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BUGÜN 
2 acı sablfed• : 

1 Hukuk bahlılerf 
2- Son Te harici lııaberln 

1 UacU sahifede: 
t- Berberler cama cODlerl 

dükkanlarını açmamafa 
karar verdiler. 

., 7"hıff'\ ' "I l-ıii r 11tn '\'• Jdlfilr 

eden Haçlk mahllem~dc 
ı- Ziraat odaları elllncl yıl 

dGnUmDnU teılt edeceklc.· 
4- Tek takti talimatname .. 

•lnla tadlll mevı.ubahlı 
deflldlr. 
4 Uaca aablf•d•: 

Gene ihracat 
işleri için Yeni intihabata hemen başlanıyor 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

1._lktısat Vekaleti ihracat mal
..... ıınız üzerinde yeniden baZJ 
tedbirler almak kararındadır. 
'I ekfiletin bu karan çok yerin
de ve ııamarundadır İstanbul
~ ticareti hari~iye ofisinin 
(offıse) mesaisi daha ziyade na
zar~ ve itibarlı bir sahaya müıı
~ası~ kalıyor. Halbuki işleri~-

Meb'us maaşlarının 350 liraya indirilmesi teklifi, dün geceki içtimada karar halinde tesbit olundu. 
Yeni Meclisin nihayet mayıs ortalarına doğru toplanabileceği muhakkak gibidir. 

a zıyade miisbet ve ameli bır 
Yoldan yürütmek mecburiyeti 
karşısındayız. 

Son buhran sebcbile ihracat 
:Şleri; her memlekette bütün iş
trden üstün tutuluyor. bunları 
tanzim için fevkalade tedbirler 
a_Iınıyor. Vakıa biz ticareti ha
rı_ciye işlerimizin iyi gitmediği
nı Şimdi daha çok hissettik. Fa
k~t eskiden beri bu işlere .ehe~
ınıyet vermediğimiz, bu ışlerı'! 
rııeınleketin iktısadi ve umumı 
Vaziyeti üzerindeki tesirini tazı
~ kadar düşünmediğimiz de 
lıır hakikattir. 

İhracat işleri bize nisbetle 
il..ı Çok mazbut olan memleket
lerin de yeni tedbir~ere, .Y~ni .~-
11u1Iere müracaat ettıklennı gor
lllekteyiz. Mesela Bulgarista1_1': 
•n., bir ihracat enstitüsü tesısı 
hakkındaki kanunu bu tedbirler 
ciiınlesindendir. Memleketin 
lllahsulatını milli ihracatı vu
kuf ile tanzim etmek ve Bulgar 
ltıahsulatrna yeni mahreçler ~
llıak bu teşekkü!ün gayelenn
den biridir. 

Gazi Hazretleri Ankaraya 
kararlarla döndüler 

" cezn 

. Bu!garistan'da tesis e~en 
1hracat enstitüsünün faaliyc;t 
nıevzulan şöyle hulasa olunabi
lir: 

Büyük Reis, dün ak,am Heyeti vekile ve fırka 
grupu ıçtimalarına 

ı _ Harici pazarların şerai
tini yakından tetkik etm~k. . . 

riyaset eltiler. içtimada neler görüşüldü? ,. ' 
Millet, Gazi ve onuıı Ftr-

2 _ Milli iktısat vazıyetını, ANKARA 3 (Telefo111a) -
daha ziyade ihracat noktai na- Gazi Hz., istasyonda kendile 
Zarından daiına göz önünde bu- cine _re~akat e~en İsmet l'.a.şa 
lund k ile bırlıkte dogruca Başvekılın 

unna ·. h . t n top Çankayadalri köşküne gittiler. 
3 - Dahilden ve aı:ıç e . Ga . H zretleri burada bir kasile beraberdir • 

!anan aı· il tetkıkat netı- zı a ' m umat e . "'ddet kalclllar ve İsmet Paşa 
Celerini ihracat ticaretıle meş- 7u ahatlerindeki müşahede ANKARA 3 (Telefonla) gece yaTisı - Gazinin avdeti 
guı olan eşhas ve müesseselere 1 e .se;baları hakkında göriiştü- üzerine radikal tedbirler alınacağı zaten tahmin olunu-
biid" k ve ın ı ırm · 

1 
yordu. Bu tahmin boşa çıkmadı. Memleket, bugünkü va-

4 - Memleket mahsulatını; erAziz reis, müteakI'ben Çan- ziyetinde idari, iktısadi bir çok ıslahata ve bunun için yeni 
hancten vuku bulacak talep dai- kayadaki köş~ü~e ~itti ve bura kanunlara mühtaçtır. Bu ıslahatın bu sene müddeti hitam 
resinde hazırlatmak. da Meclis reısı Kazım Paşa, bulaıı Millet Meclisi tarafmdan yapılması doğru olmaya-

5 - Harice sevkedilecek mal umum Erkanı harbiye reisi Fev caktı. 
larm • nümunesine ve matluba zi Paşayı ayrı ayrı nezdin~. ka- Tiirkiye, herşeyden evvel bir halk devletidir. lslahat 
nıuvafık olup olmadığını - sıkı bul etti. Bu mülakatları m_u~ea: mev:t.ulaTI hakkmda halkm fikri ve temayülatı neden iba-
bir murakabeye tabi tutmak. kıp Reisicümhur Hazreterı,_ ıç~ retti.' 

Bulgarlar bu tesisin ihracat J ma eden Helyeti veıkileye ıştı- Bunu anlamak için en kısa yol, yeni intihabata gitmek-
ticaretj nok~sından çok faideli rak ederek saat 5,30a kadar ora tir. Gazinin ve Halk fırkasmm vereceği karar işte budur. 
neticeler vereceğine kanidirler. da ıkaıldı. . Gerek Gazi ve gerek Fırka. milletin kendi/erile beraber 
Sununla beraber bu gibi mües- Heyeti vekıle devam ~e:- bulunduklarma kanidirler. Halk fırkası, bütün icraatın-
~se ve teşkilattan hemen m~- iken, c. Hal:k_ fırkası_ mahafılı°: dan millete hesap vermeğe haur bulunuyor. Halk flrkası-
bet neticeler beklenemez. El ıle de de bir faalıyet muşahede edı nm böyle bir imtihandan geçmesi de pek çok lazımdı. 
~tulur bir faide istihsali için Iiyordu. . . • Çünkü son aylar içinde Fırkanın ve teşkilatmm aley-
liç dört sene geçmek lazımdır. Meclis reısı ~a_zım ~aşa, far hinde bilerek ve bilmeyerek memlekette fena bir hava 
Bu gibi işlerde doğru yola gir- ka umumi heyetı ıdaresı azala- yaratılmıştı. işlere ve hakiki vaziyete bigane olan bazı 
mek kararı hiç bir vakit geç rı ile fırka gı:ıpu azalar~, ~aa_t vatandaslarm bu gibi isnadata inandıklaTI da vakidir. 
kalmış sayılmaz. İdarei masl~- 5,30da fırka ~ı~asında bır ıçtı- Herhalde Fırka. milletin kendisine karşı beslediği sev-
hat politikasına kıymet vennı- maa davet edıliyordu. . giden emindir. Ve bu emniyete istinaden millete karşı 

liiyik ve beheme
hal cümhurigetçi 
olacaklardır .. 

Memur beyanatta bulu
namaz, hükumeti 
tenkit edemez •. 

Memurin kanunundaki 
yeni tadilat çok mühim 

Bu ne hal? 
Yen bı'r ı'".are,· bu''tün işlerinde .<'ilhakika aynı saatte. GazıHz . . . " • f b açık alm ve temız bır .sıma ile yeni bir intihaba gitmek 
Yalnız bu o-ününü iyi geçirmeyi de fırka binasmı teşrı ,. uyur- kararmı, yarın verecektir. A l h d 
değil, birk~ç sene sonraki vazi- muşlar ve u-nwnı ;,:ıt ;pıık o~a- vustra yaya ava an 
Yet ve ihtimalleri de düşünür, sındaki içtimaa rıyasct etmış- binlerce fare yağmış ! 
karar ve tedbirlerini ona göre !erdir. . 1 . . . . . , . • -- · __ 
alır_. Cümburiyet idaremizin Heyeti vekile içtimaı, nıha- 1 etmıştır. Bu ıçtımada vekıller j dan 9,30 .a ~adar b_ıla fasıa de-
şıarı da bundan ba ka bir şey yet bulduktan sonra Isn:et. Pa- bulunmanuştı~-. . vam etmıştır. , MELBURN' 3 A.A. - Mul-
değildir. ş şa da fırkadaki içtimaa ıştırak Fırkada:l~~ıçtıma, saat 5,30 Devamı 5 inci sahifede) labor ovaları Avusturalyayı baş 

Herhalde bu işler üzerinde M M••b d } 1 S Ş .. k •• B T•f h t J ., tan başa kat'eden demiryolu 
Y.alnız hükumet değil, bütün a- • U a e e • U ru ey 

1 
1 0 aS a lgI boyunca gana havadan gelen 

lakadarlar uyanık bulunmalıdır- .. · milyonlarca fareni ·ı istilası 
!ar. Şunu da hatırlamalı ki ih- Etabli vesikası almak Sabık Maliye Vekili ta-

1 
Mazhar Müfit Bey bir altında kalmış-

racat m~se.1~ıe_n, her şeyde~ ev- isteyen yabancılar tilini nerede geçirecek?. sual takriri verdi ~ır. Leongana 
ve! teknık ışıdır, tecrübe ve kabi Şehrimizdeki tali mü~del~ ko- Eski Maliye vekili Saraçoğlu Şük ANKARA 3 {Tleef nl ) I ıstasyon memu-
liyet işidir.Halbuki harici ticare . ··nde üç yüz etabli vesıkası rü Bey dün Perapalas otelindeki da· D . 1. b' ' M 

0 
a - ru tren yolcula . . 

1 
ı·kad 

1 
mııyonu ıu . . ş· d. . . . . . k d' . . enız ı me usu azhar Müft . . 1 1 timız e a a ar o anlardan bilecek bale gelmı§tir- ·~ ıye ıresındc ıstırahat etmış ve en ısını . . . - · nna aıt ış er e 

bazısı müstesna olmak üzere k::;;.,. komiıyon tarafm~an tevzı olu ziyarete gelen birçok zevatı kabul et B. M. Meclısıı:ıe tıfo hastalığı meşgul olduğu 
ı"şı"n bu cephelerinde kıymet ı": et bli vesikaları mıktan 42000e miştir. ve alınan tedbırler hakkında d b·nı . nan a S hh' kT . . sıra a ı eıce 
fade edenlerin sayısı çok azdır. baliğ olmuıtur. bli Rum Ahvali sıbhiyesi mucibi memnuni _ı . ıy~ ve ı ını_n ız_ahat verme- farenin odasına 
Propaganda ve istihbarat kuv- Daha 3~ kad~ :.ı~ ektedir. yet bir ha.1de .. ola.n Şükrü Bey ha".a· s~~ı mudt?zamı:nıı;ı hır sual tak- girerek birer İn 

1 
. . h yok g'b"d" mevcut oldugu tah~~ .. 1 ~ •. a Jann gayrı musaıt olması dolayısıle rın tev ı etmıştır. T r 1 k .. 

Vet erımız emen . ı. ı ır. Fakat C\İnde ancak ıki uç yuz ?'ur şimdilik Adaya gitmeğı muvafık gör Sıhhiye vekili bu takrire mec- gı ız ıra ı yuz 
Çünkü propaganda ve ıstıhba- 1 caat vaki olduğundan kom11yon ;,,emiştir. . . . . kağıt paradan 
•ati i b'l i ve kabiliye't'kadar tevziat elli bini geçtikten sonra ~u: .. . . .. .. !ısın perşembe ıçt.maında cevap mürekkep bir tomarı kemirip 

ç n ı g . . b. .. dd t zarfında iıleram Dokıurlar Şukru Beym uç ay ıstı verecektir Diğer tar aft . 
,ıaraya da ihtiyaç vardır. Bızım :.ı: ;~::a..ı:r davet edilecektir. rahat etmesine lüzum görmü~lerdir. 1 h b · .. f k an verı- yemeğe koyulduklarını söyle
r1emlekette bu masrafı ferden Ecn:bi tabüyctinde olan bazı eı- Saraçoğlu Şükrü Bey havalar iyi· en a ere. ~o~e rr a grupunun miştir. Bu havalideki evlerin 
ne bir t · de bir müessese ha• Türk vatandaılık hukukundan leşince Büyükadaya giderek istirahat b_u sabahk~ ıçtımaında Dr. Re- hepsi bu istenilmez ziyaretcile-
Üze . ac,ır, ne B . ·sıen" . tif'ade etmek icin etabli veıikaoı ol· müddetinin iki ayını orada geçirece- fık B. aynı mevzu etrafında fır- rin baskınına ug"ramıştrr. Bun-

r ne a amaz u nevı ı 11 • ı · · · ·· kıh A ·d •· k k d 1 
Yal 

: . · mak üzere müracaatta bulunmuı ar· gıru, mutea en vrupaya gı eccgı a ar a aş arını tenvir etmis- 1 · k takım! n~~ suıırlu bır ceınıyet ve te- d ni ve sıhhatinin iyi bir halde olduğu tir. - ar: eşyayı, yata . . ?nm ön 
şek~ul yürütebilir. Bundan baş- ır.Ancak bu müracaatlan reddolun- nu söyleınıştir. len~e gelen her ~yı-didıklen:ıek 
ka ıhracat işlerinde teknik ka- muıtur. Bunlar 150 kadardır. Diğer Şükrü Bey Avrupada bir ay kadar ı:cçirdiği takdirde tekrar siyasi faali- tedır. ~emleketm bırço~ kılo
dar zevk' meselesinin de ehem- taraftan Arnavutluk ehaliıindcn olup kalacaktır. . y te avdet edip ctmiycceği hakkında metrelık sahası bu muzır h_ay-

. · r ta lstanbulda bulunan bazı kimseler Şükrü Bey üç_ a~ hiç hır .. five".r~ ki sııele 'imdi_lik bunu dHtünmediğij vanlarm tahrihatına maru~al-
. • · ruz kalmadan ıstırahat mu< dctım cevabını vermıştfr. mıştır. , 

Bir romancının tasavvur hudut
larından taşan muvaffakıyet ! 

Katil Hacı Emin 
tertip ile 

şayanı hayret bjr 
ele geçirilebildi .. 

1 l:ırckau zal ıt.i rom:ınlarına r.-. vzn 
<>l~bilcrek olan katil Hllt11 ıklayan 

Şeııki 

Dün akşama kadar 
devamlı kar yağdı 

lzmirde kasırga şeklinde bir fırtına 
koptu. Eskişehir 

ve Edirnede de kar yağmaktadır 
Bir kaç ~.ün ardı ardına de- j birdenbire poyraza çevirmiş, 2 

vam eden guzcl havalara baka- 1 ten 2 ye kadar da yıldız istika 
rak, artık kışı atlattığımıza ka- metinden esmeğe başlamı$tır 
naat getirmişken evvelki gün Şimal rüzgarı :;~ .. e yans 
birdenbire kar ve soğuğu ile kış doğru şiddc.ı:inı arttırarak bi 
gene geri döndü. fırtına şekline dönmüştür. Bı 

Evvelki gün saat 23 e kadar esnada rüzgarın sür'ati saniye 
lodostan devam eden rüzgar, n .. vamı Sinci aahifede) 
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! MILUYET ÇARŞAMBA '!ART 1931 

1 Hukuk ·bahisleri ·. f 
~ . 
icra ve iflas kanununun 

HARiCI HABERLER •• 
fi . ·--~~ 

:~~9 
tadili münasebetile 

·n 
Ne oldu ? [ İtalya mektubu 

ı ·ı· l ltalgnnın Afrikadaki T 
ngı ız nazır an müstemleke siyaseti erbiye nazırı 

Yeni icra ve iflas kanunumu- tehlikeli görmüş ve kabul etme L d d•• d• ' 
un en mühim bir esası ve hu- miştir. Komisyonun noktai na- On raya OD U ROMA, şubat:- Son zaman İstifasını Verdi 

1 Bir istifa 
Sıddık Sami 

Tecdidi intihabat 
kararı 

susiyeti, eski kanun gibi sadece zarına göre bu tarikten ancak tarda ttaıyan krtaatmın Afrika Gazi Hazretlen· C. H. F. nın umu 
bir icra kanunu olmamasıdır. ellerinde imzası borçlu tarafın- içerilerinde ilerilemesi ve Kufra LONDRA 2 (A.A.) - Ter-
Esasen bu kanunun hakiki is- dan kabul edilmiş veya noterce denilen mevkiin İşgali 1talya'- biye nazrrı M. Trevelyan mek-
mi de mütehassıslar koınisyo- tasdik olunmuş senetler bulu- nm müstemleke siyaseti haklan tebe devam yaşının yükseltilme 
nunun dediği gibi "para borcu nan alacaklılar istifade edebile- da yeniden dikkati calip bir va- si meselesinde kabine ile arasın-
için takip ve iflas hakkında fe- ceklerdir. ziyet biad eıtmekten geri kal- da çıkan ihtilaf dolayısile istifa 

mi reisi sıfatile 
bir beyanname neşredeceklerdi 

<leral kanun,, dur. Yani bu ka- Fikrimce icra hakimlerine, 1 madı. Bu hususta gerek It~fya etmiştir. Posta nazırı, M. Lees 
nun sadece mahkemelerden sa- borcun hukuki mahiyetine de- i matbuatı ve gerek ~i mat- Smith mumaileyhe halef olacak ANKARA, 4~ Saat .?ir (T~ 1 z~ ~tesi ~redilmeden e 
dır olan ilfunların tenfizini is- ğil Fakat vesikanın şekline ta- buat tarafından neşnyat yapıl- ve Lancastre dukalığı şansölye lefonla) - Aldıgım mutemmın Buyük Gazı fırkanın Um 
tihdaf etmez, Belki bir para allO.k eden bu itirazın tetkiki sa dı. Fakat burada bu neşriyatı si M. Atlee'da pcsta nazırlığını: malfunata nazaran Millet Mec- Reisi sıfatile millete bir be 
borcunun mahkeme hükmüne lahiyeti vermek 

0 
derece tehli- değil, ahiren parlamentoda büt- deruhte edecektir. lisi perşembe günü tecdidi inti- name neşrederek fırkasınm 

iktiran etmeksizin ıtakıip ve isti keli değil belki bu çok çirkin ve çe tetkikatı münasebetile müs- LONDRA, 2 (A.A.) - Ter habata karar verdikten sonra da siplerini neşredecektir, 
fası usullerini tesbit eder. Filha sakim itiyatla mücadele etmek temlek&t nezareti tarafmdan bir biye nazın M:. Trevelyan istifa yeni Meclis toplanıncaya'. Y~ Fırka umumi kongres" 
kika eğer elinizde bir senet var- onu tesirsiz bir hale getirmek raporla verilen izahat, hülisa smın esbabını izah eden mektu ma~ haftasına kadar ıçtuna içtimaı tabiatile yeni intiha 
sa, fakat borçlunuz ehemmiyet- itibarile faideli olabilirdi. Çün- etmek tayanı tercihtir. Bu iza- bunda, terbiye mesaili hakkında halinde bulunacaktır. Ancak ıs- tan k lacaktn: 
li bir hukuki sebep olmaksızın kü mahkemeler de bu işi ehli battan Aferikada Senusilere kar ki kanun layihasının Lortlar lahata .?ahi! A o~an mühim l~yiha soır:aya a ." 
tediyeden imtina ediyorsa, böy vukufa havale ederler. Her yer t• ittihat edilaı siyaset de anla- kamarası tarafından reddedilme larla butçe layihasının tetkik ve Mebusların tahsısatındıİ 
le basit bir imtina karşısmda de olduğu gibi bizde de mahke- şılıyor. Senuai teşkilitile tim- sini ve mali vaziyetin orta tah- müzakeresi Y~~i ~eclise bır~lu- yapılacak olan tenzilat, bütc;;~ 
mahkemelerin külfetli usulleri ınelerce kabul edilebuecek ehli diye kadar yapılan itiliFlann za- silin meccanio }arak yapılması- la~. Y enı ıntihabatta Cün:r- senevi 600,000 liraya yakın ııı 
dairesinde hakkınızı ihkaka uğ vukuf listeleri tanzim edilse ve rarlı olduğu bu raporda zikredi- na müsaade bahşolunmamasını hunyet Hallı: Fırkasının nam- tasarruf temin etmekt<'dir. 
raşmak:, usulü muhakemenin za tahkikat hakimleri yerine icra !erek yerli ehaliden 80 bin kiti- bu istifaya sebep olarak göster 
rurl olarak kabul ettiği müdd-t hakimleri listeden intihap ede- nin uyan hareketlerinden uzak- mektedir. 
!ere ve blınlara tabi olarak va- cekleri zevata bu tamamen şek- ı laşhnlmuı için dahilden sahile T ---·-)--. -- 1 
kit kaybe·tmek, masraf ihtiyar le müteallik itirazı tetkik ettir ' nakledildikleri anlatdmaktadır. uz mese esı nası 
eylemek lüzumsuz bir müşkü- seler, ayni neice hasıl olur. Eı... Şimdiye kadar bedevi halde do- halledildi ? 
Jattır. Elimizdeki kanuna göre sen ehli vukuf raporu üzerine f.'t. Mııssoliııl --- _ latan yerli halk kendileriııe gös YENİ DELHİ, 3 A. A. -
senedinizi götiirür icra dairesi- verilen kararlar, vakıaya ve tak LONDRA 2 A.A. - M. Hen terilen yerlerde ik~:tete ve yer Tuz meselesi hak.kında M. Gan
ne verirsiniz, icra hemen has- dire taalluk etmek itibarile tem derson ve M. Alexandr, Lon- lepneğe mcbur dilmişlrdir. ltal- eli ile maliye nazın M. George 
mınıza keyfiyeti ihbar eder. E- yiz sahasından hariç kalır. Hal dara:ya gelmişlerdir. M. Hen- ya artık Libya namı vrilen Trab Schuster arasında ka:t'i bir an
ğer hasmınızın mahkemece tet- buki borçlunun itirazının ref'i derson, gazetecilere beyanatta lua ve Bingazi de eski Osmanlı laşına hasıl oldoğu haber veril

lzmirde fırtınanın 
tahribab 

Şehirde münakalat durdu, etrafla 
güçlükle muhabere ediliyor 

kika şayana ehemmiyetli bir üzerine borçlu tarafından malı- bulunmuş ve ezcümle demistir imperatorluğu zamanındaki bu- miştir. 
müdafaası yoksa hemen icra kemede borçtan kurtulma dava ki:" · , dudu temamile ele geçinoi;ler- YENİ-DELHİ, 3 A.A.- Tuz İZMİR, 3 (Hususi) - Dün birleri taşmiş, Cellat gölü kJ' 
makinesi harekete geçecek ve sı ikamesi mümkündür. Borç- Faris ve Roma seyahatimizin dir. Pe?"lamentoda okunan ra- meselesi hakkında yapılan iti- öğleyin başlıyan fırtına ve yağ- barmıştır. Aydın treni sular i
siz mahkemelerde kaybedeceği lu bu tarikle eğer senet ve imza neticelerinden fevkalade mem- pordan anlaşıldığına göre bu- laf mucibince sahil boylarında mur devam ediyor. Bugün fırtı- çinde ... güçlükle geçiyor, kal 
niz zamandan çok az bir zaman hakkında ciddi itirazları varsa nnnuz .. Fransa ve İtalyanın ala I gün lngiltere, Mı~ır ve ltalya I oturan ahali bir tabiat vergisi na daha müthişti. Deniz kabar- dan, badem çiçekleri mahvold~ 
zarfında ve pek az masraf ve tetkik ettirebilir. kadar nazırlarile şahsen temas 1 arasında Fransa ile olduğu gibi 1 nazarile bakınlan tuzu, topla- dı, Kordon su ile doldu. Tram- Bağlar da mühim zarara ·uğr3' a 
külfetle hakkınıza vasıl olacak İcra kararlarının temyizi ka- etmekten başka hiçbir usul il~ . bir hudtıt meselesi yoktur. La. 1 mağa, imal etmeğı: ve satmağa vaylar işleyemiyor. Otomobil- dı. İzmirdeki hasarat mühifll 
smız. Fakat iş bir mahkeme bil olmasr, izah ettiğimiz siste- muvaffakiyet dde etmeğe im- kin ~udu_tlara müteal~ik bir ta- mezun bulunacaklardır. Bu esa- ler, pencerelerine kadaı· su ile dir. Yağmur devam ederse ye~ 
hükmünü tenfizden çıkıp böyle me göre bir zarurettir. Borçlu kan yoktu. Muvaffakiyetin en kım ışler;n tanzimi meselesi ver sın kabulü hususuııun hükil.me- doludur. Limandaki vapurlar bir seylaptan korkuluyor. Şiıll 1 
vasi bir sahaya girince, hususi mahkeme huzuruna çıkmadan, mühim unsuru su veya bu sınrf dır. Bu cıhctten de alakadar dev te ait tuz inhisarına bir tesir demir atmağa mecbur kaldılar. diye kadar yağmur ve fırtıUS l 
bir teşkilata ve adi icra usulle- aleyhine bir ilam sadır olma- geınileriniıı tahdidi değil, tabak let1erle ~iyasi suı·ette halli ikti- ı yapmamasr muhtemeldir. Bu in Kırktan fazla kayık batti. Nü- devam etmekte idi. 

1 ~ rinde bulunmayan bir taknn mü dan takip edilebileceğine gö- kuk sahasına isal edilmiş olan za eden ı~:er mevcuttur. Rapor• 1 hisar mucibince Hindistanm fusça zayiat yoktur. Balıkhane İZMİR, 3 A.A. _ İki iİI 
racaat yollarına lüzum olduğu re, itirazlarını kullanabilmesi, siyasi eser ve neticedir. İtilafna- da bu nokta~an bahsedllirkeo büyük bir krsmrna tuz hükumet su içinde, ada halindedir. Kor- gündür yağan yağmurlar bu~ 

11 
derhal ~!aşılır. ~şte kanuı_ı.~- bir yan!ışlrğa uğ~~~a~ı i~.i~ me, başlıca alakadar devletler ~ ran~_a, lngilt7re gibi. devletle- tarafından tedarik edilip veril- d?.n~~ki ~~re~teler denize dö- kara inkılap etmiş ve İzmir şeb . 
mıızun bır takım şikayet ve ıtı- elzemdır. Fakat ulkem1zın vus aıasındaki bahri frı.şaat müsaba- nn nufuz ve ıdarelen altında mektedir. Bu sefer yapılan iti- kuldu. Muthış fırtına devam e- ri için mühim hadiselerden ııı+ 1 

raz. mercileri kabul e:mellinin ~i,. ~~saiti. nakliyenin . k_ifayet- kasrna mani olmaktadır. ~ulunan yerlerle ve Msır ~~azisi lafın hakikat şeklini almasr bü- diyor. Konak vapur iskelesi su- dolunan sulu kar bir müddet 
ve ıcra kararlan aleyhine tem- sızlıgı ve nıhayet temyızın mad İtilafnameniıı en acil netice- ıle hud1o1du olan İtalyan mustem yük bir memnuniyetle 'karşılan- !ar altında kalmıştır. Vapurlar yağmıştır. 
yiz yolunu a~sının ve bu su- di ve manevi bir çok müşkülat si alakadar 3 devletin önümüz- lekesinin istikbaldeki emniyeti mıştır. Çünkü bu itil§! kongre- işleyemiyor. Telgraf, telefon 
retle eski usullerimizden ~yrd- içi~de çalı~rıı:ı-s.ı işin uz~masını d~ki tahdidi teslihat konferan- bu hud.ut işler~İn tanzimini i- nin Hindistanda toplanması der muhaberatı munk~ti~~r. İsta?-- Yozgatta tiddetli kar 
mış bulunmasının sebebı bu- İ~vıçredekı. ~ıbı de:hal ıntaç e- sına sıkı bir muhadenet zihni- cap eltırm~~~~r. , piş edilen yeşilmasa konferan- bu!~ ınuhab~:e guçl~e temın YOZGAT, 3 A.A. - ız sS' 
dur. . . • . dılememesı~ı mucıp olmakta: yeti ile ve aralarında herhangi Bah:ı ıhtılaf meselesı sma iştirak etmesine ve Hindis- edi!ıyor. Bugun saat ikide kar at devam eden karayel fıruıuısl' 

Kanunun tesıs ettıgı _bu usul, dır. Bu vazıyet. karşısında vazı bir devlet aleyhine müteveccih ltalya ıle ~ransa ar~smda ne tan işleri hakkında bir tesviye ya~a~a başladı. Ü~ seneden ru müteakip kesif kar yağmış~ 
.l daha-evvel muhtasar lbır kanun kanunumuz bır çok kararları bir misak bulmaks1Z1n gitme- vakıttan ben halledilemeyen bulunmasına set çeken en mü- ben yagmıyordu. İki buçuk sa- Kar şiddetle devam ed~or. B~ 

la, Hamsı~ i~ra . usulü !l~il~ ~~bili ~emyiz addetme~iş ve leri olacaktır." bahri ihtHaf >:eı;ı-iden mevzuu_bah him manilerden birini ortadan at devam etti. Menemen ovalan çok yerlerde münakaJat dunnıll 
, memleketunıze ithal edılmıştı. ılamsız ıcrayı daha dar bır sa- M. Henderson müzakerat solmakta ve ıki tarahn dogru- kaldırmaktadır su altındadır. Akçay Gediz ne- tur. 

ı : İsviçre kanununun iktibasile be haya hasretmek mecburiyetin- esnasında bir Akdeclz misakı- dan doğruya müzakeratla bir y unanista~da he l" 
. 1 raber bu usul de daha kat'i ve de kalmıştır. Mütehassıslar ko nın veya diğer herhangi bir mi- türlü halledemedikleri bu ihti- ye an Menemende muha-

.i geniş bir surette y.erleşmiş ol- misyonunda icra kararlarının sakın akdi mevzuu bah- lifın nihayet Londra'nın teşeb- AT~NA Z (A.A) ::-- ~u?ya- •• 
~ d!1. Fa~~ tatbika~ t~şkilatm temyiz.ka_biliy~inin tevsii hak- sedilmemiş olduğunu ehem- ~üsü ile bir neticeye va.-ıı olaca- lada ~ır. toprak çokuntus~ .?ı.: keme bugun 
, zafı, suınıyet ~~~hı hır .tak~ kındakı hır teklı_f te b~ düşünce miyetle kaydeylemiştir. İngi- gı anl~şıl.ıyor. Maaınafih. bu bu- muş, ıkı ev ynkılmıştır. İkı olu İZMİR, 3 (Hususi) _ Di-

ı 1 borçluların va~~-ıtırazlarıle mu terden kabul edilmemıştir. liz Hariciye nazırı, bu itilafna- ıusta ıbtıyat ve ketuınıyet ~e vye 8 yaralı vardır. vanı harp bugün muhakeme 
ı ı c~del~ edemed~~en bu, ha_d: (Devam edecek) menin İngiltere_ Fransa_ İtal- elden bırakılmıy~r .. I~alya de unan memurları sen- 'Yapmamıştır. Yalnız jandarma 

d~ zatın: ıo~ ıyıb~l~ usul,liışı fi)ipin adalarında ya arasındaki dostane münase- F{ansa ar~aınd,a ıh~lt~ mhudc~p dika yapamayacaklar kumandanı yüzbaşı Fahri ve 
11 ~~taa1hdi Y Vu ~· ır ~rma_ ~ k l k betleri takviye ve tarsin edece- ~.an ~~e ': !~'°!;d.a A/~k 1

" ATİNA 2 (AA) _ Meb'u- Mehmet Ali B. Jere ait evrak Ü· 

Tifo salgını 
Fırka Grupu içtinıS 
ında Sıhhiye vekili 

izahat verdı a .e . e t:°k ço ı ~.cra argaşa ı ğini ilave etmiş, fakat Amerika ~ tea ı .a,t )ışı_ ;gı ı~ k~ .aya san meclisi mem~rl~nn sendika zerinde tetkikat yapmıştır. Fah-
yerıtnebagelnedml a emeye mura- ~AŞİNGTON Z (A.A.) - ve Japonya ile dominyon hüki1- ad~tıe"aızı ışı en e var.dır .' şı~- vücude getirmelerini meneden ri Beyin verdiği istida tetkike- ANKARA, 3 A.A. - Fırlıl 
caa e ş a ı ar. Zabıtler geçe ay T 'ta 1 . bl" - dil . uh ı ta yan arın ora a ıçenye d"lm" t" E km ·ı~ "d F"lh k"k k hAl ' n uyug vu met erme te ıg e mesı m - d • dd ·ı . h kA kanunu ittifakla ka'bul etmiş- ı ış ır. vra ın vı ayet ı a- grupu bugün öğleden evvel gt 

,; a .ı ~ anun~n a __ en kua gelen ve iki polisin ölümü temel bulunan itilafname hak- og~u yapt .arı 1 e_r!. _are atla re hey'etine verilmesi de muh- is Vekili Cemil Beyın· riyasetiJI 
mer ı 61 ıncı maddesıne gore ne ve 20 kişinin yaralanma k d f .1A . ah k erazı meselesı tazelıgını muba- tir. t ld" D" h "b 1 b tan lrurtul<lu" "d sına m a tası at ve ız at verme f k d" Venizelosun torununu eme ır. ıvanı arp yarın mu de içtima ederek tifo salgıı1 

d
. orç u o;ç .. k dgu

1
.
1
1

1 
• sebep olan kargaşalıkların fail- ten imtina etmistir aza etme te ır. hakemeye başlıyacaktır. hakkında Sıhhiye vekili Refi! 

ıasmı vant gosterece e ı e- 1 · hakkınd "f b 1 · - 1 · d · d gw k ld ak • • · d h l ·· · erı a 1 şaatta u un- M Muasolini ve Roma ngdtere e sanayı a a a ırac ımış MENEMEN 2 (A.A.) - Beyin izahatım dinlemiştir Ve 
11 ek.kar a gostf~'rmkezse mercı mkatadırlar. Kargaşalrkların · itilafı ' nu Örfi divanı harp mahkemesi bul kil Bey izahatında şehrixclzd1 
muva ten re ı araıını ve- .. bb" 1 . Am "k k • g:anu ATİNA 2 (A.A.) - Bir ta- .. 1 ... 1 d . 
rir" fakat bu 'iddiayı varit gös ~use ~~rıh erı kana~ en LONDRA, 3 A.A. - Daily LONDRA 2 A.A. • - Avam kım şerirlerin M. Venizelosun gun :a 111~ 0~ eMe;ı evvel hı~ cet tifo salgınırun teşrinievvelde 
terecek deliller,, in taıkdirinde ?vve 1 ım a etme. ve 0.re- Herald gazetesi M. Mussolini- kamarasmda Sör Austen Cham- torununu dağa kaldırmak tasav s~ a .tetmı~r. ıral~y Ata Be pek mahdut bir miktarda başlı• 
bazı itiraz mercilerinin gevşek ~ıd~r aıa;mı ele geçırmek ~ıye nin bir mektubunu neşretmiştir. berlain tarafından hükfunetin vurunda bulunmakta oldukları- Y~ rı~set_ınde _ak~edılen bukcel yarak yüksek derecesine vardı· 

ı~ davranması ve yahut bu husu- dn eA ku unl anı . 1m1ut~~ldsp .~1 - İtalyan başvekili bu yazısında sanayi ihtilaflarna dair kanun na dair bir Atina gazetesinde sk e, danısKa Janl armha ta nn ğını, kanunusani ayı içinde tifo-
l k"k d k kad k 

1
. ır. s er er e aı e erı o uru e İt 1 .1 F İ .1 . . . 1 habe 1 uman anı ema ve esap me ya musap olanların miktarınJll , su tet ı e ece ar uvvet ı 'k FT . k 1 .1 da a ya ı e ransa ve ngı tere a- layihası karşısında nasıl bir hat ıntişar etmış o an r ası sız H d" B 1 . h k .. • 

olmaması bu usulün krymetini ce . ve ı ~pın as er.ene a - rasmda deniz işleri hakkında tı hareket taki edeceği tarzın- dı:r. muru. am ı . ey e.nn. m:u a e 70 kusur oldugunu, bundan soı 
k ..:ı:: .. •. f" B" d dakı mahkı1mlar aynı zamanda husule gele "t"l'ft . P Belçı·kada zehı.rlı' gaz melerıne devam edılmıştır. Ma ra gittikçe düşmeğe başladığıII 

ıı ı;o ,,,....şurmuş ur. ır e mem- kıyam edecek idi n ı ı a an ~emnun da sorulan bır suale cevaben M. 10.mat ve ah detl . .. . • _., 
• leketimizde çok sakim bir iti- H" d. d · .. k kaldığını, bu itilafın Ingiltere Mac Donald bu layihanın tet- . ş .. a erme ~uraca soylemış ve hastalığm sulardı~ .. 

yat vardır bir çok borçlular he- ın ıslan a muza ere ile İtalya arasındaki ananevi kik" dil . ı h mesel esi a: edılmek ~zere ce~bedılC?' şa- değil temaslardan sirayet ettığ 
ıne memur e mış o an u- hıtler ve mudafaa dınlendıkten · ua 1 · · v kil Beı 

men imzalarını inkar ederler. YENİ-DELHl, z (A.A.) - dostluğu ve Fransanın itidal sus:i komitenin vazifesine de- BRÜKSEL 2 (A.A.) - Bel k fh" d"l . . 
111 

ve ey emıştır".. ~ ~ 
ıl Avrupa-da pek nadir tesadüf olu Umumi vali Gandi arasında ce zihni'Yetini bir defa daha isbat vam etmek üze•e yarın toplana- ga Ajansı 28 şubat tarihinde Vsonı:a1 aıkrar te !lffi e 

1 milışt~ı; salgm karşısın~ _hükumetçe 
k · b"• ·· ·· · - · · be k di r en en arara nazaran as erın zım gelen tedabınn zamanmdl nan ve ço gayrı ta ıı gorunen reyan etmekte olan mükaleme- ettıgını yan etme ·te r. M. cağını söylemiştir. Hükumetin :ıpu!.ı;ızn !s;ı,..!qım ı urue:ıı!6ı:ıg M . d lb" . k' 1 B . . . . •. . ·. 

bu hal maaıtteessüf memleketi~ leri girmiş olduğu çıkmazdan Mussolini, bu itilafın beynelmi- bu mesele hakkmda ittihaz ede- yeniden zehirli gazler sevkedil ;ısa ~~-k~r ~u~ ~~!:. h 
0 ıttıhaz .. edildigıru, a~l~er:i gaJ"I!ı 

, mizde pek taammüm etmiştir. kuııtamıak için yeni bir takım lel münasebetler üııerinde ve bü ce~i kararın mezkur komitenin miş olduğuna dair olan haberi ~a _na_gıd 1 
en ha 

1 
a zon, .hu~et ~evaırı, re~ı:nı~. 

,_ Eskiden imzanın mühürün ve çareler bulunmasına 1 lın k tün dünyanın iktısadi vazi etin .. rmki · · d mevsuk bir ınenbadan olan ı"s- enn 3an arma esap memuru gayrı resmı muessesattaki ıntı 
- "'h"" .. b 1 ' f danb 1 d p lam ça ı~ı .. a d h l b" k "'lA 1 Y - ya ıçtıma an sonra yapaca tarafından telefonla jandarma temi bulunulan mahaller datıi 

mu urun
1 

orç uinkta:a m abs~. t? ırul. har .. en
1
.fto dm~haf~lı ışle e ~_Yırk~' ıra suuhame y

1
ap

1
ma- ğı vasayaya tabi olacağı mütale tihbara atfen tekzip etmekte- kumandam muavini yüzbaşı olmadıg"ı halde bütün şehirde 0 

ıruş o masmın arı en ta ıı nn s ve ıti a a ogru tstika- sı mum un ve m teme odu- ası serdedilmektedir. dir. s !Ah ddi B · kil. b. · · . . . . A . .t 

b. ul hak k "d . . l ld • .. lA - d ·1· . . a a a n eyın ve ı ınncı tuz hın kisının aşıya tabi tutll' 
1r ?s. ~u e;ne aı esı, secı meta mış o ugu muta aasmda gunu a 1 ave etmıştır. Avusturyada siyasi Sun'i alhn imal edildi mülaznn Kemal Be e sö lendi • .: · · · --' 

ıi yesı, ilını az, acız bazı dava ve- bulunmakta ve bu tahavvülü bil PARİS, 3 A.A. - Matin ga- • • •. b" 1 y t1 Y kA . dugunu soylemış, bu gıbı S<Y 

~ killerinin en birinci müdafaası hassa Yuvarlak masa konferan zetesi yamı neşredileceği evvel ıntihabat MADRİT 2 (A,.A.) - Hoya ~ sa d~t ~fumJ., ş~ sı:;:e. e atıp hastalıklarla mücadele için ~ 
1 idi. Bu sakin itiyat ta yeni sı murahhaslanndan ücünün ce bildirilen deniz itilafı metni- CENBERRA Z (A.A.) - Official de Lunes gazetesine \U:U d 

1 
en./ '. en ısıne ~l- nacak tedabir ve bu meyan ' 

kanunun koyduğu !bu faide- her iki taraftan ihtilafgirlzlig"i nin matbuata tebliği hususunun Avusturalyada siyasi meclis gu nazaran bir kimyaker civa ile leEenf vd~Z1T~.Y1kyapmıştır. e şehrin su yollarle lağım!~ r l"' l k . . d . . p b ld - . "h l . 1 . . . . ına en ı ur ceza kanunu- ıslahı meselelerin te ,ettıUŞ ~ ubsu aku memb. ehealtımız e. tes1!"- terked.erek tekl_if oluna_n şartla erşem e veya Cuuma gününe rbupıın:nnh _ yapı;nış .o Bugu kiu_ı1tıMa a tın ı~a etmı_ştır. ~ımyak~rın nun 230 uncu maddesinin ikin- tı"r e mas 
g sız ır an ır e getıren a- rı yemden tetkık suretııle vuku kalması muhtemel olduğunu ın nı aı netıcesı, aşve . yapacagı yem teknık tecrube- • f kr fk .. h . · 
C millerdendir: İmza inkar edilin bulan müdahale ve tavassutları yazıyor. Hükumet, bilhassa ha- Scullin ile Hazine nazırı M. ler memnuniyet bahşolduğu "~ 1 :m~.~~v 1 

an uç ay ar Osmanlı bankası 
L ce •borcun esası meçhul bir hale na atfetmektedir. riciye bütçesinin meb'usan mec Theodore'e tam bir muvaffaki- takdirde lbir İspanyol bankası kse ve umu . ete. kadar muvak mu""du··ru·· 

r k f tin hk 1 d • - 1 li . d .. "' t t "n et . t" G . k d' . k A aten memurıyet:tnden mahru-
ge ~Y~~l~ ey ı~el ma eme spanya a ışsız ere sın e muzakere mevkıınde bu- ye emdı H ~ışır. ruMp, aTyhnı en ısıne na dı muavenette bu miyete mahkı1m olmuş., Hamdi ANKARA, 3 (Telefonla)", 
ye_ınt ı zarurı o uyor. d lunması dolayısile efkarı umu- zaman a azme nazırı . e lunacaktır. Ef d" d be . . y J 

Imzarun icra hakimleri tara- yar ım miyeye bu itilaf hakkında biran odor'un 18 milyon İngiliz lirası ' en ahı ke raat etmıştır. a- Devlet Bankası tesis hey'etİ . 
' 1 · d d h ı · b tt" "lm · MADRt A k t" de H · t h ·1· M. Lutherin nutku mı m eme yoktur zasından Osmanlı Bankası ı:ııii , ın an er a ıs at e ın esı T ı (A.A.) _ Me- evvel malumat vermek arzusun ıyme ın azme a vı atı M"" d edilen.· •ıAhl 

b:: m~~uı:a bir çar~ gibi düşü- sai nazırı nezaret memurların- da bulunmaktadır. i~_ra.~ı h~kkmdaı~ takririni de LEİPZİG 3 A.A. - Alman Iz~İ~ ;~ Meneme:~: Y:~den dürü İstanbula hareket etti. 
ıJ ~ule?ılır. F~kat m1:1teha~sıslar dan birçoğunun Endülüs işsiz- b~yu.k bır ekserıyetle kabul et- bankası müdürü sabık Başvekil yapdan silah taharriyatı neticeaiııde l!P!!!o!!!lik!!!!!!a!!!r!!!k!!!i!!!li!!!se!!!s!!!i!!!p!!!a!!!p!!!a!!!z!!!la!!!r!!!ı!!!n!!!ı !!!!,~"'s1 .onıısyonu ıcra daırelerıni! bu leri menfaatine bir gündelikle- Bir grevin sonu mıştır. M. Luther, Leipzig panayırmm 2 mavzer ve 8 tabanca bulundu. Sa- k "di ~ 

i.adar >-::lilhiyet vermeği, usnl tine terke karar vermiş oldukla KALKÜTA 2 (A.A.) Peruda ihtilat açılması münasebetile söylediği hipleri hakkında takibat yapılmakta ~~l:d:.:~~:C:!~ ~ni: 
' n:ul~akem_e, kai<le_,l&i~den inhi- ~ı~ bildirmiştir. Bu. harekete Grev ilan edilmiş olan 50,000 LİMA 2 (A.A.) - Arequipa nutukta ezcümle Almanya hü- Enis Fahri Efendi Fahri Ef. mevcuden Adliye! 

rafı, teş~ılatın zafı, ıc~ra karar ıltıhak eden nazır bır aylığını kenevir iplikhanesi amelesi hic daki ecnebi peru ithalilt mecli- k_ümetinin Yfoung plarum hile- "' 
l~rının hır çoklarının bızde tem müste ar da onbe .. .. " ·· ·· · ~ • Y 
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erberler, c-uma günleri dükkanlarını açmamağa karar verdiler 
vııay~tte 

Z.Odaları 
Ellinci yıldön Ü mü 

tes'it edilecek 
Zabıtaya hücum ve 

küfreden Haçik 

Belediııede 1 Ek 1 · oııom 

~a~~ ~~:~ -lhrakıye 
bahs değil Vapurlara kömür 

Tek taksi talimatnamesinde nasıl Verilecek? 

1 

Ziraat Odası yann bir içtima 
aktedecektir. Bu içtimada aç~l~ 1 
cak olan çiçek, hayvanat sergısı 

ay dokuz gün hapse mahkum oldu; için jüri hey'etleri intihap olu- fk· 
nacaktır. Bundan başl~a baml- · 1 
mış olan sergi talimatn~mesi 1 

son defa okunacaktır. Talımat
name civar vilayetlere de ta

Hükumeti tahkir 
cürmünden de ayrıca akip edilecek 

yeniden bazı tadilat yapılaca
ğından bahsediliyordu. Dün be
lediye reis muavini Hamit B. 
buhususta şu izahatı vermiştir: 

- Bu hususta yaprlacak yeni 
bir tadilat yoktur. Esasen tek 
taksi için şoförlere iki sene müh 
let verilmiştir. O zamana kadar 

Ticaret Odası meclisi gele. 
cek içtimada limanımıza gelen 
Türk ve ecnebi vapurlarına ve
rilecek ihrakıye meselesini mü
zakere edecektir. İhrakiye me
selesi hakkında Odaıun iki ayn 
komisyonu ayrı, ayrı iki rapor 
vermiştir. 

mim olunacaktır. 
Ziraat odasınca kuş yetişti

ren maruf zevatın isimleri de 
tesbit eailmiştir. Bunlara da ser 
giye iştirakları için davetiye 

8 
· za ediyorlar gönderilecektir. 

trber/ k cıınıa tatili maıba/asını ını er arar/afltrtiıktarı Ziraatçıların içtimai 

B ı 
YJann Ziraat Odası içtimaın 

b ı Cuma arı dan sonra şehrimizde bulunan er er er bütün Ziraat mektepleri mezun-•• k ki lannın iştiraki ile vilayette bir 

U kaA n açmayaca ar içtima aktolunacaktır. . 
Bu içtimaa Avnıpada tahsıl 

c> • • görmüş olan bütün ziraat mekte 

D .. 
1 

: d yapılan bi mezunları da iştirak edecek-
un Jale gazınosun a . . lerdir. • k ı}dı Ellinci seneyi tesit 
IÇtİmada buna arar ver Türkiyede ilk Ziraat Odası-

Cuın .. 
1 

ceıniyeti tarafından Ticaret o- nın teşkili bundan elli sene ev
~ her: gunleri açık ~u ~: dasına verilecek, Ticaret ~Udü veline isabet etmektedir. Bu se
ölg h erlerden ruhsatıye a riyeti tetkik ve tasd!k ettı~en beple çiçekcilik sergisinin açıl-
c b' akkmda Şehir mec1isi!1- sonra tatbikatına geçılecek_ tır. dıg" r gün ziraatçiler bir çay ziya-
. ır talimatname kabul edıl- ab 

.1•ti. B k 'b' bele- Berberler imtihana t 1 feti tertip ederek bu yıldönümü 
u arar muct ınce 1 ki .. · l' kl d' :Ye c ünl' • dUk tutu aca ar nu tesıt ey ıyece er ır. 

• uma g en -
lllarını açık blunduran Yakında berber esnafının Hıfzıssıhha U. Müdürü 

lıtbcrlerden ruhsatiye bedeli diplomaları tebdil edil~~~~k~e Bir müddetten beri şehrimiz 
liıılltn~ta idi. Bu ruhsatiyele- 926 senesinden sonra l~di ~~ de tetkikatta bulunmakta olan 
" ltıuddeti hitam bulmuş oldu açmış olan berberler be y. S hh' kil ti • h f 
julldan yenilerini almak için be nin son kararı mucibince imtı- ıhh ıye ~de .... e AsumumBı ı zdı~-
Ctfj,, b . 1 k e bunlar sı a mu uru ım ey un 

ı· ,e tarafmdan beroerlere te hana tabı tutu aca v . . Ank · · f 
~~at icra edibni~ir. Berberler berberler mektebi. h~yetı ta.lı- a~aya gıtmış .ır: 
ılal4ı saat ı4 ıe Jale gazinosun- miyesi tarafından ımtıhan edıte Yenı Iran sefırı nerede? 

. fevkalade bir içtima aktet- cektir. Yeni İran sefiri Sadık Hanın 
~~erdir. Bu ~ç~ima . çok hara- Ruhsatiye resmi ne nisbette Tahrandan hareket ettiği bir ay 
ittt.h olduğu gıbı 7~ ıla 800 .. aza alınacak kadar evvel şehrimize bildiril
lıa~ak etmişti. Bır ç

1
°k. m~~- Cumaları dükkanlarını aça- mişti. Halbuki sefir henüz gel-

.adan sonra berber erın onu- . · · N d b ı d • llıiiıdeki cuma gününden itiba- cak esnaftan alınacak ruhsatıye ~etştırk er~ ~ ~ 1:;1 ~lf: 
~Cıı. dükkanlarını kapamalarına parası bazı yan~ışlıklan meyda- a ran koedn~o os anesın e -
"i.İr b' k . 'h d'lm'a ve na getimıektedır. Esnaf, bu pa- nememe t ır. 
tah_.-ır ~rar ıttı az e 1 b~~t.. ranın bedeli icara nazaran veri- Eytam hesapları 
L~ edilen mazbata u un -· . k d' B l • "'tbcrl fmd . a edil- lecegını zannet~~ te ı~. e e- komısyonu 
illi . er tara an ımz. d' ·6 muavını Hamıt B. bu 

01 
§tır. Bu mazbatalarda unzası ıye reı d" k'. Dün adliyede eytam hesap-

llta dükk' A larına huı;usta ıyor ı. . D f d Şefik tİd' Yanıl.arın da an . Eld ki evcut kanuna na- lan komısyonu e ter ar 

Haçik isminde bir Ermeni y cdi- Halil Efcmli de Haçiği karakola otomobiller o şeraiti haiz ola
kulede ?•man Ağanın kahve:ine gi- ı:ötürürken m~rkumun bi~d~nbire e-I c~lardır, Tadilat met:elesi şim 
derek hıç ıebep yokken bir takını imden oıyrıldıgmı ve meçının kının· dıden mevzuu bahsolamaz. İki 
k~ürler. uvunnağa başlı.Yor. Ouoan dan çıktığını, ıo_n•a Haçil<!~. beraber

1 
sene bitip tatbikata geçildikten 

Aga, mu:!ahalc ebnek ısteyona da yere yuvarlandrgınr, Haçıgın yolda sonra b 'k" tl .. 
Haçik dı~nrı çrlmıadıktan ha§ka, hü- giderken: .. azı şı aye ere v~ guç
klımetin manevi şahsiyetini tahkir e-\ - Cümhuriyet ölmüıtür. Bir da luklere maruz kalınırsa ıcap e
der mahiyette sözler söyleyor. it bu ha dirilmiyecek. Ermeniler yafaya· den tadilat yapılır ve ona göre 
raddeyi bulunca Ooman Aia çırağı . cak. Beni Hafıza mı ırötürüyonıın?. de ücretlerde yeni bir değişiklik 
kotturup iki polis çaiırmağa mec· O ~naf~rcunun biridir ... c!iye bağırıp olur. Hali hazırda deği n bir 
bur oluyor. 1 çagırdıgını anlattı. kt " şe 

Fakat polis gelinceye kadar Ha· Bundan sonra diğer bazı şahitler şey yo ur. 
çik, cam çerçeve bırakmıyor. Sandatl dinlendi. Devletin maneviş ahıiyetini Konservatuar binası 
ya, masa, eline ne geçerse parçalayor.1 tahkir maddesine dair olan dava doı Dü k.. kş . 
Nihayet, polioler yetitip bu azılı he-I yası Adliye Vekaletine gönderildiği- . . n . u a am gazetelennden 
rifi karakola götürüyorlar. Haçik. bu için buna ait cürmün zabıtaya tahkir bın ;:eıu .k-onservatuvann İstan 
memurlara da beteliyor. Ağzına ge-1 maddesinden tefn'ki esası kabul edil bul cıhetınde inşa edileceğini 
len ~ürleri uvuruyor. Hükumete, di ".e maz.n~n zabıta!• hakaret, ınad yazıyordu. Yaptığımız tahkika
Yedıkule merkez komiseri Hafız desınden iki ay, 9 gun hapıe, ve 60 ta nazaran bu hususta k 
M h t B · ı· ahk. -"idi. mu arrer e me eye atıp tutuyor ve niba- ıra para cezasına m um = bir şey k 
yet hokı?da bir ~bıt varaka .. tutu- Hasan Ef.nin ölümünde M" yohtur. • 
larak Adlıyeye teslim ediliyor. Usta demın şubesi 

Haçiğin, 2 inci celsede muhakeme kasıt yok Emanette yeni tesis edilen 
ıine batlandL Gümüşıuyundaki yükıek mühen• müstahdemin şubesi talimatna-

~~eci Osman ~fendi Ha_çıgın diı mektebinde oturan Hasan Efendi mesinin tetkikine önümüzdeki 
tecavuzu hP.kkında izahat venrken dün oabah odasında ölü olarak bulun 
ezcilmle tunları söyledi: muıtur. hafta başlanacaktır. 

- Kıihvede oturuyordum. Haçik Hasan Efendinin kömürden zehir Süt fabrikası 
zil zurna sarh~~ İçeri girdi. lendiği anlaıılmıt, Fakat cesedin bir 

Ana ~"':at kufretm.eğe başladL Bu kene de Morgda muayenesi muva- Şehrimizde sıhhi süt tevzi 
~ada h~um~l alcyhmde çok fena' fık görülmüttür. Morgda yapılan o- etmek üzere bir şirketin beledi
•ozler aoyledı._ . .. .. topsi neticesinde Hasanda öldürücü yeye müracaat etti· i ve irketin 

Menetmek ıotcdık. Fakat tecavuzu birkaç haıtalığm birden mevcut oldu B • . g . Ş 
nü artbrdı Ma•alan devı'mıeg" e cam 1 z.... .. "im'" w·· oı·· d k t 1 aglarbaşında bır fabnka aça-• ' 

1 8 ... ıoru Uf r. um e aı oma- .. 
la~ı Yeı:_~ i?~inneğe baıladL Zaptede dığı anJaııhnıftır. cagr ~a~lı~or?u. Belediye reis 
mıyeceguruzı anlayınca poliı çatır- Y l . d muavını Hamıt B. bu hususta 
dık. . a an neşnyat avası ademi malfunat beyan etmiştir . 

Ha çık merkezd~n ırelen Hafız E· y · al h · d k · ala Y • b J d • • b " 
fendiye bağırıyordu: . arınd gazetesı . ~ :.,~.~ y : enı e e .ye utçesi 

- Beni Hafız Mehmedin yanma neınyat ka~~nı~ 81~ tant'kl' ~ att açd' Belediyenin yeni sene masraf 
" ·· • A af bi mıı, evra ..... ncı muı ı ıge ev ı 

g?t.urmeyın. n orcudur, hırıızm edimi tir. bütçesi bir iki güne kadar tab'e-
rıdır .. Ben anafor vermem• 1 ' dil k hi r . A 

Orada ben yanına yalda~arak, yap Hazineyi İzrar eden . erdi~l şek ~ meMc ısı azfas~.a te~ 
ma ebne diyecek oldum. J zı e ece br. asra butçesı 

üzerime hücum ederek ı...u ıoır- · papaz ar yeni elektrik zammı nazarı iti-
cL.. Bazı &karatan sahipleri mirasçı bt- bara alınarak daha kabarık tu-

- Isırdı au? rakmadan öldükleri halde muvazaa tulmuştur. Bu yeni zam 350 b' 
- Evet elendim, mememin üstün ıuretile batkalarına ait gibi ıröıtere- r ra t t aktad B l d' ~ 

den ısırdı. iki tane raporum var. rek hazinenin zararına hareket et- 1 u m ır. e e ıye yenı 
Oıman Efendi uiradığı zararlar melde maznun Senjorj ve Senbeaua zam karannt bugünlerde hiikU

için bin lira tazminat iıtiyo•du. Bun mektepleri papazları haldmıılal<İ tah- mete bildirecek, tasdik ettirecek 
dan oonra poliı komiHrİ Hafız Ef. kikata müddeiumumi muavini Nec- tir. 
dinlendi. Komiıer, Haçiiin taarruzu meddin Bey YllZ'ıyet etmiıtir . 

Komisyonlardan birisi Türk 
ve ecnebi gemilerine verilen 
Türk kömürünün hiç bir mua
meleye tabi olmamasını yalnız 
gümrük istatistikleri için muay 
yen zamanlarda malumat veril
mesi no!ctai nazarını ileri sür
mektedir. 

Diğer bir komisyon ise bu 
noktaya· itirazla kömür depola
rnun sergi esası üzerine satış 
yapmalarını ve gümrük kontro- • 
tunun aynrn baki kalmasını öne 
sürmektedir. Oda meclisi bu iki 
sistemden birini tercih edecek
tir. 

Trikotajcılar ve 

dokumacılar 
Trikotajcılar cemiyetile doka 

macılar cemiyetinin tevhidi için 
bazı fikirler mevcuttur. Yalmz 
bu iki cemiyet ünvan ve hey'eti 
idare azaları üzerinde bir türlü 
anlaşamamaktadır. 

Tütünlerimize dair 

bir makale 
Ticaret Odası tütüncüler en

cümeni dün Odada bir ıçtıma 
yapmıştır. Bu içtimada bir İsvec 
tütün mecmuası tarafından · 
Türk tütünleri hakkında hazır
lanan makale tetkik edilmiştir. 

Oda ticaret raportörü Hak
kı Nezihi B. in hazırladığı bu 
makale tütüncülüğümüzün hali 
istikbali ve tütünlerimizden bah 
sedilmiş tir. 
Balık yağı fabrikası 
Boğaz içinde poyraz limanın 

da bir ecnebi şirket tarafından 
balık yağı fabrikası yapılmakta 
dır. Bu fabrikanın inşaatı yakın 
da bitmiş olacaktır. 

ılcrek imza ettirilecektır. ~ al;ac~ ruhsatiye parası Beyin iştirakile toplanmıştır. 
• Ye_rtlen karar şudur: bedeli icara nazaran ~eğil, _bir Müsakkafat vergisi ı:ı. Bız cuma tatilini ~W:?'01'_!1Z· senedeki varidat~ ga;:n safıye- Müsakkafat vergisi hakkın- 1 ~-if.;~ llO o , •• # m 

laa<kına cuma günlerı dukkan- nin yüzde onu nıspetmde alına- daki kanunun 4 üncü maddesi- ~1. 
diflınızı açmamağa ka~ar ver- caktır. Ve. bu sene bu para e~- nin 4 üncü fıkrası hükmü, bele- Al /il [ 

na uiradığını, hakkında iftirada bu- Mali cihete ait tahkikat ile aynca 
lunduğunu söyleyerek 550 lira mane Defterdarlık vekili metırul olmakta· 
vi tazminat talep ediyordu. dır. 

rı:· llepimiz ibu ıkararı ımzala- ıu1den hazır~a ~~dar 01~ ı:ıud diye daire ve şubelerile bahçeıe- ,,.ıaar '' 6 
1 Ev hafta 1 ş •• • • • • 

... det için olacagı ıçın çok cuz i o- rine ve belediyelerin akar olma- 8 . . . uphelı hır ıntıhar 
Bu imzalı mazbata Berberler-lacaktır. yan ve irat getirmiyen açık ve Jr tamım v k f 1 

1 
kapalı mahallerine şamildir. a 1 su ar 

Otomobil kaza arı Tekaüt kanununda Talebeye terkos ici- B ı d" . b Nuri Ef. nasıl intihar etti? 3 çırak 
bir fıkra •1. e e ıyenın aşına 

Askeri ve Mülki tekaüt ka- rı ırse • } t zan alhna alınmıştır 
f·ı d . .1 k ış er aç ı 

nununun 4 7 nci maddesine aşa- 1 tre en geÇI r l ece ~elediyenin Evkaf~an . devraldığı ~vvelki gece sabaha karşı şunu ile canına kıymıştır. Nuri 
ğıdaki fıkra tezyit edilmiştir: Maarif emaneti şehrimizde- yenı sular beledıyenın ba§ına ~eşıktaşta Bayat pazarında Ha- efendinin intiharı esnasında dük 

Yetim maaşı almakta olup, ki bililmum resmi ecnebi mek- mesele çıkar~ktadır.Vazıyet şudur: lil İbrahim efendinin kasap dük kanda yatmakt l B h 
umumi, mülhak veya hıısusi Belcdlyenın aldığı bu ıulann k~--d b' . 'h k' 1 F . 3: 

0 ~ . e çet, 

ıd teplere bir tamim göndermiştir. bent, çes.me vesa ire gı'bi tamire milh '"wı a ır .ınti ar _va ası o -. ahn, Mustafa ısmındekı çirak-

y ı b 
. . d k kaza 0 u bütçelerden ücret alanların ye- B be · · tu Halil lb ah f di ı ba a nız şu at ıçın e aç tim maaşlarının rusfı ve bunlar- u tamimde tale nın ıçeceği taç aksamı ~çin varidat menbaı yok- ~uş r, A r ım e en - ";!' ta nca sesini işitmemişler-

d ld 
? su hakkında bazı mevat bulun- tur. Halbuki bcledıye bu sulan vari- ıun tezgahtarı 24 yaşında Ke- dir. Behçet sabahleyin ilk evvel 

VC kaç şöfer cezalan 1rl 1 • d?n ma?şlı bir hizmete tayin e- maktadır. ılatile beraber aldığını zannetmiştir. maliyeli Nuri a1nmın ortasına uyanan adam olmuş ve N .. 
S .. . . . .. .. 

1 

. . bücüş olan dar dılenlerın maaşının tamamı ke- Mektebin vaziyeti maliyesi Binaenaleyh bu suların tamirabru be tabanca sıkarak intihar etmiş- cesedini görün k ~r:._ıun 
c k eyrusefer ıdaresının, kuç~- nn zaten :ş r· lerin arabala- silir, Bıı suretle maaşları kesi- iyi su teminine müsait olmaz ve lediyc yüklenmek mecburiyetindedir. tir bir diikkand ce oşup ıger 
ı: kadrosile ve b~tün gayreb- sokadltlalircınesin:S;~elerine mey len yetimlerin - aldıktan maaş tcrkos suyu ic_mek mecburiyetin Belediye reis muavini Hamit Bey . İntiharın sebebi meçhuldur lil efe d' . a ydatan l~s~ahs~diHa Çalışmasına ragmen hemen rnu e .. tt h kald kl bu hususta bir muharririmize demi• M lek . d . . · n .ıyı, 0 

a po ısı a se-
her .. . . emek için tatbik edile ve ucre en ma rum ı arı de kalı~a. terkosu filtre ettire- tir ki: ' em etın e evlı olan, bır de den haberdar etmistir. Müntehiı 
b' dgun, bırkaç otomobıl kaZaSı da:; vem:ıddetl' tedbir bu kabil takdirde • kanunen haklarının cek vesait bulunduracaktır. Bu - Memurlarımız evkaf idaresin- ~o~uğu ~~unan Nu~ efendinin Nuri, Halil efendi~in teyzeza
herbien kaytediliyor .. Bunun se- cef .. ~n ~1 ıı ı·nden ~hliyetna- sukutuna kadar, muhassas ma- hususa çok dikkat edilmesi ve de tetkikat ya __ ptı_ıa.r, fa.kat •.ularm. ıs- ın .. :tıharı ıçın es.aslı bir sebe_ p gö- desi, Mezbaha ka"tiplen'nden 

bo 
ni şehirdeki seyrüseferin şo or ~r~nalrne akten aslarının tekrar itasına devam zukluğuna mı atfedeceğiz? melerını ır. olunur. filtre olmayan suların içirilme- !ahı ve tamın ıçın hıç bır vandat rulememektedır. Bunun ıçin ay- Sabri efendi de eniştesidir. Nu-

mesi bilhassa isaret edilmekte- menbaı bulunmadı. Evvelce bu sular ni dükkanda çalışan ve ikamet ri ef d' b nl . fh . 
~eyrüsefer işlerile alakadar Alınacak t~~~irlerin ~n ~ü- Daimi encümen evkaft'a iken varidat mcnbaı olarak ed . en ı u ara ın ı arını ıcap :ı3lfilıiyet sahı'bı' bı'r zat bize şu himlerinden. .bırısı de şoforlenn dir. aşar vergisi varmıf. Bu da epeyce bir .en Behç~~· Fahn, Mustafa is- ettirecek hiç bir şikayette bu-
h ba 1 im Vilayet daimi encümeni dün Tıp fakültesi meclisi yekfın tutuyormuş. Halbuki timdi i- minde 3 kişı zan altına almmış- lunmamrştır. Ölüm şüpheli gö-

ıza atı veriyor: çok sıkı bir ınzı t a tına a - içtima ederek şehir hastahane- Haber aldığımıza göre Tıp ~r k~lkmış_ olduğunıi;"nbiz~ ~limize lardır. Bu Ü~ kişi dükkanda yat- rUldüğü için ceset morga nakle· 
b' - Kabul etmek lazımdır ki, masıchr. . !erine mubayaa edilecek ilaç iş- fakültesi meclisi müderrisini hıç bır vandat geçmış degıldır.,, malarına ragmen silah sesini i- dilmiş. Tahkikata müddeiumu-
ırçok mu"şkilaAtla k~,.,.,ı~~~•ak İstanbulda tam 3500 ehlıyet len'nı' tetkik etmiştir. Belediye kendi suları i•ı· 'ki şitmemişlerdir mı• Necmettın" Bey · -,.-~ perşembe günü fevkalade bir iç . . • n 1 ae- · vazıyet et-

;alışan seyrüsefer idaresinin li şoför vardır. Maliye müfettişlerinin tima akdederek komisyon tara- nelik bır tamır ve 111.~ programı Müntehir Nuri efendi geçen miştir .. 
gösterdiği gayretle, şehirdeki Buna mukabil takside işle- teftı"şlerı' yapmıştır. Bu sene de ıki bent tamir sene memleketine gitmit 3-4 
kazalar geçen seneye nazaran a- balar 1100 den fazla de- fmdan tetkiki bitirilen kitap olunacaktır. Bu meyanda son iki sene l lmi . A d • kan Kardeşini bıçaklamış 

yen ara hakkında kararını verecektir. zarfında belediye 200 den fazla •e"- ay evv~ ge ştır. v et1ıe 
Zalmıştır. Bu farla gösteren bir -·ıdi Maliye vekaleti hey'eti tef- • • kusmaga ba.,la"''• bunu ·- Kadrko"yun·· d K ba"al d 

Ufak ı"statı'stı'k .. "" r. A Meclisin komisyon tetkikatını meye su vermiştir. ~ --ır• ·~ e ur g r e-
b- tişiye reisi dil Bey İstanbul E kaf 1a b lan dd un· teda rede tu b A 

Gen
. kalan en haşarı kısım, ta~dik edip etmiyeceği belli de- v su nnın devrinden oonra rem aş gıcı a e ış, - o ran ara acı li Rıza ile 

Geçen sene Kanunusanisin- ak d mıntakası teftiş hey'eti dairesin ğildir. bu programın tatbiki teblikeye dü- visi başlamış, fakat buna rağ- ~desi ~~t dün alacak yü-
de müsademe ve mecrubiyetle- karnesiz, kaçak çalışın ta ır. de çalışmaktadır. şer görünmektedir. men içkiden vazgeçmemiştir. zunden bınbırleri ile kavga et-
rin miktarı 

4
5 tir. Bu sene ayni 35 kişilik kadrosile seyrüse- İstanbul mmtakası müfettiş- Tevfik R_cep B. İn - .,..._ Çapkınca bir adam olan Nuri mişlerdir. İki kardeş arasındaki 

ayda bu miktar 35 e tenezzül et fer idaresinin inzıbatı teminine !erinin adedi de tezyit olunmuş M. Klot F arer cumartesi geçen ~eO:e . Altmkumd~. da 'Ju. kavgada Hamit agabeyisı 
rniştir. ise imkan yoktur. tur. Müfettişler usulen mali de- İntihabı • • tabanca ıle ıntihara teşebbus et Alı Rızayı bıçakla yaralamıştır. 

Ş .. f t K 
1 

• . lmak . · vairi ve meyanda emlaki milliye Ycıu· Tıp fakultesı· reı'sı· Tev- gıdıyor miş, fakat kurtarılmıştır. O za- K k • _ • 
ubat içinde seyruse er ara- aza ara manı o ıçın bt ı-fından tecziye olunanların.. ade- tatbik edilen tedbirlerden biri dairesini de teftiş ediyorlar. fik Recep Beyi..-ı intihabı dün Şehnmizde tetkikatta bulu- man intiharına sebep olan ha- O aın mu e ası 

di 314 t"' de otomobillerin caddeleri ış- incir kurtlarile usdiki aliden darülfünun emane nan Fransız edibi M. Klot Fa- dise Bebekte alakadar olduğu bir kadın 
Bunl:an 

93 
ü karnesiz, 

9 
u galinin önüne geçmektir. tine gelmiştir. rer cumartesi günü Fransaya bir kadının kendinden yüz çe- Galatada Rus manastınnrr. 

ehtiyet~iz 
34 

ü saati mühürsüz, Halbuki, gene bu kadro ile mücade'.e hareket edecektir. virmiş olmasıdır. Bu seferki in- üçüncü katında oturan 25 yaşrr. 
~8 i saati' bozuk, 

34 
ü caddeyi bunun önüne geçmekte kolay lZMİR, 3 (Hususi) _ Ber- Talebe nıübadelesi Klot Farer yarın akşam To- tihar~? ~a böyle bir kadın me- da AMa~~ Yopyo kokain müp-

ı•gaı d 1 kolay kabil olma ·or. lin sefiri Kemalettin Sami Pş. Dünkü akşam gazetelerinden katliyanda bir çay ziyafeti vere- selesı ~tımalden uzak görülme- telası ımış. Evvelki gece faz'· 

.• • 6 sı sür'atı seyirden o a- . .. . . . - k · m kt di N · f d' Ik' "' 
S f d h 1 h 

· · h · ·· ·· · b' · d ··ıf·· l A -' ··ı ce tır. e e r. un e en ı evve 1 kokain ı'stım· alı' netı'cesı'nde z~ 
Yı tecziye oltmmuşlardır. eyruse e: ı. are;:;ının a en şe nmız aşarat enstıtusune ın :n aru ununa vrup1 ·ıaru - kşam B •1 ~-Şehirde vuk:.ıa gelen kazala- meşgul clnıaga ımkan b_ulabil- cir kurtlarile mücadele için fan- fünunları arasında talebe müba Raşit Bey bize dedTki: a. t t eyog u~ ~ıkmış, KabI?· hirlenmiş ve ölüm tehlikesine 

, k 
' · .. d li · 1 ·· d · · d 1 · 1 • d H ns e 0 urmuş, ıçmış, sonra ır du"'şmu·· tü"r. Genç kadın çabu'· 

, · .~ i kı~:m r, a:tca r mı o1'u, e parazıt er gon enruştır. e esı yapı acagını yazıyor u. - enüz bu hususta mukar- d - _ • ı · edilerek kurt'arla Bu ht.•stısta müracaat ettiğimiz rer bir şey yoktur. Bu bir tasav- müd .et dolaşmış ve dükkana yetişilerek hastaneye kaldırıl
t' gelmış, yazıhane de alnının or- mak suretile ölümden kurt l-
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4 :\llLLIVET t, .\ ll::i \\lBA ~L\RJ' l9Sl 

J l K ... incma~ındot . .. 
en GUZEL ve en 

=~ Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarıııı.1,ı <(İİİİİİİ~ 
c;alatadaCnyon h•nında klio ÜNYOlıl SİGORTAS•N 'ı. ~ Jlilliy~t SEHHAR sesli 

.1•ı11 ımulesi "Milliyl'I" tir 
Yaptırımı. 1 

TAU 4MART 1931 
Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte ola:ı 

l:JAREHANE - '\nkara cadde.! 
\o: 100 TeJraf adresi: Milli1et, ı,. ·Ü YON Yarın ak~rn J\I ·\ J 1 K >inemasında 
•nbul. 

Telefon ıu&manıbım 1 \ kumpan ·asına bir kere uğramadım !igorta yaparınayın11. 1 
l •tanb.ıl .!4311 - 24312 - 24313 8 . • 1 e/efon: Beyoğlu • 2002 . _-:.-_ -

:'i F. Ş E L ~: R D I \ ,\ R 1 ( L A N D D E S L A ~: C H ~: L 
i~idllmemiş zcnf(inlikte bir tiyatro eserinde görünecektir. 

s ' . , 

ABONE OCRETLERI Bey ı~lıı Tapn baş müdurlü- ı Devredılccek ihtira h.·ratı 
(, TilTkiye için Hariç için ~ünden: "!lidrcılrnrhondan ıo~ aıırmak 

Tcnıa~a~iran, AYnıpanın hiiyiik bir tiyatrosunda verilen muazzam bir müsamerede hazır bulunacal L,r 
Silırcn~l1. Çin t,,b'ohrı.. 1 R /\ =-- Z L E 11 .'t. R' ın ilıihi muzikL't RICH.\RD TAUBER' in mükemmel . uretce ~apnnl 

cai.>tı Fi•:\ K \L,\Dı·: C:l zı·:L :;iARKIL.\R Şimdiye kadar vüı:ude g.:tirilen ve b~r yerde takdir l'dil,.n 
3 ayiıtı 400 kuruş 800 lnın'! lskıln rnüduriyetinie 10· l'l·9,JO ı u'uiu., lrnitkındoi<i icat iı'in Sinai 
6 • 750 " 1400 " tarih H 1619 numaralı tezkeresile müduri0eti cmumiye,inden istih•ıl 
2 " ~ ..... .::.... 27"~ " Sel!oik mübadillerinden Şöhret Ha· <dilmiş olan JO Marn 192~ tarih 

en hnrikıılılde \ c en zcııır;in bir temaşa olan 

NEŞELER DiY ARI (land des laechelns '~ Gelen evrak geri verilmes nımlı mahıumu Mu>a efendiye istih· ve 616 numaralı ihtira .,..,.,an hu 
Müddeti ır.,. nüıhalar 10 lnınıt , kaklan nıukabilinde ttfvi7. tdilea kere başka>ıoa frra;: ve\•ahııt ıcn:ı 

ı1g 'ilmini -'i•rçntcr rii\'& ıı:<irdııkkriııi zannederler. Bizzac FR.\NZ LE.l l.\R Jahi •tthnede goninuyor ve tur, Gazete ,,. matbaaya ait itler I~e.şikta~·ıa fskorralyc sokl"ğında ı·ik verilece~incfcu tne:ı:.~ıJr ihtırJı.:ı ı;aun 
için ıı.iidiriyete müracaat ediliT. :'l? yeni 31 aumarah Oimitri veledi almak vcv.rut isticar etmek ar1.u· . · ı 00 kişilik bir orkc~tra İdare ediyor 

Gazetemiz ilinlann ma'uliyerinl Vuilden merruk hınenin tapuda sanda bulun.n ~C\'a~n lstınhul ~eni ı "4',,_,.,,....,......,......,....,,,...,,,...,,,.....,....,,.-.,....,..,'-',......~ \erler ş.ndidcn tedarik cdilclıi!ir. Telefon B. O. 560 
lt•bul etmea. kavdı olmadı~ından senetsiz tasar· f',hta,:on,· arb;ınd• \ 01 Eıc ıdı 

Bugünkü hava 
rufata kı'a,cn muamele yapılacıP:ın· tup'ıaneoi cadde,iıa\, 'I üri-hc 21 

Yeni ne.5ri11af 

TAVUK 

oe.o ..... [l~~~-~,.ŞA~j ~7~~:~!~~ L ASRİ sı~~~~DA J dan ı-~ll.11 çarşamba (iinii saat No. 18-2'2 de ımı~irn ıekfı; 11, \\'. 
1 >ıın en azla h:!rarct I en az O,fı 

di. Buıı;ıı ı ru~~Ar po>rıı 'c h!\·ı 

bul o tin. 

11,5 de mahalline memur izam kı· ISTCJI\ F.reııdive müracaat etmeleri. 
A. nmızııı en S ı• B E R y A \L;\I.\ RUBENS t f d lınaca,ındın bu emlAk ile nlakai 

ts:-.arruh1csı olanhtnn yevmi mez
kClre kadar çesikaı ıa;2rruHyelerıle 

1 t 
~J birlikte llcroğ'iunda l'apu !la~ )fü

- _ E ~ u rluğun< miır.ıcaatl3n il~;0~1)nur. 
Harekatı tanzim ! 1 Kulak. B ğaz., Burun mUtahassısı 

mat~az;~~~erc~~~ a~:t:p~:~~~ C~;.!~~'~!.n ~.:.~ı 
"Harekatı tanzim., •sminrle bir lil•ııliıılıiıl oglede~ sonra •••illi 
ders ılave edilecekmiş. Bu ders kanbul llurduncu icra \ltomr-
hanım kızlanmıza yiırümesini, lu 
durmasını. yemesini, icmesini 
ogrctecekmiş .. Bıı fikri kim ile 
rı siirdiyse takdir etmemek 
r.ııimkün degildir, fakat bunu 
neden yalnı% kıziara tahsis e!ti 
de erkf'k mekteplerini iıunda.n 
mahrum bıraktı? Vallahi b..:na 
sorsalar umuma mahsus, tmkı 

• Millet mektepleri gibi, "Hare
katı tanzim,. mektepleri aça
rım, Bu mekteplerde nas~l ye
mek yenir, nasıl el sıkılır gös
tcnnekle beraber "medeni insa
nın yasama adabı., nı gayet a
çık lisanla anlatırım. Ara<ııra 
ga,.ctelerde C. H. fırkası şube
lerinin daha müfit ve faal şekle 
ifrağ edileceğini okuyorum. 
Fırka "Hayat ve yaşama tr':gi
lerı .• namı altında bir konferans 
serisi verdirse çok fayda;ı o\.r. 

Sardalya balığı ne yer? 
Tramvayda sıkışık lı2lde 

imişler, o kadar ki biı isi daya
namayıp itiraz etmiş: 

- Yavaş azizim, handise 
agzıma gireceksin 1 

- Ne yapalım, tramvay de
ğil sardalya kutusu! 

- Evet ama sardalyalar se
n.n aib' sarımsak yemezler! 

Posta mese esi 
'.::'abii afe !ere karşı hiç mu

C' hhez olmadığımızı srrası gel 
dikçe yazıyorum. Bereket "er· 
in ki cennet gibi bir memleket 

te\l'İz ki tabii kuvvetleri daima 
hali sulrnnettedtr. Yoksa hali
miz harap olurdu. 

AnlatfJak istediğım şey E
dırne havıılısindeki suların yük 
selmesi üzerine Avrupa ile olan 
posta muvasalesinin in ıtaa uğ
ramasıdır. Zaman olur ki bu in
kıta btr 1 afta sürdü. Zamanın 
kıymetini bilen için bu cok u
zun bir zamandır. Acaba bizim 
posta id resi dem;ryollannın 
bozuk old.ığu kısımda bir muva 
sale servisi tesis edemez mi ki 
günlerce Avrupa postasr gele-
me yor?! FELEK 

İHTIRA İLANI • 
• l ler çapta c ı c nanye ıçin 

kttbili •elrik 'e tebdil kaplema usu
lu~ ~aklmda 1 tih-al oluMn 1 a T. 
. anl\·t l!I >~ ıarih "e 594 numaralı 

ıhuu lı a" bu Jda me\lr.ii file 
konına~ uırc •bere de1rıi ferağ veya 
ı<ır cdilccq;indeıı talıp olanların Gı 

la·•\la <, ıniil Hıhtım Hanında Ho· 
crt Fertİ\ r. mu· 11c1atlan Ht.n olunur~ 

undan: 
l>. numaruı l).JI 17 

l1ir de\ nin temlni i tif:ı~t 1ç1n 
mahcuz (3700~ lir> ~ıvı.1clind,, 4: 
parı,;adan mtirckkep mar~;ıgoz ve do~

"macılıp;• müteallik l\ir~ncr marka 
mı;klnalar Fındıklıda Dolma llahçe 
caddesinde 1;19 14.'i numaralı Kali-
niko; m~r•nR07. fabnka;ında l f; mart 
1931 ı>rilıinc müsa<iif pıur ı;iinü 

aat onda, .ın ıkiye lı;;ıdar açık artırma 

•urctile •atılaca~mdın t<lip olanların 
mahallinde bulunacü memuruna 
müracaatları ilAn olunur. 

lltşiktaş Birinci :iulh Hul;ok m•h· 
l\eruE'!'inden: 

'.'.lütevelli kaymahmı \1urrczı 
Beyin flcşiktaşıa Kaptan lbrabim o)ta 
mlhallesindc ikinci Aziziye cadde;i 
:; ·9 hanede ••kin iKen elvc'm ika· 
meıgAhı meehul olduııt anla~ılan 

Saniye Hanıma u-,uien ilAnat icrs;ilc 
mcıkAr hanenin icra hedelindcn ~u

hıt \e mııt kiralan <•100 kurısnn 

t· .s;,ine ıbir Beşiktaş Birınci Sulh 
1 l•ııu'l mahkcme5indcn 24· 11 ·93() 
tarih re 9;JQ. 1248 numara;ile r;ıvabi 

!.ü•mu ısrihsal etmiş bul •nd•ğun· 
dan bab ile urnlen mahkumu a'eı·he 
bera i i 1 arı alıi:,rrc ha~ k tibl u 
rafln "1a., rıınzin1 olun .p tr'•'':; edil· 
mek üzCTe nühqıra t°'di cdılen 

C:\'llı<hit•bı 1 (ı ıı 1 ı.uruıun tı.lSilini ha,;\ 
hukLi-n nct1 ccsi mııh · .... ·tui a'cvhin 
ıkametgAhnın mcch Jl bııl~~duğu 

şerh bilA tebliğ iade edilmiş oldu
ıtundan , I' apta ittihaz kılınan karara 
tr\ f'kan mezkılr hııkem net;c•. 1 
mahkeme dirnnı nnc<ıne ta1ii rdil· 
miş olduğundan • 11.tn tarıhlnden ıti 

bart'l O "BF.S Aiin iı;inJe kanuni 
yollara miıracuı edı.ııedigı t kdird, 
lı kında giyabl l•üktinı kc "' klı'iyet 
cdecejt tebliğ lT aka mı a kaim olmak 
[zere ılAn olunur 

( <klıd · Ja lst•n~ııl 6 ncı icr:ı 

l\kmul'iuğur1daıı: 

Bir de ırden lif> .ıl) ı mahcuz \ ı.: 
-.uııfnut~ı rnıJkarrcr o~an Uürt ~oltıık 
bir kanapt 1 ıir ma>a bır cdıı ınaa 
pe:ıdc \ c 1"ıi gramolı•n \c on lıe~ 

plıl< n 1 ır kilim w lıır i..n <•la 
bı· " dirup Ce\İZ c;ımtkJnlı ,.e bir 
bü ul.: k1r?c:tal \\'nan n ~::ıı "J.l~~ına 

l·a h ı,crilmi~ \C 111-. ·'•31 tcr.rihfnc 

"'" adil '"lı günu sau IO da Bebclc•e 
Po ,.-ıh .. ıe şube ·i 3rJ..u:--ınd:ı ikı ·1u
maralı hıned• ~aıılacatından talip 
olanların \cvmi nıt1ku:da m•h" iıde 
hnzır hulundırrlacal; mı·mura ıı 'ıra· 

l"48.tİarr t1An olunur. 

7.ayi 334·33~ >CD• i Smyer per· 
t~\:ni~ al ~ultan niimune mektebinden 
alm!I' oldıı ı:tım ~ehadctnameı i Zl\İ 
eyleıUm \ enısini çıbraca~ı.;dan e~-
k <inin hükmü olmndı~ı . 'ivızi 

Milli,l'<lin tc'cli rcmanı: t28 

hasla arı 
J r flı lZZET 

Pasa yiırüdü yiırüdıi ve .. İyi mış olsay l.ıelki de beni gör-
.:e ı;eldi. Bir adIJT! aramız kal- meden gelip geçıni-l olacaktı. 
:l'ıştı. Onu adeta hayal m.eyal Fakat, ben onu görmek ıçin bn-
goruyordum. Kamburlaşmış, raya gelmemiş mi idim?İşte kar 
ôkm ış, tam: şımdaydı ve .• Hiç kimse yoktu. 

B:.ınak... Ne yapacağımı, ne söyleyece-

D r.ecek bir poz almıştı. A- gimi, niçin burada durdugumu, 
< tınla ı a.,ır agır ve suruye sü neden onunla karşılaşmak iste
r .. ye atıyordu. diğimi bilmeyordum. Ellerim 

Hic 1 .r t~ a • .ı bakmayordu. titreyor, baııım alev alev yam-
L.;er, yordu. 

• .. 
- Paşa. . - Pa!ja !.. 
i>e•m e dim, lwnceremı :rır· Der demez durdu. Sesim, ke 

1 t· p zıır i. ·1 c ,ı.,na-, limcııin :ığzım<lan cıktsı onu 

De1Tcdilecek ihtlrt beratı • Bir ')Ok kı~ '"letii ~a.zıl:ır "'-' re.sim 
krle doln ol•n 'ııı f<nni tO\ okçuluk 
mccmua~u110 nıart nüshası ~·ık :nıştır. 

·ra,·uk a1ı:r:1kldırın1 c .. ,~:'e rrleril.. 

lıiı;-iik dramı F.Di\JOND LOWE ara JD an 
• Hidro1<arboıı '3j!;lırının btih· 

aalı • hakkında olftıı hir ilıtirn be· 
mt taleM ıçin 1 tanl>ul \'il:i,eti ce
lil~ ine :" ma,·ı" fQ27 t:ı.r1lı \c 
1Ubl2 numero il~ cuk:ıl'rtt mımı 
canı Ü7.erindci.oı hukuk lıu kere fcraj( 
ve ; 'nıt :cara vcrile-::c;:tindcn mcz
kOr ilırıraH <atın almak ,.. Y>h11t 
i~ticar etmek arzu~u:lda hu1nnan ıc 
\Otın ls~ıobul Yrni postahane arka· 
dnda A~ıı E!cndi >-Utı.ph nc'i cad· 
dt<hde Tur:tiye ilan o 18· 22 de 
mukim v<kili il. W. l~TOh' Efen· 
diye müracut etmeleri. 

tr.,\ .tıu Ç'lk mue«irtlir. \IJe'tr<> l'oliane ky tarafındın husu<! Jıir muzika tatbik edilmııtir. Perde aralaıın 

zengin \'c !(<irtiimcmi' ,·metc proı:raonı ;\I \TIJR '1AY~J(1 ·ı.,\R hiıyük •J;lence ile .\ S S O ve J A 'il 

nıl·~hnr ç1n1,!;tnc1c .... AA•·······---------- FO\ L'IL0 DI" wwwwwww••~wwwwwwwwww r ın n 

~~~~~•••••~ ~··~~.. ... :ee 
~.~ BU AKŞAM ;, BU AKŞAM ı· Hu akşam İ 
• MELEK il OPERADAd 

ıs i NEM l s iN Dl i SiNEMiSINDI i f ~UPE MYE~EZ a 

--~--------

1 fa'iı; ic:kelesindc ın:ızhnc mü1.:1 

'edev•· mevıu 10 adet kayın dolap 
4:' 'ldcc :eayın ::>am::u11ı 47 c;ift ka \ ın 
Jınmm :> adet ki>knar l adet s·aın 

\ e 1 adc' kızıl ıı~aç 'ereni .ıo •det 
ıhlamur kt r~;;:te:'i '..! adet kok.nar gön 
der "O adet ıhlamur J..o;elc 18 .ı~er 
ıhlamur kerestesi 'l çeki ince meşe 
odununa ait lnü1.1 ·clk müddeti :t-.~. 

Q,31 Per>tınbe ,;ününe kııdar hir h•f
ta tı:ındit <'ililmistir. 'J"alip!crın ~c\ 

ınü mezkfü da .aat üçıc Defterdarlık 

bina,ındaki ih•le komis\'nnun• ;:-el 
mel eri. 

ı GALA Müsameresi 1 GALA Müsameresi ı 81 T T 1 ~ ~ T ~ ' l 
i c~~~~T c~~~~T ıı G~NEıi lLTINOI 
• filminde 

ı ( l.\,::~:;,:3 d~p~;::di• ) l ' Die Or-~il~~~cad:p~ı:::ıkstelle ) 

Zaıi: 1960 numcrolu arabamın 

nun1crosunu g;ıip ettim. lcn1sini çt· 
karaca~nlllan eskisinin hükmü yok· 
tur. fatih .\t Pazanııcfn 19 nıımero 
lo hanede 

iuoıı l lliscyin 

A'rıyen yerinize bir 
ALLCOCK'B PLASTER 

yakısını 

MJhıkkak ı~:-etıı hırarat ve tetell1 tb'fllt J 
eden tayanı hayret ••mer- ~akı ır, Kuv1tet 
we tulrl o dareca bOyQkdQr ki derhıl tıdıvl 
vı en .. dit aOrıyı ıert•n teskin Her. 
Allcock'ı Plaster yakısı eaıro mOrn tll ltlç· 
lıra faiktir. Zlro tatb!k edild:aı IH!Uln ıa· 
men 1arfınd• t .. ırtr.I H~ .•der. Lumbago, 
Siyatik, RoMatlımı, Ari<o ıarııorı, ÔktO· 1 
rOk ve Nızlt o~un tlalrlnı k•t?ı ka· J 

t"lyyın muJcıverfttt td!mt?. 

'"lor ecuııec:ıe &atılır 

Aoenta:arı~ J. SERT &. r.u. 
Poıta. kutıııuı 2.:13 Oaıate. hıtanbul 

! LiLtA~mH~R~EY l\ı1üme~!'f:illeri 

W.ILL TY FRITSCH 
; LILIAN HARVEY 
!OLGA TCHEKOWA 

•otGA TCHEKOW i HENRY GARAT 

• Bu muazzam sevimli U F A şirketinin operet 

ı filmi aylardan beri Avrupanın büyük sinema

: larında fasılasız surette oynanmaktadır. 

! MÜSABAKA: Fransızcasını mı Al

~~ mancasını mı beyendiniz niçin? Hedi-
yeli müsabaka şeraiti sinemalarda 

ilan edilmiştir, 
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Ff( \ · '1% Ti\' \TRO~l il.o\. 
Bu ""' m •.. ~ 1. .ıo , ı ·lebi 
ınuını L., ııe 'e :- n defa \la

nk 

Aleni teşekkür 

1 limaycietfal cemiyeti tarafın· 
dan Baktrköniııde verilen ba· 
loda •ekiz y:ı ınd:tki •ııini mini 

l lıımidimin piyan'' ile 'erdiği 
kon,;erden mcınnuniyeıkrini bil· 

ciinııck IUtfundu bulunan akraba \ .ı.-..u l·i'I A !il 1. 
Dl·, HORHORUNf \ l' do>tl.ırımın hi~,hatı iılicena· \ ıırınkl Pcr~c;ı .1t'c ar. <ı 11 -

:,~::,{~~~:~:· ~~e'~~~~·~\~~:~~~~:i,~;~ J ıı..: 'ek·'·· '.·~ıil• L.'.".~:.~-iı::.·~.·.r.'t;ıı1 ;•:ı.·~.'111!:ıı~'.~.'. ı•s•li ı i~~~~ı~~:~,~~~:~;~e~f:~~~~il~~::~ 
l'cıkrı müt~kait crkıinı harp 

Doktor Varnık ,, .... ,. \kr><' le llrnz c 1 rays· mira!.tyı: .\li Rifat 

1 lıı-t.ılannı Sııadiyede lh•d:ıt . -
cadd '·· • · : kö~k,indc J ~-2 rt 
kadar ~·ıbul eder. i\1iiracııatİar 
cl:Zllnedcn mccc:ıncn tddon 
edilir 

Jcr otntnoht"e"i act-ınıt~ı l!rnst 
ZA \'I tebdilh•\A ıeıl<ereıni 

1'rcuzer Efendi e ~it ;ı4 nuınaralı 
zavi ettiın. l'otoğrafln'i hal'i oldu 

ıki adet nıomobll t•crübe ııuınudarı j!;uıı,lan kim.. rararındın istimal 
kazaen >!ayi edilnıiş olup lıu kere edileme/.. 
\'COİSi ıhnacaıtından eokllcrinin bük- fl"şiktııı, a;herlik iUlıc"inden .\fa:ımur 
mii kıl mı mı, oldu~u ilan olunur. Hamdi oi!;lu Huscı in .\ vııi :J2t 

korkutarak durdurmuştu. Belki - Girelim::-:- 1-- Kapatılacak hali yokL 
de bu duruş sesimdeki korkunç Dedi. - Bir sürtük ... 
!uğun durduruşuydu, sesimi ta- - Girmeyelim!.. - Bir sefil!... 

" nımamıştı. Fakat, tekrar: Deye tereddüt ettr, - Bir harabe ... 
- Paşa .. Dur gitme. Konu- - Niçin?.. - Bir posa, bir kabuk yığmr 

şacağız... Deyen bir korku duydu. Dili görülmez değil mi? .. 
Dediğim zaman yolunmuş dolaşıyordu. En son: - Prens Hazretleri ııdi bir 

hir tavuk gibi damarlarındaki _ Fakat, ben sizinle konuşa- kadınla görüşmezler öyle mi? ... 
bütün kan birdenbire soğuyu- marn. Nedim B..,y Nazmiyi gör- Bana bunu mu söylemek iste-
verdi ve bir iki saniye nefes bi- mediniz mi?.. yorsun? ... 
le alamadı. Neden sonradır ki: Dedi. Bu, cevabı abr almaz Ve ... Gene yıldınmlanan bir 

- Vay sen burada ha.. Bel- delini'nı, lrudurdnın, onun üze- hızla onu boğazından sıktım 
kiys Hanım burada... rine atıldım. sıktım ve tuttuğum eliııi kan 

Deyebildi. Şaşkındı, aptaldı, - Hayır.. Gömıedim. ~ni fışktrıp yuzıımc sıçratıncaya 
neyle kar ılaştıgını bilmez bir gördükten sonra onn da görü kadar ısırdım. Dislerimi o ka
haldeydi. Beynim tamamile rüm... dar kuvvetle sıkmış ve binbiri 
durmuştu. Yalnız ağzım işle- Dedim ve bileklerinden ya- n~ geçimıişt~".1 ki serbest kalan 
yordu: j kaladım, sarstım: ehle başımı ıttp kakmasına, 1 

- Evet Belkiys burada.. - Demek şimdi beni görmekj - lblis ı;e yapıyorsun? .. 
Dedim, ilave ettim: istemeyorsun h~... i Deye haykırmasına ve bütün 
- Şu odaya girin de konuşa-1 Ve .. Yıldırımhnmış gibi de- gücile çırpmmasına rağmen e 

lım!.. vam ediyordum:' lini ağzımdan l:urtarnnıayordu. 
Cansızdı, hareketsi2.di, ne ya A~trk. Bdkiys gü%el de- Ve .. Oııa, İ 

paca 111 bilmcvordu. ğıl... ıl ;ı ı ı 

~;ı·~anı haYr~l hir 

"'" hikıiyeiidir. 
ergu1.eşt \·e 

ll:h'eren: 'El~'>ON Ri)VÜSL~ 
filme ılınmış iki l "•mlı bir auxllhol 
fantezi~L 

i 
Tamamen Fran ızca •ozlü " şarkılı muuıam filmtn ilk ıra,<ı. ~'" j 
~arııı \ e lmıl·r ~ıcrındc gece fişek alıp bu filmin en muazzeı tab 
!olarını teşkil edııor. llAveten: GREN:\l>A 2 kısımlı se>l ve şarkılı 
film. \'alnız hu ak;1m ve yarın Al.M.\ F.Sp 4,. OLA lspanyol orktS" 

~ trast }enı tangn:annı oyn,ıyac:ıktır. + ·ı_ ı .. ı, n fi. O. 28 5 ı 

Yıl<l ,. rın yıldılı 

tl~Bi tiPtlNT 
"'h ,Jncnıanın vücude getir· 

di~i en muazzam e.er. 

M ll~EflEZ 
--•filminde•••---

Teşekkür 
Tilrkıye Sanayi ve .'.\faadin ili 

ka 1 Meclisi idare. i aza>1ndan Elcı 
trik mühendisi merhum 'ait Be 
lt!ndinin gerek ccnaıe~ı nıer:ısirnirı 
hazır bulunan zevm kirama, ger 
bizi telgrafla mektuplarla ıe el 1 
koşan hayırhah do't ve al:robanıtt' 
renaze mera~imlnin onun temi~~ 
'" dürfütlslle müıenasıp bır ~kı -
olmasına bt:ıli himmet eden :-ıaıı' 
,. Mudin Bankası ,.c 'irktri tıır 
riye, llarüşşafaka 'c sair mü·'';~ 
rüesayl muhterrmesıne. ızdıcap içit'° 
de iken ·ttlrranlarımızı auedrriı. 

\lerhurnun zevcr·ı Faıfll' 
Mahtıımu t cın. 1 

beııle_k_ iÇiİı ağznnr tekrar aç-ı =-sus..- RezTı.- Seni boğ9 
tım. ğım! 

Ve .. Yüzüne bağırdım: Deye üzerine yürümekte il 
- Alçak adam... ı vam ediyor, 
Tekrar elini kaptınnamak - Beni bu hale getiren şef 

için geri geri çekildi. Şaşkın ve sin. Bir de şimdi e1imden le 
can acısile: 

1 

tulmak için istimdat edini\ 
- Habis kadını.. sun öyle mi?... , 
- Mel'un kadın... Deyordunı. Onu kopan 
- İblis!. parçalamak, a}·aklarımm al. 
Deye bir sürü nefret kelime- almak ve her lokma'lmı bir 

!erini sıralayordu. Üzerine bir ağzına atmak kabil olabilse 
defa daha saldırmak, rast geti- hiç tereddüt etMeder bunıt 
rel.ıildiğim yerinden daha kuv- pacaktım. 
vetle ısı mak istedim. Arap şi- Karşımdan Adeta ka ıyoı· 
vesile: yapacağını şa.şmııış bagırı;;; 

- Ya :eytan cekil buradan ... ta devam edıyordu. O ç~ .. ., 
D k b 

• · b cekile, ben de üstüne vtıJ'll 
eyere agırmaya aşlııdı: - .. .. k 'd · : ~ 

_ Huuu yuruye on orun ag lı' 

Nedime!.:... prndar geldik. Orada biraz~ 
Baki... I hızlandım. Tekrar atıldım. 
Kimse yok mu oralarda... ııundan yakal::ıdım ve en 
Neredesiniz çocuklar. .. 
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ld de 25 ır:etreyi geçmiştır. ıçtimada büyük şerın izahatı Tasarruf kumbara- Yeni bir vapur daha 

nı•n azalan ge } Sağuk, dün sabah 2,5ya k_:ı- dinlenmiş ve Miliet Meclisınin J 'k · l • alınacak mı? 
dar düşmüş ve kar yagmaga yenilenmesi için dl:rhal tecdit arı 1 ramıye erı 
başlamıştır. yeııılcnnıcsı içın derhal tecdidi ANKARA, 3 (Telefonla)-

H •• k d 1 Yuna• Kar, muhtelif fasılalarla ve intıhabata karar verilmesi cıra Bu sene Türkiye İş Bankasııun eyetler üç gune a a bazen tipi halinde akşama ka- fında miıza .cere cereyan etmıŞ- kumbara ikramiyelerinin birin-

h k t edecekler dar devam etmiştir. Yağan ka- tir. cisi l Nisanda noter huzurunda 
DİStana are e rrn irtifaı 7-8 milimet~e ka?ar B.ından maada, yeni meclise keşide edilecektir. 

M 1i vekiletine bildi- dır. Kandilli rasathanesı, soguk iştıra,c euecek meb usıarın al- Banka şimdiden hazırlığa baş 
Ga}'ri mübadillere ait musakkafa-ı oldu_ğu_ndan • ye j lan mevsime göre şii!detli bul- . aıKJ.arı tansısatın ayua.>:ıuuraya lamışur. Şubelerinden, kumba-

tın Oyınetlerini tesbit etmeğe me- rilmBış~. rın da tetkik listelerine ithka ı maktadır. Depresyon Garp isti- tenzili hakKında vazi Hz. nın rası olanların isimlerini getirt-
tıııır takdiri' kıym h tlen' asaları u a bl. at bekleme • ı · d 1 · · Balk k d. A · bes ı· 1iin . . et. eye. l li için Vekilett_en t.° ıg tetkikatı, kametın e:ı ge ı;ıı-ıt~r. . an- vaıı:ı. teltJıtleri <le karar lıahn<le me te ır. sg~n • ıra yatır~ 

ıı .. ~~e g7lmı~eTr~:. ya gi- tedir. Heyetlenn bırd ~"':c ve geniş tarda da şıddetlı soguklar var- tesoıt ectıınıi~tir. mış olanlar musabakaya dahıl 
d .......,U4W Eyıp ve Çll<Uya ı kalarmm çok agını d ' d'l ekti K l 
Ctelt heyete Mali e mümeyyizi Ke- mınta .1 .. aydan ziya e dır. Yarın ogıt.cıcn sonra saat 3 e ı ec r. azanan numara a-

tııaı. Muhtelit mii~dele komisyonun °1.ması _dolı:x;:•;el;I;~. Denizde tipi te topıanmaga <ı-avet e<J.ılecek o rın birine 500, birine 200, birine 
~n Fıu:ıı Beyler ve gam mü~~~-,sur~:~.;;'erdee muhtcli.t mü1'.3d~eb:~ Evvelki gece ve dün. ~evam lan uı<ıea grupu heyetı umumi- ı.oo, ik~sine 7~, ve_b~i~e de .so G;:; Eaat Patadan mutqe~kil~b· ayri mübadillerin mu~essılle kfilet eden fırtına ve arasıra tıpı halı- 1 yesınd.e bugun kararıa:,tımaıı e !ıra verılecektır. İkıncı ıkramıye 
detcd-~~kya heyeti m~telibat dill'?uer~ funma1<1a beraber tetkikat ve ni alan kanlan denizde seyrüse- .sasıarın haik fnkasının umu- l Teşrinievvelde çekilecektir. 

"""'uammer gayn mil ılacaktı.r. d ld k •· k''~ • · ~~n liaırıdl, Mali;e milfettiıi Muhid namına ya: muhtelit mübadele ve.fer e o .u ça mu~ ı"'ta ugr~- mı n:.ısı Gazı_ı~Lustata .l{emaıın Lağvedileceği söylenen 
cın. ~eyler, Merkezi Makidonya ve l :E'.~veı:; et komisyonları ~~rafın·, mıştır. Bı~has~ dun sabah Şır- bır ~eyanatı ıle beral>er t<::kııf , .. 
~·linik heyeti muhtelit milbadeleden takd.i ılym ta alakadarların ~tıra.zlaı keti Hayrıyenın postalarından ve ıniızakeresi karar aıtına aım vılayetler 
,.aff... . "badill d Kovf ve dan yap ıp la da yenı ekıp e _,_ • . hh" · l d. . . 1 ~., gayrı mu er. en h karşıladıklar< dosya r M kkafat Cll.Serısı tee ur etmış er ır. mış ve ıçtunaa nınayet ven - ANKARA, 2 - Ankarada 
ti --•~yler, Şarld Malridonra ·k= re havale olu~uşt".r:b ·~"':ı.uhte- Karadenizdeki fırtına yüzün mıştir. deveran eden bazı şayialara gö-
·-...~en Kaaıııı. muhtelit mu . eti . ekserıyet ıtı arı • d b. k 1 ka t k f ' , . . f - B . dcleden Rif • übadillerden vaz.ıy en beddülôta uğradıgın en ır co vapur arın P an- tlaı WKası katıbı Sa.ıet . re Burdur Isparta Hakan 

~.... at v-e gayn m lif mantarda te kikat B y, _._ k t İ b ld • • • • 
""'lll Beyler Adalar heyeti İzmir ta- za ti ·n yapacakları tet lan ogazuan çı maya cesare sta:n u a bulunan fırkaya Kırşehir y ozgat Ordu vilayet 
ııu mlidürü tıımail, :Muhtelit mübade da~ h~::U:i~etli görülmektedir. He~ edememişlerse de birkaç vapur mensup meb'usLarın Mecıısuı terinin il~ası ve civar vilayetlere 
~~en 1a~et ve gayri ~übadil~denı~e~. ıe~tl~rma esaa 

013? yollarına devamla Boğazdan çık per§embe içtımaı:nda buuıunaı~ bağlanacağı, Çorum, Amasya, 
~tnı Beyl~rden mur~kı!;~eı" ve• talimat v~ştırk. ,.kadarlar istih- mrşlardır. rı ıçın Istanbula telgratıa maıu Tokat, Aksaray vilayetlerinin 
qeyetler dun Takdlrı J Dün de bır ço a"' . ü L. d 'ki t m t · tı' · d'ki · · · · ed' te~ziat k . · · Fa'k Niizhet k ·çın koııuıyona m ıman a ı vapur çarpış ı a vermış r. sım ı vazıyetlennın tadı! ı-

"- omısyonu reısı ı . kakJannı arama 1 dan alı . d ı! ·k· b' ·b· ş l k' · ""Yİn nesdind t \anarak kendiler•· ·şıerdir. Yunanlılar Lıman a a ı ı vapur ın ,_ urası muna <.<aktır ı, tec- leceği söylenmektedir. 
n~ ait takdiri~~ dosyaıarınr ıas- 1 raca~e!':at1a y•p.ıım~ırta oıan te.i'ı;lri üstüne düşmek tehlikesi ge- dirti intihap ve me·b'ustarın talı Bir sergi 
~ırıe nıcygıı1 olmu§lardır. • . ::ı esas itibarile bıtmış ve sıraeı_n e c;innişse debu ık.azanın önü alın Sl.satları hakkındaki kararlar, 

d Heyetler bugün de me~e.rınale mUracaat etmeyenlere .cuınartetııl ı v . mıştrr Fırtınanın şiddetinden Meclism per»embe içtimaında 'ı ANKARA, 3 (Telefonla}-
tvıurı ·ı bl ihtım ··nt · tevzıat yap maaı · ~ p b " " · Seda .. .. edecekler ve ag e - rarşamba gu er_ı .. 1 K.l sah·linde kuınlug-a otu- heyeti umumiyeye teklif ve 1 erşem e gunu mımar t 

uç glitıe kad kdiri kıymet mın s k öriilmuştur. ı yos 1 
. H kkı B T" k O kl k 

'•ka.Iarı har::- deceklerdir. He: muva~d· ~ 1cryınet ekiplerinin rapor-! ran Alman bandıralı Seres va- mustacelen muzakerc edıtecek- . a . " ur. ca an mer e 
Yctlerin n:,.,.ı:;~e~t ~etkik edecekl~n T:ki:;:çe tetkik edildikten sonra puru kuma büsbiitün gömülmüş tir. Halen Meclis encümenlerin zınde bır sergı açacaktır. 
.~üracaatıar sekiz yUzU. mütecavız- ::ı viııtihkaldar• tekabül edecek olan tür. Bu vapurun da kurtanlma- de tetkik edilmekte olan ıidar1, Kümes Hayvanatı ye-
~YeAnca_k bunlard~n e~ır !:~: :::i bono tevziatı yapılacaktır. Si ümidi kalmamış gibidir. ma!i ve ~dli l~yihalarla 931 b~t tiştirme cemiyeti 

11 rnüddet geçtıkt ,. }" • Zonguldakta fırtına çesı yenı meclıs tara!ından mu- .. 

G t Turk po JSI Dün gec; vakit gelen bir t el- j zakere ve intaç edilecektir. Ni- İZMİR, 3 A .A. -. ~rı ve ku: 
ene ihraca . . s hifode) grafa nazaran Zonguldak ve ha· , hayet mayıs ortalarında yeni me~ hayvanla1: _yetışt•ı:tı~ c~rnı 

(Bat tarafı 1 ıncı c~na ;t mua valisinde şiddetli bir fırtına hü- meclisintoplanahileceği muhak yetı m3:ka.mı vıl?yette bır ıçtınıa 
İşleri İçin 1 tini vennit ve b~ .·~=di ku~anna küm sürmektedir. kak addedilmektedir. ak:etmı:tır. İçtı~a?a ta~kcu-

• • 1 •• r:':,"',;;.~~... almaya lüzum Telgraf telleri de bozuldu Yen~ !ntihabatta fırkanın gös l~gu asn ve fennı bır şekilde tat 
fBas tarafı 1 inci sahıfede) d~t "tlerdir. çok ıreÇmeden de bu Evvelki geceki karayel fırtı- terecegı namzetler arasında e- bık eden bazı ze~a~ ta hazır bu-

- • d gonnu . · tir . 1 t b dd··1 - .. ··ı -· n- lunmuslar ve mühım kararlar 

Seyriıcfain idaresinin Egeden bü
yük bir vapur alacağı f'IYİall hakkın 
da umumi müdür Sadullah Bey fUn• 
ları ıöylemİ§tir: 

- "Yeni vapur alnuıldıjiunı:z es
ki bir haberdir. Biz iyi ve ucuz ıremi 
bulduğumuz zaman derhal alıyonız. 
Mamafih son zamanlarda ırene Eğeyi 
aldığımız kumpanyanın Eiı:cden 300 
ton daha büyük n daha ırüzel bir -
puru satılıyordu. Biz de almak içini 
müzakereye giriıtik. Fakat henüz 
kat'i bir tey yoktur • ., 

Seyriıefainde bu ıene baremin tat 
bil< edileceği kat'i değildir, hatta h• 
nüz menuu bahis bile otmııınqtır. 
Mamafih bu mesele Heyeti vekilenin 
kararına bağlıdır. idaremizde barem 
ıısulü tatbik edildiii takdirde me
murlarımızın hiç biri açıkta kalmaya 
cağı gibi bazılarının maaşları da ar
tacaktır.,. 

Seyriaefain idareıi bu sene Y alo .. 
plaj, otel ve gazinolarını bir may,.. 
tan itibaren tam kadrosile faal bir 
hale ırctirecektir. - ---·---
Tıp Fakültesinde 
yeni müderrisler 
Bir kaç sene evvel müdenislik

ten aynlmq olan Dr. Tevfik Salim 
Paşa bu defa emrazı dahiliye müder 
risliğine intihap edilmittir. 

o;tçi mektebi müdürü ve sab•k 
seririyatı dahiliye muallimi Sait Ce
mil Bey de Tıp fa.1<ülteıi müderrisli
ğine ve seririyatı dahiliye müderriı 
muavini Necmeddin Bey de emrazı 
umumiye muallimliğine tayin edil
mİf~İr. 

Türkiye turing klubü 
sene:ik içtimai 

Türkiye Turing klübünün 
senelik umumi hey'eti Nisanın 
5 nci Pazar günü Pera Palas sa
lonlarında saat 4 de toplanaca
ğından 1930 ve 1931 seneleri ai

ALINMASI DAHA 
LA TfF ve SIZIN 
İÇiN DAHA 1Yl 

Morina Balık yağından E,.ul
siyon Skor ciğerler için sılıht bır 
mukavvi olarak adi yağdan üç defa 
daha kuncıll olduğu l•p•t olun· 
muştur. 

Vitaminleri ttngln olup Morina 
Balık yıgı mükemmel bir mukavvi 
teıjkll etmek için klreo vo .oda ruz· 
larlle k•nşıırılmıştır. 

Skot'an yegtne tertibi sayesinde 
onu huım ve t.ıbU itti! kılar, ciğer· 
!erinden muzttırip <•Tanlar hakiki 
EmuMyon Skot almakb tedavi bul
dukları gibi 1.aflyeti umuıni,.deıı 
asabiyeden. kuvvetsiz ikrc~ muıtıırip 
olanlar hemen iktisab ı ktıH:t ve 
afiyet ederler. . "izin v çocuklm· 
nızın sıblıstı için ~ıbi1 · \C ku\·vet 
lllcı olın 

tan bir şi> alınız. '-arfa da dikkat etmek !azan ır. tedbirler netice vennıı!til: y oani&- nasından memleketın hemen sas ı e e u at goru ecegı a . ih • . 
1 

d. U • 
Filhakika bazı eşyanın cazibe- llk alınan te~bir ,·ıe ınpoli: katile her tarafında telgraf hatları bo-1 laşılmıştır. ıktt daz ~tmış.ler ır. m~mı ·mer 

- kaçtığını ıpa ı t . .. 1 T k · 1• t · k n ez en ıstem en mezunıyet ge- datını vermiş olup vesikalarını ••••••••••••• 
sı aslınd ld -u kadar, mev tana k f'k · · vennit olmut. zulmuş, zmıt ve Karamurse - eş ı a ı esasıye anununu . . . 
lU bul da ~ ulbın güzelliğin- hem kad ç:;... ~e:d;sine kaçtı zannı ! den maada her tarafla muhabe- tecdidi intihaba dair olan mad- l~nce derhal faalıyete geçılecek-

un ugu .. be hem e r etmi tir d . d tır <ledir B nefsinde teeru ile aranmadığı hissini tn •t f • re kesilmiştir. esı şu ur: _. ___ _.._ • .._...-, ___ _ 
tt ... , · unuk,tur Katil kendisinde bu kanaa~ tehuki Ankara · . İstanbul telefonu Madde 25 - 1ntihap devre- V • • • 

·•uyen yo · .. ı di . 1 d tm det'hal biraderı Şev t · · h' 1 M ı· ergıye ıtıraz 

haiz muhterem aza mezkur iç
timaa hürmetle davet olunur. 

Dün gelen seyyah'ar 
Transatlantik Karantiya va-B ka bir vesile ile soy e - ıu e .. ~ e "" 0 · annda Ankara - stanbul telefon sının ıtamından evve ec ıs 

aş led ok ka- ile ıronııerek avutpaf& cıv d d' " ·b · · k · t · ı..iıniz gibi bir ham e. ç . . hemte!ırilerinden Recep Ağanm evi-
1 
hattı da frrtınadan bozulmuş- a e ı mu~ettı ~nır: e secıye _ ı 

•anmak hırsı; bazı tacırleı;ımı· ne iltica ve yinni gün kadar da bura tur. mutlakası ıle . . ı~tıhabat tecdıt 
ıi mübalatsızlığa sevkedı~o~. da iht.ila etmi,tir. Fakat sarfedilen gayret saye olunursa yem ıçtıma eden Me~-

M l . . . . purule dün akşam Yunanistan
uame e vergısı ıçın dan limannnıza (230) Ameri-

bir hey' et gitti kalı seyyah gelmiştir. 
lnallanmızın esid şöhretlenru. Firar tertibatı... sinde dün aksama kadar bütün /isin intihap devresi ilk teşrinı-
lekeliyecek hilelere götürür_or. Polis bu pyi.ayı lru...,,etü ~r kana merkezlerle muhaberat temin ~ saniden. b~şla~. • . 

Muamele vergisinin dahili sanayi- Bu seyyahlar Y.arın Mısıra 
den alınmaması için Meclia mahafi- hareket edeceklerdir. 

l\feınl k f·n hayati menafiıne •t haline getirdikten sonra fırar ter-il di!mi!'tir. Yalnv. Konya ile mu- Teşrınısanitlen evvel vakı 
ten.~seedeeın ve onu mutazarrır tibatmı ihza':"> ~~a ds~.0~:" da'~ha~ haberat Ankara vasıtasile ve olan içtima fev'kalade bir içtima 

linde ve makamatı .tliye nezdinde te- Bugün de Roterdam vapuri-

..... .b. f tir bu tertıöin ıçıne uıurect • ~· d 
eclen bu gibi işlerde bu gı 1 

1
er- ıakı... maya baılamııtır. .. İzınirle de tek hattan yapılmak a dolunur. . . 

şebbüııatta bulunmak lizereSanayi bir le (300} seyyah gelecektir. 
liğinden bir heyet Ankaraya gitmiş- -------- -"'" ---------

di h" . tl nn' veri yoktur. h- Poli".ap ıa firar için iki motor tadır. ANKARA 3 (A.A.)- Reısı 
urnye :e J b' • evve da ümh' H b .. 15 

tacat i lerinde spekülatif ır bazırlamrş, kendi memurlann n ~ Ankara telefon hatları da sa- c . U: z. ugun saat te 
tir.H b' l'k k"tı'b' •. N Dr. 1 H & AN & A M 1 eyete ır ı. a ı umumısı az 

mi Nuri ve aKrar:ıürsel fahri~~· Gonokok aşısı 
müdürü Mehmet Alı Beyler de Ifti-Zih · ş taki eden tacirlere yırdığı tayfa ve kaptanlara bu motör at on altıda acılmıştrr. şebrimıze avdet buyunnuşlar-

nıyet P . b. 1. ~: ..., bu ta>ofalar vuı- dır G · H tleri 18• ... ~ -- .. 
ıne •d bo bırakınak hiç ır leri tes ~ .cu•uf teklifini or• Kar müfit oluyor • azı . azre .. ~y~a 
~ ~anı • ş oımaz tasile katılın kaçrrılmuı Yağmakta olan karın zeriyat Büyük Millet MeclıSıJ. reısı Ka-

rak etmi,ıerdir. Belsoğukluğu ve lbtilltlanaı 

~ le dognı Sürt nıeb'ueu ta~:.f.";!~in ihtifagilımı bilmediği üzerinde müfit olacağı ziraat zı:n, Başv~kil 1~et'.:8~yük E~ 
MAHMUT . . b clolaıık mane..,..ya tevesaül müdürlüğünce beyan edilmekte ikam Harbiye reısı muşur Fevzı 

Muamele vergisi kanunu projesi karşı pek tesirli ve taze aşıdır, 
aleyhinde B. M. M. İktiııat encüme- Dıvanyolu Sultan Mahmat tilrbesl 
ninde bulunmaktadır. Gelecek hafta 1 No.199 

-------:::--: 1Ç1n. u tayfa kıyafetine girilerek dir Paşalar hazera:tile heyeti veki-
M Mübadele ~~ vkardetleri ve hemte~ıer;~~ Ancak inkişaf etmis olan mey le azaları, meib'':1slar, askeri ve 

• münasebeti olanlara firar fikri te ın va ağaçlannm don olursa za- mülki erkan, sefırler tarafından 
------ . eclitmittir. • i . ili or rar görmesi ı.:biidir. ' karştlammş ve_ kıtaatı askeriye 
(Başı 1 nci sahıled~) Pa.:;~~~J ~!sirfni göstet'· lzmirde kasırga şeklinde fırtına tarafındall: ~elamlanmıştır. Is-

de tali komisyondan etabli vesikası . Bku t~1 . •. d-•i Şevki tayfa laya IZMIR 2 _ Buırün öğleden son-1 tasyonun ıçmde ve dışında bek 
• mış ati ın aar "• · - dd fırt •-~ 1 b'nl h l:k B.. "k G ı•tenıişlerdir. f .' ·mu·· olan polislerle gelıp mu ra burada şi etli bir ına çuumf, eyen ı erce a uyu a-

içinde Meclisten geçecektir. 

Ankaraya gidiyor 

B __ _._ •-t lunan mu· etme gı ' · · · - • tal • alt" •-= ti. · · · d ·h" l k unlar Ankaraua aa 0 _ • ,_ ve pazarlığa gırıtm•t ve ruzcar or ıgı uıt eumf r. zısını can an teza urat a arşı 
1 ' T"..1.. tabuyetine zaaereye '- ·· F b d · tah ·ba f. · Abd'·lm l'k H <avele mucibince u~ • . on- katili iğne adaya kaçırma" uzerc mo artın~ ura a ep~ce . n. t ı;ap- lamıştır. Mısır se ırı u e ı am-

"<;rnit olduklarmdan talı ı.omısy . .. • "'-'amrttrr. Poliı te busuretle mııtır. Bar rok evlcnn kıremıtlcrı uç R .. ümh' . ur Hazretleri refa za B. dün Sofyadan "Chrimize 

Mısır ile ticaret muahe
desi ve sefirin 

Ankaraya azimeti .. 

d ki d 1 . etabli af tını bai% tonı .,.... - 1 d ril . taht d eısıc Y 
e •ıremız . s 8 h ko- ilk ip ucunu yakalamıttır. muı, agaç ar ev mı,, a per "" katl ·nde Başvekil İsmet Paşa gelmiştir. 

olnıayacakların ve binaenaley f" ar programı ler yıkılmıtlır. 1 en _ - . d S f fi 
•niıyona ait iş olmadığını beyan e~e- • . ır t ssıtlaı·ı ile yapılan' Denizde fırtına çok tiddetlidir. Kü, bulundugu hal~e dognıca Çan- Aynı zaman a o ya se 'ri 
•ek ves;ka verilmesine itiraz etınııı- Katilin .. mt d~va ! çük vapurlar kamilen limana iltica kayada köşklerıne teşrif buyur olan Abdülmelik Hamza B. 
tir. . . program ~~eti;.:· ettiği DavulpaJ!ada etmittir. Büyük dalgalar rıhtımı ka- muşlardır. Bulgar kralına itimatnamesini 

Bunun üzerine meıele tiilı ~oma.•· Ka • mnden otomobille 1 milen su içinde bıraknuttır. . . la . . takdim ettiğini, hükumetimiz le 
Yo11ca halledilemeyeffk muhtelıt mu· ki Recep A~ t•n'lecek, mötöreı· Fırtına kasırga hruini alınıttır. Gazı Hz. nın JDletlı bır ahed . 
L_ ı mevkiine ge 1 h yeni ticaret mu esı ve ika-uadele komisyonuna havale o unmut P_oı;ru ve l"-eadaya aidilecektir. I mülhakatta bir çok yer.lere dolu yağ- atırası 
ı ı.; ilecek "" " tah ba met mukavelesi müzakeratında ur. . .. .. .. _ bu n han • bir "yakalanma hiıdisesin_e mıf, dolu epeyce. n t yapmıştır. AFYON KARAHİSAR, 2 Kom11yonun dörduncu büTooa. ffet' gı k katil gerek onu get•·ı Falına devam edıyor. . . "ınh . bulunmak üzere bu akşam An-
IÜn toplanarak iadesi talep edilen kart• d~ müıeİıiilı bulunacaldar Manisa ve eMnemende fırtına A.A. -.- R.eısıcu .• ~~. ~azretlen karaya hareket edeceğini söyle-
enııaı. itlerile metırul olecakt.11'· . d recek a MANiSA 2 (Hususi) _ Bu 18• Beledıyenın verdigı ogle yeme- miştir. 

Komisyon heyeti ~ımu~:'t e dır. E · ün motörde balı saat on ikide burada bir fırtına ğinde bulunmuşlardır. Saat 15 Ticaret muahedesi esasların-
Yd:U-m saat onaltıda içtiıDBA .. rttlesı g gram teıbit edildik· ı çıkınq, fırtına gittikçe tiddetini ar- te halk arasında yürüyerek Ko- da mutabik kal~mış oldugun-_ 
ılmittir Bu sure e pro . . . .. _ . ~~ .. 

T . • . tııDii eti meçbnl ra poliıler ikincı bır motor tımuştır. . .. . • • lordu kumandanlıgını, zabıtan d ah d · kınd 'kına! 
baz alı ko~11yona bli Y aikuı .ı.. tend ~ tmitl ... ve buna ikinci tubej Fırtrnn ıle beraber muthıt bar yag yurd u Uscyı· Memleket oku an mu e enın ya a ı 

1 Ennenıler de ela "' . 
8 

te .. ~ _ ': . et muasr aaniri ve mur yağıyor. Fırtına ortalığı latsrp un • ' . edilebilecı:ği muhakkak görül-
~ak üınidile müracaat etmıtler v muduru ıl~. cınay lan binmitler- kavunnıık tadır. Rüzgar ağaçları ma salonunu, ye~ yapılan C.H. mektedlr. 
bıt~ talepleri i.s'af '!ı~ı:t:;.,,. "'.aaanm diırer memur ı kölderint'en oöküp atıyor. Bir çok tel Fırkası binasını zıyaret etmiş- Mısır hükfimeti muahedenin 
~~ındiye ~dar~ .:=cdduiu dir.Bu muavin motör ~~ ~emit ırraf ve teleFcn direkleri yı~mıftır. ler, hapishanenin . :ı-tölyesinde mütekabilen en zi~ade mazharı 
~ ,._.;,,, ~ .. "rii\me- . tör sahilde katile ıntuar et- MENEMEN 2 - Buırun burada mahpusların sanayı ıle meşgu- .. d ·ııet .. 
·r- .,.._ tahkike \uzwıı ı0 diier mo · ddetli bir fırtına çdmııttır. Fırtına • . . .. .. .. musaa e mı esasına must~ 
deaı vesikaları verilmiı. yüzde onu mi§tir. ka ~e yağmuı· şiddetle devam ediyor. liyetlerını. go~dukten sonra, ~u- nit olmasma taraftardır. 
ıtıllhlelif yerlerden nüf.s 1rafl!1•"! Sular ra~ınca katil Eıkitehir veEdirnede kar ya. kfunet daıresınde ve Beledıye İki hüldl.ınetin ihracatı husu-
""1ılma1o mütebakHi U. mahiyeti Ertesi ırün sular arannca de bir müddet istirahat etmis- d ·1· 'f · 
ınetkılk ırörüldüiündeo hakJannda il lo:ardeti Şevki, daym M~ ğıyor . sun a tenzı atlı tan e tatbik et-
..,_ mek- ıehlribu yapd- Hacı ...;.,balanndan piyazcr lbrahım ESKiŞEHiR 3 - Gece yansın- lerdır. . • . • melerile müşkil!tın zail olacağı 
-ı.t.clır. n~"otomobile bimııitler .ve Poyraza elan sonra buraya ~ ~ia bat· ~az~ Hazretlen. Vılayet ve anlaşılmaktadır. 

C J b. .fler'. etraf• tetkilı:e dıp, araların- !adı. Kar oldukça mühim bir tabalat şehırlen hakkında ızahat ve ma 
uma maç arı t:U~an ı ".i edip etrafın bothil tetkil etın1 iıtir. .. ı. . lilmat almışlar, Belediyede aza- Üç aylıklar 

lıtanbul futbol Ley'et.inden: anladılı.tan sonra otomo ED RNE 3 - Duna ıamclanberi b .kl · d d 
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cuma günü icra edile oldu~!' 1 d'r buraya ve bütün Trakyaya kar yağı yı ka ul ettı ;nb. 0 a a çok kıy Eytam, eramil ve mütekaidi 

ORIENT MARE 
.AGENZIA 11'.ALIANA 

l\1ARlTTil\1A 
İstanbul • Napoli • Mar-ilyo ve 
Cenova ara,ında 1 S günde bir 

muntazam po>ta 
lcalyon bandıralı • EMILIO MO 

RANDI • vapuru 15 Marta do:ru 
Hmantmıza muvı~alıt ve • Katın, 
Napoli, Uvomı, Mar ilyı >e Ccno 
va için emteai ticariye tahmil ede· 
cekıir. 

lıalııın bandıralı - FED~:RAZl· 
ONE • vapuru l Nisana dotru li · 
manımıza mu\'asalat ve ltalya liman
ları için cmte&I ticariye tahmil ede 
ccktir. 

CenO\'a \ eya Marsilyıı<I. aktarma 
sureıile her yer için eıııteai licariye 
dahi kabul tdılir. 

Tuna, lstaııbul, l\laroilya ve Ce· 
nova arasında sür'at pOsta.ı 

lıalyan bandıralı " FED~:r, TA ,, 
vapuru 20 marta dojtru Jimınımıza 

muvasalat ve ( Varna, Burf\'117~ Kös· 
tence ve Tuna • içill emteai ticari• 
ye tahmil edecektir. 

TUNA • AVRUPA HATii 
Martın sonuna doğru limanımı

za muvaulaı edecek • FOLGORE. 
vapuru Tuna limanlan için ve av· 
detinde Avrupa için emteıl ılcıırlye 

tahmil edecektir. 
.Fazlı tal UAı için Galıta'da Frenk 

yan Hanında 3 üncü kattı Uin 
acenıılığına mUrıcaaı. Telefon Pe· 
yMlıı 91!74 - 2~7~ 

28· l-9J l tarôlıinde kapalı 

zarf usulile müzayedeye konan 
Gedizin Karapınar ormanın~ 
zuhur eden talibin teklif cttiğı 

bedel ikti at vekAletincc hattı 

·ayık görülmediğinden 15·3·9.1 I 
p111.ar günü saat 15 de ihalest 
icra edilmek üzre yeniden ka· 
palı zarf usulile müzayedeye 
nzedılmiştir. Taliplerin şeraiti 

sabıka vPcbllc teklif mekıupla

rile yevmi mezkfirda Kütahya 
orman müdlriyetlnde müte~ekkll 
komisyon riyasetine müracaat 
eylemeleri UAn olunur. 

ı~ıanbul 4 tıncü icra memorlu 
Jtundan: 

Tamamına (1 :!000) lira kıvmet 
takdir edile!! Beşiktaş yen! mahalle· 
de pnsta ve horasancı fınn ve ıhla 

mur >Okağınd• atik 13, l 5, (j , e 
cedit 2, il, 11·1 nuııı.ıralarla mu 
rakkam mukaddema ekdigcrine mak 
lup bir lı3p hane clycl'm iki bap 
dukkanı milştemil bir bap han nin 
siılils hisse i 28 mart Q,Jl tarihin 
mü•adif cumartesi günü saac 13 ten 
16 ya kadar lmnbul 4 üncu icra 
dairesinde açık arnrma suretile sa• 
alacak ve 14 mart 9.11 t•rihlnde de 
şartııam i divanhaneye talik oltıM· 
cakıır. Arttınnı ikincidir. Birinci arı· 

ıırmıda (!600) liraya talip çıkmış 

olup bo kerrc en çok arnıranın 

üstünde btrakılacakar. Artırm3H 

iştirak için yüzde yedi ıeminaı akçe· 
ıi ılınır bilcümle müteralclm vergı

ler ile Mltdiye resimleri vakıf lcı· 
re•! müşteriye aittir. Haklan tapu 
slclller:lle sabit olııayan ipotek alı· 

cıklılar ile dltcr alJbdaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan· 
nın ve hususile faiz ve mıısarıre 
dair olan lddialınnı ilAn terlhinden 
itibaren yirmi gün zartında evrakı 

müsbltelerile bnılirmclerl ltzımJır. 

Aksi halde hılı:lnrı tapu s!clllerilc 
sıbit olmayanlar 5atıŞ bedelinin pay 
lqmasındsıı hariç kalırlar ılAk:ıdar 

lann yeni icra ve iflls kanununur 
119 uncu madde~i hükmüne gorı 
te!ikl hareket etmeleri 'e daha fazlı 

ma!Omat almak isteyenlerin 930-15' 
dosya numarısila lsıanbul 4 uncu ıc 
memurluğun A müracaaılan ilı1n olunı den ınmıt ... ' · d nlıır"ında haı·aretli yor. Her taraf bembeyazdrr. metli ve tarihı ır hatıralarını nin mart nisan mayıs üç aylık 

k lilc ·ıd maçları Burada ay ay 1 f k 'd .. h · 1 ' ' ce ve şı dı · d bi --~- m-simi -pıldrktan ıonra _ .. .d . .- - '-til _,, 0 L - ev ala e mute assıs o arak yad larmın itasına bir kaç gun·· e ka ikinci küıne Ka köyün e r T<:Un ~•P • ,. • Boğaz ha motor e yetitmıt ve..., ....... tan k- b 1 drr -(Lik maçları) ~~ motöre ~!" a:fem~ğe bat· tecriteclil erek parmak kelepçesine vu ve tBez kumar uydunnuMş ar f. K dar başlanacaktır. 
nane cloira sunıu• • nılmu,, motörle Sirkeciye, oraclan da at an an .usta a e. 

Topkapı - Kumkapı saat ı ı, lamıttır. k . . Polis müdüriyetine getirilmiıtir. mal Pata Hazretlerı, büyük ta- lan harekata ait Afyon beİecfi. 
hakem Nüzhet Bey. •' _ '!~ma:,a.1 ıçın bir em Po zda mendil sallarken arruzun ilk hamlesinde Afyon- yesinde Türk milleti için çok 

Altmordu • Pera 12,45, ha- . Moto':"!' ıçın~diktti e :::.. tayfa Diğer taraftan Poyraza kadar ka- karahisarın istirdadını müteakip muazzez olan bu hatırayı bir 
Be nıyet e ıtmnat s~ en ·ı· · " ki · d be k" ük' 1 • • ı· h b ı· d t b" ed k d em Nüzhet Y• !ardan biri latble: ti ı ıretiren uç tı e ~Z.. op e.r bu odada mısafır kalmışlardır. av a a ın e es ıt ere u-

Kasımpaşa - Kurtuluş 14•45 _ Buralarda rüsumat motörleri :ında =~n m~onı mendıl O gece umumi vaziyete dair ra. vara asmışlardır. 
hakem Nüzhet Bey. dolaıır, belki gelip bizde dek ka~k lar ~::ıından yaı:ia~nu~~;:";i'~~ porları dinleyerek ve nihai dar- Gazi Hazretleri Afyonda ya-

Takeimde (Şild maçlan) eşya yfarar~~· ~°'.' ~ elbf.: lar bu~n Adliyeye tevdi edilecekler be için en müsait anın hülül et. pılacak 7.afer abidesinin resim-
Süleymaniye - Hilal saat tl, ıu ta. a.;:;;11eı:;::u '.:~jık bulup ıri dir. Bu lıten bir.~e ~~an ~aznu~- tiğini görerek derhal Fevzi ve !erini göriip beğenmiş, şehrin 

·· ili'. a latdın lattilin ihtifaı~ını bil ismet Pataları davet etmişler, fidanlıklanru gezdikten sonra is 

!;iımdıye kauar emsali piyasada görülmemiş 

iki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTi 
Lur.eı •• rayihası gayet nefis, 

fevh'ide saf 
ıe klbl 

Rekabet imkanı yoktur 
· rdc arn ınız. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NCİ KEŞİDE 11 MART 1931 DEDIR 

BüyOk ikramiye 
35,000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 
10,000, 8,000, 
Liralık ikramiye 

ve 25,000 
Liralık bir mül'"afat vardır .. 

. ' 
• • ' ~ ... -.. '1• 

• e ..... ~, ;~ l · .~ 
•• . .... .• - · i 

Vakıf Akarlar ve Mahluller 
Müdiriyetindan: 

Kıymeti muhammenesi zıraı 
50 lira 87,12 

ıVlercanda Mercanağa mahallesinde lmameli han alt katta sek
ıenyedi arşın (l 2) parmak terbiinde bulunan (17) ''o. dükkanın 
nısıf hissesinin (2304) sehim itib:ırile (576) sehmi (50) lira be
deli muhammen ile ( 3 mart 931 ) tarihinden (4 Nisan 931) ta
rihine kadar ilan ve müzayedeye vazolun muştur. Müzayedesi 
(4 'isan 931) tarihine müsadif cumartesi günü 'aat ondört lıu

~uktadır. Talip olmak isteyenler kıymeti muhammenenin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf mü
diriyetl binasında mahliil~t idaresine müracaatları. 

Şark Değirmenleri Türk Anonim Şirketinden: 
Şırlc Değirmenleri Türk Anonim Şirketi hissedarlar umum heyeti dahill 

nizamnamesinin ve ticaret kanununun mevad1 ınahsusısına tevfikan 5 Nisan 
931 tarihine müsadif pazar gQnü sut 14 de şirketin idare merkezi olan 
Galata Ömer Ahit Hın 8· 10 numarada ıle!Ade surette Içıima edecektir. 

Ruznamei Müzakerat: 
ı - Meclisi idare ve murakıp uporunun okunma .. 

t - BlUnço YC kAru nrar hesabının ıısdllt ve meclisl idare azalarının 
ıebriyd zimmeti, 

3 - Vefat eden azadan Aka Zade Abdullah Beyin yerine lüzum görül-
4uktı idare heyeti urafından diğer bir aza intihap edilmek özre meclisi 
iduemhln timdili.lt aeklz azı ile lktifı ederek ifayı vazife eylemeı~ 

4 - Meclisi !darı azılınnın hakkı huzurlınnın onar lira olarak ıespid, 
11 - Yeni ICae için ıııuukıp tayin ,.. ücreılnin tespiti, 
Heyeti umuıniycye girecek hissedarlann yevmi lçıim11 ıakıddüm eden 

iO gün zarfında ıhlyonlannı 'irkct kaul11ını tevdi veya bankalardan ala
caklın mıkpu& veya mektuplan lbraz aylemcleri rica oknur. 

KARON 

HEYETİ iDARE 

Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu TUnel meydan.nda523 

İstanbul Liman İşleri in
hisarı şirketi müdürü 
Hamdi Beyin refikai muh

ı teremeleri muharrirei 
şehire 

Şüküfe Nihal 
Hanım 

diyor ki: 
Bioks diş macunu, milli 
bir müstahzar olarak şa
yanı takdir görülmelidir. 
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BIOKS gayet mükemmel bir diş macunu olması itibarile par

lak ve büyük muharrire Şüküfe Nihal Hanımın metbu senasına 
IAyıkur. 

BIOKS diş macunu çok beyaz, köpüklü ve gayet Mtiftir. 

l 
BIOKS diş fırçaları, takim edilmiş ve mutlak bir temizlik 

temin eden çifte ambalajla sarılmıştır. Kıllarının cins ve tar:ı:ı 

dişlerin miikem'!lcicn temizlenmesine miisaittir 
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Tasa rrul ve i kli sa d 1 Eskisehir lazova Tohum islab uıü~irli~in 

seven vatanda s 1 a - ~:;'.:!q~f:'.f~;~::~~ft8~;?Et~:; ,...., 

rl n na Z a rl d .1kka1•1 
ne ;:~ ~~~~::!:r e:~~~~:ı::. müdürlüğüne veya Belediye mühen 

5 mart 931 perşembe günü saat 15 te Eskişehir ziraat 
dürlüp;linde mütc~ekkil inşaat komisyonu tarafından ihalc<i 

' kılınacağından taliplerin yevmi mezktlrdeki saata kadar mura 

Emniyet sandığı ıniidürlüğünden: _ıa_rı_i_ıan--=-oıu;__n~ur;__. --------------1 

hisse senedatı kayıt muamelesi 

- ., f. ·-,. - ~: ' i ... • 
EN SON MODEL 

ARD·~.-....-
300 mumluk 1 

Benzin lambaları 
İspirtoya Hacet Kalmadan 

No 2045 yalnız bir kibritle yakılır. 

KULLANIŞI GAYET KOLAY No 2050 
SAGLAM, iDARELi ve UCUZ LAMBALARDIR. 

- lJmuml deposu H. ve J. BLUMENTHAL Katırcıojtlu llan 27 htanbul -

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden : 

1050 kilo deri parçası: 14 Mart 931 
5000-30,000 kilo tahta kapakları: 16 Mart 931 
18 kamyon ve 14 kamyonet köhne lastikleri: 18 Mart 931 
Pazarlıkla saulacak olan bu üç kalem eşya için hizalarında 

gösterilen günlerde saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonuna 
müracaat edilmelidir. Talipler deri parçaları ile tahta kapaklarını 
C!bali ve köhne lastikleri de Azapkapısı levazım ambarlarında 

görebilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
1 - 842 adet altı kütüklü palaska aleni münakasa ile saun 

alınacııkrır. 

2 - l\1ünakasa 24·3·93 1 e müsadif salı günü !lllat 15 te ya-

pılacaktır. , 
3 - Palaska nümunesi ima!Athanede memhur ve mevcuttur. 
4 - Şartnameside ima!Athaneden verilir. 
5 - N cimuncsini görmek, şartnamesini almak üzre itasına ta

lip olanlar teminatı müvnkkatalarile beraber Gedlkpaşada Jandar
ma imalathanesine muracnatları ilan olunur. 

Dz. Elbise dikim işleri müdiriyetinden: 
Eşyanın cinsi Tahmini miktarı Tahmini Fian 

Yeni şayak parçası 
Yeni beyaz kumeş parçası 
Hurda iş başı elbisesi ve 
muhtelif eşya 

Kilo Kuruş 

1700 ıo 

1400 
2200 

5 
•4 • 

Yukarıda tahmini miktar ve fiatları yazılı üç kalem eşya 25 
mart 931 tarihine mlisadif çarşamba günü saat I 5 te Defterdar
lıkta mliteşekkil satış komisyonunca aleni müzayede suretile sau
lacaktır. Eşya ve şartnameyi görmek isteyenlerin Kasımpa~adaki 

Bahriye Dikimhane Mlidiriyenne, talip obnların da yevmi mez
ktlrda komisyona müracaatlen i!An olunur. 

ıPiyango müdüriyetinden: 
1 

Numuneleri veçhile 400,000 adet evlenme evrakile 
800,000 adet tek, ve çift istida kağıdiyle 50,000 adet noter 
kağıdı tab ettirilecektir. 

Taba talip olacakların evlenme evrakı için 7-E-931 cu
martesi, istida ve noter evrakı için de 9-3-931 pazartesi 
saat 15 te münakasaları icra edileceğinden pey akçaları ile 
birlikte piyango müdürlüğünde müteşekkil tayyare mubayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Kereste ve yaş sebze münakasası 
Ali deniz tic:.rH mektebi müchirlü~ündcıı: 
Otuz iki metro " nıik'up kereste ve 18 kalem muhteli!ulcins yaş 

sebze 5·3·93! tarihine miisadif per~cmbc gllnii saat 14 ve 15 te 
ihaleleri icra cdilnıck iizrc ayrı ayrı miinaknsai alcniyeye Yazolun
muşıur. Taliplerin şartnamelerini görmek iizre Ort.ı ı .,~ caddesinde 
kain mektebe ve münakaı-aya iştirak edeceklerin lstaıı':ıul iktisadi 
mües~ese'.er muhascbeciliP;iııc tevdi cdccekkri teminatı muvakkate 
makbuzunu hamilen yevm saııtı mezkurda mektepte müıeşekkii 

komisyor.u mahsusuna müracaatları. 
~~~~~~~~~~~·~~~ 

1 Baı~ar~a~a Emrazı istilaiJe ~astanesi Ba~
ta~a~etin~en: 

Haydarrıaşa Emrazı !sti!Aiye hastanesi için lüzumu olan kırk 
ton yerli L. ple maden kömürü 5 mart 1931 tarihine milsadıf 

perşembe günü saat on döntc münakasa surctilc mübayaa edile
ceğinden talip olanların Galata'da l\aramıı,;t;ıfapaşl caddesinde 

I lstanbul Limanı sahil sıhhiye meıkezinı.ld..ı mulıaı aat komisyoauna 
\ murac;!•lt eımclcri ilan olunur. 

SEYRISEF AIN 
·-~~ ~~--~~~ 

Merkez acenta: sı Galaıa kilpril 
Başı 8. 2362 Şube Acente•! : 
Sirkeci Milbürdu zade hant 1 
2740 

Trabzon ikinci 
(Karadeniz ) vapuru 5 

Mart perşembe akşamı Galata
dao lnebolu, Sinop, Sams::ın, 
Ünye, Facsıı, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 

Tirebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sirop, lnebolu, 
Zonguldağa ujtrayacaktır. 

Bandırma Postaları 
Cumartesi, Salı, Persembe 

saat ı 8 de idare nhnmından 
kalkar. 

Mersin postası 
( ANAFARTA) vapuru 6 

Mart cuma 1 O da Galata
dan Çanakkale, lzmlr, Küllük, 
Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya, 
Alttye, Mersin'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Finike, Andifli, Kalkan Kuşa

dası, Çanakkale, Gelibolu'ya 
da uğrayacaktır. ................... ıı 
TAViL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvalık Posta11 

Selamet 
vapuru perşembe 
akşamı saat 17 

de Sirkeciden hareketle Gelibolu 

Çanakkale , Küçiikkuyu, Alnn
oluk, Edremic, Burhaniye ve 

Ayvalığa azimet ve avdet edecektir 
Yolcu bileti vapurda da verilir • 

Adres : Yemi~te Tnvilıade 

biraderler telefon lstanbul 221 O 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Kı\RADENIZ MUNTAZAM 
VE LÜKS POST ASI 

Sakarya 
nruru p gilnd 

8 Mart azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize lskelerloo 
azimet ve aynı iskelelere uğ 

rayarakavdetedecektlr. 

Yük, yolcu için Slrkecld• ı 
Meymenet hanındaki acenta
hane1ine müracaat. 

T. lıt : 2134 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Beisojlukiu~u ve 

ademi ikıid:ır muayene ve elektrik 
rcdavihaııc>L l\araköy Bi.irekci fırnıı 
. ıras:nda No. 3·~ 

Eski,ehir ~azova Tobunı islah ınü~irli~in~ 
Eskişehir'e dört kilometro mesafede 

binalarda 1440.+ lira 62 kuruş bedeli keşifli dahili veharicl ele 
ve havagazı tesioatı 17-2-931 tarihinden itibaren 2 ı gün müd 
ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur, Pro.ie keşif 
şereiti görmek isti yenler müessese müdiirlüp;üne 'eya fide 
mühendisliJtine müracaat edebilirler. 

1 O mart 93 ı salı günü saat 15 te Eskişehır ziraat mudıi 
ğünde müteşekkil ınşaat komisyonu tarafından ihalesi icra kıl 
cajtın dmı taliplerin yevmi mezkôrdaki saat.ı 
ihlıı olunor. 

Eski~e~ir vilayetin~en: 
Eskişehir- Klitahya yolunun o-t 000-3 + 883iincu kilomctr 

arasında evvelce ihzar edilmiş olan blokaj ve kırma taşın fer$ 
silindiraµnın icrası mevcut keşif namesi mucibince !itıO 1. 5 1 
bedel ile ve kapalı zarf usulile J5-2-931 tarihinden 15-3-931 
zar günü saat 15 tc ihale edilmek üzre münaka~aya vazolunııı 

tur. Taliplerin: 
1 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı 

vakkata akçesi veya aynı miktarda bankı mektubu ıı.u, 

! - İn~aatın devamı müddetince bir mühendis vera fen 
muru istihdamı zaruri bulunduğundan mühendis veya fen meııt 

runun taahhütnamesinin teklifnameye leffi, 
3 - Yapılacak inşaatın proje, evrakı keşfiyt: ve s:ıire~i ıısl 

kında fazla malumat almak istiyenlerin Nafia b~ mulıendisliğt 
müracaat etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamclcrı'l makamı ". 
yete tevdii !uzumu i!An olunur. 

Eskisebir vilaJetin~en: 
Eskişehir. Seydigazi yolunun 8-t 050 - 13+5!10 inci kilonı 

roları arasında evvelce ihzar edilmiş olan kırma taşııı yola ferş 
silindirajı mevcut keşilnamesi mucibince 9841.90 lira hede! ile 1 

kapalı zar! usulile ıS-2-931 tarihinden 15-3-931 p:ızar günü OS 

15 e kadar münakasaya vazolunmuşıur. Talip olanların: 

ı - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbctinde teminatı ııııt 
vakkata akçesi veya aynı miktarda banka mektubu itası, 

2 - inşaatın devamı müddetince bir fen memuru veya ehU 
yeti nafia baş mühendi>llğinde musaddak bir yol çavuşu i tihdaıt# 
zaruri bulundujtundan bu hususta bir taahhütnamenin tarifao kr 
nuniye dairesinde ihzar olunacak tekllfnameye leffi, fen memuıi 
veya çavuş vesikalarının yevmi ihaleden bir hafta mukaddem iı'I 
mühcndislige ibrazı ile tasdik ettirmeleri, 

S - İnşaat hakkında fazla malömat almak 1 ·ti yenlerin kez' 
baş mühendisliğe müracaat etmeleri ve yevmi ihalede tekliluaınc' 
!erin makamı villyete tevdii Mzumu llln olunur. 

Eskisebir YilaJetin~en 
Sivrihisar - Hamidiye tarikinin 4-t 500-s+soo üncü klloıncr 

roları arasında müceddeden inşa olunacak bir kilo metro şosa ve bd 
kısım üzerindeki muhtelif açıklıktaki ima!Atı ~maiye mevcut evrr 
kı ke,fiye ve prejesi mucibince 83\16.83 lira bedel il~ ve kapall 
zarf uııulile 15-2-931 tarihinden itibaren 1!'l-3-931 pazar gt•nl 
saat 15 e kadar münakasaya vszolunmuştur. Taliplerin: 

ı - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde t:minatı ııı~· 
vakkata akçesi veya muteber bir banka mektubu vermeleri. 

2 - inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen me' 
muru istihdam edeceklerine dair mühendis veya fen memurunu" 
taahhiltnamesinin tarifatı kanuniye dalıesinde ihzar olunacak tek· 
llfnameye rapn meşruttur. 

S - Yapılacak inşaat hakkında fazlı malömat almak, proi' 
ve evrakı keşfiyeyi görmek istlyenlerin vilayet Nalla baş müheıl' 
dlsJi"'1ne müracaat etmeleri İlln olun ur. 
~~&:___·---·~-~--~~--~~-~~--~~_./ 

Müfettiş namzetljğ; 
• 

müsabakası 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara velstanbul Zir~' 

bankalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş nanı' 
di alınacakur. Muvaffak o' ınlara başlangıçta 120 lira aylık ile fll' 
yahat ve teftişlerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye .,e' 

rilir. . 
İştirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakülteıerı~ 

den ve yahut ulumu filiyei ticariye veya mülkiye mekteplerind . 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. JJI 
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müessese!~ 
de en az iki sene hizmet gönnilş bulunanlarr-o da müsabaJ<ıır 
dahil olabilirler. • 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdarı " 
lacaklan şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 ırı~ 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne bil' 
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ----· 

İstanbul terkos su şirketinden: 
Terkos fabrikasında terfi borularından birinin kırılması dola1'' 

sile 4 Mart 193ı günü suyun mu' kkaten ve umumi olar•~ 
kısmen cereyan edeceği ive mezk ör ıırızanın bir nn evnt bert•~ 
raf edilmesi için icap eden ıamirııta derhal müba~eret edildlll 
m ıhıcrcnı nhı)nelcrhıizc H:\ıı olunur. 

· .Mes'ul müdür: Bürban 
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