~!!!!~~~;·"~"~'"~ı;m~nı~m~-~iı~';'·~ı~ı~;"~nı;ıı;"';"~ 
barların ademi mevcudiyeti. bahş bir surette sevkini deruhte PAR S 24 (A.A.) - Hükı1-

Gümr!ik müşkülatı: Malum- eyleyecektir. Bu mühim işte met ile İrak Fıransı~ petrol kum Şllakrut . ': .l\k~· a~ı infilı\kıyc inhisarı Türk Anonim Şirk~tind~ıı-
!lur ki gün;rük nizamnamesi şirketin muvaffakıyeti memle- panyası ara1 sı~d_akı ü~ukkavele- . ır ·.ctım.ızın 9 

O senesi hi>scJarlnr umum! heyeti Nisanın 1 's 
mucibince bır sene gümrükler- ketin iktısadiyıatmın düzelm~· name m~se esını ~. za -ere e: ınc musadı[ Çarşamb.a günli saat 10,30 da Gnlata'da Bahtiyar ba
de kalan mallar satılarak hazi- sine sebep olacak, zira transıt d~n meb usan .mec1ısı, kanun. l~ nınd a Şırket mcrkezınde adi surette toplnııacaJ..tır. 
neye irat kaydolunur. Yalnız muamelesi yeniden çoğalacak- yıhasınm encümene havalesını h'bEsas bı_nukaveleııa.mendin 28inci maddesi ınucilılnce her hisse sa-
transit eşya bundan müstesna tır. 253 !!'eye karşı 333 reyle reddet ı ıdne ır ~ey ~~mııı e er. Benaberin esaleten veya vekAletcn bir 
olup üç sene müddet konmuş- Liman ,.ı"rketı" tan'feleri her mi§ıtir. • ve aha foz a ısseve sahip olan hlssedarla Ti k ~ -- - • • - • • . . d. rın cart anunu-
tur. Tüccarlar mallarını transit yerden ehven olduğu için her- Türk Ocağında nun 

371 ~n~ı ma desine tevfikan taplıınmıı gününden bir hafta 
olarak Trabzona gönderdikleri kes bu şirketten çok memnun· k f ev\:eı : ne ·a ar. 1 Fenet!erini şirket veznesine yatırarak alacakları 
ve manifestolarile etiketlerin- durlar. Şi.rketin aksiyonları 10 on eranS .. .. vcsık~ları hamı ~n top~anmada han r bulunmaları i!An olunur. 
de trans it olduğu halde bu mal ar liııadır ve 5,000 aksiyon çıka- 26 Mart 931 Perşembe gunu :\Iuzakere ruznnmesı şudur: 
lar satılmrstır. Çünkü bu mal· rılmıştır. Yiyecek eşyanın to· akşaııu saat 21 de do~tor Ab· l - idare meclisi ve ınurakıplcr raporunun kıraati, 
!arın t ransi t olduğuna dair tek nundan 100 ve manifaturadan dullah Cevdet Beyefendi tar~fı:-ı 2 Bılı\nço J;ar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ile 
~ar Trabzonda hir beyanname 300 kuruş alınmaktadır ki Ho- dan "Edeb~y~t ve .sa~:~tın ıçtı- idare meclisi azalar'.n~n ve murakıplerlnin ibrası, 
ı~e gümrük müdiriyetine bildi· pa kazasıııda tahmil ve tahliye mai .ve ahlakı vazıfesı . mevz1;1- 3 - idare nı c clısı a7.al:ırının ve munkiplerin intihap ve tayini 
rılınesi şa rttı r. Halbuki tüccar· daha pahalıdır. İhracat eşyası lu bır ~onferans ver~_lecektır. ile huzur haklarının ve ücretlerinin tesbiti. 
lar bu kayıttan haberdar olma· daha ucuz tahmil olunmakta- Bunu muteakıp bazı guzel mu- . 4 - Ticaret ~~nununun 32J ve 324 üncü maddelerine .tev-

siki parçaları çalınacaktır. Bu fıbn lcfore mPclm uıılıır• rıa ınuktu.i müsuadenin verilmesi. 
- ' 'r. lDARE MECLiSi 

., _______ ,, 
Müzayede ile satış 

1931 lllu rtın 27 nci cuma gUnU 
s•lııh Sl&l 1 O da lleyoğlundı Elaon 
ıoknp;ında (Buru sokağından girilir) 
3 nu maralı hanede me\•cut müzeyyen 
eşyalnr müzayede suretiyle utıla· 

caktır. Avrupa mamulAtı masif ceviz 
ap;acından Lııyi XV müzeyyen salon 
takımı perdelerile birlikte, nadide 
bi r bo yu, sa lonı ait cşyalnr, büyük 
vıırinli gayet güzel )'emek oda takı · 

mı, pomyc usulü kanape ,. koltuk· 
la r, İngiliz yemek masası , yıığlı boya 
tnhlolar, 14!> parçadan mürekkep 
Limoj tabak ıol.ıı nt, krl•tal ve maden 
eşyalar, yald ızlı büyük: ıynnlar, masif 
ceviz zar!! y•tak oda takımı, diger 
iki adet lake yarak oda takımı, mı· 

roken kanapc, 7 paıçadaa ibaret 
Luyl XVl salon takımı, şık ıaburoler, 
güt.el bir tav!u, rnzolıır, heykel, elek· 
trlk adzc!er, aynalı dolap, koltuklar, 
karyolalar, sedefli tabureler, ga)'et 
nefis salon graınolonu veı;oir eşyalar. 

Nd!s bir Alman plyıno•u Anadolu 
\'e Acem halıları ve ıeccadeler!. Pey 
sürenlerden 100 de 25 teminat ılınır. 

l\lliıayedc i:e satış 

1931 l\larmı 2~ nci cuma günU 
sabah sut 10 da KAD!KÖYI:E Mü
hürdar cadd,sinde llava gazı şirke· 
tinin yanında 77 numaralı hanede 
mevcut ve madam BRIATA ya alt 
müzeyyen eşyalar müzııyede sure 
dyle satılacaktır. 

Müzeyyen ingıllz salon takımı, 

etajer ve pcrdelerile birllkde Flo· 
rıns ve Venedik aynaları, meşhur 
resamlır ıaralmdan imzalı yag!ı bo· 
ya tablolar, Saksonya ve biskul ga
yet güzel heykeller ve biblolar, ÇJn 
J • pon ve Porıu gez vazoları ve du· 
\'ar tabakları, kristal ve gümüşlü 
eşyalar, zarif yemek odıı takımı, ka· 
nape koltuk YC perdeler, Goden 
kalorifer sobalar, çay ve likör ta• 
lamları, Viyana pasta tabakları, 
Fransız, Viyana ve lake 3 adet ,... 
tak oia takımları, etajerler, bronz· ve 
mermer saıtlar, vlrı!n, tuvalet takım· 
lan, flle tül perdeler, portmanto «ın .. 
siyel!k:, e!ektıik avizeler, gayet eyi 
haldı muşambalar, ve sıır eşyalar. 
Güııel bir Acem şalı Anadolu ve 
Acem halıları ve ıcccadelcri pey 
<üreolerden 100 de 2S ıemlaat al1111r: 

lstanbul DördUncU İcra Memur· 
luğuodan: 

Tamımına 8420 lira kıymet tak· 
dir edilen Vefada ~olla Husrev 
mahallesinin atik kirazlı mescit cedit 
Kayserli Ahmet PıJı sokağıada atik 
17 mükerrer cedit 7 numaralı blr 
bap hanenin tamamı maagaraj. 

4 May11 931 tarihine milsadlf 
pızarteii günü öğleden aonr& saat 
13,5 tan itibaren 16 ya lradır Isıan· 
bul DördUncil icra memurluğunda 

uıılacaktır. 

Sa~ şartnamesi 20 Nisan 931 
tarihinde dlvanhane)e talik edilecektir. 
Takdir olunan kıymed bulduğu tak· 
dinle en ziyade uttıronın UstUndı 
bırakılacaktır. Artıırmaya l~tirak için 
'f.7 teminat akçası !Azımdır. 

Hal.tarı tapu sicil\! ile ublt ol 
mayan ipotek alacaklılar ile diğer 

ılAkadaranın ve irtifak hıkkı sahip· 
!erinin bu haklarını ve hususiyle faiz 
..-e masırife dllir olan lddialannı 
nan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiıelerlyle bildirmeleri 
llızımdır. Akıl halde haklan tapu 
ılc!U ile "biı olmayanlar ~au, bedo· 
linin pıyhJmasındao hariç kalırbr. 

Altkadarların icra ve lflts kanunu· 
nun 1 19 cu maddesine göre tevlikl 
hareket etmeleri lilıumu ve mütera 
kim vergi, Belediye, Vakıf lcare>I 
müşteriye aittir. Daha fazlı rııalömat 
isteyenlerin 930·462 dosya namara
Jiyle memuriyetimize müracaat et
rııelerl il!n olunur. ·---------1 

Ayvacık mahkeme! ıısliyesin· 

den: 
Ayvacıkta hacı Raşit cf. zade 

Hüseyin efendinin mukaddema 
Ayvacıkta mukim olup halc-ı 

lkametgAhı mechul bulunan sa 
bık Nahiye miidürlcrinden Rıf

kı Bey ıleyhine ikame eylediği 
400 küıür lira ciheti kefaletten 
alacak davasının tahkikat giı 

nünde mumaileyh Rıfkı Beyin 
gelmediği çihet!e hakkında gı

yap kararı ittihaz edilerek tah· 
kikat 19·4·931 pazar glinü sa
at ı 4 de ~talik kılınmtş ve ila· 
nen tebligat icrnsıııa karar ve
rilmiş olduğundan yevmi mez. 
kurda M. aleyh Rıfkı Beyin 
mahkemeye yine icabet etme
diği takdirde h~kkında gıyaben 
muhakemeye dcYAm olıınacal!;ı 

ilanen ceblijt olunur. . 
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Şaeıtacak 

••Y mi? 
• 

"ASPiRiN .. BAYER in sofuı. algınli• 
fının çarçabuk önüne geçmesı hiç de 
tıayret edllecek bir şey değildir . Bilii.kls 
•ayet tabiidir, "ASPİRİN .. gibi ~~ 
salibin! ta~ıyan bir müstahzar mutlaka 
müessir olmalıdır. Siz de aynı fikirde 
değil misiniz? 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralı}{ ikramiye 

ve 0,000 
Liralık bir miikafat vardır .. 

Altmış sene müddetle imtiyazı Eskişehir belediyesinin uhdesin· 
-le olup dört senedir komandit şirketi halinde i~l~tilmekte olan 
~:~kişehir Elektrik tesisatı ve imtiyazı dairede mevcut şeraiti mu
dbince devredilecektir. Talip olanların ve daha fazla malılmat 
isteyenlerin 18 mart 931 tarihinden itibaren bir ay zarfında be
lediye riyasetine müracaatları ilan olunur. 

f;viçre'nin m<thur • BALLY ':1-KİRALJK-. 
markalı ayık lıplarından bir 

pani 'fo 4o il& 50 noksan fiaıla Köşk ve Bağ 
lsıiklll caddesinde 352 numaralı 

B. PATSIKAKIS 
ve MAHTUMLARI 

- mağazasında bulacak11nız. -

Türkiye İş Bankasından: 
Bankamıza, Yeni şubelerimizin 

ltüşadı dolayı!<ile tahrirt ve şifahi, 
memuriyet lalebine dair bir çok 
müracaatlar vukubulmaktadır. 

Yeni şubelerimiz kadrolarına 

'eşki!Aıımıza öteden beri dahil 
yetişmiş memurlarımızdan tayin 
~dileceğinden hariçten hiç bir 
memur alınmayacaktır. Binaen· 
ıltyh alAkadaranın beyhude 
yere müracaat külfetine katlan
mamaları ilAn olunur. 

ihtira İlanı 
• Ptırol veya sair mıyiatı mub 

tevi sefıin kontraılannda islabaı • 
hakkında istihsal olunan 22 T. Ewel 
192.1 tarih ve 72 numerolu lhUrı 
-,erııı bu defa mevkii file konmak 
\izre ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların G•lıt.t'da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Fer
dye mürıcaatlan ilAn olunur. 

Ferah sinemada 
Bu gece Naşit Bty hey'eti tem

siliy<si lltrmint hanım konseri 
ramazanda rağl· et k azanın 6 kişilik 

Acıbadem'de Kızlar Ağası 

Çeşmeslnd~ Ali Fuat Beyin 
vasi bağ ve bahçeli k~kü 
kiralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
............................ 

Müzayede ile satış 

1931 l\larıın 27 ne! cuma gOnü 
11bah saaı 10 da Şişlide Bomonıi 
lııasyonunda Şişli . Palas arkasır,da 

Dere ıokağı nımlle maruf Mabitap 
sokağın, 21 numaralı aparıımanın 
3 numaralı dairesinde mevcut mü· 
ztyy<n <şyalar müzayede suretile 
saıılacaktır. 

Modern salon takımı. akaju mo
dern gayet güzel yemek oda takım~ 
ıkıju modern yatak oda takı mı, sa
lona aiı <şyalar, bronz i ~ lemeli bom
be camlı salon vitrini, marketırl 

işl<m<li salon vitrini, lngillz mamu
latı maroken yazıhane rakım~ yağlı
boya tablolar, J. P. Sak ·onya Bey· 
koz Viyana ve Venesiya tabak ve 
vazoları Uzer! kristal p<lesenk yazı
hane, bronz karyola, aofra ıalı:ımlan, 

Bohemya vazoları, doıya dolabı, 
sedefli tıbureler, kübik masalar. 
kanapel<r, perdeler, gümü' tuvalet 
ve manikür takımları, bronz man• 
gallar, şcılong, gromofon masas~ 
gümüş nargüle ve sair eşyalu. Büyük 
forma neflı bir Alman piyanosu, 
müceddct • ideal • yazı makinası, 
Anadolu ve Acem halıları ve sec-

. ' .'?'. 

il .. il <JI -I' 
TUHKIJE ~~MHURIJETI MERKEZ BAr~KASI 

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. 

En Talihi K 
Sahipler· 

1 mart tarihine kadar 5 
liralık mevduab bulunan 
bütün ki!mbara sahipleri 
k uraya iştirak ettirilecektir 

b 
imlerdir1 

41 0000 Lira Mükafatlı 
• 

931 ilk K' ırası 
1 Nisanda Ankarada çekiliyor 

1 tetrinievvel 931 ikinci 
için siz de şimdiden bir 

kurasına 
kumbara 

iştirak 
allnız. 

• Ilkmektep muallimlerine ~ 
lıkmekteplerin bütün sınıflarına resim örnekleri vazifesini de 

görecek olan ve hayat bilgisi derslerini resimle öğreten: 

Hayat Bilgisinin Resimle Tedrisi 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara ve!stanbul Zi 

~alannda saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş n;ınıj 
eli alınacaktız:. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile 
yahat ve teftışlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye "/f' 
rilir. 

İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakillteletİl' 
d~~ ':'e yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinde' 
~ınrun mezumı veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. J}I' 
ger fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseselel' 
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlat'M da müsabaka>" 
dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından ' 
lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 nııl 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne bil 
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Istanbul Sıhhi müesse .. 
seler mübayaat komis .. 
yon undan: 

Bakırköyde k.Ain akliye ve asabiye bastane5inde 5 numarsll 
pavyo~da yaptırılacak 3.408 lira 40 kuruş bedeli keşifli tamir•1 

ve tadılat ol baptaki keşifname Ye şartnamesi veçhile ve ı 4 ~
san 93 J aalı günü saaat l 6 da aleni münakasa suretlle ibaleS' 
icra edilecektir. 1 Türkiye İş Bankası 1 Bu baptaki şartname ve keşlfnameleri görmek lstlyenlerin :neS· 

, ktır komisyona müracaatları ilan olunur. 

1 or. HORHORUNt Edirne Vilayeti Encüme-l"ürkiye iş bankasından: 
16 i\lart 93 l tarMıindc Donanma tahvilinin icra. edilen 4~ inci 

keşidcsinde ikramiye ve amorti isabet eden t:ıhvılatın tertıp ve 
sıra numaralarını gösterir listedır. 

Belsoğukluğu - Frengi ademi iktidar nı· Daı·m""ısı·nden: ted-ıvihıncsL Beyoğlu Tokatlıyan yı-

Mnındaektep ıokak 3 e5 T. 31521 

TA! IVILATIN TERTiP NU'.\IARALARI 
182, 486, 3758, 3842. 4786, 496, .5199, 9302, 9946 

IKRA'.\llYı:: iSABET EDJ:::\1 NU.\1:\Rı\LAR 
llcramiıc \!. TL. -rcip :\uımrası Sıra No. 

1~00 9946 24 
aoo 4786 83 
100 4786 30 

10 4936 45 
10 9302 58 

• 10 3842 35 
to 5199 '17 
10 3758 ~3 
5 .5 ı 99 2 
5 38+2 59 
5 4786 25 
5 3842 94 
5 9302 82 
5 4786 14 
5 4936 71 
5 486 13 
5 182 72 
5 486 2 l 

Dr.A. Kutieı 
Cif~ Frtngl, Belsoğukluta ve 

adtml iktidar ıııunyene v · elektrik 
t<davlhanesL Karaköy Börtkçl hmu 
.. rasında No. 34 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtil&tlarına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut 

• türbesi No 189 • 

Sablık radyo 
Yedi lambalı, pek az kulla

nılmış bir süper haluk radyo 
makinesi, ç.:rçeve anteni ve iki 
adet hoparloru ile, aynca bir de 

Barnd :ıki tertiplerin hiz~larında giistcrilen numaralardan müte- ufak kıt'a love radyo makinesi 
baki sıra ve tertip numa ralarına k:lmilcn amorti isahct ctnıi~tir. acele ve ucuz satılıktır. Maliı-

San'atlar mektebine elektrik dairesinde idarri busıısiyeye all 
bir adet eli! beygir kuvvetinde 368 numaralı DiZEL motöfil 
satılmak üzre kapalı zari usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Mü;Z.l' 
yedeye iştirak edeceklerin ır;otörll görmek üzre san'atlar mektebiPt 
müracaat etmeleri ve tekliflerinin usulü dairesinde 7.4.931 ,.ıı 
günü saat on ~ kadar Vil&yet daimi encümenine tevdi etııı" 
im ilin olunur. 

r .. :: .. .. 'fsta';.lı'ui 0b~1;Jiy~~ .. ila~la0n' " " . j 
• 1 •• il.... •• •• •• •• •• •• 1 •• 1 1 p --

Deveoğlu yokuşunda kAin 15 odadan ibaret Siyııviş pa~a rned· 
resesi bir sene müddetle kiraya verilmek için açık müzayedeV1 

konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levar.ıııl 
müdürlü~üne müzayedeye girmek için 55 lira muvakkat temiıı•' 
akçele•lle beraber ihale günü olan 19.4.931 pazar günü saat o~ 
beşe Jı:adar Encllmeni daiıniye müracaatlan. 

* • • 
Heybeli adada Manastır caddesinde evkafa ait çamlıktaki ah~nı 

gazino mahalli ile dans mahalli pazarlıkla kiraya verilecektir. 'f' 
!iplerin şartnameyi görmek için her glin pazarlık için f 2 lira ı•v 
minat akçelerile beraber 3 l-3·'?3 l salı günü Lc\"&7.Jm \lüJiirW 

ttiine rn i ir:ıc:ı~tlıtrı. lkramiye ve amorti bedeli 22 mart 93 J tarihinden iti haren tediye mat almak isteyenlerin Sirkdde 
~~,__..ı.;...ı....ı.-ı.......:-......... ~......_,~-L__,r..ı.. ..... -c;:;,_ı...ı.__,toı:>....O-<U<..-.l-.....uı.. ...... -ı.....ı...~.ı...~--'L~.-.....ı-d.ıı....ı...ı.-;-.k.ttl.._...,__._,,'U..ıı..J_ ı. ~--·· 11 


