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1 Hukuk llıhlslerJ 
l- Son ye bıtrlcl haberler 

s Uncu sahlled e 
ı .- Oç o.yhkiaf C-umiirıeıı rn

nü verllmete ba lınıyor. 
> lfarp malUIJerfnln terfih 

• • • 

olarak karlar a f· 
rıkıldı •e öldO. 

4- Hasan , Uz Muharremi 
11l~ln öldUrdU1 

4 Uncu aablldo: 
ı - Felek 
., p, _,.., 

Bu memleketin hakiki efendisi halktır, köylülerdir 1 
lk Fırkası tecdidi intihap kararlle, mi il ete v ~ onun temayUllerlne hOrmetkAr 

COmhurlyet Ha .. stermi~ ve ona yeniden karar ve reyini bildlrme:k imkanını vermiş oluyor •• 
olduğunu go T 

. . . d ) Cümhuriyet Halk j bu zihniyet ve bu hakikati memlekette buııün de yürüyor! leket için en hayırlı bir programdır. Millet fırkamızla beraberdir. 
ANKARA, 4 (Baımuharrınmı~ en -bu karar ile ayni za· I Cümhuriyet Halk Fırkası yeni kararile millete ve onun te- Fırkamız milletin kendisine olan emniyet ve itimadını son şüp-

Fırkaaı tecdidi intihap ~ararını.verd~~!:~ka oluyor. Hakikatleri mayüllerine ne kadar hürmetkar olduğunu yeniden göstermit heli ve tereddütlü nazarlar karşısında her zaman isbat edecek va-
manda yeei bir asalet nuınunesı de. d" lf kadar halk yolunda, oluyor. ziyetteclir !" 
tarih teabit edecek. Hal~. ~~r~asıunt1ı;aı:Ybc;yle de ayni yol üzerin- Fırkayı yeni intihabata aevkeden aebepler meçhul değildir. Cümhuriyet Halk Fırkası ve hüktimeti önümüzdeki yıllar 
dolayıaile hak yolunda yurudu •. ~ edilmez Ona bu yolu bundan Maatteessüf eski ve fena idarelerin cezasını daha ziyade bu nesil, içbıde memlekette intihap yapmak, bazı tedbirler almak kararın· 
de kalacağından elbette te~~.t .. k Gazi;ıi aç.mıftı. O zamana daha ziyade inkıllp nesli çekecektir. Asırlardan beri bu memle- dadır. Bütcemizi mevcut ihtiyaçlarla tevzin ederek yapmak iate-
on iki aene evvel halka ~aı !!~et adamlan yanlarına yakla- ket mühmel bırakıldı, her tarafta bir çok noksanlar, bir çok iti- yor. Acaba bu mütaaavver icı:aatına milletin arzu ve müvafakati 
kadar halkın k-?aat• .. t~ ~~ı: Huhalka yalnız azap ve ıztırap ve- yatlar göze çarpıyor. Son aylar içinde bu itiyatlarm bütün mea'u- tamamen lahık mıdır? 
tılmaz, kendilerile gorutulmez, liyetini iktidar mevkiinde bulunan hüktimete yükletmek, hükti- Bu ciheti anlamak için millete yeniden retini, kararını ver-
ren mahluklardı! . . kapılması sebepsiz değil- met ve fırkanın idari ve siyasi faaliyeti aleyhinde fena bir hava mek imki.rum bildiriyor. Yeni intihabata gidiyor. 

Halkın böyle bir haletı. ruhdıy~ye böyle hareket etmitlerdi. yaratmak iateyenler oldu. Bu gayeye varmak için her vasıtadan Her halde Cümhuriyet Halk Fırkası her zamandan ziyade 
d" hl · ler valıler aıma I istifadeyi mübah gördüler. Çok yakın bir maziye ait olan hadise- kuvvetli, müdafaa ettiği prensiplerinde her zamandan ziyade mu-

::J~;:~id:~ ::;1erin halkla tema• yolunu en evve açan ler hepimizin hatırasında canlı olarak duruyor. sır, icraatının ve hesabının doğruluğuna her zamandan ziyade 

G ldu k l ··ı rdi '" d" Acaba hakiki vaziyet nedir? emin olarak milletin huzuruna çıkıyor. 
azi o, . . hakiki efendisi; halktır, öy u e r. • ıy~ G • d" k" B •Bu memleketın • bütün siyasi hayatında, aıyası Görü§üne, sezitine herkesin İtminan ettiği azı ıyor ı: ugünün mevzuu olan vazivet ve kararın izahı itte bundan 

ortaya çıkan ve her teYe ~afmenyrılmayan Mustafa Kemal; va· "Bütün memlekette yaptığınuz tetkiklerde hakikatı derin- ibarettir. Siirt meb'usu 
mücadelelerinde. bu. prensıp .e~i; idare ruhu yaratmıttı. Gazinin den ve yakından gördüm. Fırkamızın programı; Millet ve mem- ı MAHMUT 

tandayenibirzıhnıyet, yen•ı-"'~~~~::::::::::::::::;:=:;:::;iiiiiiİİİİİİİİİİİIİİİİİİİ""""""""!'~~==-~-~~~~~~-:::-:-'""'::-~~~'"""'.:::::=::::==::=::~~~~~~~~..-.... -. 

• • 
Fırka~,~-----~~~e~~---'--"~~~~-

G · Hz nin teklifi 250 meb'usun ittifak karan ve alkışları arasında kabul edildi 
az~ • . t ,flnınıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııınıııııııııııııuııııııııııııııııııııuıııııııll\ ıy eni in ti hap ı Divanıharbin · · b · tti 

y enı Meclıs mayıs ka ~ Gazi Hazretlerinin Teklifi ~ nasıl olacak? ışı ı 
t ı mış buıunaca - Mahkemede rüyet edilecek hiç op an - Büyük Reis intihabın tecdidine hangi sebep ~ M M R . . K"' = ve zaruretlerle = · · eısı azım bir dava kalmamışhr .. 
D

··rt sene zarfında nüfusun ;; karar verdiklerini izah buyuruyorlar.. §§ Pş. Hz.nin beyanatı 
o .. . - -
gösterdiği tez~>:ut ~enı ~ ANKARA, 4 (Telefonla) - Reisicümhur Hz. nin = intihap kanunu tadil 

edilecek de~ildir • ınec)jste aza adedJDl ÇOgaltıyOf :: bugün Fırka grupunda okunan mektuplarının metni ıı•ı- E __ 
d" - dur: 

A... (T ı f la) jdine karar verilmesine dair ır .. := Ankara: 3/ 3/ 931 = 
...,,.KARA, 4 e e on • - B üulrii Meclis içtimaı Si 5 

~~k fırkası grupu uınumı mec il&' çok mühim Si C. H. F. grupu reisliğine 
lisınin bugün öğk~ sonra sa- Yarınki meclis içtimaı tarihi ıa Son a.ylarda Cümhuriyet Halk Fırkasının mende- = 
a: 3 te akdettiği içtıına ~u~u- g"-•erden birini teşkil edecek-!§ ketteki, Büyük Millet Meclisindeki ve hükumetteki ida- = 
lt b" · .zctınıştır .,... = ri ve siyasi faaliyeti aleyhinde bir hava yarahlmaaına = .,, ır ehemmıyet ar . B . · tir Bu teklif ve takrir müzake- :; = 
~tkirdağ meb'usu Cemıl eyın .e<lilecek ve 339 meclisinin § çalışıldığı malumdur. = 
rıyaaet ettiği ~ i~a1da fırkPaa- :rdig" i kar:U. g~bi 931 mecl~si ~ Aaırluca mühmel bırakılmıt olan bir memlekette ve =: 
"ın umumi reı&1 veki\i: sınetb.. de kendi kendisini feshetmış =- bir milletin hayatında bir çok eksikler olması tabiidir; E_ 
k ı..ı,_ • ı tını§ ve U• 1 bundan batka milleti kurtancı esaslı bir siyasetin tatbi-

"ürsüvü işga e bulJJDacaktır. 5_ := 

Ali Bty 

katından memnun olmıyacak kimselerin bulunacağı da y armki celseden sonra mec- e e 
h .. ku - ıüpheaizdir. -

lisin bu büyük karan u me- 5 Yüksek esasları görmiyerek veya görmek istemi- 5 
te bildirilecek ve Da.biliye ~ekl 51 § 
}eti bütün viliyetlen keyf ıyet- §§ yerek milletin bütün dütünceleri ve duylf\llan te,vi,e Eiii! 
ten haberdar ederek yen~ imi- §i ve tağlite çalıtılmıttır. 1 E 
habata 

başlaıunasını emır ve ~- Bunun için yer yer kullanılmıt olan vaarta ar ve ve- § 
aileler dikkate ve intibaha fayandır. e 

tebliğ edecektir. - Buna rağmen millet kütlesinin doaru görütü ve iyi = 
intihabat Mayısa kadar § hiHi bozulmamıttır. !§ 

bitirilecek ~ Uç ayı geçen bir zamandan beri hemen bütün mem = 
İntihabat nihayet Mayısa ka 51 Jekette yaptığım tetkiklerde bu hakikati yerinde ve y-.. ~ 

dar ikmal edilmi~ bul~cak- § kmdan gördüm, bununla beraber hakikate g& yuman- ~ 

Yüzbaşı Fahri ve M. Ali Beyler askeri mah
kemeye verildiler, Mustafa Pş. nın beyanab 
MENEMEN, 4 (A.A) - Örfi di-

vanı barp reiıi MuıWa Pata tu bey. 
natta bulunmuıtur: 

"- Menemen sabık Janclarnut 
mandam yüzbqı Fahri• ve Mea 
men alayında yiizbqı Meıu-t Ali E
fendilere ait evrak hakkında divanı 

barpçe eoasb bir surette yapılan tet• 
lıikat -ticeainde munWleyhimaıun 

suçlan aıkeri bir ıuç olcluiu lıatiyet· 
le teslıit edilmiıtir. Bunlar bakkmcla 
takilıuı kanuniye icnw için 'birinci 
Kolordu askeri mahkemesine havale
sine karar verilmiıtir. Divanı harbin 
ıec:eleri dahi çalıımak suretile lıilu
mum evraka ait kararlan Yerilmİf ,,. 
elde ~ bir eYl'llk kalııwmııtır. Baa
clan IOIJJ'&ki itt~alit tudilıa iJıtir . 
eden cüriimleri tunif ve tanzim 
ihzanadan ibaret olacaktır. Bu vaa• 
fenin de hitamında tekmil doeyalar 
milli müdafıuı Yelıileti celileaine bılı
dim olunacaktır." Divanıharp msı A usta/o Pş. 

Kabinede tebeddülat yok ! 
~Uk reis Gazi Mustafa Kema· 
lın, fırkasına yaptığı teklifi oku 
ltıuŞtur, 

Bu suretle yc:ını meclısın ma 5 lar ve hakikati olduğundan batka göstermeğe çalıtanlar 5 
U:-~ haftasında ve ya, uzak viıa- e da olmuıtur. e 
Y 1 den gelecek meb'uslarm 5 Fırkamın millet ve memleket için en hayırlı ve iıa- ~ 
yet er 5 betli programın kendi programı olduğuna ve milletin = 

§ kendisile beraber bulunduğuna kanaatı vardır.· S ANKARA, 4 (Telefonla) -
~ Fııic:amız milletin kendisine olan emniyet ve itima- = B. M. M. Reisi lftlzım Pş. /iz. Bir akıam ıazeteainin yazdığı 

bir teamüldür. Bu istifaya 
daha iki ay vardır. Yeni kah" 
nin tekrar ismet Pata taraf 
dan tqkili muhakkaktır. 
kabine azalan arasında bazı 

lımet Pt. izahat veriyor 

Bu teklif etrafında izahatta 
bulunan İsmet Paşa, meb'usla· 
nn tahsisat meselesine de te
nıas ederek senede 6 bin lira tu 
tan bu tahsisatın 4200 liraya 
tenzilini teklif etmiştir. Bu 
te~lif şiddetli alkışlarla kabul 
edılmiştir. 

. Fırka· içtimaını müteakip ko 
rıdorda bir fevkaladelik göze 
çarpmıştır. 

Gruplara ayrılan meb'uslar, 
Yeni intihabat etrafında mıisa· 
habelere koyulmuşlardır. İçti
nıaqan sonra bir kanun teklifi, 
bir de takrir hazırlanarak mecli 
se tıevdi edilmiştir. 

Teklif ve takrir sahipleri Ali 
Saffet (Erzincan) Beylerdir. 

Meb'us tahsisatı senede 
4200 lira! 

Teklif meb'uslara verilen se 
neJiık tahsisat miktarının . 4200 
lira ıizerinden tesbiti ve bu hu
susta meclisce kanun üzerinde 
tadilat yapılması hakkında~_ır .. 
Bu kanun teklifi bütçe encume 
nine havale edilmiş ve toplan
nıış bulwıan encümende müza
~re ve tasd;k olunmu~tur. 

. . ·d·-

a dmı en tüpheli ve tereddütlü nazarlar kartısında her za. =: Büyük Millet Meclisi Reisi Kiznn haber hilafı~~. bugünl~e ~~i
§ man ispat edecek vaziyettedir. = Pt. Hz. meclis intihabının tecdidi nede te~dulat ol~gına ıhtı
S Bir defa bunun için; bundan başka önümüzdeki yıl- := münaoebetile mühim beyanatta bu· mal venlmemektedır. 
§ )arda tatbikini muvafık gördüğüm tedbirlerde milletin _ · h•"" ·•• • ~z•m Pı. Hz. izahatla- Esasen yeni Meclis 
§ iıtirak ve mutabakatı derecesini anlamak için, umumi . n lll'llaında yeni intihabın ne zaman dıktan sonra kabinenin 
':: reisi bulundı.ğum Cümhuriyet Halk Fırkasına mensup = (Devamı Sinci sahifede) 

toplan-! beddülat V\lkuuna ihtimal v 
istifası mektedir. 

5 meb'uslann intmaplarını yenilemelerini muvafık müta- = - -5 lea ediyorum. := Casus! 
Cemli ve Saffet Beyler e Her türlü teıebbüslerimizde ilham ve kuvvet kay. !§ 

5 nağı olan milletimizin hakkımızdaki itimadı tekrar te- 5 
gelmeleri nazarı itibara alına- § celli edince milli mefktiremizde yürümekte dayandığı- - Ecnebiler hesabına 
rak mayıs ortalarında top~ana · § mız temelin ne kadar sarsılmaz olduğu bir daha görül- ;; çalışan bu adam 
bileceği muhakkak addedılmek = müı olacağı kanaatindeyim. • . . - tevkif edildi 
tedir. . . ~ C. H. F. Umumı Reısı = 

Bugünkü meclis, yenı. me~Jıs -, Gazi M. Kemal 5 Poliı kısmı ıiyaai müdürlüiü bun. 
kadar faalıyetıne ~ dan 13 ıriin evvel Alican isminde-

~~~:~~~~=~ :t b~::c~~. ~:= Ulllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllll~lllllllllllllllll~l.llll~~llDF !:.ı~~n Y.:.°.!:tyın.t!:;e~!:'!: 1 
seleleri~ meşı· nıri olan ısla dilmektedir. yenı mebus gelecegı şuphesiz- pasaportla !randan ıelmiı ve CJdclen 
ni meclıse te~ 1 za ul bulun . ecliıte aza adedi dir. müteyakkız olan zabltai siyasiye me 
hat Jayihalanle meşg . . "h Yem m - 1 k Bımdan maada yeni namzet murlan tarafından yakalanmııtır. Ali 
mayacaktır .. Bir derecelı ıntı a ço~a. aca listesinde bu ··nkü meb'uslara can ecnebi bir devlet nam ve hesabı. 
bat usulünü ıhdas ve kadnıların Yeni meclısın 330 kadar ve lgu bedd""l" na casusluk yapmakla maznundur. 

.. h. olabilmele . f 1 b nazaran esas ı te u at ola- Poliı bu adamın ciirmünii, ..ııte 
~e~'us ".e munte ıp adilat:ı belkı de bun~an . a.z a aza~ı u- cağı da kuvvetli bir tahmin ha- pa-rtla ıelcliğini ve banai devlet 
nnı temın edecek olan t .. lunacaktır. Şımdıkı aza mıktarı !indedir nam ve hesabma casualuk yapbiını 
istilzam eden kanunlar~n mu1~a 316 dır. Belki· ""N liste bugünkü nü- teıbit etmiı, latanbul müddei umu-
1- • t · · da yenı mec ı- d J - • mili""· t d" tmı" tir' ".ere ve. ın acı· .1. Buna sebep dört sene za ın- fusa nazaran yüz kadar namzet P.ne. ev 1 ~. ' • • • 
sın faalıyet programı dahı ın· .. . .. d"" · ··t .. . . .. .. Muddeıumumılilı maznunu ıatintak 

.. .. . da nufuısun goster ıgı tezayu - uzennde bır tebeddul gostere- h"-' li"" t eli etnu" •• tantik•-de gorulmektedır. . ..... m gıne ev '' mus ~ 
y d s nra bir çok meb'· tür. cektır. tahkikab tamik etmiı ve mıoznun hak 

1 
ardın. a~ . 0 "h b" 1 · e gi- Muhalif meb'usların namzet Bu sefer dt geçen sefer oldu kında tevkif kararı vermiıtir. Casus 

us ar aıreı ıntı a ıye erın . l . h I - 'b· H lk f• k b' Alican tevkifhaneye ıevkedilmiıtir 
k ı"ntı"habat ile yakından ala gösterılmeyecek en ve a en gu gı ı a ır asmm me us 1 . k h.ki 1 .•. tah'-"'- d · ere . b' l • .. h 1 b r . G . M f K J'' stınta a m ıgı "'"'ata evam 

kadar ol caklanndan müte~- yedı ı:ıe us ugu~ ~~ a u- ı~tesı azı u~ta a. . ema ın ebnektedir. Caau un üzerinde cürmü 
k tk"klerdo mecliste eksen- Iundugu da nazarı ıtıbara alı- bır beyannamesıle bırlıkte neş- nü islıet eden bir çok evrak ve vesaik 
ıp tke !mı aca<Yı da tahmin e- 1 nırsa bu suretle meclisl: 35, 40 (Devamı 5 inci sahifede) zuhur etmiştir et a ay ., 

1 Yıldız ve Meşrutiyet 
Tahsin Paşanı 

hatıratı 
Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş

layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının iç yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından büyük bir merak ve 
allika ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakk.atten teehhüre uğrayan bu hatırat 
ıimdi Yıldız sarayının meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, A.bdülhamidin meş

rutiyeti niçin ve nasıl illin ettiğini, meşrutiyet ip
tidalarında Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk malilmata 
istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. 



1 
1 

İcra ve iflas kanununun 
tadili münasebetile 

/il Sıddık Sami 
.ıu.nwıumuzun sadece bir ic- ha göre, meseli Edime, Bursa, 

.a kanunu c'maması, bilhassa İstanbul dairelerinden birine 
ilamlann icrası keyfiyetinin müracaatte serbes~ini~. h_at_ta 
Kanton usulü muhakeme ka- Erzuruma kadar gıdebılırsınız. 
nunlarına bırakılaırak sureti u- Kanun size bu salahiyeti ver-
ınumiyede para alacağı için ta- miş. Fakat Beyoğlu ile İstan
kipten bahis olı~:ıs,, aynen i~- b~ldan birini tercih edemezsi

HARiCi HABERLER •• 
Filistinde vaziyet iyi değildir 

Yahudilerle ticarette bulunmamak ve ecnebi 
mallarını almamak için kat'i karar ar verilmiştir 

Protesto 

-

n 
ab 

tıbası halinde bır boşluk, bır nı z ! 
~C noksanlık husule getirirdi t- İşte kanwıları gülünç bir ha- • • Gandhi, İngilizlerle H • • 

lama, kazlyei muhakemeye müa le koy~ ve hakları_~daki hür- Yahudiler ıçın ı ? ancıye nazın Zongu/dakta gerenkl jlrtına miJthlş tahrlbut yapmıştır. 
tenit bir takip ile, mahkeme- metlen ızale ~en bi;iyle esas- an aştı Dll • • d" :roviatı telıifi edılmedtn yeni mutlıiş bir kasırganın llma 

Hind[!J!!ıı Fransa 

den geçmemiş bir hakkın taki- skız, .ruhs1_uzd~-~s~r1 ~erdır,._ İ~dt~ ~~r erazİ almıyor YENİ _ DELHİ 
3 

(A A.) _ ızahat ver 1 , ettlf!lnl 11/trtniyoruz 
bi tabiatile ayni şekikl.e cere- esın e ın m<ı ı amı, ... en ısı ı- . . .. • · . F 

· ün · h b. Gandı ıle Valii umumı arasın- PARIS, 3 (A.A) - Mebutu rtı v yan edemez. Mütehassıslar ko- çın en m asıp ve ene ven ır 1 . .. • /3 ecli•inde hariciye 1 na ve yagmur 
misyonunun esbabı mucibe layi mahalde icra ettirememesi İs- d~ı mukilemeler ~~t -~ha.O :'ütçe.sinin miizake-
hasında çok doğru olarak denil tanbulda haklı ve açık şikayet-, nihayet bulmuş-~ ıtı - e•i eınaımcla lı.omü 
diği gibi "federal kanunun bu leri mucip oluyordu ve olmak- sıl olmu~~ur. İtıl9.~~ame ~nn 1i•t meb'uılarclan Z }d k E .., J"d k" 

j noktadaki boşluğunu 1086 nu- tadır. 1 tekrar gozden geçırilecektır. r1. C~clm~, .R~ı>"': 0ngu a Ve reg ı e 1 Va 
ı k d doldurmus ol- İlama müstenit takiplerde a- 1 YENİ - DELHİ 3 (A.A) - un aıyuı, iktiaad.i 

=~ai~in a:ı~~k~ kanunun 3Ô un- lacaklıya verilen serbesti çok 

1 

M. Gandi. Valii umumi ile mü· !". aıke:' bir~~ denize açıldılar 
cu maddesine bir kaç fıkra ila- haklı ise de ilamsız 'bir takip k~lemetenne saat ~ 4/30 da ye ~~~.f.:C~;"""'~eyaz 
ve edilmi§ ise de bunlar ihtiya- mevzuu bahs ise alacaklıya böy ırud~n baş.~~t~'.· Ö~leden son lu•b-m Sovyetler ZONGULDAK, 3 _Gece ,..nu'çılan Canik, ~ılı. ~d~, 
ca kafi gelme yor ve bu yüzden le ~asi bir ~alahiyet ve~ek su- . · ~kı ~ktın buyuk b~. kısmınır ıl~yhin~e çevirdik-

1 
beşlayn~ fırtına ~~yin !>ah kara- Piııar, Rüıteamye, Alial&h, 

'k' ti k ·k olmayor du retıle usulu muhakemenın da- fıilslın Arap hey'e 1 oıı mulikatla geçecegı zanno· ""ı ent ... kalan pro-
1 
yele çevirerek bütün ııddetile devam clalet, wapurlarm?' Amasra sı aye er e sı ,, · • I · · M . . . .... il · 'ki · · 'ğ elim • 1 alarm müddeaaleyhin ikamet- lunınaktadrr. <>•to etmıştır · · "diyor. Aynızama"cla kar tıpıaı ~- tıca etti ennı 0 ren · elit m 

Fazla olarak memur amı ve tat v. . . .. Bir ınüdettenberi Filistinden YENİ _ DELHİ 
3 

(AA) _ Brimıd verdiii 'ı ladı. bal, Bülent, Oaküclar, lnraıl .. .. 
bikatc.lann kanunun ruhuna gahmda ıkamesı luzumuna .da- bJhsedilmez oldu Fakat Fi/is- . . .. ·• 1 :,1 BRlAN;..ı cevapta, Franaanm Dalıralar menclerekten •tarak vazi ınmk vapurlannın açılı.lar41CU b VUkuf~uzlugu bu iki hali biribi- iı olan umumi ve esaslı kaıde- · / : ı · · ı·n· kay M. Gandi ıle Vahı umurnı ara-ımült~cri biınaye hakkını -ı.e.t-ı 1ycti tehlikeli bir telde aokmaktadtr. tıklan tabmin edili:ror. Rüınıştır. . . . f - •. d' tın mese esı e 1emmıye ı ı - daki "k'l 1 d t ı ......ı. ı.. d . rine kanstırıyor ve bir kaziyei sınden ınhıra dogru degıl ır. b t . d ··ıd· s·rk· b Fi- sm mu a eme er evam e - çe i•timRI etmekte olduğunu, F~ Limandaki iki npuran kaza

111 
uira- karayeldeate r \tuna 

• muhake~e kar ·ısında bile bir tal Borç viicııdii hPniiz meskuk i- 1 ~ 1!11~ eg_ı ır. 1 8 ıs u mektedir. M. Gandi, akşam ye- nm baöz olduğu hu hakkı Sov1~enn; mamaama çalqdıyor, mektedir. . ~an 
l 1 • • \ :ı serdedilebilme-ı ken bilfarz Erzurumda acıla-' Iıstın ış!erı karl!rk olmakt~ d~- meğini valii umuminin evinde- inkir edcmiyeceğini ıöyliyerek de-

1 

Hilil, Gazi, Lutfiye, Zuhal, Yelı.- Bir buç~k aydan beri a nan ınm ıt~raz arın. . • k' . 'be İ ._ !da :k 1vam edıyor. Mesele halledılmış · k · y k sonra mi!tir ki: ta Zonguldak, Bülent Caaik ftpllr- çalıtdan limanm aizıaı ka . 
-i tatbıkatta bır takım şıkayet- ca bır takı Staıiuu ı a-! 1 kt kt F·ıı·st· de yıyece tır. eme ten • " F k eli-" ,· ••• : müna lan E "li ., ____ .. _dır ....:.. .. ,,., ••• ve mMd• t~ t 
" . d b. ki · b lo ma an uza rr. ı ın .. lak .. 1 de m - ransa, en ... e ı,- reır ...........,.. . •--·-. 
leri mucip oluyordu. MUt:ehas- met e en ır ms .yı marn~. ı- ha/km ~eriyetini Arap nüla- mu ata vr muza.cereye va ı<botlerde buluMn bi• millet aleyhin Zoogulclalı.tan, kozludan denize •· clunnuttur. it son 
sıslar komisyonu ilamların icra rakmak çok haksızdır. Mute- t k·ı t kt a· H . t olunacaktır. de giriıilen teş~bbüılere hiç bir vakit =---....:...----------------;

1 ha 1 k . 38 . . su eş ı e me c ır. arıç en R • ahaf·ı ek kında .ı_ • · 1 T k ••t t Si hususunda ayrı bir bap tan- ssıs ar omısyonu ıncı y h d. lb a·ı k FT t• d esmı m l. p ya . le yarmm etmcmıştır. . . . B ... e au maa ve 
zim etmek lüzumunu hissetmiş maddenin hükmünü ilama müs ~ll!'b~ ce he d

1
• ere d 

1 ıts 1!1. ~ bir anlaşma hastl olacağı kar.:ı:ı- _Mecli~, ';1"'umi müzakcreyı bıtır- o gaz ar rı bu 
. k. l d h f .1 mı ı ır va u ı yur U esısı ı- · d d' mış bu ıctımada hRZır bulunmayan tfl tl·r Bu al1kam bir taraftan ilam tenıt ta ıp er e mu a aza ı e . I d b . l 1 k tın e ır. bu• ı - . .. k . D h'l' V k .. l etm 

. . . .. .. . • . pn sene er en erı ça ı§ı ma - E Hİ (A A ) _ tt·"·" _ me s ara umuım muza ereye yenı- a ı ıye e a e !arın ıcrasmı sarıh hukumlere beraber ılamsız ıcralarda umu- d B - d f d'I ·ı D L 3 . • tı..u d ba•lamak imkfınını vermek k;n 1930 
. • k .d 'b· k'b· ta ır. u ugur a s::ır c ı en mı . 1 .. d d'l · en • • K • ) .. 'h h J dar t bi kılı~llŞ diöer cihetten ılam ffil aı e mUCI InCe ta ı 10 f d ··ıa· p metınCVVe Ce ffiUSa ere e I ffilŞ birinci fa<>l<!an mMda bütün faaıl- omısyon ayJ a aztr a ım 

< b b 1 ·k 'h d . . yon ar az egı ır. ara ve e- 1 . . h' 
1 

. · d . . . , . lı icrada müddetleri diğerine orç unun ı ametga ı aıresın- k 1 a·ı d 1 k o an arazının sa !p enne ıa esı lan k~hul cbni,ıır. • ANKARA 
4 

_ İdaıesın 
nazaran tenkis eylemis ve ila- de yapılmasını kabul suretile "!e. sa/r·eh'.b~ ,urs1unl me~ e e hakkında l·oagre tarafından vu- M. Bri.ınd, ta~dicrı t-ı~iJ;at .konle· SeneSl rapOTUDU . b .. t lerlnden m~ma 

·· · · · - ·· mühim bir tadil a mıstır. ıın ası sa 1 1
.
0

• an ara ~on~a- im bulantalebi kabul edece"i, ransıruo cbemmıyetıne dık.ı.atı eti- susıy~ u çe .. .. ımd 
ma mustenıt takıpl~rın mucer- . Y P • . dan oraya getırılerek yerleştı,- . . . 'h . g betm•k icin mü• er ye karılf&rak hazırlamaktadır.. muallimlerle butun me . ret borrluoun i:tırazıle durmava Yem kanunumuzun eskı ah- .1 k . 1 d k. ancak ıtaatsızhk etmek zı nıye- d . ·.·ı·f 

1 
,.. etıni ltal,·a hü t ka•'t muamelesı' hak Y 

.. ·"' • • • J ... ..,. rı me ıstenen er arasın a ı . • 1p • ; _ enız ~..!.a.ına ~m . . •• ~.... • .. e u . cagını belkı temyızden bır te- karnımızdan aynldıgı esaslı / h tt k t tıle vergı verme .• ten ımt.na ey kıimeti mı.ime .. ıl!cnnı::ı gayet ıtilaf- Bog· azlar kornısyonu dun sa- n'f •-~ıetı· bı·r la'yıha sen k 1 d b. . d 1 ne ret ve usumet ar ı ça ar - 1 . 1 . d d 1 .1 . .. a ve.... ·Jıtarıw 
hiri icra kararı getinnek vey<\ no ta ar an ırı e evve ce 929 • d k _ edık enn en o ayı ara.:ı en perveı·ano Javrand klaı.,nı ve su~lıun bah Amiral Vasıf r~~.-nrn riva- B •-~lete venniş-· hk 1 d b k 1 'fi' . mıştır, agustosun a vu u .. d d·ı . 1 b'• .. h . cl" ı· mış, aşve..... eı· itfa imha! veya münını zaman ma eme er e a ı aıı ı as ış- b 1 k 1 k' 1 h 1, _ musa ere e ı mtş o an utun ayır ':" n .• namına "'~~unıy~ 1 set'nde toplan- ._~ 1 tt kaletlere te ı 

• 1 . . . d . 1 . ·ı . u an an ! va a ar a a unu al sah' 1 . . 'd .. cali bır netıceye varnıak ıçın elle- ı ve...., e en ve gibi bir sukut sebebini isbat su erının ıcra arre erme ven mış 1 F'lh k.k b .. m ıp enrun vergı en mute . P • old ki B . t' , 
1 

b 
1 
•. h dahfüy 

retile btt icranın tehiri hakkın- olmasıdır. Filhakika iflas bir tu mkamışt~r.. bı aldı a_ ugu!! dahil kalmış olan bütün borçla- rınde~ gıele?t~er :ıeY!,Y:'Pmdıt . .'.?. a mışdtır.k u .ıç ı- ~b. ul' a~h ahyala'nde m et 
h .'k .. ru· • den b. k' artı asayışın 07.U ugunu gos . d' J • rım aoy emış ır. " • urıan , ao~une ma a om:syo- tı ır ayı a ı U '""!.--! du da bir karar almasını =n kıl- u mun te ızın • ır ta ıp ı h b 1 1 · d nnı hazıneye tev ı etme erı şar- nihayet verirken Roma itilafının ) j lıy 

...-·. ·k· d b k b' d ··ı teren a er er ge mıyorsa a . . .. ld •. 'h • .. , nun (1930 se- zır or. mış ve bu suretle ilamların ıcra- tarı ın en aş a ır şey egı - A y h d·ı d k. tını ılerı sunnekte o ugu ısti - Franıa' ile ltalya araaıncla da bır ıli· . . 
1 

Dah'li l 'letırun' · Ç~ d' A k ·n· · ta ttı"" · rap ve a u ı er arasın a ı b d'l . . • 1 .. . ld . L_ nesı mesaı ra- ı ye ve ta smda eskiye nazaran bir sür'at ır. nca ı asın ın ç e gı h . .1 ld • d ar e ı m;ştır. laf yapı ma11na musaıt o ugunu ...,. ı la.il.~ liyihanm esasi 
ti ve.sühulet temine !emiştir bir çok ince ve karışık işler var ?sum~tın. zaı 0 ugu_nu a yan etmi,tir. poru esasları "'&•. .. an 

Y · dır k. bu · !erin mütehassıs tat kımse ıddıa edemez. Bılhassa 35 m"I Fransa_ Almanya hazırlanmıştır. hususı butçelerden maaş İstanbuldaki alakadarların b.k tı 1 ış lind b luıunasm Filistinin müstakbef idare şek- 1 yon PARIS, 3 (A.A) _ Meb'uau Ra b. 1 memurlar, tekaüt kanım k 
'ddetl 'k' . . . be ı a çı arın e e u ı ı· . . 1 .• d h . . b.. . . .. por ır aya ka" ed.li 1 M şı e ~ı ayetını mucıp se P . tt' . B ülfthaza .1 ka- ı ıçın ortaya atı an tasavvur- - • ..b d'll , mecliaın c ancıye utçeaının muza kadar b'f .

1 
_ re te ut ı ter, ıi< lerden biri de alacakhya, iste- ıcapde .1[;· . ~ ~ . ~ e lar Arap unsurunu hiç memnun Gayrı mu a 1 erın kereıi esnasında M. Franklin ~- ı _ ın ~ dan tekaüdiye namlle 

na diği daireye müracaat hakkı ve nl ım da ı as ·(b~rınlecıne_. tasn~h e- etmemiştir. Çünkü Filistin ida ''İstihkakı 35 lo~ birF yanlıı Alanlatma eaak1tna :-: rAek Ceımy~ kesilmez. Her vitiyet hus 
.lm k beh hal ere e ven e ı gı e- . . • .1 . Ü "I lc'll temt ranıız.. man mu aren 111- kvama gon- . d lan cı e~ere . e~~ muay- dilmişti. Mütehassıslar komis- resı ıçın 1 erı s ~ en şe 1 e.r milyonu bulacak yasetinin tehlikelerinden bahıetmit- d ·ı k · Vi.aıf Pa a çesın e memur maaş 

yen bır daıreye muracaat mec- nunda bir zat bu i in tama- hep memlekettelc: Arap elcserı- . . tir. Mumaiie,h, bir takım Alman si- en ece !ir· f sat yekünunun yüzde UçU 
buriyetinde bırakılmasıdır, Bu- ~en mahkemelere i!Jesine ta- yetini tanımamak mahiyetinde Y~~nıstana gı~ecek. ~ yui liderlerinin Almanların Youq . Son bırh~ne.~h~~f daıl ko- tinde bir parayı tekaüt ta.ıı~al gu .. nkü usule nazaran alacak- . dir Takdın kıymet hey etlen dun planını yeniden gözden geçirtmek, mısyonda ıç bır ı tt ... ç ana- tı olara ayırır Ve her sen 

raftar olmuş fakat ekserıyet · Faik N" h B · · tı' d ·-s.ıo k v dı" · · ok müsait bir · l• Beyoğlunda oturuyonıa Be- Bundan beş altı ay evvel in- uz et eyın rryase n e tekrar s•,~~nma ve eraay mua· gı ıçın raporun ç bu parayı hazine hesabına 
. ·1 1 tanb ld . İstaıı mevcut fıkrayı da tayyederek 'it hillc(l t• F.11 t' h Jı: toplanarak işlerin tesriini gö- hetlenameıinin teabit etmiı oldup şekilde olacağı ve hükOmetimi- bank d. ed T ka 

ya ~~fa ::r.a:aata ~:b=:ıur Ha; ~flas i_şlerini kmtamaınenB icra da- f:n:~~ noır::: ~a~rı~ın bil:ir= rüşmüşlerdir. Faik Nuzhet B. becludutlan boldazmalı. iıtedilı.let~nidei~ zin gösterdiği teshilittan sita- ameı::ı:ı::Jar ::lree ve 
• ırelerıne bıra ıştır u mese- . fı . . . d . . ki en nutu nnı ve gaz caer . ..... . 1. b. r la b hsed'l -· • 

ta icranın İstanbulda tek bir 1 d h.- .k. ta f · d h kk miştir. Buna btı.kllırsa Arapları bır mu arn~ze .emıştır : tiıar etmi~ olan mal<alclerini zikret- Y~ car ır ı~ a ı ecegı !etlerin işarile maliye ve 
veznesi oldug" u için zavallı ala- e de ,Nr ı 1 

• ra ~~b a .1 ~fi' 'I memnun edecek gibi görünü- - Yunanıstana gıdecek hey'• mi!tir. şoylenmektedır. tarafından ya-ı-. mi var ır azanye ıtı arı e ı a- . kom. · · • · · · d' M f.h h ·· 'k ı-u caklı Beyoğlunda tahakkuk et- . · . . • yor. meseli Fılistine her sene etler ısyonumuzun rapor- M. Bnand, harıcı aıyas.,tinı me 11 aama ı enuz rapor ı - Ziraat bankasında mev 
tirdiği bir harcı İstanbula geti- sın ıcraya _verılmesı. dogr~~ur. gelen Yahudi miktarını tahdit törleri mahiyetindedir. Hey'et- hu~runda. her um"~. aç·ktan _açıfa. mal edilmediği ve Cemiyeti Ak- ra idarei huausiyeden 
rip vem1eg" e aldıg" ı makbuzu! Fakat halı .~azlı.rd?klı bteşk~lal tı~ etmeg· e karar veriliyordu Fa- !er, Yunan hükfiınetinden ve di- ıd~nh etulmi~ ve mecl .Imnld~ aıy~~ vama tevdi olunmadığı için res- edllecek memurların teka· 

mız ve persone ımız e u ış en · • • 1 • auoa vıp ey erruş o ugunu ... - • 
1 

r·ı k · · h f 
tekrar Beyoğluna götürerek ib- . d . 1 . . k kat bu Yahudilerin canını sık- ger lazım gelen yer erden malu , an etmiıtir. Muır.nileyh, demi~tir- mı ma ıa ı . etumıyeti mu a a- aşlartna kafi gelmediği 
raza ve bu suretle işine devama· ıc_;a .. aırVe ekr~n1 ın. yakpması ço ı mıştı. Son u>.manlarda görülü- mat alacaklar, mus;ıkkafatm 1 ki: 1 za etmektedır. maliye vek!leti bu no 

1 guçtur. e a etın anunun e-
1 

. . . . . . . . la ti · · - d'k 1 H' k' b ka b. ih • • 
mecburdur. r 1 .. oVJ" k . yor kı: Fılıstın ıdaresını Cemı- ymc erını ogren 1 ten sonra -. iÇ ;mıe, aş ır .Y~ "" .... ,D let Demiryollarında mal ederek viliyetlerden 

. , sas arma gore te:l"'ı atı ta vıye t• Ak .d d mahallen vaziyeti tetkik edece'· lah aıyasetinden bahıetmeımştir. Ben ev · . 
Bu garip usul kanunun ruhı-ı etmesi şayanı temennidir. 1 > e 1

••• v.:ı~ :ıamı?a 1 are ~ e'! · Almanya ile mukarenet aiyasetinel barem ve temın eder. 
le tatbiki arasında nasıl tena- Te\:rar ediyorum. Kanun an-: lrıgııız lıükumetı Yahudıl~rı !er ve kı>"n~et koyacaklardı:·· devam edeceği.-ıı. Zi·a galip bir ınil-ı Dahiliye veldleti, 
kuzlar icat erle bildiğimizi gös- !aşılmadıkça, teşkilat takviye: m:m~un etmek arzusuna du~- Heyctlenn raporlan. komı~yo let bu suretle bru·ck~.ı eylcmddc ~ü- . ANKARA, 4 - ~e~let de- henüz hazırlamakla meş 
terme'c itİ'baril! çok şayanı dik- edilmedikçe ya ılaıı tadilat hi muştu:. E_v~elctl Arapı.ara. mu- numu~ t~rafmdan t~tkık ~dıle- çülmü~ ol~z. Tecrube, be~'nelmilel rnır~ollan Il:ı.r~ layıha~ıı:ım • 
kattir. İcra ve iflas kanununun bir netice verm~ ·ecek, ika et~ te~ıa~ıl goriınmelrle Hındısta11 rek nıha.ı karar venlecektır. temaslann bır ıak·ı_n ıeraklı.ıya~~ h11 Malıye Vekaletince tetkikine Jzmırde havai 
38 inci madde-ine nazaran "ala- 1 k ·ı ~f ıZ y 

1 nıu.0/umaıılarını Londrad:ı o sı- Komısyonumuzun raporlan •.uı bulma•ma ~c bıl~ıaa tabdıdı tes başlanmıştır. 
caklr takip talebi icin diledig"ilb~: ees! mdeye~ek. ır.t. anlbuııdunı ıalard~ toplanan konleran., mü aldıktan sonra mesaisini üç ay lıdhailmt Y".lunclak~ •na~ıalnrı~d ~tar~ iM. Psalti'nin konferansı İZMİR, 4 (Milliyet) -

· , uny sın e ~ı ·aye ı ce e e- b .1 k . ı f d .kmal . h e eaıne me ar o muş o ugunu ııı- iki gun·· dür devam eden f 
daireye müracaatte serbesttir.,. cek sakatlıklar yol.tur, ütün ııas.e etı ~ m~mnu~-~t~e sıy~ ı zar 11:1 a ı etmcsı mu te- pat etmiştir. Daha dün, hı kabil te- ANKARA, 4 A.A. - "Pro- . 
Evvelce İstanbulun bütün icralmüşkilat kanunu anlayama ·an secındcn ılerı geldıgı soylenını- meldır. mastar •aycsinde Fransız - ltalyao ı ia" muhabiri M. Psalti Türk ve kar durdu. Ha~a bır . 
daireleri İstanbuldaki bina da-ı ·· • t •ühuletle · f } : vor değildi. Artık bu konferans Heyetlerden dördü martın itilafmm t~h,,~u m~n:lı.ün .olmut Ocai7ında Türk_ Yunan' dostlu- andıracalt kadar guzelleştı. 
bilinde idi. Zamanımızda dava- ~'; :tm:~;n küçü!; :ı:~~;·l~~' hitmi.~:ır. Şimdi öy~e. g_,öriirı_ü: onuna doğru -V:unanistana hare- ;:.!:uoı~~.::e~ı ~~~~ t~~:~=: 1 ğu :C tarihte Türk - Yunan har Bir kadın yan 
lar avukatlar V<'sıtasile takip e- anlayamamak ve tenvir edilme yor kı, artık Yahudılık .:ılem!n~ ket edeceklerdıı;:. .. temin etmek ıuretile A,TUpada.ı sulh sının mütekabil tesiratı hakkın- . 

1
. 

dildiği ve avukat için bütün mu mek yüzünden icat ettikleri for m_emn.ın etı:ıe~ muvafık gur~- yaln\z Ga~bı Trakyaya_ go~- un•urlarının miJ.<annı ı:ırt:rmı~tır. !da Fransızca bir konferans ver- İZMİR, 4 (Mıl ıyet) -
ametatın bir binada olması bü- malitelerden, tereddütlerden nuyor. '!~al[ıkı telgraf bu va~ı- denlecek hey e.t ~are.ke!=1nı bır . M. ~rianda cevap ve_ ·n M. Fran!' miş ve son aktedilen Türk_ Yu- ~ıda b~kkal Hakkı ef 
yu"k bir kolavhg-1 mucip oldugu" çıkmaktadır yette Fılıstın Araplarının ne ay sonraya tehır etmıştır. Sebe- lın Bouıllon, Veraay muaheclenameaı· nan i~"'fınm vermesı" muhte- evınden bır yangm çıktı, H 

• J • • h l d ki - · d · b"t" alılıimıru m hafaza edil. uıa Ef · k"türlim 1 r için bu şekilden herkes mem- İtiraz ve şikayet mercii vazi- ya~maga azır an 1 arım gos- bi şu ur.: . .. ::;im~ =ği husuıu...ı:: encliıeli 
0
;': mel olan mes'ut semereleri uzun ·. ıun ° 0 an va ı 

nundu. Esasen iş sahipleri için felerini gören hakimlerin daire tcrıyor. . G~rbi ~ky:1lı g~yn mu~-. duğun~ beyan etmiştir. Mwnaileyb uzadıya anlatmıt ve cihan sul- fecı surette Yıı;t~d .. ı ... ----11 
de mahalle mah~lle dolaşm~k- !erindeki memurlann muamela KUDü.s, 3 (~.A~ .-. Arap- dıllenn arazıleruu; aıt . tak.din demittir ki; . . j hünün istikrarı için her iki mil- Tapu kuyudabnı 
tansa muayyen bır dairede ıg.- tını teftiş ve mürakabe salahi- lann İı;tgıltere~ın Fı~ıstın hak- kıyrnet.muame_lesı yenı vazıyet! - Tahdıdi te•lihat ~onfer~n•.1ncla letin elele vererek yürümesi lü- A k ki• 
lerini takip etmek daha kolay- yeti varsa da bu mahdut bir de k~ndaki styasetıne daır o!an ye- dolayısıle komısyonumuzca ya- AAlmanya evvelce _ıe1bıt .. cdilmış o:I zumundan bahsetmiştir. Hari- n araya na 1 
dı. Fakat her nedense icra da- recede kalır. Bilhassa bu zevatlnı beyanatına karşı infialleri pılacak, sonra vaki olan itiraz- ~ h~~~ ~rnıdı:,.gs~dez:, g.::ciye müsteşan Vekalet erkanı Tapu kuyutlu umumiy 
irelcrini dağıttılar, bununla da icra muameleleri hakkında hü- artmakt~dır. . . ~la musakkafata müteallik tet ....:::':ı:t:,, d.::,tiniz .!.h...

0
,.

1
1 ve Ankarada bulunan sl!feranm Ankaraya nakledilmekte o 

iktifa etmeyerek kanunun sara- kilin vermekle mükellef hakim . Ara~ ıc~~ komıtesı UZUtl ve kikl~r hey'et arafından m'.'11~~ "Lokarno Veraay muahedenamesinin büyük bir kısmı konferansta ğunu yazmıştık. Haber al 
hatine rağmen alacaklmın ııerbe Jer olduğundan bunların mua- şıdde~ mun~aşalardan sonra len .ıcra .• ol~":ı-caktır. Gayrı mu- tahnl>idi~,, ıureti~de ce~ap •erdi. .. hazır bulunmuşlardır. mıza göre bu kuyudattan 
tiıini nezederek behemehal ika melelerle doğrudan doğruya a- Yahudılerle tıcarette bulunma- badıllerın ıstıhkaklarınm ne ka- M. Bnnad, yenıclen aoz alarak fOY Y . t urt diye kadar altı vagon gön 
metgahı icra dairesine müraca- liıkadar olmalarını mütehassıs- mağa, onlara karşı boykot yııp- dar olduğuna gelince, şimdiye le demiıtir; '.' L~karno, yeraay mua- unan~ ana yum B miştir. Evvelki gün de m 
ate mecbur tuttular. Müddei a- lar komiıyonu bitaraflıklarile ma~a ve ah:ı1iyi ecnebi malları kadar anlaşılan kısım (30) mil- beclenameaanm bir bot!.....- clolc1ar- ıhracab tiki milstevliyeye ait ku 
leyhin ikametgahı mahkemesin- kabili telif görmemiş ve bunla- yenne ye~lı mal v_e mahsuller yona ~liğ olm~mıştır. Her?al- muJ:ii., reis tarefmclan bilahare...,.. İSTANBUL, 4 A.A. - Y'u- ta bir vagonla Ankaraya 
de dava ikame eden bu alacak- nn mürakabesini, yüksek müra kullanmaga_ ~eşvı~ eyleme~e de hepııı (35) rnılyonu geçrnıye- ye vazedilmek üzere aaldamlmq olan nanistan Ziraat nezareti 27 şu- edildiği gibi halen me 
lı ilamını istediği yerde icra et- kabe suretinde tavsif ederek karar vermıştir. HükOmet.e, bır cektir. Yunanistanda tetkik etli- hariciye bütçesinin lıiriaci madcleoi?İ bat 931 tarihinde yumurta itha- müatevliyeye ait kuyu,..ı..ırı 
tiremiyor. Bundan maada vez- idari mürakabeyi müddei umu- çok ıproteatonameler ~e bılhas- lecek mütacaatlar ( 450) kadar- 1.4 reye karşı, ~ı ~ile ka~ ebnif Iatı hakkında alikadar memur- iki vagon daha kalmıştır. Bd 
ne dolayısile de İstanbul icra milere tevdicı temayül etmiş- sa bu merand~ yahu~ muhacı: dir. Komisyonumuza gelen era- tı~. B~ ::e;;:~ heyeti umu. lara bir sirküler göndermiştir. gondan biri ihıar 'edilı:ıı . 
dairesile alakadar olmaktan da tir. Müddeiumumilerin bu mü- lere tahsıs edılmek uze;e arazt zi takdiri kıymet muameleleri- -Y• ' '" Bu sirküler müfadma nazaran dir. Yakında sevkedilecektİ" 
bırtulamayordu. Kanunun bük rakabelerinden büyük bir şey satın alrumasm~ ka_rşı bır. pro- nin dörtte Uçü bitmiştir. hariçten Yunanistana ithal etli- Bu suretle İstanbulda ifayi tlf 
mile bu garip teşkilat arasın- çıkacağını zannetmeyorum . testoname tıevdı edılecektır. (10) haziran 930 tarihlı An- Avrupa birliği komiayonu lecek yumurtalar üzerinde sevk zife etmekte bulıman tapu,~ 
daki. tezat bihakkın şikayetleri Herhalde ve her şeyden evvel • • 1111 •' kaıa itilafnamesinden sonra mü CENEVRE, 4 A.A. - Av- mahallerini gösteren sabit mü- dir muavinliği teşkilatı ~ 
mucıp oluyordu. Bu şikayetlere memurların ilmi seviyesini yük racaat edenler hükfimetçe gay- rupa birliği komisyonunun ta- rekkeple basılmış bir mühür bu- da Ankaraya nakledilec~ 
karşı bazıları, "alacaklı muhte- seltmek, onlan kanuni malU- Kalpazanlık meselesi ri mübadil addedilmediği halde kip edeceği çalışma usulünü ta- lunacaktır. Ayni mühür, yumur Tapu mahzenlerinde yalııd 
lif icra dairelerinden birine mü matla teçhiz etmek ve itiraz CENEVRE, 4 A.A. - Kal- hala müracaatlar vardır. Bunlar yin ve tesbite memur tetkikat talann içinde sevkedildikleri tanbul kuyudatı kalacaktı!,:~ 
racaattc serbesttir, fakat İstan mercilerinin işe vaz'ı yet etme- pazanlığm cezalandırılması me- kabul edilmemel-tedir. Yapıl- komitesi 24 martta Paris'te top sandık ve sepetler üzerine de Tapu mildir muav~ 

\ 

oohl.ı bir icra <l:ıiresi var bunun !erini ve karar verebilmelerini selesi hakkında tetkikat yapan makta olan para tevziatı, ataka- l:ınacakur. İngiltere, Danimar- basılacaktır. Mührü havi olmı- tahliye edeceği daireyi bP".::• 
ıu' e'erinden birine miiracaat tesri ve teshil etmek lazım ge- milli veya merkezi 20 kadar ofis darlann mağduriyetine meydan ka ve Fenlandiya hariciye nazır yan yumurtaların Yunanistana Çağaloğuunda ve icarla 
hu u unda veka:et talimat ya- lir. mümessilleri bu ün il · f · · h. · · · 
nsııh"lir ,t,.,,ı:1 .... -ı .• ---.... ·--·-'-------- -----
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Rivasın beyanah - Tevfik 
amil B. Ankaraya gitti 

• Bu akşam bizim güreş şampıyon-
larile karşılaşacaklardır .. 

Maluller 
Harp malullerinin 

terfih zammı 

Teftiş mıntakalarmdan tek 
umaralı olanlar, memleketin 

}arp cihetine, diğerleri Şark 

arafma tesadüf ediyorlar. Tef
tiş grupları, bu mıntakalan nu-

1 
mara sırasile takip ederler. Bir 

·11· Oreş hey <11 
':::':'.'-__ Şelırimize g im Yıına 1 mı .. ' g •. di 

1932 
d yapılacak mıntaka, vasati 10-11 vilayet ih-

" kGüreş meraklılarının heyecanla 1 rın go~ 1bebeg1 .ı priyadı iç;, de Yuna· ti va etmektedir. 
ue lediğ' . . . k Yu Losanıe os o ım .. z . .. . . . 
nan .. 1

• gün geldı ve bu 8 şa.m . . taru temsil etmek uzer< gene er- Mahye mufettışlennın tah-
tiha gUreş~ilerile bizimkile~i~ ılk ım n~s. ilmiştir. şu kısa tafsillittan.' kik ile meşgul oldukları yolsuz-

ıuıu goreceğiz Vakıa bızım Tay· vınıB seç . . d · hakkında bır • 
Yar olempiyat'ta Yunan şampiyonile bu güre~çırun e~~:~· luklar olup olmadıgr hakkında 
~arştlaşmış ve yenıniıti. Fakat bun· fikir edınme~ ka ır. k cak Türk bir şey söyleyemem. 
an dört sene evvel bütün milletle· Bu gürefçilere karşı çı a .. 1 

rin iştirak ettiği umu t b' . fhan- taJrnnı. son dakika değişmezse, şoy e lstanbulda grup halinde tef-
d mırunı ' dh" · k'ib' a "'.':.. u~aklarda yapıldığı için göre- çıkacaktrr: .. . r 3 _ Sa- tişler e enuz yem ve at ır 
~edıgımız o müsabakanın aksi seda- ı - Bürban, 2- Munı ' netice alınmamrştır. 
51 layik olduğu kadar büyük olama- im 4 - Faik Beyler .1 •mız' M t kal • t ftt' · 
mıştı. Y şampiyonları gilreşçı en m a arın umumı e şı, 

.~u aktomki maç böyle değildir. h kkıuna~ ne söylüyorlar?.. her sene nisanın 15 inde başlar. 
Do t .. · · d" y a n · h ,.._ da Yunan r ı:ureşçımız, ort unan tampi- Türk gilreşçilerı ·~':' Şimdi yeni teftiş 15 nisana ka-
Y~nu ile karşıla§ıyor. Her birinin i- il ilerinin kanaatlerını sorduk. d bo k l ' k · · al 
itn ayrı helecan geçireceğiz. g reık .. temas ettiğimiz için ha- ar § a ma~a ıçın Y nız 

Dün sabah gelen Yunan güre§çile- . - en~ .. bilemiyoruz. Yalnız İstanbul ve İzmır mıntakalann
ryi M. Damyanosun riyasetindedir. kıkilı:. kkıymettlı::~~yi hazırlanmış atlet- da fevkaHide olarak yapılmakta-

olda ld k b' f · •1 ço uvve .. 
len y o u çka sert ıdr" ırtı~a ı •.dge- !erle karşılaşacağımız• emınız.. dır.'' 

.. unan ta ımı ~u ort gureşçı en D d'l 
rnurekke tir e ı er. . .. 

p . H h ld b u temasın ehemmıyetını 
1 - Zervinis 2 - Papadaris 3- er a c lıla 'yi b ) )' • } 

Stringaris, 4 _· Zamut. • pekala takdir ede~ ".unanh lı:~nı:ır Istan u ısesı mezun arı 
B ·· · · · ... hazrr)anarak geldıklerı mu a • 

u gureşçıler ıçınde tanıdıgımız ve d' • · · İ b l ı· · l en çct' · 'b' .. .. z . . . Bu akşamı heceyanla bekle ıgımız stan u ısesı mezun arı ce-
p ını gı ı gorunen ervınıstır. . . kı t'I üret · 'Ik k · · k 

aris ve Amesterdam olimpiyatları- şu dakikalarda bız'."'. yme ı g : miyetı ı ongresını yarın me 
~a iştirak etmiş olan bu çok tecrübe- çil~rimize lı:.at't galibıyetler ~mennı tepte akdedecektir. 

. ~- ~-

• o 

verilrrıeğe baŞlanıyut., •• gunu 

Belediyede 

1. hususiye muhasebesi 
belediyeye nakledildi 
Bu iki muhasebenin hangisinin 
ipka edileceği henüz belli değil 
Vilayetle ~lediy.enin tevhi-ı !erile meşgul olmuştur. Muha

di üzerine tanzım edılen beş ay- sebenin aldığı bu şekil üzerine 
!ık muvaklcat bütçenin vekalet- muayyen miktar muhasebe mü
çe tasdik ve tebli~ edilmesi üze- fettişlerinin de tayini icap et
rine idarei hususıye. muhasebesi mektedir. Bu müfettişler de bu 
belediyeye nakledılmektedir. günlerde tayin edilecek vazife
Dahiliye vekaleti idarei hususi- !erine başlayacaklardır.' 
ye ve belediye muhasebecilerin- Taksim abidesi 
den hangisinin ipka edileceği 
hakkında henüz bir emir verme 
miştir. Her iki muhasebe birleş
tiği için emre intizaren belediye 
muhasebecisi Nuri B.. vekalet 
edecektir. ldarei hususiye muha 
sebesinden belediyeye nakledi· 

Taksim abidesinin tetkiki i
çin belediyece bir fen hey'eti 
tefrik edilmiştir. Hey'et yakın
da tetkikatı yapacaktır. 

Belediyenin eski 
matlubab 

len memurların adedi yüz ka- Dünkü akşam gazetelerinden 
dardır. İdarei hususiye muhase- biri belediyenin evvelki senele• 
becisi Cemal B. dün belediyeye re ait bakiye kalan rusum\arı al 
giderek belediye muhasebecisi mıyacağınr yazıyordu. Belediye 
Nuri B. le temas etmiş, devir reis muavini Hamit B. bu hava
muamelatı ve kasa hesabatı iş- disi tekzip etmiştir 

Tunus rejisinin alacağı 
tütünler 

L\i IO 011# Jti[ 
Bu ne denaet! 

Evvelki gece Seliıniyede baytar! de bir altın beşi bir yerde allDlf, a 
mektebi arkasında karlar içinde tah- I ra bunu muayene ettirdiği zaman 81 
minen 10 günlük bir erkek çocuğu te olduğunu öğrenmiştir. 
cesedi görmüşlerdir. Çocuğun canlı 2 _ Ha n 1· 8 • d b' d 

1 k k d'Jd' ,.. d k "td·· y mm c ır a a o ara ter e ı 16 1 ve onara o u- ta karakolu .. tt b t d 4c 
·.. n1 im F il' ktadı mure e a ın an 
gu a agı ıştır. a 1 aranma r. zım Efendinin parasını aşırm 

Dün s kaza oldu 3 - Beyoğlunda Taksim 
da oturan müteahhit Kirkor 

1 - Şoför Mürtazanın idaresinde- Tokatliyanın önünden geçerke 
ki otomobil Ortaköyde İlya ismin- açık göz cüzdanını çarpmıştır. 
de bir adama çarparak ağırca yara- 4 _ Beşilrtaşta Sinan Paşa 
la1D1ftır. lesinde oturan matmazel NoClfı 

2 - Arabacı İhsan evvelki gün a- alqam Galatadan tramvaya biner' 
rabaaı ile Ayvansaraydan geçerken bir açık göz tarafından epeyce 
Hatice isminde bir kadına çarpllllf, gun olan çanta11 aşınlmıştır. z 
ağırca yaralamıttır. Hatice Hannn te 'Yaacf ismindeki yankesiciyi bı. 
davi altına ahnmı§tır. re yakalamıştır. 

3 _ Usküdarda T&n&fİ Hüseyin • S - Çağaloğl~nda mektep •' 
ağa mahallesinde oturan polis komi- gında 0!ur~n Safıye Hanımın ~ 
seri Ra9it Beyin valideıi Feri- hırau gır~, pua ve ctra çalmn 
de Hanım dün sabah atq yakarken Zabrta tahkikat neticesınde pek: 
etekleri tutuımut. vtıcüdünün muhte ya~lam::ır· . 
lif mahallerinden yanmııtır. e~nıyede dölm 

yeni medrescnın kul'funları , 
4 - Uslı:üdarda Meyyit kapısın- tır. 

dan ccçmelı:te olan Sait Efendinin 
idaresindelı:i inhisar lı:a.myonu Sait Sarhoı bir f ahi buk 
ağa isminde bir adamcağıza çarpmıf, Galatarun mahut kaclu 
ağırca yaralamqtır. Salt ağa tıp falı:W Kalyopi dün gece sarhot oldu"' 
tesinde tedavi altına ahnıruıtır. de sokak ortuında icrayı reıralh 

S - Tarabyada Dere içinde Yorgi derken yakalanmış. Adliye) e 
nin evinde oturan SS yaşında Kalyo- miftir. 
pi dün Galatada Voyvoda caddesin· M T k" • k- k'J 
den ce.;erken şoför Hamdinin otomo • roç ının Of las 
bili altında kalmıı. yaralanmıştır. deki yangın tahkik(& 
Hırsızlıklar - yankesici- Polis İkinci şube müdürUliü d 

likler - Dolandırıcılıklar Y_llkada yangını hak~ndakf ta; n 
tına devam etmektedır. Tahkilı1 " 

1 - Erkek muallim mektebi kapı nilz ikmal edilmeme9i oıawd 
cısı Mehmet Ahmet dün Nuruoıma- beraber yangında kaat olm.ulrF 
niyeden geçerken 20 lira mukabilin- laıılınıttır 
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ve o fırkadan doğan hükümetin 
mes'uliyetl-erin iştirak ettiğidir. l••>; .. 111 
Çiinl:ü bizzat ifade buyurdukla- .AA 

11.K DEFA OLARAK ASRI sinemada ıL.\RAli 

l:>AREHANE - Anı..ra cadde.t 
•o: 100 Telpaf aclrui: Milliyet, lı. 

2.nw 

n gibi memleketi ve vatandaş- "'
lan se!iimete çıkaracak yegane tl)ı 
yolun orada olduğuna kanidir- ~ 
!er.Artık bu vaziyetten &ı0nra: 1 <( 
,'Ben Gaziye değil C.H. fırkası 
na muhalifim., demek bilmem 

1 
::> 

ne dereceye kadar doğru olur? CQ 
Bu meselenin bu kadar samimi 

YEG NE DRAM, iNTi
KAM, ARZU filmidir. 

Hu film sinemanın en meşhur 2 artisti olan AL'1 \ Rt:BI,; ·s ve ED\I< ı '!) Lll\\'E ıaratrıu 
çcvrllmi ve bütün Rusı• yeniden in~a ıdilıııisıir. Rıı lilmın muzıka,ı he ıro Plian 1ı) ıarıfından 
hususi ıumıe tenlp cdUmişıir. 

T.ıefoa awnanlen: Zengin varvete proı:rnıııı. MAHiR MAYMUNLAR lııı .ık e lene~ c 
--••-• ASSO v • JANA mc:hıır Çınp;enelcr. FOX FiLM --••-• 

Müddet geçince ne olac3k? 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
1 

G Türkiye için Hariç içiıı 
1 a1uı- 400 lrunıt IOO kurut 
• • 750 .. 1400 .. 
a .. 1400 ,, 27~ .. 

Biribirlerini seven bu karı ko- j mahkemeye gidip bo$anmaga 
ca aruında niçin böyle vakiti teşebbüs ede<:eğiz. ! 
vakit kavgalar oluyordu.? Fırtı- - Peki .. Kabul ediyorum. 
na g~tikten sonra biribirlerine - Biribirlerinden ayrılmak i-

ve aşikar urette hallinden wn
ra vatandaslara dü en vazife 
derhal siyasi cephelerini bul
mak ve samimi çalı~mak mec
buriyetidir. 

- ı: T lJ \ 1. Siııeıno<ııı 
l llugün m"tıneJcrden itibaren rl 

yanın t.:n büyük .;inern ı \ ııdızı 

G R E T " <; \ R il O 
Aııklann en ~uz li olan 

ı 1 1. : S T il t: R 

) 
1 

•• ••••••• •• llu nk~an ••••••• •ı i MAJİK SİNEMASINDA 
• FEVKALADE GALA OLARA Gelen evrak geri verilme• 

Müddeti pçea nüıbalar 10 lı:arat 
ar. Gazete •• -tbuya ait lfle 
;in • iidiriyete miir-t edilir. 

itiraf ediyorlardı ki hem ikisi de çinde büyük bir azap olmaz mıy 
çok sevişen bir çiftti. Lakin bu- dı .. ? Çünkü biri birlerin: çok se
na rağmen nıçın ayatlarının viyorlardr. Mütarekeyi ihial e
böyle tadını kaçıran sahnelere den kim olursa olsun bu kararın 
niçin sebebiyet veriyorlardı.? da ebat etmc'kle ve niıhayet ay
Bunu kendi kendilerine tahlil ve nlmakla kendisine çektirmiş, 
itiraf ederlerken gene kabahatı kavgacılığmın cezasını kendi
birbirlerine atfetmek hissine mu ne vermiş olacaktı. 

2 - Hiç şüphesiz bu netice 
de en ziyade alakadar olan 
Cümhuriyet Halk fırkasıdır. 

Türk milli mücadeledenberi 
hümmalr bir faaliyetle inkılabı 
tamamlamağa çalı mış ve haki
katen muvaffak ta olmuştur. 
Muhalefetin en kuvvetli cere
yanı zamanında bile İsmet Pa
şa hukUnıetinin harici politı!;;a
sı şimendifer siyaseti takdirle 
karşılandı mı? Fırkaya muhalif 
olunabilir; fakat muhalefet per 
desile onun yaptığı işleri inkar 
ederlerse nankördiirler. 

~ Di \ \ 1 !•:, P Rl.AJ..'. 'l'f. ORl 
ile beraber iddeıli hır k ve ! R ı c H A R D T A u B E 
mııaznm Mr luk• hanU<· ol•n "'" 

Gazetemiz ilblana -'ıdiyetiııl 
abul etmez. 

Q Ey M E 1/ o 1 K K ı ~-- FRANZ LEHAR'in bizzat kendisinin ida 
O il R : ettiği muhteşem orkestrasile en güzel eseri ol 

Bugünkü hava kavemet demiyorlrdı. Bu kavga B ı mütarekeden sonra geçme 
Duo en fazla hnartt 1 enaı; • 6,5 lar ekseriya pek ehemmiyetsiz ğe haşlayan günler hakikaten 
dl. llugiın ru,g~r po•raz ve hava şeylerden ileri geliyordu. ~nç sakın, kavgasız, rahat geçiyor
boloılıı. kadm hemen kocasını ittiham e du. Kavga etmemekle biribirle-

========:;;;:;;::=~I diyor: rini daha mı az seviyorlardı.? 

llhet:~mi;d~{~ı-~1<~~-,;'.;--İ-o_r: .. , i N es' eler· Diyar . ' Miııayct!e ile '.Ut~ • 

J 1 ~·~111 -Sen cok haşin bir erkek- Ha-yır ... Hemen farkına varmış-
.. 

· sin... !ardı ki böyle sessiz yaşama da 
ELEln ci Sen c;ok huysuz bir adam- ha tatlı, <lahames'uttu. Kavga-

sm. ! dan sonra barıştıkları, zaman i-
Esnafa ait iki Kocası da hemen mukabele kisinin de nedametler gözlerin Her iyi iş yapmak istiyen ce 

miyet nafi \"!' Larn'mi uzuvlara 
malik olmalıd·r. C.H. Fırkası

nın vatandaşhrdan arzu ettiği 
Türkiyeyi selamete götüreceği 
ne •kat'i kanaatı bulunan bu yol
da beraber çalı~malarıdır. 

filmmde m vcuı cilıan~nmul bir ş•ıhıeti haız ••ricılarını tagan 
rrlecckıir. imdiye kader gonılmemlt derecede zcngın mizan•eııl 
muazllm hir ah«cr hütıin f"hir halkı bu m ıc!na -ıip<rprndült 
yonn ~drmeğe Kfdecel."tir. 

193' nıartın b ncı cuma gunti ... 
ıabıh saat 10 da ı:E\ u(;LLJ.-.:D... • 
r"ıg•lııda 1 hma:nda lla" il\' pı_,. • 
r:ı.h:ınc .. i k· ışı 1nd.1 \t! hamamın \3. 

nında~i Dolap cadde•i i•milc m~ruf • 

okıkda PEI ıı.tV.-\ 'YA~ . parı•ına • ••• •••••••••&x:,••·C~~J:·j·C(~:~·';) _.C~CM~ 
llılcı'ert <imdiden ıeınln cdilehilır. Telefon 8.0. 560 

' } etmekten geri kalmıyordu: de belirirdi. Şimdi bu göz yaş· nının birın~ı .~aırc ... indc mev<.:ut \'e • 

mes e e - Ah biz nasıl oldu da evlen- lanyoktu. Saikin, fakat devamlı 
Bir §Cyİ aksi istikamete sev

etmek kabildir, fakat beyhude 
ıerji ziyaını mucip olur ve ilk 
nıatta tabii istikametine rücu 
ler. Suyu yukarı akrtmak 

e ümkiindür, lakin tulumba du
ınca yine baş aşağı akar .. 

Bizde esnafa ait iki §CY var 
suyu tersine akıtmak kabilin-

e :n. Bunlardan biri şu esnaf ce
iyetleri. Her hangi esnaf alır
nız alınız kendinin mensup ol
Jğu cemiyetten memnun de-

t 1. Çünkü bu cemiyetler esna
c ı ihtiyacatile, o san'atm iler

nesile pek az meşgul. .. Lakin, 
hsilit, para toplama hususun-

• ateş!... Bu cemiyetlerin ek
. si temsil ettiği esnafla hiç 
kası o!r.ııyan e:ıderle de meş 
J. 
İkinci mesele cı.:ma tatilidir. 

ma tatiline ait bir kanun var. 
kanun bazı esnafa cuma gün 

ı çalı~a hakkını vermiş .... 
mafih, istemezse çalı maz .. 

- hakka karşı iki mani var ki, 
btl serbesçe istimaline mini 
tru etme tabiatindedir. Bu 
\ merden biri meseıa Berber-

·yetinin vaziyctidir. Bu 
ta bidayeti teşekkülün-

ri ~ri cuma günleri berber 
tel•nlannm açık olmasına 
raz. ' Her fırsatta berber düljr 
nlannm kapanmasını ister. 
ı defa bu cemiyet bir içtima 

1~s ve cuma günleri çalış
k~-~· ve dükkanları kapama-
u~ar vennişler. 

te k b'" bi k u arar gayet ta ıı r şey 

3;!u için içtima aktetmeksi-
1e yapılabilir ve isteyen cu-

~a ~iı dükkinmı '<apardı. 
Ea uki mesele o değil daha 

d \ rı:e dükkancının dükkanını aı _ k 

dik .. ? bir muhabbet bu karı kocanın 
Seni <keşki almasaydım ... ! hayatına hakim olnYQrdu. Fa 
Bu kavga uzardı. Fakat haki kat kavga etmek için nasıl olu

katte ekseriya kavgalara kadın yor da hiç bir sebep çrkmıyor
sebep oluyordu. Onun inatçılığı du .. ? Diye sorsanız belki bu su
dediğini mutlaka kocasına yap- alin cevabı şu suretle ~rilmiş 
tınns hususundaki arzusu yii- olabilirdi.: 
zünden saadetleri kayboluyor- Erkeğin herhangi bir mese
du. Fakat kavga nihayet bittik leden son derece nazik bir su
ten sonra biribirlerini daha çok rette ı. rar ettiğini gören kadın 
sevdiklerini anlıyorlardı. Bir ak mütarekeyi bozmaktan korka
şam gene böyle kavga ile geçen rak kavga çıkarmaktan onun 
birkaç saattan sonra barışmış- dediğini kabul ediyordu. Gün
lardı. Kadın kendisinin kabahat ler geçtikçe erkeğin her dediği 
li olduğunu kabul ve itiraf etmiş ni kabul etmek me-vkiine indiği
Kocası bir müddettenberi bir ni gem; 1tadın anlamıyor muy-
şey söylemiyor, düsünüyw- du.? 
du. Fakat hayat böyle degil-

- Ne düşünüyorsun? Artık mi .. ? Geçinmek içini-ki taraftan 
ıkabahatımı itiraf ettim. Böyle birinin ma lubiyeti art değil
durma .. ! mi .. ? Meralk edilecek şey müd

- Peki .. Fakat ben ad\:t bu det bittikten sonra bu mütareke 
hallerin bir- daha olmaması için yı tazelemeğe razı olup olmaya 
bir çare düşünüyorwn. Hem cağıdır. 
de bu çareyi buldum gibi ... 

- Nedir o·çare .. ? Bir daha 
kavga etmemek için .. ? 

-Bir aylık bir mütareke aokte 
decegiz. Bir aylık bir mütareke ... 

Me~le~if er ınüsa~atası 
Gazinin seyahati 

Bu müddet zarfında hiç kavga· 93 üncü haftanın 4 üncüliiğü
etmeyeceği7.. nü Galatasaray lisesinden 140 
Kadın düşünüyordu. Niha- Mahmut Şerif B. kazanmıştır .. 

yet: Yazısı şudur: 

- A•ksi takdirde. dedi. ne o- Büyük Reisin tetkik seyaha-
hıcak? ti nihayete ermek üzeredir. Ga-

- Eğer mütareke bozulursa zinin Ankaraya dönmesile bü
tün Türk milletini ve bilhassa 

veremedigi için dükkanlarını C_.H. fı_rkas~m alakadar eden 
cuma günleri açmıyacak. Esa- bır netıce hır karar dogacak-
sen hu dükkanların aı;ılması ı tır. .. 
halkın ihtiyacını tazyık etme- 1 :-- ~u:ıy~nın her tarafında 
mek içindi. Şimdi bu hareketle oldugu gıbı hız?.e ?e C-!f. fırka
o ihtiyacı tazyik etmis olmaz sma ve onun hukumetıne mu
mıyız? ! - halifler var. Bu gayet tabiidir. 

Ne bakıyorsun? 
hil"mıa ragmen apamasını te 

1 L • Bu vaziyet ticaret hür- Bizim arka<laşlardan Hilali
d~~d· say hürriyetine temas nin paltosunu aşırmışlar. Şimdi 1 ~;..hoktadır, alikadarların sokakta her rasgelcliği adamın 
a~: :- ' davranmaları lazım- paltosuna bakıyor ... Rahmetli r; b~ :lama !<anunun verdiği paltoyu tanıyabilmek için. Bi
~ı:du ~hususi cemiyetin na- raz da miyop olan çocuk birisi
de ma~bileceğini görmek cid- ne geçen gün dikkatlice ba'<mış. 

Fakat bu muhalif partinin dai
ma tekrarladığı bir söz vardır: 
"Biz Gaziye ve onun politikası
na değil, C.H. fırkasına ve o
nun hükümetine muhalifiz,, İş
t.e Gazi bir nevi hakem gibi bü
tün Tüıkiyeyi dolaştı.Adana ve 
İzmirde irat ettiği nutuklardan 
neticesi muhalifler: 

tan~a t"'klı bir şeydir. adam da kızmış ve sormuş: 
leri~i 1 mani de Belediyenin - Galiba tanımak istiyorsun, 
dı F ..ılıiüeri ac;masma miisaa- Çocuk paltosunu ararken be-
~ıeı1 dükkanlardan fahiı ruh lhını bulmuş olmamak için iıy
iktif a~ istemesidir. İfidi- tizar edip çekilmiş ... 
hatin !bir çok esnaf bu yı FELEK 

""Haklısmızl" Değil fakat C. 
H. fırkasına: - Haklıyız!,, De
mek olduğunu anlayabiliriz. Bu 
nutuklardan doğan mana Gazi 
Hazretlerinin: "Reisiyim !,,Dedi 
ği Ciimhuriyet Halk fntcasmca 

Bütün vatandaşların ise bu
nu bir vatani borç bilerek vazife 
başına koşmaları lazımdır.,, 

Yeni nt-şrf•ıat 
TÜRKSPOR çıktı 
Avııstur) a • İtalya maçının 

oku•ımamış ıafsi•ıltı. Son hafta
ki Şilt maçları, Meshur tenlscl 
Tilden profesyonel oldu, lzmir 
de yoııılacak maçlar, Vunan 
gllreşçtıerilc Türk gllre~yileri 
arasında opılacak müsabaka
lar. V.S. Sekiz sahif~llk bir i· 
nema IA ·esi de bu gnı.el spor 
mec'Ttlla ını brsb(l:-ın ;ı:er.gln
le tiri)!lr -. -Gol Spor 

Lı p ı n l .• i 'a)ı-· 
l I i, /. A. met . dull,ılı. 
na. Rto•r. 1\ -ııı:ı -.ılurt. • 'a•I 
ve Ilır' B \k c "esrin 
\luhıttln 1 lan•mın vızıl rı:c in· 
r• • et.. ı _ti . 

T eşek "ilr 11011 

.... ,.. ..... ,. 

ntkamı t J".,jn .. ka u
:-an ev ı fm z 1 <ıktor J fa\ ım 'ım 
il. n g«ek , "'e mc ımindc ba 
Junr. ol ı ı c ~c·c· b.r ~ı uzıı et 
p mm rkı pb gond• rn 
~ \ t \ Cl'U\ ı ınuhtcre~ ,·thı'h:ıs!':ı 
mtn .. ııhi\ rtı e JP ıh:ı 1 o1 tutu :\T:ı~·nn 
mqııkl"zamı \C dıalili ınuhteremcile 
l!e Berıı am «emı)etİ hayriyc ı 
'" pek ı ı •ner ı m ım l•t:uıbul 
maıbu Jt m!m ze ' ıirak oımek 
<ur<tık J ı l n muhabbeı •• nıu
badeneık ind,n dola11 her bırerlcrıne 
p•~ elim 1 !!katı llUlk<I kalbi\ mlz 
de mu.tt,., ıl hı ıv t ~İ.Jkll'ani e-
mlz ı. ı <" len?. 

Zeıcc-ı: Zemlıül 

İrtihali Müessif 
llkıro'a ınudum·e ı 1\ n rol me· 

ınurlannd•ıı l 1 e in ~· oco< ıel.ı 
Suat B" evtl ı ak, ın irıilıal cımi<lir 
Cen'""' hı ·a.ı \malı ('e<mcde 
!\ama l lııun llrniinden ut yırımda 
kaldırılarak Ma~kı mcz.rlıj';ına defne
dılcc-ckıir 

irtihal 
C. H. Fırka ı lıtildil llllbiyeıi Hü 

•eyinağa ocağı reioi Suat Bey kı .. 
bir hutalrjı müteıılDp clün irtihal et 
mi4tir. Suat Beyin pek ı~ y .. mcla 
rahmeti hakka intilral etıMoi fırka ar 
kadaşlan üzerinde derin bir teesıiir 
laiaıl etmiftir. Mıılwanmı ce zeü 
bugün clostlıannın Ye fırka ınenıupla 
rınm i,tirakile l..ıdırılacak ve medf• 
ni ehediıiae teoırdi eclilecelıtir. 

\'ART. ' \\IE .. 'CI\ .'ı. c!endı • 
a::t tnuıc )"en e~'al3r müzıy~de !ili· 
r '°'le ;ıulacaktır. 

luJcrn >•lun takım•, gıyct ııcfiı 

mu dem ·cm k o<lı ıa~ımı, mod<rıı 

, .ıı•> rnlo ttkım•, alona aiı eşyılar, 

~yndı ~cviı hfift, ·•mck 'c i&lon 
takımları, hoıar<n c ıuııok<n san• 
daly.lar, pQrtm:ınto. sedefli t•bore 
lcr, sofra ıakıın!an, likör ve çov ta
kımları. vuolar, ~nlonlar, perdeler, 
bam ~ndalyalar. aloM aiı mil?. ~· 
yen bir m•hon c11jcr, dolaplır, ba· 
lın;uuı, Pıte markalı :ıo pllklı bir 
gr:ıaıofon. \'t masa. elektrik svizel r 
hryolalar, obalar, konsol ayna, 
mu;:ımba. ovun ma~a:--1, matbıb ta· 
kımlırı \C ir CŞ\~lı Siraz, llamı 
an ve Fern an halıları pey sıireD

lcr' :ı 100 le 25 tcmınıt alınır. 

- D~riılaceze müdürlü
ğünd n: 

lk<ldi kı fi hın ikı ıız hir 
: r ı r'li beş kuru olan çaına· 

w ne ztnıi inin keşi[ \C ,.ırı 

n. me. 1 \ eçh e tamiri muııaka 
-1-ı kap ı 7.;ır[ UHtlile 28 3 
9.~ ı rnm ı c ı günu 'aaı .ı te 

icr:ı edile.: ~tir. Taliplerin temi· 
nnt nk~elcrılc müracaatları 

Darü!aceze müdürlü
ğünden: 

'1ur -e}e lıir :~ııe ıçin ık· 

tı:~a eden hin kilo vakım ya. 
p;ınııı 29 ın:ırı 93 ı pazar günü 
ka;ı·ılı zaı [ u ulilc miınaka ası 
İtTn ı-dılec u. Talipl.rin temi· 
nar :ıkçekrılc muraı.:ııatları. 

Oskiıdar altıncı icra daire•indcn: 
l!ir de' nin temini istifa.;;ı ıtm• 

nınd- ınahcuı e paraı a çevrilmesi 
muk•mı 4 ~ıft a~ııkkıbı \C bir 
adet ç ınıc k-tlıpl•n 9 .ı YJ 1 tari· 
hine mu a lif pızarte•i günu sabah· 
leyin aat , nda Meıcand• Çaı0ı ka· 
pıda 11 ık kahı fıbrikı ve m•J;.xa
sında • ·ık artırmı sureılle -ıııla 
cajl;ındıın ıallp olanlann yevmi me1.· 
kOrda 1T1ahılliııde hazır bulunduru· 
lac•k memura mUracaat ctm~lcri 

tlln o!u ... ur. 

( sküdu Altıncı icra Dairesinden: 
Bir dcyiııden dolayı a:ahcu~ ,-e 

paraya Çe\'rllme i mukarrer Kıryolı 
ve Yııak l 1·3-931 tarihine mUaadlf 
çuşamba günü 1J11t 10 dan itibıren 
Üsltiidarda Bit paunnda açık artırma 
sarcıile setılacağııdan ıallp ulanlann 
yevmi mezltOrdı hazır bohındorulı

cak memııra murıca:ulıa • · r f ' l'r. 

tisini lir,.ti~ "',.ti n-;;anı: 129 
metgf ';,;,,;,;,;.;.;.;.;....;.;:..;.:.;;..;..;,;;;;;.:;;.::..,;,;;;; -den ~!kendisini atq)bafınr onu_da_banİl_hatırlatb. GCÇirdi- - Acaba beni takip ediyor 

kurtarmak isteyordu. Ona da ğim kuduz cinnet nöbeti için- mu? .. 

:;hmin•.... :W:ıiilil~ii~~~!!~~~ii 
de dava ~ 
h ilim '\ 
tiremiyoıl ne dolayı ___________________ ,.. 

dairesile ı 
kurtulam~ EtemiZZET 
mile 17:' yerden dişlerimin bü-ı - Sen öleceksin ..• 
daki tl'ıet' ve kalbimin bütün Benim gibi öleceksin!. 
mucip ır.defa daha ısırdım. O Benimle beraber öleceksin! •.. 
karşı lAanad V.e .. Sesinin Dedim. Boynundan tekrar ı-
lif icra i >kadar tizden bağır- sırdım. Ne tuhaf tesadüftü. Her 
racaat vakit bu koridorlar insanla do-
bulJa 1 me !.. ı bo ı rk b · 1 · · t...&.- • ··ıd· .. la up a ı en u sanıye er ıçın 
ıu c "'""'n o uruyor r... de bir tek kişi bile yoktu. Ve .. 
hu ~. tı, e kimdi tanımayor- Ben o kadar azılı, o kadar güç
pab lır,rhalde yeni bir hizmet lü, ele gelmez bir halde idim ki 

Yahut ta halayıklar- paşanın erkek kuvveti beni tu
bir gözde veya oda- f?P fırlatmaya yetrneyordu. Ko 

imkan vermeyordum. Kolları- de: Deye arkama bakbğım zaman, 
mm bütün kuvvetile boynuna - Nedim Bey Nazmi." paşayı sadece olduğu yerde 
asılmı , bütün ağırlığımı ver- İmsi kafamın içinde bir şerap bağırır, ve: 
miştim. Kımıldayamayordu bi- nel gibi patladı ve .. Sanki birisi - Yezit.. İni yezit.. Sen ni-
le. Ne kaçabilecek, ne de ken- kolumdan tuttu: hayet bana bunu yapabildin ... 
disini kurtarabilecek bir imkan - Ne duruyorsun .. Haydise- Deye arkamdan söylenir gör 
mevcut olmadığını görünce ga- ne, onu da gör, onu da bul, onu düm. Hiç şüphe yok ki, bağıra 
liba en son çare olarak aklına da ısır... bağıra başına bir sürü adam 
bütün arzu ve emellerinin sa- Dedi ve .• Beni paşadan ayır- toplamak, sonra da beni kovala 
dık bir köpek gibi itaatli vasıta dı. Birden bire bu fikre kapıl- mak, tutturmak isteyordu. Al
sı olan Nedim Bey Nazmi gel- dıın, bu emre boyun ·eğdim ve drrmadım. Bir kur~un hızile ko-
di ve: paşayı hıra-kınca: ridorda koşuyor, bir an evvel 

- Mel'un kadm brrak beni, - Nedim Bey Nazmi... Nedim Bey Nazminin odasına 
bırak! Nedim Bey Nazmi!.. girmek isteyordum. Fakat, pa-

DKken: Deye söylene söylene koşma şaya da: 
- Nedim Bey Nazmi.. ya başladım. Hemen gitmek, o- •. -,Daha_ ~~r .. _Tekr_a_r gelece-
Nazmi.... nun odasına girmek, onu da 1_ gım ... Sem oldurecegım ... 
Oğlum Nazmi... sırmak. salyelcr taşan ağzımı Demekten kendimi alama-
Deye avaz avaz haykırmaya onun da etlerine götürmek. diş dım ve .. Ona bu sözleri boğazı. 

başladı. Fakat, daha fena yap- !erimin arasında kısmak, sı«ış- mı ırtan bir sesle ha kırdım. 

DJn akşam: lliiyok bir t•ıııqagcran kitle!iııın tıkdinmit. alkışl 
arasında ine ınc bışlanııııt olın UFA nuı m<,ııur ve büyıilı opc 

CENNET CENNET 
YOLU YOLU 

( l.c ebemin du P1r1di ) l>ie IJrei VO. Oer TANKST . 

MELEK' de LHAMRA'd 
Fransı;ıcca,,ı Almaııcuı 

filmi mtlnn'ICbeıile tertip edilen büyü~ miilababda 100 adcı 
mükafat vardır. 

IJtvcten ~-o · JUR AL 'fürtiye ve Avrupa güzellik tırıliçlları 
Nis"te klmaul ellenceleri vesaire .•. 

~ mu. ~bnka şeraiti her iki sinemada talik edilmiştir 

John Bole 
............. 

l.1Dnı La Plıntt 

MARSEYYEZ 
8 :)ı mdı c kadar gırmediğinız derecede 11t1zel bir filim. 
eooeoece•••o•oet•IN.ı .. 
• ••••••••••• I>eh.ikAı-9t .. 

EMiL JANNiNGS 
tarahndın ibda ·dılen en mit »lr utr 

YALAN 
iieeeee Oıe• filmidir.----- ---
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ANADOLU 
SIGORT ŞiRKETi 

TGrklye ft Bankası tarahndan t~ldl eclllml~ttr 
Yugın • Hayat • Nalıllyn - Kaza - O&eaolJll • •H'llilyetl 
111aliyı sıeortalarım lıabal ed•. 
Adree: • laca Valııf bu ı.tasınt 

Telefon: lataabııl - 531 T.tıralı lmtıyu 

........................................ c·································· ...................................... . ................................ . 
lsıanbul . lınııkuı Ticaret Mft· 

dllrlühtınden 

Mıiddetlcrı biten Is~ namı! es
nıh cemlyedniıı idare heyeti i•liba· 
hını 7-3·1931 cumırteıi giiniı bit 
lanerak sekizinci pa•ar gtınU ık amı 

ıam11Dlanacalııır. 

Cnmarteal giinıi - il dan iu
blren llrflm 16 yı kldu bwıbol 
ve Galata c:llıeri bölültlert bulondıık· 
)arı yerlerde inıilıaba işdnlı edecek· 
!erdir, Pazar günü Üsküdar, ICadı
köJ Yd Adilar dlıtderlndclıi bölllk· 
lcr Sirkecide Mcymemct l-l1nındaki 

cemiyet merkezine ceJerek reylerini 
isdmal ~cekleri ılü:ldamı• ltn 
olunur. 

lstanbul Liseler 
Mübayaat komisyonıından: 
laanbul kız muallim mekt 

lüzumu olln fizilı aletlerinin ö-3· 
tarihine mıisldlf paztr günü saat 
cı. ihale edi imek ilzre lıap.lı 

-'llc ınnlıii münlkasayı lıon 
Blllftllr. Bo blpıı malilm11 il 
isteyenlerin komisyon kitlhedne 
-ı.n. 

ZA YI Mehmet Emin aa 
ıebilt -•11 Oskildar tulıaiıı 
alınmaltll olan ~1629 nomero 
mue cüzdanlle bcraıı zayi olm 
ıor. Y enİsi çıkmlıca&uıdan esiri!· 
hükmu volttur. Vss t Ahmc 

yordu:l5mliimde bu kadar şana ama sıkıştırdım, büyük bir 
lı olduğum başka bir anı hatır- at ve kindar bir iştiha ile 
lamayorum. daklanmı yanaklarına 
Kapıdan içeriye girer girmez düın. 

Nedim Bey Nazmiyi maroken Ve .•. lairdıml. 
koltuğunun içine gömülmüş ga - Ah, ne yaptınız? .. 
zete okur buldum. Deye haykırdı. Koca vUcu 

Beni göriince şaşırdı, ayaga nü denizde vurulup bocalay 
kalktı. bir fok gibi sıçrattı, Odanın i 

- Sen burada ha... deki eşya sarsıldı, zangırdad 
Der gibi bir edası vardı. Fa- Bütün bunlar bir saniyenin 

kat, sadece: çinde oluyordu. Yanakları h 
- Belkiys Hanım!.. iki elimin içindeydi. Dudakl 
Deyebildi. Ben zaten hiç ora mı ayırmamla öteki yanağ 

!arda değildim. Daha kapıdan yapıstmnam gene bir ol 
girince dogruca üzerine gittim, Ve .. tekrar ısırdmı. Beni şidd• 

- N~ o beni burada gördüğü le itip bir tüy parçası gibi kat. 
nüze hayret mi ettiniz?.. duvara fırlatırken .zmmr•',.. ' 

Dedim ve .. Ne cevap verece- yanağından bir lokma 
ğini beklemeden sanki muay- rimin arasında kaldı. 
yen, kararlı ve tehir edilemez Ve .. İlk tıöııü: 
hi isi basaracakmıs - Sen deli • in lu 



·-~ -----~---

Yeni Meclis Bilmecemiz Nizalı kitap Yeni intihap 
ı ı ı .. ı t 1 s 9 ıo ı r -

errislig: e intihabı (Ba,ı birinci sahifede) T A R.11 H _tEI§_ L~N Yenô dedôkodular gene (B.,.ı noi ,.h;f,d•) 
. d.k rolunacakUr· A S J 1 R. • 1 N= L A etrafa dal budak saldı bitebileceiri, yeni mediıia çalııacait 
ıvanca tas l Halk F kasının umumi kon-

- - - mevzular, meb'uılartn tahıioatı üze-
ır N A\-Z 1A1N ... l ~Az . . . - -... · .. · k • ? k" · .. ~I rine de nakli kelam ederek ezcümle 

lmeyece mı gresi! intihabatı ~~tea ıp yem z UNT\AILIE T !!!JM 1 N~h Fızıyoloıı kıtabı.meaele11n~ demitl•dirki: 
Salim Pt. nin bp fakülteai· Meclisle beraber ıçtıma edecek· ~1- -'~1-~All'l~K halledip karar veren kon\llyon vazı· "- B. M. Mecliıi tetkilib eaaıiye 

k Salim Pş. 

rriı intihap edildiğini ya~· tir. 1 l!J.!!!1• Z Oı L --'~ yeti .. bp fakül~': mecliıine b~ldirmitti. kanunuınu•a aöre feaholun_,,.Mec 
aber aldığunıza gö~e Te~k Gazi Hazretlerinin fırkada M\AI T ı• !1R1 V A _ 1 l · ~~ülte me~lı~ı ~an taıdık e!"'ek lit ekıeriyetle tecdidi intihaba karar 

f. nın fakülteye ye~den lflr- okunan teklifleri /\ N \ A ı· M ., 1\ !J 1 ı N A 1 ıç~n ,rapaeagı ıçbmaı pazara talik et•: n.-ir. Reisicümhur Hz. seyahatlerin· 
ızı dedikoduları mucıp olınut- .. -- -ı· E N • 8 D • I mıtbr, den avdetlerinden sonra haaıl ettikl&o 
lrfik Salim Pt. yı tekrar hoca• ~KARA, 4 AA. - CuII?'- ')" -~iM 1-- 1 H~ber aldığım~ göre fa~~ltı;d~ ri kanaat üzerine Halk Fırkaımın 
ı{lif eden müderri~i rey topla· hurııyet Halk Fırkası Mec~ıs H • T 1 E 1 L N AJJ] P b~ kıtap meseleaı?den ıon~a ıki fik_~ı· reisi sıfatile fırkaya mensup olan meh 

"t ıülüsanı ekserıyet toplana grupu bugün saat 14 te Tekir-
1 

B 1 .~ /İ • ii' E N E •l.t:jA tıa~~ olaı~ıtur.. Bır ~araf kitabın ~u- uılara yeniden milletin intihabına 
• Halbuki müdemı intihap dağı ıneb'usu Cemil Beyin riya ~_:.ı--'K - T, A S ellifı Rasım Alı Beyı tu~akta, dıger kendilerini erzetmelerini tavaiye bu· 
icin fakülte meclisinin ıülü- . dı. F ka umumi ı ı ati L 1 Y 1 1 ı taraf da tamamen afoyhınde bul~n : yurdular. Bu tav.iyeyi fırka grupu 

.er;yeti olmak tazmıdır. Tev- ~ndeki~li~pİlan p rr H retle- •llm•c.,nizln Jıall•dllotll makkital ılırtikl .. Ale!hte •olan~r tkıcn>:c!' reisliğine yazdıkları bir tezkere ile 
im Pt .yı reye koyan - · ' itin ~ve • sm~t ~ az •kil t~ş . et erınden ~akülte m~li~ı· teklif teklinde yapıruılardır. Bu tez· 

)d ğını anlayınca başka bir n Umumı Reıs Gazı Hazretle- I nın kitap hakkındaki karan tabıatile kere ile tecdidi intihab•n neden dola 
mıı ve pqaıun fakülteye rhun Cümhuriyet Halk Fırkası ! 1 4 5 6 7 A 9 1 O 

1 taı~k edeceğini söylemekt~dirler. ·-1 yı faydalı olacait izah edilmiıtir. 
olarak eirınesini temin et- mensuplarına tevcih ettiği tek· ı '?•ger taraftan. ~ber aldı~ ıro Yeni intihabat yapılonası için icap 
u ıefer de ııene bir çok mÜ· . . !"". ";ç ~e ~el ıntifar eden bu kitap eden muameleye meclisin kararını 
rey Ternıemitler İle de mu• lifi okudu. j •tımn tımdı mevzuu baholınuı Ra- ı müteakip tevessül edilir. 

K
' için ıülüaan ekaeriyete lü· Teşkilatı esasiye kanununun ıim Ali Bey ~ey~indeki ce~yanlann Yeni meclis teşe!,kül edinceye ka· 
lmadığmdan kabul edilmek Ya zs inci maddesine teallilk eden artmaaından ılerı ııelmcktedir. 

1 

dar timdiki mecliain çahımasmagelin 
lıisd olm114tur. Ancak Tevfik bu teklif hakkında izahat verdi. . Dev':"'n ~d~ rİ?yetlere gö~ Ra· ce, teıkiliıtı eaaıiye kanunumuza ııö-

~ ı1:t- üç ıene enrel fakülteden B dan başka meb'us tahsisa- ~ Alı. Beyı~ uzerındeki d~rs ı~p e· re Millet mecli<i müıt~mirdir, ve tee· 
J'riı olarak a)'l"ıldığı için tekrar un . ' T ·ıe gJl se- ~· dıger bır derde tevh~~. edilerek, didi intihap kararından M>nra yeni 

olarak dönmesi gayri kanu· tının 150 lira tenzı. ı. 1 d Rasun Bey bu ıuretle fakuıteden U· , mecliı gelinciye kadar vazifesine de-
ar ilmektediı·. Bu intihabın tez nesi Haziranından ı~~aren aydaa zaklattınl~ı~ olaca~ış .. Ve bu kara

1 
vam eder. Bu meeliı te bittabi devam 

olaı yalanda dinna tasdik için ha· 350 lira olarak tespıtı hakkın . n vennek ıçın Ratun Beye aleyhtar edecektir. Oyle zannediyorum ki, ye-
i!ecektir. Fakat merasimi ka- rup hey' eti idaresinin teklifinı ola!'18r. fakülte ~ecli•inde ıülüsan ek ni intihabat nisan nihayetinde hitam 

ının noksan o!ma11 cihetile dİ· ~ yan ve izah eyledi. Ve bu •er;:~:plama!la çalı~ıyoı"larmıt;· _ ı bulur, ve mayn İptidaaında yeni mec 
[..,•111>11 intihabı kabul eclemiyecoğİ iki~rnıeklif h lrkmda müzakere a- ı _ _ kal eda~ nun .div~nına bu karar ıntı Us içtima eder. 

ktedir. te ~ . ı ıll . ınce ~~yetin ne olacağı f8ya· -Bütçe ve maliye kanunlarını han 

l 
çılmasnıı soyledı. ? 11u11••lf,J bllll',.C•llf/11 nı dikkat gorülmektedir. gi meclis çıkaracaktır? .. 

s erin devlet ban- Bu içtimaa iştirak ~d.en ~~0 H 11 ~- - GereJo.bütçe ve gerek yeni teda· 

Şaşılacak 

şey mi? 
0

" ASPiRiN,. BAYER fn soğulc algınlı
ğının ~arçabuk önüne geçmesi hiç de 

, hayret edilecek bir şey değildir Bilakis 
gayet tabiidir. "ASPiRiN,. gibi ~ 
salibini taşıyan bir müstahzar mutlaka 
.müessir olmalıdır. Siz de a.ynı fikirde 
değil misfııiz ? 

kasına iştiraki den fazla meb'us her ıki teklıfi Soldan sağa: ama ar ıntıhabatı biri havi ol~n kanunların halkın ef. 
eııl• ittifakla ve alkışlarla kabul .~t-. 1 - Yama (2). Hükümdar Hamallar cemiyeti idare he-ı kar v? ~aa~erine daha mutn~ık ol·, 

ük< ' teavün sandığının mil· . y k" rşembe gunü evi (5). Hicap (2). •ti· "hab . . ... ıması ıçın ycnı toplanacak meclıs ta- i 1· b l ""' --] bir yekunla devlet bankası miştır. arın ı pe !' Z _ Köpek (2). Şart edatı ye ıntı atı cumartesı gunu rafından cıkarılm:uı IBzım gelir. Ma-
1 

stan U belediyesi ilanları 
. her iki teklifin Mec ıse. . arzın~ yapılacaktır. amafih ıiaıdiki mecfüin bun lan müza · __ l_B _l •d-: • K 

:ak ~d:ceği Y~1':'ışu. karar verilerek ve Meclis~ !enı 3 _<2R).abıt edatı (2). Cezire Oyuncakçılar cemiyeti kere ve inta-; etmeıine bir manii ke- s. e e ıyesı araağaç Müessesatından 
san ıgmm polısle. na- intihabın intacına kadar ıçtıma· . nuni yoktur. y ... .1 ... 

bu suretle bankaya iştira- la d deceği tavzih olu (3). Erkek (2). Eyıp o;:uncak~ıları esnaft t~-. - Meb'u•lerın tahsisatı neden ten ag J ani 
hzurlu görülmüştür. Dev- rına e~ e _ hitam veril-

4 
_İbadet mahalli ( 4 ). Aşe- rafından bır cemi}'et teskil edıl 

1 

zil ediliyor? .. ışl.ı~kasından hisse senedi al ~~ top anmaga rat ile miat değil ( 4). ıniştir. ' - Bu teklifi fukaya Reisic:ümhur Makina yıır;ı Kilo 3000 
red isteyen polisler bu aydan mıştır_ •. d . tih b hazırlık 5 - Tavlanın arkadaşı ( 4). Milll oyuncakçılığın esası o- Hz. yap;"'ışlard":'. Meb'usların tahıi· Kompresör,, " 1500 

r 
1 

. Şehrımız e ın a a l bu , .. , .. satı hazıranclan ıtibaren tenkit olu· K M · 
en ma"..ş arından beşer lı- i a ılacak intihap dola- Eski ( 4). aı: s~ atın olmegc yuz tut- nacaktır. Bu •uretle yeni bütçe de araaıtaç üessesatı ıoğukhavıı d~poları ve hur. fabriKası 

' ketıne?~ başlamı§-lardır. ~en Jrfuuzde de hazırlıklar 6 _ Cenup hudumuzda bir tugunu goren b~. san'at ~r~a?ı nazarı d~kkate alınacak ve yeni gele- için ınıktarları yukarıdıı ~·azılı iki knlem ya~ kapalı zarf usulıle 
. senedı ıstemeyen memur yısıle ş F ka vilayet idare hükfunet ( 4). Kilim ( 4). aralarında tesanudü .. temın ıçın cek meb u•lara şa:nil olacalctır. Bu münakasaya vazolunmu,tur. ihale 22 mart 931 pazar günü saat 
ıısse senedi almak isteme- başla~ış~~· Cır d t Kerim B. 7 - İnce (5). bu cemiyeti yapmışlardrr. tedbir ile bütçede taııarruf yapılmış l!i de . luesscse medi i idare.inde icra kılınacaktır, '5tirak edecek· 
, ini tahriren bildirmekte- dh~ebtı rheıssıusteav d:ıniştir ki: 8 - Ay (3). Kokulu (3). Eyip oyuncakçıları son za· odlacakb tırd. bl!mumdb~asnd. rrufat meyanın . 

{ı 
un u u b' d ( ) E ( ) manlardak· t kk" a u " ır te ır ır. !erin '\HiC>>C>cyc muracıatla Katibi umumllikten şartnatDeyi elmaları 

·: " Esasen bu sene me us 9 - Me et 4 . v 4 · . ı era ıyatı nazarı - Bir meb'u• eile•i "yda 350 lira il~n t•ll'nur 
hhana giren polis- intihabı yapılacağı için hazırlı- ıo- Erkek keçi (4). Tasdikldıkka_t~ a~a~ak bir fabrika tesis ile geçinebilir mi? 

~r \erin evsafı "a oktan geçmiş ve lazım ge- edatı (4). . etme~ı duş.unmektedirler. - A?'ağı~ yoı·ı:aruna göre uzat. 

ır kaç gün evvel terfi im ti- fen ~ertiba~ al.makta bu~u.mıyo~ 11 - Parça ( 4). Bır meyve 1 Muhtelıt mahkemeler mal< ";.,!~d;:t!!~~~: ~"!;~eb~:İro .. 
!anma giren 400 ü mütecaviz duk. Eğer ırı:tıhabm .tes•~.t: (4). · _ Haber aldığımıza göre Muh- umumi reisi Gnzi Hz. ni namzet gös-

memuru ile komiser mua· kında bir emır alırsa« ta ı ız Yu~ar~an aşagı: teli mahkemelerin islerini terecekler mi?. 
e_v~akı imtihaniyelerine de esas~n başlamış ~lan hazırlı~ 1 -::: Genışlık (2). Parlak de- bitirip tasfiye edinceye ·kadarı - Fırkanın ~~umi _reiai aıfatile 

lennın b · .. . tedil- ve tertıbatI daha zıyade tesn git ( 3). şehrim· zd · f 1. !eri d fırka namzetlennı kendıleri ilin et-
ır suretı rap d · hazır bu • . ( ) t (4) 1 e aa ıyet ne e- meleri tabiidir 

:t~?ir. İmtihan evrakı bir eder ve zamanı:; a ışe Z - H~kım 4 · ş · vam etmelerine hükumetçe mü - Yeni m.,;,Ji, kaç meb'uıtan mü-
gune kadar Emniyeti unıu- ıuıınıuş oluruz. 3 - Bına yapmak (4). Top- saatle edilmiştir. Bu mahkeme- rekkep olacaktır? .. 
müdürlüğüne gönderile- rak rengi (4). !erden İtalyan ·Romen mah- - Mevcut olan intihap kanunu 

neticeyi orası tayin edecek Hayvanatı himaye 4 - Nota (2). İnanış (4). kemeleri işleri~i bitirmiş ve rnu ahi<~.· tadil ol~~~ğına göre yeni 
tslaklık (3). amelelerin" ta r . 1 d" meclmo gene şundıkı kadar azadan 

k 

• k" mu"'ka"fatı c ( ) G ti ( ) 1 s ıye etınış er ı. mürekkep olacağı tahmin olunabilir .. 
Çl ta kafan ıs an 5 - et 3 · e ~ 4 · Halen İngiliz, Fransız, Belçika _Yeni intihabatın bir dereceli 0 1. 
emur}arı maaşatı Hayva~ eziyet edilme~ioe ~- 6 - Nota (2). Nıda (2). Yunan mahkemeleri kalmıştır. maaı ve kadınlann da intihabata itti 

kan .. d. . . . lağvı Ü- ııi olmak ıçın mevcut cemıyetlerın 7 - Baston(~). En son (4) • Umumi Türk ajanı Emin Ali raki hakkında bir taaavvur Yar mı-

b 
mdu. ın~etının eıınurlan beynelnıilel lronııresi iki ıene evvel 8 - Hayret ı:ıdası (2). Atıcı Bey son vaziyeti izah etmek ve dır?. 

e u aırerun m anada 1arunı b" 1 il" ta ( 4) · .. Hepsı ( 3). . bu bapta hükumetten direktif - Mevcut intihabat kanununun 
ta kalmıştı. Açıkta kalan Viy top ' ve.__':'. nti~ ı~ .. g M t h (4) B tadili mevzuu babiı değildir. 

1ar k !arına a- rafından bu huıuıta ,...,ıye goru· - u e assıs · ır almak üzere Ankaraya gitmiş- --

val.
ur ı~ açdı fmaadş lıg"a gel- !enlere tevsi edilmek üzere bir mü· renk ~4~. . .. .. tir. Bir kaç gün sonra avdete- Saracoğlu Şükrü B. 

e dun e ter ar . · · 10 B '· (4) Ök d . 
1 

muştur kafat ibtaı edılmıftı. Bu huıuıta - ır ıç~ı · uzun ecektir. Şehrimizde iıtirahat etmekte • .. ıan 
~ftaaşdları tlekvztıaot~ftişat. 1,000 lngiliz lirası tabıiı.edilmitli; kansı (4). Musik:şinaslara esnaf eaki Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü 

fı 
er arı . .. Her sene bu paradan 300 !ırası tenı 11 - Nota (2). Duvar (3). "k .1 Bey dün Muhtelit mübaJele komi .. 

11 

.ç grupa ayrılan malıye mu edilecekti. Birinci miikifat lOO, di· ı VeSJ ası verı meyecek yonundaki bat mürahhaıunız Tevfik 

d 
am et u •• "'k h b f 1 Kamil Beyi ziyaret etmittir. 

". ışleri tetkikata ev - ğer iki mükiıfat ta 50 ter lira idi. .n.UÇll a er er İ~ta~b~l Türk musiki teavün Komiıyon reiai M. Rivaı Şükrü 
! tedirler. Dün de defterd~r- Bu nakdi mükafat ilk defa olarak · cemıyetı ıle İstanbul belediyesi Beyi ziyaret etınıştir. 
?a meşğul olmuşlardı~. Bır 

930 
seneainde teni edilınit 200 lira Budapeşte ziraat sergisi· arasında mevcut esnaf vesikası 1 Şükrü Bey t~amen iyilettikten 

?P emlaki miılliyede, b~r grup Wurtemburg kadm cemiyetine veril- Budapeıte de bu ayın 20 sinden ve musikişinasların esnaf addo· sonra ~vrupa.ya gıderek boiazında 
:•hakemat dairesinde bır gru? mittir· Alman müellifi Manfred Ky· 251miline kal b~er ~evam e~~k üz

1
ercake bey lunması ihtilafı dahiliye ve ka- ufakObır amelıyalt"ykapttırAhcaktır. 

~kazanc ve tahakkuk işlen ber de 50 lira alınııtır. Bu mükafat· ne e ·~ zn·~a~ ıergm a~ı a. ~r. letince cemi et lehine h ll d"I rmancı i a siline 
= kında, tetkikat yapmakta- lar bütün dünya memleketleri için Bu sergıye hızım bazı alatı uraıye . . Y a e ı • .• • •, . fabrikaları da ittirak edecektir. mıştır. . . . gonderılecek gençler 
~.. açık olmakla beraber ııeçen ıenenın Ahnanyaya gidecek C~~ıyetın vesıkasmı alanlar lktısat vckhleti hesabına ormancı-ii Yıldız mukavelesi bemen bütün Almanya kazaıımıtbr. baytarlar beledıyeden ayrıca esnaf vesika l•k tahsili için Avrupaya gönderile-
!] Belediye ile defterdarlık anı;- --·--- lkboat nkaleti hesabına bakteriyo sı aJmay~caklar?ır.. ı ce~ efendiler. a~aımda açmıt olduğu 
~~daki Yıldu mukavelenamesı KRri mektupları loji ve Zootekni ihtisa11 için Alınan- Dahılıye vekaletı, ınusikişi-ı "!uı~kaya •tti~ak ed~nlerden Fe-
: lesi tetkikatı yakında ik- • ,.. • • yaya ııönde.-i!eceğini yazdığımız 7 .,.. nasların esnaf olmadığına karar h'.m. Rıdvan, Fa_'.k, ~urı, Gafur, Arif, 

edilecektı"r. Belediye kf'.ncli Malıye Vekaletinın fendinin dün baytar müdiriyetince vermiş, bunu İstanbul ·ı· r:kret, Funt, ~u•eyın Avn~ Ferit, h en-ahi · d"I · vı ayet ~ Beylerın kazandıkları w bu 

• • • 
. C:alntada E<ki llor,a hanı içinde 1 ı numaralı oda mayı, 932 

nıha\ eline kadar kiraya verilmek için açık miiı:ayedeye konmuş

tur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün leva;,,ıın müdur
lüğiine müzaycdcvc ~irıııck için !H lira muvakkat Teminat akçe
ierılc berber ih:ılc güniı olan 26-3-931 Perşembe günü saat on 
be~c kad:ır cndımcni dainı!ye müracaatları 

• • • 
Fatih yangın yerinde l 30uncu adada iskender pa~a mnhalfc. 

,>inde 1513, 1505 harita numaralı arsalar ar~ında 8,72 metro 
mur~bbaı yüz>iU ar:mnın metro murabbaına 150 kuruş kıymc 
takdır olunarak s~tılmak için a!Akadarlan arasında açık müzaye· 
deye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün leva 
z_ım müdürlüğüne mü~ayedeye girmek için 2 lira teminat akçele 
rıle beraber ihale gunil olan 26·3·931 perşembe günü saat t 5 e 
kadar Encümeni Daim!ye müracaatları. 

• •• 
Arna vutköyünde 3 odadan ibaret bulunan f2·27 dört odadan 

ibnret, 28-69 liç odadan ibaret 20-33 numarolu haneler birer sc 
ne müddet!:. k_iraya verilmek için ayrı ıyn açık müzayedeye 
konmu~tur. 1 alıplerln şartnameyi görmek için her gün l~va:ı:ım 

müdürlü!\"üne müzayedeye girmek için 12-27 numaralı hane içln 
4, 28-69 numaralı hane için 6,20-33 numarıtlı hane için S lira 
muvakkat teminat akçelerlle beraber ihale günlı olan 29.;ı.93 ı 

Pazar günü saat 1 Se kadar Encümeni daiınlye müracaatları. 

• • • 
Beyoğlu kaymakamlığı. ve B. Ş. l\lüdıiriyednden: 

. Beyoğlunda Yenişchirdc Bostan mahallesinin şlrk~t sokaıt;ınd• 
kil.ın 6 numaralı binanın cephe korkuluğu harap ve maili inhi 
dam olup. sahibi bulunamadığından t&rihi ilAndan itibaren 3 gün 
zarfında ızalci m.ıhıur edılmcsl, olma•Jığı. takdirde dairece mah
zurun izale cdileı;cği tebligat makamına kaim olmak üzere i!An 
olunur. l"aitini defterdarlıg"a bildirmiş n dı"kkatİne ~. arı teıvıye e ı mıt ve pazar ve belediyesine bildirmi~tir . b" f d.i, alt Almanvava, naza gunil de Avrupaya hareket edecek- M~ ~ "f • • ~ • ~n .. ır c en "~ .. ısı , , 

·. Yalnız belediye sigorta için 
1 

dug"uın müddete ait !erdir. aurı te ıçtıma uçu Fransaya ikısının de Avuıturya· ı--·-·-----bı·n lira kl"f k d" On Açıkta bu un . . 1 Şeb . . d ki b"' .. ya aönderilmeıine karar crı"l . tir" s· T' 11 DlNT tc ı etme tc ır. mu"'terakim maa~ıamnın tesvıyesı. o; Sürp Agop mezarh"ı rımız e utun lise, or- B" ':iri .. · kad h ... v mı' · --:ı:--ı-:n~e_m~a--_....;ıy~a-t_ro.:___ ı'N 
' elı"k bed ti · 1 ı d e · k unun 48 ıncı 11 l · k . :r ı gune ar at<Htl edecek· 

e ıcar o ara ı: a s - baptaki memurın anun
1 

d , dan Haber aldığunıza ııöre Paogaltı er ta ve mua lıın me teplerı mü- !erdir. İ 
1 •vi 2 bm" ı· erebileceg"ını" · · ,...,. sından bu ıın ugun - d-· 1 • d'" "f · · S. B Darillbedayı' 
6 

ıra v maddeaı ... ~a . . . 
927 

den aıeııi mezarhgmm ermeni cemaati ur erı un ınaarı eınını Muzaf- K k · ldirmiştir. bahisle ts~bul viliy~tıneddıt istida.- namına hir muAmele yapılmalı ve be-! fer Beyin riyaseti altında biri - esme şe er tem•lllerl 
. iiukuk fakültesi spor 1130 ıen,7sıne kadAr mu~·:..,. Ahiren led~yeye de_vri ~akkında tapu mü diri tima aktedmişlerdir. İc;tim d ç Geçe": hafta top_lanan Al pullu şe- ST - ınsı Bu ak•ım 

!arla muracaatta. bulun ·- rır lira- yeti umumıyesınden lıtanbul tapu h • . . . -. a ~ 'ker fabnkası heyeti umumiye içtima· 1 lllBUl ıırını ' 
encümeni Adliye mutcme_dınce 4oo kus tahak· ean ecnebi bir devlet nam ve hesabı- ususı lısele~ ".~~~yet_ıne ~ıt ında fabriıc:ırun badema kesme şeker lı.ı.ı.11 ıaııt 21·30da 

Hukuk fakültesi talebe cemi- olarak müterakım m~aşa~. a· na eüualuk yapmakla maznundur. bazı meselelerı go;.u.5muşlerdır. • ım3l etmesmc karar vermişti. Fahri- ~ ~~ ~ 
kuk ettirilıniş ve teav•Y~~ ıçınh e:_

1
e müdiriyetine tebliğat icra edilmiı- Oda kayıt ucretleri kada gelecek raaıiyet dcv.-csinde kes 

etinde beş kişilik bir spor en- lam İstanbul Defterdar ğm& 1
3 

a tir. me şek~r imal edilmek için bazı tadi-
·ıneni teşkil edilmiştir. Encü- edilıniş se de oeşr~J~nan 15b ~~- Orman tayinleri Ticaret Odası idare hey'eti lat yapılacaktır. 
len fakülte talebesinin spor ih- maralı 1<anun mu~.ibınce ıu a!ıubu-

1 
tanbul f k .. 1 .. rü Oda kayıt ücretlerini pesin ver- Şeker şirketi hissedarlarına da 930 1 

1 
· kadar hukOmette ma • orman en ontro 0 Ze- b b · , senesi kmndan tev•iat J kta 

Yaç arını temine çalışacaktır. gayesıne d ıı·a müracaat!• tes· ki Bey Zingal ormanlan fen memur· meyen er a ı tıcaret ve sanayi- d · yapı ma • 
'ak""l olanlar Defter ar g . hak • . d .. . 1 1 . . ır. illi u te talebesinden ı 5 atlet . . 

1 
. ve aksi takdırde - luguna .. e onun yenne e yüksek or- ın muame e ennı yapmamaya Alp ııu ke r b .k urban L.:- İ bıt ettırme en . ,_ e ekteb" · ta larmılan E k . . u se r a rı asının şeker 

.... yrammda zmire gi- 1 sakıt olacağına dair o .. n m z man m . ı aaıı n nver arar vennıştır. tröstüne d~hil olm,kla kerin mem 

ve yann 
cumaMatina 
ıast 15,30 da 

KIZ KARDE
ŞlM VE BEN 

Komedi: 
S perde 

Yazın: Loul! 

Nasuhj 
Diş macununun 
ve sefa sürmesl 
ile kıl podrasını 
her yerde 1rayı-
nız. 

-~-~---~~~-~-

I •••• Dr. lbmı Samı--• 

• 

eceklerdir. k~':nunu icizl_erin~ de. tatb~h e~~~ Be~::; 0':!::..nm~:!ardır. 1 dan Beyoğiundaki sirkat leketiınizde pahalı oım!':na sebebi- 11111111 
Fırıncılar cumaları mek auretile magdunye~ cı e . . n memur arın - t hk•k tı . yet verdiği hakkında ya ılan iddia idilmiştir. Halbuki benım rnatlft- Rid~ 88". ıle lnebol~ orman .mu· • a 1 a hakkında şirket müdürü p muaıi mu-

Vemeu!I ve 
Georges Berr 

Nakleden: Mcbrore Huı;ılt H 
t f l l g e!rinden mukaddem 1ıeadi11 F endun Beylenn memunyet. .. . . U a 1 yapamaz ar batım kan11nun n dı tınut bir ka· !eri tahvil olunmuıtur Bundan tam 28 gun evvel avını Haydar Bey kısaca: 

Cuma günü dükkinlarmı a- Şurayı D~vlette~:k:koetmiş ve bu S hl ·. . Beyoğlunda İstiklal caddesinde ~ ~u mestle tamamen yalandır, 
Gişe her gün suı 13 ıen itibaren 

açıktır. 

!STAFiLOKOK AŞISI 
lstafllokoklardaa mlltevellit 
(erıenllk, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpaçık) vo bUtlln 

t:
lıastalıklanna kal'fı pek 1 

tesirli bir aşıdır. 
Dlvanyolu Ne 189 -

:acak esnaf meselesi günün işi rar~ ~v!~~:. ve ademi muraeaat . eyya ar g~t~ Mustafa Fahri Beyin kumaş ma demıştır. • • , .... , ıldu. Berberler cumaları açmıya ~ap a akın tıbi bulunduğu bir takım Evahvelki aktamla dıehrRmuz•clamıelen g"azasmdan sirkat vuku bulmu Sanayı bırııgı hey' eti 
:at d"l B 1 d" ıse evr , c Jcıni:j ıeyy vapur rın an oter n- ş, tlannı söyle ı er. e e ıye uzun muamelelerden ne§ e.~. Y 

1 
puru dün gece saat 22 de Suriye li mağazadan bir iki kamyonluk Muamele vergisinin dahili 

reis muavini Hamit B. dün bu olmasına binaen hakkı sarı ı~ 0
• a? manlarm• harü.et etınittir. •· .. cya çalınmıştı. sanayiden alınmaması hakkm-

Us . • tir. .. te akim maaşlarımın tesvıyesı ı· -. _ . Usta şu ızahatı vermış · 
1 

m; ~li e vekileti celilesinin mesut Oıküdar musiki cemiyeti Polis bu işin tahkikı ile meş- da temennıyatta bulunmak üze-
tı -:- Onların açıp açmıyacak a- ~ir müdihalesine tevassu~ buyur~!- Oaküdar muıiki cemiyetinin aen&o gul bulunmaktadır. Şimdiye ka- r~ ~n.karaya gitmiı olan Sanayi 

bızi hiç alakadar e~ez. Yal- ınasını mubte~em gazetenızden rıca lik konıır~i martın ~ mcı cwna günü dar yapılan tetkikat ve tahki- bırlı~ı ~ey' eti pazartesi günü 
ı fırıncılar böyle bır şey ya- eylerim efendım. • . . saat on dörtte Oıkuc!arda Anadolu kat hırsızlığın mağaza dahT • şehrimıze dönecektir. 
llıazl a·· __ Ianeg"irti çı- Beyoğlu Sulh Hukuk kitiplennden klübü dahilindeki cemiyet" merkezin d .. .1 b" d·-' 

1 

ın at ar. un~ e. . Derviş Muhıin de toplanacaktır. en ~osten en. ~ yar :uua ya- 2 asmlanberi maruf ••111!!!! 
ı\itg~ mecburıyetındedır}er. • _ _ . pıldıgı kanaatını vermıştir. Bir lleyazıt <ergislnden aldığınız 

l halde müdahale edenz. Travers fabnkası Hizmet gazetesi tekrar kadınla bir erkek bu işte zan al- halis :ı:eytln yağından mamul iki 
ya IO ANKARA, 4 -: Devlet denıiryol· çıkacak tmdadır. Tahkikatın inkişafına kaynama (Hacı Cemali zıde) 61

• 

~tııin sı...~ ng ki b k rad- lar idaresince Dennce~e yapıl~kta IZMIR 4 _ (Hizmet) vazet•·. mani olunmamak için bu husus hunlannı sıhhatiniz için musırran 
~ Naat ıte z uçu - .. l t •ers farikaımm ınta·• ' . • · "" -'l, · " · · 1 b k d · ..... ._ nd., Cüınburyet matbaası karşı clAn buyn' 111' f h 'ka 

15 
UQ yeni bir tahrır' heyctı de martın on ta fazla tafsılattan ıctınap edil- alr. ıl!arıoız an isteylnız. Deposu 

tııı""d Na>:nti Be .' e • . ıoba baca atı bitmiştir. Bu ak rı h tmare 
5 

beşinde telcrar intitar etmeye ba,la- mektedir Polis hırs;zlan mey-1 Asma .\hı Kn. 77. 
. •ıı yın vının f I" et, geçere a !•P rav r · 'iindıiı··~"":~•n ç.knıı$sa da deı·hal ~a ·1~a •Yb \ayac ktır. vacaktır rlana cıkarnıak üzeredir Telefon: 23674 __ .. 

u tııü tü... 1 ıma ıne M -

ı tır 

Alıı yaşından ıfaRt çocuklar 
tlyııroya kabul edilmez. 

Ferah sinemada 
Bu geee Hermlne Hanım koıı· 

seri tiyatro sinemada i büyük film 
Azeri Kefkıs musllcl hey'etl ve 
meccani ikramiyeler. -

Kuşdili Hiltl dyatroıunda bu 
ıkşım yann gündüz ve akta.n Koııılk 
Cevdet Bey komed4 varyete. 

Ekler tiyatrosu 

Yunan Operet - Revüsü 
Bugün 16,45 de tenzil fiatle 

"Atina apa§ları". 21,30 ta "Na
zıf Hanım" 

Sultanabmet Sulh t inci hukuk 
btldmllğindenı 

Hılll Fahri beyin binblr direkte 
eczane sokağında 32 numerolu ha· 
nede mUkim Aml Arif bey aleyhi 
ne ikıme eylediği davanın netice! 
muhakemesinde 135 liranın mımasa 
rill muhakeme ve faizi nlıaml uh 
alline gıyaben hru Teri!mlf oldu 
Rundan ikameıgAhı meçhul bulunan 
mahktımun aleyhin sekiz gtln 7.arfında 
ıemyizi davayı hakkı olııp etmediği 

takdirde hbkmün kespl kıı'i eı ede 
ceği baş kAıip lbbırnamcsl m•k ını· 
llll4 ilin olunur -
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ısmarlama kostümlere ihtiyaç kalmadı 
Çünkü; Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde kain 

• Büyük Elbise 
Fabrikası 

Kaf'lyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık inglllz kumaşlarından en son 
modaya muvafık ve kemall itina ile imal edilmiş hazır elbiselerl her keseye elverişli 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenıa:sı Galatı ktlpril 

Bıf! B. 2361! Şube Acentesi : 
Sirkeci llUhUrdar ude ba.nı 1 
2740 

Trabzon ikinci 
( Karadeniz ) vapuru 5 

Mart perşembe akşamı Galata
dan lnebolu., Sinop. Sams;ın, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, döniJşte pazar, RJze, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Si~op, İnebolu., 
Zonguldağa uğrayacaktır. 

Mersin postas' 
( ANı\FARTA) vapuru 6 

Mart cuma 1 O da Galata
dan Çanakkale!, fzmir, Küllük, 
Bodrum,Rados,Fethiye, Antalya, 
Alüyıı, Mcrsin'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Finike, Andifli, Kalkan Kuşa

dası, Çanakkale, Gelibolu'ya 
da uğrayacaktır. 

Bandırma Postaları 
Cumartesi, Salı, Persembe 

saat 18 de idare rıhtımından 
kalkar. 

Porselen, kristal ve ma
den yemek takımı 

alınacak 
idarece mubayaa olunacak 

43 kalem muhtelif sofra ta
kımı muhtelif fiatlarla talibi 
uhttsindedlr. Tenz.i.len itaya 
talip ol.tnlanlaın şartna mt, 
nümune ve son liatları gör
mek üzre her gün ve müna
kasaya iştirak içinde 12 mart 
931 perşembe günü saat 16 
da münakasa hey' etine gcl
melerL 

NAiM VAPURLAR! 

İzmir-Mersin 
Lüks TC sür'at postası 

ADANA Tapum 
Manın 

il p b · günü 
inci erşem eakşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Çınaklı:ale, İzmir , Küllük , 
Bodrum, Rados, Fethiye, Antalya 
A.lıl.iye ve Mersine azimet ve 
avdet edecektir. 

TafıilAt için Galata gümrüğü 
karşısında, Site Franşez hanında 
1 ı numarada umum1 acentalı

gına müracaat. Telefon Beyoğlu 
1041 

Müzayede ile satış 
1931 Martın 6 ncı cuma gunu 

sabah saat 10 da Beyoğlonda Etual 
sineması yanıııda Tenekecioğlu (sa
bık Solyano) ıparumarunın 3 numa
ralı dairesine naklolunaıı ve devri 
sabıkın en meşhur eşhasından birine 
alt olmuş haklkl "Sryle,, eşyalar mil· 
zayede suretiyle satılıcakbr. Meşhur 

Fransız artisti • Aumönler • in üç 
ıenelik sly ve gayreti ıemerul olan 
ımselsiz oymdı yemek oda takımı 
( 26 parça ) Lul XV uıhlbunda 
gayet gü1.el yaldızlı Te Parisln en 
meşhur "' Mercier " fabrikası ma
mullundan müteaddit ıalon takım
lan, bronzlu ve 14 parçadan mU
ıekkcp mükemmel salon takımı, 
diğer aırf yatak oda takımı, Capon 
Paravan~ mavunda mamul pek 
ıarlf kadın yazıhanesi ceviz kökün· 
den mamul Luyi XV orta mısaıL 
bronzla elektrik avizeler, sedefli 
luhalar, hayli Hfi ~müt parçalar, 
rığlı boya tablolar, perdeler, 3 par
ı;adan ibaret maroken takımı, port• 
manto ve sair eşyalar, • Numayer" 
mqrkalı nefis Alman piyanoıu Ana
dolu ve Acem halılatt ve seccadeleri 
pey sürenlerden 100 de 25 teminaı 
laınır. 

fiatlarla muhterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. 
~ ·;. . -.~·- - ~. ,. 

lstanbul Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim şirketi idare meclisinden: 

27 şubat 931 tarihli i!Anımıza zeylldir. Ilisscdarlardan Maliye VeUle
tlnin, Tlcareı kanununun 368 inci maddesi mucibince, şirk,tte yevmiye 
veya Ucreti şehriye ile müstahdem olanların lndelhace bir mahlle lzamında 

harcırahlarının Heyeti Vekilcnin 9683 numaralı kararnamesilc musaddak 
tallmatQame ahkilmı dairesinde itasma dair teklifin 29 mart 931 de topla
nacak alel4de umumi heyeti ruznameslne dördüncü madde olarak ithal 
edildiği hissedarlara ilAn olunur. 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

1 
••• ÜÇ AYDA BiÇKi VE DİKiŞ oco 

Ankarada inşa edilmekte olan 

Zirai ve Baytari enstitülerinin ka

lorifer tesisatı hakkında ve 5-9-
13-17 şubat 931 tarihlerind~Cüm
huriyet, Milliyet, Akşam ve Ha

kimiyetimilliye gazetelerile neş
rettirilen ilanda beyan olunan bu 

tesisata ait muhammen bedeli o

lan (170,000) yüz yetmiş bin lira

nın dercedilmemiş olmasına bi

naen alakadarların bu mikdar 

üzerinden 0/0 7,5 teminatlarile bir

likte ve yevmi ihale olan 12 mart 

931 tarihinde saat 16 da lktısat 
Vekaleti Ziraat Müsteşarlığı kıs
mında müteşekkil İnşaat komis

yonuna müracaatları lüzumu ilan 

Onbeş senedenberi müessesem yüzlerce mc.unlarının mııvaffakiy i

leri ve içtimai hayatta ihraz ettikleri mevki dolayısile gurur hiS>eder. 
En son veen kolay Fransız usulü ile 3ayda tualet erkek ve kadın tay· 
yör ve beyaz takımları t<ferruaıl1e mükemmelen öğretir. Ve devir 
ıonunda Maarifçe müsadd&k şehadetname verilir. Mezun olan bir çok 
hanımlar kendi hesaplarına mektep açmağa muvaffak olmuşlardır. Ders
ler 23 mart pazartesinden itibaren başlıyacakur. Talebe kaydı pazartesi, 
salı, çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonrı icra edilmektedir. 
Müdavimler paso ile gidip gelebiUrler, Gedikpaşa Bali Paşa yokuşuntla 
Esirci Kemaleıtin ıokağı Vahram Asaduryan eczanesi fevkınde No. ! 
Gedikpaşı Biçki ve Dikiş dersanesi müdürü: Madam Noemi Asaduryan 

•••••••••••oeooo::::occo: 
Galata ithalat gümrüğü müdür-

lüğünden: 
Adet Nevi Marka No. Kilo Cinsi eşya 

13 s. HFP Muhtcl'I 874 Ad! boş şişe 

ı B. B C 2 38 Yün mensucat 
1 s. J p 6905 35 

" " 1 s. PN 57 249 Pam. Fodralık 

6 B. 40· I0• 1-2 Bili\ 3540 Sarg. Kanaviçe 
Missak 

ı S. S N N 5955 43 1;-ıek kLr.lela Transit 
52 F. G G 1-52 4504 Toz boy 
Ambar ve antrepolarda bulunan balada yazılı eşya 5-3-93 l ta

rihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede satılacağından 
taliplerin sarış komisyon una müracaatları. 

Gayri mübadiller 
cemiyetinden: 

Rauf Bey, !\1erkezt ve gar':ıi Makidonya, Salih Bey, Şarki Ma
kidonye, Esat Paşa, Epir ve Tesalya, Ali Azmi Bey, Adalar mu· 
sakkafatın takdiri kıymeti için tayin edilmiş ve pek yakında ha
reket etmek üzre bulunmıiş olduklarından buralardaki musakka
fann mahııllen takdiri kiymeti için !O şubat 93 ı tarihine kadar 
müracaat etmiş olan esbabı emlıl.kten kendilerini görüp em!Akinin 
mahal ve mevkileri hakkıı:da izahat vermek isteyen \erin atide 
gösterilen günlerde Danüb Hanında cemiyet merkezine müracaat 
etmeleri il.ln olıınur. 

Saat 
Rauf B. 5 mart perşembe 1O-1 7 
Salih B. 7 ,, cumartesi 17- 19 
Eset paşa 8 ve 9 mart pazar ve paıartesı 

Ali Azmi B. 8 ve 9 mart pazar ve ,, 
14- Hi 
10-12 • .. .. -~ ) .. ' -,,.,., . .: ... ~. 

Fevkalade 

FENER-BAHÇE 
· RAKISI 

• 
Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 

Şubesinden: 

Esas No. 
28 
87-JO 

169 
252-1 1 

Kiralik emlak 

Mevkii ve nevi 
Bebek Nisbetiye kasrı 
Çırpıcıda 6 dünüm tarla 
Bliyükdere Hacı Osman Bayırı Gazino 
Beykoz Tokat çiftliğinde Ortaçeşme kır 

Bedeli icarı 

700 Lira 
36 " 

too ,, 

kahveciliği 10 ,, 
BalAda yazılı em!Ak birer sene müddetle bilmüzayede kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 10-3-931 salı günü saat 
' on altıda şubemize müracaatları. (246) 

i Devairi Resmiye ve Hususiyenin 

Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine: 
Son zamanlardaki teftişatımızda gönnekteylz ki tevzi ettil!;imiz Ek

selsior ve Hızır yangın söndürme makineleri istimal edilmiş ve tekrar 
doldurulmamıştır. l\u vaziyetten miltee~siriz. Cüz'/ bir bedel mukabi
linde miimkün olan yeniden dolmak keı·Iiyetini ihmal etmemelerini ve 
Jiltfen Beyoğlu 1447 ye telefon veyahut Galata Sava Han Halis adre- i 
sine müracaat t tmelcrini ehemmiyetle rica ederim. >•••••!..•••••• Hızır sahibi HALiS •••• 

-~r defa içilmekle tecrübe edilmiş AdanaHaşeratve Emrazı 

~~t9n .. i~~isrı umumi Nebatiye Mücadele istas
~~~.~h~I~,~~~~.:~: .. ,,,, .,,,,,,, yonu müdirliğinden; 

Ziraat mektebi cıvarında inşa edilecek Haşerat Te Emrazı Ne
cakur. Taliplerin 21·3-931 cumartesi günü saat 10,30 da Galata'-

batiye mücadele istasyonu binası bedeli keşfi olan 29961 lira 
da mübayaat komisyonuna müracaatları. 44 kuruş ile ve kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. 

Gemlik belediye riyasetinden: !bale martın 2 ı inci cumartesi günü saat 14 te VilAyet ziraat 
Gemlik kasabasının elekririkle tenviri için lılzım gelen keşifna- ınüdürlligünde icra edileceğinden taliplerin bu saate kadar liyakati 

me plAn ve şartnamelerin tanzimi 21 gün müddetle münakasaya fenniye ve kudreti maliye vesikasile bedeli keşfin % 7,5 depo-
zito makbuzu veya banka teminat mektubu ile teklif mektubu 

verildiğinden talip olanların şartnameyi görmek üzre Gemlik bele-
diyesine müracaatları ilAn olunur. ı-3·93 ı ve bu mektupta ayrıca inşasından muvakkaten sarfı nazar edilip 

lstanbul P. T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

Vesaiti nakliyede kullanılmak üzre 10000 kilo benzinle 400 
kilo makina ya~ı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. Mü
nakasa martın 25inci çarşamba günü saat on dörtte icra kılınaca· 

ğından talipler % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkateleriııi hami
len baş müdiriyette müteşekkil komisyona gelsinler. Şartnameyi 

görmek iıteyenler baş müdürlük kalemine müracaat etmelidirler. 

senei ati yede yapılacak olan 10374 lira 74 kuruşluk inşaat keşfi-

nin vahidi kıyasi flatları üzerinden dalıi teklifat yapması ve iza

hat almak için ziraat mektebi dahilindeki mezkdr müessese mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Jandarma imalathane müdür 

lüğünden 
23-2-931 tacihinde münakasıısı yapılan 5000-7000 yatak 10000 

-13000 yastık kılıflarının 8-3·93 ı pazar günü saat !O da yenide·n 
pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin teminatlarllı beraber 
imaliithaneye müracaatları. 

-M.M. V. Harita umum müdürlüğünden 
Harit.ı umum müdürlüğü fotoğrafanesinde çalışmak üzere bili 

tihan ayda - 70 : 90 • lira ücretli bir kollodyon memuru alıfll 
caknr. Taliplerin Ankarada Harita umum müdürlüğüne müracaatl 
ilıln olunur. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 
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Büyük ikramiye 
35,000 liradır 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikramiy<" 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 
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Devlet Demir yolları idaresi ilanarı 

·-~-1- -Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinden: . 
Bilecik - Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün ta 

dolayısile 5-3-931 tarihine müsadü perşembe günü 4 ve 
No. lu katarlarımıı: yalmz Haydarpaşa - Arifiye - Haydarp• 
arasında seyrüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifi 
arasında seyrüsefer etmeyecekleri muhtere~ ebaliye ilin olun 

* * * 
1 LAN 

Fevzipaşa - Viranşehir arasında haftada üç defa işleyen m~ 
telit yolcu katarının seyrüsefer günleri 20 şubat 931 taribinıf 
itibaren aşağıda gösterildiği. veçhile tadll edilmiştir: 

Fevzipaşadan hareket : Cuma - Pazartesi - Çarşamq 
Viranşehire muvasalas: ,, ,, ,, ' 
Viranşchirden hareket : Cuma - Pazar - Çarşamba • 
Fevzipaşaya muvasalat: ,, ,, ,, 
Viranşehir - Malatya arası henüz işlemeye açılmamış ise de 

kısım üzerinde işleyen Ameliyat kl!tarlarından istifade etmek siJ 
tile Cuma - Pazartesi - Çarşamba günleri Viranşelıire muv 
eden yolcuların aynı gön Malatyaya devam ettirilmelerine ga 
edileceği gibi Cuma - Pazar ve çarşamba günleride Malatya-Vi 
şehir arasında işleyen ameliyat katarile Malatya yollarının Vi 
şehire hareket ve ayni giin Eevzipaşaya devam ettirilme! 
gayret edilecektir. 

• •• Devlet Demiryollan Umumi idaresi namına bir sene ~J 
detle Mersin limanına gelecek eşya levazım ve emte# 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23 mart 931 pazartesi günü saat 15 de An'I 
rada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını J 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 kadar komisr 
katipl'ğine vermeleri lhımdır. . .. J 

Talipler münakasa prbıamelerini iki lira mukab~ 
Ankara, Konya ve Haydarpaşada idare veznelerinden ted 
edebilirler. 

Piyango müdüriyetinde~: 
Numuneleri veçbile 400,000 adet evlenme evra~ 

800,000 adet tek, ve çift iatida kağıdiyle 50,000 adet no 
kağıdı tab ettirilecektir. ~ 

Taba talip olacakların evlenme evrakı için 7-f;-931 et 
martesi, istida ve noter evrakı için de 9-3-931 p azat1 ili 
saat 15 te münakasalan icra edileceğinden pey akçalar• ı 
birlikte piyango mlldürlüğiinde müteşekkil tayyare mubaY" 
komisyonuna müracaatları. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastl~ 
'!" 

lsıanbul'da Çakmakçılar' da kuftüyll fabrikasında yüzile şilte 12 ~ 
yüzlle yorgan 15 liraya, yağlıboya yastık 5 liraya, kuştüynnün kl105~ 

0 
kuruştan başlar. l(n~tlivline ma.hsps kLıma$lar çok ucu;.r, ::::ıtılır, 'fcl. ı .. t. J 
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Mes'ul müdür; Bürharıedd' 


