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f .. ,t~<B~ ! 
Avrupa birliği etrafında müzakere Memurlar kooperatifi 

' Sovyet Rusyanın mayıs içtimaına ANKARA 26 (Telefon) -ıbin liradan ibaret olan serııı8 
Surı.ye sahillerine mani olmak istiyorlar... ~nkara memurlarA kooperatifi yesi 250 bin lirayıtecaVÜZ etW: 

hıssedarlarr umuı:ıı h~yet _yarın tir. Bu sene sermaye nisbetıC 

Tahsin Paşanın Hatıratı 

• eşrutıyet , HARiCf HABERLER •• 
.... 

ika No : 15 

k ı • 1 A hl -----------·--------------- toplanlis~caktn-. ~lırkbel~ın ıda:e de yüzde iki ve istihlak nisbt 

~· çı arı an Si a ar u d 1 ispanyada 1 ltilaA f ~şe:r e~~~~~ B~ epl~~;:u ~~= tinde yüroe iki temettü te
11 

.. za ı .. .. re şirketin ilk teşekkülünde 16& edilecektir. 

2 ~erut. ~araflarına gönde~ilen ~ahkik Bu gidişle müza-Talebenin gale- Fransa ile İngil- M.-Yu_s_h-id_a __ A_n_k_a-ra_y_a_g-it-ti 

G
" heyetının meydana çıkardıgı hakıkatler kerat sürünce- yanı ha"' la"' tere Almanyaya İSTANBUL, 26 A.A. -Ja-ıhida Hz. bu akşam ekspreS 

ponyamn Türkiye sefiri M. Yos Ankaraya hareket etmiştir. 

• 
1 de8~:.r!~O:~i:3sı::~ı~=1~1:fyJ~er~an~:,e~!j mede kalacak devam ediyor karşı anlaştı1ar.. Türk - Fransız Devlet banka~ı senet 

rüvelver 4 küçük san&'k dina- teııise çalışttlcları, iklilliyetli q:>a MADRİT, 25 A.A. - Dahi- muahedesi sabşı 

G 
M 

mit Vasiliki vapurile Nebi Yu- ralar sarfile mektepler, hasta- liye nazırının beyanatına göre, 
suf sahiline çıkarılmıştır. neler, mabetler yapıldığı, hatta dünkü nümayişleı: merkezdeki PARİS, 26 A. A . ......;. Hükft- B~~!;~e2~e!~~n-·nJ: 

25 Mayıs 323 ve 1 Haziran bir de ıtrbbiye mektebi vücude darülfünun ile baytarhk ve ecza met, Türkiye - Fransa ticaret kısmı satılmıştır. l5 Nisana Jıı! 
1323 bir yelken gemi.si ile l50 getirildiği maliimdur. Mukad- .f · cılık fakültelerinde vuku bul- ve seyrisefain muahedenamesı·- d d"' ı · · d ·ı 

3500 ··f-'-le · 50000 deına B ~... l' · ·'-· ibaııi ar ıger eruım e tamamı e mavzer gra tu = rı ey•~• va lSl ıuu me muştur. Fakat, muallimlerin na ni tasdik edilmek üzere ayan la 
fişek 10 sandılk dinamit ve 5 pa ve müessesatın bir fotografi ko sihatları üzerine sükfuı ve hu- meclisine tevdi etmistir. tı cağı muhakkak gibidir. 

[

• ket lağım fitili, 250 toııba ba- le'ksiyonunu göndermişti ki şa zur iade olunmuştur. Tıp fa- Baytarlık kıirs1arı Yenı· ser 
rut, 18 sandık rüvelver Sayıda yanı hayrettir. Şu aralık Fran- kültesi kapalı bulunmakta oldu 

h sahilinde sarrafiye limamna szlarrn lbütün hms 'Ve emelleri ğundan talebe buraya gizli bir ANKARA, 26 A.A. - Ka-
a çıkanlmıştrr. Sul'iye taraflarında görülüyor. kmış1 racabey harasında açılmış olan 22 T 1, 

De Daıhiliye Nezareti.le rüsumat Bu menviyata karşı icap eden kapıdan girerek dama çı ar memurini baytariye zeotekni ve mazısta 31'1 

di. emanetinden intihap edilen iıki tedbirlerin bilmütalea ibana bil ve orydan polisleri taşa tutmuş sun'i telkih kursları '2 ay devam • d } k 
!ardır. Bum:lan sonra talebe dı- Sim e ac·ı aca müf.ettiş ile ciheti a.skmyeden . dirilmesini isteyorum.,, eliecektir. Ayni zamanda sari 'll' 

rki zattan müreıktrep olarak ma şariya çıkacak bir yer bulmulşlar hayvan hastalıklarına mahsus o İstanbul Ziraat Odası ma 
e hallerine gönderilen heyeti tah Kaıın~~ P~şa Hünıkar~ bu be ve polislerin etrafını sarmış ar - !arak Erzimcan serum laboratu sın 22 nci cuma günü Beyoğl 
1 kikiyeBeyrut ve Cebeli Lübnan yanatı uzenne meselenın ehem- dır. Bunun üzerine polisler si- varında krsa devreli kurslar ya- da Taksim balıcesinde "babt. 
1 taraflarında hafi, celi icrayı tet miyeti cihetile :u1_z ve ~iık mü tahlarına davranmak mecburi- 1 pılmaktadır. vanlık ve tavukçuluk" sergİ9 

't: kikat ederek pek mühim bir i talea olu~a;H: ıttLhaızı: ıcap :ae yetinde kalmışlardır. Saat 14•45 ' namile bir sergi açacaktır. ser 
j kaçadı:çı takımı ele geçiımıiş ve , cek tedbırlerın ,arzolunacag~~ te fakültede sükun iade edilmiş- gi için sekiz kişilik bir tert•ı 

mahalli kon:soloslarile temasta 1 beyan ve anook bunun Meclısı tir. Polisler binanın içerisine gir Temyiz mahkemesinin hey'eti teşkil edilmiştir. Sergıf 
ı hulwıan bu adamlar vasrtasile vükelaca nu yoksa bizzat ken- M. Motta memişlerdir. Fakülte reisi, tale- hf. Briand sabık adliye iştirak edecek olanları ge~ 

silfilı ithalatına dıevam olundu- disi tarafndan mütaleası mı ira benin başnıa geçerek binadan PARİS, 25 A.A. - M. Bri- burada, gerek civarda sebze. 
· ! ı ğu tahakkuk etmiştir. Bu sililh d~ bu}'.~uğunu1 istizaı_ı _ey~~ Avrupa birliği etrafında ihzari nıa dışarıya çıkmıştır. Nüfusca za- and meb'usan ve ayan hariciye vekiline hediyesi bahçe ile güzel ötücü kıış yetJ? 

·ıe a lM ve mühimmatı nariye umu- mışA H~ı:z- ?a.vı:· Meclisı ~- hiyette müzakerat .. ve tetkikat cere- yiat 2 kişinin ölmesinden ve 7 encümenlerinin reislerini nezdi- tirenlerdir. Bunlar sergi te 
e iı miyetle içerilere sevlrolımına.k- k~l~~ de~il, tk:i~ arasn<l.a. b:r ~=: ;!:;k:_ ::.!~n~";;!;e~:ta~ Kişinindde .abğır tst~ette yaralan- ne kabul etmiştir. M. Briand A- ANKA~. 26 - Temyi_z hey'eti tarafından hazır! 

. t ta ve Cebeli Du""ruz ehalisi vesa- duşı.ıncedır. Bizmt kendınız dikka .. B li ·ı v· d masm an ı are ır. vusturya - Alman gümrük itila- mahkem __ esı namına sabık Adlı- beyannameleri doldurup sergt' 
al ed . . b tını er n ı e ıyana ara•m a MADRİT 25 A A D "l k l M h E B 

Is ' ire tamfmdan almma:kta olup müt ea. v~ anı ersınız cevaı ı aktedilen iktıoadi itila.fa celbetti. Al· ' · • - aru fı projesinin ortaya çıkardığı Y~ ~e 1 1. a mut ~at . eye tutacakları yerleri plan üzerill' 
Ü! d fiatleri iSıe yok pahasına veril- m v~~r. .. man • Avuıturya itilafı günün mese- fünunlular birliğine mensup ta- vaziyet hakkında reislere sarih bı:tun reıslerle, ~aş muddeıumu de tesbit için Meydancıkta şıııl 

diğini göseteııece'k derecede eh Kaı:ıil Paşa .Merhum. dort leai oldu. O halde ki Avrupa birliği !ebe zabıtanın almış olduğu hal malilmat vermiştir. M. Briand mı tar~!ınıdan şukran hatırası lı handa (lO)numaraya her~ 
ven bultuımll'kta idi 'beş gün sonra bir tezkereı hu- tetkik komisyonuna merbut olarak ve vaziyeti protesto etmek mak ezcümle Avusturyamn mali va- olmak ~ere azad~ Cevd~tBey saat (lO) dan (l 4) de kad# 

Yu1ı:arda yazdığım veçhile susiye ile ikınoi bir zarf~ mev- Pariate ayın 24 ünde toplanan teşki· sadile 24 saatlik bir grev yapma ziyetinin yükseltilmesine müte- v3:sıta~ıle gayet guzel "cıltl~n- müracaat edeceklerdir. , 
t"·gilı'z ve Fr~n~ızlarda Arabı's zuan ve meımhuren. Hünka. r.a lat komiteainin içtimaı bu içtimada g' a karar vermişlerdir. C · · Ak mış bıT kanunu medenı hedıye " 
•• ~ b···' d d b konu,ulan §eyler nazara çarpmaz ol- .. . . allik bulunan ve emıyetL - . . . Sergide her şube icin (5) ~ 

tan ha~kında bir takım amali maruza. ttıa '. uıı._ıın. u ıse e.·. ır ı- du. Fakat bu komite ü~ dört ••»nelen Tıp .f.akult_esı talebesı sokak- vam meclisinin delaletile akto- edılmıştır. 'd ·· kl b" , ··· • he• 
d ı d kı talb t d • ..- K" b ·ıd· d "T"" k şı en mure rep ırer ıun 1 siyasiye vardı. Bir taraftan ""'" a.:1 e 1 ;_. aıreı · 1 

• e ·e g-0n e- beri müzakerelerine devam etmekte- !arda numayışler yapmışlar, ar- lwıan 1922 tarihli protokolun ıta m cı ın e ur tem- ti b 1 kt J" · h ' tlel' 
-y- lmedi""'"·den mlinder tına bed 1 kma be lm · · · Adl" kili' b kı u unaca ır. un ey~ _Al yir ve kaıbaili fikren ıdlal ve ~ . !>-· · · eca dir. Onümüzdeki mayuta Avrupa e er çı sına se P o UŞ- ahkamını muhafaza hususunun yızının ıye ve sa ı ve teşhir edilen şeylı>r haklCIP" 

kendilerine celp ve imale et- ıttıla hasıl olamadr. birliği tetkik komisyonu müzakeratı- lar, sonra fakülte binası önünde Akvam Cemiyetine aidiyeti malı İzmir Meb'usu muhterem Mah- not verecekler, bu notların me' 
mek ve diğer taraftan içenlere . ~- C~yeti akvama dahil olmayan barika~lar yapara.l_c polisle şid- fuz bulunduğunu hatırlatmış ve mut .. Esat Beyfendi Haz~~tleri: muu birincilik ikincilik gibi 111t 
silah naklile ve ucuz fiat ile İ B~l~ arı alile ~;andsızlarah1M~II"1:1 T_W:kiye, Sovyet Ru~ya ve lzlan~ detli bır ateş teatısme başlamış demiştir ki: ne şukran armaganı,, cumlesı kafatlan kazanmakta esas olf 
araban eline silah vermek idi. ~gı 1

1
z er taı.um an ~l .1YC:S~- g~ı .Avrup'! d-;vletlen de davet ed~- lardır. Talebeden üç ve polisler - "İ te bundan dola bu yazılıdır. caktır. 

S itan Abdülh. 't b' nı ta epten wı:z geç er.ı. nı ı- mııti. Cemıyetı akvama dahil degıl d b" ki . "'lmü .. B" .. ş yr 
u -~ı ır ge- lan etLkJerıinden Sultan Hamit diye bir kmm Avrupa devletlerini en ır şı 0 ştür. ır yuz- proje bir neticeye bağlanmadan Müsabaka kısımlan: 

u·i: ce alkşam yemegınden sonra "Ded"-1 . l ._ ___ ,._.. d' bu müzakerelerden hariç brrakmak başı a_g_·rr surett~_ya .. ral~ışttr. evvel Cemiyeti Akvam meclisi- ya - Alman itilafi hakkında dün 1 - Kesilmiş c.i,.ek müsabt 
h k "-·' _...... KA ·ı 1>.t<. enm nası •"Z<1111Ur e ı- M d b k b dd t başladıkları mükalemeye bugün - " ... uzuruna auuı ., •• ıgı amı M" ·· F · Lo d Sl · istemek imkansızdı. Onun için Cemi- usa eme uyu ır şı e - nin bir söz söylemeğe lüzum kası: 2 _ Saksıda çiçek müsa,.. 

12 ! Paşaya şu sözleri söylemişti. M~s~ ~e ve Lo~ S:;.ıs- yeti akvama dahil olmayan bu kısım le devam etmektedir. görmem.esi mümkün değildir." de devam etmişlerdir. Matbuata kasr. 3 _Limonluk nebatı ıntiS: 
'oo':r1:.ırısrda invgı~liz askerin: A~utirak~a devdletleriedikiltı~ldird".'üzakFakaera MADRİT, 25 A.A. - Dahi- PARİS, 25 A.A. - Meb'u- hiç bir tebliğ verilmemiştir. bakası. Tavukçuluk şubesi:/. 

~ Malfundur ki Fransız cenera- ta ıt e avet ınıf e ır. t li H . · M 'f 1 .. h . . .. . M 
1
A A ~ a:a li mahut Ponapart 1213 sene- muvakkaten bulunması eski va- aşağıdaki telgraf haberi gösteriyor 

1 
Y7

1
• Emniarıc~ye ~ aaı:ı ~.ırd:. ~. mec ısı ancıye encum7nı Henderıon-Zaleski mülakatı amu at ve al.at. B - Tavuk 

· d ziyeti tebdil etmey.eceg' ini söy- ki lıvi..,.e namına komitenin müza- an e yetı umumıye mu u reısı M. Boncour'un M. Bnand İ !arı. C - Hindi, kaz, ördek, ııı1 sın e ansızın Msırı istila etmiş ,. · PARİS, 25 A.A. - ngiltere ı 
d ıı·. Buy·· ,.,_ dedem Sul•n- Seıım· leyerek istimali lisanı hiyet et- keratına iıtirak etıniı olan M. Motta rü, Başvekil amıral Aznar'ın ri- ile bu sabah yaptığı mülakat tavuğu. D - Güvercin. K - 'f9 

e ..,. """' · 1 ı d B · d' hariciye nazırı M. Henderson n ile Fransa h'•'-"-ett' h"" g,.,.1·_ meleri üzerine mademki eski Avrupa birliği etrafında cereyan ede yasetıne top anmış ar ır. u ıç- hakkında verdiği izahatı ıule- şan. 
e ...... wu -,, -,. · · k b bu sabah İngiliz sefarethanesin- Ö tı ' aı niyorlardı, arada nizaı ve muha vaziyet tebeddül etmemiştir. cek iktııadi müzakerelerın mayu aç· tlmada, bugün vu u ulan ar- miştir. Encümen azası Fransız L - tücü kuşlar, M _ SiiS 

iUS samayı mucip olacak ıbir hadi- Yani Osmanlı hüki'ıınetinin Mı lif~mabnındakntedis~nrayM.a bMırakılmatta 1·.~· tekd- bedeler dolayısile alınması mu- hükumetinin bu meselede aldığı de Leh hariciye nazın M. Zales- kuşlar, kediler, köpekler. Mtı~ 
i1 sır üzerindeki hukuku 1856 'Ve eel e d 

1 
r. . li-· 0 

• vıçre e vafrk olacak tedbirler düşünül- metin vaziyeti müttefikan tas- ki ile yanın saat kadar görüş- telif şubelerde çok muvaffa .. 
seve sebep yoktu. İki devlet a- 878 ahedel ·1:ı· evv ce ev et reıs gı ebnit ve sene· .. .. De l · ·ı 'd ilA . . . A d 1:ı· • h müştür. k kl ı· CJa rasndaki münasebet bö'yle oldu 1 ~ .· . eri m,.uc_u 1 ınce 1 d b . d c . ti" Akv d muştur. rs enn ı en e an e- vıp etmıştır. za an ırçogu a . . yet azanaca ara para ve ı1l .. 

~: 

•---•-- bak Ş er en en e emıye anı a d"l k ih kad t t"l dilm . . b . . A 1· . Ce et kva a havale dal ·ı k ğu halde Ponapartın elli lbin ki ıK"CUu.=ı.an ı ve mer ıdır. u memleketini temsil etmekte bulun· ı ece tar e ar a ı e e rıcıye ütçesının ayan mec ısın- mıy ı a m · ya verı ece tir . 

Ç_ 
şilik bir ordu ile lbağteten bize ! 'hal.de Franszlarrn ~ısır m~e- muştur. Şimdi Pario içtimaında maz. si muhtemeldir. Tıp fakültesin- de müzakeresi esnasında M. PARİS, 26 A.A. - M. Hen-
hücum edip İskenderiyeyi zaıp- J.eıı~nden feragatlen ve ~ngiliz- bata muharrirliğini ifa eden M. Mot- de çıkan arbedeler neticesinde Briand'ın Avusturya - Alman derson hariciye nezaretinde M. Sadullah B. Yalovayı 

ıc tetınesi ve Kahireye doğru yü- : lerıın Mısır.da yerleşınege ç.'.1-11ş tanın bu teklifindeki saik ne olursa bir polis ölmüş, bir jandarma gümrük itilafı projesi hakkında Briand ile görüştüğü esnada mu gitti 
lt1 ıüınesi o sırada Franszlarm i- malan ne demek ıoluyor, muta- olsun Avrupa birliği m~~ratmm yüzbaşısı, 3 polis hafif surette beyanatta bulunmasını temenni rnaileyhe Avusturya - Almanya 
c;. şaa ettiklm üzere Hindistana leasıru da Albd. ülhami.· • "t sert ve b!' ıudretl.~ ~olaylaşdtın~~~eılmığil, dahala ve talebeden 2 kişi ağtr surette etmişlerdir. gümrük itilafının tevlit etmiş ol Seyrüsefain umumi müd~ 

b l zıya e ıurunceme e .......,. ! o - dı NDRA . d • d" 1 .. · Alman Sadul'~h B Yalovadaki yeJll c. ıı savlet için değildi Doğrudan, eyaın ey eınışti. caktır. yaralanmışlar r. LO , 25 A.A. - Roy- ugu en ışe er uzerıne - ,... · 
"ı: B ı d b l b' k · p · • ld - A h""-" 1 · şaatı tefti_ş etm. e. k üzere dün "· 

1
1 Ln <İoğı:uya o mühim ve zengin kı •, Alxlülıhamit memleketin ak- un ar an aş ta, ır as er ter ajansının ans ten a Igı ya ve vusturya u .. umet en- .ı 

7 6 ki · d ı · ı !ovaya gıtmıştır. Yeni tesı .. n tayı istia için kurulmuş sergü-: samı mühimmesinin maruz ol- PARİS 25 (A.A.) - Avrupa ile 4 işçi ağır ve şı e hafi bir habere göre, M. Briand ile nin nazarı dikkatlerinı ce bet- .1, '~·o zeştçuyane bir tecaviiz idi. :. dug'u te.ltliıkeLeııi biliyorıdu. Mer birliği tetkik komisyonu teşki- surette yaralanmışlardır. M. Henderson, Avusturya - Al- miş olduğunu ve bu itilafname- l5 Nisana kadar tamamile ııı.., 1 t A A · d A mi" olacaktır. Sadullah B. r n Bereket versin ki Cezar Ah-1 hum müşir Şakir ve Derviş ve tat komitesinin mazbata muhar MADR T, 26 · · - Kar- man gümrük itilafi meselesi nin 1922 senesın e vusturya- " 
(71 met ve Sadrazam Yusuf Ziya ı Muhtar Paşa!~ ile sair. e:'babı riri M. Motta, kaleme aldığı gaşalıklar gece de devam etmiş hakkında bir anlaşma hasıl et- nm girişmiş olduğu taahhüdata nn avdet edecektir. 
'f.m ve ıkaptan ıküçük Hüseyin Paşa ıht!~s ve mal~ttan ~~tıhsıa~ mazbatada Avrupa birliğJne ait tir. Amele ve talebeden mürek- mişler ve İngiltere hükfuneti mugayrr olup olmadığının tetki Tahlis.ye müdürü 
{ti lar iyi hareket edel'Clk Ponapar ettiğı. !kanaate ıbınae!l Hıcaz şı teşkilat meselesinin müzakere- kep bir grup paytahtrn merke- hemen harekete geçmeğe karar ki hususunu Mayıs ayında ini- İdare işleri hakkında aJ!IC' 
}.rı "I firara meobur ettiltt. Yoksa mendifer hattını tesıse çoktan si hususunun ruznameye iktısa zindeki sokakfarda "yaşasm vrrniştir. İngiltere'nin Berlin se liat edecek olan Cemiyeti Ak- dar makamlarla temasta bul~ 
ıilt Fransrzlar Mısırdan başka Suri ;

1 
karar vermiş: . . .. di meselelerin müzakeresi mad- Cümhuriyet" diye haykırarak firi ve Viyana orta elçisi bu hu- vam meclisine havale etmeleri- mak üzere Ankaraya giden ı"! 

4~ı. yeyi de teshire karar veımişler , Şamdan Hioa~a, ~edineı Mü <lesinden evvel konmasınr tek- nümayişte bulunmuşlardır. Po- susta siyasi teşebbüsatta bulun ni teklif eyldiğini söylemiştir. lisiye umumi müdürü Necıl1'"ı 
plo ve Akkayı zorlamışlardı. ı n~vvere, M~~ ~iilreTreme}'.e lif ettiği söylenmektedir. Bu lis müteaddit defalar müdahale mak için talimat almışlardır. Su teklif, İngilterenin Berlin- din B. bir iki güne kadar avdl 
- Binae:naleyh gerek bu eski ~hat. ~emdid~ ve bu tedbir suret kabul edildiği takdirde ve hücum etmiş, bunun neticesi Bu meselenin Akvam Cemiyeti- deki sefiri ve Viyanadaki orta edecektir. . 

'!fi hadise ile gerek yeniden i?Jhar ıle lhari<:ı tecavuzlerden orala- Sovyet Rusya mümessillerinin o~arak polislerle tale~e :ırasın~ ~.tetkikine havalesi lazrm gel elçisi _marifetile l:'apılınıştır. R kr r i 
<. olunan t~ebüsat ile her iki hü- nnm muhafazası esbap ve vesai mayısta toplanacak olan Avru- bır arbede zuhur etmıştır. 40 ki- digı Almanya ve Avusturya hü- Pans gazetelen, Almanyarun omanya a ıçes yı 
r!.; kfunetin Mtsrda, Suriyede, bil- tinin teminini muvafık bulmuş pa birliği tetkik komisyonunun şi tevkif olun~u.şı_ur. Bir çok_ ya ıtfurtetlerine iş'ar edilmiştir. itili~naın~y~ Cemiyeti Akv~ . PA1:dS! 25 ~.A. - Roıtl 4, 
r. tün Arabistanda ist:ilakarane e- tu. müzakerelerine iştirak etmele- ralı olup eksensının "Yarası agır- FARİS, 25 A.A. - M. Bri- tevdi teklıfıne muarız oldugu ya kralıçesı Man, bu sabah sı 
~ p ~ meller taıkip ettikleri sabittir. ;_ (Bitmedi) rine imkan hasıl olmayacaktır· dır. and ile M. Henderson Avustur- zannında bulunmaktadrrlar. 8,~5- t~ aris'e gelmistir. ~ 
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Harbi umumide galıip gelen İstikraz yaparken, siyasi ve i!k- turya ve Almanya muahedeler Lazmıdır ki, lbu hareketin ı:ıı. 

;:; Haftalıkfa1iaSi)cffia1 ?*· te~~=::s~b;~~~1:!~e::: ::!~ i;!a~~e~ku de;~~ ~eiı1~:~:r~~=u:~~ ~~:;ko:ıe ea:~~~ 
------------------------·-------~--- tihada mani ma<l1eler koyma- rar taahhüt etmişti. Avusturya süz bırakmak için şöyle lbir ted münakaşa, iıkinci derecede 

ğı unutmamışlardı. Gerek Ver- nın giriştiği taahhütlerin lharfi biır .düşünmüşlerdir: Mukaıvele hemmiyetlidir. Avrupada lı~ 
Avusturya ile Almanya, bir-1 hala, harpten SQilraki siyasi va-1 hat teşkil ıedebilmek için Avus sailles, gerek St. Germain mua- harfine terıoümeleri şudur: y.aılnız Avmıturya ile Almanya kes takdir ec.li~ordu <ki, A:~.n 

leşmeğe doğru mühim bir a- ziyetin bir zarureti halinde idi. ı turyayı Alman ittihadmd.aaı ih- hedelerinde ıittihat aleyhine "Avusturya herhangi bir dev arasına munhasrr bll'akılmayor. turyayı Aman yaya ift.iha~ 
dım aJtmış bulunuyorlar. Hafta On dokuzuncu asrın başlangıç- raç etmekle beraber, dostluğu maddeler vardır. Bundan maa- Jete hususi bir reiim veya iktı- Wolf ajansının neşrettiği teb- meneden madde, milletleı: 
arası Berlinden bildirildiğ>ine larında Viyana kongresinden da muhafaza etti. Hatta Avus- da Avusturya 1922 senesinde sadi istiklalini tehdit edecek lıiğde deniliyor ki: kendi mukadderatlarına h~~ 
göre, iki devlet aralarında bir sonra Ahnan aleminin ı:iyaseti turya ile Rus yanın menfaatim imzaladığı diğer ıbir mukavele mahiyette menafi bahşetmek "Almanya ve Avusturya hü- olmaları esasına mugayirdı.:, 
gümrük muahedesi imzaılam:ış- vazifesi Avusturya tarafından telif edilemediği zamanlarda A ile de iktrsadi istıiklalini mu- suretile bu istiklalini ihlal et- kfimetleri, mümasil bir tesviye maddenin ergeç hi\kümsü~ ol 
ardır. Bu muahede ile her iki Ha ediyordu. Bu, Metternich'-· vusturyayr teııciıh ederek, eski hafw.a etmeği taahhüt etmişti. meyecektir.,, sureti hakkında arzu izhar ede Iacağıını heııkes ~ir edtY,~ 
devlet te yekdiğerinin eşyasm ten Bismarck'a intikal edince- Rus dostluğunu ıbile feda etti. Bu mukavelenin akdine sebep Avusturya ile Almanyanm cek herhangi bir hük(Jmet ile du. Devletlerin hürriyet1er1

0 dan gümrük resmi almamağı ye kadar devam etti 19 uncu Fakat iki devlet arasındaki ı;u idi: Avusturya harbi umumi birleşm-esile en çok alakadar bu hususta müzakereye girişme tahdit eden bu nevi kuyut,~~ 
ve diğer devlet eşyasına karşı asrın ortasından sorııra artık A- dostlUk münasebatı pek sıkı den sonra ıpek perişan bir vazi- olan büyük devlet F'l"ansa -oldu ğe hazır bulun~aktadrrlar.,, sait bir fırsat zuhur edince ıır 
ayni gümrük tarifesini tatbik vusturya Mettemich'le beraber, olmakla beraber, Avusturya yette k.alm:ıştı. Bir muharrir, o ğundan, Fransız gazetelm, bu İşte bu tedbide, Avusturya kümsüz kalmağa mahkuırtd ~ 
etmeği tcabhüt etmektedirler. Alman dünyasındaki mev<kiini gayri mütecanis olduğundan zamanki Avusturyayı payita.h- hareketi, A vusturyarun taaıh- "herhangi bir devlete hu- Kanaat şudur ki, şimdi bu .~ı 
Gümrii:k ittihadile siyasi itti- Prusyaya ve Bisınarok'a ter'ket Almanyaya iltihak edeıneroi. tının memlekete göre nisbetsiz hütlerine mugayir telilkki et- susi bir menfaat,, temin sait fırsat zuhur etmıŞ i' 
hat teikili, Alman birlik hare- mişti. Almanya ve Avusturya· Haııbi umumi ~le Avmıturyadan derecede büyük olmasından ki- meıktedirler. Fa!kat Müsyii~ Bri etmiş olmayor, her devlete siy Yani Vesail/eı; da kurulan. 5; 
ketinin bir an'anesidir. Bugün- ya Alman aleminde harbi umu Almandan gayri milletler ayrıl naye, başı !büyük ıvücudü Jruçük and, mıııkavelenin metınini gör- yanen ayni teklifi yapmış bulu- temin inhidamına doğru ~'.'.:,;ı 
kü Alman devletinin ıbaşlangı- miye ıkadar işgal edecekleri dı. Esasen Avusturyanın ikt16a bir ucubeye benzetmişti. O gün medikçe, resmi teşebbüste bu- nuyor. Tabii gere!k Avusturya, dım daiha atılmıştır. Hadi~·ııı 
cı da dağnrk Alman hükumetle mevkii Sadowtt muharebesi ta- dl vaziyeti de yalnız idameimev kü şerait içinde mevcudiyetini lunmayacağmı bildimı.işıtir. Mu gerek Almanya pek alil bilirler en büyük ehemmiyeti de 
ri arasında gümrük ittihatları yin etti. cudiyet etmesine müsait olma- idame edemiyen Avusturya, ni kavelenin Tesmi metni henüz ki, bu esas dalı.ilinde hiç bir dev noktadadır. 
teşkilinden ibaretti. Fakat Bismarck, daha kuv- <lığından Alman yaya iltihak ha yet Cemiyeti Akvamın ke- neşred\lmemiş olmakla bera- Jet mukavele aktedemez:k,. ~ 
cs.'vusturyanınAln1anyay~a~i~lt~il!'.ve~t~l~i~v~e~d~a~h~mı!liiü~te!i.löiwJ.~~in:i=J.hi.ı:....cııutİ...l(.i.kidi.__ _____ _ıfalCe.tiLI.e..Jıi:r__isıik.ı:az....ı,ıaııınıst:ı...l.h1 ~0r...iilıll....anJiasılı.ı.ıoı..k.İ..-...4.J""'.-.i-A..oLAA;ı...."""'LLL....,,~...a. .......... ~J...t-.t.....ı.......;a...~~~~""""'1!!:-• 
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Gebelere-ve ÇOCuklarına nasıl yardım edil 
-
Posta paketlerinin tev

ziinde yeni usul 

cek 
&~=~~.~~!::ü-~ M~afiyet Hy ~ni t~hrir 

t bı.u .. su" Gümrük resmi veril azıranda kazalara 
him bir eşe " D k d avacı a ı. n yavrusu- miyecek ilaçlar teşmil edilecek 
Sıhhiy Vekaleti ta~afmdan Fatih kazası dahilinde u~ 

k di panser Gümrükler umum mtidürlü-
• tanzİln olunan çocu 5 il k ı tahriri müsakkafat komısyonu-

P ake~~er açılacak is~ .. mürselüaktınileyhıne ~~=~.·~:~is;;:!~ nu sa ıyara an attı fa~U:ö:~r1~~1~~~:~~- ~:m~:!:k.f~":J~:n °1!~;~;; 
hh t hı OıunaC r bli- dılıniştır şağıdaki yazılı olan mevaddın F · · ı arname e ıg diriyetine te g e .. . .. "k . d f la atih nahıyesi tahrin müsakk~ 

tahanesine Buna nazaran muracaat ede- R • 8 r Ş d beni kard şim! ~ru resmın .. en :ua d·~ : fat komisyonu Aksarayda Mu 
Paket gümrüğünün posta i- olacaktır. Paket pas.. ..k he- cek fakir hamile ka~ hamile - eıs • • U a am m e ~d 1!11rarın~:usaa. e . e ı mış rat Paşa mahallesinin tahriri 

~~eesl i ~arafcından te~l~!i~ü mu gel~n.~~~a: :~ ya- k~dığı gut··enddeı:.~~pa;~:~~e~~- Beni yedi bitirdi her şeyimi sattı o ~~np te g eı:ştı:.imJ . müsakkafatını ikmal edeTek CU· 
... esme umanesı gunu baş- yetı -ı:aı....,.• k ulacak ve muracaa ·~ . _ , a~ ~sm ıs . en martesi günü de Sofular mahal 
!anacaktır. Bunun . . ta iş- pılıp bir kıymet .on . ktir riıayesindedir. Hamıleler daımı geçben. bb~ ilkaçhlar,talhıklaayvlanı ~ lesin tahririne başlanacaktır. 
leri müdürü Yusuf ıBçın Pd?.5 eh- _,,_,.;;ır resmi tayın ~dilece . · surette muayene edilerek çocu- Davacı mevkiinde çarşaflı ve muharrirleri aleyhine açtığı ne atı ır co as r a mu- Sa h' h · · u" 
. . ey un ş !;"'•-- paketın nevıne . h 'l 1 . sıh bi k d K 'kl. d 1 ti. d la ·1 1750 matya na ıye ta nn m nmıze gelmiştir Bundan sonra . d'- ğun vaziyeti ve aını e enn r a ın... ucağmda emzı ı dava hakkında dün karar verile ca e e zarure o yısı .e. . sakkafat komisyonu da Aksa-

Posta mu"'du" • '-"-- dun·· göre küşadı yapılmak ıcapbule ı - batı kontrol altında bulundum- bir çocuk var. Beyaz yün atkı- cekti. numaralı kanunun tatbıki netı- rayda Ku"rkçu"'ba•a mahallesı·n·ın 
akşaın Yusuf B~~ ~~~i al- yorsa küşat esnas:;!~b. e ih~ lacaktır. ya sarılmış bir yavru bu.. Ana ~akat m~hkeme evveleı;ı:rde cesi olarak tesbit ve tamim olun tahririni bir iki güne kadar ik-
tın~a bir içtima a :ıa lar ve ınak üz~re m:UW ~:taktir- Hamil e~nasın?a doktor. ~e s~t_ünden m~vakkat ayrılışı k~y Halıt Fahn Beyle zevcesı ara- maktadrr. . . mal edecek ve bu mahalle talı 
bu ıçtimada 1 N'y pd ş ·tiba- nanıe gondenlecek: • a pos ebe göndenlecektır. Çocuk ıçın fını kaçırdıgı nasıl da belli .. sındaki ailevi bir ihtilafın haki ~ıklon. B. Uranya, Ars~~- ririndc L5ngadaki bostanlar da 
n:n tatbik ed'I ıı;:-n ar; 1 

yeni de paket do~dan og~Y mür- bir kame açılacakUr. Çocuk ilk Durmadan haykırıyor: katen zabıtaya intikal edip et• yetıı Sodyom, Haı:ıızı arse~. birlikte tahrir edilmektedir. 
şeklin tatb'k ı ece .. 0.~cmuş" ta tevzi teşki~~tt v~sıl taskıtı~ mektebe girinceye kadar dispan - İngav, ingav, ingaaav.. mcdiğini tesbite lüzum görmüŞ' Hasarata karşı baglar~a.mu=:ta Şehremini nahiyesi tahriri 
l ı suretını goru,...-- . ·ı h gonden ece r. . M d k f' . b' k d b 1 1 A k tı erdir. seliını ey e serin kontrolündedir. aznıın sandalyasın a saçı ve ey ıyetın ır ere e za ıta "?e macu.n ar. . rsenı ıye 1 müsakkafat komisyonu da Top 

A.ldıg'ımı al'"- -~· .. ran .. pak 
0
. teslim İlk mektebe girince çocuğun sakalına kanşmış bir adam otu dan sorulması için muhakeme kıls, Gayn .. saf kiy:ınusu, postas kapıda Beyazıtag"a mahallesi-

ç z m w:uata..,....... Posta müvezzıı e • · · · ·d · · 16 · b k yu " l al S k arşamba .... d ·u·bar n pa . ed'I gümrük' .. sıhhı vazıyetı ıle mektep ı aresı ruyor. yı nısana ıra mıştır. m. usp~ on unıve.rs • .e e- nin tahriri müsakkafatını ikmal 
k . gunun en ı e ed k takdır ı en !" H"ki d d t G Ab t B T 11 
ct gümrükleri ilga edilmiş ola er .el! akbuz mukabili te- meşgu~ olacaktır: ~~~e usu u a m. a~a:ıya ~~r u: Halis ve Ziya B. )er t?n• arn.ıız~~',. ~v_ı. : . ı :11' ederek Şehremini civarında Me 

tak ve paket postahanesi faali- ~nı de ı;1ktir. çocuk ılk mektebı ~ıtinnceye ka - Nedır Ş~ayetın.ız? • ın. Gayn · .:ıbntı ıstıngrun. lekhatun mahallesinin tahririne 
Yete geçecektir sellum ed~c . b gümrük res dar devam edecektır. Kadın kucagmdakı çocugu a Ağır ceza mahkemesinde mu (Fare itl.lfın~·a kullanılan fişek başlayacaktır Tahrirleri hitam 

Paket .. : .•.. ün ka}kma- Posta ıdar~sı u. d .. .. Bu talimatııame sıhhiye mü- vutmağa çalışarak anlattı: hakemeleri beraatle neticelenenller ve mümasil mevat), Zabulon bulan mahall~lere ait ihbama-
sile beyar!:u~lü komis-jmirti her a!ı nıh:{etın e gumru diriyetinden mekteplere de ta- - Şu gördüğünüz adam be- hapishane mü~ürii Hali~.B.~~: Sülfat?? nikotin, .Pirid'.~· Ra- meler Maliye şubeleri tarafın-
Yoncu takip sistemi d~ kalkmış ğe teslim ece ır. mim olunacaktır. nim yabanı:ım değil, kardeş.i'!1 .. ~alatya tevkıfha;ıe ~udunı ı tan. <Sılizya arseru ·) murekke- dan ihzar edilmekte olup bir 

1 
O'sküdarda tesis olunan dis- Yakasını sılkerek devam ettı: Zı?a .. B~y de. Mersı~ hapı~ha'.1e batı. S~esJn, .Grano~an, Tu- iki gün zarfında emlak sahiple-

y . il 1 Pu cezası panser 15 Nisanda açılacaktır. -. oıu:az olsun böyle kardeş mud.urlukle.nne tayın edılmış- t?n, Ag.fa'. ~entol'. K~pfer me- rine tevzi olunacaktır. Eshabı 

eni Yo ar Gelecek sene Balabanda bir_ço- ~enı yedı bitirdi .. Kabımı kaca lcrdır .. ~_'."Yın e~ d~ ~~dei ntol. Vıtnolıne sehılosıng, Por- emlakte komisyonlar tarafın 
_ cuk bakım evi açılacaktır. gnnr satıp kumara bastı... umumılıge teblıg edılmıştır. zol, Sulfanıl, ~rzola, Zelyo, dan takdir olunan varidatı gay 

- . 18 000 liralık ceza Etibba Odası Sorun bakalım, kazanımı ne H"k t B l k" d k" Zeloyo pasta, Olıv:ısan, Fleor ri safiyeleri fazla gördüklerı 
Hangi şoseler ınşa ' k "ld' Etibba Odası haysiyet diva_,yapınış? Dikiş makinemi n~, 1 me · a ey ın e 1 nartıum. takdirde 15 gün zarfında itiraz 

k 
eSl 1 nı dün toplanmış ve Fahrettin y~pmış? Üç bakır t~nce:·eı;ıı, dava edebilecekleTdir. 

olunaca Maliye vekateti müessesat- Kerim. B:yı.e t~zetti~ Bey ~r~- dort sahaııımı, 26 t~bagımı, kını Kadriye Hanımın sabık müs Villlr1elle Belediye tarafından yapılmış 
Vilayetler nakdi yol. parası- ta damga pullannm isu .. · mali smdaki hadıseyı tetkık etmıştir. l~re s~~ış? Ah reıs B~~· Der-J tantiık Hikmet Bey aleyhine aç· tı• • •h olan numarataj ameliyesinde 

nı 930 elennde ol 1 ı - -- dım buyuk .. Söylenir gıbı dert- • . 'f'Yer f tmlt BRl bir tak 1n 11r1 ldı" n 1929 ve 1 sen . - mecburiyetini kontro a uzum ]erden de'ill.. Evimde dan tıgı ~akaret davasına ı.6 nısan- ~ 4 nn ya ışı ar yapı gı 
d~ğu gibi bu sene ~.e tahsil .e: görmüş ve bunun için şe.hri~~- p f •• G t besi g Y da agır ceza mahkemesınde baş komisyon1arm nazarı dikkatini 
dılen mikdannın yuzde .eıı!~~ ze sureti mahsusada tetkık mu- ro esor ougero eyşo:ıım:.. ıanacaktır. Defterdarlıkta terfi im- ceıbetmesi üzerine merciine bil-
Nafia vekaletine ter~edildı~~ fettişleri göndermiştir. Bu hastaneleri gezdi - ımdı onları bırak! Kaza • . • • dinnişler ve yanlışlıklar görül 
takdirde vekaletçe yen~ bazı mu müfettişler ellerinde kendileri- nını tencercni bu mu çaldı, Safa gazın osu cınaveti ti hanı veren memurlar dükçe tashih edilmesi emredil 
him mşaata girişilme~. mu~ar- ne verilen esami listeleri üze- Şehrimizde misafir bulunan onu söyle! . Çamlıcada Safa gazinosun- miştir. 
rerdir. Bu meyanda etutlen ve rinden müessesatı dolaşmakta Paris Tıp fakültesi cildiye mü- - .Çalmı~,.. Benim ~;:ılı~ da garson Aleksanı öldürmekle Geçenlerde de.fterdarlık.me- Bazı kiracı ve mülk sahipleri 
keşifleı:i ikmal ed~i~ ~lan ve damga pulunu tamam yapış- tahassısr profesör Gougerot,dün !~k ki ... Zatı kazan yuklug~ mznun Behiç Beyin dün müda- murıaı:m~an. terfi . etmek 1ste- hanelerini komisyon azalarına 
Kayserı • Maraş _ı;.oses.~ın ınşa tırınayan müesseselere ceza kes sahalı 8,5 ta otelden çıkmış ve 1~~nde .. ~ırtlayıp götürn1üs, go foası dinlenecekti. Haibuki maz yenlerın ımtı~~ı ıc:ra kılınmış gezdirmek istemeyodar. Bu hal 
atına başla1?acagı gıbı 1931 - mektedirler. şehrimizdeki hastahanelerden zu a.~ık bır komşumuz vardır. nun vekilleri dünkü celsede ye tı. ~unlara aıt ımtıhan evrakı ise hane sahiplerinin aleyhinde 
1932 senelerınde yapılmas~ mu Kesilen cezaların mikdarı bazılarını ziyaret etmiştir, Pro O gun ~ı~a rasl.ııdı. . niclen keşif talebinde bulundu- tetkık olunmaktadı.r. Muvaffa.k olmasr çok muhtemeldir. Çün 
k~rrer An~a~ .sıvas, İzmır ~e pul kıymetinin altı mislidir. Ma fesör evvela şehref!linindeki Guj - İlaht kızım dedı, s~n uyu .. lar. Mahkeme keşif teklifini ka o~a_:ı ,memurl~r t~rfıan muhtel_ıf kü komisyonla~ böyle bit ~~ 
cıvarındakımühım bazı şose v_e f bankalardan birinin fatura raba hastahanesine gitmiş ve Çama~r ~azanların tellal sırtla bul etmedi ve muhakeme 1 l ni- vıl.:ı} etlerde!? mıınhallere tayın yet krşısmd:ı bınanın dahılın 
köprülerin is~ikşafatma ve bır ~ senedatı tetkik edilmiş ve ourada, baş doktor Ömer Lfitfi, rmda geıny~!.. ' sana kaldı. edılecekler<lır. en iyi bir tarzd~ fa~z ve ta~ın 
kısmının da ı~aatına başlana- noksan zuhurWldan dolayı mü- cildiye mütahassısı HulQsi Beh - Ha.nıp ;ellli!nuş ~· . T"' k y Em aki mettukede etmek mecbunyetı kanumye 
caktır. esseseye 18000 lira ceza kesil- çet, efrenciye mütahassısı ve . Kıyatetını tanf. edınce elı- ur • Unan sindedir. Har_icen iyi ve dah:len 

Bundan başka Ankara - İs- miştir. Pul kanunu cezanın yüz bakteriyolog Osman Şerafeddin mı alnıma vurdum·.. mahkemesi Deftcmarlığa raptolunan harap ol~n ~..'~ han~ bu şekılde 
tanbul osesinin istikşafatm~ de onunu ikramiye olarak t~t- B. !erle birlikt~ b~tün koğ?şla- . - Tuh, Alla~ mus!~kını ~er Türk. Yunan muhtelit malı- me'."lk .emllik dairesinde tasfi- tahrır edıldı~ı tak~ırde. tak.?ir 
193! d şl d ve ikmal edıl kik müfettişlerine vermektedff. rı, Rontken daıresıne gezmış ve sın .. Ayol 0 tella.ı degıl, benım keınesinde dün 11 dava görül- ye ışlenne devam olunmakta- olu1?aca~ ~andat ~ıttabı mulk 
ırıesi .e t: t =inşaatına baş- Maliye vekaletinin tetkik mü- hepsi hakkında ayn ayrı izahat kumarb~z kardeşım ! Ç:U: afı ba mü tür. dır. Bu i bittikten sonra vasi sahıplennı~ aleyhın~. olacaktır 
lana;~k~ e fettişleri göndeTdiğini haber a almıştır. Profesör Guraba has- şıma d~gr? ~azancılar ıçın_e k~ş şekilde satış muamelesine baş- Haber aldıgımız:ı . go:_e yapıl 

__:_ _ lan müesseseler bir ilci günden tahanesinde bir buçuk saat kal-. t~m. A. Bızım kaıan.oldugu &:· Q d "k • • !anacaktır. makta ?lan talınn musakkafa 
beri geceli gündüzlü çalışarak dıktan sonra refakatinde Dr .. bı duruyor. Gel ~olıs Efendı.. r u 1 ramıyesı Yollann ı"nşası tııı hazırandaı:ı it!bareıı. bütün D ünk Ü kar k ik pullarını tamamlamakta- Hulusi Behçet B. olduğu halde Yaz lapo_rtunu .. İyı ama, kazan kazalara teşmıl edilecektır. Bu-
~ ~ar buradan çıkmış ve Cerrahpaşa er beteldı. Kazanı vermez. Sor- Müdafaa vekaletinin Vilayetin yeni sene içinde nun için de kaç komisyona ihti 

Rasathanenin tahmini 
ne merkezde ? 

r Se~i bir teftiş neticesinde e- hastahanesine gelmiştir. Bura- duk: . yeni nizamnamesi yaptırması zaruri görülen yol- yaç olduğu Maliye vekaletin 
hemmlyetli bir ;urette pul nok da da ayrı ayn biitün paviyon- - Sen kimden aldın bu kaza lar bakında istik afat hazırlık- den ve defterdarlıktan . sorul 
sanlığma tesadüf edileceği an- !arı gezmiş, ~endisine icap eden nı? Ordu ikramiyeleri için Milli larına başlanmıştır. Acilen inşa muş ve ~efterda~lık ta . ıc~p e 

lasılmaktadrr. izahat verilmış ve daha sonra da Tarif ettiği adam olmaz ol- .. • · · . sı l!znn gelen yollar J<.ş gelme den malumatı gondermış_ tir. 
Dün öğleden sonra hava bir- . . sun bizim birader!.. Mudafaa vekaletince yenı bır 

denb' bo at 16 dan - Gülhane hastahanesi fiyaret o- -Ayol o kazan hırsızlık mal ıni.zamname tanzim edilmiş ve den evvel bitirilecektir. Yenı· mu""hendı·sıer 
. . ıre zmuş ve sa vül olmadıg"ı kanaati hakim bu-ıtıb I' ka agmaya lunınuştur. dedı'kse de dı"nletemedı'k. nızamnamede. Devlet s •. urası ta - -aren lapa apa r Y lunmaktadır. Dün en az hararet o ı 8 B k ·ı J • H • "J"' ti • ba~lamıstır. 1,5, en çok hararet te 7 derece . . üı; a.<şam. saa: ,5 taf emra- Reis mesruk malı bilerek sa rafından tetkıkat yapılarak Re- e çı er ~ece erı mun- angı vı aye ere tayın 

İstanbulda Nevruzdan sonra olarak tesbit edilmiştir. Yarın zı cıldı_Ye cemıyetı ~~a ından tın almakla mamun Arif Efen- isicümhur Hazretlerinin tasdiki tazaman dolaşacak edildiler? • 
k .... 1 Tokatlı yanda profesorun şere- dı'ye sordu.. ne iktir~n etmiştir. Nizanmna- 1 
ar yag·ması pek ender goru en ru"zgar 1JOyrazdan esecek, hava f. 35 k" ·ı·k k · • b" _ Mühendis mektebi alisinden 

h• ıne ışı ı ço samımı ır _Bak ne dı·yorlar.. me ahkamı bundan evvel neşre Bazı mahalle bekçilerı'nı'n bı'ı 
.adiselerden olduğu için _bu v.a.- kapalı olacak, kar yağmıyacak- · f t ·ı · ti , • bu sene mezun olan 24 genç mü • 

1- d zıya e ~rı mış r. _ Hayır efendim, keyfı'yet 
0 

dilmiş o. lan talimatname ile.bu- hassa geceleri muntazam devri h di k al · l~~et pek çok kicileri. te aşa u- tır." en s ur arını çekmişlerdir. 1. 
Şurmüstür merkezde değil.. Ben bu adamı na zeyil ?lan mukarreratı ılga ye yapmadıkları görülmüştür. Bunlardan Hikmet, Necati, A- ti 

· · Karaya oturan vapur Meslek mektepleri omuzunda kantarla çarşıda pa- etmektedır. Vilayet polis müdüriyeti vasıta sım, Celal, Muzaffer, Besim, i~ 
Rasatane etraftan hemiz ma d hakkında tetkikat zarda her vakit görürüm. Hırsız Neşri tarihinden itibaren sile yaptığr tebliğde bekçilerin Hamdi B. ler Ankaraya, Ahmet 
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1 
olduğunu nereden bileyim mevkii tatbike girecek olan bu vazifesine son derecede dikkat B. tzmire, Ferit B. Samsuna, a· 

tnurni bir şekilde tayin edeme- Karadenizdeki sisten Kilyos b·ı· em e;ı:etı:°~z e ~ana{1 .ve _Hep böyle kantar o~uzun nizamnamede; ateş hediyesi, etmelerini aksi takdirde işlerine Ekrem B. Konyaya, Aziz ve Ni ıe 
'llekte, maamafih ~u malilmatı sahilinde bir vapur karaya otur dı umun; m~ e 

1 
hme ~eekerıdn- da mi dolaşır? talim ve terbiye ikramiyeleri, nihayet vereceğini bildirmiştir. yazi B. !er Erzuruma, Yusuf ve : ' 

•'ermektedir: muştur. r~· ~ap~ ~ca . ıs.; dat a ı: .. a - Evet Reis Bey Hazretle- nafi ihtira ve mevcudu ıslah ve Macar izcileri ve Sıyami B. Ier Artuvine, Lut· e-
"Du··ıı sabah İstanbulda ·-•< "Tonelina" ismini tasıyan ı ır enn en ıstı a e etme u- rı· ' tekemmül ettirme müka"fatlan fi N' . B 1 G"' .. h ....,, h'.kfun tıi .. h · · ... • ı ve ıyazı . er umuş ane· rı· 

bir depresyon olmuş, bunun ne- bu ~~pur 4~5. t~nlu~ küçük ~ir zere u e cum urıyemız Mahkeme şahitlerin celbi j. hay.va.ı:ı te~biyesi,. binicili~ ec- Haziranda şehrimize yüz ye, Rifat B. Karsa, Dürri ve Ze- lu 
ticesj olarak hava birdenbire İngılız geınısıdır. Kılyos s_ahı- tarafından Almanyad'!ll c~lbolu çin kaldı. nebı dillennden bır veya bır ka Macar izcisi gelecektir. Macar ki B. ler Balikesire ve Bedi B. a· 
l)Q2muş kar yağmıştır. Bu hal lindeki kayalıklara Ja!~ın bır ye n~n Alman?"a E'.~~)ehn sa~.a çını kendi kendine öğrenmek konsoloshanesi vilayete bir tez de Canakkaleye kura çeknıisler 
Istanbuİun boğazlan ve tabii va re otu~an bu vapur d~ dsarh 'Ç me;.t~ ~~~~;ı:~r Halit Fahri 8. in davası ve neşriyat ~apma~ gib~ hiz- kere yazarak münasip bir kamp dir. 'veni mühendisler harcırah 
ıiyeti dolayısile sık sık vuku sarfedılen gayret sayesın e ur u~g ır aç gıın en . •. ~ . . metlerde venlecek ıkramıye ve mahallinin gösterilmesill'İ te- muameleleri ikmal edilir edil- v 
bul kt d H ,d. akkat tanlınrş ve dün öğleden sonra deki meslek mekteplerım tefttıı Halit Fehri Beym Darülbe- mükafatların mikdarmı ve su- m · t · tı' V'l" .. · if 1 · h k 

ına a ır. a ıse muv • . . . ul bul ktad - . , .. .. .. . . . ·~ ennı e mış r. ı ayet muna- mezyenı vaz e enne are et c- a--
addedilmekte, geniş bir tehav-1 limanıtnI2a gelmıştır. - ıle mesg .. unma ır. - dayı mecmuası me_s ul muduru tı ıtasını tesbit etmektedir. sip bir yer aramaktadır. deceklerdir. ıJ 

bahri tahdidi teslihat anlaşma için -yapılan t~:~ da ~ ~t koofei:.ımda ~~~ 1noktada:1~r::a yarıdımı -O)- te.zahürlenne -~it oluyoruz. !ay bulduğundan - gazeteler ~I giliz 6iyasi hayatmda emsaline I • 
sından sonra diğer ihtilafların diye kadar mus t ır .ne c.e .raııs~ - yan eş may<ıc_:ı egı • Bır defa Churchıll ile fı.rka rei- Hindistana karşı taki·p edile- nadir tesadüf olunan b' 
da halli için temaslara devam vermediği anlaşılıyor. Fıl~~- etmek ıstey~. Hulasa aıkası ara.~· İ- si Baldw~n in arası açıktır. Fa~ cek siyaset meselesindeki bir mücadele devam etti. s:~ 
edilmektedir. Belki de Avus- ka meseleler o kadar _ınugl?k- ~~a ıle ~vustıurya ara- talya - Fransa bahri ı~fı ve, kat bu, nıhayet şimdiye kadar incelikten istifade ederek bu kaç gün evvel ya ılan 
turya - Almanya it..,'--dı bu tır ki kı:sa zamanda bır netıce sındakı ıldısadı mukavele de Avusturya - Almanya iktısa.di, nezahet hududunu g"""memiş- H' tl" ··k1- ı:ıer Mücade- intihabatt B ld . p uua , .. . ıbirli.. A · . . 1 . . -r-· ın ıye yu ~··' · • a a wın ve nam 
anla:mayı tacil .edecektir. Çün- beklenemez. Yalnız son gun: Fran-sanın, b? noktaya d:ıJ1a zı- gı, ~pa sıy~e_tınde bir tır. Diğer taraftan Baldwin ile le, Pctteri mi, yoksa Gandiyi zedi kazanmıştır. Bu, ga 
kü ı\vrsturya ıle Almanyarun ]er zarfında Fransız gazetelen yade ehcmınıyet verrnesıne se- hareket vucude getirdi. İngilterenin iki gazete kralı o- mi intihap edeceksiniz? şekli- zete kralları için bir mağ!fıbi-
birle m<.-sine mani olmak iste- nin neşriyatından Fransa- ·bep teşkil edeceği aşikardır. * "' "' lan Lord Rothermere, Lord Be ne girdi. Gandi "İngiliz impe- yet telakki ediln ek la.zımdrr. 
Yen devletlerin biri de İtalya- nın her şeyden ziyade Alman- Fransız diplomasisi esasen baş İngilterede ınulıafaıo;akar fır- averbrook arasındaki mücade- ratorluğunun en büyük düşma- Fakat bunlar intihabatın netice 
<lır. İtalya ile Alman.ya, arasın- ya ile İtalyanın aral~ı aç- lıca Almanya ile meşguldü. kanın erkanı ve mensuplan ara le ibret amiz bir manzara frae ru,. olduğundan Petter in inti- sinden bile bahsetmiyerek Bald 
daJ.i ıntinasebat samımı olmak mak noktasına ehe:mmıyet ver Muahedelerin tadili, silfilılan- smdaki mücadelenin hem gü- etnıege başladı. Bunun on te- lıabı tavsiye edildi. Gazeteler win ile başka bir mücadele ve 
la beraber İtalyanlar, Alman- dikleri anlaşılıyor. /ourn.al ga- ma meselesinde devletler ara- lünç, hem de ibret amiz taraf- zahürü bir münhal meb'usluk ha:fitalarla "ya Petter, ya Gan- silesi arayorlar. 
larJ;:ı hem 'hudut olmak istemi- zetesi Fransanın İtalya ıle her sında müsavat esasının kabulü !arı vardır. Esasen İngilterede · icin yapılan intihabat mücade- dl diye yazı yazdılar. Herhalde şu muhakkaktıı k 

ortar. Bu dostlugun uzaktan nokta' üzerinde anlaşmağa ha- gibi bir takım yüksek prensip- fırkalar şirazelerini kaybetmis- lesi ulmu tur. Mulıafa.z.akar fır Baldwin mücadelenin kendi matbuat kuvveti suiistimal roi 
drh iyi idame edileceğine ka zır ol1duğunu, kancahkd'deı:ı tm~:ı )erin arıkasında Alman

1 
-
1 

Frfan tir. Evvelki haftaki icmald°e kabir ıiamzodi ileri sürmüş, bu liderliği aleyhine olduğunu liy~r. Fakat Baldwin ile gazc- • 
r> dırle- H Jl:ı 1 • Avusfurya ile mese e gelece ta ı 1 es sız rekabeti vardır. ta ya ır- Mesai Fırkasından bir hizbinay lortların sahip oldukları gaze- söyledi, gazete krallarmm ah- tecı muarızları biri-biri üzerın 
l\lınan~· 

1 
ı~;rl~s'~cek olursa, o kongresinde de.vl~t~Cf' arts~da satcu bir siyaset takip ederelc nlarak yeni bir fırka teşkil et- telerde diğer -bir ruımzedi ileri 13ksızhk1arnıa tariz etti. Gaze- çamur atmakta devam edivo-

"::1-na 1 1-ıu ;kAİmanva, Brenner müsavat pren~ıpın e~ · ta. ya- Fransanın bu' zayıf noktaların- meğe teşebbüs ettiklerini izahı sürmüşler. Baldwin ve gazete teler, Baldwin'e, babasından lar. Baldwin gazetecilerin ah 
gc ... ic!' y . :...~ nın vazgeçmesı yanı teslıhat dan ı·stı'fade ......... ektedir. Avus- etmiştim. Şunu söylemeliyim kralları arasındaki mücadele b"yük' b" l3ks1z oldug"unu söylü• or 

t ne kadar ınec.,... .. r. ... d r. sız noktai naza- """ t k" b . f ka tah . ed'Jd' . , u ır servet kaldığmı, o- G .1 _, 
ta.lvanın Avusturya - Al- ha ~.-ın rran . , . _. turya _Alman ittihadı, t~lya ı u yenı ır • mın ı ı-• ıki taral'ın da namzedi olan Pet nu idare edemiyereık züğürtle- . azetccı er Baldwin in ehliyet ı 

!11il ._·a ittih'adma karşı siyaseti rını kahı tmes~.lazım geldıgı ıım esaslı siyasetine mugayır ol ği gi~i çok_ zayıf ve cılız bir te-

1

1 ter ile Coopec arasında bir mü- diğini yazdılar ve .sonra kendi sız olduğunu söylüyorlar. Mu 
1 1t'rke. de olmakla beraber ni yazmaktadır. O~le . anla§tlı- makla beraber Fransa ile paıar şekkül halınd~ ka,lmıştır. ~ele. halini ald~. F~a:t gaze- servetini idareden aciz olan bir arız fırkalar da her iki tarıı' , 
teıı z r - bb.. b ' yor ki Fransa şımdı hersey- lı;,ında 1•1·ze-'-->e oynar:abilecek Muhafazakar r ırka arasında tecılenn mımzedı, Hmdısıtanda adamın İnıgiı--reyı· asıl idare doğru söylediğini ifade ; • ·" 

11111 csmı bir teşe uste U· '. ' ı k ubatta ıu>U G · "" bir tavır almıslardır. 
ınu ' •. ·.;er tard den zıyade ge ece . . bi:- mesele de oı ıuğıın~n. bu. ki tesaııütsiizlüii.ün, daha a<arip andı ile mlicadelıoyi !aha ko- edeceğİ'!li sordular. Velhasıl İn I •' 

ı- A lıme• 
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·!!a -8 B Fransızcadan - " ı>: üyük operetini görüp dinleyiniz. 

J: Telefon numaralaru IA :">IA •• M z AR ~ > < - ~ Mümessilcsi: JEANETTE MAC DONALD 
Coı 24311 - 24312 - 24313 Yaşı pek i.leride değildi. Fa 1 - Ben öğrendiğim şeylerin 1 5,., N\E g'.A z A p. >< j :::ı ..J ....J ] -~ Bugün saat I0,45 te teozilttlı matine 
•nlıo •kat çok seneden beri birlikte doğruluğundan emin olmasay- A iT. 'El• E z A N a E ~ : <fl O .,, 7. Z ~ ,i; Haıiye: Bu sabah verilecek tenzilltlı matinede ( CENNET YOLU ) 

ABONE ÜCRETLERi yaşadığı zevcesinin !birden bire dım hiç sana söyler miydim?... D:,-AJ R •. ,\ -Z AT .• J -Ş 
0 

.:'. :.ı N > < < :ı E filminin müsabakasına ait müklfatların kat'! keıidesi icra edilecektir. 
2 C. TUrkiye için Hariç için ölümü onu son günlerde o ka- Fakat bunu söyleyen dostu ;. Z ı !:! " ............... O •••••••• O ... 

ayiığı 4ookuruısookuru9 darmuztaripetmişti kigören- kendikendineşöyledüsünüyor 1 EIRlllI<imitNERIM• ...J ..:O ;;; ı ~ ~ • 
1: 7 50 " 1400 n ler kendisinin ihtiyarla'1ığma du: , ı ı ... ı F 11 R E .. 1 R E A l!IJ ü ..., - <:! ~ ~ :~ •••••• Bugiin i\I E L E K sinemasında •••••• 

ı °. ı .. 1400 " 27ıı;) .. hükmediyorlardı. Dostları ken- - Anlaşıldı .. Artık o kadın- lı 11•,.c•mlzin h11ll•dll•l1 ,..., : < ~ ~ ~ V~iy~naHopeHra!l,meFşhuTr tleııotru IHKEINR~ICHl lSCHMln EDTT'ı 
t 

1 
Gelen evrak geri verilmez disini beyhude yere teselli et- dan bahsedilmesine lakayt ka- ı•ltll ,& -<' -<: l"'oo ~ E 1 

12 •ı Müddeti a-eçen nüshalar 10 kunıı meğe çalıştrlar. O acı bir tebes- lryor .. ! .r: o < 
ı r. Gazete _. matbaaya alt itler silinle daima şu mukabelede bu- Bunda aldanınayordu. Fakat ı 0 

G • ıı 11 adiriyete müracaat edilir. lunuyordu: işi belki altüst etmek korkusu 
( Venedfk Geceleri ) 

M Gazetemiz ilanların meı'ııliyetini - Kendinizi ya:mayınız.. ile acele etmiş olmamak için ---------....: 
[<ransızca sözlü muazzam filminde dinleyebilirsiniz. 

r, .,ı etmez. Duyduğum ıztırabı hiç bir ma- sözü başka mevzua r"""irdi. Fa ..... ,.--· 
iri• kul söz, hiç bir teselli izale ede kat zevcesinin ölümünden dola •ı 

M.\XUDIAN '" JEANINE GUISE'inde refakatile temsil edilen bu 
GOi\lJOLL.\R filminde fevkalAde ve baş döndürUcU lıa!yan 

şarkılın vardır. 

........ s -~~~~..'.::~~~~~~~~~ Bugünkü hava mez.. yı hissettiği ıztırabı hala yene- --- aat l ı de tenzilatlı matine 

r

. ıun en fazla hararet 7 enaz l,5 Bu hal ne vakite ~adar de- meyen adam bir .nüddet-- sonra 
ı,. Bugün ruzgAr poyraz ve vam edecekti. dedi ki: 

Onu teselli etmeğe çalışmanın - Benim için tekrar evlen-
ha ıava kapalı 
Uı - ıbeyhudeliğ·ini anlayan eski bir mek imkansrzdır .. 

~~IJ 
dostu bir gün dedi ki: Dostu bö}"le düşünmediğini 

dı. &ii . - Bu senin ıztırabın kimbi- söyledi. Fakat eğer hakikaten 
.:. c.ELElz ci ıir <'~ha ne vakite kadar devam bir daha evlenmek istemeyor-

ü ~
~ edecek? Fakat sana bir şey söy sa kimsenin kendisini iobaır e-

Gidiyorlar! leyeyim mi? Ölen zevcenin ha- demeyeceğini söyledi. 
trrasına ne ıkadar meıibut oldu- O gün tbu mesele etrafında 

( Meb'uslarımız, dün işlerini ğunu biliyorum. iBunu heııkesin lakırdı bu ıkadarla kalmıştı. 
j tirerek dağıldılar. Frenkçede de anlaması la.zım gelir. Fa- Dostu lbir 1kaç gün görünmeme 

, redebi söz vardır:"Partir c'est ıkat... ği muvahk bulmuştu. Fakat 
·;tourir un peu" derler. "Gitmek Beri·ki lakırdı söylemek is- son görüştüklerinin üçüncü gü 

fak . , biraz da ölmektir" demek 0 _ temez biıı: hal ile: nü ondan mektup aldı. Kendi-
· miı 

1 
.n bu cüınleyi, gelecek devrede - Fakat.. dedi, ne olacak?. sini çağırıyordu. 

- Bazı dedikoodular devam Bu davetin sebebini lbilme-
rile a'krar gelemiyecekler olursa on ediyor. yen dostu onunla karşılaştığı 
ıre ;1 r hesabına hatırladım ve dü-
e ıindüm ki, meb'usluğa alıştık- - Ben artrk hiç ıbir dedi ko- vakit davetin sebelbini öğrendi: 

. du ile aıUlıkadar değilim. Sanki - Seni :rahatsız etmedim de-
J>ls 'ın sonra tekrar ıntihap edilme ölmüş bir adamım... ğil mi? Ben kendimde ıbazı l:ıas 
dfü d 1ek pek tatlı olmıyacak! - Evet .. Fakat bu, dediıkodu talıklaır var zannediyorum. Se-
is;>.r i Sessiz Bariton ların devamına mani değildir. nin ıbildiğin pek usta !bir hekim 
e ıı - Peki nasıl dediık-Odular.? var mı? .. 

'\as r: Fransız tiyatrosu iki üç gün v \e f;vel, bir kostüm parasına lo- - Doğrudan doğruya şahsı- - .. ar .. birHkte gide:-iz .. 
ı b" na taalluk edı"yor. . İıktsı yola çıkt~ları zaman 

2 ı, ır senelik tarik bedeline bir b 1 h 1 -n ı İ Sonra bir kadın isminden ba:h ıraz evve asta ıg_ın?an lbah_.-
al i oltuk satarak stanbul halkına sederek ilave etti: ·seden .a. dam gene ıstrhzalı ibır 

1~u 1;ir İtalyan hanendesini dinlet- b 1 
''""-'rıek istedi. Gilya bulunınaz - İşte o güzel dul kadın bil- te essum.e: 
nı . hassa son zamanlarda sana - Dedıkodular devam edi-

r in n [int kumaşı imiş gibi alemin ~ karşı pek fazla alaka gösteııme- yor mu.· 
,a } inlemeye gittiği Titta Rufo is- g· e ba<=lamış. - Diye sordu. Fakat bu se-

1 e. tjlindeki bu bariton hakkında " f d k" d ·· 1 k - İşte ha•,,,.et edilecek şey.. er yanın a ı ostu gu ere : 
~ a - tina matbuatının şedit tenkit- J~ B 1--d d d. b" .. ,. · - Ben o kadını ıbir kere gördüm. - u '""' m, e ı ır gun 
> u j_:rme ragmen, taşarcasına dolu _ Olabilir .. Fakat seni çok mutlaka meramını elde edecek. 
"eu,lan salonda nasılsa bir yer bu- beğenmi~. Söylediklerine göre - Nasıl..? Bu mümkün mü.? 

,, ıtbildiğinden dolayı kendini çok seviyormuş. Çok geçmedi. İki hafta sonra 
fi aııahtiyar addeden bir arkadaşı- _Sevmek mi? Rica ederim lru izdivaç kararlaştığı zaman 
'. ~ ıa konserin ertesi günü sor- artık ıbu ıbah:si ıkapayakm.. dostu ona şöyle deyordu: 

a.13um: _Peki dostum ... Fakat ga- - Yeni başlayan saadetini 
.. d - Titta Rufo'ya gittin mi? yet inanılacak bir yerden duy- ıbana !borçlusun. Ben sebat ve 
d n - Evet, gittim. duım ıki bu kadın birisine sen- mehacretle işi takip ettim. Dos-

e31 - Nasıldı? den bahsederken ağzından şöy- tum .. Sevğili zevceni kaybettik 
r us - Yaşlrca, matruş bir adam! le bir söz kaçırmış: ten sonra tekrar evlenen erkek 
1 1 - Kendisini sormuyorum, - Ben dulum. Onun da zev- yalıuz sen misin? 

Soldan sağa; 

lugiin lık sineına~a 
M~TTE~~M KltKINIZ 

sö7.lü. sesli \'e şorkılı film 

1 Umumi duhuliye 
30 kuruştur 
-~ 

1 ~ Vatanımız (7). Yaşa (2). •••••••••••• 
2 - Bayat değil (4). Göl (3). ~:m sabiz Saksofonist muganni.-

Beyaz (2). 
3 - At kundurası (3). Gecenin sarışın genç 

aksi ile birleşirse bir muharrir ismi RUDY V ALLEE 

- 31 Mart Salı akfamı ., 
1 MELEK SINEMASINDA 

verilecek professör N. Kostrukoff 
idaresindeki 4-0 san'atkArdan mü
rekkep dünyanın en meıhur 

heyeti muganniycsi 

O~N KIZIKtlHI 
KONSERİ 

için lıiletler şimdiden tedarik 
edilebilir. 

olur (3). lstanbul Beşinci lcra memurlu-
4 - Bir kuş (5). Öteberi satan OPERA Sinemasında ğundan, 

dükkan (5). gösterilmekte olan Dosya No. sı: 929/2920 
5 - Kırmızı (2). Bir meyve (4). , SERSERİ AŞJK lzmit'te Çayırköyünde mukim ve bi olan Robba Nibi'den' heves,, 
6 _ Bir alaturka çalgı (2). Mek Motör sahi~i iken elyem ikametglhı 

Şaheserinin ba<lır.ı mümessilidir. meçhul Osman Usta'ya. tup (4) . v 
7 - Köpek (2). İcranın koyduğu UA\•cten: Talebi umumi üzerine Tüccardan lsmaii lbrahim Beye 

şey (5). ş iki kıt'a emre muharrer senet muci· 
8 - Arzu (5), Beri (3). AKA bince borcunuz olan (275) iki yüz 
9 _ Yerinde bırakmak (4). Ge- yetmiş beş lira !le icra masar!H ve 

nişlik (3). ücreti vekAlet ve faizin tesviyesi 
10 - Köpek (2). Rabıt edatı (2) zımnında tebllğ olunan ödeme emri 
11 - Nota (2). Beygir (2). CHAl<Ll!:S VANEL'in 3 kısım· üzerine borç inkilr edilmiş ve rerı 
Yukardan aşağı: 1 !ık Apaş filmi 1 d d ·1 d 
ı _ Laz kayığı (4). Edebiyatçı -ı•••••••••••ııi itiraza müte air gön erı en avetl· 

(4). yede ikametgAhınızın meçhuliyeti ha· 
2 - Uzak nidası (2). Yüksek(3) sebile (15) on beş giln müddetle 

Başına bir (D) gelince nihayet mana Sesli ve şorkılı muhteş<m bir i!Anen tebligat icrasına karar veril· 
sına gelir (2) şark eseri olan miş ve yevmi murafaa olan 13 Eylol 

3 - Anep (4). Kurtun arkadaşı KARA TABUR 930 tarihinde itiraz merciince verilen 
(5). kararda ise: "Alacak mübrez senet· 

4 - Nota (2). Nota (2). Alıp Dün akjumdanberi 
Verme (5). M 

""k • d !ere müstenit olup borçlu gelmemiş 
aJı sınemasın a ı k h 11 ı 5 _Mukaddes ışık (3). ve itiraz ı ü men a o ıınaeak hu· 

6 _ Yükselmek (3). Yuva (2). fevblAJe muvaffakıyetler knzonı · susanan olup borçtan kurtulduğuna 
7 _ Çeşmenin önündeki hazine · yor. Bu film şarki ve bütün sihir- delftlet edecek csbaptan buluııınomış 

(5). İbrahimin çingehcesi (3). kdr mnozarnlarını mük.mmel su- olduğundan borçtan kurtulma darn!I 
8 - Yama (2). Sonuna bir (Z) rette andırıyor. lsıanbııl halkı çok iı.tmesinde muhtar olmak Ozere 

gelince nazlanır (2). güzd lıir muharebe nhnesini dahi senetler muhteviyatle takip tarl· 
9 - Bir yırtıcı kuş (6). muhtevi olan bu şaheseri mem- hinden itibaren kanun! faizine ve 
10 - Latife (4). Efendi (3). No- nuııiyctlc ~örilyor. 

ta (2). BÜ\'ÜK MiZANSEN 
11 - Gelir (4). Zahmet (6). ·~-M-M-M~M--M-----· 

icra ve protesto ma!ra!larına basrcn 
itirazın (14-9-930) tarihinde merci 
makamıncı muvakkaten ref'lne karar 

·cıaonser nasıldı... cesi öldü. İzdivacmuza nema- Istanbul zı·raat mu·· dı·-
'ı .. - Efendim, nasıl sesli ve ses ni var .. ? 
' 11i : iz filmler varsa şimdi sesli ve Dostunun bu anlatışı: kar§ı-

I Hamiş: Bugün sabah saat 
l 1 O, t /2ta ten7.ilıltlı matine. 

•ı Yeder 25 ve 40 kuruş 
! Localar ( 4 kişilik) 2 lira 

• verildiği malllm olmak ve işbu merci 
kararının tebliği makamına kaim ol· 
.mak üzere illlnen tebliğ olunur. 

f ç_ essiz baritonlar var. Ben sessiz smda evvela lfıkayt gorunur- • t• d 
, /cir baritona düşmüşüm. Onun ken sonıra hiddetlendi. Bu ıba·h- rı ye ın en: 

kı. ;in bir şey işitemedim. si kapatmak isteyordu. Fakat 1 ç Havai dostu o kadar ıkat'i :bir emniyet lktbat VckAleti Celilcsince tab'ettirilecck elan ( 50-200 [orma· 
~ 'U le söylüyordu ki dinlemekten lık broşür ve mecmuaların kapalı zarf usulile talibi zuhur etme- Bu~ün cuma ve yırın yalnız 

'ı: Artık havanın başı da hava- kendini alamadı. diğir.c!cn 1 nisan 93 ı çarsamba günlı saat on begte Defterdarlık - matinelerde 
;: 'r~mdı, Vakıa Mart ayı dert ayı Bu ıkonuşma o gün o kadarla mubayaa ,.e ihale komisyonu tarafından pazar! kla ihalesi takar- 1 N o 8 E o l n G v 

~. erler ve birçokları için de meb kaldı. Fakat anlattığı şeylerin rür etmiştir. Talip olanların ~artnamcyi görmek iizre ziraat müdi- R U Jl U t 

.......... -,~ 
Devredilecek ihtira beratı 

"Tahrik ve idare edilen bir elek-
trik cihazının, idare eden cihazı 

nazaren zaman icibırile tevhit hare~ 
klltı için usul ve vesait. hakkımla 

olan bir ihtira beratı talebi için ls
tanbul Vil~yet ceiilcsine i 5 Mayıs 

1929 torihlnde takdim olunup 721 1 
, 1 no sluk kaıygusu sebebile dertlene ne tesir ıbıraktıg"ını anlamak i- riyctine ve vakti mtıa\_·vcniııde de komis)'Ona miiracaatları ilAn 

Zı egıru uştinere bu mesele hak çin devrisi gun·· tekrar gelen olunur. k ------------ rindeki hukuk bu ere veyahut icara 

-

-
İrtihal 

Şehrimiz tüccaranından Mus· 
tafa Süleymanoviç Beyin cenaze 
mcrasımının bugünkü cuma 
giinü öğle üzeri Teşvikiye ca· 
münde bilicra Maçk~"daki med
feni mahsuslma deEııedilecejı;i 
istihbar edllmiştir. 

Beyoğlu Dördüncil sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlu'nda Hacı Mimi mahalle· 
sinde Ktiihan sokağında 31 nume· 
rolu aparıımanııı dördüncü dairesinde 
sakin iken 2 mart 1931 tarihinde 
vefat etmesi üzerine terekesine mah· 
kemece vazıyet olunan Zlso Yorg! 
Babçuvano'nun mezkilr dairede mev· 
cut enayı metrukesi 30 mart 931 
pazartesi gnnü saat 16 da açılı: ar· 
ıtırını suretile satılacağından talip 
olanların mezkQr gtin ve saatte ma· 
hallinde hazır bulunmoları ilAn 
olunur. 

ÜskUdıır Hukuk Hlkimliginden: 
Üsküdarda Sellmi Ali Efendi 

mahallesinde 12 No. lu hanede sakin 
Kosıi oğlu Y anko Elendi tarafından 

ayni adreste sakin Vasll oğlu Y anko 
Elendi aleyhine ikame ettiği tasbilıl 

kayıt davasının muhakemesine müd· 
deialeyhin gelmemesi üzerine bıkkındı 
gıynp karan ittihaz ediiml~ ve yevmi 
muhakeme 25·4·9JI cumartesi saat 
14 de talik kılınmış olduğundan yine 
gelmediği surette icabı kanunisi icra 
edileceğinin ve bir daha muhake
meye alınmayacağına dair işbu gıyap 
kararı lkametgU'1nın meçhullyetine 
binaen fünen tebliğ olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Mllteveftlye madam Maryanın 

uhdesinde bulunan Beyoğlunda Hü· 
seyin ağa mıhıllesinde yalbene IO· 

katında 19 •umara!ı hane açılı: ar· 
tırma suretiyle kiraya verlleceğltıden 
talip olanların ihale günU olan 
4-4-931 cumartesi gUnU saaı ! 5 de 
Beyoğlu dördüncll salh hukuk mah
kemesinde bızır bulunmılın n evi 
görmek ve fazlı malQınat al.nai 
isteyenlerin 931-1 aumora ile mah· 
keme kalemine müracaaılan Uln 
olunur. 

Zayi: lstanbul ihracat gümrügıl 
müdürlüğunden almış olduğum 74358 
No. Ju makpuzu zayi ettim. HUkmii 
yoktur. lliyı Maya ~ 

• · · d"' · k ' K 1 o E 8 numero ile 01ukayyet müracaat üze· 

nermek istiyorum, lakin hava- dostunu gördüg"ü zaman istih- .. • · ı •· 1 k·' ·h · 
1 CCCX> DARULBEDAYIDE<:cco 

\'erı cce&nıcen mez·ur ı tırayı satın 

'··arın r a bu derde dert katması- za eder gı"bı· gu"'lerek ·. ' • ~ v-' · k d F h · d 1 u ' almak veya ıs : içar etme. arzusun a era sınema a 
i:Tiıa mana veremıyorum. Evvelki - Söyle halii o dedikodular f ~ N A Ş 3İ0 . • T~lar pazG•rtesi Ekşamc E S İ ~ filminde bulunan zevatın lstanbul Yeni pos- Bu giln bu gece komik Nışit 
'It;ün derece 18 idi dün 2 ye düş- devam edı"yor mu .. ?. " ~t~Rf l'~ h k d A ''f d' k" .. b b ' · ı· i H · ı · - a • ta anc ar asın a şır " en l utup- ey va ey en temsi ıyes ermıne 
.. ;

1 
Ü. Bu kadar tahavvül cinsi la- Dostu onun istihzasmı far- .. ha~esi caddesinde Türkiye han No. hınım konseri Asso · J•n• meşhur , 

~ 'ı.o ifte bile bulunmaz. ketmemiş gfüi gayet ciddi lbir 18·2'2 de mukım vekili 11.W. !STOK çıngeneler kentukl bale heyeti. Si· 
r-_ FELEK tavurla dedi ki: cx::::cxJ Darlilbeclavi, Naşit Bev, Mes'ut C.·mil. I h71nı ~ Efendiye mllrac:ıat etmcbi. nemada: Bevaz Esire _. 

c~ olan Fahri benimle o kadar kutuların~ 'llzat;ııış: . - - - , nin bana nişanlım den:ıesiı;ıi me I e_ski iptilasile her hafta eve ge- içime çöken-hüznünü senelecc< 
guzel ornar ve bana o kadar u- - Hanı ıberuı:n . mş_amlımdı, netmiş, "l.a.r~eşler lhıç nışanlr I ~ınce ~oşa, ko§,a bana _oyn_ama- unutmadım.. Onu her şeye 
yardı kı.. neye mektebe gıttı? dıye ıgözle 1 olur mu?,, dıye ıbabalanmızm ı ga geltyordu .. Ben ganp hır çe- rağmen kendi içimde, kendi 

o zaıman Nazanı piyanoya, rim dola dola sormuştum. Falı- yanında ayFplamış, ve onlara kingenlikle uzaklaşıyordum. kendime o kadaır benimsemiş 
Fahri ile beni kemana başlat- rinin babası kahkahalarla gül- da: "Çocuklara böyle telkin Böylece bir kaç hafta geçti; on- tim ki .. Aynlınca hiç ümit ve'. 
mışlardı. Hocamız geldiği za- müş; beni kucaklıyarak öper- vermek çok tehlikelidir" diye !ar kışı geçirmek üzere Şişliye miyen bir şekilde onu kaybett~ 
man içimiz sııkrlır oyundan ay- ke.n cebinden ç~kardrğı şokola ilave etmişti. gittiler. Biz Nazanla yalnız kal- ğimi anladım. Alamanyaya g! 

'ı Nur Tahsin Hm. rılacağmuza üzülürıdük. Bizim kutularını uzatmı.~: 0 zaman ben sekiz yaşında mıştık. derken yollardan gönderdig 

•ü: :ela! bu tebrikil~ . ~ilmeyere:k j 'f'.aka~ Fahri Celal ar.tık genç . biribirimizi. se~~e~ ~iç -~ıııpala - .. Bak, ?işanlı;n ~ana bunla- şimdiki gibi zayıf, gös~erişsiz, Fahri Celali çok arıyordum .. kartlara, dah_a .sonra, sonra 
0 

• \l'azanın sadakatını ısbat etmış hır mımar olarak Berlınden dö madan geçındıgımızı goren lba rı .gonderdı, demıştı. Mektep- .kupkuru, çehresinde yalnıız iki Fakat bu arzumu garip ve anla- radan gelen ıki mektubuna c~ 
:ı~Jld~. . . .. . . J ı:ünce, uzun ay~rlık_~arm y~rattı balarımız kendi aralarında ni- te okuduktan sonra daha koca- yeşil gözden başka 'ı!-r şey gö- şrlmaz bir hassasiyetle o ka- vap vermedim. İçimde tuhf b

11 

Şımdı hıç umıt etmeden, hıç . gı yabancılık, hır golgeg~bı, ara 1 şanımıza karar vermişler .. Ço- manlannı alacak.. ı rünmeyen çirkin bir lkızdnrı. dar saklıyordum ki.. Belki de çekingenlik, tuhf bir korku var 
~:>eklemeden ~e~en bu tebri~ ~ız~~n . eksilmedi. Küçü_~ken , cı:k kalple:ind~ s~vginin bin . ~ir kaç gün şokolaların ver- Fahri Celal, on iki yaş~nda guru;~ma dokunuy_o:d~. Ba_b~ ~ı. En _uzak, en yab~ncr bir k: 

,nektubunun ıçımde yarattıgı bırbınmıze kayıtsızca Fusun, i bır şeklı, bın bır manası olma- dıgı tatlılııkla Nazanla uslu, us- kumral, uzun saçlr; sarı, canlı sevgısı, a~e ~e~gısı:ıın yennı lıme .. b:_le y_azsa~ •. bılme?en . 
. garip hislerle bütün çocukluk Fahri diye bağırrrken şimdi o yor. Biz yalnız biribirimizi çok lu oyı:ı:adık. O~dan so:-ı~a artrk öıılerile benden çok güzeldi. doldurmadıgı [çın mı, neden? na butun hıslerımı, sevgılenıtl 
'e~f-ıatıraların: gö'.':leriı:ıin önünde Fahri Bey .. ve ben Füsun ha- seviyor, biribirimizden çok hoş hep boyle_ geçtı. Fah.~ıyı _a:ıcak innesi aramızdaki farkı 0 za- bilmeyorum benim küçük kal- anlatacakmışım gföi geliyor 
ı ıep yem bır guzellıkle canlan- nım olduk. Fakat bazen düşü- lamyorduk o kadar .. Babaları- haftada bıır de!a •gorebılıyor- mandan tahmin etmiş ve mani bimde daima sevgiye amade ıbir BeThıi dayanamaz da yazarırrı ~
palı. nüyorum da bu yabancılığın ka mızın yavaş, yavaş düşünceleri duk. O, _olmadıgı zamanlar alı- olmuştu. yer <bomboş kalmıştı. Fahrinin ye kalemi elime almaktan ürk

1 

' ~ V c bu hatıraların en kıymet- bahati ne onda nede bende; yal mize ilave ettiği ıbu nişanlı keli nan yenı oyunca~lar _olursa ıhaf Fakat ben bu nişanlı kelimesini annesi gelip te, onu bizden ayı yordum. Nih~yet b~ -~a~. .~eıı• 
Y !isini, f-kat ben de garip bir acı nız annesinde.. mesi, içimizdeki çocuk sevgimi ta sonunda yemışlerimlle ıbera- k d b . · tı" 1 İ rınca garip bir çocuk hissinin sonra babacıgımın olumunu ta • lb 

1 
, b k . · akl d ne a aır enımsemış m .... - , . . 1 

• ıra rn!' .<ısınım, güzel bir rüya Küçükken birbirimize okadar zin etrafında süslü mSna!arla er ona verme ·ıçı ns · ar ım. ' · d · b' l F h · yarattıg· ı acılıkla, bu boşlug· u 2lıye eden bır mektubunu a e fk ..... 0 ld".. .. N· 1 b çını e garıp ır acıy a a n . 
, . u -ur<l"n tekrar görüyorum. bağlı idik ıki bir günümüz ayrı yer etıti. Nişanlı olmakla her _nu~ ~e ıgı gun azan. a' e- c l'ld b"" ·· b"" ·· 1- çok derinden duymuştum. Yal- dım; ve ona da kısa bır telgra• 

Evv l' T b d ı · 1 d" N nım ıçın hemen hemen bır '-ay e a en utun, utun ayn . . . la kk"" tt" e a ara ya an ya ı.. geçmez ı. azanların yalısı bi- zaman ıberaber oynamamız em .. .. 
1 

d " mış gibi 0 gece saatlerce ağla- nız Fahrınm yanında bu sevgı teşe ur e ım. 
1 1 Son·a Nazan, Fahri Celal, ıben .. ze çok yakındı. Fahriler daha niyete girmiş gibiydi. Fahrinin ram gu~~-~ ur u.". .. mıştım. Bu şüphesiz bir küçük eksikliğini hissetmiyordum. İşte bu çocukluk vaziyeti. 0 

1 a Ve yc.lıııın bahçesinde akşama yükse~te oturuyorlardı. Fahri annesi Davsta olduğu içıiın kı- F_a~at b~:-1 ıbukuçu~ çocuksev çocuk merbutiyeti ve hassasi- Hislerimin biraz zedelenmesine nun on sene Alamanyada 1<31 

:ı kadar ' "tip tükenn:_iyen, brkıp her gun oyuncaklarını_ a~rr, b~~ şın ~mu ıbi~ Alm_an mekıtebine gısı_ Fahrının annesı Da:vstan yetiydi. Fahri ne düşünmüştü, rağmen altı sene ayni arkadaş- ması, onu benim için bir F~lı! 
usanı ıadan oyaa~ı~~rz. ~yun- ze __ veya Nazanlara gelırdt. Üçu leylı vennışlerdı. Onun artnk gelıncey kadar devam ettı. : bilmeyorum. O da benim kadar lık, ayni dostluk devam etti. Celal Bey, beni de onun ıçıı 

;. 'ıır:".~ c~~ms::er~~~bmmızı ne, rı_ıuz oyuncaklarımızı birleşti- 1 b~nimle oyna:n~~~ ~el.~m~:i.~- I O, iyi olup geldiği zaman ba j benimsediği bu nişanlı kelime- Babası Almanya sefaretine ta- bir Füsun Hanım yapmıştı. 
t ~es. _, _ __ .. _ ,·_·.. ~ ··' ... : _ 1 ~~~·,hep, beraber oy~rdr~ .. Ev~e 1 nı, met~7be gı~tıgını ?or~u?um , bal~rımı~ın ?i~~ verdiği ~u. n~- 1 ~~1:1~ ~~de??.~r: a~ı.v~rıniş mi- yin edildiği zaman bir veda ge- . . ___ ,ı;) 
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" K.ıro Tabur .. filminden 

.,. ...... "f"""'" '"il'~ haftanın ..:;.fi~·li;._m_l_er_i___....:.f __ { 
.. ..... • .. .... _,,.. - . . .......... .. . ... _........,.M>--*,,...... 

ELHAMRA: MONTE KAR gösteımektedir. 
LO: Sözlü ve şı:ı•kılı ~ilm: (Ge Opera 
çe.1 Çarşc:ırr;badan ben) Opera sinemasında Rudy Val 

! RTİSTİK: HAYAT 1 !SA !i'nin pek sen bir eseri olan: 
Sesli flm (Geçen Çarşamba- SERSERi AŞIK 
dan ıberi) l - IK. Filmi gösteriliy-0r. Sözlü ve 
~-·OPERA: SER~ER AŞ · şarkılı olan bu cazip filmden 
~ozlu ve ~ankılı fılm (Çarşam- başka evvelce bu sinemada gös 
0 <:.dan berı) terilmiş oaln (Şaka) ismindeki 

MELEK: BiR HAFTALIK Fransızca sözlü film de ilave
SAADET: Sözlü ve şarkılı ten gösterilmektedir. (Serseri 
fi1m (Çarşambadan beri) aşık) filminin mevzuunu şöyle
L ,QJ:<Y A: A ~SLAN LI Ki~ ce telhis edebiliriz. 

lXlzlü film (Cumartesinden itı- Saksofon üstatlarından Gra-
baren) nt'tan mühabere ile ders alan 

MA.JİK: KARA TABU~: Rudy Bronson yedi arlkada§• 
Sesli film (Perşembeden berı) ile bir orkestra teşkil eder ve 
li:ıhamra: Grant'a müracaata k~:ar __ verir. 
ttııı~ .. h•• • . .. Fakat Grant onu koşkünden 

J:!;\hamra sinemasında gos1ıe- ıkovar. 
rilmc'lcte olan ve halk tarafın Çalgıcılar ol'kestralaımı mu-
dan rağbet gören hakkak surette Granda dinlet-

MONTE KARLO meğe ıkarar verdikleııinden Gra 
_İsmindeki şaricılı ve ~:ıılü. fil nt'in köşküne ıpencerelerinden 

ıtı.ın bu ıhafta da gösteri.Jınesıne girmeğe çalşırlarken Madam 
devam olunacaktır. Vitol ile yeğeni Jan polis komi 
ArtiS/ik seri Tuttl'a haber vererek onla 

A. 
· ·· ·· '- -" rıı" "cebren haneye dühul,. oür-

rtistik &ineması iıçuncu na.ı. 
'a im ~ile itham eder. • o aık üzere : ... 

HA y ATI !SA Bu vaziyetten kurtulmak için 
Filmini göstenneğe devam Rudy kendisini• Grant olarak 

"hnektedir. Bu film evvelce de takdim eder. Grant Rudy ve ar 
Yazdığımız gibi Mesihin mucize kadaşlarnın sahtekarlard~ ıbaş 
!erini ve çarmıha gerilmesini kabir şey olmadrklarmı soyler. 

.• Serseri .ışık .. ft/m 1nden 

" Arshı•lı kıı .. fllmindtn 

" [)on Kazaklan ,, orkcstrısL " 8u orkt1ırı böıtln d6nyıdı şöhret kazanmıştır. ÖnilmUzdcki Salı ve Çarşamba 
ak~amlan " Melelı: " sinemasında dinley•celimlz bu orkestranın şu yukardaki resmi Brezilyada çekilmiştir. ()() 
i!;arctli ıat da 930 Türkiye güzellik kralfçeıl Mübeccel Namık Hanımdır ki o esnada Brezilyada bulunuyordu. 

Grant onlarm teYkıiıfi için teşeb 1 müdd~ sonra Janm girdiği dak ba geceleri çalacak. Bu orkes
büsatta bulunduğunu da bildi- tiloğraflar müsabakasını kaza- l tııanm şöhreti, kıymeti hakkm
rir. Bun'llll üzerine Jan Rudyyi nıyor. Ve bundan gelen 30,000 da fazla söz söylemeğe mahal 
bir sahtekar olduğu için bıra- frankla Veneıdik,i görmeğe ka- bırakmaz. 
kır ve neşeli aııkıadaş1:1'" Grant r~. veriyıor ancak, vaktile ken- G/oryB 
gelmeden evvel şchrı tel"ket- dısınden_ yataklı ~~gon. al~ı~ Glorya sineması geçen çar
meğe hazırlanırlar. olan deltkanlnın .90Y!e?i:klerın~ şamba gününden beri Andre 
Maamafih .R~dy m.?s~~e~ ha de ha~ırlayarak bı_r katıbıhususı Bauge'nin çevirdiği (Kader) 
sılatından ıstıfade umıdı ıle ar almaga ıkarar verıp gazetelerle ismindeki filmi göstermekte
kadaşalrını kalmağa teşvik e- ilan ediyor. Her .. nasılsa gazete- dir. Bu film on gün perdeyi mu 
der. Konserleri büyük bir mu- !erde bu ilanı goren . fevkalade hafaza ettikten sonra bu cumar 
vaıffakıyet kazanır ve her taraf zenğin ve, dilbe_r de}ıkanlı olan tesi günü Fransız artistlerin-
tan tebrik telgrafları gelir. Jak Darmont bır ~glence gaye den esrarengiz GJıa Manese'-

0 aralık müsamerede hazır sile bu işi kabul edıyor. Kadının . . d" - . . . . <l 1. ın çevır ıgı 
bulunan Ted Grant ılerler ve cazıbesıne tutulan C: ıkanlı ka- Arslanlı kız 

" Strstrl ılşık .. filminden 

ı · f Kl}_çük.~i~~. haberı~=r.==:! 
Çocu~lar ve sine~a . 1 Şehrin ışıklarr 

.. -:;- ~erık~~a . V ısonsm - (Şarla) nun yaptığı son 
h~~um:~ _dahılınd: bı~ mektep filmi olan (Şehrin ışıkları) fil· 
mufettışının yaptıgı bır istatis- mi Londrada birinci defa ola· 
ttke nazaran bir erkek çocuk se rak martın ~kisinde gösterile. 
nede (24 defa ve bir kız çocuğu cektir. 
senede 42 defa sinemaya git- Fransızca iki film 
mektedir. Holliyvoodda bulunan Li-

Polonya .sansürü liy Damita ve Hugentte ex Dut 
. Planya sansürü (gaPp cephe los taraflarından Fransızca ol· 

sı.ı:de tebed?ül y~ktur) filmiı~in mak üzere (Müsavat) ve (Be 
ı::ostenlmesıne musaade etmış- kar baba) isminde iki film çev 
tır. r;ı,.c,.l,."tir. 

miş iki a~slanı ahaliye iraeye 1 Gabrio için bu alkı~lar çok az-
karar veıııyor. . . liyakat kesbetmişlerdir. 

Ve kafeste ıkı arslanla mü-
cadele eden Rabba arslanlar- Majik 
dan biri tarafından yere serili- Majik sinemasında bu hafta 
yor. Rozita da hücuma maruz Hindistana ait sesli bir film gös 
kalmak üzere bulunuyor. Piyet- teriliyor. 
ro imdada atılarak arslanları Kara tabur 
mutavaate mecbur ediyor. İsmindeki bu film ihtilal ve 

"Güzel kahbe., felaket getir- harp sahnelerile heyecanlı ve 
diği cambazhaneden uzaklaşı- şayanı dikkattir. Bilhassa güzel 
yor. fotografileri vardır. Filmin mev 

Ahalinin bu filmi hararetle zuu, Hindistanda İngilizler a
ve bütün samimi ruhlarile alkış leyhine hazrrlanan bir ihtilale 
layacaklanna şüphe olmamak- karşt gelmek üzere gönderilen 
la beraber, Heves ve Güzellik bir zahittin orada aldığı tedbir
birl_ikte kafes iç.inde çok tehli- ler ve hllelerle, ihtilale riyaııet 
k~lı. sahneler oynayan ve haki- eden bir Hintli kıza karşı hisset 
kı bır ceı:aret ve teyakkuz gös- tiği aşk ve bunun netayici ve 
teren ~ına Manes ve Gabriel nihayet ihtilfilin bastırılması· 
dır, ve cıdden bundan fazlasına drr. 

Rudyyi tevkif ettirecek yerde dınm hu seyahat ugrunda an- F'l · · .. t • b 1 

n tebnı.k eder c;ı,'.< 30 000 fran<>ı olduğunu na- 1 mını ~os ennege a .~Y~ o u • .' "' a caktır. Bu fı im Fransızca sozlu , 
Melek• zarı dıkkate al 0 rak .,ene kadın <l" V .. el "dd' b. h 

• hesabına satın aldğı bir Çok kıv ur. r. ıçın c cı 1 ır ayva· 
Bu haftaya şarkılı filmler haf ti" lıesabını h k"k·- natı vahs.ye t:ıkımının numara me ı •eşyanın a. ı ı . 

tası denebilir. Melek sineması f"at d ~k du".:.ku··n ol , !arı var<lır. ı\rslaıılarl:ı çekıl-
ı ın an P• .,. araK . l 1 h 1 , F"l 

bu hafta: kadına bildiriyor ve, tabiatile a- mı~ s~ ıne er . ey~can ıu. r. ' m 
BiR HAFTALIK SAADET radaki farkı da kendi kesesin- lıcyetı uınu:n yesıle guzel ve 
İsminde güzel bir film göste den veriyor. cntcresandn-. Mevzuu şudur: 

1 riyor. Bu film geçenlerde gör- Venedikte ·bu itki genç için Seyyar bir cambazhane sahi-
düğümüz (Çılgın belde) nev'in· bir saadet baslayor ve .cJevam e Lıi olan Rabba Nibi'd::n "He
den neşeli, şarkılı nefis bir film diyorken bir tesadüf yolları üze · vcs .. ve "Giizellik,. isminde iki 
dir. Artistler iyidir ve bilhassa rine garip ta biatli fakat zengin 1 arslan satın alıyor. Ayni zaman 
(Şrnit) ismindeki şa~kıcı çok i- bir baron çkanyor. Baron Jani-; da Marsilyalı bir çiçekçi ve vah 
yidir. Filmin mevzuu şudur: ne karşı bazı meşru teklifleroe şı güzellikte garip bir kız olan 

Pariste ıbir seyahat acentasın ıbulunuyorsa da ]anin bu teklif Rozitayı angaje ediyor. Bu su
da çalışan Janin Löklrek Vene leri reddediyor ancak ıbir tesa- retle o zamana kada:r çok sakin 

ı di:k te bir müddet yaşama.ık he- düf kendisine katiplikle yanaş olan cambazhaneye bir hareket 
vesindedir. Janin kendisinden mış ve kendisini sevdirmeğe sokmuş oluyor. 
·bilet almağa gelen seyyahlara muvaffak olmuş olan adamm Çünkü Rozita, bütün mana
icap eden izahatı verir hatta lbil zengin bir asdzade olduğunu sile bir "Güzel kahbe dir. Rab 
rnediği Venedikte hangi ate!- öğretince izni dahi hitam bul- ba hırs ve arzunun k~lbini ke
lerin şayanı tavsiye oldukları muş olduğundan Venedik'ten mirdiğini hissediyor. İşte oğlu 
hakkında bile maIUınat verirdi. kaçıyor. . bu müthiş mahlUkun aşıkı ol-

Bir gün kendisine iki yatak- Kıza karşı zafmın cıddiyetini muştur. Maamafih bu, kızı Pi· 
1ı bileti atmış olduğu bir genç, gören delikanlı kızı takip etli• etroya yaltaklanmak tan menet 
bu yatakları ıbir prenses için al- yor ve bir müddet sonra gene memektedir. Piyetro O!l'lun bu 
<lığından ve, bu gibi kadınların Venedik treni bu iki genci Ve- cilvelerine ademi tenezzülle mu 
seyahatlarında beraberlerinde netliğe doğru götürüyor. kabele ediyor. 
muhakkak bir katip götürdük- Bundan ba~ka Melek sinema Facia baş gösteriyor. Leo 
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!erinden ve, bu katibin kibar sında önümüzdeki salı günün- intihara te ebbüs ediyor. Rabba 
kadınların seyahatlarında lazım den itibaren bütün dünyaca ma Rozitaya, temayülüne layık ~a
olduklarından bahsediyor ruf olan (Don KazaHarı) or- hıs olduğunu ispat için, onunla 

Bu hadisenin vukuundan bir kestrası yalnız salı ve çarşam- beraber henüz terbiye edilını-· 
I & • ~ 

" Bir lıa/talık saadet .. /ilminden ... 
-r · · ,... 11m1 nr. 

aKaıamtş-f tur. 
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- jit--,0-QıJ# )!Q [ Ekonomi lBirinci sahifed-;_n geçen yazllar M:;,~;::;!F~~~•mü· 
'7 ..... t . . Balıkçılık ı·nti"hap . Meclis dün tatil kaı·arını verdi fettişleri Nısan birden itibaren 
~~I )a e spırın yapan memleketin her tarafına umu-• ...... ' .. 

A "' b" · L . . mi bir teftişe çıkacaklardır. Mu ~ k 1 d sn Ir gemı On- (Başı ı nci sahıfede) (Başı Birinci sahifed~) Hasan Beyefen~ böyl.e bır fettişlerin hepsi hali hazırda ts-
Ası şebeke ya a an ı dradan alınacak Cüınhuriyet Halk fırkası ile fır- den Büyük Türk milletinın te- sual ~ora~arını bilseydim .ve- tanbukla toplanmış bulunmak-

. . ka teşkilat hey'eti nizamname kimülüne maru olan harflerden kaletın bu ışlerle meşgul daıre- tadır. 
İktısat vekaletı memleketı- ve program encümenini teşkil kurtannakla her birinizi·.• ayn leri ta.raf ndan filiyatla temas e- A k ı•w d t 

· d f • · 1 d · 1 kiki · s er ı~e ave 

t ı: ~spirinler O kadar iyi taklit edilmiş ki ~ıfn~e ~~~~~1ı~~:
1

~;r:f.iç; ~~e~~al3: :~~~~~e;:;=ı~:a:;!~~::::~ duymakta hak ~e:::ı~:=~:~! 0 :;z:~!rdi~~- Üsküdar askerlik şubesin· 
oı bakı' k"ılerinden tefriki gu'" çtür Avrupadan ~~ri. vesaı.tı havı bır mahafilinde asabiyetle karşılan Büyük Reisimizin işaretile ı Yalnız. ila':'e e.deyi~ ki, o ~~kı~ den: . n.. balıkçı geınısımn mubayaasına yeru Türk harflerini kabul eden Ier netıcesı böyle bır tedbır ıttı- 1741 numaralı af ve tecıl ka· 

Polis ikinci şube müdürlüğü p~yasadaki aspiri~ere de ~k karar vermiştir. . . mış~~li meb'usu Necip Ali Üçüncü Büyük Millet Meclisi hazını tazım kılacak vaziyet gös nunundan istifade eden ve he~ 
2 ~nci kısmı dün meydana şa- 1timat etmemek lizımdl!'. Polıs Bütçede bu hususun temını B b h st lan söyle- yalnız Türk tarihinde değil bü tennemiştir. İkinci noktaya ge- ne suretle olursa olsun sevkedıl 

nı dikkat bir sahtekarlık çı- bu husustaki tahkikata devam için tahsisat bulunduğundan ~y. ~ usu a şun tün cihanın irfan tarihinde ~ilk lince de 0 da ~ecburi mesai kar meyen 316- 323 (dahil) doğum 
G~ rrnıc: ve sahtekarları yakala- etmektedir. Piyasada tesadüf e derhal filiyat sahasına geçilmiş mıştırE. 1 t kkül. d m·- sek ve ebedi bir nam bırakrnı"- şısında hükUmetin tedbir alıp lularla 1324 doğumlu bir buçuk 

., · d"l saht · · 1 ·· d · 1ktı • · · · - vve ce eşe e en ~ lik hi b" 1325 d ı a 1 şur. ~ulgar. tebeasm
1 

danf D:- di1 ~1n kör. e aspınn er musa ere ~· .. ~~ veş kakletıBdenıbuz tıcar~ zamnamc ve program encümeni ur. İnkılap tarihle~de buka: almadığı keyfiyetidir. Mecburi ~eumlne . zmd ete ta ı vfe ı° 
1 1 tro oglu Hmsto ve ste o og- e ece · tı muşavın ev et ey gemı f ı·yetın· d diyor Encü dar ulvi bir medeniyet hamlesı mesaiden hakikaten ne anladık- g u Jan arma smı xna ayrı -
2 · · · R A k di - · 'ba · · Londra aa 1 e evam e · l r b f 

' D~mı.tro ıle ~ ~on ı°g ÔJümle tehdit ~ ~u. yŞaas~ ıçı~ fa men nizamnamesile t'esbit ede- n~ misalini bulmak çok müşkül lanru layıkile anl~yamad~ Mec ~; a_n ye~;3;e~h~cıke ~a-
G ~ 

1 

~~m~~~ı:"şe:~~e sıh~a~: Tophanede Kadiriler. yoku- ~:::r.teke;~a~ ~e:ıu~:'e ~~ ~~~i umumi kongreye arze dur. Kubilay için... ~ı!n~~aih~~~n~~:zer~~~rfu; şubey~::ra~~atları l~~: : 
M ımıye ıçın de çok tehlikelı o- ştuıda oturan Musa aynı yerde fırmanın gemılennı tetkik ede- Meml k tt d . "nkıl1ibı Şeyhlik ve dervişlik ruhunun ücret nevinden hak tannnıyarak . hemmıyetle ılan olunur. 

ı bir sahtekarlık yapmış, çi- oturan Pakize isminde bir kıza cektir. ~ e b~ e; ke:::nı nereye muzlim tesirleri altında iğfal esaret usulile çalıştırarak onla- ' p- l b -
•la ile imal ettikleri sahte as- ilim a~ etmiş ve red cevabı Bu gemide balıkçılık mekte Y~?tmış 0 

.anh lıdr _ır bu satır- •ve sevkedilen bazı kimselerin mı mahsulü memleketimize it- anga OS eraet . . ı· .k 1 M al b. . beh b. al bel . ık d . ı..m mu evcccı o ugunu 1 . . . . .. k d .,rtlerı gene tak ıt etı et er, almıştır. usa t e ımn e- ı t e en aç enız ve ~:r· 1 z k . Be göre- Menemende yapmnk ıstediklen hal olunuyor mu demektır? Boy azan ı 

l
" 1balajlar ve tüplerle piyasaya mahal kabulünde ısrar ettiği i- balıkçılığı tatbikatını görecek- an ybazand e enyad ~rkadac: i irtica hadisesi, cümhuriyetin le bir memleket tanımıyorum. ATİNA 

25 
AA _ 

1928 
de 

şl bilh An d 1 . Pak. H ölümle teh 1 nf mez, un a mazur ur. . ~'ık h. 1 . al d 1 , . . ıtarmı ar, assa a o u- çın ıze anımı - e ır. 1 d h b. · · hüviyetle a ır darbe en tııı. a tama- Bendenizin tanıdığım meme- yapılan intihabat esnasında vll-
Jıa " sevke.~~şl~~~_ir. Polis ~ci d~~ .~ş ve kama ile üzerine Beynelmilel gümrük ~kı~:p :;ri~~:~it etmiş! men akim kalmıştır. ketlerin hepsile bu memleketin 1 ku bulan kanlı hadiselerden do-

D ·be mudurlugu sahtekarları yurumuş, fakat yakalanmıştır. b .. ld _ . . la h kkındaki ka Muhterem halkım:ı:m mede hem siyasi' hem ticari mukave- layı zannaltma alınmış olan sa-, ı b l '"I kli 1 •• - urosu o ugu ıcın on r a . . , 
eli. ptık an anı a aJ ar, şe er, Kumar yuzunden .. . . . . .. h h ld ta ·h ammenin nıyete muhabbetı ve vatanamer leleri vardır." bık Başvekil ceneral Pangalor 
lı mühürler, etiketlerle beraber Hulrl\etımızıın merkezı Bruk ~nd er a e kti'.1 

ve butiyeti bu gibi mecnunane te- Mustafa Seref Bey dig' er bir beraet karan almıştır 
' ·· · · S ld lan be ım·1 ı ·· "k vıc anı verece r . . - ,kalamrşlardır. Hamal Huseyın ıle topal a se e o yne 1 e gumru E k 1 · . • ti t t şebbüslerin daima akim kalma- suale cevaben demiştir ki: Di- AJ B k·ı· · 

U
. Sahtekarlar Galatada Hıris- lih Tophanede Aynalı kahvede bürosuna aza olmasına ait mu- ._. sasend ma la enın ı~nkn~ he sı için en kuvvetli zamandır. g'er memleketlerde zirai mahsu- man aşve 1 ının 
- b . b ı·· kum 1 k l d le .km l dilm' o· tıgı esas a van rstJr. Çu u a- . • • . • . b h 
1 mat aasmda yenı anı a aJ ar oynar aT en ara arın a ame ı a e ış r. 

1 
d _ . ' t d·ı•t ,, Mıllı mefkurenın fedakar bu !atın fiati bizim memleketlerden eyana 

Salih H .. B · · k' b.. k zrr a rgı nızamnanı.e a ı a tc ıJr. • • . i stırırlarken yakalanmışlrdır. kavga 9kmış, Arap us- . ~un ıçın. mez ur uro en p d . hadimi olarak hayatrnı esırge- daha fazla düşmü~tür. Bizim BERLİN 26 A.A. _ Berlin 
A b ],. · · 1 k d ·· ·· bo' d b d d da ' neşr atından olan 75 roırr~m 3 nı 7amnameye ·ı· · · · · bç'I ' • ı: m a aJ ve aspınn er o a at' nuyu gazın an ve uınun an ı . ı'1,'_1 1:r . .. 11•1 • y 1,c f 1• nm meyen Kubı ayın ısınım te ı memleketteki fiat diğer memle- ticaret ve sanayı· kongresinde j "k 1 kı· d·ım· t• ki - l k esen gondermıştır mutea ı <t•r. o ·· a ır .a ·ı d - · b" 'b ·d u emme ta ıt e ı ış ır agır surette yara amış açmış- · . G . H t- ı e ya etmcgı ır vecı e aa e- ketlere nispetle daha yüksektir. bir nutuk söylemiş olan M. Bru 
k 'k'l · d f ·k· imk" ş· A . mecm programını azı azre d . : · ı ı 1 erın en te rı 1 ansız tır. ımali vrupa tıcaret 1 • • b .. ··k t kl dan ı·şa erım (alkışlar) · Bu mesele yalnız bir memlekete

1
ning Young pHinını icra edebi: S h k • 1 . al H.. .. B ·1 ha h si ennın uyu ııu u arın M hed . ·ı·ft . . ' ı>r· a te ar ar pıyasaya m u:snu eyog u sta ane ·• ·ı· • ki 1 d · ua e ve ıtı a ar değil bütün dünyaya aıt hır me mek için ihracatın inlı:isafmı te· 

fak :vketmiş olduklarma nazaran ne kaldınlmıştır. mumessı ının raporu r~tdbuf1raca a~.es:ı; ar k~ıre- Muhterem arkadaşlar! seldir. Bugün Romada toplanan! min etmek zarureti k~rsısında 
iınıı 1 Belçikada bulunan şimali Av sın.; onfr~cs ~t e .ece r. Ali meclisimizin aktettiği bir konfeıans vardır. Orada bu 1 gümrük itilafının pek doğru ve 
rilc 3 • Maarijte Elektrikle hraş rupa ticaret mümessilimiz uiun .. unuı:ı ~ ra. { ~aı;:n":;e muahede ve itilafnameler hari- mesele 25 devletin iştirakile tetlmuhik olduğunu söylemis ve 
e iı Ç k t } b • müddetten beri yaptığı tetki- encu.meı:ı:ınıkn proje enb. ırh a lonk cim ünasebatımızın samimi kik ediliyor Bundan maada mer Almanya ile Avusturyanm g-ir-e a e esı kat ti . d ih t gresı muza eratına ır azır ı d tlukla ku 1 . • • 

E t· B b l b • • • ne cesın e raca eşyamıza "b · os rla vvet enmesıne, kezi Avrupada ayni meseleyı miş oldukları yolda sonuna ka-
J:ıls ,, er er er U ıcat ıçın dair Başvekalete bir rapor gön tan~· arettır. d'l"tr . ._ dürüst ve sulhperverane siyase konusmak için müstakil ayrı dar gitmeğe azmetmiş oldukla-
düı ct•ün Darülfünunu ziya- ne düşünüyor? dermiştir. · ızamnl amFe ta 

1 
at P'.1~JesAı ı timizin bir kat daha inkişafına bir konferans mevcuttur Bunun mır iliive etmiştir 

B . ·ktı '-"l t. t · mn esas an ransız ngı ız, k h" d' · · 
.wr i tti•l . . u rapoı ı sat ve .... e ı a- R • f k 1 medar olaca ma ıyette ır. sebebi Amerika yeni ve mahsu F 'd d. "'}' ıeliı ret e er _ Almanyada b.ır dakıkada. sa- rafından ehemmiyetle tetkik e maıı, Bulgar, omen sol ır a a Memleket dahilinde uzun b;r , 

1 
zi;ai esi a et bol bir mem ransa a ıvanı a ı 

:ı . Çekoslovakya Darülfünun kal uraşı yapabılen elektrikle dilmektedir nnm esaslarından alınmıştır. seyahat aparak halkla yakın- !at . y g Y b 1 b. PARİS 25 A. A - Meb'u· 
· tas r · ·· h ·k · b" kin · · F kanın · kila d Y lekettır Ucuz ve me zu ır su- • \e fJebesinden bir grup şehrirnıze mute am 'Yent ır ma e ıcat • • ır yem teş tın a dan ve doğrudan doğruya te- · · k M .. t san meclisi sabık nazırlardan 
ı •lmiotir. Çek Darülfünunlular edildiği ve Almanlar tarafından Tıcaret ve sanayı köy ve mahalle Ocaklannın !ağ mas ve milletin arzu ve ihtiyar r~tte mahslll çı. arıyolr. ud~k~ M. Peret :abık sefirlerden M 7

• ~ b ı·· ·· ·· • · b.. · ahi kl takv. · " dıyen Avrupa pıyasa arına o u • fl.ra' ıin Darülfünunumuzu ziyaret u usu un taammuınu ıçın u- bankası vı n ye oca annı ıyesı Iarınr 0 yu"ksek nüfuzunazar ve . b' A d · • Besnard ile sabık müsteşarlar-
,, 

1 
' • 1 tü d.. b l d" ele · mal' bah.stir yor Ve bıtta ı vrupa a zıraı 

u ı.lerek talebemiz ve müdems e-ı n un?a --~ e 
1
Y, nne u- Ticaret ve Sana · Bankası se- mev:uu 1 

· .. kudretile müşahede eden Bii- m hsul fiatleri dü~ü or. Maa- dan M. Vidal ve M. Favre'rn 
"Ar. rmiz tarafından karşılanmışlar mat ve~~dıgı ınal~.mdur. Yapı- nelik he eti um~i si martın Mu~aa!lar _çok fakat henuz yük Reisicümhurumuz Gazi M. a fh b n ka ı di ~r memle- divanı aliye gönderilmeleri halı 
~ ir lr lan tecrubeler musbet netıce y .. .. bankye k . verılmıt hır .karar yok Kemal Hazretlerinin tetkikleri ma ı u a h' rşb. gdb. lm kında parlamento tahkikat ko-
~ n · D .. 1 · ak. · ·ş· bir daki otuzuncu gunu a mer e2llll ANKARA 26 Fırka na ketlerde de ıç ır te ır a - . f d . ed 

ra ,ı.iÇek DarülfünunluJar aru- vermış,. r;ı ıll:enın 1
_

1 
. -. de to laınacaktır . -. . - neticesinde alınan ve alınacak mı de'ildir Bunu kemali dik- mısyonu tara m an tanzım • 

l• e ı·ınun kütüphanesini ve müze- kada bıtırmesıne ragmen cildi B P 1 d. . 1 .. mma namzetlıklennın konulma olan kararların milletimizin sa ş g . · k. d. len mazbatayi el kaldırmak su· 
• 

1 r· 1 k ,. t h · tm d' -- ı ıl u top anma a yenı mec ısı · · f k kaab· w:numffğ"ne katle tetkık ve ta ıp e ıyonız. . . ~ ıa-ni - gezmişlerdir.. Misa ır er, at ıyen a nş e e ıgı an aş - idare intihap edilecektir. sı .~çın ır a ı . ı ı 1 adet ve itilası için fevkalade Yalnız bu hususta bazı tedbir it retile kabul etmıştir. 
'JU. :kılabnmz ve Gazı Hz. hakkın mıştır. muracaatlar tevalı edıyor. faideli olacaüı muhakkaktır . 1 k B 1 . M P'ret' , . eti' 
., ı M k' · d"' h R B k " · tıhaz eden mem e et u gans- . " nın vazıy • 11 büyu .. k bir hürmet ve alaka a ınenın unyanın er ta- M l ı· ecep ey gece yarısına a- (alk lr) . • İ A 
e<~, · 1 d. raf d kullanılmasını temin i- avunacı arın ıman dar bu müracaatları tetkikle 1~ •• . • • . tandır. Bulganstan mahsulatı- PAR S, 25 A.A. - yan 1, ,ı'Yduklannı beyan etmış er ır. ın a • • • d "kA l • Mılletın azız rehberını mıl- ·· d 50 ·5 etinde ihracı r · tahkikat komisyonunda 

p ıa .eisicümhur Hz. nin Darülfünu çin, faidelerini izah etmek mak- şırn:etin en Şl ayet erı meşguldür. Bazı gazetelerin bu !etin mümessilleri hUZU:.unda nın yu~ ~ . b~ı P k b 
1 

- ~fedc ısı kt . . d ... 
.ı, · · · d'l 15 M p · 't be · · · tal ı h kk d · "Namzetrk nı temın ıcın ır ta rm ono ar ı a everme en ımtina e en m· ~ uzu zıyaret ettıklen esnada ~a ı e ayısta ans e y- Liman şırketı mavunalann- ep er a ın a. 1 - taziriı ve merbutiyetle selimlıır ' B' d lm · p• al h" d k • k.b t 

~ i ~tıra defterine lutfen kaydet- nelmilel bir kongre aktedilecek dan bir lusmının Deniz ticaret !erinin vazı muhal·kaktır" şek- ve cümlenize en samimi hürmet çıkarı:ııştır: ır . e satıbn .ad a ı- erbetl eyi ın e anunı .ta ı a 
1 'B · · ti ·· ·· .. - ·· ·· · li d · tta bulunmaları bu daresı teşkıl etmış ve u ı areye ta u unu masına mezunıyet ve· 

1 ıderi kıyınetlı satırların resım r. .. . . .. mudurlugune muracaatla şırke n e neş.nya • . ve muhabbetlerimi arzederek iç b 'd k bT den olan mahsu- lmesi talebini tetkik eden ko-
,: " c rini çekmişler ve bu fotoğraf- Dunya beledıyelerıne mura- tin beher mavunadaki iki kişiyi rada garıp telakkı olunmakta- timaa nihayet veririm. _ug ~~ a ı ın d"' 1 . .. •• . h 1 bi dd. hak 
d · n · · · d·ım· b b · ti · · · -- · · - dr H. b. k' hakkınd - " lata yuzde 50 ve ıger enne yuz mısvonun ıı .,. e n re ı -ın rı çok biıyiık bır hatıra olarak caat e ı ış, er er cemıye e- bıre ındırdıgınden şıkayet et- r. ıç ır ımse a şım lktısat Vekilinin beyanatı d 

78 
k. d b la 1 tediye k ·- •. h .. ı.,nın I:ıevop;ıunw. · -

·uaı tklayacaklarını söylemişlerdir. rinin birer murahhas gönderme tikleri yazılmıştı. diden kat'i bir karar verilmiş ANKARA 26 A A _ Bü- e e a. 3;l' ~n~ r a . . A ~ .... ~, .. _. ;:-·h 
1 

. • ._ 
S 1 · b'l ı· il · · ·· · . d "ld" · ' · · etmek saliihıyetım vermıştı. r m11ttPT' ·:m y. ~ •1 Ptm·ct•r. r \1 •f k "'l ti • b • en 1 cır mıştır. Dun bu hususta Lıman sır- egı ır. yük Millet Meclisinin bugünkü 

11 
· k b. 1 

. 
1 aan va ~ e. nın ır Bu bir dakikada tıraş maki- keti umumi katibi Reşat Bey Teşkilatı e~~siye kanunu 30 içtimamda Çekoslovakya ile mü ~u edenler mah~u ~ı m~ a. ı-, nna tevfikan tces5üs etmiş ecza 

, t:ıa• tamımı nesi hakkında bizim berberler bir muharririmize demiştir ki: yaşında olan, okuyup yazan ve n'akit ticaret muahedesinin mü- ~de b~nol~r~ a ara ~erg ~n- hanelerle ecza ticaret hanelerirı 
,ı •· Maarif vekaleti maarif mü- cemiyetinin ne düşündüğünü - Bizim mavunalannuzdan bazı mahkumiyetlerle alakası zakeresi esnasında Hasan Feh- run ?akiyesınıbonolar a ;:1 . s~pıden başka yerlerde satılmaz. 
~ ~:'.riyetine bir tamim göndere- öğrenmek istedik. bazısında iki ekserisinde de bir olmayım her vatandaşa .meb'us mi Bey (Gümüşhane) mevcut etmış oluyorl~r. Meı;le e~ımı~- 3 - Esrar istihsal olunan 

- $k ilk mektep talebesinin vazi- Cemiyetin reisi bu havadisi mavunacı vardır. Mavunacınm olabilmek h::ıkktnt vermıştir: maliyet fiatlerinin dununda ga- d~ b~u ~kl~de ~a 1 ~azıyetı- nebatatın zeri hükUmetten iziıı 
'kf<.etine ait bazı süaller sormuş- h~nüz .gazetcl~rd~. okuduğunu vazife~i h~me.n hemen düm~n Fakat bu kamıni vası~ard.an yet llCUZ fiatla piyasaları boza- mız ıtıbanleş::1;a;;eyo batu~-.;,' bir alı~asma bağlrdır. Müsadet;ıiı 
~ c; \r. soyledı ve dedi ~· tutmaga ınhısar etmektedır. baska vcıtandaşlarm v~kıllerın- calt şekilde gelen mallara güm- Mustafa :l'. . ş k.. zerıyat yapanlann mezrua!ı ırıı 
~ Ba71 semtlerdeki ilk mektep "-Yeni makıne ne şekilde- Çünkü cer vasıtamız romorkör de aradıklan bazı mez~y~tlerin rük kanunumuzun nederecede su_~Ie ~evaben. demış~ ıh ~ ha olunur. Mütecasirlen ou ka· 
• ~ı ılebesinin uzak mıntakalarda- dir, tıraşı bir dakikada nasıl ya- lerdir. de mevcudiyeti zaruretını unut tatbik edildiği ve cebri sayile Düınpıng .?e!1ılen. k~ıye~d ~- nunun beşinci maddesi mucibin· 
" ly j mekteplere deva~. ettikleri. p~b.ilecekti~~. b~ bi~ce meçhul. Maamafih bi~i~ mavu~a: mamak lazımdır.. yok pahasına memlekette mev- sus;1ı:da hukfrmetı.n . aız 0 m ug~ ce tecziye .. olunurlar. . . 
ıl t n nlaşılmıştır. Bu gıbı talebenın Bızım bıldıgımız bır şey varsa, cılanıruzın bu kabı] ısteklerını Fırkanın ve bılhassa fırka cut teşebbüsat smaiyeyi ezecek salfilıı.yet herh~n~ı ~ca:_~~· u~ 4 - Munhasıran esrar ıstıh
: 1 ° ıektepsizlikten mi, yoksa baş- sıhhi bir sakal tıraşı asğan beş doğrudan doğruya bize bildir- reisi umumisinin bu hususta mahiyetteki iJıalat icin iktısat he<le~ıle refedı~ış ~~1 d~r. T~ saline yarayan nebatın zeri ve 

4:,~1 ? scbe~lerden mi uzak yerlere dakik~da.!'.apılabilir. Tır~şın i- meleri lazımdrr. ç?k hassa~. olduğu düşünülürs~ vekaletince kanuni' bir tedbir nu bılhassa ~yı~ en;;ı~z :r .. 1: esrar istihsali . ~emnudur., B~ 
ı ~ ıttiklcrı sorulmuştur. cabettırdıgı tuvalet te bır kaç Kibrit fabrikası hır çok muracaatlann nazan ı- derpis ed.Iip edilmediğini sor- ca.ret muahe esme 

1 
u ~" . ~ır- mezruat veya ıstihsal ettıklerı 

r.ı.~; Bt!nclan başka alelilmum ilk daki:<a sürer.... . . . . . . itibara alınmıyacağma kaııi ol- muşt;r 1 mış oh~ası artı~.Ya. nız .121 ag esrar imha olunur ve haklaruı-. 
1 1 'J ıektep talebesinin mali vaziyet Yani bir tıraş maateferruat Kıbrıt ınhısarı şırkett muka mak pek kolaydır. . . . . layan bırşey degıldır. İln devle- da bu kanunun altıncı maddcsı 

p .. ~rln;n ele tetkiki tamim olun- on dakikanın icinde bitirilebilir. velesi mucibince inhisarı aldık Fırkanın en ince tetkiklere lktısat Vekilı ~~sta!a Şeref ti bağlayan bir hüküm mesabe- hükmü tatbik olunur 
'il • - - 'k· · · Bey Cevaben demıştır kı · · ded. E- b aks. · · • ı t·'aktadır Maamafih bu sakalın sertlig'i- tanı ı sene sonra ıuşa ettırece tabi tuttug' u namzetlik taliplı:ri , . . . sın ır. ger unun ını 5 - · Bugun·· memlekette bu· 
1 "' · ' -- kib · f brik f ı· . 'Memleketımızde rekabet ı k · · uk ı ı l'k h ·ı IA •h ne, yumuşaklığına tabi bir şey- gı rıt a asını aa ıyete hakkında simdiden bır kanaat . • yapmış o ursa tıcarct m ave- lunan ve uyuşturucu maddeler 

r.lo ı ta sı ayı asının dir Yeni maki i herkes kul- g~çirmeğe mecbındur. besl k d ;;. de 'ildir. Fırk unkanınıselbedecek hare.~e!lere lenamesi ortadan kaldınlmış • "h . al dil f brika-- b. . "f • d . ney B . . 'nh· . k . B eme o.,ru g a karsı mnkabele etmek hukume- İk V kili" b 1 ıstı sal ve un e en a ' tat ıkı an esın e lanabilecekmis diyorlar .... Ber- unun ıç•n 1 ısar şır etı al- namzet listesi bu zevatın en lü- . · • . . . . demek olur. tısat e u un }ar ve imalathaneler sah;pleri 
Ilı . . . . T.. be 1 b 1- . .. ·ı taıı·manındaki damat Fen.din ko f "d ı· ı--• d tın salfilııyetındedır. Ve tanfe dugum' mu··ddetçe böy" le bir şey.. . ·ru d .. - ilk tahsilın miınhasıran urk r er, u a etın taammumı e . zumlu ve aı e ı o ....... arın an . .. .• • . .. . • .. - bu kanunun neşn tan n en ıtl· 
<. .1ckteplerinde yapılması hak- müşterilerini kaybetmek endişe rusunu ve sahıl kısmım satı11' mürekkep bulunacaktır. Müra- kamını!~ h.uk.umc~ b.u salfilıı- muşahede ctmedım. Eger boyle baren 6 ay içinde mevcut istok· 
r~pndaki kanunun kabulünden sinde değildirler. Biz berberler almıştır.. . . caat etmek, namzetliklerinin ko ~et v~nlımştır. Şıındıyc kad~r b~r. madde, muayy~ ~ir hadise lannı tasfiyeye mecburdurlat· 
Y_,.onra maarif emaneti bu husus- bilakis halkın kendi kendinı- •· Fabrikanın tesısıne başlana nulmasıru t.emin etmel! değildir. fı1;'1akıl~a ?u yold.a m~leketı- hıhyorsanız onun uzennde tet- Bu tasfiye mer'i usulleri daire-
'~ a tetkikata başlamıştır. raş olmasını teşvik ederiz. Ç. ,. caktır. Vilayetlerde intihabat ı mızdekı h1?1~Ye .s!stemını berta- ~i~at yapar ve sonra cevap ve- sinde diğer memleketler ihraç et 
- d"" . . k"" h ilan k di k din H kk N "h" B DENİZLİ A A M.. raf etmek ıcın dıger memleket- nnm h·'k"' . . . ı Tahad us f'd:cek yem vazı- u a en en e Uraş a ı ezı ı . , 26 .. - un 1 d t t·ıı · t lı k al" t · mek ve u umetın mezuruyetı 

. 1 kal lmasil f 1 t b • ah'b" . . "h b A er e er ı a a nara. m ıye ·1 b. . . dd . r··--•etten sonra açı ;ta acak ta- o e az a ıraş ıçagı satışı Bir müddetten beri Ankarada t ı ı sanı ıntı a atı cıpayam fi t d da satıld • Ü t dd ı e ınncı ma enın son ııu•" 
i ebenin ne şekilde ve nerelere yaplır. Yeni makinenin taammü bulunmakta olan Ticaret odası ka?asından başka vilayetin te?{ a ınldın B~Inhu~. k~şya t 1~~ YUŞ UrUCU ma e- Blnda beyan edilen eczahaneler 

' 1 · ·ı .. 1 ·k d.l k ·· ·· ' b d f b tı 'l ka 1 d b. · tı. yazı ı. 1 a __ a eres e ve çı J • • h" · 1 · ·f · il da 1 ctıı.er eştın ecegı tet.n e ı ece - n_ıu uzenne u e a unun sa - ticaret raportörü Hakkı Nezihi mı az arın a ıtmış r. mento hakkında bazı sözler işi- enn ın ısan v~ ecza tacır en ma~ etı e • 
• 'ır. şile meşgul olunur. ~cak, ne- Bey şehrimize avdet etmistir. BALIKESlR, 25 A.A. - tild' B d · b 1 .. . _ hilde satılmak suretıle yapılır, 
.ır.; Maarif idaresi bunun için tice berberlerin aleyhıne döndü- • Meb'usan intihabı teftiş hey'eti d :· tk~ter.ız t u~ ar~ uzenn (Başı birinci sahifede) 6 ay nihayetinde ellerinde kala-
' 

2 
akama istinat eden bir rapor ğü takdirde yeni bir çare tatbi- Cemiyeti tedrisiyei bugün vilayet idare hey'eti ile e d~ .1 ~ap rrc ım~ tlı~~un;ı pılan tadilattan BOnra atideki cak olan uyuşturucu maddeler 

ad} anzim ederek Vekalete gönde- ki zarureti hasıl olacaktır. Bu • 1 • k birlikte bir içtima aktetmis ve mak b~ı . susa~.ını da. 1 Ee_ e- şekli almıştır: hükumete devrolunur, hükumet 
! . d bi' J raJı: tıra ıs amıye Ongresi . • ..f •ı . Ce 1r vazıyet {TOnTie ım. ger afi d · 1 di f da Jd k ·ecektır. çare e ta ı o a , saç şı vılayet erkek nu usu ımırtarmı · 1 - Ham yon anıma e tara m n satı ı ça parası sa· 

.~! Bayınd·ı;d~'"iki,memur fiyatlerini yükseltmeden ibaret- t d·~isa:m/lk Cun_ıası?da d ~- tesbit eylemistir. Hazırlanan rini C. H. Fırkasına vermekte- len tıbbi afyon ve diğer müstah hiplerine verilir. . 
L 11 t kif d'td· tir. e 1 ece 0 an cemıyeti te nsı- mazb:ıta •a nO?zaran Balıkesir vi dir. zeraun ve morfin, eroin, ve bun 6 - Bu kanunun hükümJert• 
ı e Bayındır :'uh••=~i ~uııuiye me D .. Jb d .. . ki" yei İslamiye hey'eti umumlyesi !ayeti bu intihap devresinde 10 Viliiyet clalıilintle mcb'usan lan ne nisbette olursa olsun ih- ne mugayir olarak uyuşturucu 
ıa nuru Alacddin Bey mühim miktarda aru e aynn yenı şe 1 içtimaının Mayısın sekizinci meb'us cıkaracaktır. intihabatı hazırlıklarına hararet tiva eden bütün bu miistahzera- maddeler imal edenlerin fabrikJ 
• ~ ıara ile ortadan teııayyüp etmiıtir. Darülbedayi önümüzdeki se Cuma gününe talik olunduğu Belediye intihabı için, in ti- le devam edilmektedir. Bütün tın ve ileri de sıhhat ve içtimai ve imalathaneleri kapatılarak 
}~ Ha~iıe ile !'1akaclar _ııörüleıı mu· neden itibaren doğrudan doğru azayı kirama ilan olunur. hap encümeni hugün teşekkül et vilayette 48,328 müntahibi sani muavenet vekaleti tarafından makine alet ve edevati zaptol~-

• {~asebeı huıusıye ~··1daı:Iarm~ ya belediyeye merbut bir mü- Bandırmada hastane miştir. vardır. uyuşturucu maddeler sınıfına nur. Aynca 100 liradan 1000 Ji· 
, e r ece,~ ve M.ur _t Nunt ki~ffcııdilerdilmi.101 ru essesese halinde idare edilece- p · 1 kf ·a · · KONYA, 26 A.A. - Meb'u- UŞŞAK, 26 A.A. - Burada ithal edilecek maddelerin imali, raya kadar agır· para cezası ve 

. en UZ\lm uzerme ev e 1 er- ertevnıya va ı ı aresının h.b . . tih 1 . .h li .th 1 ih d 1 •· el .k. k d h pı·~ 
· lir. Al3eddin Beyin lzmirde de bulun ği için Darülbedayi mürakabe Bandırmada bir hastahane yap san intihabatı teftiş hey'eti er- 215 münta ı i sanı ın ap o u- ıstı sa , ı a ve racı ev et uç ay .anı ı seneye a ar a 

1 
1 nası kuvvetle muhtemeldir. Zabıta encümeninin vazifesine şimdi- tırmasına karar verdiğini ve c- kek nüfus adedini tesbit etmiş- nacaktır. inhisan altındadır. cezasına hii'<Inolunur. . 

1 ~ 'aJıarriyatla ınetııulclür. den nihayet verilmiştir. mir beklemekte olduğunu yaz- tir. Knoya bu intih:ıp devresin- ANKARA, 26 (Telefon) - Kokain ve emlihası ile ne nis Layihanın diğer maddelcrt: 
. E<limede nümune ağih Darülbedayiin yeni şekline mıştık. Haber aldığımrza göre de 10 meb'us çıkaracaktır. Meb'usluğa yeni talipler arasın- pette olursa olsun bu maddeyi ne göre bu kanunun tatbikiJll 

C•ı. lknı;at .~~kale~ tarafından Edir~ dair talimatnameyi belediye ri makamı aidinden hastahanenin MUGLA 26 A.A. - Şehri- da temyizden Cevdet, Mersin- ihtiva eden müstahzarlarm ithal gösteren bir nizamname ya~ 
• • aat çıftlıgındeki vakıf koyunlar•- · k d Şeh. · · · · ım· Id • · b 1 di · "h b b ·· d Ar Rız Sül F"kri t dah. b hük tab"d· • k · tariJıitl" « infll ettirilmi• olan ııümune ahı- :l'.a~e~ Y~P~ t,:ı ır. d ır me.c ınşasr ıçın emır ge ır, o ugun mız e e ye ıntı a ~tı ugun en ı ~· eyman

1 
B ı , ve sa ısıB .. ı . u ddmde .ık ır. caa gı6ve anunun ?eşberı 

1 
--~ 

es. -.,.ı ru.m(ılün vali tarafından hsının nısan ıçtımam abu talı- dan yakmda jnqaata başlanacak ba~laım~tır. Halk, intıhabata ha Osman Halil Zaroğ u eyler 2 - ınncı ma e e zı re- en ay sonra mute r o aı;ill'>- , 
~. t • "''tır. 'llatname müzakere edilecektir. tır. raretle i~tfrak etmekte ve reyle- vardır. dilen cisimler hususi kanunla- na dairdir. 
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8f:YRISEF AiN 

~f- --·· w 
P. <rkcı c:cnt• !'1 Galat• küpril 
•ııa.,,~bA • . k - .u_ .;-u e ccnte§l . ... ır t! . 

27-ıııe· lı!Jbfü.Jı· 7ode ha:u 1 

fZMınsüR'AT P. 
I> \EGL:) \" apuru 2<) .\1art 
~azar 14,30 da Galata"dan 

(
,alkarak lzmlr'e gidecek ve 
~r ı <rıl , h 1 k . 'tr c. ı ,,.ı 1 l! ece tır. 

SOÇETA IT.~L YANA 
iTA Dl Si!:R\ lsT MARITIMI 

LY A 'apıı· 
ru a ı !\fart ,;ı. 
lı (Si tınar ı..: 
Vant Ekspre o 
!arak (Pire, • ·n· 

encu-

h 
. Bedeli kc~!i 'R608) lira 8~ kuru~t,11 ;•" et Pı•ı:ırl•kır. llurgaz 

Mu 
.. skı· r at in isarı ıs tan- yohm un l 7-t 8.10-18 1 500 kilomcı cıcri .ı ,,,ı ;t ı;.. 1 c ek t 170 

metre miL\p ıaş 22 mart 9Jl t rihi c L l· • g · imek ve 

bul başmu
•• dı.rı•yetı•nden•. l • 'isau 9JI tarihine miisadif Çıır~:ınıl>:ı gt~ıı Jt ı l1. t· ih L 

c.dılmck üzre l.apah ınr! usulil~ nıııı ıl" ı ko mı ,nır. T.ı p 
rın ~rtnıımc ve kc,i[ııaın -ıni ı;vr,.,.,ck "' l'C) f"TI , uzre 1-.ırK 

k 
·k·ırat naklederken derdest o'unup elycnn Bal:ıt'ıa larcli daim! cnciımc'nioc muraca.ıtlan ila ı <ılu:ıur. 

Kaça mu> 
N 

· Efendinin kayıkhanesinde tahtı muhafazada bıılunın 
Osman urı . ·. .. bir taka ve üç ~anda! hey'ctı hazırıı,lle 27 J.!J,l I ta 
bır motor, . . .. . 
'b' d 't'ıbnrcn on be~ gun muddctle mevkıı muz1ycde1 c ko· 

rı ın en ı ' 

nulmuşıur. 
Talip olanların zikrolunan vesaiıı nakliyeyi mahallinde i(Ürdllk· 

ten sonra pey sürmek ve ~eraitl müzayede)'! :ııılamak tizre Kaba 
taita l\Wskirat inhisırı lstanbul başmüdiriyeü muha,clıl' şı.:hcsiııc 

' . 1 mliracaatları ılAn o unur. 

l'muınl ve lııısııs! lıutçclerle devlete :ıit nıucs .t ile ı:ııtiıazlı 

l"lli. Man;ilya ve 
Ct!no\'a) ya !'ld c~lctir. 

U.\lllRIA ,·8puru.~ Nisan Per 1 

~ernbe ( Siımar Soria. Ekspres 1 1STAL BUL VİLAYETİ 

ve ruhsatlı şirketlerden maaş, tahsisat ve ıicrct alan ( 18) }&jııHlan 
fıO) yaşına kadar ı 8 ve 60 dahil memur ve mtistahdcminin 

isim veikanıctgAhlarını gö. ıerir ddıcrin nihayet '.ili anıı:ı 1 gayesine 
l~a far ~r. ı!i ŞO>c ve koprüler kanunile ~ureti Lıt ıkı~i gosterir ta· 
lıınMt ıkııza>ından olup bu mııddctın bıtamında matlup liste) i ita 
etmeyen mııescese mudür ,.e mubıı,elıccileri lı.ı kın.la tal.ıbntı ka· 
nuniye ifa,ı talimat ıkıızasından lıulunmu, old ıı,undan ·;ıatlup 
ddıc in tnPZİ'll \'C Lıelrdi) c hesap i~lcri m dırıyctınL tevdii 11ksi 
hal m' 'uli:etı ll't cıp olaca~ı tebligat makamına ka!m olmak u7re 

0 arak (Rodo>, \tersin. lskende· r<ın, Trablu Bcrrut, Kayfa, Is- O FTERDARLIK İLANLARI 
kendcriyc, ;ksi~a, Napoli ve l~;i9iıiı.ii:ıiiiiiiiılimıılıı•••m••••ım•••••••lli I 
leııova) y.ı gidecektir. Kiralık Baraka No. 10 - 11, 32, Deniz kenarı, 

Gülhane meydanı, T opkapısarayı dahili, üç sene 
müddetle, senelik kirası 60 lira, kiralamak açık 
arttırma 16 Nisan 931 persen1be günü 15 defter-

\FRODIT ,·:ıpuru 8 ''isan, 
Çarşamba (Burga'~ Varna, Kös· 
lence, Sulina. Kalas ve lbrıtl 
le) ye boidec~ktir. 

darlıkta (M-36) 

Beşiktaş 

DIKlŞ YURDU 
Biçki öğrenmek veya biçki mual· 
limı olmak isteyenlere u bir 
zamanda en url l"ransız metotla· 
rile patron çizdlrilmckslzln h~ki 

Satılık inekler 

bepn <it.nur. 
• • • 

Fırınları ı, rne,kcıı olıırak i. timal edilmemesi hakkında zabııai 
beledi ye talinıatnaınc;hıin ,J5:l üncu maddesine fıkrai :ıliycnin 
tezyili d:ıim( cncü. enin IO·:l ıı:l t tarihli içtimaın la k:ır:ıq(İr ol· 
malda mtıt:clth ına nazaran hareket olunması lüzumıı al~kadıırana 
ilan olunur. :'11cthalleri ıcmamen ayrı ve mesken ,ıbn ~·-,ınıla hiç 
lıir suretle i~tirake imk~~ vermiyecek şekilde al:lkııları kat edil
memi~ olan fırınlarda m·ıa aile ve s, ir tarzda hu -us! surette ika· 
met etmcl, memnudur. 

.. *. 

Hayatım zehrolurdu 
cger Bromural komprimeleri olmasaydı! 

Sinirlrrim gerginml? Bromurall ••• Uylıusuzmuyum? 

Bromural ! ... Bir bardak su içerisinde alınan bu ıararsı:o 
ilaç gergin ıinirteri teskin eder. 

T 

(Ludwlgshafen L Rh.,Almanya) Knoll A.AJ. Kumpanya· 
tının Bromural'ı çeyrek asırdanberl halkın aradıit 

ve heryerde muhtaç olduj!u bir llaçtır. 
10 ve 20 komprimellk tilpler içerisindedir. 

-----
Em - iyet Sandığı 

Emlak Müzayedesi 
.. 
" "" ,,.,_ .. -
N~ 
"' " ;;;; .o 

600 

~at'i karar ilaıı · 
Merbunaun Cin! ve nevile mevki ve 

mOştemilAtı 

Borçıunuıı 
itıai 

3 799 !M'enköyünde mukaddema Sahrayıcedit elyevm 
Göztepe mahallesinde eski, Göztepe ve yeni, İh 
lamur sokagında eski, 3 mükerrer 3 ve yeni, 9 
9 numaralı yüz arşın arsa üzerinde bir katı kar· 
gir iki katı ahşap olmak üzere üç katta altı oda, 
üç sofa, bir balkon, bir tulumbalı kuyu ve yirmi 
arşın üzerinde bir matbah ve iki dönüm bin dört 
yüz seksen arşın bahçeyi havi eski bir hanenin 
tamamr. Emine Saime li 

335 "44!1& Kanlıcada Mührübat sokağında eski, 22 ve yeni, 
64 numaralı yetmiş sekiz arşın arsa üzerind( 
yarım katı ahşap ve iki katı kargir olmak üzere 
maa çatı arası iki buçuk katta odanın birinde 
yük ve dolap ve birinde gusulhane olmak üzere 
dört oda, iki sofa ve on arşın arsa üzerinde bir 
matbah ve bahçede harap bir ahın ve iki yüz 
doksan iki anım bahçeyi havi yeni bir hanenin 
tamamL Hafize H 

• 

• 

r. 

l 

TafsilAt için Ga.latAda merke11 
nhtım hanında umumi acante· 
ınc müracaat . Tek P.eyoğlu 

77 t - ?72 ve ya Beyoğıunda 
Perapalas alunda Natta Nasyo
naı Türkiş turist acenalye 
1 elefon Beyo~lu 3599 ve ya 
r katlı yan kar~ısında beynelmilt 
}ataklı vagun kumpanyasıua 

le!: Beyo~lu 2330 ve yahut 
lstanlıulda F.minönünde fzmr 
'ok.ıp;ıııda 8 1"umarada acente 

öı<ctllir. Kayıt olunuz. 

~~~~~Akaretler 62 

lleıoğlu Dördüncü Sullı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Kedıko) nuı: 11aydarpa~ caddr,indc \'C ,ahili bahirde ~.ıbıkan 
temizlik ı: en k ı~unu bulunduğum .nahallin ıttisalindcki 
kurokisi vcçhılc 400 ıdro muralıtıa ındaki daire malı mahal isti! 
irtifaı be~ mttroı ıı ~çnemck rtılc o.hın depo ıı o!Jrak bil· 
müzayede l.:ira; a Hrilccektir. Talipl~nn 28 mart 9:31 cumartc'' 
glinıı ,p1t 15 de daire cnciımenine gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

123§.5 
44211 Erenköyünde elycvm Göztepe mahallesinde 

Bahriye sokağında yeni, 16, 18, 16, 18 numaralı 
iki yüz yetmiş arşın arsa ~erinde ahşap iki bu
çuk katta dokuz oda, iki sofa, bir çatı katını ve 

\ekiline nıiıracaat: 
Tel. İstanbul 776 

Bir Alman in:;:ıat miihcndisl 
(l.tatistik ve j~,_.. '.ı •• ;~..ıa 
tniıteh:ıssı. ıa l'J vl!ton arme, 
dı· . -tııır ve ah~ap inşaao veya 

~ı~er fenni i~lerle i~tigal etmek 
Uzre iş ara yor. Teklilat zirde ki 
~drese yazılacak: lng. H. G. 
Pı:n k n Bellevue. Toıkopnran 
23 Pera. 

Ul:lnlı~I 4 cü icra memurluğundan: 
Elti:., -.,.z pıılos cf:ndinin Vede 

0!1u varisleri ~immerindekl ılaca
t!n~an dolayı mahcuz ll•JOğlundı 
1 

•nköyünde , .• cadJcslnde 106 No 
u lrsa ve ~ine 24d No lu ıru ve rn· mahalli mezkı\rda kÖJC başın· 
• klın bır kıt'a arsanıa nısıf lıis· 

lıeleri otuz giln müddede ilıalei ev· 
Veliye müuycdesine vazolunmuştuı. 

Mezkur ar;alardAn J 06 No lıt 
~~ tapu. idaresi kaydında gösteril· 
ti veçhi le yüz seksen arşıa murab

tı.. araziden iborct olup cephesi 
tılrllc arkası lı:ılise akarı bir t.ırafı 
'-asap Koço kul iıb• ve arsası diğer 
tarafı arnıvut L\lustafa efendinin hane 
'°C bıhçesile mahdut olduJU ve 
248 No lu mabat kıyden arsı bay
den dükklnı müştemll hane olar.alt 
&ôsterilaıiş isede hane münbedim 
<>lup elyevm arsa halinde bulunduğu 
Ve derununda bir kuyu bir ktç ağaç 
0.lduıu cephesi tarik ,.. ırlı:ısı abere 
ltt arsa bir ıaroCı lc1Hp Koço arsa 
ve kıalübui ve dilce tarafı Anasw 
hane ve bahçesiie mahdut ve ber· 
11\uc!bl lcayıı ikiyüz on ztrı murab
baı araziden lbareıtlr. K~ bqın· 

ıltki arsa ise kayden iki aelc.sen dört 
Zira murabbaında iıede mahalle• 
biiaıesaha tahminen dörtyilz aira 
tııurabbaı araziyi ihtiva ettiği ve 
Ctpbesl Ferlköy caddesi cedit Er· 
Gıenı lcilise caddesi ve diğer yü•ll 
baruthane caddesi diger taranan 
\nastas hane ve Bahçe le mabdJt· 
tur. Kıymeti mubarominelerl umaım 
IO(; No lu arsı 180 lira 248 No lu 
tası 210 bila No lu arsı 600 lira 

1 Ynıcılnde olup talip olan!'!' kıy· 
:,ttı ınuhamminenin hisseye 'mosip 
•k tannın yuzdc onu nisbetinde pey 
J•larını alarak 338 • 1742 dosya 

it 5lle aaat on dörtten on alnyı 
d~~~ 4 · 5 • 931 tarihinde lsunbul 
•cy

1 
ncü icra memurluğuna bizzat 

Ut n biivekAle milr:ıcaaı eyle:ııeleri 
o 

Beyoğlun'dA Ömer Avni mıha!· 
ı .ı'nde solak çeşme sokağındaki 
hanesinde mukim iken vefat 'den 
HÜSeyin Mahmut gfendl metruk!• 

tını ait: 
1) Istanbul'da Çarşuyu kebirde 

yağlıkçılar caddesinde (1600) lir• 
luymeu muhammineli bir bap dukkAn 

2) Ve yine Çarşuyu kebirde Ke· 
seciler sok3ğında 75 numerolu ve 
(SOOJ Ura k.ıyıııetı muhımmincli bir 
bap dükkln 

3) Eyüp Sulton'da lslAm !ley 
mıhalle<lnde lslAm 3ey cadde~inde 
yalnız (520) zira. ve. (2~) lira kıy· 
meti muhammin eli bır kıta ars• 

4) Cılaıa'da Arap camii m ·:al· 
lesinde makar3etlar sokağında ~7 
tik Si cedit numrrolu ve (4rıO) lıra 

~ıyıneti muh•ınmin•li bir bap Jükkln 
5) Beyoğlun'dA Hü;eyin ığa mı· 

halleslnde Macar ve Limon cadde· 
sinde 97,7,5,3,I No. ıeo zira ve r~ 
llrı kıymeti mubammineU bir kıta 
ıınauın nısfı 

S) Ortıköy'de Asmalı sokakta 

18 No. ve 30 lira kıymeti mubam· 
mineli !erblan 70 zir• •• 95 gerab 
arsanın tamamı 

:) Beyoğlun'dA Kamet Hııun 
mahallesinde Harman sokağındı 13, 

13 mükerrer atik ve 12,13 cedit 
numerolu temarnı (1100) lira kıy· 
mcıl muhamınlnell altında bir bap 

dUkklnt müştemll birbap hanenin nısfı 
aııomum ınlrucılınn muv3fakı· 

yctile açık arttırın• ıuretile1 ihale ~· 
dellillyc rusumu ınütterıslne aıt 
olmalı: Uzre saolacağından talip olan· 
lann pey akçelerini ınöstashibcn 10 
Mayıs 931 pazar günU saat 14 de 
Beyoglu DördilnCÜ Sulh mahkeme· 
sine mUracıatlan lüzumu illn olunur. 

ı.tanbul BeJincl icra Mcmurluğuadan· 
Bir borcun teınlnl için Kanıpe 

oda •• ıofrı takımlan G. L. Nagel 
mart.alı piyano avize Kiırdel secca· 
deler komidonlar tablolar, ve saire 
kıymettar e,ya 1·4-931 tarihine mil· 
aadll çarşamba gilnO sut 13 !il 
15 ıe açık ıuınmıı ile N1Diaca1tndan 
tsıevenlerln Bcyoğlunda Tepe başın· 
da • Pedrelll ıparnmanıııda 2 ncl 
katta buır bulanacak memuruna ,.. 
dosya N. 11 5805 dos}& N. tiyle 
aıiiraeaaılan liu ohıQlll'. 

3 !Sisan cuma gJnu ,abah saaı IOdJ 
Gol3t3da l!i<ar diDinde 8 num3rada 
inekçi I< \ Ffendinin Pcılonyadm 
gelen 22 ad t damızlık sutlu siyah 
a!Jcı ine!:: oatılacıô.tır. lıtc. cnlenn 
rncz~Qr m3hallc mür:ıcaatlan. 

Sun'! sabunların istimali ile 

cildinizi 
tahrip etmeyiniz 
Yegane tabii müstah

:ıerattan olan 

rlLM~LiVE 
Tuvalet sabunu 

ve 

tıraş kremi 
her vakit kullanınız 

oraş kreminin küçüle modcU 
gelmiştir, 

Türkiye için umumi accntı vo 
depoziterletl: 

ŞARK MERKEZ ECZA 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

lstanbul, Sirkeci Hora
sanciyan Han 

ADEMi iKTiDAR 
ve bel gevtekliğine 
karşı en müeuir deva ŞERVOIN 
baplandır. Deposu: 1 tanbuldA Şir
kecide Ali Rıu Merkez eczanesidir. 

Taşraya 1 ~O kuruş po>ta ile gön
derilir, lımirde Irgat pazarındaki, 
Trab1.ondA Yeni ~·erab ocr.anele· 
rinde bulunur. 

Piyango mudürhigünden: 
Numunesi veçhile 4000 adet 

defter p'etıirilcceginden taba 
talip olacakların pey akçaları 
ile Birlikte 30·.3·931 paz· rıcsi 
sut 15 te Piyango mlidürluğun 
de müteşekkil tayyare mulıayaaı 
koml~yonuna müracaatları. 

Şehrcnıiııiııd~ S r« ' mcı danında 78 No. ll kul\\ e timine mü· 
sadif tank f:ıı', ı ıııalını!ın icara r.ıptı husu<ıı evvelce 11.'ln edil mi 
ise de pazariıl.l:ı ic.ır.ı raptı laum getdigimh n mahal nıezklırun 
icann:ı talip ıar i e ınnrtın 3 ( ı:,,1 i s:ıh günü ·aat 14 de daire 
cncumcnim· ıatı ,11.:aatları i1'\n olı nur. 

• • • 
Şehrcmin:ndc Sara} meydanında 77 • 'o. lı kahYe önıine müsa· 

diE tnrik !:tzla-ı m·ılıall n paznrlıkb icara raptı lazım gdd'ğinden 
mahalli mczl.ılr ın ıc rına talip , nr ise martın 31 inci salı guniı 
~aat 14 c!c tl re t11cıımcmne ıniır~caatları ı· An o unı.ır. ------
Sıhhat ve içtimai mua

venet vekaletinden~ 
Umunıt hılzınhhıı kanununun 20t• incı nıaddesı mucilılnce ve· 

kAletimiz·len musaade alın mayan maden suları gumruklerden geçi· 
rilmiyecekr•r Ancık 1 nisan Q3 I . hariç - tarihine k:ıdar sevk 
ve tahmil edılmiş olduğuna dair ve<~lk ibraz edilen mııden sula· 
rının gümruklerJen r;eçmcsine müsaade olunacaktır Binaenaleyh 
gerek şimdiye kadar memlekete ithal edilmekte ithal edilmekte 
bulunan ve gerekse bundan sonra ithal edilecek olan maden su
lan için a!Alı.ııdadaranın bir defa olarnk müsaade nlmak üıre sıh· 
hat Vt içtimai muavenet müdürlükleri vasıtasilc veklletimlze mura· 
cutlan lkımdır. 

Müracn:ıt istidtılarına rapıcdilecek beyanname, 
ı - Maden suyun un tüccati isminin 
2 - Tabii veya sun'l olduğunun, tabii olup ta derununa bir 

madde ilave edilmi; e bu maddenin nev'inin ve ne nisbette ilAve 

edildiğinin 
S - Tabii maden •ulan için amilinin ve imal edildiği l!bu-

raıuvar veya fabrika isminin. 

' 

4 - Toptan ve perakende fi>aonın 

5 - Şimdiye kadar ithal ed.Umekte ise llangi tarihten beri 
ithal edilmekte oldujtunun, 

Bildirilmesi ve istida ile birlikte olarak: 
1 - Alı oldugu memlekette aynı ünvanile ve maden suyu 

olarak satılmasına hiıkıimetçe musude edildiğine dair Tıirk kon· 
solosluğunca ınusaddak resmi vesaik, 

2 - Ticarette bulunan ambalajları dahilinde olmak üzre her 
ncv'inden - Büyük şişe, küçük şi:şe V. S. - ikişer numune vek!· 
letçe suyun tahliline lüzum görülürse ayrıca numuneler lstcnile· 
cel.:tir. 

3 -· Alt oldujtu htikCımet •e Türk konsoloslutunca mu!addak 
ve resmi ve sdAhi)et ahihl IAburaıuvar tarafından verilmiş tahlil 
raporu 

4 - Aınhnl!j ve ,işe eıiketlcrile mcmlchı dahilinde neşredi· 
len ,·eya amlıalaı d 'hillndc bulunan mntQU ı ·pcctus ve ilanlar 
mevcut l•e her lıirinJen iki;er nümun-. göı "erilmesi muktezldlr. 
Kefiıvr.t nlA~ 3daranııı maltlmu olmak üzre l!An olunur. 
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doksan arşın arsa üzerinde yemek salonu ve yüz 
kırk arşın arsa üzerinde üç oda, bir salonu ve el
li altı arşın arsa üzerinde kargir bir matbah ~e 
altmış arşın arsa üzerinde ahşap ahır ve odayı 
ve harap bir kuyuyu ve altı buc;uk dönüm dokuz 
yiiz seksen dört arşın bahçeyi havi muhtacı ta-
mir bir köşkün tamanU. Ahmet 8. 

4720 Anadoluhisarında Göksu mahallesinde, Göksu 
caddesinde eski, 1 mükerrer ve yeni, 5 numaralı 
altmış beş arşın arsa üzerinde ahşap iki katta üç 
oda, odanın birinde ocak mahalli ve yanında gu
sulhaneyi ve yüz otuz beş arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hilaeyin Ağı 

50 16464 Çarşuyikebirde Divriki sokağında eski ve yeni, 
72 numaralı sekiz arşın arsa üzerinde tonoz ke-
merli bir dükkanın tamamı. Kadri B 

3833 Galatada Kemankeş mahallesinde Modamis so
kağında eski, 10 ve yeni, 12 numaralı otuz beş 
arşın arsa üzerinde kargir üç buçuk katta üstün
de üç odayı havi bir mağazanın nısıf hiaeej 

Fatma Riayet, Fahrünnisa Hanımlarla 
Haaan Hayrettin ve Mehmet Necmettin Beyi• 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaralan muharrer cm
v~li gayrime~~len~n icra kılman aleni müzayedeleri neticesinde 
hıza~a:ı"da gostenlen bedellerle müşterileri üzerinde takarrüı 
etmış tse de mezkUr bedeller haddi lil'yikmda görülmediğinden 
tekrar. (On beş) gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 
15 . Nısan 931 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'i kararlarmın 
ç~;kilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkUrda saat on 
dortten on altıya kadar Sandık İdaresine müracaat eylemeleri lü
zumu ilan olunur. 

l N l Yl te Ml UT~ MLlBI 
En eski ebniye boyası ticarethanesi 

Merkezi Calatada Kürkçüler 49, TeL B. O. 12811 

Şubesi İstanbul' da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 
Biliımum ebniye ve merakibi bahriye boyaları, 

vernikleri, hrçaları vesaire ... 

BERMAN üstübeçi 
DUKO otomobil boyalan 
MORA VIA karena zehirli boyaları 
TROPENEL - si ah tecrit bo aları • ViTEL 
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Şeker hastalarına ''HASAN GLUTEN Ekmek ve gevreklerini Beynelmilel sonetibba kongresi. 
H 

.. . 'h diyabetik olanlara gıda olarak kabul ettiği forn1ül üzerı 
er gun taze ısti zar olunan t t istihzar edilmiştir. 

HASAN ECZA DEPOSU Tel. 20711 fstanbul ve ANKARA büyük bakkaliye mllğazalarında, lzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkaliyesi • 

• 
TÜRKİYE CÜMHORİYETİ MERKEZ BANKASI 

oevtetimizin 
·Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 

PARANIZIN YATIRILACAÖI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
. 

Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem iktisat vekaleti maadin 

Çocuğunu Seven Anne, Onun 
Düşün~n Annedir! istikbalini 

Bir Kumbara alarak 
Çocuğunuzu ~'evindiriniz 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikr~miye 
100,000 liradır. 

Ayrıca: 

ve 

40,000, 
10,000, 

15,000, 
8,000, 

Liralık ikramiye 

30,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

Sabuk radyo 
Yedi lambalı, pek az kulla· 

nılınış bir süper baltık radyo 
makinesi, ç~rçcve anteni ve iki 
adet hoparloru ile, ayrıca bir de 
ufak kıt'a love radyo makinesi 
acele ve ucuz satılıktır. MalU. 
maı almak isteyenlerin Sirkcide 
yeni han kapıcısı Hakkı ağaya 
müracaatları. 

"' Dr. Ihsan Sami 

ı Öksürük Şurub~ 
Ök>ürilk ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi ı 

No. 189 

Jandarma irpalatha
nesi müdürlüğünden: 

1 - Mevcut nümunesi gibi 
17000 metre yazlık elbise ku
maşı satın alınmak iizre kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 11 • 4 • 931 
tarihine müsadif cumartesi saat 
15 dedir. 

3 - ltasın a talip olanlar 
teminat akcası ve teklif mek
ıuplarilc beraber İmalathanede
ki komisyona gclmele 

işleri . umum müdürlüğünden: 
Antalya vilAyeti?in Tekfür Ova karyesinde kAPn olup şlmalen 

Bağırsak çayını_n d.tnıze mun~p. olduğu noktadan bedile Haruplus in 
noktasından bilmurur Sazak mı tepesine hattı münkesir, garben 
mezkör tepeden bed'ile Çaşdağı tepesi ve üç tepe başı noktala• 
rından bilmürur Şcmşirli tepesı beyninde hattı münkesir, cenubcn 
mezkur tepede nlıed'iıe deniz kenarında vaki Karaburun noktası bey 
ninde hattı müstakim, şarkan bu noktadan bed'ile Bahrisefit sahilini 
takip ederek mebdei hudut olan Bığırsak çayının denize munsap 
olduğu •ıo.kta beyninde hattı münhani ile mahdut 2926 ccrip 
s~ha dahılındekl mekşuf Krom madeni, 

1 - Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında A maden 
sahasının 1:5000 mikyasında ıopoğralik ve jeolojik haritası yap· 
tınlmak ve mufassal fennt rapor ile B işletme proje ve planları 
vekalete verihntiı:, 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene 
zarfın da 125,000 lira sermayeli bir 1 ürk şirketi teşkil ederek
imtiyaz hnkuku bu ~irkete devredilmek, 

3 - ikinci sene · zarfında 2000 ve üçüncli ve müteakip se
nelerde asgari 4000 'ton cevher istihsal ve bunun °lo J o resmi 
n is~isile işbu .resmin (o 6 sı nisbctinde techizatı .askeriye terti
blnı vererek ımrar edılmek ve istihsal ve imrar edilmezse işbu 
miktara tekabül eden rüsum tamamen ve def'aten tediye edilmek 
ve bundan başka madenin ihtiva "eylediği 2926 cerip arazinin 
beher ceribi için senevi 1 O kuruş resmi mukarrer ve bu resmi 
mukarrerin % 6 5ı nisbetinde techizat tertibi verilmek. 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teaıı olunacak şartnamenin 
ahkAmı mahsusasına ait dördüncü faslının mevadı mab~usasına 
te,!ikan h_issei tc'.11et.tü olarak ton başına asgari 1,5 şilinden aşağı 
olrpamak uzere lıisseı temettü vedlmek, 

5 - Taahhüdann lemini için Milli Bankalardan birinin 937!1 
liralık teminat mektubu verihıı.ek, 

6 - Miihezim bldncl maddenin A fıkrasında yazılı , huıusan 
ikmal ettikten ıııaada eski lmalit kale alınmamak şarn ile asgarf 
100 metro galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve madenin kabili 
imal olmadığından .dolayı hükömete iade etmek istediği . takdirde 
teminat mektubu ıade edilmek şartlan ile zuhur edecek talibine 
ihale edileceğinden taliplerin 4-4-931 tarihine müsadlf cumartesi 
günli ;aat l 5 c kadar kapalı zarfle İktisat Vek;lled Maadin 
Umum Müdürlüğiine teminat mekruplanyle beraber müracaat 
eylemeleri 

--- Her Nevi Eşya 
TAKSiTLE 

~ağnamızda taksitle her nevı eşya fllruht olunur. 
Adres - lstanbul Yenipostane karşısında 

Mekikci Ticarethanesi •••el 
·~------.-.------------

Bir kuvafür hanım aranıyor 
Manikür bilen tercih oluna

cakcır. 

Adres: Üsküdar Yenicami kar

şısında kadın perııkAr Salonu 
Abdullalı. 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Yeni· Cami ve B~yoğlu deva· 
iri Paskalya yortusu münasebe
tile, 5 nisan paur günü kapalı 

buluııactknr. 

iktisat Vekaleti Maad' 
işleri Umum müdürl' 
ğinden_ 

Muğla Vilayetinin Fethiye kazasınıı. Kargı ve Faça 
yelerinde kiin olup timalen Kargı çayı köprüsünden 
Yardan ağa baneai mevküne battı müstakim, Şarkan 
mevkiden bed'ile Kargı karyesi canıüne batb m 
cenuben mezkür mevkiden bed'ile Kara iaa ollu 
hanesi mevkiine batb müstakim, garben mezkür me 
bed'ile mebdei hudut olan Kargı çayı kllprllsüne battı 
takim ile mahdut 458 eerip aba dahilindeki melquf 
madeni, 

1 - Teslim tarihinden ib'baren bir 1ene zarfında: 
A - Maden uhaaının 1:5000 mikyasında top 

Ye Jeolojik harituı ve mufassal fenni raporu yapılmak. 
B - ltıetme proje ve planlan vekilete verilmek, 
2 - imtiyaz kararnamesinin Defrİ tarihinden iti 

bir sene zarhnda 150,000 lina 1ermaye ile bir Türk 
teşkil ederek madeni devretmek, 

3 - İkinci 1ene zarfında 3000, üçüncil ve miitea 
nelerde 5,000 ton cevher istihsal ederek % 10 resmi 
ve bu resmi nisbinin % 6 aı niabetinde tecbizab aa· 
tertibi verilerek imrar edilmek veistihaal veimrar edile 
takdirde işbu miktara tekabül eden nı.sum tamamen ve 
aten verilmek ve bundan bqka madenin ihtiva e 
458 cerip arazinin beher ceribi için senevi 10 kuruş 
mukarrer ve bunun kezalik % 6 aı nisbetinde tecbizat 
ti~i verilmek, 

4 - İmtiyaz kararnamesine zeylen teali olunacak 
namenin ahklmı maliyesine ait maddei mabsusaıına te 
bükfunete verilecek biıısei temetttı 2 ıilinden aşağı ol 
ve her imrarat vukuunda rusumu nisbiye ile beraber 
ten verilmek, 

5 - İşbu teabbüdabn ifasını teıninen milli bank 
birinin 11250 liralık teminat mektubu verilmek, 

6 - Mültezim birinci maddede A fıkrasında yazılı 
sah ikmal ettikten maada eski imallt kale alınmamak ı 
asgari 100 metro galeri veya 50 metro kuyu açbğı ve 
denin kabili imal olmadığından dolayı hiildimete iade e 
istediği takdirde teminat mektubu iade edilmek prtiyle 
kür maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 4-
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 ıe kadar te 
mektuplariyla beraber kapalı zarfla İktisat Vekaleti 

_umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

iktisat vekaleti maad' 
işleri umum müdirl 
ğinden: 

~uğla ~!ayetinin .Fethiye kazasının Eldirek dağı naııt 
hallinde kiın olup şımalen abatlı pınanndan bed'ile 
pınara hattı ~iistakim, prkan mezkür noktadan Koç 
hatb müstakim, cenuben mezkür noktadan bed'iler 
çeşmesi mevkiinden bilmürur ve Çoban oğlu çeşmesine 
münkesir ve garben mezkür Çoban oğlu çeımesinden 
hudut olan Ahatlı Pınar mevkiine batb müstakim ile 
1078 cerip arazi dahilindeki mekıuf Krom madeni: 

1- Teslim tarihinden itibaren birinci 1e11e zarfında 
sahasının 1:5000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik 
yaptudarak mufaual fenni rapor ile lıir ltletme ~ 
plar;Jan iktisat vek!letine verilmek, 

2- imtiyaz kararnamesinin neşri tarilıinden itib 
sene zarfında 120,000 lira 1ermayeli bir Törlı: firketi 
ve imtiyazı bu firkete devredilmek, 

3- ikinci sene zarfında 2000 ton, 6çllncll ye m 
senelerde asgari 4000 too cevher istihsal ederek bnnuo ; 
resmi nisbisi ve işbu resmi nisbinin % 6 • niabetinde t~• ... 
askeriye tertibi verilerek ;mrar edilmek ve istihsal ve 
edilmediği takdirde işbu miktara tekabül eden reami 
ve teçhizat tertibi verilmek ve bundan başka madeııiD 
eylediği 1078 cerip arazinin beher ceribi için 1eneYI 10 
resmi mukarrer ve bunun kezalik % 6 aı niabetinde t 
tertibi verilmek, 

4- imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak 
menin ahkimı maliye~ine ait maddei malıausasına te 
hilkümete verilecek hissei temettu 1,5 fİIİnden qağı 
mak ve her imrarat vukuunda maumu niabiye ile 
def'aten verilmek, 

5- İşbu taabbiidatın ifasını teminen milli ban'·- 11
-

birinin 9000 liralık teminat mektubu verilmek, 
6-Mültezim birinci maddede yazılı hususab ikmal e 

maada eski imalit kale alınmamak prtiyle asgari 100 
galeri veya 50 metro kuyu açtığı ve madeni kabili üıı'1 
madığından dolayı hllkümete iade etmek istediği tak 
teminat mektubu iade edilmek şartiyle mezkür maden 
ihale edileceğinden taliplerin 4-4-931 tarihine milsadif 
tesi günll saat 15 f8 kadar teminat mektuplarile L.~ ..... 

kapalı zarfla İktisat Veklleti Maadin Umum Miidilrl 
müracaat eylemeleri. 

lnrsa f ilayeti Encümeni Daiınisin 
Bursada ın,a edilecek 47627 lira 95 kuruş tahmini keşifli# 

mektep binasının inşası 16 Nisan 1931 perşembe günü saat 1 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konultll 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin teklif mektupların• ayni 
saat 15 te kadar getirmek p!An ve şartnameyi görmek ve 
kasaya iftirak eylemek üzere Bursa Encümeni Vi!Ayet "'1 
m; irncnnthrı il~n nhınıır. 

Mes'ul müdür: 

Ya 
tir 


