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BUGUN 
2 aı:l sabilcde : 

Son ve haricr haberler 

S üncü ahifede: -- -
Gayrt ınilhadlller hük6-
metten ne fRth· orlar? 

araruuda ihtllAJ. 
l Meklcp temsilleri dcüJ 

kodu uua n1aıtrtl ~mlnt 
ne J1yor? 
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I • .. 
Rusya ile bahri tahdidi teslihat yaptık Fransa - İtalya '1 -

te:a~:ı~ah~;b~t~~::n~~.~ 2 Avrupa ı·ııı·ha gıliılrı·yoruz (Her ikisine ait~el~raf-laınanlar 1 intikal eden en rJ?~- - 1 na lar son haberlerımızde) ?irn siyasi meselelerden bin 
ıdi. Harbi umumiden evvel, 1- ------------------·---------------------:-:~-----------------
t<ılya İttifakı müselles l'.iimre-ı 1 o·· rfAı ı·dare 1 Son vazı.yet nedı.r? sinin' bir uzvu olmakla beraber, 
i ,giltere ve Fransa ile müna
Sebatı da:ha samimi' idi. İtalya, 
milli vahdetini geç teşkil etti
ginden Asya ve Afrika, Avru
Pa devletleri arasında taksim 
edilirken, hissesini alamamış
tı. İttfakı müsellese, hissesini 
temin etmek için ginnişti. Fa
kat ittifakı müselles kombine
zonunun bu hedefe varmak hu
susunda büyük bir yardımını 
görmediğinden, İtalya, itilaf 
zümresinin her biri ile ayrı ay-
n itilaflar aktetmişti. Binaen
aleyh hükmen ittifakı müselle
se bağlı olma!cla beraber, filen 
Fransa ve İngiltere ile dos~ idi: 

Harbi umuminin bir netıcesı 
Fransa ile İtalya arasındaki 
ihtilafları tebarüz ettirmiş ol
nıasıdır. Çünkü harpten evve~
de mevcut iken, daha hayatı 
meseleler karşısında ikinci 
Planda kalan bu ihtilaflar harp 
ten sonra Almanyanrn zaifla
ttıası ve Avusturyanın imhasile 
birinci plana geçti. İki latin 
ınil!eti şima1i Afrikada, Bal
kanlarda Akdenizde ıhülasa si-

' Yasi ve iktisadi alakaları olan 
her mıntakada ihtilaf halinde 

Muhtarlar hu mahalledt hararetli bir faallytt gösteriyor ve dtfterltrl do/dıırııyorlar 

intihabat faaliyeti bütün mahal
lelerde canlı bir safhaya girdi 

Hey' eti teftişiye dün Valinin riyasetinde 19 a kadar 
devam eden bir içtima yaph 

i~iler. İtalyan - Fransız .rekabe- B. M. Meclisinin tecdidi in- ratlc gönderilmiştir. Dün sabah suretle son tahriri nüfustan son 
tı yeni siyasetin bariz bır husu- tihap kararını müteakip faaliye- tan itibaren muhtarlar mahalle- ra nüfusun ne kadar arttığı da 
siyeti olarak nazara çarpıyor- te başlayan İstanbul fırka mer- !erindeki evleri ayn ayn dola- meydana ÇJkacaktır. 
du. kezi ve hey'eti teftişiye dün de şarak nüfus kaydına başlamış- Muhtarlar bu cetvelleri ma-

Son hafta zarfmda İtalya ile mesaisine hummalı bir surette lardır. Elde iki nevi cetvel mev- halle ve isim sırasile perşembe 
Fransanm aralarındaki ihtilafı devam etmiştir. Hey'eti teftişi- cut olup 18 yaşına kadar olanlar akşamı intihap hey'eti teftişiye
hallettikleri bildiriliyor. İngil- ye dün de öğleden sonra saat bir cetvele ve daha yukarı olan- sine teslim etmiş bulunacaklar
terenin tavass!ıtu ile Londra ikide içtima etmiş ve bu içtima lar diğer cetvele kaydolunmağa dır. Perşembe günü akşaıruna 
bahri tahdidi teslihat konferan hararetli bir surette saat 7 ye başlanmıştır. kadar vatandaşların kaç yaşın
sında halledilemeyen ihtilaf, kadar devam etmiştir. Cetvellerin doldurulması ga- da rey verınehaklarl olduğu an-
bütün Avrupa pa~tahtlarınd~n Dünkü içtimaa vali ve beledi- yet süratle yapılmaktadır. Per- !aşılmış bulunacaktır. 
gelen haberlere gore hall.e?ıl- ye reisi Muhiddin B. riyaset et- şembe günü akşamı bu işin bite- Teftiş hey'eti cetveller üze
ıniştir. Fransız - İtalyan ıtıı~a- miştir. ceği kuvvetle ümit edilmekte- rindeki tetkikatını iki gün için
fının esaslan henüz neşredıl- İntihap hey' eti teftişiyesi in- dir. Dün akşam da mahalle muh de ikmal edecektir. Cetveller 
ttıemiştir. Bugün g~~~l~~.e tihaba esas teşkil edecek ihzarat tarları kaza merkezlerinde top- tekrar mahallel~re i~~e edilecek 
çıkan telgraflarda bıldınldıg~- işile meşgul bulunmaktadır. )anarak vaziyet hakkında izahat ve halkrn görcbılecegı yerlere 
ile göre, itilif çarşamba gü- Tabedilen cetveller kayma- alıruşlardır. Cetveller muhtar- talilı: edilerek 15 gün asılı bu-
nu neşredilecektir. kamlıklar tarafından nahiye ve lar tarafından gayet muntazam lunacaktır. 

Bahri tahdidi teslihat hakkında mahalle ihtiyar hey'etlerine sü- doldurulmakta olduğundan bu (Devamı 5 inci sahifede) 
bir itilaf cihanın büyük deniz dev- ====================~===================== 
letıerind~n başka hiç bir devleti doğ- Namzet Jı•stesı· harı·-•udan doğruya alakadar etmez. Çün-
ltU bu beş büyük devletle bahri inşa-

Hilsegin B.in 
iflası at ıııeaelesinde rekabete çıkacak bir • d k ı ı 

devlet yoktur. Bahri tahdidi teslihat, cın e a an ar 
deniz hakimiyetini bu devletlere da- 1,000,000 flJrk /irR-
ha ucuza mal etmeğe yardımdan baş- B D 1 k • A M )" B ı.a bir gey olm•d•ğma göre de, Zühtü . ~a ı esır, . utta ıp . 111ndan tazıa borç mu 
•iıllı ve harp ile bir alfil<aaı olamaz. M J l• • l l İbrahim paşa zadeler ticaret-
Binaenaleyh tahdidi teslihat itilafla- a atya Va lSJ 0 UYOf ar hanesi ve mezkur müessesenin 
rı, zengin cihan devletlerinin bi- sahibi Hüseyin 

rer aile anlagmalarından ibarettir .. Gazi Hz. nin büyük kongreye vereceği Bey hakkında. 
Fakat Fransa ile İtalya arasındaki .. • I •h . d• ikinci ticaret 

bahrt itilSfın şümulü ne dir? Malum~ raporlar ÇOk muhım esas ar 1 tıva e tyOr mahkemesi . ta 
dur iri, bahri tahdidi teslihat meselesı ANKARA, 8 (TELEFONLA) - ri mukarrerdir. ~a~mdan venleı 
YilzUnden sürüp gelen ibtilU, yalnız Halk Fırka11, Liderlerine ve merke- Yeni meclis intihabı oluncaya ka- ıflas kararı he
!U kadar harp gemisi, daha az ve- zine iotihahatt': namzet. liıte~ine i- dar eaaalı hiç bir kanun neşredilme- nüz iflas masa
)'ahut daha fruıla yapılması noktasın- simlerinin ithalı temenru ve nca11nı mesi ve mevcut kanunlardatadilat ya sına tebliğ e-
da d '"] F ·ıe İtalya arasında nabk yüzlerce telgraf v~ mektup pılmaması kararlaımııbr.Bunun için dilmemiştir 
. egı • ransa. ı. .. .. . gelmeie hatlamıtbr. Yem namzet gerek valilerin satahiyetlerine, gerek İfl' k · 

sıyasi müsavat gtbı daha ıumullu bır ı· t • harı"cı"nde bırakılacak olan ida- ll'ml . . • fı as aran . . . . . d ki ıa MI se memur ve mua ı enn ııyası r· .. • 
mesele ıdı. Yanı ıkı ~evl~t arasın ~ reci meb'uslardan Zühtü Beyin Balı- kalarla münasebetlerine ait hüküml dun bu tıcaret-
b~tün ihtil3fları camı id~ .. Acaba şun- keıir valiliğine ve Ahdülmiıttalip Be . • . e hanenin Ticaret Hüseyin Be 
dı aktedildiği bild.ir~en ıtil:lf, n~ d.ere yin Malatya valiliğine tayin edilmele Devamı 5 ıncı aahıfede) Odasındaki sicilindeki k el . 
ceye kadar diger ıhtılifları şamildır?. _.. ... --........... " ......... _. ............................................. ,,.., ........ ..._. • d'l . . ay ·1 ~n 
Bu, Fransa ile İtalya arasında umumi ışare.~ e ~ mıştır ... 
bir anlaşmaya mukaddime midir?. Huseyın Bey dun AnkaraJan 

İtilaf meselesi etrafında şimdilik şehrimize gelmiştir. Mumailey-
her tarafta azami ketumiyet muhafa- hin alacaklılarile bir konku cda-
za edilmektedir. Bir kaç gün evvel, ta yapabileceğine ihtimal veril-
Fransız meclisi meb'usamnda Harici- mektedir. Sindik hey'eti de he-
ye bütçesi müzakere edilirken aza- nüz teşekkül etmemiştir. Tıca-
dan biri Fr~nsız- İtalyan mlin;sebatı 
bakkınd~ .bır sual takriri vermiş iken, ret mahkemesi Amerikan Eks-
bu talmrı ansızın geri almıştır. Ba- pres Bankasının matlubu c lan 
ııları da bu münasebatın esrarengiz Devamı 5 inci sahifede) 
bir safhada olduğunu ıöyleyincc M. 
Briand, esrarengiz bir vaziyet ~ev
cut olmadığım -~a~at. ş~di.lik bir şey 
•öyleyemeyecegını bıldirıruştir. Bize 
kalırsa, Briand'ın tavur ve hareketi, 
sözlerini nakzediyor. Fakat funu da 
itiraf etmek lazımdır kı, harpten son
raki siyaset aleminde bir Fransı.z
İtalyan itilafı, harpten evvelki dUn
Yadaki Fransız - Alman it!IUı kadar 
mü kiildür. 

Hamallar intihabı bitti .. 

, ............. iC:aı~ 

Son Osmanlı 
padişahları 

Menemende tab~i Son iki taksit te komisyon emrine 
h~yat avdet etti, verildi, ihtilafın halli bekleniyor .. 
Dıvanıharp azala- .. - . -. 

ı . .. .. M. Mubadele komısyonu bugün umumi bir 
n zmıre donduler içtima yapıyor, T. Kamil B. Ankaradan gelr!ı 

IZMIR, 8 (Hu•uıi) - Menemen- Geçenlerde davet üzerine Ankara
dek.i örfi idare dıin gece saat 24 ten ya giden Muhtelit mübadele komis· 
İtibaren kaldırıldı, tabii hayat haşla- yonundaki baş murahbaaımız Tevfik 
dı~ Seyrüsefer veıikaıız cereyan edi· K.limil B. dün avdet etmiştir. 
yor. Gazete ve mektuplar üzerindeki Tevfik Kamil Bey Ankaraya Bil
sansör de kaldırılmıştır. Divanı harp yük Millet Meclisi içtimama iştirak 
azaları ve zabıt katipleri lzmire gel· i~in gittigini söylemiş ve komisyona 
diler, Divanı harp müddei umumisi •it işler hakkında şu izahatı vemıış 
Hidayet ve muavini Fuat Beyler hu- tir· 
raya ıı:el~rek e•ki vazi.fe~e~ine haşla- . "- Haziranda Garbı Trakyaya 
dılar. Dıvnnı harp reıslığınce Mene- gıderck orada tetkiki icap eden bü-

. mende vazife gören polis memurlan tün işlerle meşğul olacağım, bittalıı 
ile zabit katiplerine birer lakdirna- vaki olacak şikayetleri de mahallen 
me verildi. tetkik edeceğim. 

Şeyh Asımın evrakı Yunan hükfımctinden son müba. 
IZMIR, 8 (Husuıi) - Divanı dele itilafnamesi mucibince, alınması 

harbın elinclekiŞeyh Asıma ait evralc lii.zım gelen truıminatın son iki takıi 
lzmir ağır ceza mahkemesine, Son ti mübadele komisyonu emrine veril
posta muhabiri Adnan Beye ait ev- miştir. Emlakin iadesi meselesi tama 
rak aıliye mahkemesine verildi. Mu. men hal ve intaç edildikten sonra bu 
balı:eıneleri yapılacakbr. paralar hükilmetimi~e teslim oluna-

Mahkôm Foça kaymakamı caktır. 
IZMIR 8 (Hususi) _ Divanı Komisyonun meaaiai daha ne ka-

harpte bi; seneye mahkfun edilen dar süreceği fİmdiden kestirilimez. 
Foça kaymakamı Lütfü Bey latanhul Bu, işle~n b~tmesine t~bidir. Komiıı
hapishaneaine sevkedilmek Üzere hu- yonda hıç bır tebcddul yoktur. Ye
raya getirildi. Yarın gönderilecektir. ni teıkilat icrasr mevzuu bahis değil 

dir. 

Kadınlar 
intihabata iştirak 
etmek isteyorlar ! 

Birlik Ankara ya hey' et 
mi gönderecek ? 

Aliye Esat Hm. 
Kadmlar birliii heyeti merkeziye

,; hu çarşamba günü toplanacaklrr ... 
Dün, kadınlann da intihabata itti

rakleri için kadın birliğinin Ankara
ya bir heyet göndererek teıehbüsatta 
bulunacağı fayi olmuştur. 

Bir muharririmiz bu fayianın ııh
hatını anlamak üzere dün Kadınlar 
birliğine gitmiştir. Birlikte reiıe La 
life Hanım yoklu. 

Muharririıniz azadan Aliye Eıal 
Hanım ile görütmüştür. 

Tali komisyonlar, takviye edildik-
ten sonra kendilerinden matlup olan Ttv/lk K4mil Bey 
failiye~i gösterdikleri için işler silratı Komisyon heyeti umumiyeal bıı
Je takip olun?'aktadır. Ancak alaka- gün toplanacaktır. 
darların hep~ hakl~n:ıda adilane mu· Bu içtimada tii.li komisyonların son 
amele yapabılmek ıçın . mahall.inden on beş günlük faaliyet raporlan tel· 
sorulan husu~t. dolayısile tct kıkatın kik olunacak ve reis M. Rivas kom is. 
u.zar;ıası zarurıdır. Ve bu. vaıiyc- yonun işleri etrafında bazı tebligattz 
tın ıcabıdır. bulunacaktır. 

Komisyon dağıldıktan sonra me- Arnavutluk ahaliıinden olup ıı 
m?rlan~za ikramiye. ita. ~dili~ rd~- İstanbulda bulunan bir takım eılu 
mıyeceğı hakkında şımdılik hiç hır am Türk tabiiyetinde olduklan hal 
karar ~ktur. • . . de etabli vesikası istemeleri yüzün. 

Ha":cıy.e vekıiletınden komısyona den çıkan ihtilaf iki heyetl mUrahha 
n~e~ılmış.olan memurlar .k~misyo~ sa arasında halledilmekte oldufu içiı 
daki •ş!er bıtınce gene Harıcıye emn bu meselenin komisyon' heyeti nmu 
ne verileceklerdır. . miynine intikal ctmiyeeeill anla ıl· 

Fakat bunların mıktan azdır., mıştır. 

Yunan - Bulgar hudu
dunda yeni müsademe 
Bir Bulgar çetesi hududu geçmeğe teşeb

büs etti ve müsademe 5 saat sürdü 
ATlNA, 8 (Apo) - Makedonyada bulunan dördüncü Yu 

nan kolo~~u ku_mandanhğmda1! Harbiye nezaretine gelen te/g. 
raflara gore, bır Bulgar çetesı, Katon köyü ıimalinde Yunan 
Bulgar hududunu geçerek, Yunan toprağma girmeğe çalışır
ke_I} Yunan hudut müfrezesi taralnıdan görülmüş ve derhal 
D?usadeD?~!e .başlanml'Jtır. Bulgar ~udut karakolu da ateşe iş. 
tırak ettıgı cıhetle, musademe genu;lemiş ve tam beş saat sü 
müştür. Bu müsademeye iştirak eden Yunan kuvvetleri i; 
manga kuvvetinde idi. Neticede, Bulgar çetesi püskürtülere~ 
Bulgar toprağına çekilmeğe mecbur kalmıştır. Müsademe m 
danında. bir komiteci maktul olarak bulunmuştur. Yunan11/7, 
dan zayıat yoktur. 

. flli~is~nin d~ha ziyad.e tenevvür etmesi için mütemmim tat 
sılata ıntızar edılmektedır. 

Aliye Esat Hanım böyle bir teteb
hüslen haberi olmadığım, henüz ko- ı 
nuıulmadığmı söylemiştir. 

Muharririmiz: 
- Çar§"JOha goinkü içtimada da 

konufmıyacak mısınız? demiıtir. 

-
12 mart perşembe 
Yıldız ve Meşrutiyet Aliye Esat Hanım, biraz düıün

dükten ıonra manidar bir tarzda: 
- Belki, demiştir. 
Vaziyetten ve Aliye E•at Hanı· 

mm ketümiyeti muhafa:.a etmek iste 
mesinden de iıtidlat olunabilir ki. 
birlikte bu me"Cle velevki husuıi ol-
un görü~ülmcktedir. 

Bu ran! 
Adil Bey böyle bir 
ihtimal kalmadı-
ğını söyleyor .. 

Tahsin Paşanın hatıratını 
neşre başlayoruz .. 

Tahsin Paşanm hatıratım 12 mart perşembe 
gününden itibaren neşre başhyoruz. 
. AfJ':!ü!.h~mit .... devriniz: ~e Yıldız sarayının 
ıç yuzunu. b'!t".n hakıkatıle ihtiva eden bu 
hatırat karılerımız tarafından büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvakkatten teehhüre uğrayan bu hatırat 
şimdi Yıldız saraymın meşrutiyete tekaddüm e
den zamanlardaki esrarını, Abdülhamidin meş-

Ahmet ~OKRO Hamallar cemiyetinin intihabı dün akşam saat 16 da niha
yet blilmuştur. İntihap sandığı cemir.etin Meymenet hanında
ki merkezinde bulunmakta idi. Dün Usküdar. Kadıköy, Adalar 
hamal bölükleri ile, evvelki günkü intihap esnasında reylerini 
istımal etmeyen bir kısım hamal bölükleri de gelmişler ve rey
lerini istimal etmişlerdir. İntihabat sükuı:ıetıe devam etmiştir. 
Reylerin tasnifi~e b~gün .?aş.~~n::ıcak ve kimlerin he~eti id~re
ye intihap edildıklerı bugun ogleden sonra anlaşılabılecektır .. 

Politika 11 marttan 
itibaren bu heyecanlı 
tefrikanın neşrir.e 

başla yor .• 

Şehrimizde tcftişatta bulunan Ma- r~tiyeti niçin ve nasıl ilin ettiğini, meşrutiyet ip-
liye vekaleti teftiş heyeti reisi Adil tıdalarında Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey-
Bcy dün Ankaraya hareket etmiştir. lediğini ihtiva edecektir. En mevsuk maPmata 

Şeyh Saidin oğlu 
A _:\NKARA, 8 (TELEFONLA) -
s!rr~eza mahkemesi salı ırünü Şeyh 
.., bdın oğlu S Iahaddin ve arkadaşla
tiı-, aldandaki kararını tefhim edecek 

afsilatmı Politika sü
tunlarında bulacaksınız .. 
•ıızı .... mı1ımc:msı1m111 ........ 

Adil Bey bir muharrimize demiştir- u 
ki: istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala-

- İstanbulda Borsa işlerini tet- ka ile okunacağma eminiz. 
kik ve teftiş ettim. Bu husustaki ra-
porumu vekalete tevdi edeceğim. 12 mart perşembe . b ki . . 
Katnbiyo va iyetimiz çok iyidir. Bor- yı e eyJDJZ.• \\ 

'Devamı 5 inci sahifede} • -

-·· 
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Hukuk bahisleri 1 

İcra ve İflas kanununun 
tadili münasebetile 

VI Sıddık 8anıl 

İcra ve iflas kanununun tica- sadır olur ki ekseriya itirazın 
ri senetlere müstenit haklan ta kanuni şartları haiz olmamasın 
kibi güçleştirdiğinden ve tüccar dan dolayı reddinden ibarettir. 
Jarın haklarını zamanında isti- Fakat bu karar kanunun azami 
fa edemediklerinden bahsedili- olarak tasavvur ettği on gün 1 
yor. Filhakika icra kanunundan zarfında değil belki iki üç ay 
<;ika/et edenlerin mühim bir kIS sonra çıkar ve maatteessüf iş 
mını da ticaretle meşgul olan- gene bitmiş olmaz: 167 nci mad 
!ar teşkil etmektedir. de böyle itiraz üzerine verilen 

Halbuki kanunu tetkik etti- karar aleyhine tarafların beş 
~imiz zaman poliçe ve emre mu gün içinde mafevk mahkeme 
harrer senetler hakında, adi se- ye müracaat edeb:leceklerini ka 
:-ıetlerden ayrı ve seri bir takip bul em:ıiştir Bu mafevk mahke 
usulü kabul edilmiş olduğunu me İsvıçrede Kanton mahkeme 
görüyoruz. İsviçre müellifleri sidir. Bizde ise temyizdi~. _Mah 
de nakit gibi tedavül etmesi la- k~meler bu kara_rl~rı~abılı_ tem 
zım gelen ticari senetlerin bu yız olmaslll:d~ ıstıdlalen bır de 
meziyetlerini muhafaza edebil- alacaklıy.': ıla'? almak ve borç~ 
meleri için alacaklıya süratle luya teblıg ettınn7k mecburyetı 
hakkını istifa imkiııı: vermesi la tahmil eder!er. llam en aşağı 
zım geldiğinden bunların icra bir haft~da alıı:ır. Tebliğ de bir 
kıymetleri hakkında kanuna hu mesele?J~ ve ruhayet bo~~lu ge 
susi hükümler vazedildiğini söy ne vahı ~ır sebeple beş gun s~ 
\erler Ticaret aleminde emni- ra temyız eder ve evrak temyı
yet v~ itibarı temin için ticari se ze gider. Tem~iz tasdik eder
netlere daha müessir müeyyide- se gene fazla ~ır ~ey kazanmış 
ler vermek ve ticaret hayatının olmazsınız, çwıku borçlunuz; 
esası olan sürati temin etmek lü borçtan kurtulma davası açar 
z~unda zannederim ki, tekmil ve ~~ki gene tehiri icra kararı 
hukukçular ve iktisatçdar müt- alabilır. 
tefiktir. Halbuki ~cra daireleri işi der 

hal mahkemeye gönderebilse-
Dediğim gibi kanun emre mu ler ve mahkemeler de hemen 

harrer senetlerin poliçelerin ta- tetkik edecek vaziyette olsalar 
kibini hususi hükumlere tabi tut ve 164 üncü maddedeki şrtları 

1 mu§ tur: Alelade alacakların tes haiz olmayan vahi itirazları 
1 viyesi için ödeme emrile verilen tarafları dinlemege lüzum gör-

mublet on beş gün oldıiğuhalde meksizin reddetseler ve mafevk 
c~1 ı bu nevi senetlere müstenit takip mahkeme meselesi de daha ame 

te üç gündür. Borçlu icra daire- li bir şekle konulsa poliçalar ve 
i s .!e ancak üç gün zarf nda mü- emre muharrer senetlere müste

ra-atla itiraz edebilir. Adi ala- nit takipler bir hafta,nihayet on 
ca~ !arda itiraz icrayı .hırdurdu- beş gün içinde yani kısabir müd 
gıı ve alacaklının mercie ar- det ::r.arfmda neticeleruniş olur. 
zu~.al!e. mürac~a~ ederek i~i~azm Demek oluyor ki poliçe ve em 

ı ret mı ıstemesı lazungeldtğı hal re muharrer senetlerle takip 
de burada itiraz üzerine icra dur yapan alacaklılann ve binaen
makla beraber alacakhya işi aleyh tacirlerin şikayetlerinin 
itiraz merciine götürmek külfeti sebebi de kanun değil belki de 
t~l_u?il edilmemiştir. İcra daire teşkilatın kifayetsizliği, içti-

~ M ıtırazı derhal mahkemeye gön hatların kanunun ruhuna, istih 
l ı clemıekle mükelleftir. 163 üncü daf ettiği maksada muvafık ol

madde mucibince "Mahkeme mamasıdır. 
. derha.l ve nihayet beş gün için- Mütehssıslar komisy<>nunun 

• ' de itiraz hakında karannı verme esbabı mucibe lityihasında bu 
' ğe mecburdur. Mahkeme ilci ta noktaya pek temas edilmediğini 
1 rafı dinleyip dinlememekte ser görüyoruz. Kanunun Meclis
. !:Jesttir .. " İtirazın kabul edile- teki tetkikinde 164 üncü madde 
bileceği halferi de kanun tasrih nin bir kerre daha gözden geçi 
ve tadat etm~tir. Bunlarda tedi rilmesi ve 167 inci maddedeki 
ey· müsbit bir vesika gösteril- mafevk mahkeme meselet;inin 

ı · TI c ,i,ciddi esaslara müstenit bir daha ameli bir hale getirilmesi 
, 1 alıteli!... iddiası veya senedin ve nihayet icra islerinde ilam 
• ıu "imsür kalmasını mucip bir çıkartmak tebliğ ettirmek gibi 

f ukuki sebebin mevcudiyetini külfetlerin bertaraf edilmesi şa
. ddi bir surette gösterebilecek yanı temennidir. 
·suslardtr • • • • • 

Fakat k~nunun koymuş oldu Levazım zabitliğj 
,u bu hususi hükümler emre se ANKARA, i - Deniz leva-

. ıet ve poliselere müstenit takip zun zabiti yetiştirmeğe da:r ta
l -ri kolaylaştıracak ve müddetle limatname ~ey'eti Vekileden 

ı kısaltacak yerde büsbütün u- çıkmıştır. Talımatname şu şe
amasıru mucip olmaktadır.: İc kildedi. 
a daire~inin itirazı üzerine dos 1 - Denizde levaztm sınıfı 

; ayı mahkemeye resen ve der- ihdas edilmiştir. 
al göndermesi lazım gelirken 2 - Karada oldugu gibi, de
matteessüf ancak alacaklının nizde de ileride levazım zabitle
ıusir takipleri ile ve aradan e- ri yetiştirinceye kadar halen le

ı eyce bir müddet geçtikten son vazını işlerinde kullanılan zabit 
\ı gönderir. Mahkemelerimizde lerden bu sınıfa geçmek isteyen 
ı;ler tabii' haddin cok fevkinde llll'den Müdafaai Milliye Veki
. ığılınış bir haldedir. Binaena- letince mevcut ihtiyaca ve ikti
r •yh kanunun dediğ\ gibi derhal darlarına göre tensip olunanlar 
1 e hattii nihayet beş günde bu i- ve mevcut askeri katipler bu sı
' e bakamazlar. Bilfiil ancak bir rufr teşkil edeceklerdir. Talipler 
IY ve daha sonra bir müddet ihtiya,çtan fazla olursa müsaba
, in gün alabilirsiniz. Mahkeme ka acdacaktır. 
;i tarafı dinleyip dinlememeı,_ 3 - Halen göverte ve maki-

1: serb~t.old~ğu halde mahke- ne mülazımlar - katip müstesna 
el rımızın bır cogu her halde - gedikli zabitler daha bu sınıf

ı 1lemek ıııkkını ·ihtiyar ederler. tan çıkamazlar. 
i hakika itirazını mahkemeye 4 - Levazan sınıfına naklo

' ., etmek imkanını borçluya ver lunanlar bir daha bu sınıftan çı
ek fena bir ey değildir. Ve İs kamazlar. 
ere müelliflerinden buna taraf 5 - Levazım sınıfına tefrik 

1 
r olanlar vardır. Fakat maatte ve nakledilen zabitler tedricen 

,osüf bizde itirazların bir çoğu levazım kursundan geçiri!ccek
!i4 üııcii maddedeki şartları ha- tir. Kursun i'.tmalini müteakıp 
ı değildir. Ekserisi eski sakim mukaddema levazım işlerinde 
,·y.:!da tevfikan, maruf tabiri- bulunmamış olanlar donanma 
msılı inkardan yani borcum ve müessesat ve levazrm işlerin 

1 ıktur sözünden ibarettir. Malı de altı ay kadar staj görecek
.meforimiz hic olmazsa kanu- terdir. 
şartlan haiz olmıvan böyle Yeni rapor 
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HARiCf HABERLER •• 
Avusturya ile Almanya arasında 

Alma11ya hariciye nazırının Viyanaya vuku 

Karadenizde tahdi 
teslihat 

bulan seyahati etraflııda neler söylendi? Rusya ile buna dair aramız 

Müsavat 1 fBuıgaristan mektubu 11 Fransada bir protokol imzalandı. 
· . , . Sabık Bulgar . .. iki devletten biri, diğerine haber v 
lkı ta:raf ta galıp- ÇarıFerdinand Aylardan b~rı su- meden yeni harp gemisi yapbramaya 

lerden SOFYA, Mart - Eski Bulgar kra ren tahkıkat de~~~RAteslih'. 8 tm(A.Atah) d"d"Karhakakmdeudizl ess~sb~d.tl~I~? ·""b rf~ kitiı -
. .. B l · tanıa oanr• a ı ı a )'enı ır e ı ını ı raz euue 

b • lı Ferdinand bugun u gana fh • d" Türkiye ve Sovyet hükümetleri ara- 17 kanunue...-rel 1929 tarihli pr 
UflU JSteyor haricinde yatıy~r. bin merke. A SOn Sa aya gır J mııla akit ve 7 mart 1931 tariliinde lii apğıdaki br!flıltlı teahhüt. 

918 de umumı har . zı •- . Ankarada hariciye vekili Or. Tevfik mal etmeğe laırar vermiılerdir: 
'L~?';,~ r~pa ~~vle~eri ve B~~ıa~n ale,.- PARİS, 7 A. A. - Malıye Riittü Beyefendi ~e Sovyet büyik " liri yüce akit waftan h 

hınde • n~tıce =• uz~ "'e;:' nezareti nakit muamelatı sabık elçisi M. Suriç taraflanndan imza o- digeı- akit tarafı altı ay evvel 
l~ket~ gı~en ç~ . er bir"':. müdürü ve Fransız bankası ikin lunan protokol bcrveçhi aitidr: dar etmeksizin Karadenizde ve 
ıımdı yetmi~ y~ıaa gınD1f a:- ci müdürü M Farnier parli- " iki )'Üce ikit taraf 17 kanunuev- denize bititik denizlttdeki harp 
yardır. Ferdinıınd uzun ~"':' - . · . ' •el 1925 tarihli muahede ve 17 lcinu- ııanmalamu takvi,.e edecek !ı 
garistan hü~darbiı et~. Bır - men~~-~kat komısy~n~nd~ nıaevvel 1929 tarihli protokolün ibti- bir harp ııemiaini tezgiha ko 
mani"': Bu~g:""ı~tao pren11 ve Şarla verdıgı ıfadede 1929 teşrınısanı .,. ettiği aali prensiplere iptina ede- cak ve ya ı.öyle bir rıemiyi 
R~melı valisı ~ye anılan ve Oı~n- sinde Oustric eshammın gayri rek aralarnıdaki sulh ve dostluk mü- tezıihlorma sipar~ ehniyccek v 
lı nnperat

5
or

1
1ugu. ~=dd• so~de tabii surette yükselmesi üzerine ~selıetler.nin taluiyesini emel edin- hıat mezkür denizlerde bulunan 

her sene 11 tan ,...... e lazımll diklerind t b · t--'ih d" L- d · c!"ki · · da 1ornuzı bi bu tereffuun sebepleri hakkmda ~ mevcu er neva .,.. a- ı .... rp onanma•mın Jım • 
tını an:etmek ıçın haJm r tm balaki surette azaltılması devam külMinü 81'ttırmPkta müe11ir ol& 
fesle lstanbula ~d':' miitür _ F~- tahkikat yapılmasmı istemek lı bir <ulbün yegine sailam' zamanı cek herluıngi bi• tedbire teveH· 
nand P:""' 908_ ı~!a~'?'. _ mıateakip tasavvurunda bulunmuş oldu- olduı; ·.na kuvvetle kani bulundukla- lemeyecektir. lfbu miitemmim 
Bulpns~ ıstiklalinı ila~ _eder~ ğunu, fakat müddei tımumilik rmdan ve umumi tahdidi tcslibatın kol tasdik ed.ilecek ve tasdiki 
~!'na e•ki Bulgar !-cıru gıi;~' makammda müteşekkil maliye, tahakkukunu i•tihdnf eden mesaile- den itibaren 17 kô.nunuevv1 19 
ti. BW"ada ?r F~dina=tmak ans dairesi tarafından bu fikrinden rinde bundan böyle dahi devam et- rihli protokolün mi;teınmim c 
tan da neler yaptıgıoı a . uzun . . . _. . .. . . mek hususundaki sarsılmaz emelleri- olacaktır. 
olu~. y~u~i .. h":rpte Bug~rıstanın ı vazg~çı;~ldıgını soylemı.~tır. M. ni izhar etmek istedil<lerinden iki 7 mart 1931 tarihinde A 
ma~lubı~eti uzen~ Bulgar~sta?' tu Farruer ın beyanatına gore, 930. memleket arasında teyeınmünen te- imza ~dilıniıtir." 
k~dıp gıdeı;ı Ferdınan~ın şı_md~ yet- kanunusanisinde ayandan ve sa-
mıt yaıını ıdrak etme" veoılesıle bu bık 1 d M J D A • • h d 

da efkar umumiye"" düşündü ne nazır.a.- an . can uran- tt 
~~uetti? .. ~u pyanı dikk ttir. Eski beraberinde Oustric'de bulun- vrupa 1 1 a 1 na 
hükümdann Bulgaristana pek çek duğıı halde kendisini ziyarete 

~ ~?:n:ıet ettiğinder.. b~hsedenler az de- ve bu münasebetle hususi ~ir ı • • ' 
. gıld':'". Buna mukabil sabdı: çarın ~- teşebbüste bulunmağa gelnıış- gırıyo rMZ. 

.l.f. Cıırııu l leybınde olanlar da vardır. Maamafih t" M F · O · 'd 
F d. d"d b ın d k B ı ır. . arnıer ııstr c en 

Geçen haftanın beynelmilel 1 er ınan an. • •e er en u garı · • ·· ' · · · 1 • • • • • • • • 
. · • . . matbuatından ışte bu anlaşılıyor. Fa- bılançolarmı gondermesmı ıste- Harıcıye Vekılımızın komısyona go 
sıyase.t ~lemıı:de en f~Y~nt dık icat ahiren bir ecnebi muhabirine va- miştir. Oustric, bunu vadetmiş • v. • • •• • • • 

kat hadısel~rınden hırını de A_l ki ola_n bey.analı dolar11ile Ferdinandj fakat verdiği sözde durmamış- derdıgı cevapta teklıfın kabulu bıldırıl 
man H ~rıcıye na~ırr D_r. Curtı- aleyhındelule.re kendınden bu ·~- tır. Komisyon, müddei umumi- . 
usun Vıyanaya gıtmesı teşkil !retle bah•ettırmek fırsatını Yermış- . . . • . . . . ANKARA.8 (A.A .. )- Av-
tt . E k"d b · v· ·ı tir. Sabık r.ar kendi•inin harici siya- lenn dıvanr alıde ıstıma edılme- rupa ittihadı komisyonuna Tür-

e ı. s ı en erı ıyana ı e · . ... . l · · k" h" ı k · · 

içtimaında kendi sini temsil 
tirmeğe karar ven:liğini arza 
müsaraat eylerim. B l

. , . d k. .. b sette yalnız b;r gaye takıp ettıgını erme ım an ası etme ıçın kiye Cümhuriyeti hüklımetinm 
er ın ".ra,,ın a ı munase at .. 1 · •. B d k - A s · v· ı ·ı x d"kk . lb k soy emış.ır. ~ 'l~Y~ e mer ezı. °':" nıa ıscosa mese csı e ... a- davetini mutazammın olarak Cümhuriyet hükfuneti A 

nazarı ı atı ce etmeme ten rupa devletlerıle ıttıfak etmek ımış. leyhindeki şika}'et meselesini . . • • . · · · · 
gerikalmaz. U muml harpten Bu beyanat a-. ,ayanı dikk•t değil- b" 1 . • . . Cemıyetı Akw"m ıımı.ımı l..a\ıp- pa ıttıhadı tetkık koMısyoll 

ır eştırmege karar vermııştır ı .. d lın k ı.- ı · · · tı" k cd d ı ı ki sonra Avusturya ile Almanya- dir. Onun için Bul"ar matbuatında ., . . . · ıgın en a an me tu.,.. <arıcı- ış ra en ev et erm ta P 
nm bicleşeceğinden çok bahse- hayli dedikoduyu ~ıacip olmuıtıar. Bu ı_.<.ı me_~elen~n cın~>'.et mahke ye vekaletinin verdiği ce•~p bıJ mekte oldukları maksadın 
d "fd. B , h b. 1. 1 Sabık çarın mcrkezı Avrupa devlet- mesıne gondenlmesını evvelce verhi atidir. cak mezkfir devletlerin "-ikiıl .. 

ı ı. u umu mı ar ın ga ıp e 1 .1 . A Al · ki" f • la 1 b f b "' · ., 
ri arasında az merale ve endioe 1er~tetifyaknı -~u,st~'?'ı\tved bem~ntyak_ı- te 1 e~ış ~ nar. 1:1 se er ~ "Katibi Umumi Beyfendi; yetleri ve beynelnıilel ırün 

< c ı a ea,e erıı~ o e en rı a ıp, meselel~rın dıvanı alıye sevkı · · · · be ı · h"' uyandrrmamıştır. Fakat filiyat ettiğini söylenıesi to•ihi bir mahiyet f"k .. k~ b 
1 

. 1 d" B Avrupa.ı.ttihadı tetkık kc- -.ıs t enn esası ulanünde 
b .k h d ı· 1 . e.ı· B ._ , maı· ı ı rıru a u etmıs er ır. usu- k t f" r· hukukan müsav t' hak ve tat ı at sa asın aga ıp erm arz ıyor. uıııarıstao um o dı.ı- . _, • . yonunun ararma ev ı<an . ur a :arı 

bu endişelerini muhik göstere- ğu üzere umumi. harp batladılrtan ~tle ~eselenm dıvam a?ye ve_: kiyenin mezkur komisyonun ki umumiyetle müsellem kai 
cek ciddi bir hareket olmamış- •on~a ~u ittifak!\ .cla!"1 olmuttu. ~u nlmesı husus?n~a ko:nısyon a- mesaisine iştirak etmeğe davet lere ve diğer lüt'alarda iıa 
tı Umum" ha b" 

17 
libi et v"11ıle ıle sabık'lıilkümdann ~leyhın- zası arasında ıttıfak hasıl olmuş edildi;;;ni bildiren 23_1_931 ta- Avrupada hı<:Jİt' devlet •üm 

r. ı r ın oa Y ve de yazı yazan ıjlıiıl"teler F erclınandın · . .,. · ·· -
maglubiyeti neticesi üzerine i,; tunumi harbe bqyle .merkezi Avrupa tur. rıhlı mektubunuzu aldığnnı be- aleyhıne mute·. cccih olmanı 
tinat ettirilen bugünkü Avrupa devletlcrile ittifak eclerd< girmesinia yan eylemekle mübahiyim. Ay- liznn gelen Avrupa ittihad 
sulhüniin Almanya ve Avustur tarihi ve m"nevi mea'uliyetinden balı Londrada yangin ni zamanda mezkur komisyonun mahiyet ve mefl-uınuna t 
yaııın birleşmeğe kalkmasilc •ediyorla_r. ~ ~~:" mem!ek~t ~- LONDRA, 7 A.A. - Lond- gelecek içtimaı için tekarrur e- men riayet etmekle tehakkuk 
b l _ b d . ı·ı umwnıye11nrn böyle bır ıttıfaka k l · · d b l d ' d · d b"l .. ka · ozu acagı ve un an bır çok . • "til"f d 1 ti . 1 hl ra u esı cıvarın a u unan çay en ruznameye e muttali ol· e ı ecegıne nıım. 

, • gırmege ve ı a ev e en a ey ne d B . • H""k" · ki · tehlıkelcr çıkacagı tekrar edil- harhe karıımasına şiddetle muhalif ve kavçuk antreposunda yangın um. u nazıkane tebliğden do U umetiın, t~t k komıs~ 
di. Bugün böyle bic şey yok- olduğu halde kralın maksadına va- çıktığı duyulur duyulmaz yüz- layı size teşekkür ve Cümhuri- nunun mesaisinin müspet ve -
tur. ııl olmak için htr şeyi ya1>tığını yaz;. lerce iş6 binadan dışarıya fırla- yet hükumetinin mezkur daveti meli semerele-r hasıl etn..esini 

Fakat Alman hariciye nazırı yorlar. · . . . _ .. .. mışlardır. Antrepo ~imdi karar- kabul ettiğini ve Avrupa ittiha- mit etmek is•er. Bilvesile ..... 
nın geçen hafta Viyanaya git- .~abık k~alın yctmışımiln~ı yıldonıa.~u mış bir iskelet halini almıştır. dı tetkik komisyonunun gelecek Dr. Tevfik Rü.ılii 

. .. munasebetile Bulgar !et mcclısın N kl" 1 · , 
mesı ve orada soy/enen nutuk- de de bazı tezahürat yapıldLSabık hül a ıye vasıta an ve yaya gı- B Ik k 
lar gene nazarı dikkati celbet- kümdarın aleyhinde olanlar, lehinde dip gelenler yollardan geçemez a a f 
mekten geri kalmamıstır. Dr. bulur..anlar düşündiiklerini •i;yledi - olmuşlardır. Antrepo civannda • n on eransJ. 
Curtiusun Viyana seyahatı Av- !er. ~ve~I t~rafmd~ sabık çar~ kalabalık bir halk kitlesi birik-
rupa matbuatı için hayli geniş bu ~csılc ıle bır t_cb~ telgrafı çekıl miştir. Binanm duvarları kor- Balkan Haricı·ye nazırları T. evvelde 
b . d a·· d . . k"l mesıne karar verıldıgı zaman Sob- k b" .. "'l .... d T . 
!r e ll!o u zemmı teş ı et- ranyanın sosyalist meb'udan bunu unç_ ır guru tu ıçm e amıse İ b 

tı. protesto etmişlerdi ... Bu böyle oldu- nehrıne yıkılını5tır.Yangını sön Stan ulda toplanacaklar 
Viyaııada kars,ı/ıklı söylenen ğu ııibi Ferdinandı sevenler de ona dürmek için binlerce galon su ATİNA 7 A A M , . . - eclis vip ettiği takdirde Yunanist>" 

nutuklarda iki memleketin biri olan takdir biderini izhardan geri sarfedilmiştir. Zarar miktarının Harı"cı"ye ve teşl•ı"la"tı esası"ye en- b . . 
kaim d.ıl DemoL-rat ftrkas b' İn ' nın u ıçtımalar~ büyük bir 

birine olan merbutiyetiııden u- a ar: . ~ 1 me u~ 60,000 ile 100,000 giliz lirası cümeninde birinci Balkan kon-
d b 

h d .
1 

. . 
8 

!arından hırı gene Sobranyamn aynı d ld •. .. 1 k memnuniyetle iştirak edeceğiııl 
zun uza ıya a ~e 1 m_ıştır. ~ celsesinde ~unu teklif etti: a:asın .. a 0 ugu . soy enme te- feransının neticeleri hakkında ve Hariciye nazırları arasındolıJ 
nutuklar muhtelıf tefsırlere ug -:-. Sabık_ carın büyük bir resmini dı~. Nufu~ça ~ayı~t olup oltt~- izahat veren M. Papanastasiu ilk içtimaın Türkiyenin teşebbll 
ramıştır. getinp bu ıctima salonuna aıtıralun. dıgına daır şımdıye kadar bır diğer Balkan hükfunetleri de SÜ üzerine teşrinievvelde !staıt" 

Alman ve Avusturya gazete Maamafih bu teklif kabul edilmit haber alınamamtstır. Antrepo H · · ı değild" B ı · ıa efkô. • - ancıye nazır arının muayyen bulda vuku bulabileceğini söyl,. 
/eri pek tabii olarak bundaıı mü .. ır. ı.~~gans hn'-kmdrı ud~~~ı- Butlers'e ait bulunmakta idi. zamanlarda mü"'katlarmı ta _ mı"ştı"r . 

. .. . l" b" 1· l b h yeauun sa "'çar a.. a uşun- A •k d "S d "' S saıt ve umıt I ır ısan a a se düklerini gösteren iki misal.. men a a ev a,, ____________ ....;;.... _______ _ 
derken Fransız gazeteleri bu- R h ) d 
nu İnce eleyip sık dokumak is- Fransız mı.ıh;ripleri acentası omanya arp gemi eri ısmarlama 1 
tiyorlar ve söyleııe'? sözlerden PARİS, 7 A. A. _ Meclis, LOS ANJELES, 7 A. A. - ANKARA, 8 A.A. - Bilk- sipariş ettiği hakkmda çıkarıl 
her halde memııumyetle bah- k" h . 1 d ihtı" 1 Bazı ag"ır muamelelere maruz reşin salihiyettar menabiinden nuş olan haberlerin dogru· olın'" . . es ı mu arıp er en yar o an - .1 • 
setmıyorlar. Vıyaııa nutukla- 1 .1 1 . .. d kald - d b h" ·ı ik' ögrenı diğıne göre Romanya hü dıg"ı anlaşılınıştır. 

d ıh .. haf 
1 
_ ara ven en ta 1sısatın yuz .e 40 ıgın an a ıs ı e ş ayette k' 

rm a su un mu azası uzu- . tı" d . d" .1 . .... kk nd umetinin yeni harp gemileri 
A . nıspe n e m ın mesı na · ı a bulunan bir genç k.ızrn müraca-

mundan ve vusturya ıle Al- h""k. t 1 t ı iT ka 
manyanm zaten bundan başka bul·ume çe. Y~P• an e' 1 ı - atı üzerine, zabıta bir ilil.n şirke 
b . il . l - d u etmemıstır. t" . b k 1 d b" . 
ır eme erı o mayacagm aıı I . _ · . ının sa ı memur arın an ın-

bahsedilmiştir. Bunuııla demek ngilız mahye nazın ne ait yazıhanesinde taharriyat 
istenilen -~u oluyor ki, gerek A- LONDRA, 7 A. A. - Müte- yapmıştır. Bu memur ile yanın-
vusturya ve gerek Almanya si- hayyiz doktorlar tarafından ya- d 1 · 
Yasl mana ve ~ekilde bir birlns- a ça ışan bır genç kız bir "sev-

• c prlan muayenede M. Snowden'- d .. 
meg-i istemiyorhır. Fakat ~u, a acentası acıp işletmek cür-., in geçirmiş olduğu grip neticesi 
var ki, her iki taraf da adalet olarak mesane ıltihabından muz mile tevkif edilmişlerdir. Zabı· 

Balkan matbuah 
Cemiyetin idare komitesi teşekkül etti 
ANKARA, 8 (TELEFONLA) - matbuat cemiyetinin ber ı.au..ıı 

Balkan matbuat cemiyetinin Türle mili ıı· ~-- b" · · ·ı k e-
mili• L--' d t · edihni" ti" B e nQCll ırını tenm etme uz 

ı fUucu e esıa f r. u ele 
fllbenİn idare komitesi reislijine re t8'el<kül eden idare heyetine 
Siirt meb'usıı Mahmut, umumi katip Türk mürahhası olar•k Zeki Me>'11 

lifine Necmeddin Sadık, ve Balkan Beyler İntihap olunmuşlardır. 
ve müsavat üzerirıe kurulm:ış tarip olduğu anlaşılınıştır. tanın taharriyat esnasında ele 
bir sulh istiyorlar. Buııun m5- M. Snowder;, bir~~aç hafta geçirdiği bir cüzdanda 16 ila 
nası da aşikardır. Arada galip odasından dışarı çıkamıyacak- 20 yaş arasında 100 kadar genç Ed• d iz } 1 
ve mağlup farkı olmamalı, u- ırne e ze e e 
mumi harpten mağliip çıkan tır. kızla Hollywood'un zarif ve 

Demiryollar idaresi 
kalemleri • 

Almanya ve Avusturya diger Roma itilafı zengın delikanlılarından bir EDİRNE, 8 (Mrlliyet) - ANKARA, 8 (TELEFONLA) -
devletlerle, bilhassa diiııkü ga PARİS, 7 A.A. - Roma de- çoklarının isimlerinin yazılı ol- Bu sabah saat dört raddelerinde Devlet demiryolları idaresinin bl" 
/iplerle müsavi olmalıdır. Ada- niz itilafı çarşamba günü ayni duğu görülmüştür. Bu acenta- şehrimizde iki haraketiarz ol- kalemlerinin mayısta tekrar Is~ 

dıi ve manasız itirazları re
n reddedip te 164 üncü madde 
:ki sartlan ihtiva eden :tiraz
r içiıı iki tarafı dinleseler hem 
cabuk biter ve hem de kendi
ri fazla külfotten kurtulurlar. 
Mahkemede mutat mazeret
r dermeyan edilerek is betki 
•larca uzatılır. Nihayet. karar 

!et üzerine miistenit sulh da ga zamanda Vaşington, Tokyo, mn faaliyeti genç kızlarla deli- muştur. Biri hafif olmakla be- la nakli muhtemeldir. Bu tak._:, ... 
]" l · • d". . be . mezkür idare binasına Nafıa v.......-

ANKARA, 8 - Himmetzade Hü- ıp erın mağluplara yüklettiği Londra, Roma ve Pariste nesre kanlıların tanışıp buluşmalarım raber ıgcn Ş sanıye sürmüş ti nakledilecektir. idarenin int"' 
seyin Hüsnü Bey Maliye vekaletine s.artların adalete uygun olmadı dı"lecektı"r. - ve halk heyecana du""a,..ııştu'"r masraflarının Divanı muhas·L•tÇ 
yeniden 37 sahifelik bir rapor ver- ğını tekrar anlatmaktır. Avus- temine matuf bulunmakta idi. ~ 

0 

vize edilmesi esasi ihtas edilme;:': .. 
miştir. tury _ Almanya meselesi Al- nüıı meselesi olmuştur. M. Bri- İsimlerin yazıldığı defteri tutan Dramada zelzele redir. 

Valilerin tasnifi man hariciye nazırının Viyaııa and meb'uslardan bazıları tara ve tevkif edilen genç kız faali- ATİNA, 7 _ Selinikten !ltti• •• •r._,1!!1!!1!!11!!1!!1!!!1!!!!-l!!l!lm!!!l!I.., 
ANKARA, s - Bareme &öre va- seyahati ve Fransa Hariciye tından izhar edilen eııdişelere yet muhitindeki genç kızların gelen telgrafa göre Makedon- HaUt korkusundan kırıaı-

liler beş dereceye ayrılmışlardır. Bi- Nazırı M. Briandm ahireıı iştirak etmemektedir. Alman- gözlerini açmak için kullandığı yada ve bilhassa Dramada ga- kaçmıştır. Nüfuaça zayiat ve lıf 
rinci sınıf valiler üçten altıya çıkarıl Fransız parlamentosunda söy ya İle Avusturyanın birleşme- usulü bu defterde uzun uzadıya yet şiddetli bir zelzele ııu -
m~!ardır. \ ledİği sözlere geııe gü _ si mevzuu bahis de(ildir . izah · · 
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Gayrimübad_ill_e_r_H~·· ............... _____ ___:e __ i _e __ ~··-_ 
Bir hikaye 1 Borsalarda · 000 gayrimübadil ?a

ha müracaat etti 
a Bunlar da diger gayrimübadiller 

gibi bono tevziatından 
istifade etmek isteyorlar -r· 

~ Ga · "badillerin bir kı& 'misyonuna müracaat etmiş bu~ 
, ta~~~:~ıymet için tayin o- 1 ~unanların istihkaklarını tesbıt 

.~nan "hl tin sonu olan 10 şu-ı ile meşgul olacaklardır. , 
..,.ttanmu ea müracaat etmişler Hükilmet komisyona ıyaptıg~ 

- sonr . b rih sonraki • ~ bu müracaatlarının kabul e- tebligatta u ta ten . 
· memesi üzerine Maliye vekil- müracaatların kabu~ edılme~e
ti nezdinde teşebbüsatta bu- sini ve gayri mübadil addedtl~e 
nmuşlardı. Vekalet bunların mesini bildirmiştir. Fakat henuz 
ağdur olmamaları için şubat gayri 1?übadi~ olup o~~~~ 

.ılOnuna kadar vaki olan müra- muhtelit komısyonca tetıcı .~ 
atların kabul edilmesini Tak- mekte olan (1000) kadar mura-

.ri kıymet komisyonuna dün caat vardır. . 
bliğ etmiştir. Maamafih Bunlar, hükumetın ka?ul et-
ala komisyona yeni müracaa!-:. tiği tarihten ~vve~ komısyo~ 
r vardır. Bunlar (50) ye balig müracaat ettiklerı halde . hen~z 

ı&lmuştur. Kendilerine Vekalete muamelelerinin intaç. e~lmedı
~aziyetlerini bildirerek takdiri ğini ve binaenaleyh ıstı.hkakla
j!1Ytnet için emir almaları lüzu- rının mahfuz kalmasını ıstemek 

u anlatılmıştır. tedir. . . 
. Komisyonun eksperi vaziye- Aliikadarlar bu cıhet~n n~zan 
nde olan ekipler dün komisyon itibara alınması v~ magdu~ı~e.t

ıeisi Faik Nüzhet Beyin nezdin terine meydan verılmem~sı ıç~ 
~e toplanmışlardır. Adalardan liükilmete mür~caat etmışlerdtr 
~aşka mevcut diğer mıntaka- Bunlar ellerın~e olmıyan s~
lara ait dosyelerin tasnifi biti- beplerden ve tetkık zaruretlerın 
rilnıiştir. den dolayı gayri mübadillik ve-

Adalara müteallik hazırlık- sikalarım henüz alamadıklarını 
lar da bugün bitirilecektir. ve asıl istihkaklar~ ~arşılık ~~ 

Heyetlerin pasaport muame- bono tevz~a~ı~d~ dıge: ga_rn mu 
leleri henüz bitirilemediğinden badiller gıbı ıstıfade ımkanmm 
hareketleri perşembeye kalmış- kendilerine verilmesi Hiz~ gel
tır. diğini söyleyorlar. Takdırı kıy-

t Hey'etler, Muhtelit mübade- met .ko~sy~nu ?arb~ Trakl:'a 
l~ komisyonundan gayri müba- gayrı ~~badıl!er~e aıt emv~!ffi 
dıUik vesik,.sı almış ve müba- vesaikını tetkık ~le m~ş.g~ldur. 
liele itilafnamesinin mer"iyet Bu mıntaka tetkik ekıbının ay 

s rihi olan 10 haziran 930 tari- sonunda hareket edebilmesi için 
hine kadar takdiri kryrnet ko- işlerin tesrii tekarrür etmiştir. 

Belediyede ----------Bütçenin tasdikinden 
sonra ne olacak? 

·liamit Bey yeniden alınan oktruva 
resmi için ne diyor? 

. Belediyenin beş aylık bütçe- Belediye reis muavini Hamit 
~ne nazaran bazı maddelerden B. dün bir mııharririmize bu hu
~eniden oktruva resmi alınma- susta demiştir ki: 
g~ başlanmıştır. Yeni resim tez- "-Encümeni daimi şikayet
l'ınat gibi ufak tefek eşyaya !eri tetkik ediyor. Ancak vazi
llıünhasır bulunmaktadır.. yette tadilat yapabilmek selahi-

y eni alınmağa başlanan ok- yetini haiz bulunmamaktadır .. 
truva vergisi belediye bütçesin- Cünkü rtıesele kesbi resmiyet 
de k b lu e.tmiştir. Bu kararı şehir mecli-masraf kısmmda açı u -
?~n yekfuıa müspet tesir edece- si verdiği için, tadilatı da gene 
l:ı anlaşılmaktadır. onun yapması Iazrmdrr. Meclis 

Belediye reis muavini Ham.it oe bugiinlerde toplanmıyacağ~ 
l.l b h h c dan bizce şimdilik yapılacak hır · u ususta şu iza atı vennı~ 
t . k '' ır: şey yo tur. 

- Evvelce oktruva vergisin- Itf aiye hissesi 
:le büyük sinai maddeler üzerin . d Yeni belediye bütçesıne na-

e mühim tenzilat yapmıştık. f' o b' ı· 
(> zaran itfaiye masra ı 30 ın ı-
, imdi yeniden bazı küçük eş- 'k 

11ada· oktruva alıyoruz. İddia ra tutmaktadır. Bu mı tarın 
Cd" 100 bin lirası sigorta şirketlerin 

ıldiği gibi bu yeni vergi bütçe 
a~ı · k , . · k !muş den münasip bir nispette temin 
'gını apatrna·c ıçın onu . · ı d ·k· 

d~ğildir. Esase; yeni zam cüzi ed!i1e.calektır. Vkermıyen er en ı ı 
b dı " , mıs ı maca tır. 
ır miktar tutmakta r. k ? 

Şehrin planı Beş lira ço mu. 
b. Evlenenlerden muayene pa-

Haber aldığımıza nazaran ır 
ı'.lman şirketi İstanbul şehrinin rası olarak belediyece beşer li

ra alınmasından şikayet edil-
umumi ve mustakbel planını 
'.Yapmaktadır. mektedir. Belediye reis muavini 

Şirket şimdiye kadar Beyoğ- Hamit B. dün bu hususta demiş 
lu, İstanbul ve Üsküdar cihetle- tir ki: 
rinin planını ikmal etmiş bulun "- Eldeki talimatname mu-
"naktadır. cibince evlenenlerden beşer lira 

Bundan sonra Boğaz ici ve alınmaktadır. Fakat şikayetler 
lair mulhakatın planları y;_pıla- ya yolsuzdur, yahut haksızdır. 
:aktır. Cünkü muhtaç olanlar için ayrı 
yapılacak İş yok mu ? bir madde vardır. Mahalle ihti-

yar hey'etleri tarafından haki
Cumaları dükkanlarını açarı katan muhtaç oldukları tasdik 

~e kapayan esnafın ruhsatiye işi edilenlerden para alınmamakta-
~Ünün meselesi oldu. dır." 

Bir çok esnaf dün de beledi~ Umumi kütüphane 
'eye müracaat ederek ruhsatı-
ıe d ·k' Eski Bayazıt medresesinde 
'e Parasının çoklq,ğun . an şı. ~- l:ielediye tarafından açılacak u
. t etmişler ve vaziyetın tadılı-ıı · mumi kütüphanenin hazırlıkla-
rıca etmişlerdir. . . . n bitmek üzeredir. Medresenin 
Belediye encümeni daımısı d ı k 1 1 tı ~ik' 1 için e oturan ar çı arı ınrş ar-

ı ' ayeti nazarı dikkata a a- orr. Kiitüphanenin 15 martta a-

Maarifte 

Müsamere .• 
Mektep temsilleri dedi
kodusuna emin ne diyor 

T 
7 • • k . . Muamele durdu 

erkos şır etının ? 
kamanto ile alakası mu · ·· --· 

ve bir irade ! Mekteplerde verilen temsillerin, 
rniisamerelerin, talebe ve mektep mü 
samere ve temsillerinden çok başka 
şeyler olduğu hakkında bir kanaa.t 
mevcuttur. Bir çok talebe cbevynı, 
verilen mektepmüsamerelerinin,hariç 
teki alelad• müsamerelerdcn hiç fark 
Jr olmamasından :]ika.yet etmektedir

ler. 

Doğrusu pek cins 
köpekmiş! 

Sabıkalı köpek, çocuğun bir 
saldırışta gözünü çıkarmış ... 

Dünkü gazetelerden biri, 
! Terkos şirketinden bahsederek 
ortaya yeni bir iddia atmıştır ... 

Değirmencilerle borsa 
arasında ihtilaf 

Dünkü gazeteler Zahire borsasın
da muamelatın durduğunu ve bu se
beple borsada memurin arasında biı 
tasfiye yapdacağını yazmışlardı. 

Mektep müsamere ve temsillerinin 
bir mektebe yaraşacak şekilde olma
sını temin etmek acaba kabil olma-

"Bileydim, bu köpeği ben alır, kayna

Bu iddiaya nazaran Terkos 
şirketi, tesisatı, imtiyazı ve ser
mayesile hükumete aittir. 

İddiayı serdeden gazete, ay
ni zamanda şu izahatı veriyor: 

Şirketin müessisi Kanıanto yan bir iş midir?.. .. 
Öğrendiğimize göre. geçen gun ve 

rilen bir mektep müsameresinde caz 
bant getirilmiş, talebe ve davetliler 
dans etmişlerdir. 

namın üstüne saldırtırdım ! " imiş ... Bu zat kırk beş sene ev-

Bu hususta yaptığımız tahkikata 
naz:aran gerçi son zamanlarda değiı 
mencilerle borsa arasındaki münazj. 
ünfih meselelerin halledilmesinin ha 
zı sokaklarda borsa muamelatı olma· 
maktadır. Fakat geçici bir bal olarak 
teUlkki edilmekte ve yakında bir de
rece tevakkuf etmiı olan bu halia 
fındık muamelatlle beraber izale edi 
leceği ümit edilmektedir. 

- Çocuğunuz mudur? 
İçini çekti: 

- Evet! 

/ yi ısırdığı yoktu. ve! varis bırakmadan ölmüş. 
, Çocuğun babası atıldı: Kaman tonun İstanbuldaki em-

Mektep müsamereleri bahsi üzerin 
de Maarif emini B. in ne düşündüğü 
nü öğrenmek istedik, Muzaffer B. 
dedi ki: 

"- Vekaletin. mektep temsilleri 
ve müsamerelerinr d<ıir talimatı '-"~r
dır. Bu talimat şür'ıesiz ki, mektep 
müsamerelerini, biı mektelıe yakışa-j 
cak surette tayin ve tesbit etmiştir .. 
Verilecek müsamereler evve13. maa
rifin kontrolüne de tabi tutulmakta

Sonra yavrusunun başını kal-
dırarak Hakime gösterdi: 

- Bakınız, gözü sakat kaldT. 

~ Yalan söylüyor efendlm. lakine Mah!Ulat dairesi vaziyet 
Köpek, sabıkalıdır. Bir defa Te- etmiş. Bu esnada Terkos şirke
kirdağmda iki kişiyi ısırdı. E- ti de alınmak istenmiş. Fakat, 
fendinin kaymvaldesini. daladı. ortaya birdenbire sahte bir vi-

Sütlücede bir çocuğu tırmık 'ı ;is. çıkmış ve şirket hükO.mete 
içinde bıraktı. Nihayet, bizim ıntık~l etmesi lazımgelirken ede 

Dokuzların içtimaı 

Un ve de&irmenci meaelelerini tet 
kik etmek tlsere tcteklrill eden de>
kuz ki~ilik komisyon dün ticaret bor 
saaında toplanarak müzakerata de
vam etıniıtir. Bu içtimada narh üzo· 
rinde tesir yapan un meaelesini da
ha salim bir ,ekle ifrağ için teabiti 
lbım gelen noktalar üzerinde görü
şülmüştür. 

- Hiç görmüyor mu? 
Ağlar gibi bir sesle: 

H' h' ı - ıç... ıç .... çocuğu işte bu hale soktu. memış. 
Kuduz müessesesinde bile Dün evkaf müdiriyetinde b'u - Söyleyiniz ba~<alım, nasıl 

oldu? kaydı vardır. meselenin sıhhatini tahkik et-
Maznun bu ithamlara karşı tik. Evkaf müdiirünün bize ver-dır. Mekteplerdeki cazbantlara gc- Maznun sandalyasmda otu

lince, bunlar, mektep talebesinin ken ran uzun boylu bir adam ı isaret 
di aralarında te~kil ettikleri takımlar ederek anlatmağa başladı:· 

dedi ki: diği izahat şudur: 

dır. Ç ') k - O gün avdan gelmişti. Kö-
ay verı ec~. . . p~k bahçede dolaşıyonnuş .. Bi-

- Söylediklerinin aslı yok ... 
yalnız bir defa kaymvalde altını 
temizlemek istemiş. Hayvan bu! 
Şöyle biraz elini tırmalamış. Edebiyat fakültesi, mudemslerı zım kayınvalde de şöyle ayak 

şerefine perşembe günü saat 15•5 da üstü kendilerine biraz ug" ramış. 
Tokatliyanda bir ı;ay ziyafeti vere-
cektir. Bir de ne görsün. Bahçede ifrit 

- Başka vak'asr yok mu? 
- Bir d<!fa da gene bir çocu-

Millet mektepleri gibi bir köpek .. Kaymvalde kor-
imtihanları karak geri çekilmiş. Refikası 

pencereden bakıyormuş: 

ğu ısırmıştı amma, pek ehemmi
yetsiz, zikre değmez. 

- Pe~ü, ne oldu bu köpek? 
Millet mekteplerinde imtihanlara -Hanım teyze demiş kork-

devam edilmektedir. İmtihanlarda ma ısırmaz! d '· ' b'
kazananlar ekseriyeti teşkil etmekte- . ... · e~ış amma 1 

dir. Perşembe günü imtihanlar bit- zım kayınvalde hır kere huylan-

- Öldü ... 
Sa.111iin arasından bir ses: 

- Canı cehenneme! 

miş olacaktır. mış. Neyse gelip köpeği tutmuş 
Umumi katip lar da içeri öyle girmiş. 

Bu sırada mırıltı kabilinden 
bir muhavere kulağıma çalındı: 

-Bu köpeği, bilsem, ben alır
dım. Tıp fakültesi katibi umumiliğine 

riyasetin gOsterd1~1 iki uaın.ıcı.1.c;n 

müderris Behçet Sabit Bey intihap 
edilmiştir. 

İki intihap 
Tıp fakültesi son sınıf talebesin

den iki efPndi meclisi müderrisince 
"interne,. intihap edilıni§lerdir. Bu e
fendilere muayyen bir maaş verile -
cek muhtelif seririyatlarda iki sene 
kadar çalışacaklardır. 
Tıp talebesinin avdeti 
Mısıra tetkik seyahatine giden tıp 

fakültesi talebesi 'ehrimize avdet et
miştir. Talebe Mısırda büyük bir hüs 
nü ıdbul görmüştür. 

Ticaret mektebinde 
yeni müderrisler 

Ticaret mektebinde memleketimiz 
de son zamanlarda inkişafa başla
yan kooperatifcilik için ehliyetli genç 
!er yetiştirilmek için bir kooperatif
cilik şubesi tesisi edilmiştir. 

Bu yeni şubenin hukukiyat mü
derrisliğine Suphi Nuri Bey tayin e
dilmiştir. Ayni şubenin iktisadiyat 
ve muhasebe müderrisliklcri için ve 
kalete mektep tarafından namzetler 
gösterilmesi lazımdır. 

Dün bu namzetleri tetkik etmek 
üzere toplanan müderrisler meclisi 
dört saatlik bir içtima yapmış, bu iç
tima çok münakaşalı ve hararetli ol
muştur. Bu müderrislikler için bir 
~ok zevat müracaat etmişlerdir. Fa
kat keyfiyetin daha evvel gazetelerle 
ilanı lazım gelirken bu ilan yapılma
mıştır. 

Mecliste bazı müderrisler bu nok
taya itiraz etmişler ve bu şeklin doğ 
ru olmadığını iddia etmişlerdir. Neti
cede bu zevatın nokt.:.i nazarı kabul 
edilmiştir. 

Vi/ii.yette 

Teftiş 
Mülkiye müfettişle

ri fezlekelerini 
tanzim ediyorlar 
lstanbul mıntakası mülkiye müfet 

ti§leri Trakyada muhtelif yerlerde 
yaptıkları teftitlerden kimilen dön
müılerdir. Müfettitler balen tahki
kat fezlekelerini hazırlamakla meş
gul olmaktadırlar. Bu bittikten son
ra yeniden ba.21 mıntakalarda teftiıa
ta çıkacaklardır. 

Şubeleri teftiş 
Defterdar Şefik Bey, d Ün tahsil 

ıubelerini teftit etmittir. 
Memurların devamı 

.ıavallı adam, burada bir ke
re daha içini çekti: 

- Bizim küçük anne anesini 
çok sever. Evde bulamayınca 
arkasından koşmuş. Kayınval
~e, çocuğun sesini işitince: 

- Aman, demiş, kapı açık ... 
köpek te bağlı değil .. çocuğa 
bir zararı dokunmasın ... 

Daha sözünü tekmillemeden 
çocuk içeri girmiş. Köpek te bir 
fırlayış txrlamış. Hadi yavrucu
ğun üstüne. 

Hem ısınyor, hem pençe atı
yor. Evdekiler yetişinceye ka
dar çocuğu kan revan içinde bı
rakiyor. 

İşte halini goruyorsunuz. 
Bir göz kör ... Surat tırmık için
de.... Başının sargılarını daha 
yeni çözdük. .. 

Reis sordu: 
- Gözünü nasıl kör etmiş. 

Hayvan pençe mi atmış? 
- Evet! 
Reis bu sefer maznuna dön

dü: 
- Bu nasrl köpekmiş böyle? 
- Tavrenc cinsidir efendim. 

Bu köpekler biraz hiddetli olur~ 
!ar. Fakat, şimdiye kadar kimse 

Tanassur mu? 
Adanada bir Türk kızı-

- Ne yapacaktın? 
- Kaynanamın üstüne saldı-

rırdnn. Köpoğlu nerde kaynana 
görmüşse ısırmış! 

Muhakeme, şahitlerin çağı
rılması için başka güne kaldı. 

M. Salahaddin 

Açık neşriyat davası 
Akşam gazetesinde çıkan. 

"Gönül ferman dinlemez" isim
li roman yüzünden mezkur ga
zete aleyhine bir müstehcen neş 
riyat davası açılmış ve davanın 
rüyetine 3 üncü cezada başlan
mıştır. Dünkü celsede gazetenin 
mesul müdürü dinlenmiş, roma
nın muharriri Seliimi İzzet Be
yin zoda getirilmesi iı;in muha
keme 14 marta kalmıştır. 

Raporlar hazır 
lzmire giderken yolda birden bire 

has.talana~ ve lzmirc gidince de es
rarlı bir şekilde ölen Rüıtemiye va
puru süvarisi ile çarhçıbaımnaait ce 
aetleric ahşa~11 J zmir müddei umumi 
liğinden mork müe11ıeıeıine gönde
rilmiş ve bunların tahliline baılan
mıthr. Netice teıbit edildikten son
ra bu husustaki rapor lzmir mliddei 
umumiliğine gönderilecektir. 

Muamele vergisi 
Neler vergiden istisna 

edilecek? nın tanassurundan 
bahsediliyor Muamele vergisinin dahili sanayi

ADAN A, _ Bir Türk kızı- den hldırılması hususunda teıebbU-
. satta bulunmak üzere Ankaraya git-

nın tanassur ettiğı söyleniyor. miş olan Sanayi birliği heyeti dün 
Bu hanım şehrimiz Ameri- şehrimize avdet etmiştir. 

kan mektebi mezunlarından o- Sanayi birliği heyeti Ankarada ma 
lup elyevm mezkur mektepte 24 kamatı aliye ve bütçe encümenile te
lıra gibi cüz'i bir aylıkla mual- mas etmiştir. 
}' · !'" · k B. M. Meclisinde müzakere edile-
ım n;u~vın ıgı yap~a ta?ır.. cek o1'n erbobı sanayiin taleplerini 
Hadıse etrafındakı dedıkodu., tatmin edebilecek mahiyettedir. 

!ar mektep muhitinde şayi ol- Yün, pamuk ve ipek fabrikaları 
muş ve müdavim hanım kızlar m~a?'ele vergisinden muaf addedil
üzeriııde çok derin bir tesi , mış~r. Bun~•n başka 15 beygirden 

. . . r yal? aşagı kuvveı muham'kesı' olan f b · 
rnıştır. Tanassur ettıgı hah . . a n-. . . er ve kalar muamele vergısınden muaf ad-
r~len hanım kendısım:len keyfiye dedilmiştir ki, bunların adedi mev
tın aslı olup olmadığı soruldu- cut fabrikalarımızın beşte dördünü 
ğu zaman: teşkil etmektedir. 

- Dedikodudur, aslı yoktur. ----
Cevabını vermekle beraber: Yeni meclisin salahiyeti 

- Ben Hazreti Muhammetle ANK~RA, 8 - Yeni meclis iş ha 
İsayı mukayese edebilecek a- şına gelınccye kadar hükumet, yal
dam mıyım? Maamafih incili mz müstacel addettiği işler için mec 

lise layiha sevkedecektir. 
Memurların iıleı·inc vaktinde gel- okudum ve çok yüksek bul- y · li _enı mec s müzakeresi bitmeyen 

Sınai mülkiyet 

ınelerine daire müdürlerince çok dik- duın." demiştir. ı · .. proıe ere aıt muzakereleri yeni baş-
kat edilmeJ.ı ve yoklama cetvelleri - - tan tetkik salahiyetini haiz bulunmak 
tetkik olunmaktadır. u·· 1 ki ·ı· tadır. 

Memurlardan devam11zlıkları gö- Ç ay l ar verı ıyor 
rülenler komisyon kararı ile ihtar ve Eytam, eramil v~ mütekaidinin üç 
kıstelyevm yapılmaktadır. aylıklarının tevziine dün de devam 

- Terkos, bir şahıs üzerine 
müesses değil anonim bir şirket 
tir. Müessisleri 21 kişidir. M. 
Kamanto bu 21 sennayedardan 
biridir. Sermayedarlardan biri
nin vefatile bütün bir şirketin 
hükumete intikal etmesi icap 
edeceğini söylemek tahaftır .. 

Kamanto'nun vefatını mütea 
kip şirketteki hissesine bir va
ris aranmış, hiç kimsesi olmadı
ğı görülünce alelfisul hissenin 
hükumete intikaline karar veril
miştir. Fakat, Abdülhamit za
manında, bir kadın, M. Kaman
tonun yakını bulunduğunu id
dia ederek ortaya çıkmış ve Ka
mantonun şirkette kalan hisse
sinin kendisine verilmesi ıçın 

doğrudan doğruya padişaha is
tida yazmıştır. . 

Bunun üzerine, hissenin hü
kfunete intikali kararı feshedil
miş ve iradei seniye ile bu ka
dına verilmesi takarrur etmiştir. 

Belediyenin borsa tarafnıdan veri 
len vasatiler üzerinden ekmek narbı 
te•bit etmesi itibarile borsanın vere
ceği vasatilerin hakiki vasatiler olma 
sı icap etmektedir. 

Mübayaacılarla ihtilaf 
Ticaret ve zahire borsasında müz

min bir şekilde devam eden heyet• 
idare - mübayaacı meselesi borsaya 
taalluk eden cihetinden halledilme~ 
lizere bulunmaktadır. 

Yalnız mübayaacılar cemiyeti rt> 
isile borsa meclisi idare reisi arasrn
daki hakaret meselesinden çıkan m< 
sele hakkında divanı haysiyet henfu 
kat'i kararını vermemiştir. 

Mülıayaacılar reisinin şahitler hu 
zurunda vaki olduğu iddia olunan h;:, 
kareti bazılarına göre hariçte ikay. 
tesir ve bazılarrna göre de ehemmi
yetsiz bir hadise olarak tellkki edil
mektedir . 

Borsa ınahafilinde divanı haysiye
tin son karararına intizar edilmekte
dir. 

Dün mübayaacılar cemiyetinde de 
bir içtima yapılarak bu meseleler li 
zerinde görüşülmilftilr. 

Kemerburgaz cinayeti 
Üç Rus bir bekçiyi feci surette 
I öldürdüler .. 

Katllltr adltytyt stvkedilirltrktn .. 
ı..-:vvelki gün Kemerburgaz nahiye- ıarı çıkını§ ve hayvanm yaralı oldu· 

si civarında bir cinayet olmuf. Pav- ğunu görünce Ruslara kilfllr etmiş
ti isminde bir mandıra bekçisi ilç tir. Bu yüzden çıkan kavga pek kı
Rus tarafından öldilrülmüştür. sa bir zamanda bilyümllt ve Rualaı 

Pavlinin üzerine hücum ederek feci 
Grigori, Şenken ve Bariç isimleri- bir surette katletmitlerdir. HAdiseyı 

ni taşıyan bu Ruslar mandıranın ya- müteakip kaçmak isteınitler ise de 
mından geçerken mandıraya ait bir yetiıen jandarmalar tarafından ya
köpek bunların üzerine hücum ede- kalanmış ve dün İstanbula gönderil
rek havlamağa başlamış. Ruslar da mişlerdir. Haklarındaki evrak ile bir
köpeğe taş atmış ve hayvanı yarala- likte bugün müddei uınumiliğe teıı

mışlardır. Gürültü üzerine Pavli dı- lim edileceklerdir. 

Malullare para tevziatı Balkan konferansı 
.Beşikta~ kaza t~!kilitı ikmal ed!I- ATİNA, 7 - Cümhuriyet birliği 

ımş, beledıye teılrilatı da kısmen bıt- fırkası reiai M Papanastaı y . . E 1 . 1 . .. 1 'h . ın, unan 
mıştır.. ': e~ 1f en ıçın '~on . 1 • Hariciye nazırını ziyaretle İstanbul-
zak edıl':ıftir. tBuk.~azaya ~ıt . dıger da toplanacak olan Balkan konferan 
no san a an eı ı at ta azıranda 81 hakkınd t f 'Jit · t' M M. 
ikmal edilecektir. • a a 81 vermı§ ır. · ı-

• . halakopulos konferansın programım 
Harp malullerıle ıuheda yetimleri tasrih etmiştir 

ne tü!ün ~y'iyesinden yapılmakta M. Papanastasın Türkiyenin Bal
olan ıkramıye paralarından ikinci kan hariciye nazırlarını ayrı bir kon ... 
teft"."de mukayyit malullerin nnfına feransa davet etmeğe teşebbüs ettiği 
tevzıat .yapı~mı§tır. Onümüzdeki haf ni ilave etmiştir .Türkiyenin bu te
la te~uat nıhayet bulacaktır. şebbilsüYunan mahafili resmiyesinde 
. Fa~h kazası dı tütün bey'iesinden pek müsait bir tesir uyandırmıstır. 
ıkramıye alacak harp malıillerile ıü- · 

~ t tetkikata başlamıştır. Evvel ı d. 
· tuhs · " k çılacağı SÖ} :rune.tte ır. olarak tesbit edilmiştir. Şirket 
18 atıye parası olarak 15 u H )' k? -
a~ V~ten bir Çok oteller hali a iÇ ne Verece bu parayı taksitle verecektir. 

edilmiştir. Bugün kadınların maat 
gün:idiir~ 

Zat ınaatları muhasip mes'ulü Sü .. 
leyman Sım Bey bazı maaş şubeleri
ni gezerek maaı tevziatını teftiı et
miıtir. 

Sınai mülkiyetin iadesi için ilç ay
da bir 11 Rrsmi srnai Türkiye gazete 
si,. neşredilecektir. 

Gazete üç ay içinde vekalete tescil 
e~ilen ihtira beratını, sahiplerinin i· 
sım ve adresini ihtiraın ünvantnı kay 
<ledecektir, 

heda yetimlerine ait paranın tevziatı Hangi tarife ? 
na dünden itibaren ba,lamıştır. ANKARA 8 U .. .. 

• .. • , - mun1 gumr-uk-

ııd~ ~ 50 lira vermek vaziye- Haliç vapur şirketinin bele Şirketin bu seneki kazancı na-
ulunrnaktadırlar. diye hissesi bu sene 25 bin lira ı zarı dikkate alınmıştır. 

Tevzıat dört hafta ı~n:a n~hayet !er müdürlüğü biribirine ekli gele •. 
bulacaktır. Bu. k_a~a~kı ıkra~nı>:e a· ı cek havlu peçete mendil peşkir gibr 
l~cakların e~ınıını ıuhedR aalesı teş e~yanın hazrr şeyler tarifesine taJ 
ı.ı1 etmektedır. tutulmasını tamim etmiştir. ı· -



Metrepliler müsa~akası 
Meclisin feshi A ıırın umd~sl "Jlllltyet" tir 

9 MART 1931 94 üncü haftanın ikinciliğini 
l:>AREHANE -Ankara ucide• Darü§§Bfakadan 268 Faik Vehbi 

No: 100 Telsrat adraııi: Milliyet, fa. B. kazanmıştır. Yazısı şudur: 
tanbul. Bu haftanın en mühim habe-

Talafo• n..-rııları: rini B. M. M. nin feııhi te11kil et-
24311 - 24312 - 243' -., ınektedir. 

ABONE trCRETLERl Büyük inkılfibımızın aekizin 
o Türldye için Hariç 1ç19 ci senesi yani ikinci intihap dev· 

! ayhlı 400 1ntn11 aoo lıurut resi bitmek üzeredir. 
il • 7 50 ,, 1400 • Gazinin Aııkaraya avdetini 

12 ,, ~ !!.. 27D>I " müteakip frrka gnıpuna mecli-
Gelen eYrak geri Yerilme• sin feshi için gönderdiği teklif 
Micldeti •~ nü.oı..lar ıo ~ şiddetle alkı§lanını~ ve ittifakla 

~r. ~· u ınatlıup ~ ;.ı- kabul edilmiştir. 
ıçia ır.ldm;at;.:;:-• -cı:'~ Türk milleti fikri hürriyetini 
lr ~- -· u ve tam istikUilini bundan sekiz 

• etme. sene evvel cihanı hayrette bıra
kan büyük bir inkilapla kazan-

üiın on fı1.l• harara< 19 enar. 13 dr. 
İıı.te o zaman senelerce bir 

Bugünkü hava 

dı. Bujl;ül' ruzpr poHız e•ceek .,. 
ve hava buluılu. çok milletlerin elinde bir oyun-

";=:=:=:====::;;:;;;;;,;~ caktan baka bir sey olmayan 
ı ıkör ve alil ~altanatı yı:kan ve 

Kirlisi de var mı? E~er var 
mı yok mu bilmiyorsanız bunu 
benden sormayın ... Fakat bilin 
ki sporun temizi vardır. 

senelerce boynuna vurulmuş is
tipdat ve esaret zenciri altında 
inleyen milleti, büyük dehasile 
kurtaran Gazi memleketi hürri 
yet vt refaha kavuşturan Ciim
huriyeti koymuş ve milletin 
reyile teşekkül etmiş olan B.M. 
M. nin büyiik reisliğini kabul 
etmişti. 
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İi~ti~;t .. ;·~·kai'~'ti .. ~·~~·ai~ işleri Umum müdürli
ğinden., 

işleri Uffillffi müdirli- Muğla Vilayetinin Fethiye kaza~ınm Kdrgı ve Foça kar

mn IMELEKI 
SiNEMASINDA 

yelerinde kain olup şimalen Kargı çayı köprüsünden bed'ile f'rin den: y ordan ağa hanesi mevkiine hattı müstakim, Şarkan mezkür 
f; mevkiden bed'ile Kargı karyesi ca:.niine battı müstakim, 

Muj'la vilayetinin Fethiye kazasının Eldirek dağı nam ma- cenubeıı mezkur mevkiden bed'ile Kara isa ollu Mustafa 
hallinde kain olup ıimalen abatlı pınarından bed'ile kapalı hanesi mevkiine hattı müstakim, garben mezkür mevkiden 
pınara hatb müstakim, şarkan mezkür noktadan Koç dağına bed'i!e 1:1ebdei hudut obın Kargı çayı köprüsüne hattı müs-

GAR\ C'O!ll'Elt \t ESTll~ ın 

R \l .~TO ile brrılıer ıe de 

ctıııtı :.on <ltrtct" mCl.e-s.-ıir \ t ib de ı 
ras ilt bılııhk hiolerınin ınOct ri 

battı müstakim, cenuben mezkar noktadan bed'iler Emirler takim ile mahdut 458 cerip saha dahilindeki mekşuf Krom 
.. ,..,..eıi mevkiinden bilmürur ve Çoban oğlu çeımesine hattı 
>"'"T- madeni, 
milnkeıılr ve garben me:ı:kür Çoban oğlu çefmesinden mebdei l - Teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında: 
hudut olan Ahatlı Pınar mevkiine hattı müstakim ile mahdut 
1078 cerip arazi dahilindeki mekşuf Krom madeni: A - Maden sahasının 1:5000 mikya~ında topoğrafik 

1- Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında maden ve Jeolojik haritası ve mufassal fenni raporu yapılmak, 
h 8 - işletme proı' e ve planları vekaıete verilmek, 

sahasının 1:5000 mikyasında topoğrafik ve Jeolojik aritaaı 
2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren 

yaptırılarak mufassal fenni rapor ile bir işletme proje ve 
planlan iktisat vekaletine verilmek, bir sene zarfında 150,000 lira sermaye ile bir Türk şirketi 

2- İmtiyaz kararnamesinin ne~ri tarihinden itibaren bir tqkil ederek madeni devretmek, 
sene zarfında 120,000 lira sermayeli bir Türk şirketi teşkil 3 - İkinci sene zarfında 3000, üçüncü ve müteakip se-

dclt!lııı mu)<ııvvir o :111 

YALA 
·ımınde ııkdim odecekıır. 

Hali Ta«fiyede bulunan 
Tiırkiye Tutiınleri :\lüşte 

kiilmenfea 

Reje Şirketi 
lL:\" ve imtiyazı bu •irkete devredilmek, nelerde 5,000 ton cevher istihsal ederek "t> 10 resmi nisbi 

~ Hali ta fiyıdt bulunan Tu 
3- İkinci sene zarfında 2000 ton, üçüncü ve müteakip ve bu resmi nisbinin % 6 sı nisbetinde techizab askeriye ıuıtlnlerı ınö ıerekülmenfaa ~ir~ 

senelerde asgari 4000 ton cevher istihsal ederek bunun •o 10 tertibi verilerek imrar edilmek veistihııal veimrar edilemediği hlsıedarını 31 marc l'l3J ıırlflll'(I 
resmi nisbisi ve işbu resmi nisbinin ~ı. 6 sı nisbetinde teçhizatı takdirde işbu miktara tekabül eden rusum tamamen ve def' öğleden >onn 11t iki buçulr• 
askeriye tertibi verilerek ımrar edilmek ve İstihsal ve imrar aten verilmek ve bundan ba,ka madenin ihtiva eylediği laıada Voyvoda caddesinde 1'ti 

nu 
gö 

ni 
bu 
de 

fa 

Pek sessiz tertip edilmiş ol
duğu için herkesin duyduğwıda 
biraz şüpheliyim: Beş altı gün
dur şehrimizde Yunanistanın en 
iyi dört güreşçisi Hali klübü
nün misafiridir. Balkan oyunla
rından beri devam eden Türk -
Yunan spor münasebetinin bi
zim "favorı" sporumuz olan gü
reşe de sirayeti çok iyi bir şey 
olmuştur. Vakıa Yunanlı misa
firlerimizin bu sahada şamil bir 
faaliyetleri yoksa da yapılan da
vete icabet suretile gösterdikle
ri sportmenlik, güreşin tatbikat 
sahasındaki bazı ülfetsizlikleri 

Son aylarda husule gelen va
ı:iyeti yaıkından görmek üzere 
seyahate çıkan Gazi milletin 
temiz düşüncelerini bozmaga 
ve asıl vaziyeti başka türlü gör 
meğe çalışanların ne kadar hak 
sız olduklarını meydana koy
mak için gene halkın itimadını 
haiz yeni bir meclisin bir an ev 
vel vücut bulmasını muvafık 

görmüs ve teklifte bulunmuş

tur. 

d·ı d .• · t kd' d ' b 'kt t k b"l d ' · b" tütünleri idud inhbarlve~i ınıı#"cı'f e ı me ıgı a ır e ış u mı ara e a u e en resmı oıs 1 458 cerip arazinin beher ceribi i"in senevi 10 kuruf resmi ' 
b k d · 'h · .- zinde ıkdedilıcek olın ht}eıi g-i 

ve teçhizat tertibi verilmek ve bundan aı a ma erun ı tiva mukarrer ve bunun kezalik o0 6 sı nisbetinde techizat ter- miyeye 11sfiye me•urlırı ıanf 
eylediği 1078 cerip arazinin beher ceribi için senevi 10 kuruş tioi verilmek, dıv•ı olunurlar. \~ 
resmi mukarrer ve bunun kezalik % 6 sı nisbetinde teçhizat İ Ruınam~i münktraı: 

1 tertibi verilmek, 4 - mtiyaz kararnamesine ıeylen teati olunacak şart- 1930 sene i zarhndı 

4_ imtiyaz kararnarneıine zeylen teati olunacak şartna- namenin ahkamı maliyesine ait maddei mahsusasına teriikan !iye muamelltının cerey•nı lı•k rll' >e 
menin ahkimı maliye~ine ait maddei mahausasına tevf.kan hükumete verilecek hissei temettü 2 fİ)İnden •fağı ·olmamak dı wsflyedınn ıara!tnd.tn 'e rt 

Scbrimizin maruf kürk tliccm 
\lo>yo l':prtm, lfklıah•r· için gnet 

h · k d · b' ·ı L - L- d f' rıpor ile SUri ·c ve l'ifüıln ııı• d 
hu-ku·mete verilecek hisaei temettu 1,5 ..ilinden 2csıörı olma- ve er ımrarat vu uun a rusumu nıs ıye ı e ueraoer e a- ~ ..- ....-. datmm ıasHycıi dahil olmok r bi 
mak ve her imrarat vukuunda rusumu nisbiye ile berab r ten verilmek, 31 kiln•nuınrl ı <ıJO tarihinde )t 1 

örtecek mahiyettedir. def'aten verilmek, 5 - '-hu teabhüdatın lfa11nı teminen milli bankalardan cdiltn !ıe,alıaı '" billıı.....,u• ıl güıel ~lirkler müba' aa etmek i11.re lf .-·· 
Bn misafir güreş takımı mü- icra eyledi~ı AHnpa ıcvahat·ndcn 5- i,bu taahhüdatın ifaıını teminen milli bankalardan birinin 11250 liralık teminat mektubu verilmek, dlm ve ıudiki ve drrdesti tı ta 

sabakalarına ge<;en perşembe a•·d•t "\•lemı··tı·r. birinin 9000 liralık teminat mektubu verilmek, 6 - Mültezim birinci maddede A fıkrasında yazılı huau- bulunH mc<ıilin mulı,salu bcY_., 
İ • · , il - ~ 1 Ktnununvel 9.'lO ,... P 

akşamı başladı. çlerinde 1928 -------------- 6-Mültezim birinci maddede yazılı bususatı ikmal ettikten satı ikmal ettikten maada eski imalat kale abnmamak p....:..le hine kadaı· olan mudden 1·cıarele• ı 
1 b · d d M · t lsrar.hal a-li c mahkeme,i lıirinci • ••s 0 em ıya ın a acans an şam ticareı dairesinden: /.nıı~uldak-Deni1.li maada eski imalat kale almmam~k şartiyle asgari 100 metro asgari 100 metro galeri veya 50 metro kılyu açtığı ve ma- den dola" ıasflyedırının ibr•"'· 'ı 

piyonuna hükmen galip gelmiş 50 k t • d · k bil' · al ı I' · · ı ı k ti' seferini icr.ı e.ı ·rken .l-931 ıari· galeri veya metro uyu aç ıgı ve ma enı a ı ım o· denin kabili imal olmadığından dolayı hükümete iade etmek •eyetı umumı}e'' şt rı ı1' 
olan Zervinis'in de bulundugu hinde kazaı. duçar olan Tiır~ b3ıı- madığından dolayı hilkümete iade etuıek istediği takdirde ı'stedig" i takdirde teminat mektubu iade edilmek •artiyle mez- bilme\: için lbkll oııız hl~ ~· 
bu takımın ilk iki güreşinde dıralı ")KB\', ,apuru u,arj,iJ,mail d k l k d l'b' • fit olan hi•ırdarıa niba)et zv ır 
Zervinis Burhana hükmen galip lıe) tarafından tanzim kılıııaıt hasar teminat mektubu ia e edilme şartiy e me:ı ur m:ı en ta 1 ıne kur maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 4-4-931 19:ll ıarllılne kadar lıtuı en 1 

geldiydi, Adnan da Zamuta ayni raporu nıahheıne e ıe,di kılınmı,rır. ihale edileceğinden talip'.erin 4-4-931 tarihine mü~adif cumar- tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 şe kadar teminat rini: 1 Deniz Tic:ıret kanununun ıOu.5· t · Ü Ü t 15 k d t · t kt ı 'l b b · lsıanbul'da: OımHfı 11•0 
Şekilde e-alebe etm!s.ti. Futbol- esı g n saa şe a ar emına me up.arı e era er mektuplariyla beraber kapalı zarfla iktisat Vekaleti Maadin merkeıın· e. 

...... inci m:td(h• .. i mHcihince hu bnpta k fi İk · V k"J ' M .ı· U M"d" !''"'" 
da böyle az farklı say, galebele- tetkikat i~rN ıçin 1 I·.! 9.11 ta·ihiııe apalı zar a tısat e .a etı aa.ın mum u ur uv,une umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. Londra'dı: 26 Throgmorıon 
ri vermek zarureti olsa meydan mu<adif \·a~uıba gunü saar 14 c müracaat eylemeleri. h ~nda O<mınlı Bankası tob< "ııl 

~~ct:~:~~~:r~k;,~~~~~~: :~ f~~~~:~~:i~~~:~~~~~~ş..:~~i~~~~~}; Alat ve eczayı kimy e~i- Eski,ehir ~azova Tohunı ıslalı ınü~ürlü~ünden: ~::t~~if~y~~:d.
0

k:: 
karmaz. Bunun içindir ki bizhn oldu~u ilan olunur. b k Eskisehire 4 km. mesafede ı lüğüne veya Belediye Mühendis Berlin'de: Bebrenıtr 63 sok••'" 
beynelmilel güreş ternaslarrmız G,kiıdar Kadıkti. , ı: hav8 li-i ye Ve S e ze ffi Ufla asa Sl Sazova mev~iinde .8~95 lira 93 liğine müracaat edebilirl~r. .. .. Möayö s. Ble.ichroedere, 
ciddi ve faydalıdır. Halk tramvayları kuruş bedelı keşıflı Drayfar- 28 Mart 931 cwnartesı gunu Viyaııa'da; 1 Am. Hof I! ·~ 

Evvelki gece gene bu takı- Yiikıek Deniz Ticaret mek- gönnek üzere Ortaköy cadde- ming laboratuvarı binasının in- saat 14 te Eskişehir Ziraat Mü- tında Oeeterreichi>cbe Crediıın 
Abb M .. · S · 1 1 Tiirl. .\nuPim ~irketindcn: 31 'h' d · 'ba kk' · fuer Hındel nnd G" erbcy. mm as, unır, aım e o an tehi Müdürlüğünden: sinde kain mektep Müdürlüg·ü- şası 7-3-9 tan ın en ıtı ren dürlüğünde müteşe ıl ınşaat ~ 

.. l · · .. d" H b' · JIL,cdlrlar umumlhoıeıi.~I :\lart · "dd 1 k l rf af . . • lıtubul'da Hia•ı eencdcrinlt• 
gure. ennı gor um. ep ızım 981 ,.ıı ı,>iinti öğleden cHd ur 187 kalem eczayı kimyeviye ne ve münakasaya iştirak ede- 21 giın mu ete ve apa 1 za komisyonu tar ındaı_ı ıha_lesı ıc edecelı: hiasedann için tevdi _.. 
çocuklar kazandılar, lakin, hü- ı ı de şirketin Osküdır'daki ınerke· ve 54 kalem kimya alatı ve mek ki . 1· b 1 1., t d" M" usulile münakasaya konulmuş- ra kılınacağından taliplerın yev Jetinin nihayeti Ttlrklya lı:launu.,ı 
nerle ilimle kazandılar. Hem ~d ·•· ı •· ce erın stan u K ısa 1 ues p · k 'f · · .. · •-" dak' k d .. " 1.m e auı surette top anaca•tır. tebin 931 mayıs gayesine kadar tur. roJC, eşı ve şeraıtı gor- mı mezı<ur ı saata a ar mu- cibince ili Muı 1931 tarihi•• ,. 
kendileri hem biz, hem mı'safı'r- f,., nıuka,·elenamt mucibince seseler muhasebecilig"ine tevdi k · t' nl .. e Mu"d" a ti ·ı• Iunu ihtiyacı olan 18 kalem v_ a~ seb- me ıs ıye er muesses ur rac a arı ı an o r. dar ıeındlt edllm;•tir. 
1 · · h"· 1 ·· l h.. t?ı az beş hi;sesi ol:ınlann lıi~se -c: d · · ""' ıA 
erımız oy e guze uner eser- 'encılcrio[ i~tima ~iınündcn hir ze 2-5-931 tarihine müsadif e eceklerı temınatı muvakkata T Hiıse ıHetlerlnl tevdi edcır 

leri Bguör:r~~l~ :::~~z a!~~asız bir ~=~::m:~;,~ı.·~~ klı~~,~~,~·~.;:~;-~'i:ı~ ie~~1~:b;d1:~s~~~:e3 :;r:h~~~ ::~~::znk~:~1:~te;:v:ü::. Es~i~e~ir lazova okunı ısla~ m8~ürl0°0n~en: ~~ı,:akbb~r. e:;ertı::~m;;.:: m~ 
şey oldu. Bizim gülle kaldırma mıları ilin olunur. Y 9 dil üt' 
'şampiyonu Cemal çift kol ile c;örü~t.ilccd.: i~kr: münakasaı aleniyeye vazolun- ı şekki! komisyonu mahsusuna Eskişehire 4 km. mesafede mühendisliğine müracaat ede- • •c ır. ./ 

"develope" vaziyetinde 92,5 ki- ı idare mccli•fnin « nııı-akıp muştur. Taliplerin şartnameleri müracaatları. Sazova mevkiinde 10,000 lira bilirler. erah sinemada 
lo kaldırarak kendi sikletinin bu rapı~lını~i~~~;~1~::;,•-;·"diki "e idore razarlıt suretı"le ~O~re saf tfl bedeli mb~hammen~i ambar hi':de. 26 Mart 931 Perşembe günü Bu f.<ce hali.; gectAI in•~ 
vaziyetteki dünya rökorunu tek medi.ınin ,ına ı, ' hangar ınasının ınşası, va .1 saat 14 te Eııki§ehir Ziraat Mü- tiyatro, varyttt. Koltuk_,..,. 
rarladı,başka yerde bunu yapanı .~ idare mecfüinin inıihıbı, fıyat üzerinden ve 5-3-931 tan- düriyetinde mütesekkil insaat kuru~ p~rşembe komik. I'I""' 
omuzda gezdirir, resmini bütün + Mıırıkıp eçi!me,i ,.c \<rile- p d•k B kt • J ••h • Mu··- hinden itibaren 21 gün müddet- k . f d 'hl . be~· ve Kafkas op•reıı·. en ı a erlyo Oıl} anesı omısyonu tara m an 1 a esı - ~ _../ gazetelere bastırır.dünyaya ilan cek ucm tu•arının raıarla,unlma". · J le ve kapalı zarf usulile münaka 
ederler. Biz de sa<lece bı'r 1'k1' el -·- d J d saya konulmuştur. Proje ve şe- icra lrılınacağmdan taliplerin Ekler tiyatrosu ü-kiidar 6 ncı ier• ıttire,icden : •• •• v •• • kü d k' k d 
cırpmakla iktifa olunur. Bir tbninden d ıla" mahcuı olup Ur ugun en : raiti görmek istiyenlcr müesse- yevmı mez r a 1 saata a ar Yunan Operet Revüıü . .A 

Arasıra: satılına ı nıııkarrer o:;ı~ .'iOO kiye Pendik Bakteıiyolojihanei müracaat eylemeleri ve gübreyi se müdürlüğüne veya Belec1iye müracaatları ilan olunur. Olimpia Kantioti _ RiçİJJ':" 
N d b. d drrnirin pa . .ı\a ÇC\irilıncsinc karar -~ 

- e en ız e spor terakki ver'lmı ahıakla ı:ı ;ı 9.ıı ıarihine baytarisi hayvanatından husule almak istiynlerin yevmi ihale o--~ Bı"r Fransız Guvern'llnt... Bu akşam 21,30 ta "H~ 
etmez? Sualini soranlara i!te mu-adıt ı><r,embe giınıi <aat 14 de gelen tahminen 150 araba güb- lan 15 mart 931 tarihine müaa- .---"'· ~ ..,. de Biraz", yann 16,4!5 rrı'ft(/1 
cevap: nıaha'liııde satıiacaj\ından talip nlan ·re pazarlık suretile müessesede dif Pa::ar günü saat 14 te Mües- \ııkoı~\I• '°'" -aır , aıeıkak bir ,eya fada çııcuk ı~iıı it araycır. ucuz fiatlerle 100, 60, 40, fJ 

- Temiz spor teşvik edilmez !arın hazır bulunaca 'neıııura rni;ra satılacağından gübreyi gönnck sese Müdürlüğüne müracaat ey- Galara'dı f,mırlinglu Hanında 6 mımcı-.ıya 300 "Bin bir gece" il, 30 

d•e-o•n•d•a•n•! ____ ...;;F.;E;;;;L;;;E;K!!ıı~ıı!!!ıca!ı!"~' .;•;:;t;:;,;";;;" 1:;;,cr~i-i'~"~"~a;,;;h·~"~"'~~--....ı.,;is:;t~iy~e!!n!!l!!e!!rı!ıi· n~h;e,;,r.ı:g:.;iı;.;' n~m;iı;' es!!!!s;;;e!!se~y!!e;.:.;l;e;n;:ıe;;l!;e!!ri!! ....... ---~~""!!!"!""~ \ ı. J ı. ad rı:line mur:\\:aa t la rı "Boem Hayatı". 
Dahiliye }~·azın iken kaç pa- -·-Rıdvan Beyefend(konak.:-miz bir samimiyet ve içten gel- sesle: ---,- - Hicabımdan bofulacak 1-

ıanız vardı, .. Babanızdan, ana- talar mı?.. me bir nezahat idi Cevap verdi: - Burada bir yerde oturma- idim. Kendimi sokağın or~ 
nızclan mı kaldı? Büyük ticaret Kadın: - Henii:t uyuyorlar!.. ma ve bir kahve içmeme müsa da avuç açan bir hale geJll" 

!t 

l 

işlerine kabinden cekilir çekil-ı - Evet. Fakat, daha kalkma Ben de tamamile kendimi a- 1 ade etmez misini?.. bularak: ~ 
mez girmek için sermayeyi ne- mışlardır... cındıracak, dedigimi yaptırta- Adamcağız, içini geçirdi: - Bana lütfen biraz pC~ 
reden buldunuz, ve bu sermaye Dedi, ilave etti: ca'k bir poz alıyordum: - Hay .. Hay!.. ekmek filin bir .. y emrctfl,. 
yi birdenbire böyle nereden bu - Kapıdan sorun!. - Fakat, Beyfendi Hazretle Dedi, bir odanın k-.ııımı aç- misiniz? ••. 
kadar bü~·ü!tcbildiniz?.. Yere düşmemek için kendi- rini behemahal görmek ihtiya- tı, Dedim. Derhal: 'ı' 

Ve .. Gene birisi çıkıp ta: mi zoru zoruna tuta tuta kapı- cındayım... - Burada oturabilirsiniz... - Emredersiniz. Şimdi ,ı 
Elem JZZE.1' _ - En büyük rakkamları alan dan içeriye girdim. Karşıma e- - Bir arzunuz mu vardı?. Dedi. Gene kendimi yeneme- bir kahvaltı hazırlatayım .. · 

bir miting yerini dolduracak. l.Jeyor, iliive ediyordw~1: 'dahiliye tahsisatı mesturesini fendi kılıklı bir uşak çıktı. Sor- - Evet ... Hem de pek mü- den: Dedi, Odadan cık\ı. 
kadar yüz ve baş geçti! - Dahiliye Nazırı Beyefen- kendi keyif ve hevesinizden du: him •.. - Sizden yüzüm kızararak 0 k k be . de l 

Ve .. Sanki birisi venni• te, d' 'md' t k d 1 ti ba ka n e c sarfett' · b. ta - Ne istediniz?.. - Ö!!'le üzeri te•rif etseudi- bir ricada daha bulwıacag-ım.. ' çı ar en mm ...ıp .,. ı~llı 1 ı arkı .. ~ek b. evl~ke, ne ş .. ~~ y h·ı· ı:ıı.z •. 1; - ~ " , zümden acı, kaynar, iztı•.•,,. 
yapmakta gecikmi§im gibi: mı et e en uçu ır a a a sa- nesını gostere ı ır mısınız... Burada hiç kimse beni tanı- niz, belk kabulünüz c;in Beyfen Dedim. Gayet ciddi bir reve- bi d 1 k 1 S 11ıcı,,.. 

- Haydi vazifene geç kal- h'b· b'l d • 'l M 1 k · · D mayordu. Gayet maharetli ve di nezdinde ısrarlı bir ricada bu ransla: r am a yas cı tı ·· a ıJ dı l~ ı e egı·kü ~se e esesını E eme~or. h f .d l damla ta ayak· parmakla~ 
dın... kod ıırup, Şy~ d'.'u .. tu~:u:c1 ayha 1 

n
1 
~o · tu a ıına gı en c e marifeBtli folmd~kHliizımd1 ı.. . .. lunabilirdim... - Emredersiniz... ucundan çekildi ve bütüıı l", 

Deyen bir eda ve sadakatle a annıs. ım ı musarunı ey ıuyc u.. - ey en ı azret erını gor -Şimdi lütfen saati bana söy Dedi, bekledi. Bu nezakete, d" .. b' .. d 11cı • 
yürümeye basladım. Doğruca: Hazretleri sadece de~let kese-• Divan ·olunu rrüc bela tut-ı mek istiyorum... ler misiniz?.. lüks ile sefalet arasında fark bou:rıu kırdan! dıc;ınd el sd~ "' 1' 

I·tı ı· 'h k · d · · d·-· 'd · · b' " · · U 1 f k k · · T O gara 0 aş 1 0 aş . 1 
- ıa at ve ı racat mer ez sın en şı~ır ıgı mı esının ır ı tum ve .. Kona om kaınsma .,.ıt- şat, a at, ço nazık ve - am, sekize bes var. n-

1 
gözetmeyen ve terbiyeyı' terbi- d 1 h t . ibı yB 

. ı . l' .. 1 k '"l . . . 1 . d . . . "' .. ,., ·ı b' k G k' b' b k b lk' .. b'l' . ama ce ennem ası g • anonım şır.tetı mec ısı ıc are re- at u .. ıa şı ıp genı!? emesın en tı"'tm dakıkada yere dusecek centı men ır uşa tı. ayet ı- ır uçu ta e ı gorüşe ı ırsı- ye olarak kabul eden bu adama - d" t" l V 1 t b\I • 
.. b .. "k . 1 .. "k .. b k h' d" .. ı ,., b k b . f 1 . gıma usu.. e .. ş e 
ıs., uyu zcngın, myu tuc- aş a ır sey usunmeyor.. gibi oldum. Kapı acıktı iki co- ar onuşuyor, enım se ıı etım nız.. hayret ediyordum. d b d, . . 
car ricar ' k da R d v D" .. .. ' · 1 d t · t' h t · d le a en e • .~ 

• 1 saoı ·a n 1 ''0 " c.. u~unuyordum: cıık yanlarında bir hizmetçi ile e a e. a ıs ı_ za e ~esın en or Derhal boynumu büktüm: - Estafurullah. -Yasamak billahioverdt 
Beyefendinin Divanyolundaki - Hergıin bir han, bir ha- ıncktcix: cıkıyo ·iarclı. 

1 
kan bır çekmgenlı.kle: ,.. - Üç buçük saat daha ben Dedim, Kekeleye k k 1 • 

k ki · •. k · · b 1 e e eye rüıımege değmez ... 
ona - arıw: gıc.'lıe ıçın aca t marn. b'r apartıman satın aldı- - Her halde Rıdvanın co- - Hanımefendı... nasıl ve nerede vaktimi ıeçire söyledim: Dedim A 

lan•11daki son takati topladım. -
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Bilmecemiz iktisat vekaleti maadin Birinci s~hifede0-geçen yazılar -Buhran? İntihabat faaliyeti bütün mahal
lelerde canlı bir safhaya girdi 

ı K /\ \D A IY 1 F ,gım_füı\I • 1 • 
ıA R IA KIA• A .• :JKjIIL ış erı umum müdürlüğünden: 
1 R A\V AN 1 •• t R 1 . . . . A. U. AS KIE Rj M Antalya Y ı l tlyC' rı rıın 'l ekfur Oıa ka rycoi nde kain olup ~inıa len 

. . . , j,fede) j dan fırka nahiye ve Ocak hey'-

B 
(Başı bı1'.°~ı s:ıı1:1 ınüd- etleri de muhtarlara yazı işlerin 

u 15 gün ıçıne ıtıraz k1 d' 

(Bası birinci sahifede) 
sada alınan' tedbirlerde tam bir isa· 
bet vardır. 

Bütün ihtiyaç ve istikrar temin o
lunmuştur. Artık eski açık hatvcli 
temevvücat kalmamıştır. Benim tet
kikatmıa göre, her ihtimale karşı ted 
bir almmxştrr. 

Ki l T i( K i·~ AIK S Haıtı rsak: çayının dtnizc munsap old uğu noktadan bcdilc Haruplusın 
-....::... - -ı- ~ T = nokta:ından .bil mürur Sazak iııi te p e;iıı e hattı münkesi r, garben 

O ••ll•,11.. • İ D nı c•zk u r tepeden lıcd 'i\ c Ça~dağı ce pcsi ve üç tepe hn~ ı noktala

L 
1
1!, K .!_' R iM 1 Z !_il K rında ıı bilmiınır Şem~irli tcpe>i beyninde hattı miınkesir, cenubeıı 

~~]i il t\ B • .• ti L ~ mezk lır tepede nbed 'ilc deniz kenarında vnki Karaburun noktas ı bey 

1 
S ~ A M .! H\1 ~· A ~ ninde ham müstakim,~arkan bu noktadan bed'ile Bahrisclit sahilini 

K A C A ı~ ~j~I~ L E!. takip edcr~k mebdei hudut olan Bap;mak çayının denize munsap 

deti dahil olmayıp ınüteakİ.P 8 de yardmı e~ece er ır. 
gün d · · .. ddeti olarak tes Maruaada hazırlık . . 
L· ~ ı~ra~ mu MANİSA 7 - Meb'us ıntı-
uıt edılmiştır ' d T · d:ld'g" ine göre nisa- habı hazırlıklarına başlan. r. 

Fazla arzo karşı olduğu gibi faz. 
la kambiyo talebine karşı da lazım 
gelen tedbirler ve kararlar ittihaz e
dildiği için buhran olmak ihtimali 
yoktur. 

11 K 1 L • T • S K i A 13.. oldu~u nokta beyninde hattı münhani ile mahdut 2926 cerıp 
emıneı 1 l Mh 1 df l ·· lmakı nın ilk haftasi her iş bitmiş o a- . u tar ar e ter erını. a . -

1111.,ıcımlzln h•llıdll•ll sslıa dahiliııdt>kl mekşuf Krom madeni, 

Cak üntah"bi sani intihabı- çın merkeze davet edıldıler. flkll l - Teslim tarihinden itibaren birinci sene zarfında A maden 
ve m 1 D · "klik k na baştaıımış 0ıacakur. eğıtı yo .. . 

t n·· ak am hey'eti teftiııiye- ANKARA, 8 - İntıhabat 
İstanbulda borsadan başka işlerin 

teftişile meşğul olmadım. Bu işleri 
müfettiş beylere tevzi ettim. Bittabii 
teftişat neticelenmeden bir şey söy
lemek imkansxzdrr . ., 

1 1 1 • 8 6 ,. 1 9 10 r :;abasının 1 :5000 mikyasında topoğraiik ve jeolojik harita~ı yap· 
cırılma 1-; ve ımı fııs>;ıl fenni rapor ile R i~letme proıc , e pl!nları 
vckAlete verilmek, ' nin i;;:ına!ı müteakip fırka i- m~dde:inin ~a~trlaca~ı hab~.r-

:iare hey' eti de içtima ~~rek len. d~gru değildır. İntıhap mud 
ır intihap hazrrlıklan mesaısıne detının ıyarıyanya kısaltılm~ı 
01 

devam etmiştir. hakkında 327 senesinde tat~~ 
. ~ H. Fırkası kaza merkezlerin- edilmiş olan kanunun tatbı.n 
ıb de de dün akşam nahiye reisle- düşünülmüş ise de sarfınazar e-

1' rinin iştirakile içtimalar yapıl- dilmiştir. . lik. 

Adil Bey düyunu umumiyede para 
tebdili esnasında vuku bulan sui isti
mal tahkikatr evrakını Ankarada tet 
kik edeceğini ve son düyunu umumi 
ye mukavelesi hesaplarında yanlışlık 
olduğu iddiasının tahakkuk etmediği 
ni söylemiştir. 

2 - İmtiya:r. kanırnameslnin ne~ri tarihinden itibaren bir sene 
ZLtr[ın da ı 25,000 lira sermayeli bir 1 ürk ~irketi teşkil ederek 
imtiyaz hnkukıı bu \ İrk cte devredilmek, 

.) - ikinci sene zarfında 2000 ve üçuncü ve mııteakip se
nelerde ru;µ;art 4000 ton cevher istihsal ve bunun 'I. 10 resını 

ni s~lsile i~bu resmin % 6 sı nisbctindc cechizaa askeriye terrı
bln ı Yererek inırar edilmek ve istihsal ıe imrar edilmezse işbu 

miktara tekab ül eden rüsum tamamen ve def'aten tediye edilmek 
Ye bundan başka madenin ihtiva eylediği 2926 cerip arazinin 

[~ 

1 •••••• 1 

nuş icap eden ihzarat etrafrnda İntihabat, defterlerın ta ın 
görü ülı:n' •• tür den sonra 52 gün devam edece-

ş U§ · 15 .. istib 
İntihap hey'eti teftişiyesi ya- ğine nazar:ıı:ı ~una .. gu~ . ~ 

ni belediye encümeni daiı:nısi zar devresı ılave edılırse ı~tıha 
b .. ak f ali . bat ancak iki ay sonra bıtece-
ugun de toplanar a yetine m . r · 

devam edecektir. ği anlaşılryor. Ye~ _m~~~s~-
(Başı birinci sahifede) beher ceribi için sene,·! 1 O kuru~ resmi mLıkarrer ve bu resmı 

14 bin küsur lira ile iflas kararr ltl11glnlr.ı bll•ec•mlı mukarrerin % 6 51 nishetinde techizat tertibi verilmek. 

Hüseyin B. in iflası 

Cetvellerin doldurulması için mayıs orıası:na dı;tı;-ru ıçt 
fazla mesaiye lüzum olduğun- deceği tahmin edilıyor. 

verımiştir. Fakat ticaretanenin Soldan sağa: -~ - imtiyaz ka rı.rnamesine zcylen teatı olunacak şartnamenin 
muhtelif borçJar,1 yekununun ı - Tahsil yeri (6) Olta (2). ahkAmı m.ahsusasına ait dördüncü la,;lının mevadı mahsusasına 

Aleyhimize 
propaganda 

Mahut kitap 
yüz bin !sterlinden fazla oldu- 2 - Tektir (4). Sxğmmak (6) tcvlikan hissei temettü olarak ton başına asgari 1,5 şilinden :ı~a,., 

3 - Adet (4). Serin (4). l ı>• 
ğu zannedilmektedir. Hüseyin 4 _İstifham (2). İdamcı (Z). o mamak lizere hissel temettü verilmek, 

llliJder' .. iSf•r meclisi Beyin ve bu eski fumanın böyle 5 - Zaman (2) Ona mahsus (3). 5 - Taahhiidutın temini için Milli Bankalardan birinin 9375 
,,,., • "" hazin bir akibetle karşılaşmaıu 6 - Hafızada kalan şey ( 5). liralık teminat mektubu verilmek, 

kBr,artnl Verdi bilhassa ticaret aleminde büyük 7 - Yuva (2). Erkek (2). u 8 - Rabıt edatı ( 3) Kazanç yap- . 6 - Mültezim birinci maddenin A fıkrasında yazılı lııııusau 
Uzun müddetten beri müna- bir teessür uyandırmıştır. mak (7). ıkma l ettikten maada eski imaUc kale alınmamak şartı ile asgari 

Bu hrsah acaba nasıl 
bulabi!iyorlar? 

kaşa ve dedikoduları mucip olan Namzet listesi ha- 9 - Beyaz (2). Eşrap (4). Or - 100 metro galeri veya 50 metro kuy.ı açtığı ve madenin kabili 
Tın fakültesi müderrislerinden ta (3) imal olmadı"' 1 d 1 hük' ' · d k · d' kdl d • • • d k l l 10 - Şart edatı ( 3) Ayrtlık (4). ,,mc an o ayı umete ıa e etır.e ıste ı~i ta r e 
Rasim Ali Beyin fiziyoloji kita- rıcın e a an ar · I b · lip ıı - Bir meyve (4). Siyah göm- temınat me 'tu ıı tade edilmek ~artları ile zuhur edecek talibine 

Gecen gün limanımıza ge br meselesi dün fakülte müder- . ·d - h da bu (B ı · h'f d ) teldi (6) ihale edilccc"inden taliplerin -!-4-931 tarihine müsadlf cumartesı· 
;ı en bir seyya vapurun - risler meclisinde görüşülmüş- aşı ncı sa 1 e e Yukardan aşağı: . .. "' 
lunan Amerikalılara Türklük a- tür. Kitabı evvelce tetkik eden rin kanuniyet keobetmesi gelecek 1 _ Gazete basxlan yer (ö) Yar- glinıı ıaat f 5 e kadar kapalı zarflc iktisat VekA!eti Maadin 
leyhinde bir konferans verildiği d meclise kalmaktadır. dun (4). Umum Mtidürlliğiıne teminat meknıplnrt'"lc beraber muracaat 

. .. komisyonun "Şayanı neşir e- Yeni meb'uslarla birlikte fırka mu" 1 J ınlas ı t Seyyahlarla goru- · l kab ı 2 - Cefa (3) Birinci (3) ey emelcri. 
.: mrş ır. o·il" kararı ekserıyet e u e- rahbaslan da Ankaraya gelecekler ----------·----------4 ·e b .. l rm ı'ddı·aıa "' b ı· 3 - Dem (3). Dem (3) Başına ı- .............. ...---! ~ n azı tercuman a - dilmı'ştı'r. Meclı'ste çok araret ı ve fırka kon-esı' ı'ru'kat ederek bu· l t b l b l d. · l l ~· bir (s) gelince gümüşlenir (2). s an u e e ıyesı i an arı 

nn:ı göre, konferansı veren a- münakaşalar olmuş kitabın mü- günkü vaziyeti ve Reiıicümhur Haz 4 _Şimendifer (4) Baston (3). ,._.."~--.-··---:- . . 
dam evvelce memleketimizde ekkidi Kemal Cenap Beyle mü retlerinin seyahatleri neticelerini mü 5 _Bittabi (7). .B~delı keşfı 604 \ıra 94 kuruş olan Jçerenköy mektebinin 
bir ecnebi me!ctep müdürlüğün- ellif Raıı.asim Ali Beyler arasın- nııkaşa edecek ve asaılı kararlar alına 6 - İhtiyar (3). Bir meyve (4). tamın kapalı zarla mıınakasaya konmuştur. Taliplerin şartname 
•e bulunmus bı'r ecnebi imış· ! caktır. Yeni bütcenin müzakeresini 7 İl (2) M ( ) El 1 k k f " • da şiddetli r. arpışmalar olmuş- h · kad .km-

1 
. • _,_.t .. - ~ · art 2 · e avuca ama ve ·eşi evrakını görmek için her gün levazım mudu'·r-

Bu c.ahıs Tu'"rkı'ye aleyhı.nde " - azırana ar 1 
• ıçın v ..... mu· sığmaz bı d ( ) ~ tur ı.ait olmazsa muvakkat bütçelerle i· 

8 
B.' ma en 4 · lüğüne müracaatları, 46 llralık teminat makbuzile şartname ve 

tamamen uydurma bir takım F. aku"lte meclı'sın· ı' n bu kararı dare edı·ıecektı'ı·. - ır yanar dağı <4>· Şart e- t kllf kt b · t d i k 1 ld dalı (Z). Arkadaş (2). e ".1.e :. u .. unu, cıcare o asım ıı . '.ayıt ı o uğuna dair veşi-
Dropa!'anda sözleri sarfetmiş ve Darülfünun divanına havale edi Yeni meclis encümenlerinde mü· 9 - Giyinmek (4). Reddeden (4) kayı mühurlu zarfa koyarak ihale gunu olan 29 mart 931 pazar 
ıeyyahlara İstanbuldan eşya sa- lecektir. Haber aldığımıza göre zakere edilip heyeti umumiyeye tev· ıo - Tok: değil (2). Traça (5). günü sut on beşe kadar Encümeni Daim!ye vermeleri. 
' •. ın alrı:am, a!arrnı tavsiyeye cür' divan yakında toplanarak. bu di edilmiı bulunan kanun layibaJan. ıı - Ceride (6). Uıı;ak nidası (2). i'f , • • • 
t t nı yeniden müzakere ve tetkik ede· ı:ıı:============= B d ı · k r· 502 ı· 80 k 1 1 b l al k bin - e mış · . _ meseleyi ehemmiyetli şekılde ceklerdir. J e e ı eş ı ıra uruş o an stan u ancı me te 

M f h b y Sinema - Tiyatro 1 k 1 rfla k k T 1 aam

1 
a ı una ragmenk setli tetkik edecektir. Türk ocaklBrmın idareai iae fırka- ._ _______ .,;;:..;-. ___ ,_ tam ri apa ı za mllna ·asaya ·onmuşcur. alip erin şartna-

Yahlar stanbulu görünce en A• 1 •ı• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 •• nın ııen•likle alakasını tasrih ecı- f B D lb d • me ve keşif evrakını görmek için her gün levazım müdürlü"'üne 
l l"d rdır • s .. arileayı 

0 

erine teıfı:in edilen bu propagan en e va : . Büyük Gazinin Adana ve Konya nu· miiracaatları, 38 llcalık temir ac makbuzile şartname ve teklif 
daların asdsız oldug" unu anla- Memleketımıze düşmanlrk tuldarına nazaran tanzim edilecek- tem•lllerl 

b 
, ~ . mektubunu, Ticaret odasında kayıtlı olduıtunıı dair vesika..., 

ll'ıtslar ve Ti.irk tercümanlarile eden ya ancının garaz,carane tir. - IYfJI Buakşom ,-• - d ı ı·· ki 15T•llllM 111 rıı mühürlü z;ırfa koyarak ihalt: günü olan 29 mart 931 pazar 
birl ikte şehri gezdikten sonr.a propagan a arı suya c uşme e Gazi Hazretlerinin büyük 1<oagre- llllDUL IJ,l,l,ll saat 21,30da 

1 k b be eseıeden haberdar O t di d ğ . la k eh ij ~~ ~~ ~-'nız ınual- günü saat onbe<e kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 
Ço!c iyi intibalarla mem e etı- era r m - ye ev e ece ı rapor r ço em· aı _ , 
tni zden ayntmr~lardır. lan tercümanların bu hususta miyetli esasları ihtiva etmektedir. lım ve ıale· p M d } d 

Bu Seyyahıa~r meyanında oto- hükumet nezdinde teşeb.büsatta Bu esaslar, müzakere ve birer pren- beye mahsus iyango Ü Ür üg" Ün en: 
h ld ıip halinde teshil olunacaktır. M k 

nıloMbi!EkrMalt l'Ll1IrE. F~ordEunTy~eTğeEn-bulunm,,;rıtalan m;ji1!i~ '- Se·"'a~::le~de 1 111111 Şa3i'!a:tpz:~:;G!:aer- Numunesi veçhlle 10,000 adet ihbar varakaları kaydına mah---,-, -_- T ._ ı• . ft sus defter tab'ettirilfıceğindcn taba talip olacakların pey akçe· 
!eri ile birlikte 11-3·93 r çarşamba glinü saaı 15 ce Piyıı.ngo mü-

i 
~.· A4t; orge de Bo· dürlüğündc müteşekkil tayyare miibayaat komisyonuna müracaatları 

_ ~ ~~- Dün Fı·ansız sefaretinde bir çay zi 11111111 ühelier 
:;mm.. yafeti verilıniştir. Ziyafette şehrimiz Büyük Millet Meclisi idare heyetinden: 

Go
••ruumce, gelı•nı• o•• tdürdü ! deki Fran!lz kolonisi erki\nı bulun· Nakleden: muşlardır. Sefir M. Kont dö Şamb- Ertuğrol Muhsin 8. Bina inşaatı münakasa .·ıa"nı tadı·la"b 

1 
• •ıt ı • ı ron 15 martta Pari•ten 9ehrimize ge Gişe her gün saat 13 ten itibaren 

Bi ... g·o"ru·'mce evin gelinini döve döve l•c•ktiı·_. ----·---- açıktır. Reisicüm~ur Hazretlerinin ikametine mahsus olmak üı:re inşası 
, ı\ltı yaşından aıap;ı çocuklar k bın k I f }il 

O··ı&u··rdu·· ve tevkif edildi.. Kros şampiyonası •iy••ror• k•buı e.ıilmez: mu·arrer anın apaı zar usu e münakasaya vazın• dair oıan 
ve 1 2 ve 23 ~ubat tarihlerinde neşredilen ilan aşağıda yazılı ~e-

Hakem hey' eti kimler- Beyoj!;lu ikinci sulh hukuk mah· kilde tadil edilmiş ve ihale tarihi de 25 mart 1931 çarşamba 
!ediye reisliği heyeti vekile kararile kemesinden: giinlıne talik olunmuştur. 
kaymakama tevdi edilmiştir. den mürekkep? Müddei Defterdarlık vekilı Sami 

d d b
. · et beı· tarafından l\liiddaaleyh Galata- 1 - Münııbsııya l~tirnk edebilecek zatleriıı Türki .ve dahilinde 

A ana a ır emay İstanbul atletizm ihey'etinden d 
h S 

.
1 

da perJembe p.ıarın a Arslan ha- üç yüz bin liralık bir binayı mimari san'at nokta! nazarından 

Orhangazi - Gemlik şooeıi üzer~· 
de kain bir köyceğizde acıklı bır 
vak.' a olmuttur. 

Alakadarları şunlardır: • 
Ramazan hemşire=li, karııı, bir de 

nıinlmiID k:zcağız, yani ailenin ço
cuğu. 

Hadırlı köyünden mu tar iı ey- l - 3-13-931 Cuma "Unu moda dördllııcU katta 2 numaralı 
man ağanın bahç~sinde be~çilik eden müttefik kulüplere mensu"'p at- yaııhanede mukim .Osman bey a!cy- takdiri mucip bir surette inşa etmiş bulunmaları meşruttur ibraz 
Ahmet iımindeki 1ahr1 bır takını 

1 
tl d (İ b hınc ikame cyicdı~ı alacak davasın · olunacak vesaikin kabuHı komisyonun takdirine vabestedir. 

Celin göriimce nedeııse bir ağız 
k•vgaa1

1 
yapıyorlar ve iti büyütüy?r 

laı-. Neticede görümce hanım, ~· 
u.ini odunla öyle bir dö•üyor. ki, a?' 
3:onra kadıncağız ruhunu teslım edı-

_,. 
1 

b tarafından boğazından · e er arasın a stan ul kros dan dolayı mÜddaa!eybe yazılan da- l!ı 1 5 
meb ,,..kul ke'esı~l-k suretı'le katledı'I- şampiyonası) yapılacaktır. .b . . 2 - a e 2 mart ı 931 çarşamba günü saat 15 te Türkiye a a .• .-.. \ etj) e zahnna mu :ışın tarafından 
..:fıtir. 2 - Müsabakaya saat tamam verilen meşrııhamııı miiıldeideyhin Bııyük Millet Meclisi d11hilinde llusust komisyon huzurunda icra 

Bir tecavüz sabah 10 da Beşiktaş kulübün- ikametgahının meçhul oldul!'u anla- edilecektir. 

YOZGAT' 
_ Bundan bir kaç ge· deen başlanacaktır. şılınap;!a bim!eı.,. 110 beş güıı müd- 3 - Şarmame ve pl!nlar ve sair evrak ve mahiır.at Meclis 

detle ilanen ıeblı~at icrasına karar 
ce evvel bura matbaa müdürü Refet 3 - Esamisi aşağıda yazrlı verilmiş oldu!l'tından yevmi ınuha· Dıtirc nıııdıırlüğünden alınır. 

)lor. 

Bu vak'ndan kimsenin hab«i yok· 
lur. Ölü kadrn gömülijyor Ye asıl 
.,, raklı safha da bundan sonra baı· 
lıyor. 

Çünkü yavrusu hadiseye şahit ol· 
ınnttu ... Gördüklerini l>ir bir naldedi 
yor, köylü Hüoeyin de hük\ınıete ha 
be" veriyor. Tahkikat yapılıyor, ölü 
çıkarılıp fethi meyit icra ediliyor. Ne 
ticede katil görümce tevkif olunu .. 

Beyin önüne çıkan iki meçhul ada· zevatı muhtereme hey'etimizce keme olan 4·4·93! cumartesi saat 
mın tecavüzüne ~ğramış, daha evvel bu şampiycnluk kosusunun ha- on buçukta mahkemeye bizzat gel· 
de evi meçhul kimseler tarafsndan k li" . 'h dil . ·ld meniz ""'" \ e kılı n;usaddak gön· 
taşlanarak camları kırılmıştır. Dayak 

1 
em dgme m.~1 . ap el • mış 0 uk dermen11. a k:ı takdırdc muaıııelei 

atan adamlar, kendisine 1 arın an taru11 ınez .;:urda saat gıyabi~~ icra olunaı:;tğl tebliğıt n1a
-" Şimdilik bu kadar gelecek de· 10 da Beşiktaş k~lübünde bulun ka mına ka ' n ı olmak ·zre ilan olunur. 

fa daha makul görüşürüz.,, diye ay· malarını ehemmıyetle rica ede-
rılmışlaı·dır. rız : 

Bir kaçakcı motöı-ü Milliyet tahrir müdürü Etem 
lzmirden alman ma!iimata göre İzzet B. Türk Spor sahibi Talat 

Türk bayraklı bir motör Yun"'! rüs~ B. Cümhuriyet spor muharriri 
"0!:ıe bu kanlı vak'anın hikiyen.· mat memurlaryı tar~ndan.tthevalkıfede~lı! İhsan B. Politika spor mııharri-

' di. Motöra unarustana ı ı . , . S l ' H a· B y . .. 
Adana cinayetı' k .. 

0
R dostan sigara kağıdı rı a ım am ı ·• enı Gun meuzerea h · ·sı B Adanaıla geçenlerde hapsanede yüklenmiıtir. Yunanlılar mo~ör uh!- spor mu arnr_ı ec at. ·: Galat_a 

nıahkiımlar .,,.
3
,.nda bir cinayet vak' binden on altı milyon drahmı ceza ıs saraydan Besım, Adılgıray, Şı-

ası olmuş Selanikli Hafız Hüseyin !emektedir. nasi, Beşiktaştan Hasan Basri, 
isı:nindeki' nWlnun bıçakla yanıJana. lktısadi buhran Nuri, Fehmi Beyler antrenör 
·ak öldürüldüiii gibi diger şerif is. Manisa ticaret oda11 umumi katibi Abrahams Etendi mmtaka mu-
tnindeki mahkumun da hayatına kas Turgut Bey, borsada istibsalden ev- hasebecisi Muhtar B. 
ledilroistir vel ve sonraki iktisadi vaziyetimiz K d . -d 
Vak'~ f;illeri olan üç mahku~un etrafında konferans verdi. Diger dev ara enız e fırtına 

•>.uhakemesi ağır ceza mahkP.ınesınde !etlere nisbeten !>izdeki buhranın da· Limana gelen malumata na-
ruyet olunmuştur. ,• ha az olup hiç bir vakit vahim olma- K d . d b' l 

B 
ı yacag" ını ıöyledi. zaran .ıra enız e ır odos fır-

. unlar Kayserili i\hmet, sa ve h"k' . İ Cındo i=indeki mahlı:ümlardır. Adanada sergi tn;ıası u un; ~ürmektedır. . ~-
i Muhakeme nctice•inde.~ahkiımlar Cenup viliyetleriııe şamil olmak mır ve havalısıle Adalar denızın 
· •n Kayserili Aiı ,,,• t on ; l<ı oene altı üzere Adanada sonbaharda yeni bir de de Cenup fırtınaları vardır. 
"Y. alb ~n, l•n on dört a~ ~ beş eşya sergisi açılacaktn:· Buna lotan- Maamafih dün aksam geç 
:~rı ağı~ hapse m"hkiim edılmtJler· bul da iıtirak: edec•ktir. . vakite kadar limana bir kaza ol-
ır. 1 Ser[tiye ait e~~anJ?' tenz?latla nak· ı duğuna rlair bir maH\mat e:elnıe 

Ovacık brlediye reisliği j li için naha vekildi aezdinde te9eb· mistir. 
A.fllKA.,A 8 El' · o ~-•- be· uü•~tta bulunulmustur. · n. • - 4 a:;o-O~ -Y:l .... ;m; 

Üskii<lar hıık ııl. ht\kimlip;inden: 
Ay~c Sı d ıka lııınını ııı oğlu 

l\ad ıköyunde Osman eğa mahal· 
k simk '\üzhet Er. wkal';ında 
47 ıw m:ırnlı ııantde sakin Selim 
oğlu .\!'azmi efendinin harhııımu
midc ıt sktrc ;e' kolun arak elyevm 
hayat ı ·c mematı meçhul oltlu
ğunılan gaipliğine karar talebi 
hakkında ikame c)l ediği davanııı 
cere) mı ,,den nııılıakcınesinde 
.'fozhet Ef. den ınalL\mau olan
ların bir sene zarfında maltı
ınatiarını bildirmek üzere ililnını 
karar nrilerck iı<ln vel müddeti 
mezklırc murur cııiıı;i halde mu
racaar Yakı olmadığından uç ay 
mmidetle tekrar ilanına kanır 

Hrilmi~ oldu~lmdau mumaileyh 
Nazmi l•'.f. hakkıııdıı. maltlmatı 

obıı !arın malılın&tlarını müddeti 
meıktlr~ zadında mahkemeye 

hildirmekri ilan o'ıınur 

- NEPTUN ., Saydi llahri 
LcYazımı Türk Anonim 

~irketi 
His:;edarın senelik içtimaı 12 

nı;an 1931 tuihlne tesadüf eden 
pazar günü saat 16 da şirketin mer· 
kezi idoresinin kAin bulunduğu Iı
tınbul Agopyan Hanında 12 nu· 
merolu dairede akıedilecektir. 

Ruznamei Müıakerat: 
l - idare meclisin ve murakıp 

raporların kırnad. 
2 BilAnçonun taswki ve mec-

lisi idare azalarile murakıbın zlm· 
mec!crinin ibraları. 

3 - Yeniden murak•p tayini. 
$irk:etin nizamname~inin 26 net 

maddesi mulıibince yevmi lçt!maa 
ıakddUm eden 10 gün zarfında his· 
sedarın hisselerini şirket veznesine 
ıesl!m ile mukabilinde alacakları il· 
muhaberleri ihraz edecektir. 

Darill' aceze müdürlu
ğünden: 

Aceze kovuşlarına bdın 

hizmetçiler ltzımdır. Taliplerin 
hüsnühal ilmühıberlerlle hergün 
Dariil'acezev" wiiraM&t •'!le· 

mel eri. 

Adapazarı 

Türk 
Madenleri işletme 

Anonim Şirketi 

Dahil! oizamenin madde! mah· 
ıusasına ıevflkan hissedsrın heyeti 
umumlyesl zirde tespit edilen ruz· 
nameleri müzakere etmek üzre 28 
mırı 1Q31 tarihinde cumarteai gün il 
şirketin merkezi idaresi olan Gala
ta' da Agopyao Hanında saat onbirde 
adi ve fevkıl4de içtimaıru aktedece
ğinden lçtlmadıı bulunmak arzusun· 
da bKlunan hissedarların içtimadan 
mukaddem şirket merkezine mUra• 
cnac!ı hisselerini kaydettirmeleri ve 
yevmi mezkQrda hazır bulunınılın. 

Adi müzakerat ruznamesi: 
1 - ld4re mecllil ve murakıp 

rıporlınnın okunması ve tasdiki. 

il - 1931 senesi bllAnçoıunuıı 
ve kltu zarar hesabının tetkiki ve 
mıcliıl idare ve murakıbın ibralın. 

Fevkalftde müıı:akere ruznamesi: 

1 - Şirketin vaz!yıt ve isıik
bıll hususunda meclill idare rapo
runua tetkiki ve şlrhetln ıuffyeslne 
ltl.zum görUldügü tıtdlıde r.ufiye 
•emurlınom ye murakıbın ııyia 
ve lndbılıı ve üllftdtrİl\İn ı.ttiltl. 
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1 SEYRiSEf'AİN l 
Merkez acenta:sı Galatı küprii 

Raşı B. 1!362 Şube Acent'51 : 
Sirkeci Mtıhürd ı: zad" h•ııı 1 
2740 
~~--::--,,--------

M re -lsten~eriJe 
(Ankara) Ya· Salı 'oda 

puru ı o Mart c:a 
lata'dan kıı!Jı:ıu:ak çar~anıba 

sabahı lzmlr'e perşembe Pire·ye 

cumartesi sabahı lskenderiye'ye 
varacaktır. lskenderiye'den Pa· 
zartesi ı 5te kalkacak Çarşamba 
Pire'ye uğrayarak Perşembe 

lstanbul'a gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

( Menin ) vapuru 10 Mart 
salı günü 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçült· 
laıyıı, Edremit, Bıırhaniyı, 
Arnhfa kalkacalr. dönüşte 
Altınolub da u~ravacaklır. 

Bartın-lnebolu Postası 

HiLAL 
v~~~T 9 Pazartesi 
günU akşamı Sirkeci rıhamından 
harekede Ereğli , Zonguldak , 
Bartın, Clde,lnebolıı, J.<:vrenye ve 
Ilişe iskelelerine azlmeı ve avdet 
edecektir Yük ve yolcu ıçın 

Sirkecide yeni hanı!a 1 nume 
rolu accntasına mUrııcaat. Tek· 
fon lstanhul :; l 05 

GÜNEŞ SİGORTA 
Türk ~ nonim Şirketi 

Hissedıran efendiler 19ill scne;i 
martının 31 i n ı:i sah gtinlı ss.at l 5te 
şirkttiı lstanbııl'da Cermanya ile· 
nında tlödiıncü katında klin idare! 
mtrkeziye5inde sureti adiyc\İıı.~ içtırna 
edecek olan heyeti umutniycye tla.
vet olunurlar. 

Ruznamei muzaker.ot: 
1 Meclisi idore raporunun 

kıraati, 

2-Murakıpler raporunun kıraat" 
3- 1950 devrei hesabi~ esine aıt 

bllinço ve ktruzarır he>abmın tb 
diki ve geçen devrei besıbiıe r.or 
fında ifayı vazife eden rneclili idare 
ualırının ibrası. 

4 1931 devrei he;abiyesı için 
meclisi idare aıabnnın inUhsbı. 

5- Mecli.sl idare azalarına mah
sus hakkı buzunın tespiti ve aıaı ı 
mezkOre meyanında şirketin ınüdıi· 
riyeti umumiyeslnl deruhte eden zaııı 

verilecek tahsi•aon takdir \e '"' ınl 
zımnında mecllse sa!Ahlyet itaı;ı, 

6 - 1931 >enei hesablyesi için 
murakıplerln ta) ınl ve ücretlerinin 
tesbiıi. 

7 Ticaret kanununun Jl!.l tin t u 
maddesi mucibince şirke timiz l e ı~· 

rayı ınuıınıele hususunda rnccl i l 
idare azalannı mezuniyet 'Ve s :ıl ·\ . 

biyet itasL 
Gerek as.ıcıen ve gertk l'Cki· 

!eren tirketln !hkal onbeş hh-e -<· 
nedlne mallk olan hissedaran efen 
diler hımil olduklın sencdatı içtim" 
tarihinden !~aka! on ~ün cvel şirke· 

tin merkezi idaresine tevdı etmek 
suretiyle heyeti uınumheye tşıir>k 
hakkını haizdirler 

lstonhul, 8 Mar• ı <ı.li 
Meclisi idare 

Türk - Alman Teşcbbusaa lkti 
udiye Türk Anonim ·irketinden. 

Şirketimiz hissedarları umum 
heyetinin zirdckl ruznaınede yazılı 

mevaddı müzakere ermek üzre 31 
Mırı 931 tarihine mti!ldif salı günü 
saat l 4 te Bahçe Knpı'da 4 üncü 
Vakıf Hanının 4 üncü katındaki şirket 
merkezinde sureti adiyede içtimaa 
da veri meclisi idareain 4 Mart 9J l 
ıarlhll içtimaında takarrur ettiğinden 
esas mukavelenımentn 26 ve 28incl 
maddeleri mucibince ekalll 1150 his
seye malik hissedaranın yevm ve 
saati mezlctlrda şirketi teşrifleri ve 
malik oldukları hisse senetlerini yev· 
mi lçtimaa takaddüm eden bir hafu 
ıarftnda şirket merkezine te\'di ile 
dühuliye varakası almaları rica olunur. 

Ruznamei mtiZakerat: 
ı- Meclisi idare ve murakıpler 

raporlannın okunması, 

2- 930 senesi biltnço ve kAru
zarar hesıplınnın rısdiki ve meclisi 
idarenin ibrası 

J - Meclisi idare azasının intı
hıbı vı ücreti huzarlannın cakdirL 

4 - 931 •eneai ıuurakıplerinin 

latihıbı ve ilcreılerinin tespiti, 
5 :Vleclisi idare azasilc miıe--

sislerlnia tirketle muamel4tı ticari yede 
bulunabilmeleri hakkında geçen se
neki heyeti ıımıımiyoce müıtehaı 

karırtn deVlmı nıcr·ıvotl. ______________________ , .. 
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'\!ILLIYJ~T 

Küçük Otom
4

obil Fiatında 
büyük .Bir Otomobil Kıymetı 

1 ŞiMDiYE kadar büyle bir kıymeti haiz 
biç bir otomobıl vucude getirilmemiş -

dır 1931 modeli Maruf Chevrolet büyük 
otomobillerde tecessüm ettirılmis olan her 
bır mczayayı büyle ehven bir fiatıa haız 
bulunmakdadır-alıı sihndirli motör, akslar 
beyninde uzun tul, Fişer tarafından mamul 
karoserilcr,-1931 Modeli Chevrolet'nin 
ön ve arka tekerlek ~öbekleri arasındaki tul 
1930 modellerinden ıki pus daha uzundur-
109 pus (2 m.n). Bu otomobil görünüşce 
göze!, tammanasila istrahati camı, ve daha 
fazla kıymeti haizdir. lstrahat, zer.afet ve 
fevkalade harekllt yeni Maruf Chevrolet'de 
tıer vechilc tecessüm ettirilmiş bulunma-
sına rağmen fiatı tezyit edilmemişdir. 
Bugün. bu harükulade otomobili temaşa 
ediniz. Bununla bir gezintide bulunarak 
otomobilin nadideligine kanaat kesp ecliniz 

fÜRKIYEDEKİ ACA~TALAR 
J ıruiJ H«k t·ı Şurt.lı iu, Amu"cü11 Garaj, P.ın,;a!ıı, 

lstanbul 
ACANTALIK .\IEVCUT RULU1'A~ ~EHIRüR 

t:vnir, Mtrsin, .Sıımsıı11, Anta.l}ll, (i.ı.ıiay1111apJ Tratı. n, 
K"'1ya, Ka,rarmmw, KayJıri, Siws. 

1931 MODbLI 

Maruf Sınıf CHEVRULET 
GENhRAL MOfORS NEAR EAST S.A. 

--
SAK 1 N 

TÜRI: ÇiFTÇiSi 
Aldanma, Jnınına, kanma 

.---------ı Tarla fa' ı resi kös-
1 tebek ye
: glne im· 
1 ha çaresi 
jHORA 
1 fişekleri
, dir. lkn
: ~ar vekA
leti AS· 
men ka· 
bol et
miş n 
yilzbln • 

ıerce flşenk ve aleti en nfalı:: 

kllylere kadar da~ıılmıoıır. Türkiye 
vekili : Yeni postahane : 

PEHLIV AN ZADE SAIT 

Bursa Cer, Tenvir ve 
Kuvvel Muharrike 
Tiiık Anonim Şirketinden: 
Hiueclaran, 1931 seneai manınnı 

:ıo uncu pazarte1i günll Hat l 6 da 
llursa'da Şirketin merlıezl idaresinde, 
ıurcti adlyede inikat edecek olan 
heyeti umumiye içıiaıanıa davet 
olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare meclisi raporunwı 

kıraati. _ 
i - Mtırakıp raparuaun kıraati. 

3 - Bilanço ve klru zarar besa• 
bının kabul ve tasdiki va idare 
mecllainin ibraaL 

4 - Mecliıi idare asası arasında 
kur'a lcrasilc azalardan Uçte birinin 
tecdidi intihabL 

5 - 1931 hesap devresi için 
murakıp intihabı ve ücretinin tespiti. 

6 Ticareı kanununun .J2,l ve 
324 ancil maddelerinde müsarrah 
miisaadatın idare meclisi azalarına 

iıası hu»ısunda idare meclisine 
sallhiyet ita;ı. 

idare meclisi namını murahhas aza 
G. IIANS 

NOT - işbu illn heyeti umu
miye içtimaının t 8 mart 931 de 
olac.ğını dair evelki ilAnı iptal ederek 
yerine kaim olmu~tur. 

Dr. Süleyman Sırn 
Dahili hastalıklar. Alemdar Sıhhat 

Yurdu. Cumadan ba'ka 
her gün 

Istanbul Liseler 
Mübayaat komisyonundan: 
lstanbul kız mualllm mekıebine 

lüzumu olan fizik aleılerinln 22-3-931 
ıarihine müsaJif pazar günü saat 16 
da ihale edilmek üzre kapalı zari 
usulile mevkii münakasa,·a konul~ 
muşıur. llu haptı malômat almak 
isteyenlerin komi:;yon kitabetinc mü
rıcaat1an. 

ÜÇ AYDA BiÇKi VE DiKiŞ 
Onbcş -.,encdenberi mütssc.,em \'üzlerce metunlarının muvaHJ1-İ~'\.l 

teri ve içtimai hayatta ihraz enikleri mevki dolayısile gurur hi-scder . 
Rnson veen kolay Fransız usulü ile3ıyda rualet erkek ve kadın tay
yör ve beyaz t•kınılan teferruaıile mükemmelen öğrcıir. Ve devir 
ıonunda Maarifçe müsıddık şehadetname \•erilir. Mezun olan bir çok 
hanımlar kendi hesıplanna mckıep açmağa muvaffak olmuşlardır. Oera-
Ier 23 mart pazırıesinden itibaren ba~lıyacaktır. Talebe kaydı pazarıesi, 

t11ı, çarşamba ve perşembe ~tinler! öğleden soma icra edilmckıedir. 

Müdl'fimler pa•o ile gidip gelet,ilirler. Gcdikpaşa Ball Paşa yokuşunda 
Esirci Kemalettin sokağı Vahram Asaduryan eczanesi l"evkındc Nn. 1 
Gedikpaıı Biçki ,.e Dikiş dcr>anc>i müdürü: Mıdom Noeml Asadıırvan 

••••••=•••=•8oe~::oe:coe 

Haydarpaşa Emrazı is
tilaiye hastanesi baş
tabipliğinden: 

Aleni munaka<a suretile mübuyaa edilecek 40 ton maden kii
m.ürü hakkında yevmi mlinakasa olarak tesbit edilmiş •ılan .5 
mart 931 tarihine mlb:adif pcr~em:-ıc gi, ıü müraı.:aat· eden talip· 
!er huzurunda icra kılınan münakasa neticesinde rnn vtrilen fiat 
gal1 gôrülmüş ve münaka,anın bir hafta tehirin~ karar Hrilmiş 
ve yevmi münakasa l 3mart 931 tarihine miisadif perşembe gününe 
talik edilmiş olduğundan talip olanlar mezkur günde saat ı 4 tc 
Galata Kara Mu5tafa paşa sokaıtı'lda kain lstanhul limanı sahil 
sıhhiye merkezinde müteşekkil komis~'ona müracaatıarı ilan olunur. 

Matbu kitap münakasası 
Tahlilatı ticariye laboratuvarı mübayaat 

komisyonundan: 
Laboratuvarımız için takriben 190 ciltten ih:ır~t Alman'ca ve 

Fransız'ca olmak üzere mafü:; kitapların 2J · 3 • 93 ı tari· 
hine müsadif pazartesi gtinu $aat t 4 te ihalesi yapılmak 
üzere münakasaya kunulmtıştur Taliplerin ~artnamcsini gör
mek üzre her gLm ve miinakasaya i~cir;ık içi'l ıle .Ddti'rdarlık 

binasın<l.1 müe-scsatı lktı,achyc ınuha,cbccili' , vcz'l ·sine yaııracak

ları temınaıı muvakkata makbuzu ile birlikte Sult;ınahmct'tc tica· 
ret mektebi :1!islnde müteşekkil komisyonumuza muracaatları ilan 

olunur. 

ın, Ekınet, ~az, Benzin ve saire ınünatasası 
İstanbul Ziraat mektebi müdürlüğün

den: 
1931 senesi gayesine kadar mektebe muktazl 12 kalemden 

ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla gaz, benzin ve saire 25 
Mart 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te ihaleleri 
icra kılınnıak lizre kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ~craiti münakasayı anlamak için her gün 
ve münakasaya iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık bina
sında müessesatı iktısadiye mllbayaat k•ımisyonlln•• mür.1caatları. 

P \Z.\ RTl•:sf \JART 

w. 2 asır~anl·ı.:ri maruf --
Beya"t sergisinden aldığınız 1 

hali> zeytin yajı;ından mamul iki 
kayMma (!lacı Cemali zade) sa-

bakkallanııızdan i,;cyiniz. Dcpo;u 
.:\ ~ma Altı l\Jo, 7:' 

.. __ Telefon. :.13674 --• 

19JI 

Hayat bilgisinin resimle tedrisi 
ilk mektep Resim örnekleri 

Dört mevsim iç:n dört kitaptır. İlkbahar için olan kısım çıktı. 
Henı hayat bilı:-i,.ini resimle öğredr, hem de resim 6rncklerl lflni 
gilrUr. Muallim kısmı 40 talebe kısmı 30 kuru~tur. 

Muallim Ahmet Halit Kitaphaoesi 
·~~~~~~~~--~~ 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürliiğünden: 

, 1- 15,591 kiio kö'me kanıv:çe parçaları 

2- 2337 " ıp 
3- 989 ., kınnap 

4- 40 ,, çul p rçaları 

5- 1200 ,, hurda ambahj kağ clı 
Azapkap sı ve Çapa deposunda mEovcut bu eşya satıla

caktır. Talip:erin 23-3-931 pazartesi günü 100 iira teminat· 
!arı i!e Galatada mlib.iyaat komisyonuna miiracaatları. 

!111 .. 11111._ .... _.zı:m:m .. lliııııımm ... 11:.mmEmmmm .. ~ 
Devlet Demir yollan idaresi ilanan 1 

l':11m••;ı11a .a.....ı;; MiılN d _.:!~ --

'ıluhtdit ı•batt.ı ılubk, adi bina ve vagon camli!rı kapalı zarlla 
mllnakJ,·ıya kımıııu~tur .. \ftıııa:...ı,a 6 Nisan 931 p!l7~1rtesi gunlİ 

saat 1 ;;,30 da An karada devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 
l\liinahasa}a i~t.rak edcrdderin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı güııd,· saat (ı s)e kadar miinHkasa komisyonu 
katipliğine 'ermeleri h\1.ımdır. 

• Talipkr miınak:ısa şartnamc,;ini ;3 üç lira mukabilinde Ankarada 
ve l laydarpa~;ııla idare vc·ıneleriııden tedarik edebilırler . 

• • • 
Devlet Dem'.ryolları Umumi idaresi namına bir sene müd-

detle Mersin limanına gelecek eşya levazım ve emteanın 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23 mart 931 pazartesi günü saat 15 de Anlca· 
rada D~vlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 kadar komisyon 
kitipl"ğine vermeleri lazımdır. 

' Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankara, Konya ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

Es~ise~ir VilaJetin~en 
Sivrihisar· HAmidiyc tarikinin 4 i 500-5 t 500 üncü kilomet· 

roları arasında müceddeden inşa olunacak bir kilometro şosa ve bu 
kısım üzerindeki muhtelif açıklıktaki imalAtı sınaiye mevcut evra
kı keffiye ve proj~si mucibince 8306.83 lira bedel ile ve kapalı 
7.arf usulile 15-2-931 tarihinden itibaren l 5·3-9J J pazar günü 
~aat 15 c kadar münakasaya vsıolunmuştur. Taliplerin: 

ı - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetin de teminatı mu· 
vakkata akçesi veya muteber bir banka mektubu vermeleri. 

2 - inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen me· 
muru istihdam edeceklerine dair mühendis veya fen memurunun 
taahhütnamesinin tarilatı kanuniye dalıcsinde ihzar olunacak tek
lifnameye raptı meşruttur. 

3 - - Yapılacak inşaat hakkında fazla malömat almak, proje 
ve ev rakı keşfiyeyi giirmek isti yenlerin vilAyct Nafia baş mühen
di;;llğine müracaat etmeleri ilan olun ur. 

Eski~e~ir vilaJetinden: 
Eskişehir-1\lltahya yolunun o+ooo-3 + 883üncü kilometroları 

arasında evvelce ihzar edilmiş olan blokaı ve kırma taşın ferf ve 
silindirajının icrası mevcut keşifnamesi mucibince :1601. 51 lira 
bedel ile ve kapalı zarf usulile 15-2-931 tarihinden 15-3-931 pa· 
zar gllnü saat 15 te ihale edilmek üzre münakasaya vazolunmuş· 
tur. Taliplerin: -

ı Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbe.tinde teminatı mu· 
vallata akçesi veya aynı miktarda banka mektubu itası, 

2 - ln~aaun devamı müddetince bir mühendis veya fen me
muru istihdamı zaruri bulunduğundan mühendis veya fen memu
nınun taahhütnamesinin tekliEnameye leffi, 

3 - Yapılacak in~aatın proje, evrakı keşliye ve saircsi hıık

kında fa~la malumat almak istiyenlerin Nafia baş mlıhendisllğine 
müracaa• etmeleri ve yevmi ihalede teklifnamelerin makamı vila· 
yete tevdii l,üıumu ilAn olunur. 

Es~ise~ir vilaJetin~en: 
Eskişehir - Seydigazi yolunun 8+oso - ı s+sso inci kilomet

rolaı ı arasında evvelce ihzar edilmiş olan kırma taşın yola ferf ve 
silindirajı mevcut ke~ifnamesi mucibince 9841.90 lira bedel ile ve 
kapslı zarf usulile 15-2-931 tarihinden 15-3-931 püAr günü saat 
15 e kadar münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların: 

1 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkata akçesi veya aynı miktarda banka mektubu itası, 

2 - inşaatın devamı müddetince bir fen memuru veya ehli
yeti nafia baş mühendisliğinde musaddak bir yol çavuşu istihdamı 
zaruri bulunduJtundan bu hususta bir taahhütnamenin tarifan ka
nuniye dairesinde ihzar olunacak teklifnameye leffi. fen memuru 
veya çavuş vesikalarının yevmi ihaleden bir hafta mukaddem baş 
mühendisliğe ibrazı ile tasdik ettirmeleri, 

3 - ln~:ıat hakkında fazla maltımat almak lstiyenlerin keza 
ba; miihen.l sliı;e mlirncaat etmeleri ve yevmi ihalede reklifname· 
lcrin ınıkamı vil5ycte tcniıi liizumu ilAn olıınur . 

meıi bu suref/e daJıa iyi takip edilir. 

Bunun için her av kadmı mutfagmın 

daha iyi tenvirine çallşmelıdır. 

,, ' '" 
' 

fl'azarbt suretile 14 kalem B~el nı~ör a~ 
ve ye~ekleri nınbayaası 

Pendik Bakteriyolojihanesi mü 
lüğünden: 

Pendik Bakteriyolojihanei baytarisinde mevcut Dizel 
rÜD e ait motör aksam ve yedek parçaları pazarlık s 
mübayaa edileceğinden vermeğe talip olanlann şartnanı 
görmek için her gün Defterdarlık binasında Müessesab 
sadiye muhasebesine ve pıezklir yedek ve aksamı ver 
talip olanlaı-;n yevmi ihale olan 11 mart 931 tarihine 
dif çarşamba günü saat 13 te mezkur muhasebede müte 
L-il '11-;ı,,v~at lrcP>· ·o u~a miiracn:<t ~vle-ele··i 

iktisat ·vekaletinde 
Ankara merkez Tohum ıslah istasyonu civarında Y 

lacak olan (4583) lira bedeli keşifli Miçerlin saksı ser 
iki adet Fide yetiştirme serasının inşası tarihi ilandan 
baren (21) yirmi bir gün müddetle kapalı zarf usulü 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 29 mart 931 ta. i 
müsadif pazar günü yapılacakbr. 

Şartnameyi ve planlan almak istiyenlerin vekalet 111ıı 
sebesine beş lira vererek alacakları makbuzla Ank 
telsiz civarında ziraat enstitüleri inşaat heyeti fenniye· 
müracaatları ve taliplerin bedeli keşifin ~o 7,5 uğu n' 

tinde teminat akçelerile birlikte yevmi mezkiırda saat 1 
İktısat vekaleti ziraat müsteşarlığında müteşekkil ko 
yona müracaatla müzayede ve münakasa kantınu 
m~~a tevfilcarı t~klif ~ri'li dermeva" eylemeleri ila'l olu 

• 

• 

. -• 

Dünyada en fazla satll~I! 
ucu k'<Y{, h.tvı·ıf:> 

Hakiki Kalemucu 
Oı LEONAROT 

Dayanıklı olan 

~ bu Kalemuçlarının 

aklitlerlnden. sakınınız t 
· ei}pql<a kelimesine ve 618 No. tına dikkd 

- Mucıtıerl ve P'altrlkatOrlert •ırmıngham'da 
D. L.ltONAADT ve eOAltKAslDIR 

TO,lılyı Cumhuriyeti Haııamıtlııin mOteahhldldir' 
Başlua Alrlasiyt ma401tala,,11da bulunıır. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

2. NC1 KEŞİDE 11 MART 1931 DEDiR 

Büyük ikramiye 
35,000 liradı 

Ayrıca: 

ve 

15,000, 
10,000, 

12,000, 
8,000, 

Liralık ikramiye 

25,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 

andarma imalathanesi müdürlüğünden: 
ı - 84!1 adet aln kütüklü palaska aleni münakasa !le 

alınacalı:nr. 
ıı - MUnıkua t4-8·981 e milladll salı gilnü saat ıf d 

pılıcaknr. &fllı' 
8 - Palaska nUmuneli lmallthanede memhur ve mevçu 

4 - Şarmameside lmallthaneden verlllr. ' 
5 - Nümunelinl görmek, şartnamesini almak üzre itasııı'aııd' 

lip olanlar temlnau müvakkatalarile beraber Gedlkpaşsda J 
ma imalathanesine 11'Uraca~tları ilılıı olunur. 

Mes'ul müdür: 

e t. ıu ..... lımir polıs muuu•u .~ ..... ~ !er hazırlıklarını ıkınal 
·- i u-ıne tayin edilen .. -- .. hafta 

etmHj 
ic;inde 

. -ı _:::_Odun kapısında nıa~uı1a\l•••••OOllO•CUlalCGU•••..., -- - -
_ \aı;ı Cemıl a-

mı5tır. 


