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2 acı sahifede : 
1- icra ve l!!As kanuna 
2- Son Ye hari ci haberlır 

ı üncll sahifede: 
1 - l\l'lüde rrl slerln vazlyetlerl 

tespit edil ecek. 

3- Zabire lı.tlbsalAt ve ihra
catımız ne halde? 

4 ilaca sahif.ıdı: 
1- Felek, 2- Neşriyat hayati 

8- Hikaye, 4- Roman. 
5 inci sahifede: 

NUSHASI S KURUŞTUR , a u u .-• .... neft n -ıwsıw • w u n n n a u o ı 

2 Emvali metru ke komisyo
n u ~ı" l!ı,,... v •~Uln• •ş+ı r . H Ai k Vf" F'l >1 Af. 

Ticaret 
Muvazenemiz 

1930 senesi, TUrkiyenin nıa
tarihinde mühim bir merhale 

ir. Çünkü Kırım muharebeain
en beri ilk defa olarak, ticaret 
uvaze~emizde ihracat lehin.e 

"r fazlalık vardır. Tiirkiye, tı
ret muvazenesi daima aley

İnde olan bir memlekettir. !t
alat ile ihracat arasındaki bu 
uvazenesizliği Kırım muhare
esinden beri, haricen yaptığı
ız istikrazlarla kapatmakta 
'ik. 1930 senesinde muvazene
i temin ettikten maada 
,007 ,539 lira da ithalattan faz
a ihraca·t vardır. 

Yunanlı güreşçiler mağlQp ·oldular •• 
Yeni namzetler belli değil .. 

~~~~~~~~~-,,--~~ 

Fethi ~. ile arkadaşlarının Halk Fırkası 
intihabına yardım etmiyecek .. 

~~~~~~.:-~~~ 

Namzetliklerinin 
memuriyetini 

konmasını istemiyen meb'uslara devlet 
tercih edip etmiyecekleri sorulacak 

İsmet Pş. Atinaya 
gidemeyor .. 

Yunan 

Yeni Iran sefirinin 
mühim beyanatı T. Rüştü Beyin 

hariciye 
nazırına çektiği telgraf Ağrıdağında yeni hudut hattının tesbiti 

müzakeresi iki aya kadar bitecek 

! 

'M. Troçki BOyOkadada mesai h/Jcrtsinae çalışırken .. - Foto Vaynberg-

Epey z~manda~ bc_rl latanbul~a, Büyük adada bulunan sabık Sovyc 
Rusya harbıye komısen M. Troçlıinin geçenlerde Norveçe giderek Osfo 
da. konfera~sl~r vereceğinden bahisle Avrupa gazetelerinde bazı haberk 
intışar etmıştır. Fakat M. Troçkinin böyle bir ıeyahat niyetinde olmadı 
ğı anl~şı!ıı;ııştır. G~çenlerde Adadaki ikametgahı yanan M. Troçki yenı 
y~rleştığı ıkam~tg~md.a gene mesai hayatına başlamıştır. Bu yeni rea. 
nıınd_e ve mesaı hocreaınde görülen M. Troçkinin önünde ve Lenin'lı 
resmı bulunan lngilizçe gazete " The Militant,, aerlevhasından anlaşılac 
ğı üzere "muhalif,, bir gazetedir. ' 

Daha aşağıdaki aerlevhada "Leninu muhalefetin mesaisinde yap
·1or., demektedir. 

,. 
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1 Huk~k bahisleri 
İcra ve iflas kanununun 

tadili münasehetile 

l 

v Sıddık Sami 

• 
HARiCf HABERLER •• __ ,,....~~~~~~~~~~~~~~~~-

Rusya aleyhine harp hazırlığı ! 
Fraıısanııı Lehistan ve Ronıanyaya tayyare 

Rus inenşeviklerini 
muhakemesi Haciz için; alacakliborçlusu- ~~ıı ~~?im ~okta, ~er zama~ 

nun kanunen haczi caiz eşyası- soyledıgım gıbt tezvırlerl~ mil 
,11 bulup göstermek mecburiye- cadele edebilecek kuvvetlı or
tındedir. Fakat her zaman ala- ganların bulunması ve . a:ıac~: 
caklı icin borçlusunun ne gibi lmın borçlusunun suı~yetın~ 
eşyası bulunduğu malfun ola- isbat etme~ ü~ere aça~ag~ takı 
maz. Kanun alacaklı için bir ko batın çok cıd~ı v~ sen_ ~ır s~~ 
!aylık olmak üzere borçluya bir retle intaç edıle~ılmesıdır. ~u 

vererek bunları tahrik ettiği söyleniyor Müddeiumuuıi 6 Menşevikin 
9unun hapis cezalarile tecziyelerini ist lngiltere 

beyan mecbu~yeti tahmil -~- tehassıslar . komısyonu hacız yeni den tayyare 
miştir: 70 incı maddeye gore hususundaki sn:ıyr da -~~!dır- • 
icra memurunun talebi üzerine ımş ve. m~ddeyı ar~ettıgım ~- filoları 
borçlu borcuna yetecek bütün sas daıresınde tavzıh ve tMıl 

Gandhi gene 
istiklalden 

bahsediyor .•• mallarmı, alacaklarını ve hak- etı:ı;i~· ~u sur~tı; m~hi.?1.~ir VÜCUde getirecek 
ıarile kazancını yazı ile yahut swıstinıalin ve şıkayetın onune 

1 
LONDRA, 6 (A.A) - Hin, 

şifahen icraya bildirmeğe mec- geçilmiş olduğunu zannediyo- . LO~DRA, .6 <A_:A.) .- ahn- hükumeti, Gandi- İrwin itilafı 
b d K unumuz bu usulu·· rum gılterenın harbıye butçesı t · hakkında bir tebliğ neşretmiş-ur ur. an · . t 'liz r 
Alman kanunundan iktibas et- Haciz -esnasında tahaddüs e- mınatı .39,930,000 ngı ıra- tir. İtilafın ~aş~ıca noktaları 

· f Kanun ayni zamanda den müşkülatm bir kısmı da is- sından ıbaret olup geçen seneye şunlardır: Hındıstan federas
:ış ~un menfaatlerini de gö- tihkak davalarından ve hacize nazaran 570 bin lira miktarında yonu, harici işler, ekalliyetle-

otrç k hacizde bir sıra tertip yeni bir takım alacaklıların il- bir tenakus vardır. Bu da asker rin himayesi, Hindistanm itiba 
ze ere k . . H" d' t d h' et 
eylemiştir. 74 üncü maddeye na tihak ve iştirak etn:ek i~teme- uvvetının,. ın ıs ~ a ızm rr mal_i~i.. . . , 

Protesto 
-

Parla-Fransız 
mentosunda 

bir hadise oldu 

MOSKOVA, 7 (A.A) - Ali 
mahkeme menşevik merkez ko 
mitesinin muhakemesini bitir-

!ardan altısının idamını ve 
ger dokuzunun muhtelif 
cezasile mahkumiyetini 

miştir. Müddei umumi maznun miştir. 

Menemende son muhakemele 
Divanıharp, yüzbaşı Ali efendiyi muhakeme 

MENEMEN, 7 ( A.A ) - lan lilzum üzerine Alay 
Bugün Yüzbaşı Mehmet Ali E daru muavinlerinin ve Bi 
fendi ile Kubil~ Bey müfreze- ş f"k Be · ·f d ı · 

111 · · 1 e ı yın ı a e erme 
sının çavuşu ve onbaşı arının 
muhakemesi yapılıruş.tır. Mu- caat edilmesine karar ve · 
hakeme safahatından hasıl o- tir. 

zaran evvela menkul malları- !erinden çıkar: Hacız edılen e~ e?enler h~r~ç o~ uzere 148 İngıhz tıcaretıne ~ar~ı yapı-
nın haczi Iazundrr. Gayri men- ya üzerinde üçüncil şahıslar is- bın ~oo_ kışıden ıba_ret olmasın- la gelmekt~ ?lan muca?eleden idare amirlerilMuamele 
kuller ancak menkul olmadığı tihkak iddiasında bulundukları dan ilen gelmektedır. . bahseden itılafname, Hınt ~a-

veya kafi gelmediği takdirde takdirde alacaklı veya borçlu _Askeri hava kuvvetl~rı t~- n~yiinin normal bir ~ur~tte m- '•~etlahiyetlerin levst-1 Dewrmenciler vergı' 
haciz edilebilir. Bu da gayet ta- bu iddiaya karşı yedi gün zar- mınatı da 18,100,000 !ıradan ı- kişafı esası kabul edılmış oldu transa Me/J'ıısan Rti ·; M. Buisso. d i k ın 
b'ıı·dı"r. çun·· ku'" gayn' menkuller fında icrada itirazda bulunacak ba_ ret.tir. Şu hal_e nazar_ an, 250 ğundan_s_iyas_i bir alet ve_ vasrt_a ine 8 r an un istisna edilecek 

f 1 l k J A§ağıda görülecek bir telg- il k dildi şu borçlu için daha büyük bir e- lardrr. Bu takdirde istihkak id hın lıra raddesınde bır az a 1 olmak ıt.ıbarı~~ ~oykotaJa u- ıaia göre Fr;msız meb'usan m ZB er~ e ANKARA, 7 (Telefonla) te 
hemmiyeti haizdir. Gayri men- diasında bulunan kimse mah- vardır. . . .. . ta~ verılecegını kaydetmek- meclisinde bir hadise olmu~ ANKARA, 7 (Telefonla) - İktısat encümeni muamele 
kulünü kaybeden borçlu mali kemeye müracaate mecburdur Ha_va ışl.~n muste~~ı,. İngıl- tedır. tur. Hava nezareti bütçesinin Muhtelit encümen Tekirdağı gisi layihası hakkındaki ~ 
istinatgahlarından mühim bir fakat mahkeme, müracaat üze- terenın dunyada. bırınc~ sınıf ·· k · d b. b' meb\ısu Cemil Beyin riyasetin rını vermiştir. Encümen d ın 

k l sah d YENİ DELHİ, 6 (A.A) _ muza __ cresı ~snasın a ır me kısmından mahrum kalmış o- nn· e m;;.,.,azaalı mal hakkındaki tayyare uvvet enne ıp ev- h ı - • S t R de ı"dare a'mır· !erinin salahiyet- mencilerin de muamele -· · · ima · G d" ·ı l b ı us uıcume.ı ovye usyaya 
!ur. Alacaklının borçluyu ızrar takibin dava bitinceye kadar !~~~erin beşin~ısı 0 s~ ıcap et- ban 1 gazdete~. e~e vu <U İ u ~ karsı harp Jıazırlamr;k!a itham !erini tevsi edecek olan kanun sinden istisnasını tasvip e 
maksadile böyle bir '"' ;ete talikini emreder. Bu emir haczi tıgı ve ecnebı cevletlenn tayya- rey:ınatın a 

1 
1~ ıstanın ~gı- et~iştir. Iayihalarım tetkik ve müzake- tir. ın 

ın· 

koymımı.ası için ~a?un böyle ve netice itibari!". icrayı tehir reler için ihtiya~ etm.ekte ?ldu_k ız 1~parator ugu ecz:smc a~ Sovyet Rusya ya kaqı bir reye başladı. Eski usulü cezai: Encümen, bilhassa tek fa 
bır sıra kabul etmıştır. etmiş olacaktır. Istihkak iddi- lan. masraflar dıkkatı cal~p bı_r olma!?'.~ devam etmek!. . bera' harp hazrrlandıgından ve bu yemizle ~imdiki arasında, yanı meselesinin mal sahibine na 

Haddi zatinde çok makul ve alarmı dinlemek zaruridir, fa- şekilde __ artm~--b~.1~_dugu. cı- her mukernmel~n mı:t~t~n~e~t:·1 hazrrlığın basında Fransamn Fransız sistemi ile Alman sis- gelmemesine itina ve dikka nü 
m:m.tıki olan bu iki ma~d~ de kat bu yolun bir suiistimal ve- hetle h_ukllm~~ın ?,numuzde.ki s_e mütenaim ola~ıl~c~gı?ı· ıtıl~f- bulunduğunda~ı fıahsedilmek - temi üzerinde uzun münakaşa- miştir. Muhtelif kanuni le 
taıbıkatta alacaklıların şıkayet sitesi olmaması için tedbirler n_eye aıt dahılı mudafaa planı ı- namede tam bır ıstıklal ta~ebı- tedir. Bu ri~·a• e:tlerin Jıoıdl't !ar cereyan etti. Bu hususta ad vergiden istisna edilerek de 
!erini d~vet edec7k _birer forma almak lazımdır. Mütehassıslar çın_ şu ufak faslı k~b~I etmı~ 0!· ne dair ola~ ı;ıeşhıu .K~raşı ka- ve derecesi çok· geniştir. Rus- ~iy7 vekilinin izahatı dinle~di. lekete ithal edilen aleti · g 
lıte halıne gelmıştır:. Bor~lu- komisyonunun ekseriyeti istih- dugun~. beyanetmıştır. Huku: r~rını_n tarsm~_ne ~~~11 . olacak yaya kar\iı başta Fransa bulun- Içtımaa yarın da devam edıle- ve saire gibi muamelattan v 
mm beyana davet. edılmesı de kak davalarında alacaklının ~e~, dunyanm he.~ __ tar~fında~ı hu; bır şey gonnedıgını ve bu dıığu halde Avrup,1 devletleri cek ve Şükrü Kaya Bey mütale diye kadar vergi alınıy 
bir meseledir, teblıgat yapılır muhtemel zararına karşı temi- ın~şafını_gayet buyuk bı~ endı- kararın ikinci yuvarlak masa tarafından bir harp hazrrlandı- a~ıııı beyan edecektir. Encümen bu hususu da re 
borçlu ehemmiyet vermez ve nat istenilmesini tensip etmiş- şe ıle takıp etmekte oldugu ha- konferansına iştirak edecek ğından ve böyle l.ir harbin er- Izmirde Amerika dikkate alarak bu suretle 
gelmez cebren g~tirilmesi için tir. va t~li~~tınm ~~umi. surette kongreciler tarafından iltizam geç patlak vereceğinden çok hl ten bila resim gelen 
polise yazılır polıse yazılmas~ Komisyon azasından bir za- tenkısı ıçın tahdıdı tesl_ıhat kon- olunacağını söylemiştir. Gan- bahsedilmektedir. Geçenlerde . seyya arı memleket dahilinde ya 
ve t~_zkcrenin t~nfizi de ekse.~ı tın dediği gibi bu hükmiln mali feransı t~rafmdan teklıfatta bu- di, kongrenin gelecek hükfune- Rnusyaya giden bir İngiliz mu IZ~İR, 7 A.A. - 22_,000 ton n:ıümasillerinin de ~ergid 
ya gunlere hatta haftal~ra '?~- kudreti veya itibarı müsait ol- l~~ulacagmdan ve bu_ suretle İ~ te tahmil edilecek mükellefi- habiri yazdığı bir mektupta hac~de_ ve 300 Amerıkalı sey tısnasını kabul etmıştlr. 
tev":kkıftır. Bazan ~ubaşırın mayanları mutazarrır etmesi, gıliz hava kuv~etlenle ecn:bı J•etlerin adilane ~~n~ası husu- Rusyamn ileri. g_e~en siya~i. a- yahı hamı! Alınan ba~dıralı Cellat gölü ge 
teolıg<:t .Yapmış oldugu bo.~ç~~- bunların haklarını talep ve da- hava kuvvetlen arasn~daha!_ıha sunda ısrar edecegını beyan ey damlarından bırının kendısrne H_ambW:g. vapuru Am:rıkadan 
yu ~olı~ın bulamaması v~ boy va etmelerine mani olması ih- zrrda m_evcut olan vahım m~sa- iemiştir. Heme kadar icabında !>oylediklerini anlatıyordu. in - Pıre taı:ki~e bu sabah limanım~- taşb 
le bır _k_ımse yokt~r,, _ş~rhıle tez timali vardrr. Fikrimce istih- vats~~lııp ortadan kaldıracagın- Cemiyeti&vam meseleyi hal gi"iz muhabiri görüştüğü dip- za. ~elmıştır. Seyyahlar, şeh~- İZMİR, 

7 
(Hususi)-

kereyı ıa~~ etmesı gıbı g~~abet kak davalarında hukuku metle dan ~mıtvardır. ve fasledebilirse de Gandi İn- lomatın kim olduğunu söyle- ı~ızın şayanı temaşa m~hal~erı- gölü yeniden kabarmağa 
!er de hadıs olur. Bu muddet niyenin zilyetlik nazariyesin- Hıtam bulan sene. zarfın~a gilterenin meseleyi ~miyete miyor, yalmz dediklerini kay- nı ve _bu ~eyanda muzeyı de dı. Torbalı civarında vasi 
zarfıııda alacaklı boıylunu~ ~- den, zilyetlere karşı hüsnü ni- m~tazam. kuvv~tlere ılave e.~- göndenneğe muvafakat edece- dediyordu. Bu Rus diplomatı gezmışlerdır. saha su altında kalınıp. 
sarrufu altında oldugunu bildı- h.b. .. .. .. h 1 ınış olan hır denız tayyaresı fı- g- ·nden şu'"phe etmektedir. Fransamn Rusyanın kom•ulan Vapur saat 5 te İstanbula Me ruatın m·u·hirn h ft__.. -· b. . nk 1 h . yet sa ı ı uçuncu şa ıs arın va 1 .1 ·1c· . d . fi ı ~ .. .h h k el k z a_.. 
gı ırk!?'.ayrı ~e u u acız et- ziyetl-erine mütedair hükümler hoalis1:1 hı e ırdı yenı kekn.~l ı osku -~e na silah ve tayyare verdiğini, rı:uteveccı en are et e ece·- ramasından korkuluyor. 
tırme. ıster ıcra memuru razı d . 'f d dil bili B' azı a teşe u etme u- A bunun için Sovyet Rusyanın tır. o· b k" T"' k 
olmaz. Ve sıraya riayet lüzumu 1en hıstı ka.be te taetı·ı·r.h kınkaedn- zere bulunan yeni bir filo mun- Cenubi merikada bir Avrupa harbi tehlikesi kar- İZMİR, 7 (Hususi) - Bu ıyan e ır ur O 

·· ·· k 1 ki a ey ta ı a ın 1 a ın a f"l 1 'k 72 h k d H b "" d b' ' ti' 01 nu onesurere a aca · ıyı yamen . alık 1 . takd" . tazam ı o arın mı tarını ye LONDRA, 6 A.A. _ Evvel- §ISrnda bulunduğunu söylemiş-\ saba saat do uz a am urg gın a ır ıç ma c! 
kul göstermeğe veya menkulü ~mn ıc:ak eme_ en~ . ~~e çıkartmaktadır. Buna donanma- ce verilen haberler hilafına ola- tir. Hatta /ngiliz muhabirine isimli transatlantik, 266 seyya- DİYARIBEKİR 7 AA. 

d 

ol. adığını isbata veyahut ta- ır~ bo vl e e_g1erd. ":cız eb.~ eln nm hava kuvvetlerinden 13 filo bunları söyleyen kim ise fazla hı hamilen limanımıza geldi, Buy·· ilk" Gaz·m·n Kon'yadaki·. . . . . . d şeyın rç u zı ye ı ıse oy o . . rak L.madan şimdi bildirildiği- ı 

kıbatın netıcesın~ ıntızara a- bir emir vermek hususunda da- dahıldır. ne göre, son 7 ay zarfında Peru olarak bugün Avrupamn şurası se}?ah_~ar t.emaşa~a şayan yer irşadatı üzerine Diyarı 
vet eder. İcrad~kı muameleler- ha ağır hareket etmek muvafık Bundan b~~ka, mıu:tazam da te ekkül etmiş olan ihtilal na burasıma dağrlan Beyaz ı~_rı, ı:11;1zeyı ~ezdıler. Vap~r Türk Ocağı dün gece mühiıJJ 
<l~ı: ~aberdar o.an ve fa~at ken bir tedbir olabilir. Esasen zil- ku~~tler harı~ı~de 13 fılo d~: hüku!etlerinin dördüncüsü bu Rusların Sovyet Rusya aleyhi- ~uvarı~ı .me~kı kum~a~lıg~- ictima aktederek hararetli 
dısını saklayan fena nıyet ~e yetlik nazariyesinin takip etti- ha vucude getırılecek ve dahilı ak kkiil d kt" ne girişilecek müstakbel harp- nı, valıyı zıyaret cttı. Suvarı ;akeratta bulunmuştur ş· 
karakterli borçlular da bu mud ği maksat ta zahiri bir takım müdafaa kuvvet~er_ine_ ilave edi- şan:1 teşe . . e ece ır. . te mühim bir rol oynayacakları Koh umum! harpte Yavuz ve ye kadar kaydolunmıy~ m 
det zarfında mallarını kaçır- . t1 1 h'· .. . t h"b' lecek olan 3 yenı filo ıle bu kuv Mıralay Jımınez, kuvvetlen- m da söylüyordu Breslavda beş sene çalışmıştır. li 

1 0 
• k d dil . . . . .b • 1 1 b 1 vazıye er e usnu nıye sa ı ı • . . . .b . tt"k · -· . .- m er caga ay e ınış ınaı> ıçın tertı a_ a ır ar ve e - .. .. .. h 1 . . . vetlerin yekunu ı9 a baliğ ola- run ırtı atını temın e ı ten son Bu bahis İstendiği kadar u Vaourun buradaki acentesı va- O - halkı dırm 

ki <le haczin tenfizine kadar uç~ntc_u şla ıts arın kemnıbye1:11:1 
caktrr. ra beyanatta bulunarak intikal zatılabilir Bır mevzu üzerinde: pur.da hükumet erkanma çay d ckia.gın .. duyananl ha Y

1
° 

. k 1.. d ld ık suııs ıma e meme ve u ıtı- . ,. . 'f . . .. k ,_._ k • · . İ a mesaısın e c a aş a 
gayrı men u un e e en ç - b 1 b ah 1 k r·•ı· M. Baldwın ın bır nutku vazı esını gorece Oı.a.ıı as en ki neşriyat Sovyet Rusya aley verdı. Vanur saat on altı da s-

1 1 
k .. . . "b' b" . 1 A 1 1 ara u ş ıs ara arşı ı ı va- li . k"" ·ı·tı·d d b ' . . ısma arı ta arrur etmıştır. ması gı : ır. netıce 1ası o ur. . . . huk k' b" . t .b. LONDRA 6 A.A - Devon- mec sın mev ıı ı' ar a u- lıine lıazzrlandığı söylenen har tanlmla hareket '• ı: • M"ll" k I V .h t .. ,,.·· .. zı:1-etı u ı ır vazıye gı ı . • .. , 1 d - M Ce t _ . • .. . B d . . ı ı mar a ar 

e nı aye goz "ore gore ma- dd kt ·b t ld - shıre da kam Newtonabbott ta un ugu zaman · rro ara brn planları hakkında donen rz U apeşte sergJSIDe 
l•.zılli istifa ortadan kalkar ve za da ehtm~ 1 en 

1 
are do uhagudn- bir nutuk söylemis olan muha- fından vadedilmiş olan meşruti vayetler çok meraklr •ey/erdir. • ANKARA, 7 - Milli 

1 k . . an acız er esnasın a ta • • .. ,_..,_ · ·· ·· · •-~-- ... ~ ~ • t' k d kal b lmil ı b.. il va ı aaca ı artıK gayn muay- c1·· d . t"hk k .dd" 1 b fazakarlarrn sabık Başvekili M. hu"wuetın teessusu ıml.'i.dlu ua- lngiliz muhabiri Sovyet Rus- JŞ ıra e ıyoruz arın eyne e uroya t" b' . . b iki d us e en ıs ı a 1 ıa arı u 1 k d 1 k . 'li d · 
1 

k u#_ 
ybeden . ır zambaıkı lıçın kve e b _e nazariyenin en tabii ve zaruri Baldwin ezcümle şu sözleri söy ~ıl o. ~~dıyı:.• ad ar __ m_e~. ele~ yanın bütün bu İhtimallere kar ANKARA, 7 (A.A) - Her- c~dne b~ır ~an anuna m~_;,ıı 
e ıy_yen e eme mec urı- b" t tb"k h ll"d" !emiştir. ışlenru ı are e ecegını soy emış sı hazırlanmakta oldug-undan B dapeş~ede açılan bey- nı en ır nızamname yapı.lll!J'.-, . d k 1 H lb k' b . ır a ı ma a ı ır. . , , sene u d 

1 
'imi . 

yetın e a ır. a u ı azı ıcra . Biz şimdi İngilterenin istikbal- tır. ordusunu hava kuvvetlerini nelmilel sergiye bu sene Ma- ev et şurasına ven ştır. '-
memurl~ın ihdas. ettikl~ri . Borçlun~ hacız karşısında de Hindistandaki nüfuzunun ha . Bir_an_ için M. c~.rro'nu~ ~e- günden ;üne takviye ettiğin- carların Ankaradaki beynelmi- z~t dairesi ~amnameyi:; 
bu formalıte ı.ıbes 'bır şeydır: bır takı~ kımseıe:ıe uyuşup !elden masuniyetini temin ede- nıden iktıdar mevkiine getiril- den bahsediyordu. le! ziraat teknik sergisine işti- kik ve kabul ettı. Yakında~ 
Mademk_i ortada men~':11 yo~- borçlar ıkrar. eı:ı;ıe_sı ve ya~a~- cek olan esaslı hukuk ve imti- mesi mevzuu bahsolınuştur. La Sovyet Rusya aleyhine hazır rak etmelerine bir mukabele ol ti uı;ıumiyed-e müzakere ;il 
tu~ gay~ı menkul ne ıçın hacız cıl:rı d~ ha~ıze ıltı~~k ~e 1~~ı- yazatından her hangi birini ter- kin alınan son haberlere naza- !andığından bahsedilen harp mak üzere hükumetimiz de işti cektır. / 
edılmesın! Sırad~. maksat ra et~nne su;etı ~ ~ acat :- ketmeksizin bir Hint federal hil ran mumaileyh, Avrupaya gide rivayetleri arasmda sık sık is- rake karar vermiş ve milli iktı- 11.I , ı.ı • '•l• ~l 
borçlunun men.faatını ~uhafa- h~kmu ~rrrr keteme~~.;crad.: - kumeti fikrinin ne dereceye ka- cek orada 3 ay kalacak ve bade- mi geçen memleketler Lchis- sat ve tasarnıf cC'miyetini bu iş Lr.ıeıt ep l er 
zadır. Borçlu ı~r~ya ~uraı:aat hı at~ a Jo B sa t e ~ ~ dar tahakkuku mümkün olabi- hu intihabat mücadeleleri bida- tan ile Romanya oluyor. le tavzif etmiştir. /l b k 
eder _ve m~n~-~l~u ~~stenrs~ m~~u;a~ri;:v~~ı :~f U::ı1:a~lı- leceği h~k~da bir hüküm ver- yetinde memleketine dönecek- Cemiyet bir çok rakip memle m Sa a 
gayo men ~un aczın en~ .. . . . mek vazıyetınde bulunuyoruz. tir. PARİS, 6 (A.A) - Meb'u- ketlerin de iştirak etmekte ol-
fı nazar edıler~~ menkule mu- lara karşı musavı bır t~mınat Şimdiki halde kanuna ve niza- Aınerika ıakileri san meclisi, hava işleri nezare- duğu bu sergide Tiirk pavyonu 94 ÜnciJ haftanı• 
racanfiat b.olunh abilır. ~lacaklıybo 1 a a~~eden dFranlnsa hb~~ku_ ılk ha- ma, Hint hükilmetine tam bir K A ti bütçesinin müzakeresine baş nun zengin ve mükemmel olma birincilikleri 
me ır ususu yanı rç u- cızı vaze e ere ır ımtıyaz ta- ah t .. k. . ,, NEVYOR • 6 .A. - Şika- 1 t M"" k t ·c d"ldı· . . . 

1
A 

1 
b'' ~ 

.. 1 d _ . b • k b. Al muz ere gosterme ıstıyoruz onun "halkın düşmanları" -lis- amış ır. ııza era ı ra e ı sını temın ıçın azım ge en u- Mektepliler milsabakaS!lj 
nkülunf ~~b.ıuhoukmak ıgmhı ıs dat nımhukamkua~ınlkah n:u a ıld mhan M. Baldwin, muhafazakar fır g . "th 1 d"l . lan "F ank ği sırada M. Duclos, Fransayı tün tedbirleri almış ve bu hu- 94 üncü hafta birincilikler"\' 

eti gı 1 
u sa asın a u 

1 acız vaze ene a- kanın .. nümilzdel i 'ntih b ta tesıne 1 a -e 1 mış 0 r bilhassa Lehistan ve Romanya t h 1 d - ı· sırası"le yazıyoruz·. h · ·· kiin dd d. · tti d·-· ·· · d 0 < 1 a a C ili G' Del ti susa azır a ıgı programı a a em~ gayn n:um a . e ı- c~z e :_ ıg~ eş~a _ıız~rın e re- ait programının dört esaslı nok ~ve ıusu~~e _an s _ve ya tayyare vererek ıbu devlet- kadar mustahsillere tüccarlara ı - Galatasaraydan 1189 
len bır mecbun_Yet tahmil e.~- hıne muşabıh hır ımtıya~ tanır. tasının şunlar olduğunu söyle- Nıck Bernard~, A~erıkanın ılk !erden Rus şuralar ittihadına ve müesseselere göndenniştir .. met B. 
mektense, g~yrı menkule mu- F_ransız ~u_kukundan ıktıba~ e- miştir: menfası olan Ellısısland"a gel karşı bir harp hazırlamak hu- Sergi 18 mayısta açılacaktır. 

2 
_ Darüşşafakadan 

r~caat ~uretı~e borçluyu n:ıen~u dıl~n. e~~ ıcra ~anun~muz ıc_:a - Tasarruf, dahili piyasanın mişlerdir. Son hafta zarfında A- susunda istifade etmek iste- Sergiye iştirak edecek mustah- Vehbi B. _,uı 
lu oldugunu ısbat mecbunye:~ t~rıhı~ızı~ ~esbıt etmış oldugu himayesi, ziraatin inkişafı, Bri- merika işsizlerinin menfaati na- mekle itham etmiştir. sıl ve tacirlerimiz yalmz şahsi 3 - Galatasaraydan 14011' 
d~ ~ır)a~_ak daha makul ~egıl b~ sakim ıtıyat karş~s~~ ted- tanya imparatorluğunun muha- mına yapılan mücadele yüzün- Meclis reisi, Fransanın hiç yol ve ikamet masraflarını de- mut Şerif B. 
mıdır. Mutehassı~ .k~mısyc;ı- hır almak veFransı~ _u unun fazasıdır. den 251 kişi nefyedilmiştir. kimseye karşı harp hazırlamak ruhte edecekler ve iştirak ede- 4 _İstanbul erkek li,;ıt!J 
nu, b~yan n:ecburıye~ı hapıs alac~lılara tanıdıgı ıptal d~va - -- . -- - . --- istemeyecek kadar fazla ıztı- ceklerini 25 marta kadar bildi- den 273 M. Bürhan B. 
~ezası.le .teyıt ve takvıye. etmeAk s~ ı_cra safhasında daha mues tutmuş ve buı:dan son~ işti- zerın~ veya h?cı~de~ mukad- rap çekmekte olduğunu söyle- receklerdir., Gerek cemiyet va 

5 
_ Galatasaraydan siJl" 

ıstemıştır. Esbabı mucıbe la- sır bır surette kabul etmek rak edeceklerı daha aşagı dere dem ıkame edılmış bır dava ne yerek bu beyanatı protesto et- t sile ve ge k d - d N . B • 
yihasma göre beyanda bulun- mecburiyetini hissetmiş ve sırf cede addetmiştir. İcra ve iflas ticesinde istihsal edilmiş bir mı"ştir dsı ~ u g·· d r~l sek ogrul a~ un · "' 

b 1 ·· ·· k d h · d Al ·ı· h "h' k d · o.,r ya on erı ece eşya nı Müsabakayı kazananla~r mayan orç u uç ayı tecavuz et borçlunun ikrarına veya tarihi anunumuz a a zıya e -ı ı ama veya ut tarı ı mu a - ' • un • • d İst btıld b ı d l • ut mu'"kaAfatlarını gazete · k ·· h · d'l b" · · .. 1 d k d • · .h. san a an a u un uru a meme uzere apıs e ı e ıle- nin birinci hacizden mukad- man sıstemıne temayu e ere em resmı veya ımza ve tarı ı /!: / kt ld b' . 
cektir. Mütehassıslar komisyo- dem olduğu isbat edi'lemeyen bu müddeti on güne indirmiş- musaddak bir senede müsteni- YUllBn ıİ OSU ca rr. a ıra ılırler. 
nunun çok faideli neticeler ala senetlerine müstenit ilamların tir. Kanunu tadile memur mü- den mevcut hacize ayni derece- tecdidi kararlaşmıştrr. 95 inci hafta . il' 
bileceğini zannettiği bu müey- evvelce haciz edilen bir mal ü- tehassıslar komisyonu arzetti- de iştirak edilebileceğini kabul Dört torpido muhribi Açığa ç~~anla~ak ~~r zırhlı 95 inci hafta baş~adı. Bit;,.ı 
yidenin o kadar kuvvetli olaca zerindeki hacize iştirak salahi- ğim sakim itiyat karşısındaki etmiştir. Bu şekil gerek eski ve kruvazor yerme dorder tor- tazarfında gezeteınızde ç~ 
ğını i.iınit etmeyorum. Fena bir yetini bahşetmeyeceğini tasrih ihtiyaçları .nazarı itibara alarak kanunun ve gerek bugünkü ka- ısmarlanıyor pido muhribi ısmarlanacaktır. haberlerin en mühimini ~ 
n aksat takip etmek isteyen bir eylemişti. İsviçre kanunu an- 89 uncu maddeyi daha sarih ve nunumuzun hükümlerinden da- ATİNA, 6 - M. Venizelos Bugün ilk dört muhribin sipari cumartesi akşamına kad~ 
borçlu gayet cüz'i bir mevcut cak muayyen bir müddet zar- müessir bir şekle <ifrağ etmiş ha sarih ve daha ziyade ihtiya- ile bahriye nazırı arasında ce- şi kararlaştırılmıştır. Bu karar sabaka memurluğumuza. pJ 
gös_tern:ıe_k. ~uretil: beyan mec- tında yani otuz günde hacize iş ve ancak vaz~di~en. hac~zd~~ı ca muvafıktır. reyan eden müzakere neticesin yarın, bahriye meclisinin tasvi- ne gönderiniz. Neticedesı, 
b~rıyetını ıfa etmış olacaktır-. tirak edenleri ayni derecede mukaddem tarıhlı hır takıp u- Sıddık SAMI , de bütün eski harp gemilerinin bine arzedilecektir. ~ zar günü ilan edilecektir • 
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üderrislerin aziy leri teshil edilec k .. 
:--;;--;-:--;:~~~~~~~~==========:-~~~·~-=---=--=--=-=-=-=-~ 

arülfünun müderris- Zah!re Borsası ~-~~-' -.. , , . ,--· 

ı • Mübayaacılar,simsarlar ~-~ 
1 lerinin derece erı.. meselesi y 1 

Vilayette 

Devir işi 
f_ Ekonomi 1 

9 tJO rekoltesi 

t ....... 1 1 bugün görüşülecektir a varıyor' yakarıyor 
e
e Emanet bu hususta mufassal bir Mübayaacıla<" birliğinde bu-

gün tekrar bir içtima yapacak- V d 
hl t kl"f h rlamakla meşguldu•• f tır. Bu içtimada gene mübaya- e sonu ) a ... 

Emvali metruke 
komisyonu 

da lağvedilmiştir 

- _....... .. _ 
Zahire istihsalat ve 
ihracatımız ne kadar? 

Ticaret ve zahire borsası ge 
çen senenin istihsal rekoltesi e 1 azı acılar- simsarlar- meselesi gö-

rüşülecektir. Mübayaacılar bor 
sada simsarlar için bir parmak 
lık yapılmasını istemektedir
ler. Simsarlar bu parmaklığın 
içine girecekler ve muamelele
rini sessiz sedasız ve dışarı çık 
madan yapacaklardır. Halbuki 
hali hazırda simsarların vazife 

Küçük da-·gınlıklar, hiç yüzünden 
çıkan kavgalar ve nihayet .... 

Mülga metrük emlak müdü- ve ihracat mıktarı hakkında 
riyeti muamelatının tasfiyesi- bir istatistik neşretmiştir. 

Dariilfünun emaneti, darül- 1 
1 " ün talim heyetine dahil ola

akları için yeni biJ- teklif ra
ru hazırlamaktadır. Emanet 

u mesele üzerinde ehemmiyet 
ııııli şekilde meşgul olmakta ve 

üessesenin müstakbel mesai
rnD'~;·:-i hazırlamak noktayı naza

dan bazı yeni maddelerin 
evcudiyetine lüzum görmek

tedir. Emanet bu raporunda 
tedris makamını işgal edecek 

•1 zevat için bazı dereceler tesbit 
• trniştir. Bu dereceler darülfü-

d 
n~ ·kürsülerini işgal edecekler 

l ıçın mecburi ve faideli basa
rnaklar olacaktır. Bu dereceler 
u suretle mülahaza edilmek

a) tedir: 
1 - Asistan, 2 - liiboratuvar 

~ Ya enstitü şefi, 3 - müderris 
e ınuavinliği, 4 • muallimlik, 5 -
rl müderrislik. 

ı:tı' Darülfünun emaneti bu -basa-
ınakların müderrisler için çok 

rf faydalı ve müsmir olacağı ka
~ naatindedir. Bu suretle darülfü 
O· nuna girecek her zat bu merha 
8 leleri geçirmek mecburiyetin

tııı de kalacak, bir dereceden di
ger dereceye geçC1"ken müsbet 
Ve ilmi bir eser verecektir. 

Bu seklin tatbiki için her de-
recenin 'T' ·ıayyen seneler za:·-

ııuammer Raş// bt:y 

fmda doldurulmak mecburiyeti 
olacaktır. 

Hali hazrrda muhtelif fakül
telerde bir c;ok müderris mua
vinliği münhal bulunmaktadır. 
Kıymetli elemanlar darülfünu
na alınmak suretile ihtisas şu
belerine ehemmiyet verilmiş o
lacak, mesai daha şumullü ve 
ciddi olacaktır. Talebe, şahsi 
mesaisinde talim heyetini ken
disine daima yardımcı ve mü
zahir görecektir. Her fakülte 
riyaseti eleman ihtiyacını bir 
liste halinde emanete gönder
mektedir. 

l MEfytlEM_fl'~"' t lll\illi 
,,_&__;'_ '_ 1 5 ~/ :!! 

koca.flının koyGeceyarısı 

nııııdan karısını a lmışl ar! 
Koca da karısını kaçıranların babalarını 

tarzına ve borsa nizarruıamesine 
nazaran böyle bir şeklin ihtası
na imkan görülmemektedir. 

Diger taraftan Zahire borsa
sı heyeti idaresi Borsa nizam -
namesinin simsarlar hakkında
ki maddesini! . tadil ederek Hü 
kfimete göndermiştir. 

Yapılan tadilata göre bade
ma simsarlık ilga edilmekte
dir. Simsarlar Borsaya gireme 
yecekleri gibi hariçte de yazı
hane açamayacaklar~ 

Belediuede 

ne ve dosyalarının Defterdarlı- Bu istatistiğe nazaran ge en 
ğa devrine devam olunmakta- sene 641 ton afyon istihsal edil 
dır. miş ve bundan 272 tonu İstan-

Başında yeşil bir bere .... ar-ı - Okunan mektuplar, dinle- Devir muamelesi dolayısile bul borsası vasıtasile ihraç edil 
kasında ?'~ka~ı kı\: rcık as~ır~- n~~ şahitler, ve diğer del~i.1, i_- günlük işler kısmen kalmakta- miştir. 
gan taklıdı, kıremıt re:ıgı bır kısı arasında kanun hancı bır dır. İstihsal edilen 1,587698 ton 
manto.... temas ve miınasebet vuku bul- Defterdarlık tarafından em- arpadan 6183 tonu ihraç edil-

.. ~cndisi o kadar ufak, tefek, duğuna şiiphe bırakmamakta- vali mctrüke komisyonuna va- ~i~tir. 2,826,426 ton buğday is 
yuzu o kadar renksiz, ,·ücudu o dır. zifesinin hitam bulduğu bildi- tı~~~ı ve 7902 tonu ihraç edil-
kadar cılız ki ana scfkatına muh Vefat etmiş bulunan çocu- rilmiştir. mıştır. 
tac bir c;ocuk zannedilir. Bakım ğun ise nesebini tavine mahal .Bu işi de milli emlak satış ko 52,322 ton fmdık istihsalatı-
sız, ve hasta bir çocuk...... yo! tur. · mısyonu yapacaktır. na mukabil }091 tonu ihrac e-

Halbuki bu bir cocuk değil... Yalnız hanımın doğurma Yeni muhasebe müdürü dilmiştir. 
bir ana ... Hem de anaların en masrafı olan 50 ve tazminat 0 • Defterdarlık muhasebe mü- Ticaret odası raporları 
talihsizi ... Cocu!fun~ ıı:c bı'r za- !arak tale l ed'l 200 ı· ~ " . ı. . .ı. en ır_anın dürü Hamdi Bey, Mekatibı' as- . 4_27,401 ton Mısır, 4115 ton 
man için "şu senin babanclır"' kanun ha b f ·. _. ncı ınunase et tesıs et- keriye mes'ul muhasipliğine ta tı tık, 10,052 ton yapağı istih-
diyebilmek kudretinden mah- tıgı. g~ncten ~l~narak. 'tendisine yin edilmiştir. sal edilmiştir. 1930 da istihsal 
ru.m _bir ana! .. Ani asılıyor değil teslımıne kabılı temyız olmak M k · 'b' k . . . edilen 46 408 to a k mı? lgfal edilmiş zavalli bır ka- üzre K k k . e atı ı as enye muhasıbı • n P mu tan dın karşısındayız. Avııkatının . .... uarar ol ubn;ır ·en samı- mes'ulü Vahit Bey de Defter- ~77,599 tonu ayni sene zarfında 

ıı_ı arasıı.ı a~ yaşı ır kadın ses- darlık muhasebe müd" 1... .. ıhraç edilmi§tir. 
y~nında mazlumanc boynunu ~ız sc&.ız aglıyordu A b · ur ugune T" 
bu. ker_ek sorulan seylcre kendi- k-'h d 1 : ~~ ~ nı- tayin edilmiş ve yeni işlerine . ıcaret odasının geçen sene-

. a sız u un annesı mı ıdı? başlamışll!f'drr. kı mesaisine ait bir rapor ha-
nın. bıle isitemiyeceği cevaplar M. S. zırlanmı tır. 

ık ' - d h • venyor. T AA dı'l B l grup a a miı- z abibi adlilerin maaş- ey Bu rapora nazaran geçen se-
aten işin anla lmamış tara- ne f d Od 

f l 
Mal' h · f · · · · zar ın a anın yedi şube-

r acaatta bulundu ı da ~ok: Henüz 14 yaşında i-' an arttırılacak ıye eyetı te tışıye reısı si tarafından 7,5 rapor hazırlan 

Vsküdar hattı 

. . ken bır genç, peşine clüsüyor. o Adil Bey, dün Defterdarlıkta-
() skıidar tramvay şırk.etı ye- kadar yalvarıyo k ·

1 
.. Merkezi İstanbulda bulunan ki müfettişlik dairesine gele- mı~tır. 

ni hatlar için yeniden iki ecne- yaşı döküyor kir, ~·b acar g~z Tıbbı ~dli müessesesinin yal- rek öğleye kadar meşgul ol- apo~- h.~zırlamak hususun-
bi grup ile müzakereye giriş- besiz sevgilinin' ~ 

1
1 .. e~'. tecru- nız sekız doktoru vardır. Bu muştur. ~a en buyuk gayreti Odanır 

mistir. . gon unu yumu· doktorlar iki sene müessesede tıca~et şubesi göstemıiştir. 
B . . . satıyor. Ve ışte felaket de bu- staj görerek mütehassısünvanı Polis divanı Dıger raportörler bir kaç ra-

u gruplar plan mııcıbınce günden sonra b 1 K .. "k J mecburi ola hat! · t aşıyor. uçu nın aldıklan için hareminmüte Uzun müddettenberı· toplan- P.oc a iktifa ettikleri halde Oda 
n arı ınşaya a- dargınlıklar h · ·· ·· d lip bulunmakıtadır ··· ıç yuzun en çı- hassıslar için ayırdığı 55 lira mayan polis divanı dünden iti- tıcaret raportörü Hakkı Nezi-

T 
. : . . . kan kavgalar, ve nı'hayet mu- l" • · hı" Be 25 kt" ram vay şırketı ıhtıyan o- kadder akibet. 

1 
A maaşı as ı alma lan lazım gelir- ~a.ren ıçtimalarına başlamıştır. t Y rapor ta ım etmi -

lan şebekenin de grup tarafm- · aynlık.... yrı- ken bir çokları 35 lira almakta- Dıvan her gun·· mesaisine de- tir. şin garibi bu rapodann 
. lıyorlar. Fakat ar d b' rabıt h" b' · · ·· b b" dan mşasını deruhte etmesini ' a a ır a dırlar. Mesleklerinin kısır ve az vam ederek biriken evrakı çıka ıç ırısı mus et ır netice ver 

istemektedir var. Onu ne yapacaklar? Hayır kazançlı olduğunu gören Tıb- racaktır. memiştir. 
Bu g·rupla~la anlaşılabilinir- ~~Je::ı~~ nae yapa~ak.~ar _?eğil:. bı adliciler hariçte iş buldukça Borsa varidah 

se mukavele yapılacaktrr. za 
1 

Y pacak. Çunku 0 ~~r çekilmekte ve yerleri boş kal- Baronun tasfiyesi Son seneler zarfında ticaret 

T h
• h , ,. man ar, ugrunda kanlı goz k 1 Adi' • . h" ep 1r aneye ılaçlar yaşlan dökülen sevgili, artık ma tac ır. ı~e. vekaletı bu ANKARA, 7 - Haklarında ve za ıre borsası varidatı mü-

Bclediye tephirhane için ye- terk edilmiş bir zavallıdan bas- hususu nazarı .. ıtıbara alarak hey'eti mahsusa karan olan avu him nıiktarda tenezzül etmı • 
ni bazı ilaçlar mübayaa etmiş- kası değildir .... Karnının icind

0

e maaşlar!nın ı:n1;1tehassıs sınıfın katların barolardan kayıtlarının tir. 
tir. Bu illiçlar pahalı ve mües- her. gün büyüyen bir gün:ı!{ par- dan verıin;esını. ka~ul ~tmistir. terkini hakkındaki teklif adliye Bu vaziyet karşısmda borsa 
· ld ı ld - d ças 1 '-· k d b · • Garı b dd memurları arasında bir tasfiye 

sır mac e er o ugun an tep- ı c uu genç -a ın, u nıkah- P ır J ıa encümeninden çıkmı tir. ı 
hirhanelere iktısadi bir surette sız dul nereye O'ider? K d E . Ef . . yapı ması düşünülmektedir. 
k 

ıı ı b'ld" ·ı · · D " · , . wı uracı mm . ısmın-
u anı ması ı ın mıştır. ~rmadıın sancı çeıulen bir de biı; dün Müddei umum'ılı"g" e H ı •t V h 

Rize. 6 - Rize vilayetinin Kar• Urfada buğday pıyasaaı ç lk'. gece b h k d ğ a 1 _.,a ri •"'as,.ç,i Rız B l 
dere nahiyesinde çok feci bir hidiıe URFA, 5 - Hariç memlekettlere enge oy yangını tan ~ın dsa_ a 

1
' a ~~a ız has- müracaat ederek Galatasaray - t' 

4 
'J I a • er 

olmuştur. Köy ehalioinden 18 yaıın- sevkedilmck üzere iıtasyonlarda iı- tahkikatı e e oguruyor. . ne olur- polis merkezi önünden otomo- d k h l 
•'a Kilnıit isminde bir ~enç, bundan tif edilen bu~daylar tamamiıe ihraç . .. .. .. du, ~u acık_tı. ve şerefsız günün- bille geçen bir zatın yol üstün- BVBSl ÇO eyecan 1 oldu 

çarşıda öldürdü ! 

•ki ••ne evvel evlenmi,ti. Kimil, edilmediğinden çuvallv içeriıinde Evvelkı gun Çcngelkoyunde de bır teseılı mektupcuğu gön d 1 d , h'dd l 
d filız" .lenmeg-e batlamı•trr. bir fabrikada yangın rıkınası de d" S k" t k. · - e c ur uguna 

1 
et enerek o- B k •• ll'f' V fi R "' ceıini çek seviyor ve yanın an , , y r

1
sey 1• an ı aşh esıımiş ı.... tomobilden indiğini ve yaka- ay uş mue ı ı, as ıza Beyi ailesine kundak 

biç ayrılmayordu. Buğday ve arpa fiatleri halen tlü- bütün Çengelköyüne mühim a varış, yakarış.. aber üstüne d t t r k · k k • h 
Geçen gec, evi .. 'e zevce•ile birli tüktür. En iyi buğrny okka., üç bir tehlike geçirttiği yazılmış- habe .. d · l · · sın an u up po ıs mer ezme SO ma la ıt am ederek 

le "ataı·l<en L

1

"r ı . - ki•ı" evi basnııı " b k k t 1 r go~ enş... lepsı nafıle.. sokarak orada kendisine da- İrf E . , .. ' kuruş \'C arpa oır ucu uruş ü- ı. ş~e sıze kıs.a hatla_rıa hüla~a vak attıg" mı ileri sürerek hak- an mın Bey ile acı sözler teati' . 
ve kerdile•ini sik :ıa tehdit ederek zerinden satılmaktadır. Belediye mezkur fabrikanın etmege çalıstıg· ımız bır fa · - . . etti. ı.adını kocarnun koynundan alıp ka- B h 1 · - · · • cıa .... , kında takıbat yapılmasını ,~,.... . u ne §entat ma a ve vazıyetını tetkike baş D k h H / çırmı~lardn·. MALATYA, 7 - Bursa "!rafın- lamıştır. avacı a_vu atı atırlattı: miştir. Emin Ef. kendisini dö- .. alıt ~ahri B. tarafından 

Kamil "" hususta hükümete ıika· d K d' _ . . d t be _ - Efendım, muhakeme hafı'- g" en zatı go"ru··rse teşhis eclebı"le Darulbedayı mecmuaamda ,.,_ 
Ye~te bulurlC .. ığu gibi kendisi de fail- an a ıraga ı•mın e o uz ş ya- Yangın zuhuruna karşı terti- dır ka bi d d 1 ,... lerı arama•:a b,şfamı,tır. Bu arfttlır· ıında bir a<laırı, torunu yerinde bir batı almayan ve sık mahalle a- ... · .. .. . ceğini, 1 stanbul valisi, yahut n r yuı an ° ayı meı:kOr ma ean:u.nd,, fr'Jler-den ikisinin ba· mç~ceuig:tu~:~'"ı:u:!::.~İo Çr':,:i~.:;';; ralarında tehlikeli sürettc inşa Reıs .. 1~.zum gormedı: Beyoğlu kaymakamı olduğunu mccı:n~ mes_'ul müdir ve mu-balarının •· .. di•eden haberdar oldukbı rı b ·b· f b 'k 1 1 k - .~utun muhakeme safaha- söylediklerini iddia etmekte- harnn aleyhıne açılan davanın 
~·~· ö~rcm,,iş , bunun üzerine dün bu ler yapmış. Cocuk feryat etmiş. Biça ek< ı den . l1 gı. 1 a n .a ar ıa - tını bılıyoruz ... Zaten sorulacak dir muhakemesine dün de İkinci 
ık; 1( d f ,r reye kızan Kadirağa tabancasını çc- ·111 a o;:ledıye tahkıkat yapa- s ı · h · ı · hane~!'.~~ ~~·~ -~:~. ti~~~i! :. ın~~d~~: kerek dört kurşun atmı1 . Kurşunun cak, matlup şeraiti haiz olma- , ey enn epsı soru muştu. Müddei umumilik bu garip Cezada devam edildi. Davacı 
müıtüı-. biri çocuğun bacağına isabet etmi~, yanlar için diger bir mahalle . Mahkeme kararını şöyle ver- iddia üzerine usulen tahkikat Halit Fahri B., Vasfi Rıza Be-

K.ati! bundon <onrn polise te<lim halk koşmuı, _çocuk lıastaner••. K.a- nakletmek üzere muayyen bir dı: yapmaktadır. yin keneli mahremiyetine ve aile 
olmuş , e yaµtığını itfraf etmiştir. dirağa da hapıaaneye sevkedılmıştır. mühlet veı ilecektir. hayatına dair söylediği sözlere 

Z b · b ( d 1 S hh · 1 l Ifl A • • dünkü celsede cevap verdi. Ken-
Seyyah .arın tercih ettiğij Yurıan hukuk talebesi a ıtaı e e iyeye 1 atış eri as ışı disinin çok asabi olduğu görü-

t b
.,

1 
Atinaya giden hııkuk talebe- memur alınınayacak K 1 !~yordu. En mukaddes tanıdığı 

O omo ı .. er · · · t" .. d 1 d"l Y . b 1 d' b"t · uşpa aı. le efradına taarruz edı"ldı"g·ı·nı·, ~asji Rıza ~t Halil Flllıri btylu 
sının zıyare mı ıa e marna ı e cnı e e ıye u çc.;ınde azı M 

Belediye seyyahin şube&i Atina hııkuk talebesi de nisan masraf kısmı kabarık oldugun- Üessese muhasebecisi bundan şeref ve haysiyetinin f~ynin verdiği layihalarnı red-
seyrüsefer merkezine bir tezke iptidalarında şehrimize gele- dan belediye zabıtasına yeni- hab ~rimiz yok diyor rencide olduğunu kaydettikten dıne ve esaı hakkında yeniden 
re göndererek memleketimize cektir. den alınması tasavvur edilen SanA bı'r Ş k'Jd - sonra sunlan söyledi· layiha yazrlmasına karar verdi 

g 
1 k - M K F b e ı e Jbrahim Pas_a mahtumları . . M hak . 

e en seyyahların en ço rag- • lot arer ugün memurlar bu sene için alınma- v f R B mah u eme de 19 mart perşem-
bet et 'ki . b'l k k degıv '}, yalnız bı'r Hüseyin Bey tütün müessesesi .. d f ası . ıza . kemede be gun" un·· e bırakıldı. 

tı en otomo ı mar au- gidiyor yaca tır. . . . mu a aa vesılesile söyledig" i te 
nı sormustur. . . • Hali hazırda mevcut 120 me- k' , l nın tıcaret mahkemesı tarafın- cavüzkar 5 .. ı ı d - d • • Doku~acılar cemiyeti d~b~l1.!'ıımKız,de Fbulunanb Frabnshız mllr şehrin muhtelif semtleri- va a görü müştür dan iflasına hükmedildiğini ruya -b .. oz.~rdef og~. ~n doğ o 1 ki t . 

e ı ı ,. . 1 ot arrer u sa a ne dağılmış bulunduğundan . yazmıştık. enı ıstı a ettıgını mey- ç ay 1 ann evzı-
.. Bu ayın 12 nci çarşamba gü- Pake _kumpany~sının Azru va- seyrüsefer ve sair inzıbat isleri Fatih cıvarında Kuşpalaz İ b 1 , dana koymustur. Benim evime • b ) d 

nu dokumacılar cemiyeti inti- puru ıle. Marsılyaya hareket ne kifayet etmemektedı'r. • hastalığının sari bir şekilde ol B stanb hu n.1eb llSU ~_üseyin kundak sokmak istemişlerdir. ıne aş an 1 
hab ı d k dug"unu bı" ga ete ey u aberi alınca dun ak- H ı· F · E .. r yapı acaktır. e ecıe tir. Haber aldığmııza göre kad- r z yazıyordu. am Ank r d . . a ıt ahn B. bundan sonra ytam, eramil ve mutekai-

ihtilafın halline doğru •• 
Muhtelit mübadeledeki bu son 

ihtilaf halledilmek üzeredir 

royu tanzim içı"n mevkı"lerde Bu hususi dün bir muharriri- ş k t t ~ a. an ~ehnmıze ha- sözü Vasfi Rıza Beyin vekili İr- dinin mart, nisan, mayıs üç ay-
. S hh" "d" .. re e e mıştır f E . B 1 k 1 d'" bulunan ve yazı işlerile meş- mız ı ıye mu uru Ali Rıza D" · an mm eye tevcih ederek ı maaş ann un sabahtan iti-

l b 
Beye sormuştur. Ali Rıza Be- _un bu mesele hakkında lb- bazı şeyler söyledi ve ezcu··mıe· haren zat maa~ıan muhasebecı· 

gu azr memurlar da harifite rah p · 
7 

faal vaziyete getirileceklerdir. yin verdiği izahata göre Fatih bı~ . aşa n;ı~essesesi muha- - Ben bir tenkit yazarını ci- li.ğine merbut 10 şubede:- tev-
Bu suretle esnafın teftişi ve civarında onuncu mektepte bir : ccısı. ~e~dısıle görüsn bir han parmak ısınr diye ist~rik zıatına başlanmıştır. 

seyrüseferin teftişi dtolaylaştı- difteri vak'ası çıkmış ve he- ~h?rrırımıze şu izahatı ver- bir gururla ö -uncn İrfan Emin Fakat bu şubelerden bir kıs-
I

A nııştır: B b' " mmın cam çerce ı · im rılmış olacaktır. men azım gelen tedabir alın- . ey, ır hezar fen nümunesidir, . . • ve en o adı-
Ağaçlar kesilmeyor mıştır. Mektepte mevcut 310 - Tı.:aret ınahı.. ınesi tara- tıpkr Maruf Bey gibi ... dedi. gı ve .hılhassa Sultan Ahmet 

talebeye de ihtiyaten aşı a 
1
_ fınd;:~ 1~~~k!mıLC!a iflas kara- İrfan Emin Bey, ayağa kal- ş~hesı harap bir halde olduğu 

Gcçenlerd~. Ankara ya g!den j dir. Yunan heyeti murahhasa· budanıyor !arak birer gün istirahat ~c~I ~ verıl<lı;;ıııı hız ele ı;azeteler- karak Halit Fahri Beye daha cıl~eUe .. esha~ı m;ıaş sogukt .. ıı 
Mııhtelit ınu~~dele komısyo- sı, ihtilafın mevzuu olan kim- Dünkü akşam aazetelerin- miştir. e okuduk. k1rk sene hocalık edebilecek ço muteessır olmaktadır. Di-
nundaki bas murah~asımız_T~v selerin esasen Türk t biiyetin- den biri ~ehir dahiii':ıcıe kıymet Bundan başka vak'a yoktur. .Bir çok bankalarl~. 111uamele kudret:e o'.duğu~u söyledi, ve ger şubeler~en _bir kısmı ~~ bıı 
fı Kamil Bey b~gun şehrımı- de olmalarına binaen noktai na li ağaçların kesilmekte olduğu Müesseselerde d kt nıız vardır. Fakat boyle iflası- Halıt Fahn Beyın şahsına teca- halde ?ldugu cıhetlc_ Üskudar, 
ze a det edecektir.. _ _ zarımızı kabule mütemayil ol- nu, bu hususta belediyece tet- O or mıza hikmettire~ck kad r bir vüz ettiğinden okudugu layiha- ve ~eşıktaş ~ubelerı Maliye 

Koınıs} on heyetı umuımyesı duklan ve meselenin komisyon kikat yapıldığını yazıyordu. 50 miistahılemini olan fabri. bonc;nuz olıluP,unu bilmeyo- nın zabıttan çıkarılın · tahsıl şubelerındc maa tevzi >arın toplanacaktır. heyeti umumiyesine intikal et- Yaptığımız tahkikata naza· ka ve müessesatta yeni hıfz 1• ruz. Sonra mahkemeden ele bi- di. Bu esnada münak'::;ı :ı~:. eyl~melk ~cburiyeti~de kal-
,, Romi ·~ onun üçüncü bürosu ti~l.meden aramızda halledile- ran belediyenin esasen ağaçlar sıhha kanunu mucibince dok- ze ne bir sey soruldu ve ne de lenmişti. ınış arc ır. aaş tevzıatı altı 

bcı.,;ııı. M.. Kivasın r iyasetinde ce._gı a.nlaşılmaktatlır. Tür_k_ ta- hakkında bir talimatnamesi tor bulundurması lazımdır. cağırıldık. Halit Fahri B ı · d gun devam edecektir. Dün ma-

d 

1 .. ce ıın en cı- aş kadın! t . . 

k
. ıçtıma aktederck miitera- hııyetın e o an bu eşhas ıçın e- vardır. Ve bu tatbik edilmekte Ba·,ı ın·ı·essesel b kardıg" ı bir ikinci ka<g"ıd k ara evzı edılmi tir m h " ı - er una ria- <:: 1 'ıiye ın "el" . b . ı o uma- Bug·· k ki -
_ · ıı:.Cuk; i•leı i tetkı"k etınis- tabh vesikası talep edilmesi dir 'kl · ı ı l ~• '' ' u urıyetı u gıbi g· a ba<laclı. Fakat - ·•. ·un_:: e ere verilecektir. tı , , yet ettı · en 1a c e b~zı!arı ria-, nıücssesek 'h d • ı eı ... 

(J • __ . .. g_ay~ ~ar~t, gör~lmekte ve hat- _ Son ?m nlard~ kesilen a- yet etmerliklcriııılen bunl.-r, makta beı:~ıe; tar_a 1 ~u~t~l- . -. Eıle?iyattan bahEetmeyi- Aya sof ya avlusu 
n,

1
,

1 

çi~~~I~ ııuro)a havale olu- ta bır ıhtılaf bıle addolunma- gaı;J.a: ıse mevsım dolayısile hakkında kanuni muamele V--ıSılıhive vekal t .sı~.f~~nı. e 1 nız! ıhtarıle iki tarafı ela sustnr- Evkaf idar·si A f ı .ıf halledilmek üzere- maktadır. beledıye '1arafından budanmak- pılması lazım gelmektedir. · tir. - - e ıııe 1 ırmı.l" clu. ınii avlusunu cbahc~::
0

t:ı~vilca-Bımtlaa sonra mahl.eme t~r:ı- J c!ecektir. e-
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l:')AREHANE - Ankara cadde.t 
No: 100 Teiaraf adreoi: Milliyet, ı.. 
tan bul. 

Telefon numaralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 ayiığt 

6 " 
12 " 

Türkiye için Hariç içiıı 
400 kuruı 800 kurut 

750 " 1400 .. 
1400 " 2111'1 " 

Gelen evrak geri verilmea 
Müddeti geçen niiahalar 10 kuru 

tur. Gazete u matbaaya ait iti 
İçin a..üdiriyete müracaat ediliı-. 

Gazetemiz iliW.arın mea'uliyetini 
kabul etmez. 

B"ugünkü hava 

MiLLiYET l'c\ZAR 8 !\!ART 1931 

Sı :t:ı ı. "cı. t 
q. o .. ·-,,.. ..... ............. rl 

len mühim eserler 

JANNİNGS 

94 üncü haftanın birinci/iği-
İngilterede yeni neşredilen ni Galatasaraydan 1189 Ser-

kitaplardan bahsetmek ister- met Bey kazanmıştır. Yazısı 
ken meşhur simaların, tarihte V k"t • } b" • fj şudur: , 
rol oynamış veya artık tarihi a 1 SIZ ge en IY mISa r... "Bu haftaya (mühim haber-
olmuş insanlann hayatı ıhakkm 1 !er haftası) demek hiçte hata-
da yazılan eserlere bir yer ayır Akşam olmuş, saat epey iler-1 zihni büsbütün karıştı Mesele' iı bir tesbih olmaz. Fakat bun-
mak lazım geliyor. lemişti. Vakitsiz gelen bir ziya- şu idi: !ar icinde en mühimmini - hiç 

!şte üçüncü Napeleon'un zev retçi herhalde can. sıkardeğilmi? . Sokakta Ageçen bir _kadın• 0 şüphe yok ki- yeni intihabat ka 
cesi imparatoriçe Eugenie hak- Geldiği haber venlen adamı ta cıvarda malum olan bır kadrnı rarı teskil etmektedir. 
kında yazılmış bir eser ki hah- nıyordu. Bu kırk kırkbeş yaşla- ölü olarak bulmıı~tu. Bıçakla -

1 ıd · ı v k' Büyük ıkurtarıcı üç ayı aşan setmemek kabil değil. Evveıa rında, şişma~ bir ~ac_irdi. Piya- yara an~r'.11< ö ürıi ~üş a a- uzun bir tetkik seyahatinden 
şunu söylemeli ki bir zamanlar sada maruf bır tacırdı. Her hal- nın şahıdı olarak kımse yoktu. h""k' k . YALAN 
Fransa<la imparatorluk tacını de böyle gec vakit gelmesi için Fakat dün gece saat dokuz ile dsonra ~ı lumd~t mAler ezıkne tavd-

GAR\" COOPER ve ~~STHER 
RALSTON ile heaber temsil ettiği 

ll lKK .\T !~!.!l!lll=•llJ 
" Mümhem.. Kalkınız " filmin· 

den daha ku \'vetli olan 
M .,DDEI UML".\11 IL\LLERS 
'f. 100 Fransızc• sözlil ve RO· 
BERT VIENNE tarafından vücu
da getirilen ( P. LINDAN ) run 

piyesinden muktebe; film. 
Mümessilleric 

1 JEAN Mı\X, CLODETTE DA- ı 
RFENIL ve HENRY KRAUS =-======:. GRETA GARBO 

fe\kalAde sevimliliği ve 
NILS ASTER 
lüks ve güzelliği lie 

bu hafta 

ETUAL Sinemasında 
SEVMEK HAKKI 

. . . · , . . . b" 1 et etmış er ır. ınaca e - 1 giy:mı·s olan bı"r adamın zevcesı kuvvetlı bır sebep vardı. Lakin on bır arası oradan şışman ır b" ·! k •. 
1 

b"l' l l so , h 
5 

· t d ğ" d h 
• .. k d ·-· . "k" 1. • .. .. ıı er atıyet e ı ınmeme c e n ,a. e enn gos er ı ı e a ve dirini kaunıvorlar. 

olan bu kadın geçiııdiği hayati- ziyaretçi içeri ginligi zaman en a anı geçtıgını 1 ı .uşı gormuş- beraber, bu seyahatin her va- mehareti saıı·atkürane hiç bir ll!veten: FOX MOVIETONE 

Filminde herkesin alkış \"e tak-

tibarile olsun, talih ve kaderin disinde hiç bir fevkaladelik gö- tü. Bu adamın nereye gittiğini tandaşta hasıl ettiği haleti ru- filminde gösterememiştir. NEWS hali hazır dünva bava-
·'·enıdiısi· '--'·ro· -· d bele ru··ımeyo du E sahı·b- misafirin de görmüşlerdi Simdi polisler (,' ırş:ımbı akşamından ittharen dı"oler; - J 
\1\. ne 1.uıuı ıgı acı ar r · v 1 

- hiye, memleket bünyesi için a- M al ~ ~ 
rin altında kalmak itibarile bir yüzüne biraz dikkatle baka- soruyorlardı: zam! faidenin temin edileceği elek Sinemasınd .•:::::;;;;:;;;;:i 
iıbret nümunesi kalmak suretile rak: - Buraya 0 saatlarda kimse merkezinde idi. Filhakika Arı - , • SAMAREJI YUNAN OPERET 
olsun 'Pek mühim 'bir şaıhsiyet- _Ne var .. ? Bana fevkalade geldi mi? k h b ı ·- · ı GLQRYA da TURNE S 1 

- Evet .. Geldi. Fakat bö le _ar~~an. gelen_ a ~r_~r umıt_ c - - FRANSIZ TİYATROSUNDA _ tir. mühim bir şeyden mi bahsede- . . . Y. rımizı zıyadesıle taKvıye edı- g . 
8 

b" . . . 
14 30

t ;:=======;i;;r;==\ Tar ta gitmiş, taht ta gitmiş- ceksiniz.'. bır cınayetle bana gelen mısafır ş· d"k" . . .. 1 h"" Emsalsız bir haftalık u gUn ırıncı matıne saat
1 

• e ., . . .. .. yor. ım ı ı vazıyetı soy e u- O 1 p N O V A T S 

Dün en fazla hararet l 5 en az 2 
di. Bugürı ruzgAr lodus esecek 
ve hava ekseriyyetle bulutlu. 

ti. Ömrünün geri kalan senele- Der gibi bekliyordu. Fakat arasında 1'.ıç bı~ m~~asebet gore 1 !asa edebiliriz: , ınuvaffakiyetten sonra ikinci matine saat 18 de 
ri Fransa haridnde geçirmeğe misafir bunun farkında olmadı. men; Benım mısafınm ~erkes~e c·· h . H lk F k I AFTL' MEGALIOTIS OEROS 

b kal b"'- · t A · · b ı k malum olanmuteber bır tacır-ı um un yet a · ır ası, Ak 2 ı 30 t birinci mec ur an sa m ımpara or Alelade bır zıyarette u unma . inkılap fırkası Gazi fırkası 
11 11 

şanı 5 .. t • e 
Yankesı.Cl• öldükten sonra daha bir hayli için gelmiş gibi görünüyordu .. dır. l k t" h'k·ı • f d' · ' ~ L D u R E N defa olarak 

k. · · · · · ·• · · · Siz onu sonra istedig"iniz kadar meme e ın a 1 n e en ısı o - O A R L E K 1 N O S yaşayan es 
1 ımıparatorıçenın Vazıyetı o kadar tabu ıdı kı da .. . . . . . . . lan köylünün, halkın fırkası- Yarınki pazartesi akşamı son defa hikayeleri metin ruhlu, talihin verdiği ik- ha ileri giderek havadan hic e- soyleyınız. Bız katılın ızı üze- · · k h Ik olarak KONDOS MAKRIS ve 

· "k ·· . . • rindeyiz ı dır. Onun ıstınat no tası a 
Temin ederim ki yankesici ıha! geçip ıgıttıı ten sonra mute hemmıyetı. olmayan şeylerden . . • - . ve haktır Son zamanlarda fır- ŞÜREKASI 

. b" d r vekkil ve sade bir hayat sürme bahsetmeğe başladı. Fakat du- Nhe~be. uglcadıgınıı~,_bı~elmedy.~n kanın kııt.s'ı prensipleri aleyhi-mevzuu genış ır mevzu u · - k tl nacak !kadar filosaf ol dak" d d s t ev sa ı ı o anca ta =atı e un 
da Dün bu hususta yazdığım ya- ge a a , - var 1 saat urmayor u. aa . . . . .. • ne bir hava yaratılmıstır. Bu 

k l duğuna şüphe yoktur. Aslen is- ilerledikre ev sahibinin de sah- gecekı mısafırı mudafaa etmege .h . G . H 
1 

. . - f k zı üzerine muteaddit me tup ar . h ., lı t F k b h d ·d· ç·· cı etı azı z. erının ır a ADAM 
Güzel san'atler birliği 

panyol olan imparatonçe eye rı tükeniyor göz!erile saatı gös ça ş ı. a at ey u e ı ı. _un Ak" kl"fl . d b"" _ aldım · k d d K • k"" · d b h k"f _,.1 grupuna va ı te ı erın e u · . . . . canlı, ıhassas bir ' a: ın ı. en- terir gibi misafire bakıyordu Bu u evın e o sa a tev ı e"ı en .. k b" h - . d d 
1 Yem cemıyete gırmek ıste- •1 . d üh" · . . d" ... f d d yu ır vı.ızıı ıc;ın e ay ın an-. . • disinin siyaset a emın em.. ım ne vakta kadar devam etti .. ? Sa şışman tacır ver ıgı ı a e e so • 

, yenler var ... Bı~ '!-iger me~t~pta roller oynadığı da meçıhul de- at on bir olmuştu. Nihayet şiş- kakta_ o_·_lüs .. ü b_u_ ıu __ nan .. _g_enç kadı_m mış görüyoruz. 
ac. da karilerden bın yankesıcilere ""ld" k di d - f T cd"d" · tı"habat ka arının 

t - klif d" gı ır. man tacir kalktı, gitti. Ben ve _en oldur ugunu ıtıra etmış- e ı ı ın , r 
a bır damga vurmagı te e ı- İ•urı"liz mu··ellı"fı" Mr. Robert t ı sebepleri bilhassa iki nokıtada . ..,, tabit olarak ev sahibi arkasın- 1··: • 

yor. Sencort tarafından "The Liefe dan geniş bir nefes aldık: Ifad. eler, istin taklar. , şahitler temerküz edıyor: 

Filmi bir kaç gün 
daha devam ede-

müsameresi 
Güzel San'atler Birliği Mü· 

dürlüğünden: 
Güzel San'atler Birliğinin 

beşinci yıldönümü münasebetile 
9 Mart 931 Pazartesi günü ak
şamı Alayköşkünde tertip edi· ı ü !yi amma azizim, alemin alnı d h İ kt' ( of The Empress Eugenie" na- Oh rıih~yet gidebildi. Fakat ve saıre en sonra ru_ hayet ma - 1 - nkılap fırkasının millet ce ır. · posta pulu mu ki damgalayası-

mile neşrettıig"i eser yalnız bu bu adam her halde deli deg"ilse keme kararını verdı. Genç kad_r- ve memleket için en hayırlı ve -:=== nız .... Ayni zat, yeni teşekkül e- b ı - ş 
1 len "G. S. B. şenliği" ne bü tüıı :==:: 1 Şubeler azası tabii davetlidir. gl decek: Yıankesicilerle mücadele meşhur kadının ruhunu taıhlil bile deliye benzer bir şey olacak nın ge ~ o du~u anl~şılrnış_tı: _ış isabetli programın kendi prog • 

d k itibarile ciddi lbir talkını tetkika ki beni gündu·· z her vakit görme m~ tac_ır bu cınayetı kendısının ramı olduğuna ve millettin ken - < cemiyetine "duhuliye olara a- ~ d 
· · ta iştirak etmekle kalmamış, ve si mümkünken böyle gece vaktı seliim.et_ı nam_ına _yapıyordu. disile beraber bulun uğuna ka-g-.ı lınacak olan (50) kuruşa ilişı- <l K d 1 d B · f"l 

saik toplam.ak noo.ctasrndan · a beyhude yere gelip rahatsız en ısı ev ı bır a amdı. naati vardır. n kanaatın ı en 
yor' ve: dikkati ce~bedecek bir kıymet etti.. Böyle bir vaziyet neticesinde ba tezahürü. "Felek Bey! Yankesicilerle 
temas etı11 •yin !" sözü .ile bizıİm arzetmektedir. Diye kendi kendine söylendi. b~ ~lma_ğr istemeyordu. Artık 2 - Fırka önümüzdeki yıllar 

;;.· de füemci::n 50 şer kuruş çarp- Sabık Fransl'Z imparatoriçe Fakat devrisi akşam erkenden butün ş_up1'.eler kuvvet bulmuş- içinde bazı mühim tedbirler a
"' k · sinin hayatını yazan İngiliz mü ortalık biribirine karısmış, kapı- tu. Ta_ cır_ bıll!_ :e.k ve_k_arar vere- lacaktır. Bunlarda milletin işti _], mak i:;tediğimizi ima etme ıs- - b · f -

og tivor. Eıı buluş çok kıymetlidir. elliıfi evrak mahzenlerine girer ya polisler gelmiş, ev sahibinin rek ır cırtayetıh A aıli oldugun- ırak ve mutabakati derecesini 
j E' vt.ki gün yani cuma günü keın bulduğu vesikaları da kari ifadesini almak için kendini gör ?an dol~yı .m:ıtıkum olmuş ve anlamak. 
_ aksam 'is"!Ü saat altı buçukta lerine gösteımiştir. Bu vesaik mek istediklerini söyleyorlardı. ıdam edılmiştı. Teklif fırka ve Mecliste itti- JEANETTE MAC - DONALD 

l Beyoğlunda K 3.rlmanın karşı- arasında lbir takım mektuplar Erkenden .. Polisler. Niçin geli- Aradan bir kaç sene geçti. fakla kabul olunmuştur. Bu su Rejisörü: Ernest Lubitch 1 
aç sında duran ve Ta11cl tarafın- da vardır. İmparatoriçe Euge- yorlardı.? Yatağından kalkarak 1,h.~yar bir ~damın __ ölmesi ve retle Meclis·339 da olduğu gibi•.• -==== 
m jan gelen tramvayda birinin nie'den bahsederken Fransızla- kendini bekleyen zabıta memur- olu~ken __ vaki ~lan ıtırafları her kendi kendini geshetıniştir. Ye • 
u ı d • rm "İspanyol,, diye bahsetmele tarının karşısına gidince mesele şeyı alt ust ett_ı. Ve b_u unutluma nı· 1"ntı"habat hemen ba-"layacak .. ~üzdanını çaptı ar, a amcagız _ ~ filmini 9500 kişi seyretmiştir. 
ıg farkına vardı ve ya:.kesiciyi ya- ri meş'huı:dur. Bunda ne kadar yi anladı. Yahut daha doğrusu ga başlayan cınayetın kanlr ha- tır. Cümhuriyet Halk Fırkası AS R 1 S l N E M A 

:rnladı fakat teslim edecek kim- şayanı d~kıkat lbir miina çıkma- •HHHeıHıuııııııuı,ıu tırasını tazelendirdi. İhtiyar de- bu kararile, millete ve onun te Müdüriyeti yer bulamayıp geri 
se ararken herif silkindi ve kaç- sı ııundan ileri geliyordu ki geri çevirebildi ki damarında miştir ki: mayüllerine hürmetkar olduğu dönmek mecburiyetinde kalanlara 
tı. Arkasından koştular: Loui Napoleon ile birlikte Fran hapa tarafından Napoleon'un Bir kaç sene evvel sokakta ö mı göstermiş ve ona yeniden beyanı mazeret eyler. 

_Tut; diye bağırdılar, fakat sız tacu tahtına iştirak eden ve k~ru, anası tarafınd~ da ... _Don lü olarak·bulunan genç .kadın karar ve reyini ıbildirmek imka !laşiye: Bu film yalnız per· 
mühim roller oynayan lbu kadı- Kışot'un kanı cevelan ed1yor- benim kızımdı .. Onu öldüren be nını vermiş oluyor. Gazi Fırka ştmbe günü son matinesine ka-'.<imse aldırış etmedi, .herif te b" d k · 

. di nm Fran~ız değil, bir ecne ı u?. .. . . ··. . ._. . ? nim. F_ aka_ t. b __ u ci.nayetin bütün sının bundan sonra memleket- dar irae edilece ur. Posta sokag"mdan aşağı ın , ·ı 1 H 1 ...:.ı: b d -
16 1 9 

· · d 
olduğuuu her vesile ı e an at- a_y_ ı za, .. , ır soz egıl nu ... mesu!iyetını uzenne alanbaşkası te daha büyük işler l:ıaşaracag"ı Bu gün saat ·- matınesın e ;ı:itti, eg· er yakalanmış değilse kl hak K d İ 1 ld - MAHlll '1AYMUNLAR - mak istemesidir. Ha ı, , sız, en ısı spanyo o ugu ıçın oldu. Kızımı seven adam - idam na Şüphe edilmez. İlk hamlede varyete: " 

Sll3ERYA 

Kendilerine ayrıca davetiye gön 
derilemiyeceğinden bu ilam da· 
vet telakki ederek refikalarile 
teşrifleri rica olunur. "Elbist 
serbesttir." 

Üsküdar Altıncı icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 
503 madeli Fiyat markalı 1652 nu• 
maralı Binek otomobilinin 12-3-931 
rarihine müsadif perşembe günü 
saat 9 dan itibaren Üsküdar Ayazma 
mahallesi Bostan sokağında 41 nu· 
maralı Nazmi beyin guajında Açık 

artırma suretiyle satılacağından talip 
olanların m•hallinde hazır bulundu· 
rulacak memura müracaatları i\dn 
olunur. 

Kömllrclyan Beyin asarından 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari malumat ve Bankacılık l 50 
iktisat ilmi 125 
Amel! hesabı ticari 120 
Amel! usulü defteri 4 kısım 150 }İmdi_, bu satr~lan okur. . imparatoriçe Eugenie kendisin- İ&panyanın meşhur ve muıhay- ı edildi .. Ben kızıma gayri meşru meb'us tahsisatı kısrlmıştır. Büyük eğlence i_le ASSO _ve JANA 

Dı.ckat ettım, kaçarken ılk d t"" ı·· ·ru·· lu·· bahsedı"le·n bır· 1 k ıh 'kad .. . . . . 1 meşhur halk çıngenelerı. 1 
k · b d k" k k en ur u r ye . a ~amanını 0 ar uenım ı bır .. çocuk sahıbı olmasınataham . Muhakkaık ki, da .. hı_·ıı ve ha. ri- • • Yeni muhasebe usul~ 11are e~ı aşın a ı açı ren tariıhl sima o1mıiştur. Büyü'k ih em k -

,casketı çı_karıp saklaına_k o_Idu. tı"lAalde kafa. ·sı kesilen Kraliçe 
5 ış7 ~- b" F "!fi ~ul edemeyordum: B~n ,alçak cı hayatımızda muhım tesır_Ier , ... Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınm ~-, 

D k 1 im k . . 18_ O ~r .1 . ransanı~ ı;ı~g bır adamım.Bunu şımdıye ı<ac1ar icra edecek olan bu hareketıle Gal•tadaÜnyon hanında k•·ın ONVON SiGORTASINA 

Amerikan usulü: Yevm. D. Kebir 7 5 
175 

eme cı tutu ama ısteyınce M · A .,,.,.;ne~te Avusturya~ı bıyetile bıttı Bu maglulbıyet · · f · · k • 1 
b . . kl arıe nuv~• u 

11 
• : • • ' , ıtıra etmek cesare~ı endinde Halk Fırkası memleket iç_in en Ya tırınız. . 

.nsan Saş.ınınkrengını 8
'!., ıyor. değil miydi? .. -Kraliçe için Fraın Eugerue ve kocası ıçın · Fr~ bulamayan alçak bır adam. faideli adımını atmış bulunu- p 

ıne len yag sız iıhtilakileri Avusturyalı der tahtından ve toprağından çık- - K T"" k . k lAb .. , Türklyede blla fasıla lcı·ayı muamele etmekte olan , . İ R T 1· H A L yor. oca ur ın ı a mı vucu Gazetelerde okudum, Alman lerdi. Bilahare ·Eugenie için de mak. demek oldu. ~~kin. 914 de getiren büyük başların bir- u .. • N y o N 
a.r sinekten yağ çıkarıyorlar- "İspanyol,, denmesi eski krali- ~arbı F~ansanm •galilbıy~tıle _n~ Necip Şukayr Beyin kerimesi olup leştiği Halk Ffrkasmın bu kry-
ıruş ••• çenin kanlı hatırasını tazelemiş tıoelendı. Fransanın hezımetını geçenlerde güzellik kraliçeıi müııaba metli adımını inkıliimızm bir 

v İki müşahede: oluyordu. Eugenie'nin bir oğlu gören i~paratoriçenin ömrü. v~ ~~ma .girenlerden .. ~~ Hanım dönüm noktası addetmekle mü ~ kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
ş 1 - Demek sinek avlamak olmuş, fakat imparatorun giriş fa etımış ve Fransanın galubı- muptela olduğu mühlik hır hastalık- b lA' tın" ı ~_b Telefon: Beyoglu - 2002 
l · · d .. .. .. B af ku uI k k a aga e ış o mayız.,, • 

ı~ ~;:;2 .. ~ny::: ykaag::ıi:ei::enan'gau~çolç:~ tu~~z~e~n;niyer a~ag~r=~t~~~~!~; ~~gı--~~~~ ~:~~:!:~~f :~ ;::.;i~~:~~!~~::::~~:ı ;------::B~i-r-f-:-i-.l~m-"'J---M-"A--R~S~E--Y=Y~-E z J Ü HEN BQ LES 1 
. .. . Fransız hastaneımden kaldı:rdarak H d • LAURA LA PLANTE' ıı:arırken onlar sinekten çıkarı- tmm varisini kayıbetmiş olan paratonçe şoyle <l:~ış. . metfeni ebediıine tevdi olunacak- em e ne fılm 1 ı 

R y-orlar. Eugenie şöyle demiş: - 1870 tenlben ılk sevın- hr. • ·---~-----------~----
r FELEK - Onu harbe gitmekten kim cim! .. , Allah rahmet etsin. 
f . 

-, .-akol karakol süründürdü. Bir 1 Gene hızlandım, gene deli~ Hanını para... · Ve .. O zaman düşündüm: j ne karnımda açlığm dedikleyı 
c Millipetin foebi romanı: 182 başka erkekle de gidemezdim. dim, gene bir kar fırtması, bir Dedi. Ve yolumu kesti. Ben- - Demek"ki arttk ben yüzü- şi, hiç bir şey kalmayacaktı!. 
cı ~~~~=====~~~~~~~~~i Şimdiki Belkiys, asıl hüviyeti- poyraz kasırgası gibi sokakla-ı de olmayan bir şey isteniyordu. ne bakılınca kitap sahifesi gibi O adam sırtına yüklendiği st 

k" ne dönen Belkiys, insanlığına rı ayaklamnda kısalta kısalta Tekrar: çarçabuk ve satır satır okuna- peti ile: 
inanan Belkiys, ressam Tırno- yürüdüm. - Hamın kuruş!.. bilen bir haldeyim! - Taze simit!.. 
vah Halimin çamurdan çıkarıp Ben farkında değilmişim. Me Deyip elini göğsüme daya- Hayatı yalnız çekişe çekişe: Deyip geçerken bir simit ala-
ana kucağına verdiğiBelkiys bir ğer, Ayaspaşada geceyi geçir- ymca birdenbire kendine gelen _ Kuruş!... mamak, bir yüz para bulama· 
erkeğin koynuna girmeyi de- mişim bile. Karaköye indiğim ve ayılan Si!rhoşlar gibi toplan Demekle geçen ve bunun için mak, bir meteliğe bile sahip o-
ğil, bir eıikekle tek adım atma- zaman hava iyice ağarmıştı. dım. her karşısına çıkanla boğaz bo- lamamak ne feci, ne ağır şey· 
yı bile düşünemezdi!. sokaklarda gelip geçenler, ara- - Yok.. ğaza gelmeye alışan bir ada- di! Bir saniye ay·aklarım gayr• 1 

Deye ad koyduğum hayat felse Diye zihnimi oyalıyordu. Şim Hem, o bir frengili olduktan balar, işçi kafileleri çoğalmış." Dedim! Dur:dum, • mm z.~ıyışı ile karşılaşmaya bir ihtiyari köprü parmaklıkların~ 
fem nihayet beni bu derkeye di nasıl gidebilirdim, sabahleyin sonra ... İmkan mı vadı ki, i:ıile tı. -Olmasa ne olur! Bir kuruş türlü tahammül edemeyordum. teveccüh etti. Gittim, demirler.: 

~düşürecek kadar gafil ve bed- nasıl gidecektim?. Hem, sabahı b~~e bir zaval~ı ~ehvet düşkünü -::- Hedef: Rıdvan Beyin ko- la belediye zengi_n olacak değil' -.. Ben bu Belkiys olmama- clayandım, 
~'baht bir felsefe değildi. O yük- nasıl bulabilirdim?. Nerede, ne nun kanma gırsın ve o zavallı- nagı... . ya?.. Iı ıdım!. . - Şuradan kendimi deniıe 
~ sekti, temizdi, bedbinlerin koru yaparak?. Emirgana gitmek. ya büt?n ömrünü üzüntülü, ka- Deyi~ -~ü~tuı:'üşüm. Karakö- . Der gibi gözlerinin içine bak Deyorduın. ömrüm~ hiç bir fırlatıvereyim ... 

hırl b z 1 İ ld b J.e t İ fl d S b h fh d h h ,,. b b Dedim. Kararımı vermiş gib· • yucusu ve kurtarıcısı bir aşktı. Bunun imkanı yoktu. Vapur iş- ı .. ır ffi'1 ar r.a~~ın . ~san- ye ge .ı.g.ımı ı : t . mı .. ?"sa ı a ammış. a a 

1 

sa asın a er _'.'Ilı:;• ı.r şel<'. ~ 
İnsanlar hayat tesadüf onu fe- 1 . d 0 b"l b . · larm olmeden gomulmelerı ka- - Hışt hanımın ... 1 keyfı ıl e: na bu derece agn- gelmemıştı. idim. Hatta, ayağımı kaldır· 

, ı emııyor u. tomo ı, ara a ıçın d h · k d f · D h k H d. · H 
1 

k"" ·· ·· ·· · d d b"l Fak t b" 1 gene na yaptı 1 . d b"I km ar azın, onun a ar ecı ve ıs eye ay ıran ve: - ay ı geç... e e, gene oprunun uzenn e, ım ı e. a , ır sua 
' V B . 1 b ında cep er:~ en on ~ara 1 

e çı · az tıraplı akıbet yoktur ve ... İşte - Yoldan çekil!. ' Dedi. Yürüdüm. Hayret için- - Taze simit!.. kafamın içinde bir balyozun a· 
l e.. u ~nsan an~b aşp dı. Yuruye~ez~ıı:-1:.Karnım aç- ben onlardan birisiyim. Deyen bir arabacının kaba de yürüyordum: Deyen satıcının sesi kulağı- ğır inişi gibi zonkladı: 
' Rıdvan, en ~şı?-da r ~ aşa tı. Sabahleyın ıçtıgım çayla du Bunun içindir kıi, haykırışı bana öğretti. Fakat, - İnsanların boğazına sarı- · ma gelince kendimi bütün bil- - Seni öldürenler yaşaya· 

Cafer Hazret en ge ?or ·· .. ruyordum.Açlıktan gözleriı:n ka - Hemen gitmeliyim. Onu gene rüyada gibi idim. Halim- lan ve kuruşu almadan öbür ta ' tün <lüşmüş hissettim. Midem caklar. Ne yapıyors~n? .. 
Rıdvanr bulmak ıçın çok du rarmıştı. Hem bu anda mıdem evinde bulmalıyrm.. de beyinsiz bir insanın yürüyü- rafa geçirmeyen bu adamlar na bomboştu. Başım dönüyordu. Ve .. O zaman ayagmı tekraı 

siindüm, b~r t~r!ü karar veremi öyle bul~nıyordu ki .... So~akta Dedim, yerimden kalktım. şü vardı. Yorulmadan hareket- sıl bana: Geç ... Deyebildiler?.. Açlık içimi eziyor, kara bir pen y~rill:~ ~ekildi, tekrar ~özle~~ 
,ordum. Bır fıkır: da gecelıyemezdım. Hıç hır şey Hem, başlanmış bir işi bitir- te olan yalnız ayaklarımdı. Sonra, kızdım: çe gibi tJrmrltlarını karnımın mın onunden paşa, Nedım ~- -

-. Haydi ~al.'.c -~imdi git bul! olmasa polis_: mek için o kadar _kuvvet_li, oka- Köprüyü geçerken de bir defa - Tahsildarm bu merhameti I boşluğunda gezdiriyordu! Bir Nazın~, Rıd_~all:~ Hayati, N"~ 
Dıyordu. O~uru_: . -. Sersen.. . dar çılgın ve d.elırten bır arzu daha kendime geldim. Tahsil- .. duyması için ne kadar acınacak simit alabilseydim, ne midem-ı ret, Rıfat Şukruden b_'.lşlay~r 
- Sabahleyın gıdersın... Dıye yakama yapışır, benı ka 1 duyuyordum kı... dar: • 1 hale gelmiş olmalıvım?. 1 de boşluk, ne başmıda dönme, (Bıtmedı) 
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Sabah salebi ! 
Iiavalar bir kararda gitme- Sabahları havaların soğuk ol

Yor. Şidde~li ayaz yaptığı bir ge masından istifade edenler, sa-
eniu sabahı, harareti birdenbi- lepçilerdir. . . . 

Yemiş yağ iskelesi ne halde ? 
ıŞehrin en işlek iskelelerinden biri olan bu iskeleden 

iki adam yanyana geçeme7'" j 
l 
' 

-

re yükselmiş buluyoruz. Gene Erkenden. ışl~rı başına gı~-
ağınurlu bir günün akşamında ~ek ~ecburıyet;nde. olanl~r ı- !--

işin keyfi orada .. 
dubası üzerinde balık avlayor
lar. Amma, diyeceksiniz ki, du
ba üstünde, ıbir insan akşama ka 
dar beklese ne !:adar balık avla 
yabilir? 

ava birden bire açıyor. Hara- çın ~ır_ b~rdak salep ıçme~ _ade- Şu gördüğünüz yer, Yemişin lerine çarparlar. Bu yüzden ara ne dokunmadan geçebilmeleri 
.. et, gailı zait (10) a yükseliyor, ta bır ıhtıyaç halıne gırıyor. yağ iıikelesi önüdür. Gerek Ak larında kavga, dırıltı eksik ol- imkansız olduğu için alın terile 
u· gah nakıs (1) e düşüyor. Bilhassa, amele sınıfı arasınd_a deniz ve Kara denizden, gerek maz. İskelenin yegane gerile- hayatlarını kazanan bu fakir a-

Belki iki üc; balık.. Belki de 
hiç ... 

Bu sene zorlu kış olmadığı ve 
hele kar yağmadığı için avcıla
rın keyfi kaçtı. Y eşilköy sırt
larında Çekmece gölü kenarın
da, Belgrat ormanlarında ya
ban ördeği, bekaçe, süğlün ve 
yaban domuzu avcılığı yapma
ğa alrşanlar, bu sene elleri bö
ğürlerinde kaldılar. Kara avcı- O halde bu uğraşma, bu di
lığından mahrum kalanlar için dinme, niçin? Bu s.lali, avcılık 
bir teselli varsa o da deniz av- merakına tutulanlard1n herlıan 
cılığıdır. gısıne sorsanız al:ıcağınız ce-

e 

M · hl h '!ebe rağbet fazladır. Resmı- . ,. . aamafıh, saba arı emen sa. bir sale inin etra- trenle Anadolu içlerinden arpa cek yerı olan daracık geçidi de damlar, ·bir çok ziyanlara uğra-
daıın_a. ayaz yapmak.~adır. Bu- mız, seyyar 

1 
bpç arada sa- ya, soğana, yumurtaya kadar niz suları istila ettiğinden yağ yorlar. Bütün bu müşkülatın ö-

nun ıçın şehir, henuz kara kış fına .toplanan .~rı . ır İstarııbula giren bütün yiyecek murlu havalarda müşkülat bir nüne geçmek için, buranın yaya 
11lanzaralarından kurtulamadı · lep ıçerken gosterıyor. eşyası, bu Uıkeleye çıkar.Hergün ıkat daha artar. Tüccarın malla kaldırımını bir parça genişlet

İstanbul kaldırımlarında! ... 
, 

· - · t t niz !kıyafetlerinden ve hallerin - Gözünü sevdıgım s an-
lıul - ı d r ı den belli ki memleketlerinden .. Taşı topragı a tın 1 .... 
\r aktile Anadolu köylüsü ara- henüz çıkmış insanlardır. 

ağzına kacı;ır dolu bir çok mav rı, ıslanıp çamurlar içinde yu- mek kafi gelecektir. Belediye, 
nanın küçük şirket vapurları- varlanması, yumurta sandıkları ufak bir masrafla şikayetlerin 
nın yük alıp yük verdikleri bu nııı düşüp kırılması, hamalların önünü alabilir. 
iskele, şehrin en işlek, en tica- ayağı kayıp düşmeleri, günün Diğer taraftan bu iskele, mey 
retgah iskelelerinden biridir. O adi vukuatı arasındadır. ve halinin hemen önündedir. 
kadar ki, hiç bir iskelede bu ka Bu kırılan sandıkları, çamur- Bir çok meyveler, açıkta çamur 
dar hamal kalabalığı görülmez. lara bulanan eşyayı ,sahipleri, 
Beş hamal bölüğü, üç yüze ya- hamallara ödetmektedir. Yüz- tara bulanarak ziyan olup gidi
kın efradile bu iskelede çalışır. !erce hamalın, bir in~;ının güç- yor. Belediyenin bu haklı şika
Malı alan çrkaran bu hamallar, itikle geçebileceği yeroen, sırt- yet üzerine harekete geleceği
daracık iskelede sık sık biribir- larında ağır yüklerle hiribirleri ni ümit ederiz. 

, 

Stnda bu söz, bir mesel hükmün Köprünün yaya kaldırımı!1~ M k d b k k ? 
de_idi. 1stanbulun taşından, top çömelmiş, arpacı ~umru~u gıbı art apJ an 3 tıraca mJ 
ragından sahiden altın fışkın- düşünüyorlar. İhtımal kı mem • 
Yor sanarak buraya can atanlar, lekette kurdukları hülyal~rın j . . _. . .. .. .. .. 
tabii sukutu hayale uğramalkta nasıl birer birer boşa ç.ıktıgın- Mart, meşhur meselın dedıgı lasıle gorduler. Komur ve odun 
gecikmezlerdi. Artık, Anadolu dan biribirlerine bahsedıyorlar. , gibi bize bu sene de kapıdan depoları, kışlık . mahrukatını 
halkı, o eski zihniyeti taşıma- İstanbulun taşı toprağı altın baktırıp kazma kürek yaktıra- sür'atle ~ke~~n bır ç.ok evlere 
~or: Çalışan adam için memle- ldug" una inanıp keselerindeki 1 cak olursa halimiz haraptır. Kö odun vle komMur tedf~hrık. e.tmfekle 
"etınde de para kazanmak 0 d b · f . .. .. 1 .. 'd k meşgu ... aama ı , ıtıra et-
Ilı." k" _ kd' d üç beş kuruşu a u ınsa sız murcu er, muşterı en uzun ış r k' od kömür f ti 

çekisi 360 - 390 kuruş arasın
dadır. Kömürün okkası 6 - 6,5 
tan yukarı değildir. Yalnız ba
zı mahalle aralarında, peraken 
de olarak satılan kömürler çok 
kırıklı, odunlar çok ıslak oldu-lc~m. uı:ıkoldug~nlu ta :a:m:~ şehrin kaldırımla:ında yiyip bi 1 mevsiminde göremedikleri ilti- r;::;e :~asl~~i;eyükseliş yo~tu~-

' gı ttı çe coga ıyor. . d · k nra agızlarını poy- · 
fih, kenarda - köşede gene bazı tır ı ten so k fatı, son bir hafta zarfında faz- İyi meşe ve gürgen odununun ğu gibi fiatleri de yüksektir. 
Safdiller eksik değil. raza açan zavallılara acımama 

İşte, şu resimde gördükleri- elden gelmez. 

Y ogurtlar muaye~e. e~il~ey':>r ! 
Bir aydanberi, İstanbulda bir kesılı:ıış sı~• rengınde hır takım 

Yoğurt bolluğu var. Bu yoğurt- mahlut yogurtlardrr. 
lar, bahar mevsiminde koyun Belediye acaba bunlar~ _me
sütünden yapılan ve Silivri yo- murlarına muayene Cttırıyor 
ğurdu namı altında satılan yo-' mu? Hastalara gıda olarak tav 
ğurtlara hiç benzemeyor. Yenil siye edilenlerin başında bu~u
diği zaman ağızda tuhaf bir a- nan yoğurtlara biraz daha dık-
rıt ,ı, bırakan clnnn•, kavnıaklr. kııt etınl'l< p-errktir. ' 

Resimde gördükleriniz, köp- vap şudur; 
rünün Kadıköy vapur iskelesı - İşin keyfi ornda ya ... 

Al gözüm seyreyle cihanı !.. 

- Al gözüm seyreyle ciha- varsa buraya gelin! .. 
nı!... Romayı, Parisi, Londrayı, Son günlerde şehrin ken~ı 
Caponyayı, Çinimaçini gösteri- mahallelerinde bir takım sokak 
yor ... Al gözüm, Fransanın pa- sinemacıları i>eyda oldu. Ceple 
yitahtı Romanya şehri... Koca- rinde sinemaya verecek 25, 30 
man cad<!eler..... Caddelerde kuruş paro.sı bulunmayan çocuk 
kum tanesi gibi insan... lar, bu mini mini kutunun etra-

Sinemaya gidip te karanlık- fına toplanarak sıra beklivor
ta canınız sıkılmasın!.. Aklınız lar. 

Sokak köpekleri 
Sokak köpekleri bugünlerde\ ğa kat'i surette karar venniş gı 

gene pek çoğaldı. Nereye gitse bi görünüyordu. Sonraları, bu 
niz, hep bunlardan şikayet edi- iş yüzüstü bırakıldı. 
liyor. Bilhassa gec~leri, karan- Şehirde kuduz vak'a.larının ço 
l~k ve dar sokaklardan geçmek ğaldığı bugünlerde sc:·aklarua 
bunların şerrinden adeta imkan köpekten geçilmeyor. Bunların 
sızdır. içinde kuduz olanlar, bulunabi-

Belediye, bu sokak köpekle- lir. Belediye, mutlaka umumi 
rini bir arahk ortadan kaldırma bir köpek temizliği yapmalıdır. 

Böyle şaka olur mu ? 

sollAz İÇİN 
NEFES BORULAR! İÇİN 

CİSERLER İÇİN 

VALDA 
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Sokaklarda, bazı külhanile

rin biribirlerine söz atarak, ka
ba kaba şakalaş tıklan görülü
yor. Bu şakalar arasında öyle
leri vardrr ki, terbiyeli bir a
dam, işitmemek için kulakları
nı tıkamak mecburiyetinde ka
lır. 

nında nazarı dikkatini celbed··
bileceği düşünülmelidir. 

Zabıta, umumi istira !>:ıtı scl
beden bu hallere meydan "er
memeli ve itişip kakışan kiın
seleleri şiddetli ihtaratta bulun 
malıdır, 

Acaba böyle mi ? 
hstllleı1 Miileııımelıllr 

8Ütün eczane ,.. ecu 
depolarında 
_ aatılır. 

zari usulilc müzaycdcre konJn 
Geclizin Karapınar ornum.ıa 

zuhur eden talibin teklii ettiği 
bedel iktisat veklletincc hattı 
layık görillmedi~indcn 15· 3· 931 

pazar günü saat ı 5 de ihalesi 
icra edilmek üzre yeni,len ka· 
palı zari usulile nıul.aycdeyc 
vazcdılmiştir. Taliplerin şeraiti 

sabıka vPchile teklif mektupla· 
rile yevmi mczklır<la Kıic:ıhy:ı 

0,m1n mudı iyec;~dc miitc~ekkil 
komisyon rıyasetinc nıuracaat 

erlcmelcri ilan olı;.ıı:.ır. 

Kuzular epeyce boy attılar 
Bu ted>iyesizce şakaları ya

panların ekserisi haı:.nallardır. 
Bilhassa Ankara •:addesinde, 
sık sık tesadüf edilen bu itişip 

Bir kariimiz yazıyor: 
Bazı frrınlar, ekmeği narhtan 

yirmi para fazlasile satıyorlar. 
Belediye de buna bir şey deme 
yor. Vakıa, bu fırın sahipleri, 
pişirdikleri ekmeğin tartısı faz 
la olduğunu söylüyorlarsa da 
acaha hövle mi dir? .. 

VALDA 
lsııııaı taıı1an kotalar 
derııııüııde talep edlııls 

Kuzular, pek fazla boy at
mıştır. Kasaplarda on beş ok:,a 

l lık kuzular sa_tılıyor. E~ sene, 
hayvan yetıştue;-. mınta .. ::ılar-

da havaların mutedil geçmesi 
yüzünden koyunlar eı·ken kuzu 
ladı ve süratle büyüdüler. Son 
!!Ünlerde sokaklarda kuzularile 

birlikte meleyerek geçen kasap kakışmalar, gelip geçenlerin, 
!ık koyunlara sık sık tesadüf rahatsızlığını mucip olmakla 
edilmektedir. Resmimiz, bu sü- kalmadığı, tesadüfen o civar
rülerden birini gösterivor. dan gecen ecnebi seyyahları-

-"""-.... 
a amış-j tur. 
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Bir arabacı yoldan çevrilerek 
ip ile ihnak edildi 

sahifeden geçen yazıl~r Takdiri kıymet hey' et-

İntihap cedvelleri tevzi edildi 
(Başı birinci sahifede) mede ve sür'atle doldurulınası 

durduktan sonra perşembe gü- nı temin edecek tedbirler alm
nü akşamı heyeti teftişiyeye mıştır. 
iade edeceklerdir. O güne ka- Yeni intihap emri 

Yeni İran sefiri
nin beyanatı 
(Başı birinci sahifede) 

dar rey vermek hakkının kaç B. M. Meclisinin tecdidi inti Hudutta İran arazisinden bir 

leri salıya gidiyorlar 
Gayrimübadillik iddia eden 1000 
kişinin müracaah tetkik ediliyor 

d b 1 - d t b' 1 h k B k"I tte ber Gayri mübadillerin istihkak- milyona balig" olduğunu, evla-
"-tranca nahı·yesı"nde .r....cı· biri - Şey .... Anlamaclım beyim .. yaş_ m. an aş ayac_ agı a es 1 ~ ap . ar~rı .• aşve a ~ . ~ . - kısmının sevkülceyş ve emniyet 
.u; "' d lı 1 - h ı h t hi tı 1 t b l 1ınlmış larmı tesbit için teşkil olunan diye yani züriyete mahsus va· e ı nıs o acagı cı et e eye ı vec a vı aye e ı cı - noktayı nazarından Türk.iyeye 

1 inayet olduğu dün akşam bil- Ve konuştular: teftişiye cetveller iizerindeki tir. tepkedı"lmesı· laAzımdır. Bunun i- takdiri kıymet heyetleri salı kıflardan gayri mübadillerin 
. irilıniştir. Vakit geç olduğun.. - Yavrum, bu beye iki bilet · b" ·ı · ·· y b' · ·h b • günü Yunanistana hareket e- matlılplvı için de teşebbüsat , her türlü tetkikatını ır ı u gun eniden me us ıntı a ı ya- çin ı'kı' tarafta arazı· mu .. badelesi 

an ancak şu kadar malQmat a- mi kestiniz? b 1 N 619 deceklerdir. icra edildiğini, bono tevziatı 
nabilmirilr: Hayır Ne münasebet' içinde ikmal ederek un an ta- pılmasma dair karar o: u- suretile meselenin halledilmesi- Takdiri kıymet komisyonu hakkındaki kanunun gelecek 

., ,,- - ····. ···· lik edilmek üzre mahallelere ia mumi heyetin otuz ikinci inika · af k ·· .. 1 a· g Maktul bir arabacıdır ve yır- Bu sefe~! şış~ zat oturdu- de edecek ve cetveller on beş dmın 1 inci celsesinde teşkiUitı nı muv 1 go~uş er 1
'.· G_arbi 1:r~y~daki gayri !11~ba ~eclisten çıkacağım söylemiş· 

ı çevirilerek feci bir şekilde ~yerde şoyle bır kıpırdanarak gün müddetle asılı kaldıktan esasiye kanununun 25 inci mad .. Fakat bunun ıntacı_b~r takım d~l ara.zılerırun kıymetlcrını ta .ttr. . .. . 
ı oynuna ip geçirilerek boğul- soze karıştı: sonra indirilecektir. Bunu mü- desine tevfiıkan yeniden meb'- muzakerelere ve tahdıdi hudut yıne baş.lamıştır. Muhtelıt mubadele komısyo-

ıuştur. Katilleri. yakalamak üz - Efendi, anlamayorum, ne teakip te sekiz gün itiraz müd- us intihabı yapılmasma karar işinin yapılmasına mütevakkıf- Gayri mübadiller cemiyeti nuna gayri mübadil olduklarr 
e jandarma müfrezesi gönde- demek isteyors~uz? . deti verilecektir. İtiraz müdde verilıniştir. ur. idare _heyeti aza~ınd_an ~usta- iddiasile vakı roüracaa_t~ar 3000 
ılıniştir ve katillerden bazısının . ::- Gayet basıt. .. Deı;n:k ı~te- tinden sonra da derhal münte- Vilayet bu hususta derhal Esas itibarile mutabık kalın- fa Arı_f ~ey cemıyetın alakadar kadardır. Bunun 2000 ı ıntaç o· 
akalandığı pyi idi. diğım şu: Kanapeye, ıkı bilet hibisani intihabına başlana- miilhakata da emir vermiş mıştır. Yalnız mütekabilen veri- larm ıstihkaklarını tam olarak lunmuştur. 

Bundan başka maktulün ge- almış bir insan gibi müsteriha- <\1ktır. Bu itibarla nisanın ilk mülhak.atta da intihap faaliy~- lecek arazı miktann?a . ihtil~f ter:ıin için t~ş~bbüsatta bul~- Henüz tetkik edilime~te olan 

~
erde Kakırköyünde başı bal ne y:ıslanmışsmız... • haftasında müntahibi sani için tine geçilmiştir. Mülhakatta be vardır ki çok ehemmıyetı haız du~un~, bu ı~tılıı~a~ların mute 1000 dosyada yakında Pkrnal o· 

ile kesilerek Kemerburgaz ~ı~man,_zat kızmadı ... ~-atta reyler verilmeğe başlanmış bu kdiye meclisleri heyeti tefti- değildir. Bu hususta başlanan rakun ıratlan1e bırhkte altmış lunacaktır. 
aflarında bir tuğla ocağına garıbı şu kı,katıla katıla gulme lunacaktır. şiye makamına kaim olacaklar müzakerata hem Tahranda . ve 
kılan bahçıvan Şevketin kar ğe de. başlam~ştı.... . . . Bundan evvelki intihapta İs- dır. hem de An~rada_ d~v~m edile- Maarifi~ Hamallar intihabah 

eşi olduğu da ve cinayette ve Nıhayet bır az sınırlen yatı- tanbuldan 1600 müntehibi sani Memurların namzetlikleri cek ve taknben bır ıkı aya ka- E Hamallar cemiyeti idare inti 
ahsl kin~ m~tevell~~ bir şmca biletciye_emir ver?i: . ve 16 meb'us çıkarılmıştır. Va- İntihap kanununa göre ınual dar.neticelenecektir. Maarif mini habı dün başlamıştır. İstanbul 
ast esen oldugu soylen- - Kes Yedıkuleye bır bılet ziyet tahriri nüfusun arkası a- !imler müstesna olmak üzere lki memleketin müşterek me Maarif emini Muzaffer Bey gümrükleri ile Halicin her iki 
ıekt_e i~e de ~u cihet için de daha oğlum... . Iınm~aya ıkadar kat'i olarak ma mcorkezden ınansup bilfımum nafii o kadar çok ve kuvvetlidir dün bazı mektepleri teftiş et- tarafında ve Beşiktaş civcırm· 
::smı hır malumat alınamamış Zavallı sıska adam bu vazı- IiJm olmamakla beraber gerek memurlarla müftüler, hakim- ki bu gibi küçük ihtilaflar ko- miştir. daki hamal bölükleri dünden i-
r. yet karşısında ne yapaca~ını müntehibi sani ve gerek meb'- ler, müddei umumiler belediye !aylıkla izale edilebilir. Tıp fakültesi meclisi tibaren cemiyete tahsis edilen 
Serhoşluğun sonu! şaşrrdt ve etraftan kopan fıkır- us adedinde tebeddül vukua ge reisleri müntehibi sani intiha- Hudutta hiç bir hadise yok 4 otomobil ile intihap yerleri-

F E h 1 ! tılara taıım;un:ül edemeyerek leceği ümit edilmemektedir. batına mübaşeretten iki ay ev- Hudutta şimdi hiç bir hadise Tıp fakültesi meclisi müder- ne giderek reylerini sandığa at 
rl. erit f ser OŞ uk a tr d d f risini bugün içtima ederek im- 1 d B ·· d U.. ı ... l • amvay anın 1• Diger taraftan Halk ırkası vel istifa etmiş olmadıkça ma- yoktur· emniyet ve asayiş mü- mış ar ır. ugun e sırnc ar. 

sustalı çakısını Kavgalar - Cerhler vilayet idare heyeti de faaliye- halli memuriyetlerinin dahil Kemme,ldir. zalı kitap meselesi hakkındaki Kadıköy, Adalar da ve cemiye 
a ••.. •• 1 ' raporu tetkik edecek Ve kararı t• s• k "d k' M t 1 gogsune sap ayıvermış 1 - Uzun Çarşıda Refetin te geçerek iptidai hazırlıklara bulunduğu intihap dairesinden İki hükfımetin teşriki mesai- nı verecektir. m ır ecı e ı meymene ıa· 
aı · kahv-ı'ttd·e oturmakta olan ka- başlamıştır. Fırka namına gös- meb'us intihap olunamayacak- . · nındaki merkezinde reylerin a-

al ,, 1 

d• 

- •• sinden ve müsterek tedbırlenn- Ma · f ·· d ·· · 
~ çakçı Mahmut ile hamal Petür- t:erilecek müntehibi sani nanı- !ardır. den matlup iyi neticeler alınmış arı mu ur ttlmasrna başlanacaktır. lnti-

keli Mehmet arasında alacak zetleri hakkında tetkikat icra Kolordu, fırka kumandanları tır. Zaten hududun temini iki muavinliği hap bugün saat 16 biterek rey· 
meselesinden kavga çıkmış, e_~lmek:e ~raber _henüz tebel- He biliimuı:ı a~~asker, kalem cihete ait bir maslahattır. Ağrı- İstanbul maarif müdür mua- leriGn tasnifkine ba~l::nacaktır. 
Mehmet Mahmutlu muhtelif lur etmış hır vazıyet yoktur. ve şube reıslen Jandarma alay, dağında kış dolayısile hiç bir vinliğine erkek muallim mekte ece İ yangın 
yerlerinden ağır surette yarala- Maamafih gösterilecek namzet tabur, bölük kumandanları da- hareket yoktur. llkbaharda da bi usulü tedris muallimi Hıf- . Dün saat 23,5 ta Mercan:>, 
mıştır Mahmut Cerrahpaşa has lerin ıkısmı azamını gene fırka- hi memuriyet mercilerinin da- hiç bir hadise olmıyacağını ü- zırrahman Raşit Bey tayin e- Çakmakçılarda '·alide h •'lI 
talı~ kaldınlmıştır. Meh- nın eski namzetleri teşkil ede- hl! bulunduğu intihap daire>in mit ediyoruz. Çünkü her hangi dilmiştir. Bu vazifeyi vekale- karş~sında küçük yeni hand ,ı:: 
met kaçmış bilahare yakalan- ceği tahmin olunmaktadır. den meb'us intihap edilmez- bir harekete karşı iki tc..-.iın ten ifa etmekte olan Muharrem sandal)'a fabrikas nda yan ;·n 
mıştır Hallı: fırkası İstanbul teşki- ler. Aksi takd1rde intihap vaki kuvvetleri hazır bulunuyorlar. Bey tekrar müfettişliğe avdet çıkmış ve fabrika:· ın bir !·:: ;-

2 - . 8. k . ın· olarından lıit heyeti reisi Ali Bey de me- ve muteber olamaz. d d ır ecı gaz . . 
1 

d _ h . Hudutta hattı fasıl olan kü- etmiştir. mı ~-.m ığı hal e gece geç \"a· 
birinde çalışan hanende Kemal sa~nıın orta arı":a . ogrıı şe ~ı~ Meclise intihap edilecek as- çük Ararat dağında Türk asker- kit söndüriilmüşt.'ı 

f d . evv iki .. ·ıe .1 bera- mıze gelerek ıntıhap mesaıh keri mensupları hakkındaki ka Raşı"t Rıza trupu Seyyahlar gı'ttı' e en ı e gun aı sı e 1 .. 1 k d r , leri tertibat almışlardır. Bizim 
her tramvayla giderken Nazmi ve namzet er 1~ 1 e ya rn an a a nuna nazaran berri, bahrı ve askerlerimiz de hudut boyunda Atinaya gitti Evvelki gün Empresaf 
efendi isminde birisile kıskanç- kadar olacaktır. jandarma muhte~if a_~keri sınıf müşterek tedabir için Türk as- Frans vapuru ile şehrimize ge· 

. . . , ılık meselesinden kavgaya tutuş- Fırka vilayet idare heyeti l~a mens~p- erkan, ume;a, za- Kerleri yakınındadırlar. San'atkar Raşit Rıza ve ar- len seyyahlar dün ak~am hare 
ğ ~arhoş/uk ytızünden kendı kendını p li N · K al dün akşam üzeri de içtima ede bıtan ve bılumum askerı men- kadaşlan dün " Recel Karo!,. 
:fi 1 cerheden Ferit Ef muşt~r. 0 s azını v_e em rek bu mevzu ile meşgul ol- suplardan istifa hakkını haiz ol Ağn kaçkınları nezaret vapuru ile Pireye hareket et- ket etmişlerdir. 

Beyazıtta eski karakol soka- efendiler hakkında takıbat yap- l 1 • "f k .. altında Balta limanında bir 
'" : . . maktadır. m'!şt1:1r. . . mayan ar 3: ıstı a ve te :ıu~ mişlerd;r. 
·. mda yenı ~af~ otelınd~ o~u~an 3 _ Arap eŞfik namında bi- Intıhabın ılk safhasına aıt o- hakkını haız olmayanlarla ıstı· Hudut hadisesi esnasında tev Raşit Rıza B. ile birlikte Dür- fabrika yandı 
- ~~nbul ~sesı ~lehe enn en ri i d"n Beyazıt meyhanelerin- lan mesaiyi ikmal eden heyeti fa ve teküt hakkını haiz olup kif olunan eşhas Tahranda ve nev, Hülya, Şevkiye, Şükran, Dün akşam saat aitıda Bal-
. ıc:nt efendı evvelkı gece serhoş s 1:1 • M ff teftişiye içtimalanna her o-ün umumi intihabın ilanından iti- diğer bazı vilayetlerde tahtı ne- Lusi ve Leyla Hanımlarla Er- f ., '" 1 · .. · tal den bınnde garson uza erle " d. unl ta limanındaki sabun abn,:asın 

" ıkla so memesı uzenne sus 1 k . d d .. · li devam ederek hazırlıklarını bir baren nihayet 10 gun" zarfında zarette ır. B ar arasında ih- tug-rul Sadi, Celal, Muammer, rn · 1 avga etrnış er estı ıcın po s- · h d dan yangın çıkmış, fabri':a ta· 
>kısmr sap amıştır. . .•. ' - an evvel ikmal edecektir. usulen istifa ve tekaütlüklerini tryaten u uttan uzaklaştırıl- M h t S l h' K 1 B 

u · İstanbul lı·sesin;" son snıf ta- ler yetıştıgı esnada da meyhane F k bel . d f 1• t 1 tm 1 T" k' B.. e me • a a 1 ve ema ey mamile yanmıştır. Yruıgın•n zu - ' . ·~· . ml kı a ak 1· t fe ır a ~u erın e aa ıye ta ep e eyen er ur ıye u- mış, hadisede alakadar olmıyan ler gı"tmektedir. h .. k' İ . d . g nın ca arını r r zze e n • 1 urunu mutea ıp stınye cnıı 
ıbesınden olan 329 dogumlu a· . . d b' .. te • • b Hallı: fırkası kaza merkezleri yük Millet Meclisi azalığına in ran tabiiyetinde bazı kimseler Raşit Rıza temsil heyeti ilk itfaiyesine malumat verilmiş i-

~ ·! Antalyalı İbrahim oğlu Fe- dı ısmın t 1
\ muş /!:_1 aş~- de dün gece kendi mıntakala- tihap olunamazlar. Aksi tak- de vardır. Hudut meselesi kat'i temsillerini Atinada verecek- se de deniz motörü bozuk oldu· 

1 .t efendi bu otele şubatın 14 an yara ~ış ır. Şe 1 ve ar a- rındaki muhtarları davet ede- dirde bu intihap keenlemyekün surette hal ve temin olunduktan !erdir. Atinada verilecek tem- · 
} d lmi t r · ·· daşı Cemil yakalanmışlardır sonra bunlar hakkında iktiza e- ğundan yangına giderncmiştır. 11 e ge § ve o e ın saır muş~ H l k y k • 'J'k. rek cetvellerin bir sureti sali- addedilir. siller Samsun, Afacan ve aTş Biraz sonra gene İstinye gmpu· 

i) ·rileri olan mektep talebelen ırsız 1 - an esıcı l den muamele yapılacaktır. Ser pan;asıdır. f 

1 ı B k hl k 
· - na mensup bir it aiye arabası 

.e arkadaş olmuştur. 1 - Turkuaz lokantası gar- M a üyü bir te i e best brrakrlacakları doğru değil Taksi kontrolu 
ı Bu talebelerden 7 arkadaş sonlarından Aramaki dün gece emur m aş arı --•-- dir. Şimdi hudut vaziyeti tama- yangına yetişmiş ise de bunun 
JVelki gece hukuk talebesinden paltosunu çaldırmıştır.. --·-- Vali Beyin nazarı men emindir. Seyrüsefer idaresi tarafından <la makinası bozuk olduğundan 
' .• alis efendinin odasında bir 2 Ç d d Başvekil, tenkihat ya- İranın dahilı" vaziyetı" dün öğleden sonra otomobil tak su verememi8 ve bir iş göreme· 
·~ıentı' tertı'p etmı'şler bu eg"len- - eşme mey anın a otu- d1"kkati"ne miştir. Bn vaziyet karşısında ran gemici Hamza misafir oldu pı'.m~yacağını söyleyor . . . !randa son senelerde bir kaç si saatleri üzerinde umumi bir B - 1 . f . f 

l 
.ye Ferit efendiyi de çağırmış- ğu Abrahamın otelinde 93 lira- Memur maaşlarında tenzilit ya· Sırkecıde Ebussuut caddesın- karışıklrkolınuş ve kolaylıkla ö- kontrol yapılmıştır. ıu'Z~f :e:~e:ı:ı.:::!~ ~~~! ~~ 
rdır. sım çaldırmıştır. pılacag·ı hakkında çıkan =yı"alar dem. ahalle arasında Meserret o- nüne geçilmiştir. Halihazırda a- Seyrisefer memurları Beyoğ-

f ı · · ı .,.. ı k d b ı G ı ta ht lif 1 muş, lakin aradan epey zaman 
1 Ferit efendi az a ıçmış o a- 3 - Şehit Muhtarbey cadde- üzerine Başvekil İsmet Pş. Hz. te ı arşısın. a ve _mat aamızın sayiş gayet iyidir. Hatta karı- u ve a a nın mu e yer e-

k! b. d · d b k t k · ı 1 d geçtiği için Beyoğlu itfaycsi an ık ki bir aralık serhoşlu a ır sinde oturan şoför Kenan efen- şıı beyanatta bulunmuştur: arka$nda hır benzım eposu a- şıklık olmak ihtimali de kalma- nn e ozu a sı 0 up O ma ı-
1 • h - t . l d. cak yangından kırk beş dakika 

ıra atmış ve elinde portakal di otomobilindeki paspası <;al- ··- Mebu's tahsisatmda kabul çılmak üzere o dugunu ayretle mıştır. gını muayene e mıs er ır. 
- ı · lk ı · R" f tb 1 · b k t sonra yetişebilmiştir. Fabrika, >ymakta olduğu sustalı çakıyı dırmıştır. olunan tadilat. Gazi Hz. nin ilham 1 işıttik. Ma_h_alle __ ııa .. r e. ven v. e İran münevverleri Türk mil- ır U O CU oy O 

1 1 şirket halinde müteaddit eşhasa 
öğsüne saplamıştır. Çakı kes- 4 - Harbiye caddesinde 32 ıarile bizzat meb'us!ar tarafından hayatları ıç;ın buyu ~ )ır tehlıke letinin büyük inkılabını pek ala edı'ldı" . ı ait olup yangının sebebi tahkilı 
n olduğu için Ferit efendirun numaralı Hürriyet apartrmanın alınmıs. bir tes.ebbüs neticesidir. ı' teşkil eden bu halden ma. t?aa- takdir ediyorlar. Zaten iki mem ·· T. l. C. 1. İ&tanbul Mıntaka- edilmektedir. 
)l memesi altında derin bir ya- da Celal Beyin dairesine hırsrz Teklifi hükürnet yapmamış oldu- . mıza pek hal:lr surette ş1kayet leket terakkiyat itibarile yekdi- Nurı" Ef.nı"n cesedı' 

f d · il A ı f · sından: 30 Kanunusani 931 ta- . ı açmıştır. Ferit e en i hasta- girmiştir. ğu gibi bu münasebetle hükıimc-. ett er. gopyan ıanı acıası gerine çok müşabihtir ve bili-
ş tf d · d ' d d d k b ı d" · rihinde icra edilen müsabaka es Evvelk' gu·· 1 Ed"rnekapıda'd , eye kaldırılmıştır. a esın e 5 - Karaköy san'atkarların- tin mrmur maaşatı üzerinde dahi ·mey an a urur -en e e ıyenın yoruz ki bu vaziyet iki taraf i- 1 1 1 ' 

~tihara teşebbüs etmeyip ser- dan Mustafa Fındıklıda oturan tenzilat icra ctmeğe ait hiç bir dü mahalle arasında ve evlerin al- çin de saadet ve refalı getirecek nasında hakeme karşı sui hare- mezarından çıkarılarak tekrar 
r 'O lukl kendisini yaraladgr" nı N . B . 1 · · 1 t şüncesi ve fikri yoktur. Bunu sa, tında benzin deposu açılmasına ti' kette bulunanAltın Ordu idman morga getirilen müntehir kasap 
-< ş a acı eyın cep ennı <arış ırrr- rahatle, katiyetlc yazabilirsiniz·' 1 ·· d ·-· h r. yurdu azasından 1306 lisans nu Nuri efendinin cesedi üzerinde 
· jylemi«tir. ken yakalanmıştır. ş· d"lri . t' . d . t db" nası musaa .e ettıgı şayanı ay- Gazı' Hz. ne tranl•.ların 

1 ~ _ ım ı vazıye ımız e yenı e ır- . ,., . m ı N · Be alt "d d.. k t · ı1 
Ferit efendi iki gün evvel tel 6 - Romanya otelinde otu- !er almağı zaruri kılacak sebep rettır.Me~eleye ke~alı e?~mmı sevgileri ara 1 ecmı ye 1 ay mu - un te rar o opsı yap mıştır. 

tana babasından para istediği ran Mıgrrdıç Beyoğlundan ge- yoktur. Ancak bu gibi bususatta, i eyetle vah ve beledıye reısı Mu- İranda Gazi Hz. ne c;ok derin detle müsabaka boykotu verildi Morgun ikinci raporu bugüıı 
,in parasızlıktan intihara teşeb çerken 30 lirasını çaldırmıştır. bittabi istikbolc ait taahhüt almak Iıiddia B. in nazarı dikkatini bir ihtiram ve umumi bir takdir İl!i!•i !!!t!!!<"!!!b!!!li!!iit!!!!o!!lu!!!n!!!ı!!!.ır!!.!!!!!!!!!!!!!IB--ıiıiai!d!!l!ıiv!!e!!v!l!!e!!!!!v!ıer!!i!ıle!!c!!e!!k!!t!!ir!i!.!!!!!!!!!!!!'!!!111 

. üs ettiği zannedilmiştir. Kumar oynayanlar müm~iin değildir. Her . vazir:e~ celbeder ve selameti umumiye vardır. Harf inkılabı da çok tak 
< T d b' h ... d• kendı zamanında ve kcndı şeraıtt- namJna buna müsaade etmeme-ra .. mvay a _ır _a ıse. Ku··çu··k pazarda Arapçeşme .. 1 1 dirlerle karşılanmıştır. Türki•-

Sir Y d ne göre muta ca o unur... sini bekleriz. "~ 
Dün akşam kecı - e 1- sokağında Sadıkın kahvesinde !!!!!11!!!!!11~~!!!!!11~~~~!!!!!!!!!!!!!!! ile münasebatımıza çok ehem-

l ~l.e hat~ itJeY_~. ara~laı;n kumar oynatııdıg;. tesbit edil- <;:alınmış a.t Kopuk Salih tniyet veriyoruz. Türk - İran ti-
t ~nnde ganp ve gülunç hır ha- mit, kumarbazlar cürmü meşhut Btından 15 gün kadar evvel Polis müdürlüğü ikinci şube- caret muahedesi müzakeratı ka-
ıse olmut~u;: . . . halinde yakalanmıştır. Bandırma At pazarından bir si dün kopuk Salih isminde bir riben neticelenecektir. 
Araba, birina mevki. İşınden Otomobil çarpmış beygir çalınmış, yapılan tahki- hırsız yakalanuştır.Polis bu pek Vakıa iki komşu memleketin 

~ önen bir aiirii insanla da hınca . . . katta beygirin İstanbula getiril maruf hırsızı bir çok sirkat vak' iktisadi münasebatı iyidir. Fa-
. ınç dolu. önden üçüncü sıra- Ar~p ~~mıı_n?e oturan Cahıt d" -· anla 1 alarmın faili olarak uzun müd- kat bundan çok daha iyi olma-
ı a, çok şişman bir adam, kana- e~~~~ .?un bısıkletle Unkapanr ıg~ apıı!~7~~:· üzerine İstan- detten beri aramakta idi. sına çalışacağız. İktısadi müna-

ede kalan iki kanş kısımda da, koprusunden g_eçerken 1944 nu sebat her nevi münasebatın da-
l b ıı h bul zabıtası beyğiri aramış ve Nihayet dün bu adamı Tak-

ıemen şöylece ilişivermiş sıska m. ara 1 otomo 1 e çarpışmrs, a ha ziyade sag"lamlaştıracag"r ta-f f 1 dün bir cambazm elinde bulmuş simde bir apartımanı soyarken 
i:r adam oturuyor ... Zavallı a- ı surette yara anmıştı. tur. Cambazın beygiri satın aldı 1 yakalamıştır. biidir. Transit nakliyat için mü-
lamm,koltug" a patavatsızca yas Yangın başlangıcı L •• b" t l.. him olan Trabzun transit yolu-

ğı anlaşılmış, fakat hayvan ma- uzutnsuz ır e aş 
ınan şişmana i~rlediği, asabi Beyoğlunda Tepebaşında 24 1 k ld · · · · d nun asri ihtiyaca göre yaptırıl-
sabi başını sallamasından anla 1 d"" a·· 1

. m~sr~ 0 u~u. ıçın ıstır ate- Dün akşam saat yedi raddele- makta olması İranda gayet 
numara 1 apartımanın or un- dılmıştır. Beygın çalan asıl hır- rinde Galatada oTpçular cadde 

ılıyor, fakat şiı;man adam hiç cü katından yangın çıkmış, sön srz aranmaktadır. Beygir bugün sinde Emin Ef. nin otelinden memımniyetle karşılanmıştır. 
!ıpırdamayor... dürülmüştür B d .. 1 -1 k · İki devletin tam itilaf halin-
sıska adam bı'r ıki öksürdü... · · an rrmaya gonc en ece tır. kesi fbir duman çıkmağa ve e- de olmaları şark ı'çin çok faı'deli 2 günlük çocuk cesedi Ü h r "Y .. d" b - -•utkundu. Sonra bir az ileride ç parmağı kopmuş _ a 1 angın var ıye agı'.1113 olacaktır. 

ıilet kesen kondöktöre seslen- Beyzıtta Boğlağan kemerin Eyipte kapı çeşmesinde dün ~a ?aşlamıştır. Derhal _yetışen Türkiyenin Cemiyeti Akva-
i: deki boş arsalardan birisinde ö- bir kaza olmuş, 27 numaralı ıtfaıye yangını. ar~mış .. ı~.c de ma dahil olınasını İran bilhassa 
- Hişt ... Baksana bir az oğ- lü olarak iki günlük bir erkek dükkanda ciaer kıymakta olan bulamamış gen donmuştur. Du arzu etmektedir. Dtinyada harp 

1m.... çocuğuS'l1l1hmuşturk Hüseyin oğl~ Recep sol elini m~nı.n ne sebeple.çıktığı polisçe ihtimali olup olmadığını kestir-
- Buyurum... 1 a atar en makineye kaptırmıştır. Yetişilip ~ kık..,.2~ktadır. mek kolay değildir. Türkiye gi-
Zayıf, şişmaru göstererek: Kasnnpaşada oturan Hüse- kurtarılıncıya kadar Recebin üç Za,i - l loJ.1 <icil numcrolu bi biz de sulh ün çok hararetli 

- Bu B. in bileti iki kişilik yin küskütük serho« oldu.,o-u hal parmag"ı koıJmuştur. Kazazede arabacılık ehlirct;ıameıni ;;cıir •cıim. taraftanyrz. 
':t - 'ı'eni~ini :tlac:ı~ı:ndarı hüknıü yoktur. 

ıidir? de sokakta silah atarken vaka- Cerrahpas.a hastahanesine kal- ,\hch asl.i ma'ııllesi P•r:ı- .. ,~t;ıelıi Avrupa birliği 
Biletci şaskın şaşl:m sordu: lanmı~trr dınlmr§ttr. so:.n 11 I :\u. da ();.n"ıı.1ı;;.u lrnıail Avrupa birliği sulh için fai-

deli olabilir. Komşu milletler a-ı daki suale ademi malumat be· 
rasmda anlaşma çok iyidir. yan etmiştir. 

Efganistana karşr dalına bi- Şah Hz. nin bu sene mem.Ie· 
taraflığımızı muhafaza ettik, ka keti dahilindeki seyahatlerini ile 
nşıklıklara karşı muvaffak olma mal etmesi ve sonra Türkiye ~ 
sı için manen ıyardım ettik. Ara Avrupayı ziyaret etmesi muhte
mızda kuvvetli rabıtalar vardır. mel görülmekle beraber heniiJ 

Ba!hreyn adalan meııeleııi mukarırer bir şey yoktur . 
İngiltere ile münasebatımD Sadık Hanın tercümei hali 

iyidir. Bahreyn adaları mesele- Türkçeyi gayet iyi konuşaJ1 
sinden başka ihtilaf yoktur. Sadık Han bundan 40 sene ev
Rusya ile de münasebatımız nor ve! Türkiyeye gelmiş ve Galat9 
maldır. Yalnız ticaret sistemleri saray lisesini bitirerek diplo1Jl$ 
bizimkilere uymadığı için arası- almıştı. Sadık Han müteakibefl 
ra bir takım ihtilaflar çıkıyor. tahsilini İran ve Avrupada bitir· 

Siyasetimiz bütün devletler- miş, sonra Tahran'da Hariciye 
ie dost olmaktır. İran hükfimeti ve adliye memuriyetlerinde, dıı' 
afyon satışını inhisar altına al- ha sonra 5 sene kadar Türkiye· 
mıştır. Tütiinü de inhisar altın- de sefaretanede bulunmuş, meŞ· 
da bulundurmak tasavvurunda- rutiyet devrinde meb'us olara1'. 
dır. siyasi hayata girmiştir. Mecli51 

Diğer mevat hakkında takyi- meb'usana reis olmuş, (ll) de· 
dat yoktur. fa vezirlik etmiş, dahiliye, rrıa-

lran Şahı seyahate arif ve nafıa vezirliklerinde, ye· 
çıkacak mı? ni Şahı intihap eden meclis ri}'8 

Sadık Han, Şah Pehlevi Hz. setinde bulunmuştur.Sadık gıııt 
nin bu sene seyahate c;ıkmalan Türkiyede uzun müddet kaJrıılf 
ve Tür~ı:iyeyi ziyaret etmeleri olduğundan memleketimizi ga· 
ih i 
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Bozcaada postası Her renkte Gabardin 
n:ıu:GLIJ vapuru s Mart 

pazar 17 de idare nbomından 
Gelibolu, L.1psek.1, Çanakkale 
lınroz ~ozcaadaya kalkacakor. 

A yvabk sür' at 
postası 

( Mersin ) vapuru 10 Mart 
salı giınü 17 de Sirkeciden 

1 
Gelibolu Çanakkale Küçil.k· 
ku}11 , E<!remlt, Burhaniye, 
Ayvahıfa ~"ılkacal", dönüşte 
Altınol~ı!fa da uıtravacaktır. 

\'-.--uru p vcaı 
~ Mart azar r~şımı 

saat 18 de Slrlcecl r.btıaıın· 

,<an har~ketl: doğru '-oaıut• 
'1ni.', 1ncbolu, Ayancık, Sam· 
sı:ıı, Ordu, lil:cBun, Trabzon, 
~nrmcne ve Rize ;.k~le.ine 
azimet vo aynı iskele!ere ut; 

rt) a•d.avdetedecektlr. 

"hk. yolcu içi• Şlrkedll• 
Meymenet baaıııdald -ta· 
hanc•ine mlracaat. 

T. lat : 213• 

l'A \ ILZAUE VAPURLARI 
uuttı:ı:aaı Ayvalık-lzmlr poıtuı 

re;;.~~~ 
de Sirkeciden hareketle Geli
bolu, ç .. nakkalc, Ayvalık ve 
lzınire ıızimer ve Çanakkaleye 
ll~rayarak avdet edecektir. 
Yoİcu lııleti , npurda da verilir 

Adres: Yemi ,tc Tavilzade 

hıraderleı ı clcfon !stanbul 2~ 

W~NMr~ 
Limanı·ıııza muvasalau beklene u 

\' apurlar 
(!:iL\llR .\~ll~) vapuru 8 mart 

pazar ( lr:ıl\-.1 ve yunanistan ) 
dan 

PALESTINA vapuru 9 mart 
pzartc,ı (lta!Ya ve Yunanistan) 
dan · 
Yakında limanımızdan barelı:ec 

edecek ,·ıpurlar 
( G!A, "!KOLO) vapuru 8mart 

paz:ır (K:ıvala , SclAnik, Volos, 
Pire, \va aranda, Bren dizi, An

o na, ·ı ; ı;ı ıc \ 'encdik ve Tri
"· le) ye 

<..GA~TAY, ") \apuru 8 mart 
1 aı::ır ( Burgaz, Vam a ve Kiıs· 
t .: n~cı e.) ve. 

PAi.ı:s İ' l '.'lA vapuru l O mart 
l ı (.a nı ' •l. TrAlızon, Batum, 

><' t, O\ oro , k )e 
f CO ·u ı.tcı ı Line ı kumpan

' ·ı ın •ı J~k> \ .ıpurlarına akcarına 
n li lc•ek , ını s il ve Cenubi Ame
ı \ ı nıa nl,ırın.ı f11tmek için ten 
·ı ! a do~ru ı ıle t vtrlllr. 

r ne vi t r ~ ·At için Gaiatıda 
ıne [.loyd Trk>tino ') 

u n cqne. Telefon Beyoğlu 
' ı ~; ıaya lııılat ı sarayı mla 
"<l lı ık ~ · Anlk bunmar~a,ı bina 
• 1 n · h~ı 1azı nderine. Telefon 
llc\oıthı ~-t9<1 e vahut Sirkecid 
l;ırz ı., . e hanınd.ıkl va7.ıhaııesine 

1
muracaat t·dılnıe;L Telefon 
•tarı '.Jul 2 ,1 . 

• • • 

PARDE~OLEHI 

ı - Beyoğlunda Katip .\lustafıı çelebi ın~hallesindc 
graf sokağında 13· l 5 No. hane 

l>o:;ya 

tel- No. 
235 

ı - Beyoğlunda K:ltip Mustafa çelchl nı.tlnllesinde tel
graf sokağında 13· I? No. hane 
Beyoğlunda KAtip Musca.fa çelebi ınahalle>inde tel
graf sokağında 13- 1 Q t\o. hane 

8 

• - Beyoğlunda KAtlp Mustafa çelebı maha!Jeslndc ao· 
dullah sokağında 16 No. hane 

6 

Beyoğlunda KAtip Mustafa çelebi mahallesinde Ab

dullah sokağında ı 8 No. hane 
Beyoıı;Iunda Kdtip :'llustafa çele'.ıi mahallesinde Kü
çük parmak kapıda 34-42 No. hane 

7 - Şişlide Biiyükdere caddesinda 35 l 1 o. hane 

8 ~ ~ ~ ~53 " '' 
9 - Pangıtida Yunus sokağında 4 ·46 No. hane 

ı o - Hoca paşada Karaki Htiseyin çelebi mah~llesinde 

1 l 

I! 

Orlıaniye cadde,ıııdc 33 No. Kanıcrhatun mektebi 

Balkpazarında Ahıçelcbi mahallesinde So~ncılarda 
Novfidan camii tahonda 11 No. dükkfi n 
Halıkpaıarında Ahıçelebi mahallesinde Soğancılıırda 
Ned!dan camii tahtında 71 No. dukUıı 

18 - Balıkpazarında Abıçelebi mahalle,inJe Yumurtacı· 
!arda 284-50 No. dukkan 

14 - Balıkpazarında Ahıçclcbi mahallesinde yarım han 

derünindc 55 No. kahve mahalli 
15 - Kuçükpazarda Hoca Hayreddin mahallesinde Sehze-

234 

233 

251 

250 

248 

296 
273 

44 

679 

cilerde ı 53 No. dükkAn 446 
16 - Tahtakalede Rüscempqa mahalles!nde Mahkeme 

sokağında 26 No. maıtv.a 

ı 7 - Tahtakaiedt: Rüstem paşa mahallesinde Papasoglu 
sokağı nda 22 ~o. mağaza 

t 8 - Çakmakcılarda lbrahim paşayiatik mahalle>inde 
40 No. mektep mahalli 

19 - Çakıruıkcılarda bürilk yen' han dcrunlindc 13, 
53, S5 No. iki dükkAn 

'lO Çakmakcılarda büyük yeni ban orta katınd.ı 
31 No. oda 
Ç:ıf..makcılarda Da~ aha tun malıalk,ınde hamam 

sobıtındıı :' 'o. k<1rgir depo 
~. akmakcılarda valde hanı üst karır~da .•-1·35 No. 

oJa ve cıımek!ln \•c matbalı 

23 Çakmakcılarda valde hanı tist katında J9 J\lo. uda 
!4 - Ça! · mak cılarda biıyük yeni han ort kanoda 20 

26 

Na. od:ı 

11l ııiı nıutpa,;:ıda l la.:ıklA,:ük mahal!e,indc c.ımi altın

da 2-t-6 , 'o. dükk~ıı 
;\lahmu:paşada 1 Jacıkliçük ruaha!le,inde cami altın· 

da -12·13 No. tltikki\n maa oda 

27 - i\fahnıııtpa~ada 1 lacıkiıçük mahallesinde Kiırkcü 

hanı list katında 15 No. oda 

'l8 

29 

Mahmutpaşada HacıkUçük mahallesinde l\tirkcü 
hanında cami altında 2 No. kapı mahalli 
Uzunı,:ar~ıda Bezzazıcedit mahallesinde mektep 

tahtında 198-127 No. dükkAn 
so - Uzunçar~ıda Bezzazıcedir m:ıhallesinde mektep 

534 

16 

485 

-486 

493 

~oo 

501 

496 

394 

388 

38-t 

508 

113 

tahtında 302- 131 No. diikkan 11 1 
Müddeti müzayede 8 mart 931 den .H mart 931 salı günu 
Balada muharrer emlı\k kiraya verileceğiııd ·n müzayedeye vnz 

olunmu~tur. Taliplerin yevmi ihale olan son ![ilnün saat on don 
buçuğuna J,adar şart_namcyi okumak ve teminatı muvakkate ira 
ederek müzayedeye ı~tir.>k etmek iizre lscanbul E\·kaf miidürlu· 
~imde vakık akarlar miıdurluğüne müracaatları ilAn olunur. 
c Evsaf ve muştcmilatı hakkında malumat almak hteycnler bıı 

müddet zıırlında müzayede oda:ına nıiiracaat ederek ecri mi.il 

raporlarını görebilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlü~ 
ğünden: 

landarma ihtiyacı için 2000 · 3000 liralık yiin çorap nlcni 
mUnakıL'a ile <alın alına~aktır. Şartname j:ın<larma imalı\thaııcsin · 
den \·eriiir, munakıı<a 18·3-931 çarşamba gıinil saat 15 re ıan· 
darına ımalılrhan~sindc yapılacağından vevnıi mezkı'ırlia talpferın 
ıerninatlamıı beraberlerinde getirmeleri latımdır. 

Gemlik belediye riyasetinden: 
Gemlik karnba.sınııı elektlrikle tenviri için lazım gelen kc~ifna · 

me p!Aıı ve ,artnam~lerin ranzinıi 21 güoı mudde r ı c miinaka-aya 

\ crı l diği el ·ıı tali p rtanların ~ : , rt ııaıneü hornıtl. uzre Gemlik bele· 

di\·e,i r-c nıu racaatlıırı ilan olunur. I· l·<l .11 

1726 Numerolu 27 Eylol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlar 

5 Mart 1931 tarihindeki vaziyet 
1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

26 - Su!iat 19JI tarihinde mevc"c evelki bakıya 1. 
Tahsil edı len yahut h3ftı ıarfınd• uhıil edilecek ulan 
Dovizler 6 > 5 J tnrihine kadar 1. 1 ~00 
llafca zarfıada çık . IJoı ız:er 26 • • 
5/3 carı 'une kadar • "1 04000 
Fark 

806.000 -

!02.500 

5 i\1 3rt 1931 torih.ndc Ü•man' ı h•nkası yed n dckı 
Jıov i ı l er ~ekônu !. ;o;ı.500 

ve Çıkışları 2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş 
<_'ıkın EHakı Naktiıcnin 26 ŞııbJt 1931 
tarihindeki bıkı ye si T. r. 
1 la!tı zırlın:lı çıkan Evrakı Naktiye 
26 2 -5/3 tarihine kadar 
Halcı zarfında r iren Evrakı Nıktiyt 
2612 ~ ':l carihrnc bdar 

Fark 
Çıkın lht yat En•kı 

tıri hı ndeki ı; tkı'ınu 

·,kti)enln :> 

T. I~ 

• 

s.~o ı.;65,68 

ı ,0'1,(ı65,75 

105fi.'.!l2,75 
19.ll 

T.L 7.245.~52,93 

Osmanlı Bankası 

!stanlıul mrııkuı k11 metler ve kanıhi} o lıors· ı ve Osmanlı 
Bankası Komiserlip;indcrı: 

27 Eylul 1 ıı, O tarıhli \ e ı - 26 nı nıaralı kanuna tcvfıknıı ! ıan
bulda Bank:.lar koıı.,or iıoınu tarn[ında:ı Osmanlı ll:ınka . ına çek 

olarak tc~lim ve 1 :ınkntlan a,urdat olunan isterlinlrrle hunların 

mukntıilirıde mev kii tcd. \iilc \ıkarılan \e hanknya iaüc olunan 
ihtiyat evrnkı nakd iye nııkdarıııı mühcı· yin } irmi ti ç ııncii tehli!t· 

ı Dü\ ix 'axiyet l 
l - :.' !ı · 2- 19.l I tari hin< ~aJar h:onsom yomcı 
Osmlnlı lı• ıık asıııa \<k o!u•k te>llm edi l miş olan 
'.! "Jı. 2 1931 <len 5 ,1. I t);ıt tarihine lad.H 
kon<orslıomcı (l;man · ı lhnk.sın• çek ohr 
tt slin edilen 
3 - !lafta zarfmılı istirdat oluoın 

·I - Farlı: 

5-3- ı9aı tarihine kadar cesllmac ye~ ıh ıı 

~ 

1. 1 50! 
t, f(l-100(, 

t 

.t 
\! - ihtiyat uvrakı ıı k.dııc 

8()()000 

102500 -

;oı;.oo 

vazi}cti 
YuhrJaki birinci madde mucibince 1sterlin 
tesllmm mukabilinde mcYtll tedavüle çıb
n)mış nbn ıhtivat evrakı nakliye T . !. 8301765.68 
't ukardaki ikinci madde mucibince hafta 
zufındaki bıerlin ıo liııııcı mukabillnde 
mevkii codoville çıkarılın evnkı nıkdı ı c 
Yulı:ardakl üçüncil mıddo mucibin e harcı 

zırfındR. l5:ti rdat ol unsn ıstcrlinlere ınukabil 

inde olunan evrakı nakdiye 

Farlı 

T l.. lo45.> 

T. L. 1071665,75 

T. L. 105tı212,r~ 

Yu'urdıki beşinci madde mudblnce 5-3· 1931 
tarihine kadar mevkii ıeılavüle çıkanlaııı olan 
ihtiyat evrakı nakdil-e: 'VokQnu 'l'. 1. ~2-t5552,93 

!7 eyllil l9:xl rıtlh ve 1726 numerolu kanuna tevfihn keyflyeı Ma· 
liye vekıllect namına ıeblll Ye llln olunur. . 

Gerede Belediye riya
setinden: 

Gerede ka:<ıbasının şeklihıızır ve mlısıaklıdini gö•tcrir lrnrltasının 

ahzı kapalı ırnr! usulilc 29 Mart ııs ı cari hinde snat 14 te ihale 

. edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talipler şartnameyi Gerede 
Belediyesinden nlahilecckleri ilAn olunur. 

f' ls~~~ul belediye~-. ---~-1~-n-la;;-" ' " " ·ı 
lııönü Şehir yalı mektebi yorganları için !uzumu olan 

1500-1750 metro yerli Amerikan bezi pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek için hergün, pazarlık için 35 
lira muvakkat teminat akçe!erile beraber 9-3-931 pazartesi 
günü saat 15 e kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. 

• • • 
lnönü Şehir yatı mektebi için 250 yorgan pazarlıkla 

diktirileeı;~tir. Tali_plerin şartnameyi görme~< için her gün, 
pazarlık ıçın 22,5 lıra muvakkat tem·nat akçeler:le beraber 
9-3-931 pazartesi günü saat 15 e kacar levazım müdürlü
ğünü müracaatları. 

Müfettiş namz~tliği 
müsabakası 

1
1

ürkiye Ziraat Bankasından: 
5 nisan / 931 pazargünü sabahı Ankara veİstanbul Ziraat 

lı~nkalarında saat 9 rla açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
dı alınacaktır. Muvaffak olanlara baslangı _ta 120 lira aylık ile se
yahat ve teft;•lerde yol masraflarından başka 6 lira yevmiye ve
rilir. 

İ<tirak için evvel emirde İktısat veya Hukuk fakültelerin
<~~ ~e yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
bınnın mezunu veyahut son sınıf müdavimi olmak lazımdır. Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mail müesseseler
de en az iki sene hizmet gönnüs bulunanla"" da müsabaka>•a 
dahil olabilirler. 

Talıpler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a
, lacaklarr şartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 

931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey' eti Müdiirlüğüne biz
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. 'Ct KEŞİDE 11 MART 1931 DEDIR 

Büyük ikramiye 
35,0 0 0 liradı 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Lirah k ikraınive 

25,000 
Liralık bir n1üka"at vard ti ır .. 

Yüksek Orman mektebi 
rekturluğundan: 

Yuk,ck Orman mektebi Orman ımellyat mektebi 
Pijama adet : 22 adet : 38 
Beyaz gömlek ,, 22 • 38 
Fantazl ,. 2! ,. 38 
Don ., 44 " 76 
Fınela .. 44 ,. 76 
Çorap ,, IS! • 228 
Futbol \'Orabı • 44 ., 76 
!\lendi! ., 110 • 190 
Kravat ,, 44 ,. 76 

Yüksek Orman mektebi ile O rman ameliyat mektebi talelie
krinin iç çama~ırları kapalı zarf usulile meı•kil münakasaya ko
nulmu,tur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün \e 

münaka ay~ iştirak için de ye\ mi ihale olan 11 mart 93 ı çar
~am\ ıa güniı saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde mile eımtı 

iktı<aıiiyr mübayaat kombyonuna ~elmrkri . 

( ~~~ ~uPLEr..:s braş b;~~ğı, 
~ .c<}ftQll\~~ lıepslnln /t!ulıl~dt!fllr. • 
~ ~-~ ~UPLEKS - PLA TIN ıse 
~ nrminci :ısrın hir <ahc. oritfü 
~":'&..~'&.~"4=-·~ ~~ IRl!-.. ~~·-~---------ı 

Adana Haşeratve Emrazı 
• • • 

Yüksek kaldırımın parkeye tahvili ve inşası ihale~i ilanı Nebatı.ye Mu·· cadele ı·stas
ahire kadar tehir edilınit olduğu ilin olunur. 
-

Pazarlı~ suretile 14 ~alenı Dizel motör a~sam yonu müdirliğinden: 
ve J[~e~leri oıü~a1aası 

Pendik Bakteriyolojihanesi müdür
lüğünden: 

Pendik Bakteriyo!ojihanei baytarisin~e mevcut Dizel motö

rüne ait motör aksam ve yedek parçaları pazarlık sureti!e 
mübayaa e·li!eceğiuden vermeğe talip olanların şartnames:ni 

örmek için her gün Defterdarlık binas:nda Müessesah İktı. 
adiye muhase~es"nc ve mezkür yedek ve aksamı vermeğe 

. .ııip olanların yevmi ihale o an 11 mart 931 tarihine müsa

l'.f ç~_rşamba gün~ saat 13 te mezkür muhasebede müteşek
kıl mubayaat komısyonuna müracnat eylemeleri. 

iktisat Vekaleti 
müşavirliğinden: 

--------
Balıkçılık mütehassısı 

Bsltnliınnnında klıin Fcricpaşa yalısı nıml!e ınoruf binııın bızı aksamı
nın tamiri kapılı zarf u ullle ve ı lrınl gOn müddetle münıkasıvs çıkı
nlmışcıc Beddl keşfi onblr bin U~ı uz oruı lira otuz beş kuruştur. lhalei 
kıt"lyesi 25 mart 1931 ç•rıaınh• giınll saat onbeşce Galıta'dı deniz Ticı· 
reli müdürliığü binasının ü < ı k•tında Bıhkçılık dairesinde icra edilecektir. 
Taliplerin şar•namni ıılmak iııre her gün ve münaksıyı iştirak etmek 
üzre de moıvyen gün ve >aatce bedeli mubımm ninln yüzde yedi buçııtu 

üzerinden teminat akçclerile birlikte mozkOr dıireye müracaat etmeleri 

Zirnat mektebi cıvarında inşa edilecek Haşerat n l!:mrazı Ne

bati re miı~adelc istasyonu binası bedeli keşli olan 29961 !ıra 
4 ·~ kuru~ ıle 'e kapalı zarf usııli ile münaknsaya konulmuştur. 
ihale martın 2 1 ınci cumartesi guniı saat 14 te Vilayet ziraat 

mudurlugtindc icra edileceğinden taliplerin bu saate kadar Uyakad 
fenniye ve kudreıl mail ye Yesikasile bedeli keşfin % 7 ,5 depo 

zito nıakbuıu Yeya banka teminat mekruhu ile teklif mektubu 
ve bu mektupra ayrıca in,asırıdan muvalı.katen .ırfı nazar edilıp 
<cnel atiyede yapılacak: olan 10374 lira 74 kuruşluk inşaat keşfi 

nin vahidi kıyasi flatları iızerindeıı dahi teklHat yapıua.ı ve iza
hat almak için ziraat mektebi dahilindeki mezkiır miıesse~e mu 
diirllığune müracaat ermeleri i!An olunur. 

Et, e'met, ya~ se~ze nıınatasası 
Nalia 1 en ınekte~ i ınü~a1aa komisJonuo~ao; 

Mektebin .3 aylı~ laşc<ınc aic er, ekmek, ya~ sebzenin kapalı 
zarf usuiılc ıhalelerı 16·3-981 pazartesi gitniı saaı 14 te icra olu 

nacıığından taliplerin yüzde yedi buçuk t~minan muvakkatelerini 
ikcısat muha ·ipliği veznesine vererek nıu.addak ticaret vesaiklle 
gümiış suyundaki mektep mubayaat komisyonuna mur~caat eyle
melemeleri ilin olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
lkvoi!:lu Ttinel mevdan.nda523 

... 
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BlN SÖZ 
BİR RESİ~I 

I t':! :: - .~ 

Gazi Hz. ııtıı Aııtarayı aYdetlerlnl ve buna takAddOm eden gflnlerd•kl tettlklerialn lnttbalarını tcsblt eden bu resimleri bir iti 
gllnlllk tealılıOrle ellmlzo reçmı, olmasına ratmoa nefredlyorıu:. Anlı:araya avdetlerini mutealap cumhuriyetin ve memleketin 
bOytlk lltfkball namına feyyaz ve masmlr hareketler vacude getiren BUyUlı: Reisin bu resimlerde bilhassa ballı: lle,bUkOmet teşkillltll• 

Sinema - Tiyatro f 
11. B. Danılbedayi 

temelllerl 
Buakpm 

ıut lU,30da 

GÖLGE 

plyu 8 perde 

Yınn: Nlc
eodeinn 

Nakleden: A. 
Muhtar Bey 

Glte her gün 1111 13 ten itibaren 
ıçıkbr. 

Ala yışındın at•lt çocuklar 
dyatroya kabul edtlmez. 

Ferah sinemada 
Bu gece Halk gecesi tiyatro 

nryeıe ikramiyeli tombala localar 
(125) koltuk (25). 

lsıanbul asliye mahkemesi 4 acil 
hukuk dairesinden: lstanbul Evkaf 
mildilriyeıi ıeralından Btyazıı polis 
merkezi memuru Vehbi beyin refi
kası Nusret hanım aleyhine ikame 
olunan fuzul! lfgal davasından dolayı 
olbaptaki dava istidanameıi sureti 
mumallcyha Nusret hanımın oturdu· 
ğu Pangaltı Çayır sokağında 61-63 
Na. lu hanesine gonderilmiş ise de 
mumailnbin mezkilr mahalli ıerkcdip 
elyevm mahalli ikametinin meçhul 
olduğu beyınlle milbışir tarafından 
blll tcbllğ iade cdllmif ve tahkikat 
hAklmliğlnce bir ay müddetle i!Anen 
teblll!;at icrasını karar verilmiş ve 
dava lstidaanıa bir nüshası da mah· 
keme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan tarihi tl!ndan itibaren 
bir ı y mQddeı zarfında mamıileyha 
Nusret haaımın bu baptaki cevabını 
mahkemeye tevdi etmesi aksi takdirde 
hakkındı gıyap kararı ittihaz oluna
cağı malOm olmak üzere keyfiyet 
gızeıelcrlc il4n olunur. 

Dr. A. kutiel 
CUı, Frengi, Belsojl;uklujl;u ve 

ıdeml iktidar muayene ve elektrik 
ıcdavJhanısl Karıköy Börekçi fırnıı 
sırasında No. 34 

l(ulak, Boğaz, Burun mUtahassısı 

IDr. ~~~ı~.: ~a;:.41 
~öğleden sonra 

Dr. HORHORUNI 
Belsoğukluğu · Frengi ademi iktidar 
ıedıvibanesi. Beyoğlu 1 okıthyan ya
nında Mektep iulı.a'c 35 Tel 3152 

gllsterdlklerl yakın ve derin allkayı mllşabede ediyoruz. 

Bilmecemiz 

1 1 • 4 • 

Soldan sağa: 
1 - Bir tatlı ismi (7). Şart 

edatı (2). 
2 - Bir vasıtai nakliye (5) 

Tüy (3). 
3 - Bir tatlı (6) Büyük (3). 
4 - Nefer (5). 
5 - Kıyafet (5). Küstah (4) 
6- Köpek (2) 
7 - Al (7). 

ı 

Tüccar ve Banka memuru 
olmak için: 

Pı,.arıesl ve perşembe gQnleri saar 16 dan 18 ve ıece 19-21 e ta
dar lld ıınıf açılmıştır. ~lalOmaıı ticariy•, ilmi hesabı ticar~ usulü 
defteri; Ba<ita, müzaafa, Pakradomar, Amerikan usulii ve Bankıcılılr, 
4 ay zarfında muvaffak olanlara muhasebeci ıehadeınamesl verilir ve 
iş tedarikinde muave~et edilir. Dersler 16 l\farı Pazartesi gUoü başlı
\ acakrır. PrOKf•mı meccanen ılm:ık ve kayıt olmak için lsıanbul'da 
Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Lisan vı Ticaret dcr11ne
sine müracaat. llusus! ders dahi kabul olunur. 

Agop Pıkraduni 

• 
ıLLiYET 

MATBAASI · 
Avrupadan getirdiği Tahta Hurufatla BUyUk duvar 

Afişleri yapar. Her mUesseseyc elvcrlşlldlr. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefl,; surette basılmışttr. 

\Jecmua, guzctc, c\rakı matbua, fatura, mektupluk kat,a 
zarf. kartvizit talı'ını deruhte eder. 

Telefon ist 3911 - 2-3 Kitap kısmı 

maarif müdürlüğünden: 
Matbu be~ dersaneli ifa mektep p'anı nümunesi ve yirmi 

üç bin dört yüz otuz iki lira onbeş kuruş bedelli keşifname
si muc;b 'nce Gerede kazası merkez kasabasında yeniden ~a 
edilecek ilk mektep b'.nasının tamamı martın yirmi ikinci 
paza;· günü saat o.ıbe;te icra kılınmak üzre bir ay müddetle 
ve kapa'.ı zırf usü'ü 'le münaka~adadır. Talip olanların şera
iti anlama c üzre İstanbul maarif müdürlüğüne ve Boluda vi
layc '. daimi eı: cüıreni kalem'ne müracaat ey'emeleri. 

8 - Nota (2) Su (2) İle'nin 1- 15.591 ki'o köhne kanaviçe parç .!arı 
muhaffefi (2). 2- 2337 ,, ıp 

Tütün inhisarı Um11nı\ 
Müdiirlüğünden: 

9- Bir rüzgar ismi (3). De- 3- 989 kınnap 
sise (4). İdam et (2). " 

10-- Kabın arkadaşı (5). Bir 4- 40 " çul P· rçaları 
çiçek ve bir devir ismi (5). 5- 1200 11 hurda ambalaj kağ.dı 

ıı _ Saç (3). çok eşya kı- Azapkapısı ve Çapa deposunda mevcut bu eşya satıla-
ran (5). caktır. Tal'p'erin 23-3-931 pazartesi günü 100 lira teminat-

Yukardan aşağı : Jarı ile Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 
1 - Polis merkezi (7). . 
2 - Orta (3). Bir içki (4). 7 - Not~ (2). Sen; (4~: 
3 - Trampetin babası (5), . 8 - Lahım (2). Bır goz ren-

olğunluk (5). gı (3). 
4 - Kalın kumaş (3). 9 - İcar (4). Beyaz (2). 
5 - Yüzün iki tarafı (5), Re 10 - Gizli tutulan şey (3). 

falı (5). Rabıt edatı (2) Dadı (4). 
6 - 11- Bilen (4). Cekiç (5), 

Dr. Süleyman Sırrı 
• 

Dahili hastalıklar. Alemdar Sıhhat 

Yurdu. Cumadan başka 

her gün 

\e işe kr 
• 

· au ıı.çu v u- 'k l 
_1 __ i_zm_ !r ~ol!~ _mu...z~w.ı..ıc._ edilen ler hazırlıklarını ı ma 

PAZAR 
8 MART 1931 'ı 

•t s • 

Rafit Rıza B. ve arkadaflan dUa Romanya vapurlle Atlneyo mlltnecc:llıen lıarelı:et etmiştir. R• tı. 
Rlza B. Atlae'do bazı temsiller verdikten ıonra Garbt Tralı:ya'da da bir seyahat Jcpacak ' te 

muhtelli temsiller verecektir ka 

@ 
SA 

Ea metbur Tıirk muellif ve mugannllerinin 
en son eserleri, münhasıran 

HIBiNIN SESi 
Pllklırında kayıt n iml4 edilenlerdir. 

Mllnlr Nur•tlln B•11ln 

FE 48 [ Kürdlli Hicazkar şarkı. Ey benim bahtiyarım 
Sevdim ben o yumurcağı 

F•rgadl Hafız H•lı/fı B•gln 
A X 1256 Hımidlye türkUsU ve Şu gelen nfalımı • 

LAi• L J. ,,. Nerlıla N. L Hanımlar 

.FQ 4 [ Türkü. Girdlm yarin bahçesine 
Türkü. Meneqc kokulu yari1" 

Hllım•t Rlza Hanımın 

AX 
, , A X 

1236 [ Hüseyal Türkü. Kb kalbimi sUsleyen 
Mabıyyer türkü. Geç oldu nerde kaldın 

~ 
ŞIJküfe Hanımı• 

1253 IConyalı !az ve Şeker Ali 
Bu mUntıhap pltklan evlerinde 

gramofonu ile ne,edar olan her 

aile bulundurmalıdır, 

Şirketi hayriyeden: 
Büyükdere iskelesi mevkilindeki gazino 25 lira bedeli icarla 

talibi uhteslndedir. Fazlaya talip olanlann 12 mart 931 perşem

be günü öyleye kadar Şirketi Hayriye idaresine müracaat eyle

meleri. 

lstan~ul liman sir~elin~eu: 
Merakibimize ağaç usturumaça yapılmak üzre IOO-M- mık'· 

abı beyaz köknar ığacile mavnaların tamlranndı kullanılmak 
üzre 1000 tane meşe yollamaııı pazarlık surerile mübayaa 
edilecektir. Teklifte bulunmak isteyenlerin firketimizin Haydar 
hanındaki vesait ve hareket şubesine müracaatla prtnameleri 

1 almaları ve 12 mart 931 Perşembe gün il saat 8 te umuınl 
müdürlükte hazır bulun mal arı lüzumu ilin olunur. 

• Umum Müdürlnk -

Emvali metruke •• mu-
dirliğinden· 

Semti Mahallesi Sokağı Mo. Nevı ıcın 
'ehrlsl 

Kadıköy Caferağ• l:İrülüs 84 hane 27 
Bostancı Bağdat cadden 494 dükkı\n 4 

Beyoğlu Hüseyin ağa Yenişehir 151 dükkin 12 
Sirkeci Elvan zade Nöbethane 4 hane 60 

Ballda evsafı yazılı emlAkin 9-3-931 tarihine müsad!f pazarteli 
günü saat on dörtte tahriren müzayedeleri mukarrerdir. -- - . : . "', -.~ 

Simdiye kadar emsali piyasada görülmem.İf 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

Rlll B~MONTI 
Lenıt n rayth111 gıyıı neflı, ıerklbl 

fnkal&de ıd 

Rekabet imkanı yoktur 

jiıiiiiiiiiiiiiiiiı1m'!!!iiiiiiiiiiiiiiiiıiıiiiiıiiı ....... lllııiı. 
1 Devlet Demir yolları idaresi ilanarı I 
~t Demiryollan Umumi tdaresi namına bir ıen:-::r:r-" 

detle Mersin limanına gelecek e,ya levazım ve emteamn 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mnnakaaaya konmuttur. 

Münakasa 23 mart 931 pazartesi glbıll aaat 15 de Anka
rada Devlet demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve 
muvakkat teminatlannı aynı günde saat 14,30 kadar komiayon 
katipliğine vermeleri li.zımdır • 

Talipler milııakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankara, Konya ve Haydaroasada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

ORIENTMARE 
AGENZIA frALIANA 

MARITTI~A 

lstanbul - Napoli - MarsilyC 
Ccnova arasında 1 5 günde 

muntazam posta 
lıalyon bandıralı M EMlLIO 

RANDI ~ \'apuru 1 5 Martı J F 
limanımıza muvasalat vı: " t\sl' 
Napoll, Livornı, Marsilya ve Gı 
va içia emteai ticariye ıehmil ıl 
cektlr. 

se 
F 

ltalyın bandıralı • FEnı:R.~ 
ONE • vapuru 1 ı isana d.ıt;ı' 
manımıza muvas•laı ve lı:ıh•alı 
im için emıeal ticariye tahmil 
cektir. 

Cenova ,.eia Marsilyadı ak 
suretile her yer için eııııcai del 
dabi kabul edilir 
Tuna, lstanbul, Marsilya ve 

nova arasında sur'at po;ı 

lıe!yan bandıralı • FEJ)~:ıJ 
vapuru 20 marta dojı;ru limanı 

muvasalat ve ( Varna, Hurgaı, 
tcnce ve Tuna ,. içia cmteııi d 
ye tahmil edecektir. A 

TUNA - AVRUPA HA'l'' 
Maran sonuna doğru Jims 

za muvualaı edecek • Fur.GO 
vapuru Tuna limanları ıçln '" 
detinde A \'rupa için emtc" tici 
tahmil edecektir. 

Fazlı ıah!IAı için Gaiaı&.Ia 
yan Hanında .1 üncü katta 
ıcenıa!ıf;ınn müracaat TclefoJ' 
yoğlu 2' 7 - 2275 __,, 

Bursa Cer, Tenvir 
Kuvvei Muharrike 
Türk Anonim Şirketinde~ 
Hisaedarın, 1931 scneıi roaıl 

30 uncu pazarıeıi günü saat ıt 
Bursa'da Şirketin merkezi ldır<ıl 
ıureti adlyede inikat edecek~ 
heyeti umumh·c içtlmaına 

olunurlar. 
Ruznamei müzakerat: 

1 - idare meclisi rapor> 
braati . 

2 - Murakıp nparuaun ~ 
3 - Biltnço ve klru zarar 1 hının kabul ve tasdiki v: 1 

meclisinin ibruı. 

4 - M celisi idare azısı ırF 
lı:ur'a lcrasllc azalardan Uçte ıf 
tecdidi intihabı. 

5 - 1931 hesap devreli 
mürakıp intihabı ve ücretinin 1~ 

6 - Ticırcı kanununun ~
SM Uncü maddelerinde ıııiJ.6 

mlisaadaun idare meclisi a~ 
lıesı hususunda !darı ro• 
salllıiyet lta>1. , 

idare meclisi namını mıırabbf 
G. H.~NS of 

NOT - işbu il4n heyed J! 
miye içtimaının 18 mart 9 ıl' 
olacağını dair eve iki il:l.nı iptal • 
yerine kaim olmuştur, / 

Kadıköy sulh ikinci !ıukU~ ' 
kcmcıindcn: . d 

Kadıköyünde Ra ım pı. 
halluinde iVlühcndis sokağı~". 
numan.lı hanede milsıecir<P ~ 
iken vefat eden ve ıerckesiP• ,p 
kemece vuıycı edllınir olan Jı' 
iadini adliyeden lsmail 1Jakk1 

11 
alacaklıları ile borçl11larınıP. 
lllndan itibaren bır ay içinJ• ı1' 
racaaıla kaydı keyfi veı ıyle f 
lüzumu Kadıköy sulh ikinci 
kemesinden illn olunur. _..,/ 

Pertevniyal V ııkfındaO' JI 
Köprübatında Valide hafi' 

nunda 7 No. oda açık arıırııı'.ı<i 
uı•' tile ve 20 gün müddetle ın . U 

konulmu~ıur. Müıayede gıiJI f 
mart 93 l ıarihine miludll ••1' f' 
dür. Klrılımık lsıoyenJeriP 11;/ 
ınezkOrda saat on beşe kadar 11-fl 
Evkaf müdüriyetinde P•~oı' 
vakh idareılne veya idare ınC 
müracaat eylemeleri. ~ ;5 

Mes'ul Ml,idür: Burıı-" 

ti 
si 
d 

F 
h 


