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Cümhuriyct Merkez Bankası için ba~lı-
h

. kaydı muamelesı Nısan n on 
~n ~~ . 
beşinde bitecektir. Devlet Bankasının hısse 
. i tirak etmek cmlAkc para yatırmaktan 
ııne ş kt B" .. 
çok emin bir kazanç tcmın etme :~· u.t~n 
b kalarda kayıt muamele i yapı ıgı ıçm 

an akın bir bankaya müracaat etmek kafi 
en y d 'd . . . 
gelir. Bedeli bir sene e o enc:cegı ıçm 
tediyat hususunda da büyuk teshılit goıtc
rilecektir. Her halde kayıt muamelesi kapan
madan evvel bu kazanç fırsatından ıstifade 

ediniz. 

Hazırlıklar ilerliyor 
Meb'usların C. H. F. umumi 
katioliğine ver~ikleri cevaplar 

r eui 111cclis azası kaç kişi olacak ? 

JJeledlvede lnlihap de/ferleri h11zırlanıvor. 
Meb'u• ntıhabatr ~aaliy~tı -~er ta- dJfer r(!tterden de dnktnoıar gelecek 

rafta deyam etmeJ..tedır. Şımdılık h·f- H~ yüzü geçeceı, olan bu hanımlar bu-
iif he}ti vazifesini yapmakta. olan günden itibaren \'İhiyette e~ki umumi 
belediye daimi encümeni dün muhfofü vilayet salonunda çalışacaklardır. 
ma.haJJelerden gelen defterleri tetki- NAHİYE MüDURLE.\tNE TAMil\I 
ke başlamıştır. Dün ak~ama k:ıdn Dün nahiye müdürlerine müstacel 
mahalle "·e köyJerden gelen defterler bir tamim gönderilerek, kendilerine 
yirmi bese baliğ olmustur. .l\1uhtar· muhtarlar tarafından gelen defterleri 
hır ,gçceli giİndüzlü ha:aretle çalı;;· beklet.m~de~. he~·et.i teftişiyeye gönder 
maktadrrlnr. Yarın akşama kadar bil· ~~l.~rı bıldırılmıştır. Bundan başl,a 
tün muhtarlar defterlerin tanzimini butun mahalle muhtarlarına da tcbJi. 
bitirerek teftiş heyetine YerecekJndir. ğatta bulunulmu~ defterleri yazdır-

Ge~cn per enıbeden heıi teftiş hey- ~ak içi~ yardımcıya lüzum hasıl oldu. 
eti mzifesint yapan daimi e11cümrn ya gu t~~dırde derhal mektep müdürleri· 
nn akşama ~adar bu vazifesine deYam ne ~uraca.~t .. etm.eleri bildirilr..\iştir. 
edecektir. Dün yazdı~ımız gibi şehir :".el.tep ı:nudurlerı muallimJPri yardım 
meclisi varın aat 11 te f ev!(alade bir t~ın tavzıf edeceklerdir. 

i~tima ):apacak. teftiş heyeti azalan- Tekrar intihap edilmek iste-
nr seçectktir. yen mE b'usler 

1\lecli azalan vilayt ınaka.nıınca Ankara - Cumhuriyet Halle 
fevkalade içtimadan haberdar ed ilmiş- fırkası umumi luitibi Saffet Be 
leı·ı ; b' l y r. me us ara fU tamimi yapmıştır· 

. ilahtıi encümen umumi k:itibi Züh· "Muhterem Efendim· · 
tü B d.. t · · · fain • ' umu· u~ tütün, muskira • se) r~;.,e r Meb us intihabında fırkaca 
Muh· ırn.rnUdUrJerini ziyaret etmış. va 1 mzctligw ini k ı 
i tlf ıttın Beyin daktiJo memurlarından na n onu masını istiyen 
s ade ed ' I . . 1 zevatın umumi riyaset makamı 

hlld" 1 nıek hususundaJ.;a rıcasm 
d ~rnıiştir. l\tül'.lkirat unıum müdürü alisine bir talepname ile müra· 
h:r ahı Yirnti daktilo memurunu iııti· caatlarının üaulden olduğu ma-

P eyetinin . · · . B J ı· ~rı rid'r B .. dlvenink'J ernrıne ,·ermıştu. e e· umu a ı e ı . u usu ün meb'uı 
d~ktilol 1 erle ~eraber 3:l e baliğ olan arkadaşlarımızca dahi tatbiki 
ışimdiye 8~. d ehır meclis i salounda faydah görüldüğünden bu bap
etmeğe b al ar geJen defterleri kopya taki fıkir ve arzuyi alilerinin lut-

aş arnışlardır • 
Memurlar d f • fen bildirilmesini rİca ve bilvesile 

tiJo hanı 1 e terleri okumakta, dak· takdı'mi hürmet eylerim efeodı'm,, 
rn ar Ynzrnaktadrrlar. Dugüıt 

Yeni intihap münasebetiJe C. H. Fır. 

Dün gece 
Yapılan güreş 

maçları 
Dün gece Artistik sinemasında 

güreşçilerimizle şehrimize gelen 
Yunan güreşçileri arasında üçün
cü ve ıon karşılaşma yapıldı. 
Bu gü::-eşlerin neticelerini tafıi
lits.ız yazmağa mecbur kalıyoruz. 

Üç maç ta muteber olmak ü· 
zere evvdce gazetelere verilmiş 
olan davetiyelerin dün gece bu 
son maç için kabul edihniyece
ği spor muharrirlerine sinema 
kapısında bildirilmiş ve daveti
yeler kabul olunmamış, bunun 
üzerine spor muharrirleri bu ha· 
reketi mesleki haysiyete mü
nafi götdükletinden içeri girme· 
mişlerdir. 

Maçın yalnız neticelerini haber 
vermek için lalettayin bir arka
daşı memur ederek güreşlere 
sok~uşlardır. Bu itibarla yapılan 
maçların ancak neticelerini bil
direbileceğiz: 

12,5 dakikada Refik Papada
kis'in sırtını yere getirmiştir. 

Şevki 15 dakikada Strangori
sin sırtını yere getirmiştir. 

Faik Zomutu sayı besabile 
mağlup etmiştir. 

Fırka ~rupu 
Dünkü içtımalanda neye 

karar verdi ? 
Ankara, l O (Yakıt: Tele fonla) 

- Fırka gn,pu bugün A'.fy-0n 
meb 'usu AH 8. in riyasetiode 
toplandı. içtimada milli mücade
le aleyhinde bulunup ta heyeti 
mahsusa tarafından haklarında 
karar verilenlerden avukathk ve 
dava vekilliği ile iştigal etmekte 
bulunanların avukatlık yapıp ya

pamıyacakları liaklunda Adliye 
vekilin n almak istediği karar 
üzerinde müzakerat cereyan et· 
oi~, muhtelif meö'uslar söz al· 
mışlar ve neticede heyeti mah
susa tarafından haklarında karar 
verilenlerin ali karar heyetince 
beraet dah

1

i etmİf olsalar, ma
nevi şerait esas ittihaz edilerek 

avukatlık yapınamalarına dair olan 
adliye encüıneni maıbatası itti· 
fakla kabul edilmiştir. 

[ İbret g6zile 

Güzel bacak 
mü abal<:am!z 

kası na mına meb'us_ namzetliklerini 
·ı : n etmek istiyenlerın umumi dyasete 
ı a . . 1 ••• müracaat etme1e1r~nınd U!'U ~ ıca.bı~dan 

1 

b 1 
dug· u ma um ur. oon ıntihap 

- . 
ca~)~U~'llcu~arımızın giıze l ha. 
için t~a . 'ere.tekleri re~ ler 
gün f!ldıt edılen müddet bu. 

nıhaYet huldu , . 
rtvler t · ·r . · ı ~ rın 

. ~ nsnı edılereı.. "I .. 
&;unku nü ham . . o >uı 
rey to ln 1.~d.d en faıl a 

1 

r P . an mu ahıklanıı . 
a nunmr alaril · · 51 

red ' l . t ı~ımlen nt· ı ecektır . :, 

u un ,_ t ' d 
icin yukarıdaki tezriere sure ı_n en de 
~ 

1 
Jd ;;.

1 
iiıere me,·cut merhse rlahil 

an ıı sı I,. · ı d "l k 
ol an .. meb'uslara da te:;; mı. ·~ ı me te-
d ir. BinaenaJey~ geçen .ınt•._ apl esna. Resmimiz esasen pek dar olan 

b'ub intıhap edılını:: o an bu. 
ı" ı.~d ~ .. me lı' u ::-Jar da ~eni intihapta yaya kaldırımlarında dün tesadüf 
gunku m

1
c .. , ... ıetm ek bte\ip bte- ettiğimiz bir manzarayı gösteri· 

tlik erıt1 ı " · · namze . . mi rİ' ;ıst'le bildirecek- yor. Kime faşarsınız; koskoca 
mcdildennı umu . l yo u bırakıp yaya kaldmmına 

leı dir. be· şu ~uıetle izah edile· çı~ hamala mı, yoksa onu bu 
Bunuı . ~e ' . fınd·ııı heı h:wgi bir halde yaya kaldırımıod ·· ·· 

b' li r· fırk:1 t a ı a ' d a yuru• 
1 • 

/ 
'i inci ı<ıJJ&f M«Z a) .' tenlere mi? 

( .t1ll tara ı • -

Baıpapas • i yasetle meşgul 

Hükumet tahkikat 
yapmalı! 

Rum 011todkslarrn Fenerdeki ru
hani merkezlerine Patrikane mi, yok-

Recep 8. 
C. H. F·. Umumi 

katibi oldu 
sa başpapaslık mı demeli? Fikrimizce 
böy1e bir mesele yoktur. Çünkü böy- .... 
le bir mesele çrkarmak hakikatte ma
nası olmıyan beyhude bir kelime kav., 
gası çıkarmaktan ba ka bir şey değil-1 

dir. Loıan konferansı esnasında cere· 
yan eden müzakerelerde hep patrika- ı 
ne tabiri kullanılmı -tır. Başpapas de· 
ğil. Bununla beraber bugünkü patrik-ı 
anenin harpten evelki patrikane ol
madığı da malUmdur. Zira Lozan mu· 
ahedesile Istanbulda kalmasma muva- I 
fakat edilen patrikane siyasi ve idari 1 
saJahiyetlerden tecrit edilmiş bir ru
hani müesseseden ibarettir. Bu;m 
rağmen Fener patriğinin siyasi sebep
ler dolayısile azledilen .Moskol'a met· 
repolidinin azilnamesini iptal etmesi 
Lozan muahede~i ahkamına riayet et
mediğini göstermi:ştir. lşte şimdi bu su
retle patrikanenin vaziyetini tetkik et· 
mek zarureti hasıl olmuştur 

Tabii bu vaziyeti tetkik vazifesi 

ı<ecep B. 

Ankara, 1 O { A.A ) - Cüm
huriyet Halk fırkası katibi umu• 
miliğine Kütahya meb'usu Recep 
B. tayin edilmiştir. 

Acık neşriyat 

doğrudan doğruya hükumete ait bir iş· 
tir. Sa lahiretta r yasıtaJar ile Mosko· 
va metrepolidinin azli ile azilname<1i
nin iptali meselesi üzerinde hükumetin 
sıkı bir tahkikat açması ve tahkikatın 
vereceği neticeye göre bir karar alma.- Bazı mizah gazeteleri 
sr Jazrmdır. toplathrılıyor 

Acaba siyaset ile iştigal etmek sur('ti Müddeiumumilik tarafındap. bir 
le muahede ahkamı hilafına hareket müddettenbe:-i tıeşrettikleri re·· 
eden yalnız Fener patrikinin kendisi mi simleri tetkik olu-
olmm•tur? Yoksa denildiği gibi patri- B ld .. . . • . nan « ı ırcın)> 
kanedekı dıger papaslar da eni emır- . . 
de muhalefet etmiş oldukları halde bit- <>Pılı;» ve «Çap-
ahare onun hareketine iştirak etmiş· kan kız» mizah 
ler midir't Dizim muahede ahkamma gazeteleri aley
muhalif gördüğümüz tarzı hareketi ih· hine açık neşri· 
tiyar ederken ne gibi bir mülahazaya yat maddesin· 
tafö olmuşlafdır? .1 d ı 
Ş .. h . ı k k - b' h'·'k t uen ava açı • up eıuz yapı aca · ı a tr ta nı n 

bu cihetleri pek açık olara kmeydaırn mtştır. Dava, ce-
çıkaracaktır. Ondan sonra hadisede za kanununun 
methaldar olanların mes'uliyetleri de- 426 ıncı mad-
recesi anlaşılacak ve muahede ahkamı
nı muhafaza i~in derhal hir tedbir alı
nabilecektir. 

Hüsnü niyetimiz 
Yunan-Buigar müzakerabnı 

alaka ile takip ediyoruz 
Atina, 10 ( A.A) - Türkiye 

elç:si Enis B. dün Yunan bari· 
ciye nazm M. Mıhalakopulosu 

ziyaret ederek Türkiyenin Yu
nan· Bulgar m !izakerahnı alaka 
ile takip ettiğini bildirmiş ve 
bu müzakerahn hüsnü suretle 
neticelenmesi temennisini izhar 
eylemiştir. 

• 

Müddeiumumi 
desine göredi.. K enan bey 

Dava, mustantikliğe sevkolun• 
muş, dördüncü müstantik Salih 
B. dava mevzuunu teşkil eden 

nüshaların toplathı ılması için za-
bıtaya tebligat yapmıştır. Bun· 
lar, müsadere edilecektir. 

İstanbul müddei umumisi Ke· 
nan B. , bu hususta dün şu be
yanatta bulunmuştur: 

- "Bıldırcm., , "Piliç,1 , 
11Çip· 

km kız, , gazetelerinin yan ve 
. ' . resım.era, matbuatımızdan bek· 

lediğimiz nezahetle gayri kabili 
telif görülmüş, gazete sahibi im· 

(Lı.itftn a)ıfı); ~~vfrinız) 

Biz ımzanızı önde iniz 
Size nasıl d m o duğunuzu öyliy U 
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Borclular Hazırlıklar ilerliyor Son Haberler 

~~1a~lılit~ı ı ı ıstıf alle ecliniz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
ıa.ıo senesinde lzmirde cm\"ali met· ıC't t arafı hirıneı .:- ıy ıfa<la) ıılmaktadır. Fazla mebtuı çıkacak 

rfıkeden hirrok bağlar icar tarikiyle kim~enin meb'usluğa namtıtliii kona· vilAyetler şunlardır: 
halka teni ~dilmi idi. Fakat hu haı'.i · lıilnıek i~in e,·eJ emirde kendi~inin bu· Adana 2. Ankara 2, Bursa l, 
lan bilahara dolu \ urduğu kin bu 'iiz na talip olup olmadığının al'la~rlma. ' Çorum l, Dıyarbekir 1, istan• 
den ı.arnr gi)rcnll'I' B. ~1. , l\lecli;ine l itz.ımdır. Bunun için '"a~~n mchu!I olan bul 4, iımir 2, Kayseri 2, Kas• 
müra""'Ht etmbti. :Mecli de bir kanun 7.eHttın )eni intihap dulayı~ilc t ... Jeple· ..... " tamonu, Konya,Malatya, Mer'aş, 
ile hağların kar bedellerini affeyle· rini tekrar etmeleri muafık olur. 

I)·- t rt tı· -· ·ı- ı · ı Mersin, Samsun, Surt, Sinop, Sı· mi:> ti. J~tc bu sırada cümhuriJet hazi ıs.ter ~ra an namıc ıgı _ı :.ın. e< ı f'· 

nesinden Zirant hmıka~r "nı;ıta~ilf' hağ letf'k kım-ıeler hakkında hılr;uırnbt'lt VH, 'f okat vilayetleri de biter 
alanlara nakten yardım olunmu tu. fırka tarafından hazr he) etler t>e ~:ut· mebtus fazla çıkaracaklardır. 
Paknt hu par:ıların tıir kıgmı t:ıh~il •· lar !\onulma ·ı icap edebilir. Bu •10ktai Bazı vi ayetlerde geçen intiha
diJemi)erek kaldı~ı için hükümet hıra· nazardan fırka namına namzttli,:ini battakindfn daha noksan adette 
frndan 929 tarihinde hir karar \erildi. kaymak i~tiytlerin hu türlü kayit \e 

meb'uı çıkaracaklardır. 
Bu karara nazaran borçlarınr vermi· ~rtlara tabi olmağa hazrr olup "lnta· 
yen ren~berlere tehliğat yapılacaktı. drklarınin daha nelden m'lunı olm:ur Yeni hesaba g6re viilyetlerin 
'l'ebliğat tarihinden itibaren altı I\\' ethette faydalıdır. çıkaracaklırr mcb•uılar ,unlardır: 
zarfında borcunu \erenlerden f:tizi;ı fühayet bu eneki meb'uıluk tah~i· Adana 6, Afyon 6, Akıuay 3, 
yüzde doksanı, borcunu ikinci altı ay sat~ ge~t~ ~ene~·e naı~ran ~z~lnuştır. Amasya 3, Ankara 10, Antalya 
zarfında verenlerden ) iizde Jetmi~i fhtımal ~ 1 tahgu~at_~ aı! ~erattın geçen 5, Aatovin 2, Aypın 5, Balıkesir 
tenzil olunacaktı. Bu müddeti ge~irt!n · sene)e nı§hetle degışmı olma•-and~n 10, Beyazın 3, Bilecik 3, Muş 2, 
ler o1unıa faiz tamam olarak alına· dcılıt) ı men·ut meb'u~ların nanııetlık 

t 1 1 • · t 1• ı l · • ı · ·ıun Bolu 5, Bordur 2, Bursa 10, caktr. Hükumetçe ittihaz edilen bu ka· ~- e_~ e~~n• .. e..:rar " me .trınh..- ~. · ·' \ 
rar gazeteler ile , e du\·nrlara talik 0 • gurulmu~tur. Hundan başka u~unku Cebelberekct 3,. Çanakkale 4, 
lunmak suretlJe il:ln T.dilmek tazım J!e· me~·uı~r i~inde ) eni. inti~a~ m~~a~e· 

1 

Çankırı 4, Çorum 6, DeniıH 6, 
lir iken birçok ) erlerde hu tebliğ 'e betıle hı7.met 'e 'ımfeterını deıı:.otır· Diyarbckir 5, Ed:rne 4, Eliziz 
illn )apılntamış, eırf bundan dola) ı ~e.k arzu ~nda bulu~anlar d~ ola· 5, Erzincan 3, Erzurum 7, Eıki· 
rençbtrlerin borçlarını ödeyemedikleri bıhr. H~~a.~a tah~ısat.. mıkfa:'ı· tehir 4, Ga!iayantap 5, Giresun 

Bir tr.kzip 
Meb 'us'arın •f em.yen ta1";1i11 t· 
lırını ı:dklır ı havadis yılıncır 

Ankara, 10 (Vakıt Telefonla) 
Bir gazetede meb 'uslardan bir 
kısmının heniiz işlcmiyen tahsi
utlarını aldıkları ve bu yüıden 
haz:inen;n 100 bin lıra ıarar gör· 
düğü yaıı!mal<ta idi. Büyük MH· 
let Meclisi idare amiri, Denizli 
meb'usu Necib Ali beyle görüt· 
tüm. Dedi ki: 

- Meb'uslarm tahsisatını ge· 
çen sene çıkarılan bir kanım 
n1ucibince her ay iptidasında beşer 
yüz lira olarak tubit edilmittir. 
Şu hesaba nazaran meb'uslar 
tabıisatlarını kimilcn almış de· 
ğillerdir. Meb'uslara timdiye ka
dar ancak bulunduğumuz mart 
ayhğına ait tahsisat vcrilm:ştir. 

Bu vaziyet karşısında bir gaze
tede maksadı mahsusla işac 
edilen havadis küllüyen yalan 
ve hakikate muv.-fık deiildir. 

bu defa anlaşılmıştır. Uu cihet Zira· nın ~be~d~lu de o_ım~11a dort &t:ne tnl 
at bankası müdüriyet umumiye ·ince meb .. us mtıhap edıl~ı!ll ol~~ zentm 4, Gümüıhane 3, Hakklri 1 t · Ş h S . d. -J 
anlaşıldığı için uhelere tekrar tekiden bugune kadar mech~ dahı!t~dt' bulun· içeli 2, lıparta 3, lstanbul 20, ey a 1 ın og u 
emir verilmiştir: Binaenaleyh yukarı- mu~ ot~alar~ ~utlaka ye~' mtth_abatta izmir 13, Karı 5, Kastamoni 7t mahkum oldu 

Dün ~ece 

da bahsettiğimiz ekilde borcu olanlar namzetlıklerını - ~o~~aga .t~lıp ol· Kayıeri 6, Kırklareli 3, Kırıehir, Ankara, lO(Telefon: Vakıt) -
hakkında yeniden yapılacak tebliğ Ye mal~~· ~emek deııl~ır. Bu ıtıbar ıle 3, Kocaeli 7'i Konya 12, Kütahya Gizli cemiyet kurmakla maznun, 
u· t 'hi a d'kk t •hnarak mu· yenı ıntıhap dolay18ıle fırka tarafından • 9 M 5 an an n zan 1 n e nanwetlikleri Han edileuk Allıtnların 7, Malatya 7, Manısa , araf • Şeyh Saidin oj'lu Salihattinin 
amele yapılacaktır. . . . M d' 5 M . f) M wı 4 b k . L ti .. da umumı:retle daha evelden vanyetltrı . ar m , ersın .J1 uı a , mu a emeıı oug n agır ceza 

tllyyün etmf!Jıolmak lattm ee1ir. Buııun Niide 4, Ordu 5, Rire 3, Sam· bitti ve karar verildi. 171 inci 
en salim yolu da hiliisti na htl'k.eıin ıun 7, Siirt 3, Sinop 4. Sivas 8. madde mucibince Şeyh Saidin 

BEYAZl'CTA Ü Ç ŞORÖ.F ARA· namıetliklerini. k?ymai~ . tali!. ol~p Şabinkarahiur 2, Tekirdaiı 3, oi\u 15 ıene hapse mahk~m 
IJARINDA K.ı\ VGA BDERU~RKE:\' 0;~~tklarını hıldnmtlHı ıle mumlrnn Tokat 6, Trabzon 7, Urfa 5. oldu. Fakat 21 yaımı bitirmedi-

Dün ge:ce saat 22.10 da l~yazıtta 0;~~~·GL . \TME'l' B ~E DJYOR? Van 2, Yozga,t 5, Zonguldak 6. jinden cezası 12,5 ıene ağır 
"°(ör l\fust~fa. s.iir~li T~~fik YC fla)İm ~nı.a~a. ı~ (\'akıt: ., .. e.refon) - Fır- . Mıb'us'uk ve v•Hfik' hap•e indirildi. Memduh 10 ıc· 
ara mda ıddeth bır muazaa zuh•lra kamn nleb'uslarlıl tamimi üzerine nub· intihabın her tarafta. 51 gün ne, Mustafa bir ay hapse mah· 
g~lmi1't. ~ünazaa büyümek i~~idadını uslar talepnamelerini fırkaya 'ermiye içinde bitmesi ve 27 ni11nda l<iim edildiler. Şevketle Balotlu 
gösterdığı cihetle zabıtanın nıudahale· ba ·fa 1 rd 'levcut meb'uıd' rın b' 1 l 1 k . b Ahmet efeadilcr beraet . kararı 
ini icap ettirmiştir. ş mış a . ır. •' . ·. ~ me us arm an aşı ara yenı me • 

B d . . .. . . hemen hepsı talepnam~ \erme1'tednler. uıların ,..aymn dördüncü pazc:rtesi aldılar. 
un an münfeıl olan ı;;oforleı .. t· Bu me\'anda muhtelif meb•usların .. .. .. .. . . • • ~~----------

rararındaki ka,•gayı terkederek poli~· tal · . ki . d'I k aunu buyuk kongreye ııtırak ıçın Mahkumlar aevekedildi . . . •. . epname yermıyece erı zanııe ı nıe . . . 
lerın üzerıne h.uc.u":' ctmışle~·· ~un.1.a.~- tedir. Aiaoilu Ahmet Ber ile aıöıu,. Ankarada toplanması ıhbmah kuv· izmir _ Menemen Kıtla ha-
dan Mustafa cür etıni daha ılerı gotu· tüm, dedi ki: vetlenmektedir. pİHneıindeki 62 mahkümdan 
n~ek z~~ıta memurla~ınH7.ın ii~erinc - Ben ~iyasi hayattan ~ekilmiye ka· Yeni intiha batta bugün idari 32 si Ankarat otuıu iımir, diier· 

izve~tiya 
Son Türk-Ruı prO\ O\<olu nıii· 
naıtb?t•I• r':'\ühim bır mıkıt• 

nefretti 
Moskova, 10 - Türklerle iroı• 

edilen deniz protoklundan bıh• 
seden {izvestiya) gaıetc~i nepet• 
tiği bir makalede diyor ki: . 

Türkiye ile Sovyet Rusya b~t 
çok ıeııelerce tecrübe edilmtt 
olan aralarındaki dostlukta~ 
emin olarak bitaraflık ve adedl1 

tecavüz muahedesinin bir müteı!I' 
mimi olan ve sulhün tarı: nin' 
bir zırnan teşkil eden bu protok: 
lu imza etmi,lcrdir. Bu suretle iki 
devlet karadeniz havzasında ıul~ 
yolunda mücadcJelerinde muvır 
fakıyete crmitlerdir. Halbuki bll 
muvaffaluyet ne Akdenizde 11• 
Bahrimuhiti kebirde ne de Bahrr 
muhiti atlaside elde edilemiyo' 
ve silahlanma yarışı dewam edİ' 
yor. Çünkü sulh siyaseti ve btf 
sulh vesikası dewletJer tarafıd' 
dan harp maksadile iıtiımtf 
ediliyor. 

Yunanlılarda memnuf 
Atina, 10 - Türkiye ile Rusya ı 

sanda aktolunan deniz protokolü ba 
da müsait bir intiba bırakmı tır. 1' 
radenizde te~lihat rekabetinin nih.af 
bulması Türkiyeye donanmasını tez' 
etmemek imklnını verecektiı:. ki al 
takdirde Yunanistan da bu hare_, 
takip etmek mecburiyetinde kalacak• 

lzmirde 
Diln gece bir zelzele oldlf 

izmir. 10 ( A.A) - Bu gec' 
saat 22,14 te burada olduk" 
tiddetli bir zelzele olmuıtur. 

Yeni yollarımız 
Ankara, 1 O (Vakıt: T elefoO

la)- Hopa· Borçika, S.lya-ÇI" 
nakkale yallarının inıası hazir•" 
an kadar ikmal olunacaktır~ 

ikı el sılah atmı tır. Kur unla1· ısabet rar verdim Bu kararım üıerine ta •f 1 d b 1 1 t 
ttmemjaHr . . yazı e er e u unan arın namze teri de Foça hapisanesine sevke- ı•fJaA stan sonra .'..!la •• 

• v~ •• lepname \·ermiyecefim. f'ç Jört &;'Ün· O 
Mütecavızler yııkalanmı :. tır. dür ha~tavım. Hic bir şe,·den maliımll· ıöıterilemiyecekleri esasen bun- dildiler. 

-· r ·--·-· "' "' '""""' ııııınıttıılhlll""'11HI • # ,, larında maıtları meb'us tahıiıa- Mülkiye müfettiı arupları -tiyaz ve mes'ul müdürlerinin ha- tım yok. Diğer arkada§ların ne yap'.\· Borca mal almaia deva .... 
relcetleri Türk ceza kanununun c:aklarını bittabi bil!"iyo~um.,, tından çok fazla olduiu için Ankara, 10 - Scın zamanlarda eden bir tüccar 19 
~26 ıncı maddesine temas et- 300 tlhp m:? namzetliğe talip olmayacakları umumi teftiılerc çok ehemmiyet Dün tanrdıiımız bir zat SaınsıJ~ 
mekte olduöundan haklarında Simdiyc kadar fırka merkezi ı6yleniyor. veren Dahiliye vekAlctinin yeni bir adamın birçok kimseleri nasıl ı~.., 

" Birinci SJnıf valilerin 600 ikinci bazı müfetti• 0rupları teıkil k 1 1 tt rrr kanunl takibata başlanmışhr. umumisine meb'uslui• namHt· " • ettiğini bize yana ya · ı a an 8 '· 
f t·ı · SOO lı'ra J edec:eg· i tahmin olunmaktadır. d Tahkikat icrası, dördüncü istin- tiklerinin konması için mtiracaat tım va 1 enn maat an selenin hülc\!ıasr şu ur: ı 

t k d · · b le ol t d 1 · (300) ze balia olduöu •ardtr. kanunu ınuclbince \'Uifeleıiııl izah "Bir tüccar olan bu Samsunlu",, 
a aıresıne ava unmuş ur. e e-n erın • .- K.Aoı~·ı "'R ntRLl"TINDE BlTGON 

M k 1 k b 1 
" 

d -' ,., ~ ,. • ~ - etti. işleri bir sene eni bozulmuştur. .~ 
ez ur gazete erin ta i ata esas söy enme le ;r. F'EVKALADt; IÇ'l'l:MA \'AR .KASTAMONJDE 1~1'1HABA'l' kat ı.ararı olduğu yerinde tutma'k f'. 

olan nfta~alannın müsaderesi ta- Bir rivayete aörc cıbak vekil· d ı· L• 'I • Kadılar birliği i are heyeti bugiin HAZIRLIKLARI derhal tedbir almak lazım ge ırıitn 
lebimiz cümlesinden bulundu- lerden Vasıf, Şakir, Mahrnut E- · b' d r k l' d ı · d ı .· b o• ~at. ü~te bırtik ınasın a ~" .a a e Katsamoni, 9 (A.A.) - Kastanıo· ne de,·am etmiş .. _ve şın e~t oz ti_ 
ğundan. mezkftr istintak daire- sat Beylerle Ha1'kı Şinasi pışa- bır ıçtıma yapacaktkır. Bu u;tınında nlde meb"us intihabatı i~in hazırlıkla· ğu kapatma\\ ıçın de ötekıne be_-..1 
since ittihaz edilen müsadere nın bu devre içinde namzetlik- kadınların meb'uı1 namzedi g&.,termef'i ra birkar gün eHl ba~lanarak :uuı..tazi ne borcfanmış. YHI ticari vaıtr 
kararını havi müzekkere mukte· lerinin konmasını iıtemiyccekleri hakkında alakadar makamafa n~ür~c~· tedbir1eı7 alınmı t ge;eli gündüzlü ~a· gayet 8;ğlam bir adam va~iyetile ~ 
ıası yapılmak üzere polis mü- söylenmektedir. Maanıafih hu ha- at yapılıp .rapılmamak nmıelesı goru· hşmak suretile ikmal edilen eııa~ madığı bazı tüccarlara muracaat 
düriyetine gönderilmiştir. beri kaydi ihtiyatla telikki edil- tütecek •e bir karllr verilecektir. Dün defterleri heyeti tefti~iyelere Hril mi$· rek ,·e kendi ini tanınmış kim eıer' 

mui lazımdır. birlik rei8i IAtife Bekir hanım: tir. Hfyeti tefti,iyeler merkl'z ,.c mül· tezkiye ettirerek birçok mallar alf 

PiNOKYO 
ı 5 hztı mtb'wa 

9 
kaoık - Yarın içtimaımız nr. ~inı1idcn hakatta bugün tevdi olunan defterler tır. Bir sene zarfında hu .8uret~e İ 

A kd lO _ 927 dı I bir fey 1'Öyliyemem, derttiştir. üzerinde tetkikata ba,ıamı~lardır. Kaı::- tan aldığı mall:.~rın bedeh 30 bın., 
n r~, . . e .. yapı a~ ANKARADA tamoni merkezinde defterlerini heye. yı geçmiştir. Pıya aya bo~cu 6~ 

umumi nufuı tahrmne gor~ yem Ankara, 10 (Vıtkıt: 1'eldon} - An· ti tettişiyeye Termek üzere muayyen lirayı bulmuştur. Halbukı bu a.d 1 
intihabatta meTcut meb'uslardan br~ muht..rhm heledhede toplandı- qatte gelen muhtar ,e ihtiyar heyeti bilan~osu 2'.! bin ı_~radan .i.bant!ı~· / 
15 faıl11 mıoh'ıı, rıl<•t'::,;r1 :anlı.- lar v,. tefti~ he ... ·eti kendilerine intihıtp :o~alarr hini mütecavizdir. blli tahsil olmak uzere ı~ste~dıi~ 

-~~~ ... ---------•lllİiıımm•••••••••••llıi•••••••••••••llİı••••••iill••-•••••-' caklatının miktarı da 7 bın lıra './. 
VAKiT" nı tefrika• : 106 Çelebi kaç zamandır hasretini çek ten renıe ıiriyordu. Lehlerine olan .bir şeydir. Bu adam ~ihldi alae•"ı 

Yazanı Hüseyin Rahmi 

tiiin bu bozulmuf kadını artık ıö· bu ıemahatin büyüklüğü önünde nna müracaat ederek tasfiye t~kli t 
sünün aletlerine liyık bulmadtn Çelebi ile leli) ıuıtular. Yalnız röz mektedir. Me. elede ayanı dık"'llf 
..ı w•ı . ; . . . lan cihet bir sene evel isi bozulJll 'i.. 
11eıı ını. lerınden kaynıyan sakıt yaılarla . t' ~. ... .. 1.-114:.p 

· · · · • . . . . lan bir adamın vazıye ını "'°'" ';,., 
Bu ıkı ıualın verılecek cevapla· mınnetlerımn derecesım anlatıyor· . . de,·am etmesi ,.e piyasaya ~ 

b . •1ct• Al" S B ışne tı'~M n araz ıecı ı. ı enaver ey lardı. iktidarının birkaç misli borç yap 'I 
derin bir teeııür!~ .~u m_ahp~ıiyet Fileıof birdenbire ellerini tela.,. sonr~ bile sa~lam ~ir tüc~a~ . sr:,; 
hutuı Jcad1nın yuzune bır muddct la havaya kaldırarak haykırdı: kredı almaktan çekınmemesıdır. ~ 
l.alctıktan ıonra ıeainde kaynayan - Bu uiurauz batakane bina· tehlin edildiğine göre hu adanuıt 11, ,ı 

F 'I f B - · t d' - ' k 1 ] k b • ... . . Jarı ara~ında mühim bir kı"mı d• ı oıo - agır ıı c ıgın a· ere atı ıp çırpınma tan orası u· ihtıuzları men'e qraf&lak: ıı tee11ürler1mıze uzun uzadıya ıah · ... 
d B · · t · · .. l b" t t k k b" b · 1 . S • . . -· . ayevel vapılmııı.tır!,. ..Ar ar. u cınaye evını oy c ır en· rası yırtı ara tar mı! ır ro ı.ın ı· - dal kurtuldun. ewın; bırkaç ne olacak bır yer degıldır. Etrafı· . • . ~1 1 d" d 11alt'..ı 
h 1 kt · 'ha · · · k' k · d k' l A • • • Bıze bu acık ı ıa ı§e en . ~,,. 

a ı a _ıntı P et~ışıınız ı. ıçını çı? c ı bu kadın dalın kend111 tünde toplanır yine eıki haline ~e mızın nuıl cinayet ağlarilc örül· ıat bu gibi cür'etkılrhkların tıalı ı' 
yırtsan ımdadına hır karga bılc Ye!· mı? Yokaa ondan birkaç yaş büyük linin. Geçmiıi unut. Bundan ıonra müı olduiunu bilmiyor muıunuz. icra ,.e iflas kanunundan istifad;.,~ıt 
titmez.. hemtireıi mi? çehreaini -küçülten, ki aaadetini dütün ... Şu ıaatteki ha Baıtığımız evde gelip bizi de bas· mek suretfle yapıldığım ifade et ~ııt~ 

Kulakları yırtan bu avazlar an· yanaklarını çökerte'n üzüntü zaif· liıınla bütün maceraların hitama maıınlar. Durma zamanı deiil. dir .. ~inaenal~y.h hu kanun~" dll'i~ 
aında Çelebi karının boynunda ka- liii gözlerinin etrafını çeyiren eı• ermİf, vaziyetin deiitmittir. Ben se Haydi kacahm. :\~ech~ınde tad~lı sırasındl a !ası ıı•• 

. . . . h ı 1 d'" b d • ... .. . .. . • J • • • nn de na1.arı dıkkatc a '" bn bır kordona ıeçırılmı§ anahtarı mer a e er onu ort et sene a· nın yuzune eıkı karımı ıormek hı• İclal - Fıloıof baba ıızden hır 
h 1 d 'b" d' k A k be • dır. .-----:. t bulur. Mahpuıun odaıı acılır ... le· a Y•! an ırmıf 11 ıy ı... ıile ba madım. rtı sen mm ricam var. · • ~ ~ ıı:,11 

lil haile sahnelerinde zindana ka· ~ocaı~ i.tığr bu deiitik ıimada zevce.m deiilıin. Seni sevdijine ter Filoıof - Çabuk ıöyle.. D~N GECE 'l'ERK~S li~:. ıııtt• 
patılmıf kıraliçeler mazlumiyetile eskı felah anyarak ona hayretle kedi yorum. Buradan çıktılctan ıon leli.) - Karanfili beraber ıötü· Dun gece terko:-; boı uıarı ııtr k111 

· · h ti b k 1 d · be d · l.k 1 ç J b. ·ı · d' ~· eden bir arizadan dolayı su meydana çıkar. Renk mermer gıbı ve mer ame e a ıyor ar ı. ra. n en ıt a ın a e e ı ı e ız ı· receaız. . . 
B .. h . .. 1 k f 1 · 1 1 . h mıRtır. ritP' ıolıun, çoktandır tarak görmiyen u mute ayır ıoz ere artı e a •acının muame e erı emen yapı· Karanfil haykırarak: -:1• 1 r 1. ·d k: :;irket. il d f 

k d k d 'k' ·ı .. .. .. e e on a soı u .. fıl1 ' ' 
o ıüzel saçlar dolaırlli:l L~r küme etze e . a ın ı ı avucı e yuzunu lacaktır. - Kuzum efendilerim beni bu esa"lr olmayıp birkaç saat z_;ıı ~o) 
kumral ibrifİm peritanlığı ile kar kapıyarak fÖyle hönıürdedi. . Bu feraıatin acısı yureiine çc;. rada bırakmavmn;. İclal nerede nıir <'dilecek hir halde oıdugıırtU 
nıa karıtık ... Göğüs bağır a.çık. Yer - Sena ver karını tanıyamadm. ken Ali Sena ver Be>:İn yüzü renk· (Bitmedi) mi~tir. 
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Harici Haberler 

Ticari senetler konferansında Fransada ' 'az saati 
Pariı, 9 ( A.A ) - Nazırlar - . ..... --

meclisinde reiıicümhur M. Du- Bir namzet •• 
1 
•• . • 

1 
,\lurahhasımız Cenıal Hüsnü Bevin sözleri • k'I Harbi umumi Ya<:ati Avr-upa n ın .. ., merg, yaz saatine dair olan Gencin biri, kendisini müıta ! 

miihim rüJ,n üncl en Alman~nrı "'•n:-otı . kararnameyi im:alamıthr. meb'us namzedi ilin etti· 

Anş' us mese esi 

Çekin kuvvetini tahfif etmek decnl, bilakis onu o·· k.. v k t b di• .Anı-.turya ;\la (';ıı · i~ tan ı pan:a pan·a el· •· Bu kararnameye nazaran bun• un u « a ıt• e u namıe 
t . tı ı .• · arbrmak l&zımdır 11 dd 1 k ' ti · d bel• ı. u pan:a ar ara. ınua ~ a lnı1. hır ta· , dan sonra saatler 18 -19 niıan mıı e ı vaı erı var ı; 
nesi küçük ,\vustun a. :-ırf ,\lmanlaı·ht . . _ . . . . ! 23 60 d ki okumuısunuıdur. BTJ vaitlerİD 

k
• d n ,

1
· 

1 1
. ' ·"ti (enene. 9 (A.A.) - Çek \e emre banka muamelesıdır. Hamılın ehndeJ..ı ie . · akika ileri almacak sonunda bı·r hatı·me var kı' •D• 

JTH'~ ·un ur. u • man a ı· Hr \"al\t f'I ' • • • • • • • .. 

\ t 
't . t t 

1 
•

1 
d 

1 
.. muharrer ~enetler kon(eransında Benı çekın tedıye edtlmesı hakkını ıptal e· Ve 2-3-. teşrinievvel geçesi saat 

, nıs urya ,, acarı~ anı e~"'' e en m· . . . .. .. .. · · · , · • • 24 · teresan ve şövle: . 
t
•. · ıı ti h ' k" .

1 11 
•· •· el«ımız ( emal Husnu il. so7. alarak de- dentez. "ek avize resmen kabul edi· te· eski haline irca edilecektir. "Bu nıaddelerdrıı be•ı'ııı' bu d· .. rt' 

un mı e crf' a ım ı ,en. o c u,.ca ""' : t" k. · " · · · · "' )' "" 
'etl i bir filola rı ,arken . imd i · ~ahit- mı~ ı r ı: lirse ':adeffçek i~das edilmiş olacak" ·. Esrarengiz bir kaza içtinıaiyede tatbike muvaffak ol~ 
den ma hnımd urla"· ı ktısadi ,·a.li.> etlP.ri .. Konferansın ticaret şenetleri hak· ticari mahiyeti haiz ~lmaksızırr orta) a • New· y ork. 9 (A.A) _ Bugün ğım takdirde kendimi ı·azifeaini hakkİ' 
ıl•hundur. An upa nm en faki r en sıkı:-.· l\ında mevcut muhtelif memleketlerde- yeni bir puliça çıkacaktır. Bu suretle büyük elbise atelyelerinden birin· le görmemiş addederek mcb•uıluk talı• 
m ış bir milleti halinde ) aşı) orlar. • ki kanunları tevhit etmeye çah~maktan çekten daha az taksit alan muhtelif sisatımın yüzde getmiıini lıazine ttlıi-

,:'., maksatları bunların beynelmilel teda· devletler hazineleri mutazarrır olacak- de amelenin birisi guya yıldmm ne iade etmeyi vazife bileceğim.,, 
Bunların :o;imalinde kendi nktasla· vülüne fazla teminat ,.e sühulet temin tır. Ll Hey nizamnamesine tamamen isabet etmİf gibi yere yığılmıştır. Yeni mel:l'us maaşı 350 lir• 

ı-ı Almanlar ,~a rd ı r. ~eciye. lisan. ad:ıt. etmektir. Ru ticaret senetlerinin bu· mu,·afık olan 1926 Türk ticaret kanunu Arkadaıları kendiıine doğru olduğuna göre bir millet vekiN 
an·nne ,·elha;ı;ıJ her :oer bunları simal· gün haiz oldukları kuvveti tahfife mr.:- çekin görüldüğü anda tediye mecburi· kofmuşlarsa da onlar da düıüp senede (4200l, dört senede 
deki Almanlara raptt'cle r; eğer Alm:.1n dar olabilecek her hangi hir tahdidal yetini refedecek kayıtlan tanımaz ban- kalmıılardır. N~ticede 25 erkek (16800) lira alacak demektir. 
J :ul:ı birleşebilseler Alman limanlann bittabi konferansın bu mesaisile kabili ka muamelatını da teshil etmeği hiç ve kadın canıız olarak yere se- Bu miktarın da yüzde yetmifİ 
dan istifade edecekler. ~ümrlik kayit- telif ol :ımaz. Çek üzerine peşin tedi· şüphesiz konferans arıu eder. Ancak. riJi yatmakta iken diğer 25 kiti (11760) lira eder. 
!arından kurtulacakları cihetle Alman re mecburiyetinin kaydı, çekin haiz ol- bu arzu bilhassa iktısadl "e ticari ha· büyük bir. uhmetle kapılara Bu genci meb'us intihap et• 
yanın yardım ına mazhar olacaklar. vf' duğu bugünkü ba~it şeklini tah,·il eder. reketleri teshil etmek maksadından kotmuılar ve imdat talep etmiı- mek, muhakkak bu miktarı br 
b(Sylece (güneşin altında) ya~ıyabile· Bu kaydın ~eke geçme."i kabul edilirse mülhem olmalıdır. Çek, bir tediye va- lerdir. Hastane otomobilleri bü- ıineye kazandırmak olduğun• 
celder. Viyananın e :ısen son deıerc peşin tediye olmadan çek çekenler hak- sıtası rnlünü oynar çek istimalinin ıit· tün bu insanları hastaneye gö- göre fena da olmaz hani.,. 
mtinener olan halkı Anupa medeni.re kında me,·cut ahkamı cezaiyenin de bu- tikçe yayılma~ı ve tediyatın çek vasıta. türmüştür. Bu hadisenin esraren- Bir avdet ve bir 
tinde mühim bir amil olacak. raya ayni suretle konulmast icap eder. sile yapılmasının tekimülii hesabatın giz bir ıurette gu kaçışından bombardıman 

,:·.. Peşin tcdiyat, çeki teşkil eden uzuvlar- cereyanını değiştirecek mahiyette dir. 
Avusturyalılar h u noktai nazardnn dan biriıııidir. Diğer uzuvlar da proje· . Bunun irindir ki çekin kunetini tah· mOtevellit bir tesemmüm olduğu Almanyada yaptığı bir san'at 

1 
,. tahmin ediliyor Te edebiyat tavafından d6n .. 

AIJTtanlarla birle;:mel\ i ... tiyorlar. A · de tadllt edilmektedir. Bunun da ayni fif değil, bilakis onu tezyit etmek ve · 
nuınlar da Cenup n kta.-;l.ı rile lıi rl e~me· uretle çeke kaydedilmesi !Iİl~ilei man· kat'ile~tirmek lazımdır. Çek avizenin ingilterede kar firtınası dilğü haber verilen Suat Dervif 
fe teşnedirle r. Her iki nıentlekette g (). tıkiye iqa!ıatındandır. "C.'tk avize .. yl' maksadı. taklidin önüne geçmek ol· Londra 9 (A.A.) - Şimali in- H. iJk yazdığı bir yaıı ile birim 
rllen büyük isteğe rağmen hu birle~· gelince. izah edildiği veçhile banger \'e duğuna nazaran hu husustaki ahkamı giltere ile iskoçyada kar bir çok Fikret Adili bombardıman etti. 
me mümkün o lamı.} or. <'iinkü Yersay yatıran ile çeken arasında bir muka· umumiyeyi Jazım!lla daha fazla teşdit yolları kapamıştır. Öğle vakti « Asmahmeıçit 74 • mObdii, 
muahedesinde olsun :ı•n .T ermen nrna Yeledir. Ve imzanın taklidine mani ol· etmek teklifi bu maksadı daha iyi tc- Londrada uzun müddeltenberi bün bu makaleye bir cevap verdf. 
hede~inde ol~un hu cihet düşünülen•)\ mak için müracaat edilen hususi bir min eder ınnnederim.,, görülmemit olan tiddetli bir kar Fak at nede o!sa teeuurtın8 
•;.nısturyanın .Almanya ile birleşmeme muhafaza etmektedir. 

i it:in kayttlar konmu*. Ya~att AHU· Ce . t• akvamın h . fırtınası zubür etmiıtir. Sitedeki Dün diyordu ki: 
pa haritasının değişmeme ini esas tu- mıye 1 e emmiyetı kadın, erkek genç miiatahdemin - içinde 24 tane •ben• z ... 
h'n Fransa bu ka:rıtlann tathikını kat Çemberlayna göre azaltılmak üzeredir bilbassaTaymis rıhtımlarile Trafal- miri tahsisi bulunan makaleyi 
.iyetle talep ediyor gar Skuar•da kartopu oynıyarak okudun mu? Güya ben Halide 

""" Loodra, 9 (A.A) - Avam ka- mek irnkAn dairesi dahiline gir· eğlenmektedirler. Atla çekilen bir Nusret H. la Suat Dervif H. ı 
Anşlus dedikleri Almanay • A' ıı s· marasında ingilterenin bazı ka- miş olabilir. M. Henderson, ara- takım arabalar yol ortasında bir safta g6stermiıim ve bu ij-

turya birle~me i ureta me.nohınanbi - yıt ve şartlarla beynelmilel ihti- larmda iıpanya, Belçika ve İsveç durup kalmağa mecbur olmuş- birarı mucip olmuı. Ne mtına• 
lir. Ancak iki milletin manen olan re· lafların halline dair bulunan hükumetleri bulun3n 8 bükume· lar ve bu yüzden yollarda mü- sebet efendim. Onların bir ol• 
,·ab1tını kesmek imk;\n.;ızlı;:ı da aşika r· umumi misakın birinci. ikinci, tin daha timdiden umumi m isa- ruru übur mUnkati olmuıtur. madıkJarını bilmez miyim? 
dır. Bugün manen l>i rlc~ik nlan iki mi! kı kabul etmiş olduklarını ve Kar fırtınası yüzünden Manş Birisi kumraldır. birisi etmeıı 
letin yarın ilk Yesilecte tamamen itti üçüncü ve d6rdilncü fasıllaranı d ·z· d .. f Ü k t• b F bunlardan altısının birbir ibtiraıi enı ın e ıeyruıe er m n a ı iri ransızca bilir, biriai TDrk• 
hat etmesine mani olacak bil' k.tn H•1 kabule muvafakatini tasvip eden "' l F dd l'l_ .... -ı.. '1..ı:~-

k 1 
· r h 

1 
karar suretı'nı· tevdı· eylı·yen M. kayıt clermeyan etmemit oldu- o muıtur. ırtınanın ti etinden çe ••• ,. J.~ ,.,...,.. 

ta ·a,"Vur t'tme · Hraz a1la ara pe· d · d b" b' 1 k ------ -----ğunu söylemiıtit. enız e ıç ır ıey g6rü meme • 

.. 

d 

ç 
b 

• 

retııtliğe delalet etmc7. mi'.' Henderıon hükumetin evelce Gandı· Na ı) k 1 cfı M. Henderson, Büyük Britan- tedir. S ar~ı an 
.Al Cj.ofjut bildirilmit olan ihtirazı kayitler Yunan n1eclı'sı'nde Ahmetabat, 10 (A.A.) - Gandi, AIP fı 

~ B ~ A ' dahilinde ingilterenin bütün bey- yaalm blubhüıuata cikha~aı bir nü'ö metabada geldlti zaman tarif edUe.ioJf~ f 
" ir Tir.arı nelmilel ihtilafların halli hüsu· mune o a ileceğine at ıyen kani Atina,10 ( A.A.) - Meb'usan yecek derecede coşgun tezahürler v.e 1 

bulunmakta ve avam kamarası- mecliıinin bugünkü içümaıDda kışlarla karşılanmıştır Ahali, Gand' 
n.:ı k I d• suada hakem.lig-i kabul etmesini b ' ı d •tt•f k ·1 h ..a .-ü• il •Üz o e n • . ş ken ıaini nın u mes e e e ı ı a ı e a- M. Papanastuiyu, ile ziraat na· görmek için vagonlann buamaklartpr r 

aımış · arzu etmekte bulunduğunu ıCSy- reket edeceğini ümit etmekte- zarı aratında bir hadiıe olmuı- ve hatta üstünde çıJgın bir tehalüklf 
(Gümülcineden bildiri.iyor:)- lemi,tir. Mumaileyh demiştir ki: dir. M P yer tutmağa çah§mıştır. Bu e911a# 1 

EtyeTm Şapçıda muallim bu u· "Bir.bu kabul keyfiyetini netayi- Muhalefet mevkiinde bulunan tur. • apanastaıiyu müzake- iti~ip kakışma yüzünden birçok kıntıır 1ı 
nan Türkiye fircı r ilerin<len Püs- ci büyük b·r mikyasta Avrupa- muhafazakarlar namına M.Austen relerin parlamantarizme mugayir ler hafif surette yaralanmışlardır. a• 
killaliz Derv;ş Mustafa ism ınde rım miistakpel mukadderatını Çemberlayn, bir tadil teklifi tevdi bir surette idare edilmekte ol- Boyunun kısalığı halk arasında~ 1 
biriıi 2 MMt gunu l< endis;nı d , d k etmi,tir. Bu tadil teklı.fı'nde avam masmdan dolayı meclisin feshi )aylıkla görülmesine mani olan c;.rı 

tayin e: ece;c o!an öniimüz e i Y ,-. 
asmak suretile intihar etmişt ır. kamarasının, cemiyeti akvam . lizım geldiğini söylemittir. dinin üzerine takdirkarları nihuet 

PllskülıUz Mustafa Yunan hü- tahdidi tes!ihat l onferan51nın - . . - çiçek buketleri atmışlardır. Ateşİi 11f 
kumetinden dört bin drahmi ka· muvaffakıyeti için yapabileceği- meclisini nüfuzunu tenkiı etmek- Paraıtekı muvaffakıyetlerden do- liyet~ilerden biri Gandiye ı.ooo rutl 
dar maaş ahyorc!u. Bir kaç se- miı istihıaratın büyük bir kıs- te ve onun yerine beynelmilel layi M.Henderıon ile M.A!exander'i vermiştir. h 
ne TOrk mekte.pl~rine hükumet mını te,kil etmekte olduiu rnU- ihtilaflara teşcii edecek mahiyet- hararetle tebrik etmit ve İngiliz Bombay, 9 (A.A.) - Gandi ile ffi"' a; 

brafından muallim tayin edile- taleasında bulunuyoruz. te bir üsul ikame eylemekte• mümessillerinin vazifelerini ingilte- dhıtan nlii umumisi arasrnda hasıl t t 

rek iıkeçede stlrüklenmişti. Son Bu l<onferansa iştirak edecelc bulunmasından dolayı umumi renin her ikisiyle de gayet dostane lan .itil~f üzerine me~sucat taciri'• ~ 
miaakı kabulden imtina eylediği münaseb tt b l d - .k. b" cemıyetı, bundan sekız ay eni }\ful~ 

umanlarda Şapçı köyüne mual· olan millet ıer konferansın sulhlin beyan edilmektedir. M. Çem- .. e e u un ~g~ 1
• 

1 u- jetha piyasasının ecnebi mensucatı,.. 
)im olarak gitmi~. ahalinin bir banis i olan mekanizmasma olan berlayn, vermiş olduğu tadil tek- yuk devlet ar~sıodakı ıbtrlifları satılmaması için vazedilmiş olan ınel 
firariyi mu:ıllim tutmak hususun· itimatları dereccainde milli kuv- bertaraf etmege yardım eylemek nuiyeti encebi mensucat illtoklart_, 
da ki aleyhtarlığına rağmen bir vetlerini tenkıs ve tahdit etme· lifinde diyor &d: suretiyle ifa eylediğini görmekt~n sarf edilebilmesi maksadile kaldır.., 
kaç ileri gelenin tesirile oraya "Umumi misakı kabul etmek ibaret olan ümniyeyi tahakkuk trr. Bu piyasa, · Bombayın en tıür' 

il. ) ğe davet edileceklerdir. Eğer · t' k b b' hd mua ım o muıtu. cemıye ı a vamın se e ı i ası ettirmiş olduklarım beyan et- piyaımlarından biridir. . .. j 
- - - • milJetler, hükümet!erin çıkacak ı k · ı iJI, Mezartıktırı istiyorlar o an ve meı fır cemıyet;n takip mittir. stoklann sarfı meseıesının n' 

ihtilafları muharebelerin kadere etmelte olduğu usuller hal ve M Ç b , . . surette ha11i hususunun Gandinfn 
Garbi Trakyada lskeçe imam, muh- b -ı 1 t• l . l l · em er,avn, M. Mussolınr, d t' t I'k d·ı · ht 1 .... ag ı o an ne ıce erme rap e - fasıllarına bilh 5 uy 1 . . , 1 e ıne a ı e ı mesı mu eme uır.~ 

tar ve ihtiyar heyeti, ora türkleri na- as a gun ge en ~· G. randı ve M. e. rı.yan da. n da e!'lnada mag·aıa ve dükkanların öniİ 
mına Gümülcüne tali komi~.' onuna mekten iıe baıka bir muslihane bir talum ahvali daha aıag-ı bir ııtayı•le bahs tmı t L b 1 

1 
ı_ l • e f ır. 1 era durmak suretile ticarete mani ol 

bir istida ile ntiiracat edip Üzerlerine çare aramanın üzumuna aai ol- m b1
·· t d. t k 1 k f k ı ·d · M. H b 1 a ıı;emeye ev ı e me o aca • ır ası ı erı er ert Samüel, hareketi sükün kinde dnam etnı'" 

bina yapılan meıarlıkların iade edil· duklanm görecek olurlarsa harp- t h k ~ ır... mu at aza ar arm tadil teklifleri dir. 
mesini istt'mi~lerdi r. ten .sureti katiyede feraaat et· M ÇemberJayn Rom J h" d b ı ı~· h 1 
--······"·--·-·-· ...... '"'"''"""'--""""""""-·Pi• _ a --- · · ' .., --.!-.-~!... .... !!!._'.!!. . .: .... .!.==!!.~!.: ........ -._....... ">lr n1~~~17~)·a üc~rt~ 

( 

?\ew York. 9 (A.A.) - llap~i "' 

Bican Efendi ve rüfekası . Yeni 7 elı ,··kaiar ' ronaıbtıcrden mürekkep tahmiıt(t"~ 
_ • • • 1 bin ka.dar kadın kucaklannda çot~ 

rı olduğu halde büyük mağazal• J" 
birisine hücum etmişlerdir. JJu ·~ ll 

Bican efendi - Paşam, senin 

valdile mabeyinde falan bir me· 

muriyetin varmı? 

Marko paşa - Hayır Bican 

efendi. fakat neden ıordun? 

Bic<'ln '!fendi - Eğer o!saydı 

hatıratına yazmanı tavıiye ede

cekHm ... 

Bican Ef. - Çünkü günün en 
karlı işi o oldu; gazetelerin bir 
~oğu birer mabeyni bOmayun da
ireıi açblar. 

1 
za kadın elbise \ ' e paltolarının ~·' t'-_ 
l:ı r flatla satılacağrnı ili n elnllf " 
Uunun net ice~i olarak «;a rpışrn:ıl'' d•" 
kua gel mi;:;. ' itrin !er kırılm•t'• 1411;,.W 
lar tırnak \'C diş mÜt'<ıdelcı:ine 1. ..ııt· 
mislerdir. 10 kadın varaısrırı''1, fi' n ... 1 · · • ·re•'" J ın erce seyırcı ara!lında rnıı tttl 
etmekte mi.i~küMt ~eken politı . 

11;~.U· 
ür. .!':ıat sonra :iikıinu iade ec1ebıllll' 
~ lspan\'cıda intıhcılld;.tt;etf 

:\t d 't -9 ( A ) Yskırt 21 
. -"' . :t rı . . A. . - r 

edilecek olan hf'll'diye intiMb:t'~r..,, 
na thetile krallık taraftarla~·ı l\n'rt" 
alisrnn vücucle aetirmişlerdır. -·"" • e . de .... 
~·on bütün intihap dairel~rın titr I' 
zetlerini irae edecektir. _!\amıc ,rt•"' 
rasında 11 li'i>eral, 11 Maura tıı;,,ı.,. 
7 muhafazakar ,.e 2 dtmokral 



Dünvada 0Jan Biten Merakh Hadiseler 

Zlye1 Halkı ve Müşteriyi Celbeder 

y E 5 A T • 
ı 

oluak ıize icap eden izahatı verir, 
mlihendiıleri kqifnamc tanz.im eder. 

chzadebaşı 

Ferah Sinem.Cla 

San'at ma .. •k·-
bir kuponla ... 

serginin en· güzel 
tablosunu bedava 

alacakıın•z 
MUıtakU rea1am ve he11bl· 

traşların Begoğlunda lıtlk
lôl cadde.inde 310 numarada 
bir ıergi açtıkları malümdur. 
IJu lf'rgi münaıebctile snn'atı 
te§vik için bir müaabaka aç
tık, gazttenin sondan ikinci .. a 
gıla.ında bir kupon l'' ri1Joruz. 
Takdim ettiğimiz kuponla ıer· 
glge gidecek olan okuguC"ula
rımız bu kuponu göstererek 
güzde elli tenzUtitla yanf on 
kuruıla girebUecekler ı·e içer· 
deki beğendikleri bir taWogu 
parasız almak ihtimalini de 
kazanmıı olacaklardır. lJu da 
fU suretle olacaktır. 

Kupon sahibi, esasen lıep
sinin üzerinde numara olan 
tablolardan en beğendiğinin 
numarasını kupona, adreıile 
beraber yazacak re sergide 
bulunan ( l'akıt müsabakçı) 
kutusuna atacaktır. 

Sergi kapandığı zaman top
lana kuponlar tasnii cdUecek 
ve en ,ok beğcnümiş olan 
tabloya rey verenler arasında 
~ur'a çekilecektir. Kur'anın 
ı.sabet ettiği okuyucıımu.,a 
(VAK11:) o tabloyu hedi;e 
cdeC'ektır. /Ju tabloların kıy
metleri 150 ile 300 lira ara81n· 
dadır. 

_.... _____ .... __________________ ,., 
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Graziyella 
- L•martın 'den -

"Sorrente,. in sahilinde kunısnlın , rak ·J,!İrnıi ... t.m . O beni :-<'' mt'te ha;:.ladı 
iiıerinde )al>an cılıı un 151.H)I\ h.ll..t ık· jtl ıaman hutün l'İhan (a~lı.) d11ln1u,... 
an küçül.. bı r mi'.·wr ta 1 \ardır. l hı. nendi hıtJ"l'tttnt bt'niml.ile nıeıcet· 

Riiıaft.r n t~ 111 u7.crındeki i-.nıı muh-1 mi~ti. O kendi \..:ıı.lbini ht-nim 'ötlerimin 
~ri ane okur, nzJu ı onu iddetle " i:k· içinde okurdu. 1 til.hali. maziyi un.ut· 

lrLrlar o ı mi hıc1ııı ak.:i ~eda ne!'ıct- mu .• )alnız beraber olduğunuıl'l' ıtatle· 
mu. Bazan meraklı bir zi)aretçi ta :;-ın ri )ıt:-ardı. Kalbi me:ııenetle dolu oldu· 
izrrindeki yazı) ı okuclu~u zaman 11,Öl· gu halde <·İ<'eklerle m<thcdine giduı.t.n 
t: rinden bir damla )il':'ın )anaklannı heni de .üı-ükler \t diz çöküp ılua l't· 
akarak aktığını hb .... eder .. \"e: "Jltnüz tikten "Onra hana derdi l.i: 
n altı ya~ında İmi-. .. ıa,allı,. der. Sensiz .\ilahı hile tanıyamı~<11·uııı. 

l'akal ni~·irı mazi11i hatırlarketı l Fakat 11için maziyi lıalırlarJ..tn 
HJ:ln fikirler be;ıi ·arıyor:' Mabadım Jıa;;in fikirler btıni ıarıyor~ Mak8Cl<ft•ıı 
·glnmak değil .. Ynlmz tahayyül.. uglama!.: d'ğil~. l'alnız l<llra11uül. 

SPOR 

Kro• ••mpiyonaıı 
Jstanbul atletizim heyetinden: 

.Ça/Jşdıgmız yer aynca bir 111.mbı 

ile tenvir edildigi taktirde iş daha iyı 

vedahaçabuk gôrülür. Yemer;inpiş 

mesi bu suretle daha iyi takip edilir. 

Bunun için her ev kadım mutfar;mır. 

1 Poliste 1 
--~ 

Bıçakla öldürüldü 
Fatihte Çifte be;;kur;:.unlu medresc-

931 senesi kro5 şampiyonası de oturan ~ecmi. Arif i minde hiri t~l· 
13·3·931 cuma g'inü sabah saat rafından lu~ak ~avlanmak suretilc 

10 da icra edilecektir. ölılürülmü ·tür. Ehemmiyet-.iı hir :-öz 
Kotu Hbahı Bc,iktaş ~lübün· n1ünazaasından t;ıktığı söylenen hu d

den hareketle Yıldız tarikile nayetin hakiki ~ehebi henüz anlH)ılına-
0 y:lbancı ı:iyaretçi der ki: Öliım Onun :yanından 1'ı~a hir müddet İ· Balmumcuya ıidilecek ve tekrar nu ... tır. Tahkilımt devam etmektedir. Namaz vakitlerı 

ıs.ıı 

ıe kadar zalim. Henüz on altr ya,ında l'İn, ilk dtfa olarak ayrıldrfım zaman, - XASIL ÇALI;\';\UŞ:' 
a1iş ı.a\·allı, .... EYet on altı )a., ında idi o, kıl\u~mamızı beklemedi. Ve ha)atınr aynı tarikle BctiUaı klübüne Bundan bir müddet e,·el hiı ikraı •ba~ 1..ır. llclnd <1.1ı.1an "• • m•• 

l d t d·ı kt' 5 ~') 12.24 1541 1811 1!14 441 ,e bu ya~ hiçbir yüzün. hic;hir alnın a~kına ı..ar _ ı müdafaa etmedi. lk J'tiJ av e e ı ece ır. müe. !!!esesi ~hibine ait hir kı. ım l\ı~- ~ 
üzerinde bu kadar güzel "e hu kadar ya~ile l.albi boğuldu, U) umak için Müttefik kulüplere mensup metli '°' kıymet iı e;:.ya haciz altma ;,. V T 
~f görünmemii'ti. Hu kum. al ,.e deniz lıaşlarını ı.anatlarının altına tı0kan ~Ü· koşucuların ıaat 9 da Beşiktaş lınmı~ ,e bu c. ya "'ahibinin Boğazidn· - A K J ti 
nnun gözltrindu dnha g-üzel hiebir KÖ- \ercinler gibi uyudu.. klübünde bulunmaları. deki evinde bir odaya doldurular~k l ls ' anbul Ankara es 
un i~inde ak etmemişti. d d' l\:umSlıllın üzerinde ta.main (1:>) t· H~yetimiıce hakem intihap oda mühürlennıi~~i .. f<'a"at bundan hır desi VAKiT Yurdı.i 

Btı ıö7.lel' beninı kalbim e ıı·- ne uvudu. Artık ön un tuınr hatırlı· . . . . • d .1_ d'I hafta en~l haczedılmı . olan hu e .ra~ 1 • 
• ':i edılen ve ısımlcrı acagı a zu,re t en d ·ı eler. rr idare 1' 4370. Y11.1 f~lcrl ! 4J 

~a~_n~e ı.ı.k bolu.ştu~umu.z g_ece ~r: )an H ~ilinmiş yazılarını okuyan dü· T satmağa giden icra memurları kapı a· 
:ın çozulmu:., hafıf h.ır .. rtiaıra~~ t.Abı üncelerimden ba ka kimu yok... ıevahn da lütfen saat 9,30 da ki mührü ağlam bulmakla lıerabe. Abone tartları: 
ı1ai'fk usu"u' or ,.e ) üzume ~olgelcr v· " lül . h • 'k ' . 1 f i Beıiktaş klübünü teşrifleri rica oda icindtki kıymetli eşyalardan bir 

i 
.. ·k 1 i b 1 k 1• nıs,•an ... o erın u ı ·ıncı .. e en , . .. .. i fı 1., ~y erp yor. uza ta J r ar cının \auı& · olunur. çoğunun nokı:;an oldu~unu gormuştur. · .ı " • 

. . . . , · havatta bulunanlarla onun ara ına ~a- 1 D.ılııldc 150 400 :-50 1400 l{utd 
•arkıtn t~ıtılıvordu .. O bana semada par 1 · b' d k . ı· 0 h . 1 . 1 Burhanettin bey (Atletiıim Uunun üzerine gelen memurlar me e-

• .: k d i ı · k' 111 ır u,·ar ~e ·mıt 1• enım "a · i ı 1 larktc - 00 1450 ~;-00 •Jan ayı gosterere em ş ı ı: b' .. , d ·ık 'd ' f d .. ) . Ahm t Fet· leden 7.a.bıtayı haberdar etm ~,·eza ıı· 
N

. • b k d h ıme nu uz e en ı ıoa ı 1. e erasyonu reı11 e . . Z b t d ı 

>arlak.. Dalgaların büyüyerek gelip ?nun sakın aydın\ırı el an 'kallıım· ı.en bey (ıktncı relsı .ethı ~ . ya ı>enctreden girildiğini tt. bit et mi . 1 ln t•rtlarımız 
- ıçın u a m sema a er ~ey • • • . • . • . . . F . T h· ta tahkıkata haşlamı3tır. a ı a o ..,.

1 çatJa:hğı şu altın kumsal. tepeleri hoş- ded~r. . •. . 11n bf'y{l5tanbul mtntak•St reısı) tir. 'l'ahkfkaıın netice~inde oda) a l.:i-
lukta titre mekte olan dağlar akin ko Kuru azlıklar tabıatın ona ın :ı;a et· Her Abraham (atletiıim ınhen6 min girdiği anla ılmıştır. 
rucuklaril~ süslü şu körfez . .' adalar •• mi oldu~u yeg.~~e a~idtdir. Dtniı n,;- rü) Basri bey (futbol hereti reisi) 01'0!\fOBlL KAZA. 1 
ba lıkçının arkı ı hiçbir aksam bu :ık- z~rı~ı d~ıma doger, .' 1 &.;~aha~d~ kah.~ı· Nuri bey (boks heyeti reisi) Ke- . ;;441 numaralı otom~hilin ··.:öı·ü ~u 
~amki gibi heni -" ·indirmiyordu. ~e- nın uzennde 5ıkan hıı· çıçtk ıkı üç ~" 11 mal bev, Muhtar be 1 lstanbul ı mı Ef. Akaarayda Vahde camıı ~amn
len biliyor musun? ~'ünkü bu ak':'am ancak dura.~ılf!·· fı\kat kokusunu nt~· · y ' . da Kurte' isminde 10 ya,ında hır ço· 

Rrsml 
Satın IO K~ 
~ııntimı 20 ., 

J hı u.f 
! 2,:iO I' 
25 

Küçük ilan t•rtlarımı : 

1 •l 4 ı · ıu Def ıh~ 
,lO 50 (ıS 100 !\uru. be.nim kalbimde. u a)dan başka lıir retmeden ruzıar onu dağıtır. o da o· mınta~~sı •zasından). Ete~ ıız~t cuğa çarpmı. ~c ba,ından yaralamı~· 

y doğdu .. Bu ak '"amki gibi niçin her !~r, .dökülür. Ba~nhir kuş '."enrınıf! bey (M11l yet gaıelcsı tahrır mu- tır. Kurte§ hastaneye haldmlmış. Sa. .\ - .'.bonel crimı z!n her uç a)h 
'akit dti!';ünemifoı·um" Zira yanımrla uzerınt konaral\ ute " der kı: dürü) T alit Mi tat bey (Vakıt mi de yakalanmıştır. ğı içın bir defa mcccıncn1J 11 

en Tar~ın .. Ya n.. Ö) le ben iz ge- - Söyle, hayatın bu kadaı· <;alııık ilZ~tcıı ıpor muharriri) ihsan Galatada Harbiyeden geçmekte o· H - 4 • atırı gcı;en ilanl:ırın fııl~ 
eterin bn gece) e benzer mi"? ~oldurduiu çiçek, hu dünyadu başS::ı bey (Cüruhuriyct guetesi ıpor lıtn UJ:? numualr otomobil, 'l'opanede ~ aurı için 5 kuruş zıımol~ 

hir yerde tekrar ~ıkıp. büyüyecek mi· b • . S d t b (Y i c·· Kadh'Jer Yokuşunda oturan 11 nt~la 
Fakat niçin nıaziui lıalıl'lar/.:etı i1'? mu arrırı e ~ ey. en u~ rında Halit isminde bir socuğ'a. <';l I _ B Q R S A -' 1 

lıa:ln fiki.•kr beni 1'arıyor '! lnksorlım spor muharrırı) Salım Hamdı b ğ d varalamıştır 
mı~ ,.e aca ın an • . • 

allamak değil.. Yalnız lahayyitl. f:y lta::in fikfrl'r D'lin.ir ... Gtlini:.. bey (Politika g-azeteai spor mu· KAÇ KABAHAT YAPMIŞ? 
Kalbim d"lıı • • irtık talıay11ül dtiil 0 i· harriri) E~ref Şefik bey (Akşam BOAtan ha ında oturan tatar Cemil ~ Mart 31 

''"" u vo Btn o~~~ne~~:ince de!.~ .. ~I~· !::'~'.a~· :. liyo:~~- .. _ ıazetesi ıpor muharriri) Adil isminde biri dün Şeftali okağındaki 
ç•kafta S,hhh·ed~: Gıray bcty, Omer Buim bey, Marikanın umumhane ine 'iderek u- 1 lnıiliz lırası Kr. 

Ş. · b (G 1 t k lü mumhanenin camlarım kırmı . \e 1\ht· .. TL nıu~ıhlll Drılar 
T .. .aıu· ht rı• ınası ey, a • aıaray u • .. .. .. • .. ,. 1 ~ er.. os ~ v ve '' • vr • Çocuk di•pan•er)eri .. F . C rikayı da dovmuştuı·. Bunun uztı ıne ·un 

n eıeleıi b~nden) Dokto~ ehmı .b. ey, e- vak'a mahalline rıelen polislere de ha- ı.ırct 
Biri açılan ve diau ikiıi. de l b (B kt k 1 bU d n) • • H''l!~ Son gUnlerde ortaya tcrkos • mı ey e,ı af u u n e karet eden Cemil yakalanmıştır. 

,.aıünOn hllkfımete ait olduiu açılmak üzere bulunan çocuk Yuumi bey (Kurtuluı kulübün- K.\R'l'POS'l'AL YÜZÜ~DE~ 
~klinde bir iddia ahltnlfhr. Bu- Diıpauıerltrinin mefruptı, diıçi, den. Topanede Karaba mahallesinde o· 

ali.t ve edevatı ııparıı edilmi•tir. lik mı ~ıar ı turan Me 'ut ile Gala tada oturan h · na nazaran tcrkos şirketinin mü- ... T 

Urıbnı 

b. frın 
1CI1 

f lorln 
Kuron 

11• ) ·nd K manto kırk hl'f Edirnekapıdaki diıpanıcre iıtaubul futbol heyetimizden: rael ve i\fi~on arasrnda. kartpo!lltal a· 
Cll erı en a lım Htımt yüzilnden. çıkan münazaa .. .. 
sene evvel 'laris bırakmadan öl· çocuk haatahklaruıı ı&ıterir Mü- 13·3-931 cuma ıünü icra edile· neticesinde Mes'ut dövülmüs \e biçak· 

~lllnr 
l'C7.C!I 

mOt ve hUlıcfımete intikal etmesi lljlar da konacakhP'. cek Lik maçları: ıa kolundan yaralanmıştır. lsrael ilt> " • 
i\lark 
Zlo:I 

icap eden 117 parça emlak ile ıkinci kum• Kıdık6yünd• l\fi'{on \'al\alanmı tır. 
terkoı ııölü ıabte bir varise dev- Bursa dokunıacıllli \ 'C' Boj'az'çi- Altınordu Hat 11, ~ ç.~YI BULA~II\ uuı.~ıuş 
redilmiş. T · Topkapı .. Hilil saat 12,45. Ka- Galatada Salihin kahvesine giden 

l'cnrö 
2o l.c\ 1\ uru• 

ı 1 ürk llra•ı l>lnar 
1. en ooe~ !\uru, 

Evkaf müdürü Niyazi B. bu . rikotaj ( ipek İş ) tımpaıa. Pera saat 14,45, ha- Hüseyin Lminde bir kundurn l.ıoyacı.,ı 
buauıta d~miıtir ki: Türk Anonim tirketinC:ın: kendi!'ine getirilen çayın bulanık ol· "'"k"' 

kem Sallhattin B. ı c k •· h · · d" ·mu"~tı"ır ı l•rerlln - Terkoı Anonun· · k tt' B d k 1 t· masrna ~ızara .. a ,·ecıyı 0 ' :. • ' "~ 1 

şır e ır. ursa o ·umacı lf\ n trikotaj Birinci küme Tık sim KADINI ZORLA GOTllRE-
MOeuiılerl 21 kişidir. Kamanto (tpekiş) 'l'ürk Anonim tirketi hi11tıedıt· ERMl~ lO frıın (ı r .. ı , .. 

b .,,ermayedarlardan bı'rı'dı'r ranr, esa · mukaHltnamenin .J.7 n 4S ıtedyOm'-lnC:ı CEKL ' ' •, .?O Llrcı ha \a 
u • • Sabıkahlardan ~iyazi ile 'Muhal· 

S d 1 d b. · · f inci maddesine te' !ikan ~ mart l~t;:H Anado!u • Süleymaniye sut o ~ranıc Petçıı.a 
ermaye ar ar an ınnın ve a- rem, Unkapanında Yaver Sinan mahal iollrahmı [Yunan! 

t·ı b"tü b. · k t "t 1 tarihine miisadif cumartui ıünü ıaa t 12, fenerbahce· Vefa saat 13,45 ı e u n ır fır e e aı o an T lesi camii cİ\'arında oturan Yu. uf un e· o frank [ 151 ıçrc 

h k . k I . on beşte §İrketin 1 tanbulda t~ hanın• k S r fi gölün ü umete ınti a etmesr GalataHray. Beşi taf saat 15,4 vine· giderek zorla Yu~ufun metre i ıo .cra ıılııırJ ott ~ Manıarada l\ain merkezinde :ıı.lelıt . 1 ı ı ıurın (1 clcıııcn~ 
icap edeceg~ ini söylemek tühaf- hakem Sedat Rıra 8. Niyazi 8. Hediyeyi alıp götürmek i:"temı~ tr· de ol ark içtimaa dllHt olunurlar. ııı 1\ uron [ <. cl.oşlm ak) 
tır. Ve diğer taraftan Haham- Birinci kftmt maçları ..cınıerin dir. Fakat Jledİ)''enin i"timdadr üze- ~ !l•nll' Aı uşıuru) 

Ruznamei müzıktrat ... '· k 1 d hanenin Kamanto'nun varıasız 1 l b' rine iki el silah atara..: açmı~ ar ır. ı P.ıcıa tlspıa)a 
1 - Medi i idıtre ve murakıp r.tpur- uıarna.. do ayısı e ırer Hlt R Ki tÇTfi"itSl n ,\HER 

öldüg" üne dair vakti le bir vesika · 1 A \• • • ' 1 ltaHıııan 1.ı\lnrııo\ • 
lnrının kıraati, gerı • ınmıtbr. \ ' ERDl DtYg.. ı Zloti l.ehl~tan 

verdi~i söylenmektedir. !! - Bilb~o ,. Ur \e zarar hH11pl Gllreı Silivri l\apıda oturan kunduracı 1 rcnıö !\lmırtsıan 
'h" fi h l.ı J T.cr Romınya :Arının kabul n tas' ı ı e mecli~i idil· Güret Heyetinden: 13-3-931 lbrahim. raki it;tiğini ana~ına :t er l •ı ııınar Yuıoslov}al 

ren.in tebriyesi, . . tarı hinde C. H F. Beyoğlu kaıa nren arkada,ı dülger Aliyi bi<:akla 1 \'eHınec ~'"et 

ı llolar 

Haydar Ri~at 

,t.clcctl 

! ~'. l 
t. 

1 .. 
ı• >o 
•' l5 
~ H, I~ 
1l82' 

'.!4, 

1 ... .. 
31 

Hapl•anedeJd odasında 
bir kaza geçirdi 

.ı - Muralnp lntihahı \e bunlaıa aıt k . _, k' t k "d yaralamıştır. lhrahim )akalanmı~tır. 
t h . t t b' t ' mcr eıınae ı mın a a ı man sa· 1. \RI .1 ...... 1 , . •R \I \Dl 

ı a ~ı"a ın eı • ı, . • •. . \ ı • ., ·"" • .. 

4 , 1 1 .• 'd ·ı t h . t lonunda tecrilbesız iurcfçtler ara- ı·;u ambada Yan ... ın Hrlerinde otu· 

.-\ltıD 

~lecldl) f 

Banı.onut 

9Jf; ·o 
Bor•oı 
bar el sı if 

Haydar Rifat B., hapisane
deki odasında bir kaza ge-
çirmittir. Haydar Rifat Beyi 
mangaldaki kömür çarpmış, 
kendisi bunu hissederek pence· 
reyi açmak üzere ayağa kalk
mıı, açmış, fakat kömür çarp-
masının tesiriıe sendelemiş, man· 
galın üzerine düşmüştür. 

Bu düşme neticesinde yuıu
nün bir kıamı ve sağ eli ate~e 
deimiı, hafifçe yanmışlar. Ken
diıi, tedavi edilmektedir. Y nnık 
eseri, bir kaç giıne kadar ta· 
mamile geçecek vaziyettedir. 

- .~ tc ı ı ı art\ e aı a ıı:-a ın ~ • .. • 
te biti, • sında bir müsabaka yapılacaktır. ran Hü e) in i. minde biri zeHesi Mü-

1 - Kulüpler,· müsabıkların l :ı:e),eni hir ka,ga netice i hic;akla ~a
,) - :5irketlt muamele ieruı l~in 

mecli~i idare azalarına mnuni)et itası, iı"m ve ıicil numaralarını havi ralamı~ Vt' k:ıcmı'!'ltır. 
l ~bu alelade htyeti umumiye; frti cednUeri mUHbakadan evvel Bele .iyede 

maına i;:.tirak etmek için liakal on adi heyete tevdi edecelderd r. IV'uhittin B. el•ktrik zımn-ı 
hi e~e H)a bit mümtaz hiue tenecline 2 - Tartı saat 13 t~n 14 de henüz temennidir diyor 
malik olan hi daranın meıkur 1'fne· kadardır. Müsabaka tam saat Cuma tatili ve elektrik zammı 

datı ye,·mi içtimadan a~art hir hafla 14 te başhvacısktı · mes'eldui hakkında vali Muhid· 
e\'el ~irket mt-rkezint te,di e, itmeleri din B. demiştir ki: 
lazımdır. ' .\~Hlll - Ruhsatiye resmi kanun me· 

Jli!'~e ~enedatının te,di edildiiine l\önıürti~an BeJin a~arından ser- selesidir. Bizden herşcy yapma· 
dHir h:ınkalardan \llki olacak i~':ual it' ha~ile dünkü nü~hamı1da inti~r c· mm istiyorlar. Fak at iş paraya 
dahi m~r~tr.i 4;ir.kett- t~vdi edilmi5 gil) den ilanda l\ömürci~an kelimeııi ·~eh\ il gelince feryadı ayuka ç•karıyorlar. 
arl ve ıtılıar t>dıltrektır. teı tip olarak Gomurciyan ,eklindt' di·ı Elektrik zammı da henüz ya· 

1 Mecliai idar~ r.ilmiştir. 'J'uhihi keyfiyet olunur. pılmıf deiildir. Daha teklif An· 

2(> ... . . p~ 
karaya bile iÖnderilrrecfı. e., 
sadece bir temenniden i~=~;ı,C 

931 bütçe air de b1J1 .J 
yapılc cali r,,, 

Belediyehin birkaç ın; t'
Ankaradan tasdik edilerebet ~ 
muvakkat bütçesile ber• ,i lf" 
hiliye vekileti 931 bül.Ç;ir· f' 
bazı formüller gönder~:çıti~,I 
formüllt're göre 931 hi11 i 
tadilat yapılacaktır. Tar,11 r~ 
matbaada bası 1makta 0dUt1 fP 
çenin masraf kısan 
almmı~lır. 
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~'ı VAK 1 T'ın 
En Talili Kumbara 

Sahipleri Kimlerdir? 
1 Mart Tarihine Kadar 5 

Lirahk 
Bütün 
Kur'a ya 

-

Mevduab Bulunan 
Kumbara Sahipleri 
ittirak ettirilecektir 

1000 Lira Mükafatlı 
9.J1 ilk Kur' ası 
1 NisandaAnkarada Çekiliyor 

1 Teşrinievvel 931 ikinci Kur'asına iştirak için 
Siz .De $imdiden Bir Kumbara Alınız. 

=j =Ti=ür=:k=ı=·g=e=--~--=ş __ B~a~n~ll_:a~sı=--j 

DOKTOR 

FUAT SABiT 
1 ,o\nk:mı cadde"İ ;\n. 6tı Telefrın 2385 1 

1 

1 Gençlik ve Çocuk 
iktısat kuponu 

ltM rt 1l931 

Vakıtın tablo müaabakaaı 

Kuponu 
( :\1u~tnkil Rc--~ımlar ::lergisi) 

Adres: .......................................... ._ .. _ 
............................... __ _ 

Haliç iskelelerinde mazbut ve nıü

zayede)·e meyzu ~OJ adet kayın varil 
tahtasr ile 4~ adet ka) ın gürgen 10 adet 
me'je keresteı;;i 160 kilo kekin otu ı:~t'l 
adet kayın dangil 200 kilo meşe könıü· 
rüne ait müzayede müddeti 12 mart s:n 
pt>r,embe gününe kadar temdit edilmiş 
tir. Taliplerin yevmi mezklırda aat Be~enilen tablonun umara11 
~~ buçukt~ defterdarlık binasındaki ~ 
ıhale komı5yonuna gelmeleri. -------------~ 

r M. M. V. Satın alma ilanları f 
----------~~~=~~-----' 

Hu: uk kııarı 

( >rt:t 
B:tkraı; 
1\au.\&na 
l\efl\ir 
Sarlı ta' 
l\ep~·c 

f.t hi~A~ l 
lü ,aurı .\"ümune11"ri FındıklıdA f ll' r,.ıimb:dedir. 
ı:ı mıkine~i 

Hau l\ıtaatı için halada cin~i ·' a:t.tlı on kal«:>m matlıah eclernh aleni 

münakasaya konmuştur. lhale:si ı .ı ı:ı:n <-;trsamha günü saat 11 tc Fındıklıda 
yapılacaktır. Taliplerin hal\ıra taalltik eden nümun~leı-in lc,a1.ım e:_;;)a am-

barında ,.e tartname ve diğerlerine ait nümunelerin de FrndıJ,Jıda he)eti
mizde görmeleri Ye ihale saatinden en-el teminntlaı-ile hirliklc hc\('timizde 

hazır bulunmaları. 

.. }f • 

Yakalanıa nıüzekkeresi 
.\dı ~ını: Ce\ıl.I 

,\ le(le~i : .\~l;cr! hesap memuru 
Ya~ı Otuı. h~$ 

Bü1 u Kı<a 

:-;a~·ı J\o,u kumral knırrık 

(;ur.Ü 1'ara 

Yuıü .'\1. '•ıı~ın 
IJıli Türk ,hesi 

F.1 'e a~ aklan : Orta 
• .&.ğzı < )rta 

Alameti farıka,ı : Sa~ 'eya .;ol kolu pazıı,ıınt1~ lr\vnıe direk \ e lııınçrr l~ar~tı 

Gi~·inişi· Güzel, temıı 
Bulunduğu zannedilen yer: lstanbul Tak~im Sır:mmleıde 1 la) at nparımanı ;\o. 12 

Yukarda iı-;mi ve ~eldi \· e · hU\"iıyl'1 i yazılı olan ~alı ıs Turk ceza kanunu· 
nun 20:~ üncü maddesinde yazılı ih1iHs suc;u ih· nrnzırnndur. Bu suçun meyda 
na çıkmaı.mdan ~e tel'kif ed ileceği~clen ha her a}a n nıu nuı i lcyh enci:\ Jla)('be 

firar etmi§ ve tlyevm lstanbulda yukal'da )azılı adn•ısh' lftz ~1ahmut namı mlı~ 
tearile sakal kolvermiş bir halde )a~amakta H gözlük h<limal etmcldeciir. 

tenzile sakal koy\ermiş bfr halde yaşracağr i~tihhar edilmıs olan maznunu 
mumaileyhin bu hareketi (A. M. U. ~ lII) )akalanma-.ını mucip olduğundan 
askeri ve si'\·il bütün zabıta memur1an bu ~ahsı )akalanıağa (,\, J\f. U. K. ~ 

p nzarııt suretile 14 tnlem ~izeı motör B~snm ~v A K 1 T ·34 ~!n·d;;.!,:~ci~:ı~~ e:y~·:;~~:s!:%:;a:~\;m~~~~~~~1

ı~: l-.tanhul Merkez Ku 

ue yede"leri mnhıyıısı Küçük ilanları Hav~ kıtaatı için r>110 adet yat:k ~-: •• ıı: .. ıı. hey<limize mürncnatlerı. u ft uuu uu . ~ H•r :ın n•erolunuı 411 aynı mıktar yastık grJa{r pazarJıga 
Pen d; k bak te rvo 1 OJ·ı· ıı a :"ıı. • •• ı ·· . Acele sahl~k hane-: l\adir~a [:\• k.onmuştur. ~halesi 15.3 9:J~ p.az~r gü~ii 'l'aahhiidünü ifa ('demiyen mütcah-

<.: nesı fllll( lll • lebe \Urdu kar~ı.;ında 27 :\o ]U hane saat 14 te fiındıkftda he)etımrzde )•l· hit ll'lm \e fta al> 'k" .• h t• • 3 ı. • .k. · · k . . .. • .. s ına ı ı ruz ma nı ı 

J 
....... •• d . ·. ı\at onbeş oda ı ı kuyu bir muıhak prlaca tır. Tahplerm ~artııame 'e nu cadıı· k·ıp·ıl 1.' · rı ... k· .. . k 

l]ouıl ell 
ur hı~·. ı· ı·· · l h . . . .. . .. 'h \ • • ı .. ıı n mun,\ .ıs.t)a on· 
~ e " ıkı sofa >ır 1UJUk )a ı;c ~or· munelennı gormek üzre her gun ı a e . 

b . • .. . . . ~ek istiyenlcr ıçindeki 1 lacı F.f. ye ta saatinden enel temimıtlarile heyeti· mu~tur. lhalesı 2 niımn ~:n tıu·lhine nıii 
Pendık bakteroyolo1ıhancı baytarıınnde mevcut dizel motörüne lıplerirı limon i-kelc•indc 3Cı :\n n miı· mizde hazır bulunmaları. sadıf peı·:;-emhe giin{i saat ı:; te :>apıla-

ait motör aksam ve yede~ parçaları pazarlık surctile mübayaa r~ca:ırları <• * ,.. ('aktır. Taliplerin artname ini gör-

edileceğinden vermeğ~ talip ola?.ların ıa~tnameaini görmek için Emlikinizi kiraya v;;-ek - Sıhhat i'leri dairesi için :>OO adet ef· ~ek _üzre her gün Merl\ez Satın Alma 
berıün Defterdarlık bınuında muesscsah ılctisadiye muhasebesine için trım' ay ) ahut şımendüfer yoluna rat ~icil defteri 14 a 931 cumartesi gii· Komı:,;) onuna mürMaatla ı·ı. Ye müııa-

k 
- l r \'ey~ \ arıur ı<:kclcsine ~akın olanlar . . d ka . f 1 d 1 1 . .. 

Ye nıezkur yedek ve asamı vermeiC aıp olanların yevmi ih l tercıh edilir. 9 •12 Rruında nıüracaatla nü .aat 14 te .Fındıklıda heyetımıı e ·sa)aı!1ıra.e cce.erınogun,esa. 
ola11 11 t 931 tarihine mlisadif çarfamba aünü t 

13
a e ka\ıt C'ttiriniz. pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin ~art atinden e\\el teklif ve teminat mek-

mar • aaa te ı · ü ı · · .. ı · · nıeılcür n:ıubasebcdc mütctckkH mübayaat l<omisyonuna müracaat U ~tan bul dörduncü \ akıfhan alcı.anı name ve mhalze~.e n mune1e:ını .g?r· ~.~P a1 rın~ makh.uz n~uk:ıbıldı~de J mez-
eyi l . ~~ol. mek üzere er gun n pazar ıga gırı~ .. l\Ul' ,omıs:rnn rt) asetıne te' ı e:> emele 

enıe erı. Para kazanmak ister misiniz- mek icin de ihale !'ttatinden eHel temi· ri. 

Pazarlı~ suretile ıü~re sntı~ı 
l)eııd i k Bakteryolej İ ha nesi ın u-

l~irıır. olm~dı~1 zamanlarda \a-acağını;, 
nıuamcleı e F:ore aı da CJO liradan fazla 
kazanııhilirsini1., Jıiıla\met mcmurİ\ etinde 
bufıı muş olaıılar tercih c:rfilir. · 

1-tanhııl dôrd~incli \'akıfh:ın içinde 
Unyon l\ol 

diirlüğiinden: . 
Pe'nd'k . · · tayvanatından h lLA. · 
I 1 Baktcryolejihaneı baytarısı . .. usule Ye~ilköyde köy i~i mahalle);inde Refa-

11111~1111111 

ge en tahminen 150 b "bre pazarlık suretıle muessesede hiye 'e Rıhtım ~okağında 41. 39, "-l atik 

t ı _ ara a gu . h .. .. 
sa ı acgından aüb . .. k istiyenlerın crgun muesseseye mü- n ı;;, ıı. ıo, "cedit numaralar ile mu-

o rcyı gorme . . h racaat eylemeler· .. b . Jmak istiycnlerın yevmı ı ale olan ı·akkam iki dükkanı mü~temil iki lwı> 
15-Mart 931 tari1h.vc gu .. rerf apaıar günü saat 14 te müe1Scse hane :!ii tarihli muha)ıtıa 1töcceti ile 
müdürlü-·· ır.c musa ı l\o tinin uhtesinde olup Yefatı ile. nnt 

~•••ııigiuınllcİİllrnİİlülirİa;ra;a~t~ej~le:m•e~lelrli•••·~~~~··•••, set· · ı d 
ı ı:evce.;ı zmara a ,.e kerimesi Ef· 

terfi)(>, H fzmarağdanın da vefatı ile 

•~tanbul Belediyesi ilanıara -==-==~- ~erime ... i mezhun• ı-;rterfiye intikalinin 
B N ı l ıcra:-.ı isin ha ilmühaber müracaat 0 • 

eyazıt yangın yerinde 55, 88, 86, 106 harita o. ı arsa ar Iuumu-:- H' nıeı.kiıı· höccetin tapuda 
ırasında 4,40 metre yüzünde 85,40 metre murabbdaı I' ~sanın kardı olmamal'ıudan dola,yı 19 mart 
ınetrc murabbaına 4 lira kıymet takdir olun.ırak be e ı sene ~ı:n tal'ihinde per embe günü kahlezze 

:e ıckiı müsavi taksitle o-denmek üzre açık müzayedeye ko~- ı'·:ıı ~a:.ıt ı:; racldele~inde mahallen tah· 
.... uf tur Tal' ) . . . h aiin levazım mu- kıkat ıcı a kılrnacagından i~bu em kik 
d" · 1P erın şartnameyi görm~k ıçın erb ltıakkında iddiai ta ... anuf edenler bıı· 

UrlüöUnc •. d .. .. lan 2 • 4 · 931 Jund ~ kd ' .ı 
Pcrt• •mb muıayc eye ıirmck için ihale gunu od . . e mu··ra ugu tn ıruc H~aikini alarak biı-

~ e gü ·· · aıınıy • zat e~ahut mfüsaddak \ekidt>tname 
ca"'tl nu saal on bc•c kadar encümenı 1 ·ı " arı. v 1 e Hkillerinin )e\"mi mezkürda ma· 

l•••Iİİ•••••••••••• ı•••••İI•••• ı h:ıllinde hazır bulunmaları ilaıı olu· •• Jllll". 

1
111111111111111naı111~ı::·ıDDii:W:=r-=ım=mn:mm•nı·ı ım::ımm--=u!• tu111nnmrrmnmmann-=--sm .. r ı .. :u.ıı ••• ı ... m.1ı1rnH ~n1: 

~aymiu: ~liiımiu ~Hğü:ı;, ııt>1.le, ricvi anfizema, l!:j 
Hii l>o::taz k nl ı ı lıa~ta 1ık1 ıu·ı. aı i ıu ial a,. it:i n ılı> k toru u uzun IİI! 

revih! ım . . ... 
ASTMIN 

r: :!: ... 
i!i 
.ı. ... 
::; 
ı•, 
ıl: 

Her e eza nede bulunur. JÜ 
'nmnr.;r:::ı2:::::11:::sı:::::::::= :::::::::::::-- • ı······ · =ii= .ı.i:a!::::.::::ı:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::i11I 

ıstanbul Ziraat müdü
riyetinden: 

ikbsat vekllcti celileıince tabettirilecek olan 150-200 formahk 

BrotUr ve mecmuaların kapah zarf usulile tablan 6 Mart 931 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle mtinaka!laya ko ı t 

Y 
· 'h ı nu muı ur. 

evmı ı a.c olan 26 mart Perşembe günü defterdarlıkta 
mahalli mahsusunda saat 15 te ihalesi icra k ı v d ı· ı ı . ı ınacagın an ta ıp 
o an ann fartnamcyı görmek üzere Istanbul ·ı ~ t' . '"d . . .. vı ayc ı zıraat mu ö-
rıvetın• muracıatlan ilin olunur. 



Merkez Bankası 
eın Mali Hem Ik ısa-
asıtası Olaca lan 

eınleketi 
Büyük 
Milli seseye atanda lar 
Fikri a a Göstereceklerine 

ş·'phemiz Yoktur. 
Gazi Mustafa Kemal 

... ~ ~--·. '.Jıı'. • 

iktısadi inkişafında gayet mühim Türkiyenin 
vazife ifa edecek olan bu müessesenin 

iştirak etmek biı· vecibedir. 

• 
sermayesıne 

Hissedar kaydı muamelesi bütün bankalarda yapılır . 

~ En meşhur Türk müellif ve mugan~ilerinio ~ 
~ en son eserleri, münhasıran ~ 

SAHiBiNIN SESi 
Plaklarında kayit ve im!a edilenlerdir. 

Mllnir Nurettin Beyin 
f E 48 { Kürd!li Hicazkar şarkı Ey benim bahtiyarım 

Sevdım b~n o yumurcagı 

Fery1J.dı B1J.fız. H1J./f lu JJevin 
A X 1256 Hamidiye türküsü ve şu gelen vefalım 

L&le L. 1. ve Nergis N. J. Hanım ·ar 
F Q 4 f Türk. Girdim, yarin bahçeaine 

\ Türk. Menek§e ko~u:u yarim 
.#\Ml.tU IWi. , •• j 

Hikmet Rıza Hanım 
A X J 236 I Hüseyni türkü. Kız kalbimi söyleyen 

l Muhayyer türkü. Geç oldu nerede kaldın 

ŞtJhuıe Hanım 
A X 1253 Konyalı kız ve Şeker Ah 

. 
-

. 
Bu müntahap plakları evlerinde gramo· ~ 

fonu ile neşcdar olan her aile 
bu!ondurmalıdır. -. ., ....... '-' .. 

·Bursa vilayeti 
misinden: 

encümenı dai-

· Buraada inta edilecek 47627 lira 95 kurut tahmini ketifli ilk 
mektep binasının inşası 16 nisan 1931 perşembe günü 1aat 16da 

Seyrisefain 
!\ lerkez a<.'enta~ı. Galatıı l\öprü başı 
A. ~362 ~ube acentrn Sirkecide 

L\lühürdar ıade hanı lst. 2740 

J ra~zon itincı 
( E G E ) vapuru 12 

Mart Perşembe akşamı Gala· 

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trahton, Rize, H6payı 

kalkacak ve dönü1te Puat", 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, F alsa, Ünye, Samıun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyaca kbr. 

Mersin Posbsı 
( INEBOLU ) vapuru 13 

Mart cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Hod· 

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Aliiye ve Mersine kalkacak 
dönüıte Taşucu, Anamur, Fini· 

ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkalt 
Geliboluya uğrıyacaktır. 

ihale edilmek üıcre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 11 aı 111 ıı nıı•m ı mı••••••• 
Kıuıuni ıeraiti haiz taliplerin teklif mektuplarını aynı günde saat İf Yelkenci 'IPUR.ARl 
1 S ıe kadar getirmek plin ve şartnameyi görmek Ye münakasaya ·ı 
iıtirak eylemek üzere Bursa encümeni viliyet kalemine müraca· f

1 
Karadeniz postası 

_•t_ıa_n_iı_~_o_~_n_u_~----------------~ftErzuru~~P~tıı 
:=::re IŞIK TERZi MEKTE Bi ~:~ıu=~I' IJ .... ÇARŞAMBA. . 
P · T · Ak d · · • ı d H d Ah t H ı· . ~ == runu akıamı 18 de Sırkecı arıs erzı a cmısı aza arın an amza za e me u usı i~ ı !: h d h k I (Z 

H t Ş .. k ·· b 1 t f d kil t d'I • t' K d !~ :: rı tımın an are ete onaul-ve aıre u ru ey er ara ın an ıa e ı mıt ır. a ın ve U !: d k I b 
1 

S • 
erkek talebe kavdına başlanmı•hr. Beyazıt Mit;1t "'ı:tSJ:!t c:a~l'l~si ft !$ a ' n~ 0 u, amıun, 

S~İml:··r·,~k"":i,einı;:,::C:,',:;;,jjl:ı;:,·,::6:1;i;"İİ1.lı~·~.J::.m .. nı;:"·r·· .. U·~·~ ... gı: ... U~·~"·· .. M ....... "U~·: .. d·"m··U~·~· .. r·· I u·. g"" u·~n d•ııuueP n~ ~ ~~:~n:!:S~i !~:~~!:~; 
· i~ Tafsilat için Sirkecide Yel-

2 Bavul ipek Kumaş, Dantela ve Kürk B ke~ci iıanında kain acentasına 

C. •· k d ı b. '- ı 29 3 931 . fi müracaat. Tel. lıtanbul: 1515 
ıns ve nev ı yu ar a yaıı ı ır K& em eıyanın · - tarı- ••••• • •• 111111 111 ..... ım 

hine mUsadif Pazartesi günü Sirkeci GümrüğGnde bilmüzayede 
satılacağı ilan olunur. 

•11"111111• 11"1111 11 111" 111 "11 111""11 lll 11 ' 11" 11 llll11""11ııı 1111111 • ,,1111 111111111 """'''' 111111111 111111111 11111111 111111, 

;: Belsoğukluiu () 
~ğ ve Frengiye ~ akalanmamak için g~ 

~~ PROTEJiN \l 
;~ kullanımı:. Her cczahanede ~~ - -~ 

• 111ııır.ınıırı1ııı11" bulunur 11111111
11111

"
1111111
'. .ııl ...... 1111 • "'" ıuıılfl "'' 1 

ZAYiLER 

Haydarpaıa baş müdüriyetin
den alınan 420 No. Jı beyanna
meye ait 2 teşrinisani 930 ta
rihli 3055 No. lı makbuz zayi 
olmuştur. Yenisini alacağımızdan 
eskisinin hükmü )'Oktur. 

Amal)& naldi)aU umumi)\! anbarı 

DOktor.Qperatör 

Halil ~iZDİ 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur nıenıeleri 
(elektr.Jde) 

mütehassısı· Divanyolu Dr E· 
min paşa sGkak No: 20 

Telefon ı~. 3390 

. Satılık dükkan 
lstanbul Emvali eytam 
idaresinden : 

llalil Efeudı ile t .. atma hamuım istıkraz eyledikleri 
ruehali~ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaeu uıef-

t,..; 

ruğ bulunan Kasınıpaşada Camiikehir mahallesinde 
[zun yol Ye Yemeneciler sokağı üzerinde 2 numarah 
maa oda kar~ir bir dükkan ~atılıkur. 
Jlezktir <lükkanm zeıuinı çinıento döşeli olup ıstor 

kepenklı<lir. Camilkebir karşısında ve .köşede lmluo· 
maktadır. Üstüudeki o<laya asma merdh·enl~ çıkılır. 
İkinci kalludH iki de cıtması vardır. • 

700 lira Ledelle talıbiue birinci ihalesi 9- 3- 931 ta· 
rilıinde icra edilili. Kaı'i ihalasi de 3o -3- 931 pazar
tesi gfmü ~apılacaktır. Fazlasına talip olanlar, daha 
zıya de malt) mat almak \'e arttırma şartlarmı öğren
mek. isti) enler o güu saat l 6ya kadar Adliye binası 
dahiliuue lstanlJul Emvali Evtam idHresme müracaat ., 
etsiuler . 
~lüzayeıle saat 14 te başlar 16da biter. 

~~-,-~~~~----~~~~~~------------------~-~ r Devlet Demlryolları ilanlara J 
Muhtelif eb'atta duble, adi bina ve vagon camları kapalı ,;# 

la: münakuaya konmuıtur. Münakua 6 niıan 931 pazartesi günü,; 
at 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapıla~ 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muP
kat teminatlarını ayni günde ıaat (15) e kadar münakua komi# 
nu katipliğine vermeleri lazımdır. I 

Talipler münakasa fartnameıini 3 lira mukabilinde Ank•.,-
ve Haydatpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ../ 

Pazarlıkla makas ve ziımba tezga~ı 
rtıünakasası ... 

Y iiksek deniz ticaret n1ektebi ı11tJ' 
d ii r 1 Ü ğii n den: 

Mektep fabrikası İçin bir adet makas ve zımba teıİ'~ 
12-3-931 tarihine mlisadif perşembe gUnü saat 13 te müb•'~ 
edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere Ort• dl" 
caddesinde kain mektep müdürlüğüne ve pazarlığa ittirak. e ff' 
ceklerin komisyonca nakit teminat kabul olunmıyacağmdan 11!'~• 
bul iktisadi müesseseler mubasebeciliğine tevdi edecekler•.1e' 
mukabilinde alacakları teminata muvakkata makbuzunu haJlll lr' 
yevm ve saati meıkurda mektepte müteşekkil komisyonu '°8 

ıuıuna müracaatlara. ~ 

Mea'ul .Müdür Refik ~h .... 


