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y on da ha ta h<ol" e dile cek 
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•ni birmefkiire !1-Gazi Hz. dün g c yi zmir e eçi ı e 
~~~~~:!i~S~~~2. Divanı harbin kararı bugüne kaldı •• 
eri Çarpışıyordu. Rusyanın :::===------~--~-~ ....... ---:::-::~-:--~·:-~;l;--~B;::;:-----:;;-----~;:=;:::::::::::::::::::::::;:~l;----:----:-:;:-:.·-:----~-::::~-::---:::---~--------
z ınıntakası vardı. Avustur ş an kası İdarei hususiye 

bu nüfuz ile mücadele halin a· 1
• Fransa ile Almanya ara-

akj Alsas Loren ihtiliifı, 
ten Balkanlara intikal et-

ti. Rus - Fransız ittifakı bile 
nlasnu~tı . Hülasa devlet

~rasındaki bütün ihtilaflar 
anlarda temerküz etmiş bir 

de idi. Nihayet bir gün barıt 
sı Patlayıverdi ve yangın bü
dünyayı istila etti. 

Memleketin sanayii 
ile bilhassa 

alakadar oluyor .. 

Bu sene kat'i bir 
şekle irca ediliyor 

ANKARA, 27 (Telefonla) -
Şimdiye kadar birçok tetkik ve 
münakata mevzuu olan idarei 
huıuıiycler meıelesi Meclisin bu 
içtimaında kati bir tekle ırca 

edilecektir. Haber aldığıma göre 
bu şekil J 926 aeneıindeki vazi
yetin iadesi olacaktır. Meıele 

henüz tamamen takarrür etme-. 
mi~ ise de alakadar mahafil ve 
muhitlerde bu fikir çok mesafe 
almı~ bulunuyor. 

' 

ııniı lıarp mektebi tıılebı si geçil rı'smi11de 

liarpten evvelki balkanlarla 
ten sonraki balkanlar ara
.. bariz bir farlı: görürüz. 

~Urlü harici telkinata kolay 
Pılan şımarık devletler ye

ıı' tecrübe kazanmış, olgun 
et~er kaim olmuştur. Harbi 

ı.~•de görülen derslerden en 

ANKARA 27 (Telefon) -
Aldığımız malilınata göre; İş 
Bankasının tamamen tecliye edil 
mi~ 5 milyon lira sermayesi ve 
2,5 milyon lira nizami ihtiyat 
akçesi bulunmaktadır. Bu sene
ki bilançoda ayrıca 900 bin lira 
da hususi bir ihtiyat olarak ay
rılmıştır . 

Diğer taraftan öğrendiğime 
göre; İş Bankasının bu seneki 
karı, geçen seneki kardan az de

Naşide H. Hava şe·hitlerinin hah .. 

" lStj'f ade eden insanlar Bal-. ' 
rnılletleridir. 

18aık'an Birliği teşkili için ya
an teşebbüsler bu tecrübeler
ı/.lınan ibret derslerinin te
d•~n.den ibarettir. Balkan itti 

ı •çın 'lk . . ti ı ıçtıma gec;en sene 
~da Yapılmıştı. Bu içtima-
• .. ın · na cı konferansın toplanma 

ti ~ c-. " el, altı Balkan dev-

- k Türkiyt orduları Baş 
Kıymttli bir hatıra : lzmlrin istihlı1sın1,t~lelft,~ft, Paşa ile birlikte 
, kumandanı Mııst7f~ı:f'~:ıd~~z~:~r~'/'tdlyorlar 

Gazi Hz. dünden beri 
lzmirin misafiridirler 

B .. ..k Reis Divanı harp reisinin 
uy~erdiği izahatı dinlediler 

ğ~~dir. Geçen sene hissedarlara Muallimlikten müs-
yuzde ( 12) temettü verilmişti. 1 . 

Piyasan111 umumlvaıiyeti naza tafı addo}undu 
ri dikkate alınarak banka mecli- ı Güzellik kraliçesi muallim 
si idaresi, bu sene temettüü yüz , Naşide Hanım, tedris va.ı:ifesine 
de (10) nisbetinde tevzi etmek ,bilamazeret devam etmemesi do 
üzere yeni bir karar vermiş bulu layısile dün muallimlikten müs
nuyor. Heyeti umumiye şubat tafi addedilmiştir. 
15 te toplanacak ve temettüün Bu hususta Maarif idaresi 
tevzii de şubatın nihayetinde 
başlayacaktır.İş Bankası memle 
ketin sanayi cephesi ile de vasi 
mikyasta alakadar olmaktadır. 
Bu meyanda bankaya ait kömür 
ocaklarının çok memnuniyete nı:ı. he~ b. . d b' tr B . ırın e ayrı ayrı ı-

İlinealk;ırı Birliği cemiyeti te~- • • .. h r Hz. bugün için lzmir tüccarını b
• şayan bir tarzda inkişaf ettiği 
ır görülmektedir. 

t , .. karar verilmitşi. İşt~ bı~ Reısıcum u . timaa davet ettiler; 
ı;un evet Ankarada teşkıledı iÇ k db' } ' ·· .. ki 

,n Balkan cemiyeti bu kararın buhran etrafında alınaca te ır en goruşece er 
;~ıde tatbikı,dari ibarettir. Bal Menemen 27 (Milliyet) -

n cemiyetinin riyasetine Ha- Gazi Hz. saat yedide Metem~n
.. Eley gibi siyasi hayatımızın de tevakkuf etmeksizin zmkiı~e 
ulllta . . . .1 Hu~usi tren saat se z 
t-çlll 7: simalarından bırının geçtı er. B • ane istasyonuna 
· esı, Türkiyede Balkaıı ce- kırkta 1 ~sm Mustafa Paşa-
'Yef lif Ta at ve 

llıefı .• ıne ve Balkan ittihadı ge 1
• k • ve mülki ümera tara-

" lir . t !ar as en . G . H " esıne verdiğimiz kıyrne d · fkbal edildı. azı z. 
e ehe . . . .. fın an ıs ı d - Naim 
tc~ ~rnıyetin derecesını gos- otomobile binerek ogru 

ege kafidir. Palasa gittiler. ") G · 
ıl 1 . 27 (Hususı - azı 

kalit·ba~an Bey cemiyetin umumi Hz Çfıı istasyonunda sBaat odn 
ı ı v b' be · k !rnışlardır. ura a 

diiıı e ır kaç azasile bera r bire kadar a . . M f Paşa-
dir :"laniğe hareket etmişler- Divaniharp reıs~ k:~~ asafhatı 
cak Urada İstanbulda toplana yı kab~ ~ ·~auh;ini dinlcmiş-

Bankanın kömür sahasındaki 
bu faaliyet ve inkişafı, gelecek 
seneler için daha geniş ümtiler 
verecektir. Çünkü şimdiye ka
dar yapılan )'eni tesis; t ve istih· 
salatın semeresi önümüzdeki se
nelerde toplanacaktır. Banka bu 
faaliyetinde Avrupa ifıtisas ve 
tekniğinden istifadeyi ihmal et
memiştir. 

Fırkada .. 
Naşide H. 

tarafnıdan kendisine tebligat ic
ra edilmiştir. 

rasını dün tebcil ettik 
Fatih parkında yapılan ihtifal pek 
muazzam oldu, hararetli hitabeler 

söylendi; bir de resmi geçit yapıldı 
Tayyare şehitleri ihtifali dün sa

bah saat 11 de Fatihte tayyare par
kında mııhte9em bir surette yapılmış 
tır. Saa t 10 dan itib~'en kıtalar mek
tepliler ve halk park meydanınd.ı 
toplaıımıya başlamı~. 1 O ,30 da Beya· 
zıttan itibaren tramvay nıünekalatı 
tAtil edilıni ~ tir. Bu esnada davetliler
le vali, kolordu kumandanı , vilayet, 
belediye, tayy;ırc cemiyeti, halk fır
kası erkanı Emin, Rüştü, Keramett in 

ı Paşala r ve sair askeri ve mülki er• 
kan Tayyare parkına gclmişkrdir. 

1 Siyah tüllerle örtülen tayyare abide
, s ine belediye, halk fırkası, kolordu, 
tayy;ırc cemiy et i, D ır•işşafah, lstan · 
hu! lisesi ameli lı aya• !''Cklebi ile sair 
müesseseler tarafıııtlan muhtelif 
çelenkler vazedilmi~t ir . 

MERASiM NASIL 
BAŞLADI? 

Merasime tam saat 11 de merkez 
(Devamı 5 inci sahifede) Ştlılt tııyyıreclnln /Jnllnde 

Hey' eti murahhasımız 
Selaniğe hareket etti 

1 
11 &<li olan ikinci kongrenin ıne- hakkın .a Ha~retlerine mütat ze· 

bi . Programı hazırlanacak ve tir. ~azı .. fettişler ve tzmirden Oı:zi Hz.ne tah~ls tdilen Naimpalas 

1 
Dünkü grup içtima
i ında Celal Nuri 
Bey bir takrir verdi 

Naşide Hanıma, mesleki ve
kar ile gayri kabili telif olan gü
zellik müsabakasına iştirak etti
ği için de daha evvel tekdir ceza 
sı verilmişti. 

Müstafi addedilmesinin kra-
rıncj k vat ıle mu r Kazim tikbal etmişlerdir. Gazi Hz. sa-

llıu ·b· ongrede verilen karar istikbale giden ve va. 1 • s · saat on dörtte Basmane istasyo
rei ~1• _ınce Balkan ittihadının Paşalarla belediye reıı>ı ı ezaı! nuna teşrif ve burada belediye 

ANKARA 27 (Telefonla)_ liçelik müsaba~ası ile alakası 
Cümhuriyet H. Fırkası grupu- yok~r: .son vazı~:~ .s~dece va
nun bu sabahki içtirnauıda Ce- zifesını ıhma! ettıgı ıçın tahad
lal Nuri Beyin verdiği takrir et- düs eın:ıiştir . 

Balkan konferansı reisliği Trabzon , 
meb'usu Hasan Beye tevdi edildi 

'J';;
8 

•gi de bir sene müddet İzmir meb'usus Vasıfdi~Iey. e~'.vı (Devamı z inci sahifede ) 
.. rk . . . d d nda ken ennı ıs-

kal cernıyetinin reisine ıntı- !ayet h.~u::u::u=-=-------;;---------,.---, 
ko 'decektir. Balkan ittihadı b b,. h 
alt~~esi her sene münavebe. i~e Kararın u sa a 
rJe alkan memleketinin bırın ki • 
ne ::Planacaktır: Toplandığı se •Jınesı• be enıyor 
lcıı rfında da rıyaset, o meın- verı 

etteki B lk . . . İsi a an cemıyetının re-
birl~~~afından ifa edileceği gibi, 
te gın bürosu da o memleke
Seı~a~ıedi!ecektir. Binaenaleyh 
t anıkteki içtimadan sonra İs
anbuı b' !". . k . 01 • ır ıgın faalıyet mer ezı 
acaktır. 

naı1t .. tt k .. 
celt ~· onı.şularırnız gore-

Divanı harp dün de Horozköy ve 
Paşaköy sabık muhtar~arı . 

ile diger bir maznunu tahlıye ettı .. 

rafında müzakerat cereyan et- Naşıde Hanım, artık mesle
miş neticede sabık Adliye veki- ğinden tamamen ay~larak sa
li tarafından bir gazetede yazı- dece Avrupa seyahatı hazırlıkla 
lan makalenin tevlit ettiği sui- rile meşgul olmkta imiş! .. 
tefehhümleri izale edebilecek i- Kendisinden, ifa etmediği 
zahat dinlenmiştir. muallimlik hizmeti mecburiyesi 

B d b ka Şa k"k h' ne mukabil alınması lazım ge-un an aş r ı ara ısar . 1 · h 
b' M hmet Em· B · len tazmınat mese esı, seya ate me usu e ın eyın • . k h' 

fırkaya kabulü hakkındaki tale- çık~a~ına m~n~ olaca ma ıyet-
bi grupça kabul olunmuş ve E- te gorulmemıştır. . . 
min Bey müzakerata iştirak et- Bu ~esele, ~yrıc:ı takıp edıl-
miştir, mektedır . Kralıçeı:ıın ~:ırın Pa· 

rise hareket etmesı muhtemel-

Japon maarif nezareti
nin bir hediyesi 

dir. -··-
Aslı yok 

Hasan, Han dul/ lı .• p t, Ruşen Eş• f b y u alin Selılni/ft gltliltr 

Bal~a? konfernnsı ih~ar_i koını.y ,. nelle Seliıniğe giımi,ıerdir. Dün sa.
nuna ıştırak edecek hey etı murabba. bah Ankaradan gelen, hey'eti muralı
·~ı:w.z, İstanbulda toplanacak olan j. hasa reisi Trabzon meb'usu Hasa 
kıncı konfcr~nsın ruznamesini tayin ' n 
etmek üzere. dün akşam konvansiyo- (Devamı 2 inci sahifede ) 

ltı ~rdır ki, Balkan ittihadı 
t Cfkuresini Türkler her ınillet 
'n dah b.. · · t 

le be .a uyük bir saınımıyek.~ 
biı nımsiyeceklerdir .. Çün u 
ki '. Balkan milletleri arasında
k •htilafların Balkanlarla ala-

ANKARA 27 (Telefon) -
Japon kız sanayi mekteple

rinde yapılan el işlerinden bir 
koleksiyon, bir cemile olmak ü
zere Japon maarif nezaFeti tara
fından maarif vekaletine gönde
rilmiştir. 

5Komünistiıı tevkifi Matbuat balo a hararetli bir hazırlık! 

ası ol f da rnıyan devletler tara ın-
ti n ne hasis menfaatler için is-

srnar ed'Id" . . . · la Japon sanatının bütün ince-
"' ı ıgını en ıyı an - J'kl · · h. · ı b · 1 b '" 1 Ş bir .

1 
. ~ t{ mııdafaa/arı dinledl/!I celsetle ı erını avı o an u ış erle e-

E mı letız. ıJıvarıı /ıa; p tıey e. ' 1 haklarındaki karar tefhim e- raber gönderilen mektupta, bu 
ıle Ski Bulgar Başvekillerin- Menenıen 27 (Hususı/ - d~~d· Müddeiumumilik iddiasın el işlerinin Japon talebesi tara-
l{tin Gospodin Malinof'un geçen M hakeıneleri biten vı: ha~ arın dı Ö er Efendi ile Abdülgani- fmdan yapıldığı ve mevaddı ip· 
ka.'1 ~a?.etemizde c;ıkan bir ma- d u ··ddeiuınumilikçe ıddıa sekr: ~ trn z'yelerini Abdürrahman tidaiyesinin Japonyada ecnebi 

ı sınd 'b. b a mu bakında ı nın ec ı ' 1 kul! 1 d - d f 
n cr'k . e. s~ylediği ç-ı ı, u dedilen 112 maznun . dilmi Efendinin de bt.•·aetini istemiş- ~a - an~ ~a. ıgın an sır yer 
t>ıaı Urenın ılk tecellisı şu ol- k yarın sabaha tehır e ş . ~~ u .. nün de beraatine karar 1ı oldugu bıldırılrnekte ve Tok-

Idır k' B k d'le arar tır. uç 'f .. . k im .. tin 1 ı, alkanlarda en ı f ·ıd· ve tahliye olundular. yo maan muzesıne onu ak u 
Yok en başka hiç bir millete yer ,ır.ÜÇ BERAET KARARI venK 

1 
r bu sabah usulen maz- zere Türk talebesinden yaptığı 

~ il tur. Bu, müphem bir his d~- 27 (MiJliyet) - 1 arraa t~blig- edilmiş ve bunla- işlerden bir takım istenmekte-
'- ' Yer] · · · kı · bır Menemen nun a d' M 'f V k~ı t. b • k "an esmış ve ko eşmış . d.. muhakeme- d h 1 tahliyeleri icra kılın- ır. aan e a e ı una teşe 
dir aaBt halinde tebellür etmelı- Dvianı harpte un! d iddia rın t er ıtararın tefhimini mütea kür etmiştir. . 
1 · u kanaat etrafında top- ı ri biten ve hak arın a mış ır. .. . . . . . . 
aıırnak d 1 . B B' r -· · ·n e . Abd .. lgani Fazlı, Ho kip, beraat eden bu uç maznun: Bızım talebemizın ıılennden 

tok Ürnit a 11
• !l~~a~ ;r ıgı 1

;
1
r serdedılen u ö Paşaköy "Yaşasın hükumeti cümhuriye-ıde bir kolleksiyon Japonyaya 

verıcı ır aş angıç ı · rozköy ınuht~rı ahmer, Efendi- (Devamı 2 inci sahifede ) e:i>ılderilecektir. 
Ahmet SOKRÜ muhtarı Abdurr man 

tekzip ediliyor 
Komünistlikle aliikadar olmak 

üzre beş kişinin tevkif edilerek hak
larında tahkikat yapıldığına dair ba
zı rivayetler dönmektedir. Polis mü
dürü Ali Rıza B. dün bir muharriri
mize bu hususta demiştir ki: 

- Komünistlik deye yeni bir ş y 
yoktur. Yalnız bundan evvelki tah
kikat ile alakadar olmak üzre bir ki· 
§İ hakkında tahkikat yapılmaktadır. 
Bütün mesele bundan ibarettir. Beş 
kişinin tevkif edildiği doğru değil
dir." 

Sulu kar! 
Rasataneden aldığımız ma

lumata göre bu gün yağmurla 
berarer sulu kar yağmıştır. Ev
velki gece de sahha karşı ha
fif 11ulu kar yağmıştır. 

~İ~AllK llMOKIN VERiLiR 

- Aman blradtr, çabuk ol, bir rniın11sibırıi bululım da biz d~ ş 
•albuat balosunda matbau/'endam alcıbiltlim .. 
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MlLLlYıT 2S KANUNUSANi 1931 

T aşnaklar - Hoybun ! HlRiCI HABERLER •• 
T aşnak fırkasından istifa Bedbinlik [Cenevre mektupları 1 M. Laval lzmir Fırka kongre 
Ağrı zaferi T aşnakların tepesinde A vrupanın vazi- Almanya ile yeni kabineyı· 

ti ı d Lehistan arasında pa ayan ve on arı ar- ti. • • d v ·ıd· teşkil etti· Kongreyi Gazi Hz. de huzur-
d k d b b b ıd f ye lyt egı lf Cenevre, 24 - Cemiyeti Ak-

ma ağnı e en ir om a o u.. • vam meclisinin en hararetli müj larıle şereflendirdiler 
•kası aleyhinde neşriyata baş- jnakaşası mevzuunu teşkil eden ı ı İzmir 27 (Hususi) - Fırka si, büyük halaskar, sev !randan Türkiye toprağına 

akın eden aşiretlerin .kaçma 
yollarrnr !kesmek üzere Türk 
kuvvetleri her türlü tetbirlere 
müracaat ettiler. 

İranlılar bu aşiretleri yola 
getirmek me<ıburiyetinde ol
duktan halde, hiç bir şey yap
madılar, Tahran sui-niyetle ha 
reket ediyor, diyemezsek te, 
her halde elinde bu harekata 
mani olacak kuvvetler mevcut 
değil, diyebiliriz. Ağn mesele
si kat'! surette halledildikten 
sonra, Türk krtalarının gene es 
ki vaziyeti alacakları tabiidir.,, 

Amerikan, Alman ve İtal
yan gazetelerinden daha yüz
lerce misal almak mihnkün ol
ma:da beraber, bu kadarım ka
fi görüyoruz. 

AÖRI VAK'ASINDAN 
SONRA 

lamışlardır. şey hiç şüphesiz Lehistandaki I V illi.yet 'kongresi saat yirmide 1 zimiz bize şeref bahşetti! 
2 - Yunanistan meııkezi da- Alman akalliyetlerinin vaziyeti . 1 Vasıf Bey (İzmi4") in riyasetin- nettarlık hislerile müte 

ğtlınak derecesine gelmiştir. olmuştur. Lehistandaki Alman ı de toplandı. Gece saat (20,10) il olan sizler-e tercüman o_I 
Bunları tekrar birleştinnek ü- !arın son derece tazyik gördük- da ·Gazi Hz. maiyeti ile Türk o-, derin şükran ve en d::rııı 
zere merkezi umumi azasından !erinden bahsedilmektediT. Al- cağına geldi ve şiddetli alkış- ı net hislerimizi büyük 
Haraç gazetesi baş muharriri man h'ariciye nazırının buraya landı. 1 arzetmekle müftehirim,. 
Ş. Misakyan, Parist'en Ati.naya gelirken ~ha:s>li yiiklü olduğu ve Kongrede vali Kaztnl, müs-1 K d I' 
gelmişse de, bir şeye muvaffak bir çok şikayetler toplayarak tahkem mevki kıımandanı Hü- 1 ongre e e_vve a 
olamamıştır. Yunan merkezin- geldiği ııınlaşıhyordu. seyin, Mustafa Kazım, Talat Pa 1 :zashı ~em~nnhı rapor~. 
den ayrılanlar "Arevelek,, ga- Diğer ta.raftan Lehistan hari- şa !arla İzmirdeki meb'uslar ha-' ura ası ıza at vec ı. 
zetesi ile fırka aleyhinde nü- ciye nazırı M. Zaleski de bütün ı · zır bulunuyordu. Gazi Hz. kon-1 Müteakiben İzmir 
cümlara başlamışlardır. müdafaa için lazım gelen şeyle- gre müzakeratım dikkatle takip k~zası raporu okund~. va 

15 kanunusani tarihli Areve- ri toplamış, öyle gelmiş görünü ettiler. Kongrede memleketin zım Paşa kongreye Uizın1 
lek gazetesine nazaran: yordu. Cemiyeti Akvam mecli- ihtiyaçları etrafında ve eski vi- izahati verdi. Gazi Hı:. 

3 _ Amerikada çı:kan Erme sinin ruznamesinde en mühim 13.yet hey'etinin şimdiye kadar mevkiinin yanındaki loc 
nice "Baykar,, gazetesi Ameri- bir mesele olarak bu yer tutu- ne şekilde çalıştığı hakkındaki da~ müzakeratı dikkatle 
ka merkezinin dağıldığını ve yordu. rapodar okımdu müzakere ha- edıyor. Kongre devam edı 
fırkadan çıikanların yeni bir Bununla beraber Alman Harl ı ı d d" 1 · raret e evam e ıyor. 1 Milliyet - Muhabirimi' 
.grup teşkil ettiklerini yazmış- ciye Nazırı Her Curtius mute- ı I . 27 (H • v·ı~ . H t 
tır. Bu yeni g:rupun 9 maddelik dil bir lisanla söze başladı, ve I zmır ususı) - 1 

.. yet zı z. nin zmirae Fırka 
beyannamesinin son maddesi Avrııpanın vaziyetıni fena gılren öyle devam etti. fırka kongresi açıldı. Reis Va- resinde bir nutuk söyl .ı.L 

·· led" M. funderson Lehistanda geçenlerde umu- sıf B. Kongreyi açarken beyana ihimalinden bahsediyorur 
~y ır: - tında; bah saatlerı"ne k~dar be 

"Sabrk Ermenistan hi;kume Londra 26 (A. A.) _ Cenev- mi intihabat yapılırken Alınan Ytrıi kabineyi teşkil eden -
ti ile Taşna:k fırkasının şimdi- d d t ed M H d ekalliyetinin bilhassa tecavüz M. lava/ "Celseyi açıyorum. Hiç bir ğimiz halde Gazi Hz. niıı 

Son vaziyet şudur: rb~ en av e ehnb. ·. enb erson, ı ıere ug-ratıldıg-ını so""yledı" Al- PARİS 27 A A Radı"kal so•- kongreye nasip olmayan bir şe- Fırka kongresinde irat e 
A - h k' ,, b ki rüesasına karşı delaile müs- ır gazete mu a ırıne eyanat· · - • · · - . ~ f h · .. ki b h . . ,. ı-" 

gn are atı katı ir tedip teniden mücadelede hulun- ta b 1 k A h ı· h man ekalliyetinin tethiş edildi- yalıstlerle ve demokrat cümhunyet- re ve maz arıyet gorme_ e a ne ıntızar en .ten nutuk.,,. 
1 b"tm;"tl K""rtl k d"l · u unara vrupanın a 1 a-ı · ı b" ı·ğ· ·ı h. kıl kiin" d tıyar F k 1 ·· "k R · ·· 1 · · e ı ~ r. u er, en ı en- ma:k,.. Beyannameyi grup na- d k' . . . d"I ğini anlattı Leh memurlarının '·'er ır ı ı ı e u met mev e ız. ır amızın lU}'ll eı- mız ge memıştı. 
ni teşvik edenlerin kaçtığını gö . zır a 1 vazıyetının, arzu e ı en , · bir ar:tda çalışmak mümkün olanuya-
rerek, uyanmış, bir kısmı hü- mına Çubukyan imza etmış- 've mümkün olan şekilde olmadı. bu h~rekata taraftar oldu_kları- cağını gören M. Lava!. siyasi veçhe- c k k 
kumetimize iltica etmtŞ" , dig-er- tir. ğını beyan etmiştir. Sinirler fev-1 nı,_böyl~. yap~nların cezası~ ~al si M. Tardieu"nün son kabinesi~in an aya ooperati• 

A tina mertkezin<len ayrılan kalade o-bergin, iktisadi buhran! dıgını soyle_dı. ~iman Harıcıye takip etmiş oldugu istikame.te hıs':" -
!eri de eski dostları aleyhine si- grupun beyannamesinde de şöy .... d .. k""l't "dd · ı Nazırı Cerµıyetı A·kvam tarafın. lunur derecede benzeyen bır kabıne 
la ha sarılmıştır. İranda, İrakta le bir madde vardır: yuzun en muş u a m şı eu dan tahkikat yapılmak üzere . teşkil etmiştir. 
ve hatta Suriyede yerli kuvvet- " Gr f k .. artmıştrr. b" h , t .. d .1 . . .st. Yeni kabine şu suretle teşekkül K İ • f A k h Ik "h 
lerltr!'ı:.a~7~tk~ı~o~:l~liler takip ·~ttiğ~p~~hs~ a~~~:~~~~ 1 . He~ zamandan ziyade tahdi- y~rd~: e gon erı mesını ı ı- ~t;;~:~',j ve Dahiliye nazırı M. Lava! 00pera 1 J n ara a illin l 

t K rest ve sel:'guzeştcu sıyasete dı t_eslihat konferansının muvaf Almanya - Lehıstan arasın- Adliye nazırı M. r <on Berard yaçlarını tamamen k f meselesi; rakta ürtlerin kı- .,., arşı ayaca karşı şiddetle mücadele edecek fakryetle neticeleneceğine kani- da bu mesele daima gerginliğe Hariciye nazırı M. Briand 
yamı veSuriyede guya bizim ta tir.,, im. Bu muvaffakiyet, her eşyden yol açmakta devam edecektir. Harb_iye nazırı M. Maginot ANKARA 27 (Milliyet) - B - Kendilerine mal 
raftan geçen çetelerin tecaıvüz- Beyannamede şu imzalar ziyade refahın teessüsüne ve Av Lehistan ile Almanya arasın HBahrıy_c 1 nazırı M.MCha0rıes Du_m

1 
ont Ankara halkını istihlak ihtiyaç-lşından gelecek kazancı geri 

!eri hep Ağrı dağı dersinin ne- d . , . "kr . . . k . ava ı~ erı nazırı . umesnı · .. 
ticeleridir. var ır: r~panın sıyası ısu arının temı da hıç bır mesele yo tur kı Maliye nazırı M. Flandin 'tarını karşılamak ıçın Çankaya 

1 

mek suretile ortaklık a 
Taşnakların ve Bedirharule- Dr. Ödemişliyan. nıne medar olacaktır. Mumai- Fransa lakayt kalsın. Bittabi bu Bütçe nazırı . M. Pietri kooperatifi ünvanlı bir teşekkül tasarruf ettirmek 

rin bu vaziyetleri örtmek için Mikail Partikyan, leyh, Si~e~ya ihtilafını~ t:ıat.li h_araretli mesele _de 1'.r:nsanın Maarif nazırı M. Mario Roustan vücud~ getirilmek . ~z:re imti- , . C - Koopera~if bilgi ve 
yaptıklan propaganda hakikat Serkis Kıyacıyan. mes:Iesırun yek eh~mmıyetlı hır lakayt katn:ı~acagı aştkardrr. Nafıa nazın M. Detigne , han edılen on altı kışılık muvak- bıyesinin memlekete yayıl 
karşısında sönüp, gitmektedir. Arakel Gürrürlüyan. hadise oldugunu, zıra bunun Ce Leh Hancı ye Nazırı da ver- ;;~~~!t n::~:~ı MM. ;:~~::u kat heyet ilk işe başlamak üzere na hizmet etmektir. Görül 
Esasen T-na:k siyasetine şı" d- l3 kanunuevvel tarihli Er- mi yeti Akvamın mütemadiyen diği cevaı;ı_ t_a ~utedil ~ir lisanla Posta ve Tegraf nazırı M. Guernier bir proje hazırlamakla meşgul 1 ki, Çankaya kooperatifi eti 

-. menice Yeridasart - Hayastan: artmak ı k d k ı bel tti L h t H "' detle muhalif olan Hınçak ve . . ta o~ u ~~t .ve ~vve- n;~ ca e ~, • ve e ıs an a- M~sai nazı.rı M. Landri bulunmaktadır. Bu teşebbüs Ga- betli kooperatif prensiplef"İ·" 
Ramgavar fırkaları büsbütün "Haricin parmağı ile !hare- tının parlak bır delilim teşkil et- . rıcıye Nclztrmın beyanatından Mustemlekat nazırıM. Paul Reynaud zi Hazretleri tarafından da ter- re teşekkül edecek ve ayıt! 
seslerini y!ikseltmişlerdir. ket eden Kürtlere asla yardnn mekte bulunduğunu beyan et-ı anlaşıldı ld Lehistan hükilme- Sıhhiye n_azın M. Blaisot . gip ve teşvik olunmaktadır Or- meksizin Ankara halkının 

edemeyiz .. Muhtelif memibalar mi tir ti intihab,t · esnasında vukubu- D. Tıcaretı nazırr M. Chappedela.ıne · • . . , . . 
Taşnaklar artı'k ne Ermeni- dan teyit edildığine göre, son ş · 1 h'd" ~e h kk d tahk" Tekaüt naztn M. Champetler de taklığın maksadını izah eden rı ıstıhlak ıhtıyaçlannı en . 

!er arasında ve ne de Kürtlere Kürt hareketi İngilizlerin par- Avam kamaras d ı an a ıs r a ın a , ı- Ribes d"' d!i ·· dd d ve en ahlaki ve iktı ın a kat yapmıştır Leh Hariciye Na Y .. k b" ed ız d f ı .. or ncu ma e şu ur: b" k I d b"I 
karşı tutunacak vaziyette bu- mağı ile hazırlanmıştır. H" d" J • . . . enı a ın e en aza muste- .. ır ço ay alan sayıla ı 
lunmadrklarından, muhtelif İngilizler Musuldan Ararat ın ıstan mese esı zırı Alman ın~ı~abatı esn~sm- şar vardır. A - Azasının muhtaç olduk prensiplerin yanısıra müs 
gruplara ayrılmış, intizamsız dağına kadar geniş bir araziyi Londra 26 (A. A.) - Fırka- d~ da ~an_lı hadıseler oldugunu !arı istintak eşyasını paha ve ev- ke iyi evsafta istihlak eş~ 
bir şekil almışlardır. Umum Er Kürtlere vadederken Taşnak- lara ve devlet adamlarına noktai soFylemk ış~k·~· . . Macar Başvekı"fı" saf itibarile müstehlikin nef'ine darik edivermek ve safi 

. b d 1 h"" 1 "h d b"I . a atı ı harıcıye nazırı ara- f. "b .1 .. 1 u-· f'" ıd·-· . k r menı mat uatın an a ınan u- tar da Akdenizden Karadenize nazar arını teşn e e ı melen d b" h'd" kt Al sa ıtı arı e muste ı gın ne ıne ge ıgı yere, yanı oope 
1 .. A- d be . d . . A k d H" d" sın a ır a ıse çı ı. man v· d 1 k d - d d - . .. hl"k .. . . asaya gore; gn al' sın en kadar büyük bir Ermenistan ıçın vam amarasın a ın ıs- L h" ta d k" .11• 0 . ıyana a o ara ya ogru an ogruya ıs- muste ı muşterıye gerı 
sonraki vaziyetleri şöyledir: teşkiline çalışıyorlar.. Kürtler tan hakkında bir müzakere açıl nazırı e ıs n a 

1 mı 1 ır ta tihsal ve yahut müstahsillerden mek gı"bi esaslar Ankara! 
B .. k h" b" ~ kım teşkilatın resmi memurlar VİYANA, 27 (A.A.) - Ma- 1 d d "k b .. 1 b.. .. f 

1 - Fırka reislerine karşı bizden yardnn görebilmek için n;ıştır .. I u mk ~z: erat ıç ı~. ta tarafından himaye edildiğini car Başvekili öğleden evvel A- ve tofptancı abr dan,~e a~ı vle gek" u lguze - te~-~f~ds.un Oetra 1' 
itimatsızlık ve hoşnutsuzluk art evvela ecnebi aleti olmaktan rır verı me sızın ve reye mura- .. le . t" Leh hariciye na vusturya Başvekili ile muavini çer ıyattan e e ı peşın o ara top amaga ,... ı ır. rta . 

k 1 d 1 B ·· k"' k"I ed"I k · · "k 1 d"l soy mış ı. zırı · k ·ı t · b h" ·ı ·"' maktadır. Fırka erkanından çı ma ı ır ar. u gun u şe ı - c~at ı me sızın ı ma e ı ecek Alman yada da bu kabil teşkila- ni ziyaret eylemiştir. Kont Bet- tevzı .e~e ~ur.et! e ta1'..assu tı- en a~ e.ş _ıs~e ı e, y~ru ı · 
Haykanton, Şavar~. Natali ve de Kürtlerle teşriki mesai e- tır. tın bizzat mareşal Hindenburg hlen bu ziyaretlerde Avusturya caretırun ve ihtıkarın kar payını beş hra ~le ıştıra~ edebılece 
diğer aııkada.şları, fıııkadan ay- denleri şiddetle tenkit ve it- Londra 26 (A. A.) _Avam tarafından himaye edildiğini hükumetini şimdiye kadar elde ortadan kaldırmak, Beher hısse beş lıradır. 
rılmışlar, Pariste Azadamart ham edeceğiz.,, kamarasında yuvarlak masa kon söyleıniştİJr. Alman Hariciye ettiği muvaffakiyetlerden do- B d . f Bı"ngazı"de nel'"' 
.gazetesi vasıtasile Taşnak fır- ı (Devamı var) feransı hakkında bir müzakere Nazırı bunçll:.şidhdetle .r~ddletmiş, layı t~b.riMk eSylehmbeiş v~l Bba.şvl.ekkil ursa a ıt aİye 111' 

H 
, , hh Almanya um ur reısı o anma muavım . c o r ı e ır ı te • ""kt'" 1 ? Gazi Hz. ey etı mura asa açılmıştır. M. Mac Donald, bu reşal Hindenburgun her hangi Avusturya - Macar dostluk, te- garajı ço u o uyor . . 

konferansın daha evvelki hükft- bir Leh memurile mukayese e- lifi beyn ve hakem muahedele- Bursa 27 (Milliyet) - Be- Roma 27 (A. A.) - B 
( 81l4ı brinci sahifede ) B (Bbaşı birincbi 

1
sahifede) metler tarafından takibine baş- dilemiyeceğini söylemiştir. rini imzalamıştır. Bunun üzeri- tediyenin zafer meydanında in- zi asilerinden umumi karar 

. şu eyanatta u unmu,tur: 1 lan . . "k' . . . f .. l" . . . k ld - b"" .. k . 1 K f k"" 1· 1 il reis muavini ile askeri, mülki er .. _Birinci konferansın kararı mu- anmış o sıyasetın mantı ı Nıhayet ıkı tara ta soy ıye- ne ıkı recül Avusturya ve Ma- şa ettırme te o ugu uyu ıt- o an u ra mev ıı ta ya 
kan tarafından karşılanmışlar- cibince, ikinci Balkan konferansı, bir neticesi olduğunu söylemiş- ceklerini söyledi, mesele yatış- caristanı alakadar eden siyasi faiye garajı bu sabah büyük bir kerlc:_ri tarafından işgal ed" 
dır. Merasimyapılmaması hak- teşrinievvelde iki~ci içtimaını hta~- tir. M. Mac Donald,. Yuvarlak tı. . ve iktisadi meseleler üzerinde gürültü ile çöktü. Ha~ç v~ tuğ-ı ti~. Asi~e~. yü~l~rc~ zay~a~ 
kındaki arzularına rağmen halk, bulda aktedecekur. İatanbulda mı- masa konferansının bır kanunu Bu mesele Al:manya ile Lehis bir saatten fazla müdavelei ef- ladan yapılan bu garaıın ınşası- mışler, o1ulennı, aılelennı,e 
Basınane caddesini daha sabah- kat .e~ecek_ 0~~ koknfefransm r.uz!'3-k esasi kaleme almak için değil, tan arasında bir siyasi ihtilaf kar eylemişlerdiır. Bu mülakat na nezaret eden belediye fen he- !arını bırakarak Mısır hud 

mesını tayın ıçın. on eransa ıştıra f ka H" d" .1 "d ril . . . .. -~ . . I k . ·ı · · d - k"l · l rd" tan doldurmuş ve çıkınca, hara- eden Balkan hükumetlerinden üçer a t ın ıstan~ ı erı e ve 7 değil, sırf Cemiyetı Akvama esnasında ıkı hükumet arasında yetme ışten e çe tın n_ııştır. na ogru çe ı ınış e ır. 
retle yaşa seslerile karşılamışlar kifilik birer hey'et Selıinikte toplana- cek kanunu esasıye temel olabı- tevdi edilmiş .bir iştir, dendi. bu meseleler hakkında tam bir Nüfusça zayiat yoktur. Vılayet, G - ....._ 
dır. Evler diikkinlar, bayraklar caktrr. lecek prensipleri karşılı:klı anlaş , Alman Hariciye Nazırı da: itilaf mevcut olduğu anlaşıl- esbabı inhidamı tetkik etmek il- eceki yangın 
la süsl~ştir. Gazi Hz. Bas- ı . Bizi?' mur~aa hey'e~iz Koca- malar vasıtasile tayin etmek _ Eğer Lehistandaki Alınan mıştır. zere bir heyet teşkil etmiştir. Dün gece saat bir bu<; 
maneden doğruca Naim Palisaj elim.~~'::: ~ıJıınSa~fe\'!';k~cadkla- maksadile içtimaa davet edil- ekalliyeti himaye edilmezse bu Kont Bethlen ve M. Schober Gandi bombaya gitti Beyoğlunda İstiklal caddesiıı 
gittiler. Burada istirahat ettiler. rı r~ısıd m fi~ kk"I~~ ı . er en miş olduğunu kaydetmiştir. M. Almanların Cemiyeti Akvam öğleden sonra bir daha görüşe- . Turkuvazın karsısında bir 

1 

ve en en m e~ ı ır. M D ld .. d "ril kl d" Poona 27 (A A ) Gandı -
Naim Palasa Riyaseticümhur Konferanstn umumi kitabeti ve ac ~na • vuc~ e _getı ~n müessesinekarşı itimatlarını sar ce cır ır.. .. · : - • ber dükkanından yangın çı 
bayrağı çekildi. Gazi Hz. bura- reisliği.b~na tev?i olunmuştur. Kon- bu ~se:ın m~vaffakiyetı ve mus sılacaktrr; dedi ve artık müna- . Peşt~ ~7. (A. A.) - Macar B~~ya muteveccıhen hareket sa da söndürülmüştür. 

1 da bir müddet istirahatten son-lferans ıstihzaratıle b~ndan sonra ar- takır bır vazıyette kalması hu- kaşa kapandı. aıansı bıldınyor: Kont Bethlen etmıştır. . -·-
ra limandaki Eğe vapurunu zi- tık ben meşgul olacagım. . suslarmın Hindistanda kanunu Viyanaya hareketinden evvelki Poolo 26 (A. A.) - Chınch- K b b b 

Konferans toplanmadan evvel. ış- . .. . I k k la da d . . ki d'da R .. yte a · nsmın bir mu arar U Sa 3 
yaret etti. Maiyeti erkanı bura- tirak eden hükumetlerde birer Bal- esasıye m~sterut o ara uru - Liberya'da esaret beyanatın emıştır : wa . . o r ıa _ ~ 
ya yerleştirildi. Bilahara, tekrar kan Birliği komitesi teşkili kararlaş- cak yeni bınanın yapılış tarzına "Ancak Macaristanm iktısa- h~ınne bey~tta bulunan Gan ( B ş taraf birinci sahifedl 
Naim Palasa avdet ettiler. Ak- tınlmıştı. bağlı olduğunu sözlerine ilave Cemiyeti Akvamın meşgul ol di vaziyetini islah için çalışan dı, arkadaşlarıle ve Londradan . 'd"l D' ıh b" 

K ·t ık· ·· kkül . . . . . d ed k lan "Y'ıı lak mız ve. a ı ıvan ar ı,, 
§ıtm saat 21 de Halk Fırkası . omı _e ~vve .' g~ teşc et- etmıştır. duğu bir mesele de Afnkanın Macar hükftmetinın bu hususta- av et ece o var k b - 1 d 

. . _ mış ve reıslık vazıfesı bana. kitabet . r .. kil . . "dd" h"" .. . .. M k nfe ahh l yere agırmış ar ır. 
kongresının toplandıgı Türko- vazifesi Ruşen Eşref Beye verilmiş- g_~rbınd~ yer ı ve ~usta , bı: ki c.1 ıyet v: usnu ~yetıru . as~:'.. o ransı mur ~an 6 MEN'i MUHAKEMe 
ca>Yını teşrif ve kongrede hazır tir K lk'"t b l d" . . cumhuırıyet olan Lıberya dakı teslim ve takdır etmek ısteme- ile goruşmeden evvel vazıyet 
bulunacaklardrr. .Komitenin vazifesi. konferan>m a U a e e ıye reıst esaret meselesi oldu. Liberya'- yenler, şimdi seyahatimin sulh hakkında hiç bir şey söylemek KARARI .. 

İ· . 
27 

(A A ) G . mevzuu ile alakadar hususatta dahil tevkif edildi 1 da memurlar, askerler halkı is- 1 miıahedelerinin tadilini temin istemediğini beyan etmiştir. Mu Menemen 27 (Mı~lıyet) .. 
zmır · . · - ~zı de çalışmaktır. .. tedikleri gibi kullanmakta, hat- için bir kaç devletten ibaret bir maileyh, bütün siyasi mahpus- Foça kaymakamına suıkast 

Hz. refakatlarındakı zevat ıle Se!anik içtimaı Kanunusaninin . Kalku~ 27 ~A_· A.) - Kal- t b"çar ko··yıu··ıerin kadın! bl k te .. tasa .1 .. !arın hemen tahliye edilmeleri metinden mevkuf bulunaıı 
b. l"k b ·· d"" d b 30 31 ş b ı · · ·· ı · · · k" t beled ye reısı mahalli a 1 e arı o sısı vvuru 1 e muna- e ır ı te ugun saat on or e eş , ve u atın ıncı gun erı ıçtı- u a ı me- 1 ku ki d im kta _ . . . h · ld - kişiden altısı hakkında 111 
kala treni mahsusla sehrimizi ma edecektir." murlar tarafından yapılması me zor a c~ arı?. ~n a~rı . a . sebattar oldugu nvayetını ?~- ususunun ~~anı arzu o ugu- muhakeme kararı ~erildi Tsf1 

"f b 1 d · V 1. Kocaeli meb'usu Reşit Saffet d"I d" ' b" al' b dır. Amenka hukumetı şıddetlı ya çıkaracaklardır. Halbuki Vı- nu kaydetmıştır. · 
tesrı uyurmuş ar ır. a ı ve ne ı en mı ır ayın aşına bb"" b 1 d B b" . . • G d" · h · d ··f ye edildiler Ka'm dördü ;je d .. f .. Fah · p Bey hastalandığı cihetle dün t"-· d · d 1 t k"f dil te§C usatta u un u. una ır yanayızıyareUmden yeganernak an ırun apısane en mu a~ · . · . . . d"I 
or u mu ettışı rettın aşa- S ,: .. h ' t d '. . geç ıgın en o ayı ev ı e - nihayet verilmesini istedi Ce- sat Avusturya ve Macaristan rakatı gayet gizli bir surette ce- faletle tahlıyelerını ıstc ı 
la la beledi 11e reisi ve sehrimı"z e anıge areKe e ememışır. miştir ' · • B d "k" h · ·ıdi· r • , , • . . - . . . . · . miyeti Akvam bir hey'et gön- arasındaki dostane münasebet- reyan etmiştir. Mümaileyh, sür' ursa an ı ı şey getın · 
d~ b~~~~~ mebusla~, G'::ı Hr- tak~ım edılmıştır. • . Alman kabinesinin derrnişti. Hey'etin tahkikatı ne !eri sıklaştırmaktır. Seyahati- atli bir otomobile bindirilmiş ve BiR MÜFTERi TEVK.lf 
nı ~ ıg ıstasyo~un a arşe a- lZMİR 27 (Hususı) - Gazı k •• k ti d" ticesinde öyle feci haller görül- min siyasi hedefi tamamile Av- otomobil kendisini Chinchwad ED! LDI 
mışla:dır. M~ratı~ yapılmama- Hz. b~gün saat üçt~ tic~_ret oda me~ 11 uvve en 1 dü ki bunların ancak bir kısmı rupa milletlerince kabul edilen namındaki küçük istasyona nak- İZMİR 27 (Hususi) - R3 

• sı lıakkmdakı ~eblıgı:ta ve ~ava~ sını zıy~et e~_ecek~ır. _Tucc~rla- Beri~ 27. (A. A.) - G~z:t~- hey'etin·. raporunda zikredile- prensipler ile ahenktar gayelere !etmiştir. Poona-Bombay posta bet yüzünden irtica ile ala 
nırı muhalefetıne ragmen, Gazı r~ davetıye ~on~erıld_ı. Gazı Hz ler, ~~ıyeu Akv~m meclısını~ bilmiş ... Bu medeniyet asrında matuftur. treni burada bilhassa durdurul- var diye bak!kal Nuri hakk111 

"I Hz. gerek K_arşıyaka ve gerek- tuccarlarla ~carı vazıyet etra- son ıç~ma _ devre~~de elde edı- caiz olmıyacak haller. .. Liber- muştur. polise ihbarda bulunan KarŞ1 

s~ Basm~e ısta.syonlannda ke- fında ha~bıha~de b~l~nacak, len netıce~ın Harıcıy~ ~azın M. ya Cürnhuriyeti Cemiyeti Ak- lediklerinin tamamen doğru ol- Bombay 26 (A. A.) _ Kong katla bakkal Ömer Lutfiniıı 
sıf halk kutlelcrı tarafrı:ı:dan ;:a- buhranın ızales~çarelerını ~raştı F_on Cu~us~_mevkı_ını ~e.Brü- vama dahildir. Liberya mümes- duğunu tekraT etti. Nihayet Li- re komitesi azasından M. Va!- barı yalan olduğu anlaşıl~ 
pılan pek çoşgun tezahurat ıle racaklardır. İ~um~da Gazıye re nıng k~b~~~ını~ vazıyetınt kuv sili bu raporun söylediklerini berya hükumeti namına bu hal tabhai Paten ve M. Hardikar af- tevkif edilmiştir. İhbar üze 
ıcanııian.mışlardır · . ~şıyaka- fakat eden milfettışler de bulu- vetlendırdigı mutaleasında bu- reddetmek istedi. Fakat hey'et lere nihayet vermeğe çalışılaca fı-umumi kararnamesine tevfi- tevkif edilen Nuri serbest bfl' 
da, Gazı Hazretlerıne bır buket nacaktır lunmaktadır reisi olan İngiliz ısrar etti. Söy- fr haıkkmda teminat alrndı. lı:an tahliye edilmişl~rdir. kılmıştrr. 
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1 
vurdu ? a ıt er maznunları B 1 d" 1 ? ıger bır hastanede 

eQ memurlar Yeni lise ve orta mektepler _tali- • e ~p anıyor itham ediyorlar ey er ne ıyor ar• d b• 
1-,.,. •• ınam··'-"e muallimlerin vazifele- Yarın saat 2 de toplanacak o- Çanakkalede, Arrburnunda Tıp Fakült . f' 

1 
.. ..d isi e ır tc.cı uorec ki d• ma """"' . ırtedir' İ tanb 1 T' Od ko h' ld - Dün U k"d C esı ızyo oıı mu err . o e ıer ır rine dair 

1
u izahat verllıne · lan s u ıcaret · ası ng IC ıt o ugunu iddia ettiği ko- . s u ar eza mahke- Kemal Cenap B. tarafından müder- pavİ 1 k ~~ki itiraz komisyon kara- Muallimle~ yalnız. ders. ve~e~:e resi için yapılan hazırlıklar ik- ~ası hakkında mahkemeden mesınde serbest fırka azasından ris Talha ve Rasim Ali Beylerin neş- yon ayrı aca •• ~tıbüttahsil h'" len ver değil, mekte~ terbıyevf .•fle~ey': mal edilıniştir. 10 gün devam c- ıliın almağa gelmişti B~..nrtü- olup, Beylcrbeği intihap sandı- retı~ıekte oldukları bir eeer hakltında Verem hastahanesi hakkın· 

ti .• ...e ge etm ki de mükelleftır. Bınaena · .. · ' "'Y"'" - gm· ı kı • bb" ed vaki •idd ti' h" um1ar üz · k d k' t k'k d nıtidi kanun· · de tahsil e ~ . 'yet ve ku· dccck olan bu kongrcnın rüzna- su ıyenne, san bir örtüye bü'rün- nnaga teşc us enlerin ' .~ 1 

uc enne çı an a ı et ı at evam edilmekte• 
y ısın talebesının ayn ayrı mezt . . . . . L-"' .. .. . muhak · d . . meıele dun çok had bir safhaya gir d' M h 
trek mükellef tarafnıdan ıurlarmı ve temayülle~i t~k .ve mesı .ıkmal edilmış ve ~ueu>l-. mutşu. Rci.a sordu: • emesıne evam edılmış- dl. - ~r ... evcut astahaı_ı~l~rden teıtıyizennakzıesbabmrn tesbit etmek te vaalfclenne dahildır. mek üzere matbaaya tcvdı olun- - Hanım, senin kocan ne va- tir. Gerek Darülfünun emini Muam- hıç bın ~erem hastanesı ıtıhazı. 
· c meydan tahsil Mazeretalz dcrae gelmeyen mu- muştur. kit askere alnıdı' Maznunlardan serbest fırka- mer Rafit . ve gerek alakadar mü- na elvenşli olmadığı için yeni lacı: hakk ~e~ . allim hakkında 1702 numar: !:n_?· Rüzname 12 maddedir ve - Seferberlik~ nrn Beylerbeği nahiye ocağı re- derrialer bu mesele etrafında çıkan- bir bina yapılması esası kabul 

tahkikat ın lmasa ı vMe ınli· na göre ceza tertip olu~ı;;;.en od~~= kongrede cereyan edecek müza- - Onu anladık .. K ··-·i İBİ Ferit, Fahri Kemal, Mehmet lain .~:,~kodulardan çok mütecasir edilmiştir. Diğer taraftan Cer-
..... yapı 

1 
a - veya meıru maserete . . . . . d . aç .,..._ n- Al' M f B 1 1 o m..,.-rdır. ırah h . ~lttinden dün İltanbul elnı ecek olan muallim. teskere ı- kcratm inkisaınrna, ıhbva ettı- e?. ı, us~ a ey ere, Hsaan pa~ as~anesınde vercmli-rlığnıa bildirilmiştir. ~e za:anmda müdürlüğe h~ber ve:: ği mevzulara ~air maddeleri ih- - Akılda kalır mı ki .. Durun, Hak~ı, Faık, ~hsan'. Osman E- SÜREYYA ALI B. NE !ere .t~.frık edıl~n k~sım ~i g~ l"ırırı.." meğe mecburdur. Mazeretınln ~ . tiva etmektedır. Kongreye mem bakayrm, günlerden embe fcndıler gelrnışlercli. DiYOR medıgınden munasıp dıger bır anların kazancı bule !Ayik olup oimadığ;ı•~ht'ı:Y ;~ lcketin bütün tüccarları.- iktisat idi. Aylardan da tcrn::ui mu Şahit olarak ta intihabat ko- . hastahanede de veremliler için l""kaıaııÇ.ırıı:ıa ... üzerinden vergi ve- ~~~re_~~· daA~yüka:k 1 .:.akam ccmiycleri, başlıca sanayi men- desem, oğustos mu desem ' misyonu azaları ile ypdan maz- laraDmedairuzkodukaml evzuu ~~ vetihücum ~~ayd':'len b!r nisbette yatak td ,...._, .....,...e, . A ... bat d . b an e:ıen nyase eana- r ... e ı mesı hususund k''--

v erbabı için kinunu- tarafından halledilir . sup~: mütahassısl~, tıcaret - nlatıldı. Şimdi ne istiyor a a ıı:nz~sı ul~n~ların şa~ ".~da tabettirınit olan Nbık Tıp Pa- yapılmak dır a tet 

1

"""' 

e fUbat aylarında icra olu Her hanli aebeple otuna olsun, ilcmintn tanınrnıŞ sımalan, ga- sun?. hadetlen dınlenrnışbr. külteai reisi Süreyya Au B. dün ~ · l'Oklanıa ve icar takdiri mu- devanıs;shğı bit M:ftayı g~en 
14
= zeteciler, iktisat, müderris ve - Şehit maaşı.. Şaitlerden evvela Mahmut Muammer Rafit B. ile uzun bir mü- Çocuk bakma yurdu • 

esnasında kapalı olup ta al~~!:" mektepbildir~~g:rıeı;:.ecburdur. muharrirleri, mühim makaınat - Öyle ise, sana yanlı" sag· _ Bahir Bey, intihabata fesat ka- likaBetta bulunmbulıtur. . . Ayasofyadaki ~-·ı.. hekmr. 
SOQra • emınli,.--e bir da licli B 1 da üh' 1 k . 1 " ""tırmak "daha! k . yanatta u unmak ıatmııyen yurd ··~ ~-~e meseli sencmn or Haatahlr aebebile bir haftadan az. vct r. un 9;.r n ~ un ı ve.rmış er. Burası muhassasa --. . ve mu e ~tme .•s Süreyya Ali B. bir haıbihal eanaam- una ı .... veten belediye tara-~cnıden dükkin açanla· müddet -ktebe ge~eyen mual"'?· bir kısmına hususı davetıyeler tı zatıye kalemi değil a kızım... teye~crın arasında Fent Beyın da bu meseleye temas ederek demit- fmda.n hazirandan :itibaren F rmın takdiri için her !erin bu mazeretlerin• tan~ak, mli· gönderilmiştir. Kongre rüzna- - Şey efendim ' oldugunu; "Kahrolsun H. Fır- tir ki: tihteki medreselerden birlnda> müteş kk'l k · onla dllrUn ııalihiyeti dahilindedır. Ancak · d B d ... 1 kası yaşasın serbest f k d' "- Henüz üç forma11 nqrol d · b' k e 

lene o e ı . omısy - iki ..ı•nden fazla süren hastalıklar i- mesı şu ur: - u a anlaşıldı Şimdi şa- ' ır a., ı- fki • . unan e yem ır çocu bakım yurdu 
· rta.smda ıcap ederse, . ~ktor raporuna lüzum vardır. ı - İhraç mallarrm~ın ~ıy- hidin var mı, onu sö;le.. ye bağırdığını ve serbest fırka ~::~kebir r;..~~~mı/e;d~ikadar e- daha tesisine !karar verilmiştir. 

ltin:e getırilmcsi Maliye Ve- çın Rahatsızlığına binaen vazifesine metlerini muhafaza tcdbırlen. - Var efendim.. t~aftarlann~ Hasan Efendi- Böyle ilmi eserler ilmi mecmua Taşradan tahsil için tchrimize-
en bildirilmiştir. devam edemeyen muall~~in .. e~~e, .2 _Milli sanayi siyaseti ve - Çağırın, gelsin.. nı~ de, sandıgın behemeha~ ca- ve mahfellı;rde tenkit edilebilir; ga- gelecek çocuklar da mektepler Ynıak l hd•t icıp ederse mektep tabı~ı gonde~r. proğramı. Mübaşir bağırdı: mıın avlusuna konmasını ıste- zetelere ıntıkal edecek bir tarafı yok- a~rlıncaya kadar burada kala· i 

... k am ara te 1 Vekaletin müsaadesı olınaksısın 
3 

_Sanayi tedrisatı ve sa- _Hacı B l 1 diklerini söyledi. tıır. bıleceklcrdir. J ... e tupla • tİ hariç~e batka bir vazife deruhte eden rslar a taaaa..... Şah' Ak'f Be S dk Eğer eserin neşri hazine için zarar S • nun . rı nvaye muallimlere hariçteki vazifesinden nayi ku r. - . . ' .. ~k ~~allı, kılık kıyafet düş- ıt.. .. 
1 

y: - an 
1
. ~ addolunursa ben 150 liradan ibaret o- an parkelı geçit r. 

hır gazete; son günlerde derhal istifa etmesi teklif olunur. ~ 4. - ı;ıalıkc;ıhgımızın ınkışafı kunü bır ıhtiyar içeri girdi: Çengelkoyu~~en h3:r.~ket edıp lan üç forma bedelini tazmine ama- } • 
, kaymakamlara bir takım bet gün ze.rfında istifa eyı~ınedığı tcdbırlen. - Anlat bakalım Hac Bal- te, Beylerbegıne geldıgı zaman, deyim. yer en 
. ~z tehdit mektuplan gön- takdirde asli vazifeıinden ıstifa et• Bu rüzname, dııha bazı me- ta... ' 

1 
1 intihap sandığı için müvakkata- . ~.ak~t. Kemal Cenap Beyin iddia Bir iki cadde üzerinde san n 

"""""'" olduğ~o "'on oon "'"~.... n ..,..,. -~· ""'d' ihtin '""'"'ikon. Od• ıı.oo S.lq """"". ~ nınh~i ha<rrl-'§ idi.F>kot ;"'J; ''~ ~·~ B. lifi""'"" ı.u """'"'"""""" yopOon ""''" ıt mektubunun Kadıköy be M1uaıı:;:~'m?teu hazır1 olduklannı idare meclisi kararı ile kısaltıl- - Seferberlig"in ilk.senesi bi- Mehmet Ali B., sandığın bah- ic':.p :~e/~;s•~t~ hesaJ' 9?rulmadi hü~ !erin faideli olacağı neticesi eı-:r Yrnak 1 ge ere ız B t rihte ·-· · k •• ki' · ' d b l · t' "' m enap ·şun - de ed'lmi b · 
ti! .• :'-~ brahim Beye gön· bildirmeğe m~burdurlar. ~e :.aze- ~ış ve neşrettıgımız atı şe ı- zı ~nakkaleye sevkettilcr.. Ç~ e u unması~ı ı~. ı~or ve r.c- c~m ettiği .bir zatı yirmi sene evvel .. ~ . ~ve u gcçı~lerin bü- ıe ?1gını, polisçe bu hususta meUebe geımıyecı:k dere<:~ .. "'nü- nı almıştır. Bıraz durdu .. Hafifçe yutkun- rıt Bey de, camnn onunde bagı- vasıl muavınliğini kabul etmif, bir tun bıırı?~' derecedekı caddele..llt 
rd ikat yapıldığını haber veri- reti bulunan ~~e~h~~ ~~bor Rüznamenin ihtiva ettiği bu du. Sonra: nyordu. Fakat ne söylediğini kısım dersleri verdirmiş, hatti iki re teşmılıne karar verilmiftir. !r. 

U. Bu hususta kendisine mü ne -~P d?'.u maddeler hakkındaki raporlar- _ y oy, yok dedi tövbe .. Ya- duymadım. Hasan Efendinin de :e;e. dev•m eden hastalığı esnasında B.wılar yapıldı'ktan sonra bu q. P· !'~· eyldiğimiz polis müdürü "U:!r ~,:C ait vezifeler, de.rs "'.'-,dan üçü Oda rapörtörleri tarafın lan söyledim. ' ' sandığa doğru gidiniz, diye ba- n:d~:":ut':.':me~ bu zataka:ra~ş. bıl caddelerde vesaiti nakliye.~: 
1 
~ıza Bey· atleri haricinde tetkik ".e tash~.edıl- dan verilmiştir, yalnız milli sa- _Aman Hac Balta Daha ğınnakta olduğunu gördüm. etmemiştir?..'/ero:ıcat:nap ı{e

1

tırı," bu noktalarda durdurulacak v,.'. 
- ""' · . talebeye ıade edilir ve · · · • h k 1 " M"teak'be ~~ı.· M h Y u ehali kar••da k b -.r· ğiı »u haber katiyen doğru elikten sonra 

1 
ilimin not nayı sıyasetı ve programı a - şimdiden yalana mı başladık~ u ı n 'l"''ıt e met A suallere cevap vermelidir. Ken · · ,... n arşıya u geçitı-er 

dir . ., Demiştir. takdir_ olukanand:ı:.:~ mua kmdaki rapor, sanayi müfettişi _ Diyecegı"'m ben' ilk ~ce li Bey çağrıldı. Mehmet Ali Be- eğer iddia!arında haldı ise yirmi se- lerden geçeceklerdir. !C lıJ• deftenne Y . B" h B t f d ·ı · • 1.- • • 'h d .. · · Be l neden ben sebep olduğu ar la S hl vıla"y t f'd I ğı Mektep müdürü isteyınce, no~ ur an ey ara ın an ven mış Kafkasa sevkettiler '"~nakkale yın ıntı ap san ıgı ıçın; yer- n 111 t l'f' ed b'I k. z ar n eyya ara teshil.a't v• e J an 1 · .. rilm · mecburidır tir R 1 t b d'l k d' .. _.. b . d .. kka h . a e a ı e ı ece tır?.. • ı ve'!'opkapı sara bostanlarının Vi- defter~~rg:::beyie:ı'erse kaldırdık: . apor ar a_ e ı me te ır. ye üç ay sonra dönüştc ı gittim.. eyı? e ~uv.~ .. tane ma allı ~alha Beyin müderriı olma11nı Belediye seyyahin 1 . 
·,. e devn ilP >"da b' f'danlık te- :Muallim ı•ka bir not takdir e- z 1 1 - Senesi, ayı alirtü?. tahsıs eclildıgını, Kaymakam teklıf eden de Kemal Cenap Beydi. çe yapılan tetkikat n .... : ...... _ _. ı taka - ora ır ı ları ı:aman, mut~ • .,_ B · '"h eli F · B b K mal C B · b. T · k · 'WuCÇDU.1\1~ • 11. rrür etmiş, ve bu fidanlık i· d ek k lıdi not defterine kaydeder. • e ze e - Geçmiş zaman hatımnda eyın, mu en s ent eye, u e. ena~ eyın ır ür çe rıaa- şehrimize gelen seyyahların ._.,_:~ııpadan bir mütaha- celbi er e ı 1111 • kalmamış... ' işlerde halkı teşvik etmemesini lesındde Fdekahıç b an~~maz !'tıımıla~ı seriya hamal, ""för ve an • ııı ""' olQI t B .. hatı81& u· f k"lt • • .• 1 d' •. h ld F . B (S var ır. a t u gıbı şeylerın tenkit V"" 

ly il llliiddet uş u. u mut;;. t İta- Tıp a u esı rıya- Ak h. d ki h - Demek sen, bu ~nı ko- soy e ıgı a e . en! ey; en !eri gazetelerde değil, ilmi mecmua- eşya simsarları elinden miişkü- 1 ı..a hiiknın t'aranmış ve n are edi· } • şe Ir e are- cası Abdülgafuru -hit olurken karışamazsın, rnılletin malıdır. !arda yapılır. ' lata maruz kaldıklan ~-....,t cdiJ 
''11 ı-._ e ı tarafından tavsıye t• mese eSJ k .. .. ,,.. ı İ ih b dışard lacak ) eli B " · ~ baıı uoktor Le 1 il vin baş se 1 t. taf . ı .. b gordun?. nt a at a o trr. - . unun ıçın bu me,,zuu üserinde rnış ve bu işin azami biır ııure11-
llııt sn.an Sergi~: ıc:ıyobıı:~e anlafıl Tıp faküiteıi, Darülfünun divanı A e .•darz Si a - Görmez olur muyum 1 Si- yerck, bazı tehclitamiz lakırdılar nqnya! yapılmasını muvafık gönı:ıli- te kontrola tabi tutulmaa 

\'e bunla da 1 . • tihabı hakkında so- lqehır e Geçen hafta lıaşlayan . . rf tti.. . z lard yorum. k 'l . Jll 
talt Yola r harcirahlarını a a- tarafından reıs ':° cevabını dün Da· zelzele muhtelif fasılalarla bet gün perd~ yanyana ıdık.. Bir gülle sa e gını. ve ~a nun an Diğer bir mliderriı te, bazı müte- . ~rar ven rnırtir. Hazirandan 
-. Sılanışlardır. rutan sualle?'nlrtine bildirmiştir. dev~ etti. geldı .. Kafasını aldı, götürdü.. Mehmet A~, J!ahri Kcm~l, .~us ~vizane nqriyat yUzilııden müder- ıtıbaren. de kadro tevsi edilerelı ıı:.o • , • , • riilfflnun em ğ nazaran reis intiha- Vi.lllyete gelen rapora nazaran - Kafasını gülle aldı götür- t4lia Efendilen Çcngelkoyunde nalerin gevkleri kırılmakta olduğu- sırf bu ışterle meıgul ·ohnalıı 
'"lektrik Bu ;:zke~~:.U iıtirak etmiş, nam Alqehir köylerinde şimdiye kadar: dü de, nasıl teşhis ettin?. 1 gördüğünü, Beylerbeyinde gör- nu, D~~fün~un bu gibi dedikodu- ÜJıre kontrol mcmurlan ta • 
, • ve tramvay batmad müderris Tevfik Recep B. 154 ev, 220 samanlık, 113 ahır, yıkıl - Yok estağfurullih S d mediğini söyledi. Ve sandık Çen larl~ ~ç. ~nelik bir tereddi devresi edilmesi tckaniir e 1 . _yuıı 
tarife k • setler en m . SU Ali B iae iDi§. 151 hane, 36 samanlık kıamen • ··· a e lk" .. de 'k M f B · geçırdiğını aöylemiıtir Bu y ldı Y cmıftir, 

itle . omısyonu . ıo rey, sabık r:~r reyya · harap olmuıtur, Ilgın ve civannda kellesi üçmiiştu. İnsanın kafası ~. oyun 
1 

en, ~s~ a eyın lesi Tıp Fakülteaince ~etki:"~ı:,- 1 Z tekrar Beledive l'cllide:ı~k ~e tramvay ücretlerini 13 rey alnuf~n dli~ım gelen viaabın iae 85 hane, 4 Nmanlık, 4 ahır kıs- da tıpkı kabak gibi olurmuş me- Bıze top a~~·. ~ızı kork~ta- ten sonra Darıllfünun divanına tevdi d edildi 
1 

~ eab~t edecek olan ıcomi&yoıı tntllıafct ç tesbit edllmittir· An· men yıkılımttır. ğer,c .. Bunu 0 gün görüp anla- mazııınız,. dedigını ılave cttı: olunarak nihai karar verilecektir. evr tıı.~e~, b~le~iyeden d~ bir -ı;~,: u~i B. in kazandığı rey .Açıkta kalan _fel.Aketz~eler gön- dun. ' Reis, maznunlara; şahitlerin ~dikc;xfulardan çok mUteeaair 
0

• Yddız bİlUUlma ait ikincim lıe!eııiye nam enmuıtır. . Ko~ ca!' rY8 timaa ittirak edenlerin d~en çadırlara ıskin, ve ıaıeleri te- Dig" er a~ı.;t Recep Ef eli . ifadelerine kiırşı bir diyecekleri ~ ~ır mü derrisin istifa etmek tqeb- kaveleye ait bazı noktalar üıd'~li ll 
lı Yııeu ına elektrik mliteha891 mıktan, ıç ımadı "mdan mli· mın olunmaktadır. Etraftan sevkedi- '1"'~ en ıse, •---'•;:. .. l eli buıünde bulunduğu da '8 · la 'nd . e~ . 

1 
Zıya B. in iştiraki takarrür ııısfına bile yakın. 0 g r ·. · len malzeme ile hayvanlar örtü altı Abdülgafurun taburunu bölüğü ı olup, Ouı-mI soy e · Maz- ıımdadır yıa r ara- n e bcledıye ile defterdar tiıı :· koınisyon ilk içtimaıııı !?'" derrislerin e~serisı '::~t ıgmı p- na alınmııtırı. - nü hatırında tuttuğu haİde as-ı nunlar, şahtilerin ifadelerini ka· · arasında bir ihtilif çıkmqtı. ~Yaedecek ve yeni tarifeyi te1bıte yam kabul ;:r;:; B. ırfakülteden Köyl~rde enkaz kaldırılarak yıkı- kere alındığı şubeyi, sevkedildi- bul etmediler.~~~ üzerine ba MUAMMER RAŞIT B. iN ihtilaf ~a~ledilmiş, mukavcten 

C 
calrtır. ..;:u~1mm evabın ki.fi derecede va· lan evleırn kereste aksamı ayıklanma ği şubeyi yanlış söyedi zı şuhudun celbı ıçın muhakeme BEYAN ATI me mucıbınce Çuağan mıü'labııa,_a ;J 

enup hududunda ~ 0~~ueg·~:u ancak divan tarafın- p Aba..!_lahn.ımftırD. H'ı•ı·ah Nihayet iki şahit tn. üvacehe 23 şubata tehir edildi. Darülfünun emini Muammer Ra- na olaırak Yıldız binuı ı..ı~ ~uo '. 'd · tiha a,e ırve gın lill merhey- 'tB dün b " • ~ • ...._ çapul luk dan karar verilmeden yen~ en ıı~dil : etleri açıkta kalanlara iane toplama- edildi. Adi• t • l • fi . . şu .. ey~natta bulunmu,tur: ~uştemılatıle belediyeye de lJıtFA. 26 CU ü ~ lüzu.,'? ~·: l~=::: T.;7akültc~ ğa başlamışlardır. Hacı Balta, Abdülgafurun 1ye ayın erı müclu~:~o::,ü~~~~t;;°... ~un?n dılmiştir. 
daCeııuptan • - Çarpm.ba ~ mıyecegını. Y tisi Tevfik Recep Hükumet; harap olan köylerin in- Eyüp ahzi-asker şubesi taraf Adliyede yeni tebdil ve becayişler 81 hiç doğru de" 'ld' E ~ ~dd~a- 'B;:.=t=:.X.:-c~ıl=-ı~k-1"'"--.h--

bir 

0 

geç~rek Urfa-Suruç .Y.
0 

un- ainin eksenyet par taatında istimal edilmek üzere fela- d • kedi . • . . . m: yapılmıttır. Niğde mabkemei asliye fakqlte . gı . ·~· vve enilz 5 ayı ası 
te, bu ottonıo~I soyan beş ki:'ilik çe· Beye taraftardır. .. t anarak ka- ketzedelere, kereste kat'iyatına mü- .~n evvela sev ~~ıg.ıru ılen azalığına Ankara icra muavini Rem- cak ikisı:;ce f tabettırılmekte olup an- • Bağcılığa ve üzüm iatibııallne buı 
!'deki poınobılle dokuz saatlık mesa- Divan pazar gun~ opl aaade etmiştir. surerken, Recep, bilikıs Sirkeci 1 zi Ordu müdd•i umumi muavinli"i- b . ç o_rmaıı çıkmış bulunan kumet geçen seneden beri eh 
y ) eyam1ı nahi · · (Birınin· 'ttihaz edecektit· . ki ked'l . • t " u eıtrı tenkıde kendimde bir ııa1A t " eamae1 . ~ llanımd . .. yesını? . ra~ ı .. a Ali Beyin nam- Harekctı arzdan Çavuşçu köyün- sev yatınca sev ı dığini söy- ne hukuk mezunlarından ıınail Hak- hiyeti ilmi e ör . - ye verme,.e bqladL 
ilci g\iıı .. akı koye gelmışler, bır Divamn, Sureyy . k eni bir de, zeminde çatlaklar huaule gelmi liyordu la, Bayburt müddeiumumi muavinli- Nih y !t emıyorum. Bu Maksatla hUkilınet bağ 
::. -~' '"'-.;,,"'?',;.; ".1;" """''" '"t:;..;;:ı;: ...,:.,; •• °''" ~ '""'" ,ö,.,;,,;,, ~w." H~; S.lt• k<ndi iddiaomd• ""'"'"" =="rm"" •~"' .... ..=~,!:\;';::~'"....,.. ~f'"' '""""""-'"' ...._ • -~ kaçakc e ras •e . erı . . ıı:ımzet gos e . muhtemeldir. merkeze doğru hayli çekilmiştir. il- . . . ' Bor ceza hikimliğine Bor müddeiu- . mz. yı ası hazırlamağa batl•mıttır. 
llltktarda ısının. katır~e .~üh~ kilJteye ~avale etırı:ıi re kazanmış gın kaplıcasının suları da zelzeleden ısrar ettı · · .. mumisi Hasan Ftvzi, Düzce aza mil· .. SanıY_en. ~erin milellifleıi Darül- .Bu yeni kanuna göre yeniden tt.rp llıışlar madem Mecıdiyelerını al Bu takdirde genedil y mesele aonra fazlalaf1D1ttır. - Ben, yalan soylemem! lizimliğine hukuk mezunlarmdan İb- funun ailesıne mensup kimseler teaıs edecek olanlardan 5 Rtıe 
.........:•;; ''""""'......,. ~ "" _., "": :. ~; ~"'"'" U."'"'; - _.., ... '"'"' • R-~ .. ~nli• uhlm, "''"' mO.~"""'"'"'"" ,,; """''°' " "'""""'"'· 

1

~ """ ...,ı ..._ - "• Paraları ia...,;'rıfler, hudut c~:rann .. balledili~ce~ . a r ny den Çavutçuda el'an tahtelarz gürül- - Ben de söylemem müstantik! Adil, taklip müstantikliği Onlar btnim tarafundan himayeye sistem fenni tekilde yetittirecek :;o.~ m' ~ '"""''"" """" ''" ,_ """!, .,. ö ,,. • .,.. '"""""_ .,_, ... , "'"'" •ynu '"'= Rdo· . - """" ""'"' -""" -"""· ..,. '""""< ,, ... ,. · ""'"' --•......., ..,;; "'ıiıadeın usa em.eye başlanııılftır. Fen ~·~u tesı a tafi Adem Nezi- alınmıştır . · . . nndan Hulilsi, Bartın müstantikliği- Onlarm müdafaaaını evveli ve atl9r verilecektir. 
lu11an Ra ede C§kiyanın yamnda bu- muav~ğinden mua tlivan i timam M b -. . !>_eki ~.a.. dedı, her hal- ğiııe Adliye Meslek mektebi mezunla- sonra da salahiyeti ilmiyele · . esere, Bundan batka bu yeni lıaıuııı "'ıılıktaıı ı;:a~f ~n;!"'j• fakat:;. hi Bey:km~~=.:ı~ Ancak ~ndisi at Uat balOSU de ıkinızden bırınız yalan söyle- rmdan Hamdi, İstanbul tahrir naip- yarak onları trdria mevkiinr:n~:~nı- asıl mühim bir esas daha olacakt "'"lardır. 

8 
a e ay utar ~a tet .:, fakiiİteai de kabul Önümüzdeki pe....,.mbe .. U M yor. lğlne Denizli tahrir naibi Hamdi, Fo- !ere bırakınm. ren Bağcılığın tamanıile ıuurlu bir lu/ 

il• ıstifa ettıı;• ve . -..- gun ak- M" h Udd · u il'" Ih hllkim' F kül 1 · getirllmeııl ·.ı. bab---•--
•YI h e !ediği için artık yapılacak bir m?"- sim salonunda verilecek olan matbuat uvace e zapta geçtikten ça m eıum m ıgıne su . . . ı • a . te ~n~ muhtariyetine riayet ·~· ~·~• imtlb 

a Yalar nasıl olacak? ır!'eıe kalmadığı beyan edilmektedir. baloau için bey'eti tertibiye azami sonra mahkeme kararını vereli: Ali Haydar, Ç?r~. su!_h h~kimlıği: kir_ ve ilmi ihtisasa bürmetklr bulun neticealnde di~. veıllutlLttıı. ,,~• • ........, ..-w., ... . "':""' ~":!= ,!;:di ı:;:-....:=-;,\:.ır ,'"- __ ;::- ~~~ki ~ "" '"""" :;:,:,;::::;...,,""::k;.;:,ı::,:;: ::::l.:ı!':' .. =.': :;:':i:::, "":- ltalya oefirinın la-" 
için haz~;"ilerde ~y-:Ja~ ı.urmak mı~ . u s;;e pyialar• darlilfünunda den mUaamerenin çok nezih vC:~:::.-.. ru•1t O ugu on aşılarak: Emine ta~tiği ~~:~ Hayri Yuaufeli müd- tur. yo · tu vaki delil lıa,,a nıü •!<!arını bı!i~tiı'. Fakat ed=~er araaında teeaaUrll mudp olacağı muhakkaktır. Balonun bir hu- Hamını~ davasmnı 'reddine ka· deıumumiligıne hukuk mezunların- . İfad~nin soliaeti veya bozuJdutu Türkiye ile· A luk llııttır Bsaıt olmadıgı ıçm ı.urama· m tur aualyeti de kur'a kqideıi ıuretlle da rar verdı. dan Fuat, Ankara sulh hildmliğine bır eserm kıymeti ilmlyealnin oıil<Ya- aında . • .~awt aı 
hala va ;..ü=:uı şu rklld~lerİa ~~ olm~ Rafit B. barem eaaıırna ğıtrlacak olan kıymettar bir çok CfY~ Hacı Balta, baltayı taşa wr- Ba~dırm_a ~za. m!Ubimi Ali Beyler aı değ~~ir. Bu müWıazatı bUtÜn e- i . ıı:yaııı f~l!?Hahat tea rdır: o ur o aıaz ru ca .. hazırJanaD yeni daıiilfünun büt- dır. Bu qyayr kısmen komite izall muştu tayın edılınuıtır. eerler ıçın dermeyan etmekten çekin- çın ya se ınnın tavaııau1 

(l:ler te de taaarruf) (Yerli malı ':;':Un Maarif vekil~C:.tasviP edil kıamen d.e "'."~in büyük mUesse'. K .. .. • ti • .. .. Firarilerin defteri An- mem. . . . bulunacağnu bazı gazeteler Y• ~· (ffili~hm . • ) (İçki clipu. bu huıuıta bir değitikilk ol- Ntı ticariye11 hediye etmiılerdir. omunıs erın dunku k .. d "ld' Darülfünun .·ıı~. araamda yapı- mıştır. İtalya sefaretinde bu ıtl 
. raıııdır), (Kuerı unuı:;:: ~falet· duğundan ınalQmatı bulunrnadığuıı Hanımlar komitesinde Sadiye İs- muhakem • araya gon erl l laca~ ~er hangı hır ılml milnakata- ber kat'4 sureıtıe telrzjp edili ' tır). (Ta marm ao ııöylemiftir· mail Ml}flak, Saadet Hatim Belki 

1 
CSJ Hlikilmetimizle Yunan hlikılcn ti om ilmı mecmualarrrnıza haımnı her Yı 

yyareye yardıın). Nazif, Nazire lamaii, Fatma Nal:.. Dün Ağırccza mahkemesin- arasında imzalanan Ankara itlli~- p~of~rden i:-temek te vazifelerim .Kadıköy tramvayı l 
Zaro ağanın kansı Cemil Fazılet Nurullah Eaat ve Nem- de komünistlerin hakkında ka meal mücibince hazirana kadar latan- c~ell~d~ 1 Usküdar tramva v_dl 

t • • • · li zade Mitat Beyin refikası Hanıme rar verilecekti. Faka • bula gelmeal muhtemel firari Rum- u. uıuı eene erce. evvel itti- k" .. . . yının a.cıı ımhal maaş.ısteyor fendi refakatlerinde erkekler komite- vekili . Esa İrf t, maznun Jara ait emvalin mühacirlere verilme haz ~ıle~~rarm tıılıhatine bir ga- oyunc temdıt cclilecek olan -. . Am . d Yılmaz H'lmi . erı t ve an Emin B _, . .. · - zetenın n.,..yatından ve .... sun · · · k t' b' .. r 
•YLerhum M hmct Kapanc:J Zora Ağa müsaadCSIZ C- ııın en ı ve Nazif Kil-

1 
h .. .. d f .- .. yüzunden, mübadil muhacirler e .... f ttiği fikir ..... lllll& at- ıçın şır e ın ır muddct1 

'l:fendinin k . e . h rika gittiği için Şehir meclisi zım. Bey~er olduğu hal~e Beyoğlun- er enuz m~ ~ aalarmı hazırla- velce ~endileri hakkında tefviz mu· b~sbütün . ve ma~sa.~Jardan sonra beri temas ettiği üç gruptan 
liasa A . enmesı ve m~r u~ ~Z.::ı l'ği hıizmctinden do- daki mtiesaesatı ticanyeyi ziyaret yamadıklan ıçın muhakeme önü ameleaı yapıldığı halde, tapularmı a- ıman ettim. rilc itiraf hasıl olmus v bu h 
fi• . n zız Efendinin harcını, baor- em~ 1 • etmişler ve bu müe11eııattan bilhaıısa müzdeki salıya tehir edildi lam•makta idiler. lskin dairesince s ta b' · · • . e . r~sıbe Hanım vefat etmiştir. layr belediyeden aldıgı ~. kC: bazılannm büyük bir nezaketle he- .. • firarilere ait bir defter tanzim edil- M"ll us ır ıtılafname tanzıın ~ bogün .... 14 " m- ,,....... ~ Ağanm - "" ·~· "!"". -· ... Fakultelerde lanürat ""• n ""~·'""' ................ .. . ı et mektepleri .._ ... ~.. ,~, """ 
laakar Gazi caddesinde 

202 
nu- kansı bır ıstıda ıle belediyeye lo g~cesı tebe~ edil~": eş!a ~e te- Darülfünun söm . . deft~r mucıbınce '?~htellt mübadele Mıllet mekteplerine d g~p, Şchır m~clısının kcfat ıtlaralı T . d müracaat ederek tekrar maaş berrü edenlenn eaamısı bır liste ile la .. 

1 
fak"! 

1 
estr tatili do komısyonu deliletı ile lstanbuldan denlcr son b' . evam e- nı kabul eyledıği cihetle tar 1 

· uran apartmanın an "l . d' e kadar tevzi olunacaktır. :Qaloda iki takım yısı e u te erde tamirat ya- firar edenlerin hakkı buzurlan tet- . 1' ır ay zarımda ehem mini müteakip 'til•f ' • ıhak ke- ba~ ~.ve şun 1Y, . . " . caz bulunacağı ·gibi Avrupadan yeni pılmaktadır. kik ettirilecek ve Yunanistııodan gel- mıyet ı surette artmıştır. ı rabe b .. 

1 

a ?ame ıle 
e venlmesını gelıııif bazı değerli artistler tarafın- Tedrisata 11 şubatta başla- mek ar_~usu?da bulu?mıyanllJl'ın mal . Şubat nihayetinde tedrisata 

1 

hir r ~~ mu~~fem. evrak. 

1 

nacaktır. l~rı, mubadll muhacırlara verilecek- nıhayet verilecek ve imtih 1 ı . mı;c ısıne gond~nlccektir 
tır. yapılacaktır. an arj şaata ılkbahılrdan ı~ l 

!anması mukarrerdır. 



1 u111 ıımde.~l "Milliyet" lir 

28 K. SANİ 1931 
1 ::>AREHANE - Ankara cadde.! 

o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. 
, "bul. 

Telefon nıunııralıon: 

•lanbul 2431 ı - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 

\ 
C. Türkiye içir. Hariç ic;in 

1 &Jliı.&ı ~ S>lfUf 800 kuruı 
1 ı 750 " 1400 .. 
l ! " ı 400 " 27~ .. 

-..--
Gelen evrak geri verilmn 
Muddeti &•S"" aü•halar 10 kunıt 
r. Gazete •• mallıııııya alt iılw 
n n Udiriyete ınürııcııat edilir. 
Gazetemiz ilhlarm meı'uliyetini 

bul elma. 

Bugünkü hava 
J .üıı bıraret rn çot 5 en aı 2 

< rcet idL l!ug-ün hava Poyru 
occek , .• kapalı yıt;murlu 

:ilir mi, içilmez mi? 
Şu tcrkos tirketinin İı;tanbu
musallat oluşu, zannederim 
seneden fazladır. Her hangi 
ıenin gazetesini açsanız ; bu 
şhur şirket hakkında pek ho
gitmeyecek yazılar görürsü
!.. Ben bunu da garip bul
m .. Benim en çok istiğrabımı 
cip olan şey, 30 senedir hala 
koa suyu içilir mi, içilmez 
'. Bununla meşgul olmakta 
§Umuzdur ... Desenize: Acele 
şeytan karışır ! .. 

Zaro aka 1 

Bilmecemiz 

ı ! a " 

MiLLiYET ÇARŞAMBA !18 KANUNUS!ıNI 1931 

Yeni neşriyat 

Resimli Şark 
lrtica ve Kubiliyın şehadeti, ta

rikatı medeniye (M. Yesari) kadir 
gecesi, eniştenin sırrı (Ömer Rıza) • 
Geceler mi tatsız yoksa biz mi? 
(Ahmet Rasım) - Tuluat, en iyi ga
zeteci mektebini kendi halkeder. 

,...........A.A..A..A..A.11..A..;ı...AJU • CX:::X:X:X:X)OXCX::ce 

ıınerikalı Bakireler 
JOAN CRA WFORD, ANITA PAGE, 

ROD LA ROQUE 
(A. Rıza Seyfi) - kırmız. (O•man Şık, ltıkı vo şuh vekıyii baıırayı musavver en asıl bir iilmdir., 
Cemal) - Kıskançlık ve nevileri, ku- O ,,...,,...,.,...,.,....,.......,....,....,...,,,-...,-...,-... ..... ,jlıi, 
lak falı (muallim Mübahat) - Yeni 

mektepçiliktc resim tedrisatı (Hı!- =··········· ...... MM.e• 
zırr~hm~n __ Raşit) - 1931 güzellik Yarın akşam A S R i S 1 .\ E M !ı. IJ A 
kralı ; esı, guzellik kanunları, spor, P 1 L ,. ld 
k h k 1 · ih · ki · ar •~ ın•ma yt ızı 
anuı:ı are et e~, tar . çıçe e~ı ~··· L 1 L y D A M 1 T A ile 

Bır çok zengın neşrıyat ve ıki a- , 
det üç renkli zarif tablo ilavesi ile \'l\'IAN GlBSON ve W. GAIDAROFF ıarafından temsil edilen 
çıkmıştır. K A D 1 N 1 7. T l R A B 1 

Salıncak safası ç.ok ıengtn miıa•••nıı h•rtkuı~ae bir şahcıcrdir. 
HA YRETBAHŞ BiR MÜSAMERE OLACAKTlR! 

Selim Nüzhet B. arkadaşı- perde arılarında zenğin vuyete· nuaaraları. ) 
mız iki sene evvel kıymetli bir ~ FLKN"IERs·ıer ems•laiz cambazlar, dünyanın büyük eglencesi ;ı 
eser vücude getirmişti: "Türk il! meşhur Çingen der ASSO v. YANA 

matbnacılığı". Uzun bir çalışma ....... ~ +••••••••OCOO 
mahsulü olan bu eserden sonra •Jlı> Harik, hayat, kaza ve otomolıil sigortaları ıım •= 
arkadaşımız Türk neşriyat ale- Galatada Onyon hanında kAin ONYON SIGORTASINA 
mine daha az mühim olmayan y aptırınıı. 
bir eser hediye etti: Türk tema-

Türktyede bJli fasıla icrayı muamele etmekte olan 
şası. 

ÜN YON 
kumpan,asına bir J..erc utramadıın sigorta yaptırın mnız. 

-- 7 elefon: B~ey~o~ğ~fu:.::_-~200~'2~~~~~~~ 

Selim Nüzhet B. bu mevzuu 
okadar vfilcifane bir surette işle 
miştir ki hiç tereddütsüz olarak 
bu eserin mükemmeliyetine ka
naat edebiliriz. Selim B. arkada
şımız şimdi bize yeni bir eser 

Soldan sağa ·ve yukardan aıaiı: daha hazırlamıştır. Bir iki güne 
ı - Bir sebze (5). kadar çıkacak olan bu eserin a-
2 - Kamer (2). Genişlik (3). dı: "Salıncak safası" dır ki tam 

Jan_darma imalathanesinden: 
6867 ıalıııı kı<a ·kol ve bacakiı mamul cımışır kapalı zarfla 

munak3.51):a k<•nolmuşrur. 
2 - c,;am:ıştr!tk hez niimuoesHe ebat ve e\.· ~arı mevcut \-c f:utnı_medc 

ınünderiçtir. 
Duman lekesi (2). b. h k · M. 

-3 Oktan çıkan (3). Bir erkek ır ayal oyunu deme tır. ~ka 
ismi (3). daşımız bunun1a beraber "Giil-

4 - Kenar (3). Ben (3). me komşuna ... " deye meşhur o-
5 - İdamct (2). istifham (2). lan tam bir orta oyununu da ha-

Nota ( 2
)· Uuk nidası (ı). zırlamış olduğundan bastırıp E E d 1 'I J, ~ 1 

~ = :::\~~~c~2li)~f:::a Vi> neşredecektir. , czaoe, eza uepo arı e ıOJllD saui0 erine 
Uzak nidası (2). Davet I' 

8 - Valide (3). Fena (3). Koyun Ye h~çilerin kelebek hastalığı için hükılmct tarehndan 
9 - Rabıt edatı (3). Güzel koku Kılıç Ali p~a Aıkerlik şubesin- D [ h 

(3). den: Şubede kayitli ve şube mıntaka imal ettirilen isto ajin hayvan sa iplerine, ecza depolarına , e 
10 - Nota (2). Leazet (3). Şart srnda kayitli olmayıp mukim bulunan eczanelere urnı olarak s.1tılmaktadır. Oıı koyun için beher kutu· 

3 - ihale gJnli 1 i-'!-931 tarihine müsadif salı günü sut 14 dür. 
4 Taliplerin ıeklif mektubu ~• ıemınaıı muvakkatelerile beraber 

Gedihp•şada Jınd;ırma iırol lıhane>in• gelmeleri il:ln olunur. 

edatı (2). ve hali ha:ıir vaziyetleri askerlik su ~ .~ kuruştur. Selimiye'de yüksek Raytar mektebinde Disto.fajiıı 
Galiba Avrupalılar nasıl ar- 11 - Vagon (5). mukelle~iy~t kanunu? 86• 89• 9o, 98 İmalathanesine miiracııat edilmesi. 

.. ' . - ve 11>6 ıncı maddclerıne naıaran cc- ------------------
len~ı Amerıkaya kaptırııyo~- Mektepliler müsabakası zaya tabi olan 316, 317, 318, 319, 320 
.a, bız de Zaro Ağayı Amen- 321, 322, 323, 324 doğumlu efradın 
a kaptırdık. Mübarek adam, M'' 'I • 1741 No. kanuna nazaran cezalari 
i gideli ailesine mektup yaz- UrteCI erlD t~cil ~dilm~~~r. Binaenaleyh şu':><?in 
, olmu§ Bu kadar da vefa- h k • yövmı teblıgı olan 28-1-930 tarıhın-. .. mu a emesı den ltibaren üç ay zarfında hemen 
ık olur mu ya 1 Zaten kırkın- §ubeye müracaallari ehemmiyetle i-
' sonra azandan korkmalı, 88 inci haftanın dördüncülü- lan olunur. 

Cuma günkü maçlar 

lzınit Bele~iJe Riıasetin~en: 
l/.mit Bciediye;inc ait rıhtımda 'apur iskele~i ittisalinde mü· 

hcmmel bahçesi Ye derununda büfe mahalli blllunan otel ve ga
zinomın iiç ~welik icarı pazarlıkla Hrilecektir. Talip olanlann 
~artnamc i\rııekkrini lzmit Belediyesinden talep ~tmeleri ilan 
olunur. 

er, ya bu azış yüz kırktan ğünü Galatasaray lisesinden 
·a olurn, Allah yardımcı ol- 317 numaralı Tahir Bey kazan-
ı. mıştır. Yazısı şudur: l.tanbul Futbol Heyetinden: • 

Bu haftanın en mühim habe- 30-1•931 cuma günü icra edilecek Türkiye imar Bankasından: El ve cep ! . lik ve şi1d maçıan. 
ı ri Menemende inkılap mahke- llıinci küme Kııdıloöy: Türkiye lmar Banka>1nın 1930 senesi umumi heyetinin 118 iUblt J9Jl 
J)ünyada biribirine mahsus mesinin bazı mürtecilerin mu- Kumkapı ·Hilal ıaat il Hakem Nec- cumancsi güoü saat ı 5 te lstenbul'dı Yeni l'osıahınc arkasında Aşır efendi 
~l" ı;ayılırken, en bqta; (El hakemesini bitirmesidir. mi Bey: cadde>iııd' Alyanak J lanı ahınd•ki merkezinde adiyrn toplanacaktır. 
Jep) gelir .• Hiç bir çift yok· Mürteciler inkılaba kar§l a- Altınordu - Kasımp aat 12·45 Asalcttıı nya vck:lleıcn en aşağı elli hisseye malik olan hissedarların 

Hakem Necmi Bey. 
ıi bunlar kadar biribirlerine yaklandılar onun bir evlıidını p K tul 14 , 5 h k ı~tima ıaılbinden bir lııfıa cYıcline kadar homil 'eıa sahip olduklın era . ur uş saat .~ . a cm • 
Jıeğe mahsus olsun!. şehit ederek, onu ortadan kal- Necmi Bey. , vesaiki bankamııa tevdi e<krek mulc:abllinde dühuliıc kartı almaları rica 
~kin cebe girecek el, insanın dırm~k istediler. Fakat unuttu· Birinci küme, Tıılııim Stadyumda: ·oıunur. 
li eli olmalıdır. Başkasının- la_r. kı h_e~ bl!dan~n ağaç dah~ Anadolu - Topkapı (Şild) saat ı ı 

t I kıl~ hk hakem Saim Turgut Bey. 
iırdi mi, i§ değişir .. Dün ak- gur ye ışır. n ap .ma eme~ Vefa. 1stanbulspor (Lik) saat 12,45 

k d 1 d b .. t onları sorguya çekti. Baktık ki hakem Sedat Rıza B. 
ııar a aş ar an ırı ramvay 0 .. k.. .. .1 h · k 
ıd k d .. .. .. Ü b. un U mürtecı er enıen ın ı- Fenerbah•e - Beykoz saat 14,45 er en, par osusun n ce ı- C . . ld 1 ' 
<\risi eJlni sokmuş, 

0 
da a· lapçı ve i.imhurıyetçı o u ar. (Lik) hakem Niyazi Bey. 

RUZNAME: 
1 - ;\lecli,i idare '"" nıuraklp rnpnrlarıııın okunması 

:l1.1.lannın ibrası. 
'.:! - 19.lO senes· bilinçosile mc,·c ııdıt tleft<ri, kılru 

tetkiki ve tasdiki. 

ve meclisi idare 

zarar hesabının 

3 .. Temettüun tevziı ha .. ınd:L idare mccliıi teklifinin kabulü, 
19.11 s nesi için .~~ıp intihap ve iiaetlerinin tayini. ;rağızın tramvaydan inme- Dün Mehdilik davasında bulu' Kongre 

.;pıani olarak Polise teslim nanlar, bugün kabahatlerini bi- Davetiyeler zate mahsustur. Kızıldizede seyyar J. an darına pi-
~- .ribiri üzerine atarak Cümhuriye Dit tabipleri cemiyetinden: 
mına elin cebe girdiğini bi- te yardım etmek istediler. 30-1-931 Cuma günü saat 14 te yade alay komandanlıg"' ından: 
arkadaştan başka gören Boş gayret ... Zira İnkıH\ba Türkocağı salonunda aktolunacak 

, Halbuki (elin cebe girdi- karşı kalkan her kafa mukadd( umumi i~timaa bütün meslekdaşlann -- 35000 klcıtlan 45000 kiloy:I kadar saman ellibindcn 65 
teşrifleri rica olunur. h" c ·ı k d JOOOO i 4 O k ( d n iki ki§inin görmesi lıizım ratımıza hiicıım eden her el gi- ııı ,;ı O}a · a :ır ot < en O 00 i oya arpa 7 50 en 850 

k.. Buna göre bir yankesici bi ezilir. Müsamere kilı>y:ı kadar gaz ı 50000 den 200000 kiloya 'kadar kuru tezek 
dısını isbat ile evlenme ara- Korkuyorlarmış!.. Korkuyor Güzel S8n'ııll~ı Birliğinden: aleni urnli ile nıünsha>ııya ı,onulmuştur. 2 - münakasa 19-1·931 
kı bir fark yok!. lar, zira akıbetlerini kendi elle- 29-ı-931 perşembe giinü saat 17,30 den 21 giin miiddetle <levam edecek ve f)-2-931 tarihine müsa-
B FELEK rile hazırladılar. Korkmasınlar da verilecek müsamereye aza ve da- di! JJ<\Zartcı,i ,,"iin[i s;ıat 14 Beyszıtt;\ sfyyar ı·andarına birinci ca-

, 1 k ı· h k · ·d·ı vetlilerin teşrifleri. 
' t· zıra n 1 ap mu a emest a 1 • -----"--------- bur kuman<)ıuılı"'ında müte~tkkil koıııisyonca !Jaılar haddi Ja,_·ık 

r"aliahmer kon'"'esi d. ı· h ı 6 

~ 6" ~r. rti a gürlildiiğii takdirde ihaleyi kat'iyc icra ohınııcak. J - Talipler 
d '"'"-L-- B il ... Şu Yakında mahkeme adil kar:ı-uauunncr eyo u n.ua be- Riu viltj"~tiııin Mhavi Hhiyc>i mecmuuna lıfr veya bir kaçına pey sıirebifüler . .J. - ı\lünakısaya 
iç.: Hililiahmer Beyo .. lu kaza rını verdikten sonra bu vak'ada f .~ Al d Hi ,. k k eşra ıııulll cm ar zade ·ımı il. ltrirak cc.lccckler bedeli muhaınmine göre saman içiıı 135 ot için 
l'!';0in senelik konvresi kanunusa apanaca · •-sa hiı· bu•alı•ı mlitea~'p ı · 

a- F k k ki İ ·kı·ı .. ı · " .., ece 1 244 arpa için '.17 gaz için 30 \C tezek idn 225 liralı~ teminatı 
g 30 inci Cuma gilnü saat on a at ne yazı stı a ta- merndile wfat edcr•k bugtın ailesi • 
Nkaza merkezinde ıop!anacagın- rihinde altın harflerle yaz ·Jan makbeıesiıı< defnedilmiştir. Kederdld• nrnYakkatc· 11kçasını usulen kumisyona tevdi edecekler . .5 - erzak 
b~ayı kiramin tc!'"iflcri rica olu- bir kasaba İnkılap tarihinde la- oil•slııe beyanı ıaziy~ı eyleriı. v~ mahruk:ıttrr mahııl ve ıarilı teslimi dlger şeraiti ~nlanrnk için 

........... l:lu ak~am .... ~~ 

:~ A ı~Til1iK liN~Ml~I 
i R 

T 
ı 
s 

Sin iÖ7.lü ve şarkılı bilyük bir film 

da)a takdim edecektir. 

Ronald Colman, Jean Ben- \ . 

T 
ı 

net ve Montagu Love 
tarafından temsil edilen UPTAU( 

oo 

K BlttD~~ DRIMM~ 
SINJ<:MA İlaveten: FELİX KEDİ [ Canlı resi ......................... ~ 

••• Bu akşam Melek Sinema 
Göz kamaştırıcı Froıısız komtdl uthci 

MARCELLE CHANTA 
Bir kodın hayatında bütün dram ve aşk romanını ta» ır c 

BÜTÜN HAYAT 
umamen Fransızca aö~hi muazzam iliminde ıakdim cıJec 
(Türkçe mülı:llemelcr film Uurine aksetti<ilecek Biletler ş 

den sinema gişclerlnden ıedarik .edilebilir. Telefon Beyoğlu 
ilaveten: fOX MOVlETONE halihazır dUnya havadisle 
... .,. 11• •• •• ıo ıı •• ıı ır •• ır ıı ıs ıs ıa ıı ıı ıı ıı 

Bugün matineler ıenzilAılıdır. Progr•mda: 

KALBİMİN SESİ 
Bu ak$•m 

OPERA SiNEMASINDA 

lTiNl lPl~tARI 
Ü•iı lilaı şirketinin sesli \'e mu· 

zikalı birinci filmi 
lllntcn: DA(; J"JLM GAZı·:n·:sı 

lstınbol~un ••nazın tabi-

İ)CSi 

Türk ·ve umum &ikan 
>porcu larııım iştirakli• Ati
nı'da B3lltan oyunları 

J- htanbul Hukulı: ıalelıesinin 
Pireyi ziyaretleri 

4-· Uelphes şehrinde muhtelif 
eğlenceler 

5 ı 9.10 Türkiye glzellik 
kr•llçesl 

6- 1930 Anupa güıclllk 

kraliçe•i 
~- 1931 Yuoanimn güzellik 

kraliçesi 
8- 1931 Tiirklye gilıellik 

knliçe•i ve intihabatı 

Yerlerinizi evvelden 
tedarik ediniz. 

Fiatlarda zammiyat 
yoktur. 

Bilıün Hıısya 

TARAKANO\'A 

('srlırın sırayı: 

T A it A 1\. A N O Y A 

!\Je,·~imin hırika~ı: 

T A R A K ,\ N O Y .\ 
ı~nrrı ı .JE.rg NNE 

Ol.AF Ejı)RIJ 

tarafından 

Sahne \'aıii: 

HA Yl\IOND Bl'.:RNARIJ 

MlXiM 
Her ık~m 

DUO BA~HLANOF 
" Ölüm raksı 11 

' 

~EKER • 
en güzel 'e sevi'llli 

.... opeuıinin yıld11ları 

Bu akşam saat 21.30 
FRANSIZ TiYATRO~ 

SAl\IARDJI YUNAN 
TRUPU tarafından ve !'. 

Laut:ıri i;tirak;Je. 
IGLIKIA '<AN.'ı 

'l mnkl perşembe •k 
hüyiik Gala olara 

. ll.'ı Y ADF~RE 
Cııını ~ünü birinci m 

-uı 14,30 tc 
TO DIA VOLO Pl~ 

ikinci matine sur Hl 
CIIRISTI:; 

l'ok yakında: LA Fi': 
A UHERJ\IINF, 1 KOR 
KATEIDOS ve CHIFH 

CHIFFONETTE ------=-· Şehzadelıa,t 

l\JlLLİ SINE\J.A 
Emil Jannings \'c ı\ 

Dietrich'in temsili mu 
hırı olan 

MAVİ MEL 
SESLi SÖZLÜ ve ŞA 

nam ~abescri böyill m 
kiyyetle devam edl~or. 
J\yrıc•: l'OX .JURNAL H 
dünya havadisleri. Matinele 

4,~o. stl\·areler 8,30, 10, 

l(,~aliln dünyanın 
l eşhur çocuk beki 

1 GLAX 
müstahzerinin m 
deki çocukların 
lenmesi için en 
kemmel bir süt 
ğunu tasdik ediy 

Pan ı;altı tiyatrosunda ~acı 

Komik Şevki B 
Tlmıırleıık tarllıt bü)'i. 

perde komedi variye•c. 

j d~;"!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!'"" ..... oc!!!!l!!!n~e~tl~e~y~ad;e;d;ı~·ı.e~ce~k;.;....-.!!"""""!!!!!!!!~~!!!!!!!"!!!!!'!""'~~~--~!!!!!!!'"!'!"'!!"~~~m~:~z~k~ttr~h~u~m~i~s~o~ı~ıa~m!!ı!ıü~ra~c~a~aı~l~ur~ı~i~la~n~l~ll~un~t~ır~!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!"!!!!~!!!!!!!!!!!~ 

Y

ry . .Milligei.i!nl~~J~€:b~i~riaim=a~niı.-·~-;9;6;~~!=!!!~~ 1 lanmıştı. Bensiz olamıyord..-. pediklerimi birer birer kulağım 1 medi. Ağlayarak soyundum, ağ 1 kiysin inkarlannı, günahlarını, 1 malı idim. Eğer, kendi 
eBni gönliinün bütün genişliği- ela canlandırmaya çalışıyor, ru- !ayarak yatağıma girdim, ağla- faziletsizliklerini nasıl affedebi mek için cesaretim olsa 
le sev{] iği için her şeyime kat- hundaili sarsıntıyı, değişikliği, yarak ve meraklanarak ba§lmı lirdi?... nu yapardım!. Hem, 
lanı yordu! isyanı Vf" bıı reaksiyonun onu yastığa koydum! - Onunla t>vlenmek bana ıs- Belkiys, Prenses Belki 

Bilmeyonun, ben de onu se- nerelere kadar sürüp götürebi- ':' * * tırap, işkence, eziyet vermez diki Belkiys daha yaşa 
viyor mu idim? .. Sevdiğim için leceğini tahlile çalışıyordum. Teselli, avunma, hayal ... De- mi idi?... tiyorum. Ölümümü k 
mi ağlayordum, yoksa sadece Hele: nilen şeyler olmasaydı insanlar Ve .. Gene emindim ki, ben le hazırlayarak değil, ge 
alıştığ·ıın ve hoşlandığnn için - Yalnız, yapa yalnız olmak ya delirirler, ya hapisaneleri Nüsretle evlenip aile kaydının düften bekleyerek ya 
mi ağlayordum ?. Niçin onun gi en iyi şey!.. doldururlarıdı !. içine girdiğim gün yaşayamaz- ğrm ! .. Eteıll JZZET 

Hli. yandım ve hüngür hüngür ağ. ~li~ini birdenbire bir boşluk gibi Dediğini hemen söylenmiş gi Yattığım yerde düşündükçe dmı. Pis, kirli, müteaffin, fazi- Kendim is;in yaşayon 
biiok. Bak bakalım öteki o- lamaya haşladım. Su, yaşlar ıçımde duydum neden hemen bi kulağmıda işitiyordum. Aca kendimi haklı buluyor, !etsiz, miinkir bir kalıp içinde Yaşamak için yaşayo 
kıla filan var mı?.. Cahidin ayrılığından sonra göz h:rşeyisi ;ı!n~en alın_an bir hü ba, o da benden ders mi almış- - Baş'ka şey yapamazdım! .. temiz, hassas, vicdan ve seciy~ Hayatın bir çift öküz 
te * ':' * !erimden sel gibi bosanan ilk a- kumdar gıbı bırden bıre başımı tı? .. O da, Diyordum. Zihnimden bir çok li bir ruh yaşayamazdı. Yenı tına binerek y•yonım 
or on dakika sonra, hizmet- !evli ve coşgun yaşlardı. te_7ssürün "kiyotinine,, uzattm~: - Yaşamak için yaşamak!.. suallerin muhakemesi geçiyor, Belkiys'in ruhunu öldürmek i- Niçin, yaşamayayım?. 
la geleli: Talisizliğime ağloyordum, Goz J:'.a~_larırı;ıı: ı:nanas: n_eydı, Demenin sırrına ermiş ve bu onların cevaplarını, müdafaa la- çin kalı~ını da ölclür~ek! ~idik kendi elimle kendi gır 
de.Baktım hanınıefencli. Hiç onun gillü;ine ağlayordum, bu te~ssur.~~ n~_çındı, ka_lbımı ke- andan itibaren tesadüflerin ge- rını yapıyor ve üstüste soruyor didik edıp bire.r kemık gıbı sırt sıkayım?. Görmemek i 
nirdc yok!.. geceki mııvaffakıyetsfidiğime ınıren uzuntu nedendı?.. lirine kendisini kaptırmış mıy- dum: !anların, itlerin, sakalların ağzı bilmemek için mi, göriip 
mrımadım. ağlayordum, Jıerşey, bütün ha- Ve .. Merak ediyordum: dı?... - Onunla evlenebilir mi na atmak liizımdı!Bu vücuttaki memek için mi? .. Ben k' 

51 '1asıl olur?.. yatım için ağlayordum !.. - Çok sar.hoştu!.. Ben ona iyi bir örnek mi i- idim?.. fenalıkları toprak bile örtmcz,o maskesindeki ipleri 1 
· n11im, ben de arandım. Katıla katıla, damat larımda- - Bu saatte nereye gidebi- dim, yoksa fena bir rehber mi?. - Onu Cahit gibi sevebilir bile bir insanın lbu derece fena- elim. Ben ki, on parmağ 

Hün apartmanı dolaştım. ki biitiin suyu çekip gözlerim- lir?.. * * * mi idim?.. smı kendine maletmek istemez kara taşıyan ve her rast, 
-ı se~n yoktu. O zaman içime den akıta akıta ağladım!. - Bir yerde düşüp kalma- Ağlamam, - Ona bütün hayatımı tah- di! O halde: ği insan alnına fazile 

sif' düştü: Ve .. Merak ediyordum: sın?.. - Zavallı Nüsret, kim bilir sis edebilir mi idim?.. Ben Niisretle evleniyo- ciamgasmı vurmak için 

P1 ocukcağıza bunu ben yap - N~reye gitti?.. - Bir kazaya uğramasın!.. şimdi ne oldu?.. - Onu sevmek 1 i · - rum ızö7_etl•vAn h u., _____ _ı__ı~~aiüi2---.-1-...__ı.'---l''c..;..• ~L' 
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-. Kasap dükkanını soy-
Hava Sehitl eri Poliste J mak istemişler ·--·--- D . a"" em Evvelki ,ece ... t 17.30 raddele-
(81.11 hinncı sahıfede) evrı rinde Kliçük Mustafapqada Y~-
ndanı Rahmi Beyin iş;ıreti ile caddesinde kasap Cemal efendiıuıt 

L.nlllıftır. Rahmi Bey abide önün S dalla Kilyosa ~Uklrinnuı Uç pbı• ıelmit ve ellerin 
"'.'

1
rlanan kürsiyc çıkmış, ve ··- an de ıat.ac.elar oldup halde kasap 

ı scliimlamıya davet ·~.tir- gelen Cemal efendi ile otlu Selim efendiye 
kez kumandanının bu davetı uze edi)di hllcum etmif!erclir. Sokakta bulunan 
lıazır bulunan boruzan çav~şu V (f tevkif çırak 1-il da kasap bıçağı ile bu 

al oı;alın,ş, askerler selam· vazıyc· O . d ııaııdal· ba lı hrrarzlara mukabelede bu-
11lış.lar, siviller ııapkalarıru çı~· DUıı Kilyos sahWcnn c bilmi· ta nca ti ede liııler c•lmit 

: abideba önündeki ve bütün şchil'- dan karaya çıbn ve Tür~ ya· lııam~ •• vdane ncb. c. derrest edilmiş ve 
frakla indirilmi' ·• Fa- ı.:.ı : • ...ı.rma tara ve buwar ırı 

r yarıya ••. . yen bir ....,.. ,......--- hlı:jbt netice- ı .. türülmüştllr. 
L·•-P&r-kında~, Bcyazzrttan, Selımı· kalanmııtrr· Yapdan ta Aı-ıtyadan :ka:;r;üo::;:•,,:C:;0;,;;~;;,;;,~-""':'---

-.:_almiradcn, Maçkadan top- sinde bunun b~ kan VoU is- Çorl• icra mcmurlulundan: 
... :-··u~ btitıin gemiler fabrikalar, · atem aeyahatınc çı hmf- · k 

.. iik çal.;,,ya başlamış ~csaiti nak- d~v~ bir Alınan olduğu anlafı Açık artırma ile parayı çıvrılecc 
t oldukları yerlerde ' durmuşlar· mm e rtu gapt ıaeakuluıı nt oldufu: 18 tarlı 

.'· Bir d>kika sonra selim vaziyeti tır. An.calı: ~olfün ~tü~dc. ~";':elli- ı çayır ı mera v_e bir ~tabı~ ~erini 
Yet bulmuş, bayraklar kaldml· imarlı"' İÇUl tevkif ~!mil 11 edil· havi mı müştemılıc Çıfdlk ıboıyesl 

s ve h k o ,.. .._ üz polısc tcS m d ki 
are .et başlamıştır. yeye verilıne•. re . . Gayrı menkulun bolun ufu me• 

'4 VA ZABITINlN NUTKU miştir. Volf cliyo,{;;· Uç arkadafll1' mahalle,~ sokığı, ııumuuı: Çorluda 
Seıltn · · · · ld hava "- Ben ~ · de Almanyadan Uç Hacı Muradı çiftllll. 
ıı.... =e~ı ~te;mL.. bir ayın on se~a nehrini takiben Takdir olunan kı ymcı: 15000 lira. 

iru edilm. J.. :aım Bey hi- byahyı~ "~. Ben sandalda yalnr.& Arııruıanın ııpdıca&t. yer, gün, 
İnde tayyar~ilerlmize hitapla :~im aR:manyaya ccldik ve Tu:'~ suı: Çorlu icra daireli 1-3·93 I 

r'ltliıbı.. d · . ktık Fa kat an 
6 .. cıniştir ki: dan Karadcnızc çı . '.b .. izi kay· pazar suc 14-1 · 

'4ıııal>~ .iptidai vesaitle .:roroslar'.l tarak f~.n~ çıktı: B•~.:n1';:ıgalar 1 • ı- işbu gayrı mcnkulun ~-rm• 
ıı11ıı. k ~çın havaya atılan, oz yurdu bettik. Gorulmeıııış 0 olduğuma fUU'ameJI 1-2-931 tarihinden ıtıbı-
-

19~ uğrunda can veren k~~ raeında parçal~nmamı1! 
9

,n_35 No. ile Çorlu lcca dalrc-
•• ldıitle · · ··ım din. Tür un ha t ediyorum. ren "" 
~l v:'' s:;,;tıo : ın:·i.çin yur· haliA ıca"::-•·nmın boğuldupnu san- ılnin oıuınen numar .. ında berke>in 
dııııı ra nı e . r .- .. · · · lttır llAnda yazılı UZun yalçın tepelerınden &JttıUZ. nediyorum. . . etmek, gorcb!lmosı ıçın açı · 
llilıaJetaiz yüksekliklerde çarpıttı· MabadlllWl Tlirlriycye g hatı olanlardan fazla mılQmac almü 
::: hi&c yeni cenkler öğrettiniz. Biz Bahriııefide çıkmak. kayıkla ecya lııtcycoler, işbu şortoımcye v~ 930 .. 35 
~riniz üz~rinde yo~dan ikmal etmekti. .. ~ doıyI numırasıylı rncmunycdmııc 
l't~ • hcde~e. ulalJ&calı:, s~ın .. b;:_ B • intihar teşebbusu müracuı ctmelldir. 
llıııı ıE_ızbunzadanfen ıkmal ed=IJ:"vetli- Galır t da BudaPC!tc aparttmaftlll- 2- Artırm•ya iştirak için yolardı 
ler -T sonra ıe d a a F tına H çatışmak ti ... d be teminat 
. e "e halka teşekkür etmiş. tehi e- da oturan Fa-11 a · 

1 
d·rmi· yazılı kıyme n ruz • ~ 

rı Odirnıa . ha atını nihayet en ı · ı l<tlr 
mış ır. tan bezıııış, Y. E iki gün bir gö>eerı ece · . . . oalıi olm 

., I MI N e brar vermış. vve . 3 Haklan tapu aıcilik t ı 
••AK YE HANI ~tu kibrit alılrak ba9~rı~ . ~. :-"teldi .ıaca1<tıları. dis<?" ~· 

HiTABESi · di da karıştırıp ıçmıştır. Fa- yan ıpo ~ı. baldo ..ı.iplennuı 
tcntır yo b 1 tır c1arlanD ve .,....._ . faia 

.... sım Beyden sonra tayyare ce~ kat az sonra feryada aş amış .. bu........_ ... baıuaale . b ·~.ı:---
llıiyetı namına Nakiye 1uıntm bir hı· Fatma Hanım Haseki ha~tahan~ne nla dair oı.a id~"!nı .~! .u, ta· 
talıe irat etmiştir. Muhterem vatan- tırılmıştır. Hayatı tehlıkededır. ..a.;...ıe.. itibare~ ~ gun ıçınde.ev· 
daşıa d. N kiye ha- ya k d ...., -abitelerıle birlikte memunye. nıın ~t ıbcsye ~ödze başlayan er:atlerinin 16 uygunsuz a ın _;u bildirmeleri icap eder, ıılı:ıi 
t •. a ın e vatan 5 

• . uh talimat- • _u __ tap oic.illile sabit olnıı-
a Coklere kadar uzandığı ÇC~ •: Polis ikinci şubcsı, f ~ş ver· halele ___.., u . . • 
~elerdc vatanrn kurtarılması ~~ o: namesi tatbikatına ehemmıyet ,...ı.r~ =~elının payl,maaın 
~n, yanan, aziz şehitlerin lıiclise• mcktcdir. ·varından 16 da.~ teril.;. süııde wttumaya 
ha hadetıerini tebcil için toplanıldı~• Beyoğlu, Galata ve cı .. dUrlüğüne . ~ - ecl :.ı arttJrma prtnameoini 
bi tır~ş ve hitabesini ord~J'.a ~~ uygunsuz lıadın, po!, ':: Emrazı ::= e l~mlu maJUm&b ıılınıt 

~ n_ıınnet ve şükran cüınlcsı ılc bıtır getirilmişler ve ora ·ne scvkedil- bunı.:,ı ~amen lrabal etmİf ad ve 
lllışttr." Zührevi.ye JıaııtahanCDI itibar olunurlar. Oıtünde bırıılı:ılaıı 

SADETTiN FERiT B. iN miflerdir. ela tanzim olunan ·--'-·tün bedeli zamanmda •• 
B nlar haldan ril gayrı mcıaau ---'---' "-'--' lıir NUTKU .u mahkemeye ve c- nlmeae c•:rri _. ... .......,. art· 

Müteakiben şehir namına .JChir tatk~ı:'~ı= tecziye olunacaldar- tırmıı ile aal>hı:_ ".i., ~ ~ ... :;ıı 
~.ect.iai ilzasmdan Sadettin Fent! :r. nmı ~::hükme hacet hı-,:: 
~r~e çıkmış, ve "Muhterem ':nıı Sütçü kavga.c;ı urular ..,..;::,...U..izce alıcıdan taJı. 
\'aş vatanın m~~İı taYYa lı:ı . inde iki :Üanur. Bet aumaralı flknıdıılı:i 
<cc~~ıa.ın~ koru~••. ı~t ve ga.ter. tııfuıtafa ve ~a~r n::Cedc Halı:- tart t.laald<uk .-ı. lı:a,.dile üç defa 
diki ı:ının yaptıgı hızm ııeJıit tay ııi!tçil lı:avga etmişi • Mustafa beinJclıldan _.,. p)'ri menbl en 

r e~ı g~yreti yad eder.kon tebcil 1ı:ı bir bıçak yarası almıttrr. ı. artbranm iıtünde bırelahr. Şart 
~ CCılenmizin aziz hatıra.:'° tur Bı,ı 1 polisçe aranmaktadır. :ı........k etmez-ntırmıı geri bıralı:ı 
bor:k hepimiz için lıi".~.n~rla ·yad Zavallı kızcağız , bp alıcı taahhüderinden kurtulur ve 

u zeval bulmaz §"'" rdu · d ki ··k · t ta k lk 

u 
bcınbuldan: Adanı, lımir, Alı· 

.. bir, Kula, AnkaradıD: Kayseri. 
Konya, KonJI Abarıy, Keyscri lu· 
ccıa. Tokat, Kataman mıhaklıulao 
scvbdileeek mefnışııın ambalaj 
yıpılualı: mahallerine lıd tr nakliyesi 
tazarlıklı ihale cdllecekdc Talip 
olanlann feraiti ötr•nmck Usere 
bwıbufcla Adliyede Adliye lcvuııa 

mümcyylzllttne aııırıcaıc ederek 
tekili mekıuplınnı :il klnunussııl 

cıımartcsl gUnüne tadır vermekn<131 
lüzuma illa olunur. 

Oıtcndar Alıuıc:ı lcrı dıireslnden: 
Bir dtylndcn dolaıı mahcuz ve 

pırayı çevrilme.ti mukarrer kuyolı 
ve yatık 1-2-931 mlhiııc müsadlf 
pazar gUnu Üskildardı Bit pazarın
da açık ırcırmı suretiyle 11ulıca· 
gından talip olanların yevmı mel· 
kOrcla hızır bulunacak memur< rnil· 
racutları ilAn olunur. 

lltınbul iklncl icra ıncmurluğuodsn 

Bir borçcan dolayı mahcuz ve 
furuhtu mukarrer bulunan f:rinmın 
marka ve Arinlsıuan [ocoğraf aıald

nası ve kenJislne mahsu> ampul 'e 
plrizlerl F. 20 ve..ıire 31·1-9.ll 
tarihine müsadif cumane;I günü :ıut 
f 4 de Çarjt bedesteninde bilnıüza· 
yede Satılaca~ndon talip ')(anl•r ~n 
ve saati mezkOrda mahallinde hazır 

bulunmalan llAn olunur. 

Piyango mndiriyetindc-n. 
Tayyare eemiyed şuabıtt için 

bir senelik Kırtasiye mUb•yaa edl, 
leceğinden itayı ıalip olacakların 

pey akçaları ile birlikte ~I K. sıni 
cumırc:: ~f .'iUt 15 te: 

Keza ıuabat i?n m(ı;vedddlk 

ve ıebyizlik klgıt ıab eııirıleceı!;inden 

tıl:>a talip olacakiann f şubac pazar 
günü saat 15 te piyang•> müdürlü· 

ğün<lo müıeıekkil tayyare cemiyeti 
mü'ıayuı komisyonuna müracuc• 
tarı. 

Emniyet Sandığından: 
Fuat lsmaıı Bey tarafından 12· 

10-929 tarihinde sandığıtlll7.a 
bırakılan para için verilen 4380 

numaralı bonoyu kaybettiğini 

söylemiştir. Yenisi verileceğin

den eski bononun hükmü olma· 
yacağı ilAn olunur. 

etnıeğc cümlenizi davet ede':'.__':__; Arabacı tdrisin idareııın e dd ~ tS ~ lıirinci ...,.. iki 
Ya ıev ı · .. kran ve .........- . ttsldidarda ToptllJI ca eaın· - n 
det! . a . va pezır şu . " dedi. arabası aşında Naciye is- c.i olma1ma •• gayri menkule taallük ve teavün 

Etıbba muadenet 
erımı takdim edenm. den gc.;erlı:cn 5 Y ak yaralamış- eden kanuni halı:ka "' oatqm tarzına Önümüz· 

• cemiyetinden: 
MAT EM HAV ASI minde bir kıza çarpar söre diger tartlar. 

Sadettin Ferit Beyin nutkun~ tır. k 1 mı•tır Ariıırn'a birincide; ihale tarihine deki cuma 
ııı·- kaSJ Gopelllll A b cı ya a an • · günü ay· Uteakip bahriye ınuzi tadı. ra a l k .. •• den kadar Hrgi ve Evkaf ve Belediyeye 
~rş Fiineler'ini çalmaya. 1:.nga Harfendaz l yuzun olan borçlar borçluya aittir. hk içıima 
•sktem havasından sonra. bı~l silih .... efendi iliminde birisi, Y.a· Yazılan Gayn menkul yukarıda vardır. A-
. er tarafından havaya li~ Lu~f~d na ıar atan Mehmet ıs- göste:il'n l-3·r3t tarihinde Çorlu zayt kira-
•tıldı ve resmi kcçit başlaTı. nı~ddakibir a:ıamıa kavga etmifşlerd'. icra memurluğu odasında işbu ll~n mın Türk 

RESMi GEÇi mın e k ·ıe Lütfü e en ı 0 ,. n 
R el kol· M hmet sustalı ça 1 1 ve ~o;teıilen arrırmı şartnamesi ca,..ı a 

<rd Csmi geçit başlarna~a; ev:re par yi •yaralamıştır. dalre;inde satılacağı ilAn olunur. gelmeleri. 
kı u ~u'?"nda~ı ile va~ı ayyküraiye s·ı·ndire çarpmış ~.;,:;..::..:_ __ .:.:____: _____ .::._ ___________ _ 
nın onundt ıhzar edılen .. 'nin J 1 • Jandarma imalathanesinden: •·ıkınışlardır Sivil davetliler kürsıf nı iki gece saat 11 de Bagd.at k 

~I. asker d~vctlilerde sağ tara .ıle dEdvve müteahhidi 'irkctin .l'.ol .us- jandarma için kapılı zarf usulilc 8176 adet maıra mıll>ayaa olunaCJı ur. 
••~aı k.be sıra 1 

ca esı · dir malrinesıne Münakasa 7·2-9JI cumartesi günu uıc 14 de Gedikpaşadaki Jandarma ~·-": . ettiler. Mütea ı .n bbiye, ünde bıraktığı silı~ . •. 
1989 _,,rıye ınuzibsı harbıye,. tı t .. Mustafanın ıdare ettıgı. . . . imaUthınclindc yıpılacakıır. Şartname imıllthınedcn verilir. Taliplerin 

deniz harp ve lisesi Kulelı. :it•; fOlor 1 otomobil çarparak s~ın~ırı münakasa gününde temlaaıllrile l>irlikte müracaat etmeleri 147.ıındır. 
lise~eri hava gedikli küçük za uziı:.sı, nu;:ra .'tmiş ve otomobil klimı en 
tabıt mektepleri ile fırka m u ta p oluıUJtur. 
Piyade taburu süvari bölüğ_U. toPÇ hurdahaş b·ıın camlan üzerinde kan 
'-- • D ..,,...,.faka, Otom<> 1 ı·· yaralı-...,taryası, polis taburu. a.""'f'-. t . örUlmüştur. ŞO or 
tıkck ınuallim mektebi, Feyzıatı, a- lekelen C • 

t b -~ · lı:ız ve dd~rr:::::::::::::::;;;~:;:::==~ ıuı ul Galatas~ray liaç>Cfl, . il • ~ · ı 
erite~ ~ıneli hayat m~~bi ·:~;:. [ Sın' enıa • Tiyatro 
&CÇtiler Saat tam on ılı:jye ge · -
Geçit r~den sonra merasim• nı· i B Dartılbedayi 
lıaYet verildi. ıS. • 

ANKARA TAYYARE ıemetll•rl 
iHTiFALi 8tı akşam saat 

ANKARA 27 (A.A.) ~-Şehit ta~- 11• llfJlftSI 21,:lO da 

Yarec:ilcr ihtifali ~ ııeJıi ~ ~ ta----'ı · · · metfun iıulUDduk· ~ BiR KAVUK , ,, .. çç.ı erunızm pıl· 1 
lart lbcıbayram mezarlığında ya'us· o~:VRILD 
lllıftır. Merasimde ve!ı:jJ)er ~ 
lar ordu ümerası ve milli müdafaa ı·orihl pİYC! 
vcı.aıeti erkanı ile halk fırlıası ~ ı:; 1 1 3 perde 
Yare cemiyeti azaları ve muh ;ı-

3 
tablo 

Yare şirket ve fabrikalar~ mlln :11ı itli 
lcri ve askeri l<rtaat ve binler<:• Yazaıı : 
hazır b ı ·tur · il ~usıhip zade lıtcr~..':::"!at .tam on bire!;.: 111111 Celll 
lan üç lop ile ba9tanmıJ. ve me ola- ·ı alı aabkaaı 
Yerind allmctı matem Bu ıkşıaı llnı orm 

eki baynk ad üfıue 1 1 de tcazillt vardır. 
tak yarıya indirilmİ§. aslı: .; ~t- bi et er .. sut 

18 
ten iriba· 

!er ııelim durmuş ve hal . . y ıın G~e ber cua 
lerin lıabraunı tu:i& etbl§tır• , ":.ın 
dakika devam eden ihtiram raarm e 1C11 ~ıır · ıı.. ...,. '°"utlu ti-
den sonra bava müs~rı, c.ta'rfrr- 11 t:ı cdllmez. 
cemiyeti Ankara §ubesı ve ıbarlf ~yaero~~ya~~·~-:===~=-=~--
kası nımuna Aka Gü~düz ~ reW - Ekler Tiyatrosu 
Yekllletl talim ve terbiye daire9i . 
İhsan Beyler birer nut~ irat C: Ya~ <>ı--~::~ Riçianli 
!erdir. Nutuldan müteakip .::' baflD ()tiıılpiıı • ta "Hepeİ dişan" 
marş çalınış ve şehitlerin b eclim Bu alqalll 21,30 -··•• .. Cuma 
da bir manga asker ~et ve- ~---"" "Atina A~" ' 

···- oiluly ~- . ""'""" ı 7,30 ta atışı yapılarak mer-
14 

.,. ta cffepsı ., __ • "·harenin 
nı~=-t· ...., . .. zı 30 ta ,_ 
~ ır. . . . bava müste "Hristına • . . "tık ifk" Pa· 

Tayyare zabitler~ Ankara fU· PreJdC8İ•• CumartcS• ,. 
17 30 ta 

Ş&rlığı, tayyare cemıye _,...._ ye ar 14 30 ta "tik ifk "La• dam a 
besi ve muhtelif tayyare .,..fm_dan. 'He...İ. n:-.. •, 21,30 ta 
r b .,_ üm ·ııeri tara c r- .,_. 
a n .... lan m cısı . (denk J"Ennill"· ı• • •ı•ı• 
şehitlerin mezarlığına bırer ı•• • • • ı•ı • ı • • 1• 1:ı elektrik 
konulmu~tur. • B miftir Koıısoloshan e .. ud 

İZMlR 27 (~usu~•>.htifa~ laınbaİarmdan bir ~e w~.; 
gün tayyare şehıtlen ı etirilmiş ve bun1Jll ıçıne 

e a ddı, nutuk g. .1 Gazinin fotogaflan ko-
1 e resinde 

Afyon memleket hastanesi baş tabipli
ğinden: 

Hastanemizin ihtiyacı 62 kalem eczayı tıbbiye münakasaya 

konulmuştur. Tarihi ihale 8 şubat 931 günil saar 15 de Afyon 
encümeni daimisince icra edilecektir Ltste ve şartnameyi görmelı 
isteyenler !stanbul ~ıhhat müdlrlyetlne müracaatları ilin olunur. 

Bllul TlYllRE PillNGOSI 
YENi TERTiP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 

üçer k~idelik iki kısma ayrılmış 
gibi bir şekil almıştır 

Mükafatlar keşide sıra~ile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

ıoo,ooo Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına başl~mışhr. 

Alman Kitaphanesi 

ilanlan •c:on Rartmur. 
Sırkılı film. 

.. 1s·~~lıu_ı_be~ıed-1-res-in-de-n:-T-ep-.... "•s•E-Y·R~IS•E-F·A~IN•.• 
hirhane memurlarına 42 bade- -

melrrine 18 takım elbise pazar

lıklı ,.apurılacaktır. Taliplerin 

levazım müdürlüğüne müraca· 

atla şartnameyi görmeleri ıı-· 

zarlık icin ık şartnamede yazılı 

evsah haiz kuma~ numunesi 7!i 
Ura mu vak kat remin at akçesi le 
herııber \!9- ı .93 f pe~-mbe gil· 
ıııı sut on heşe kaJar mezkur 

miidtırlüJıc gdmckrL 

* * * 
Bazı e~yaya ait rc>iınlerde 

tebc<ldiıLlt icrası su rı-til< t:ın 7.İ m 

edilmiş olan \'eni oktruva tarı 

fesi vilA}·ct gatcccsik 3 k:inunu· 

ev\·cl o;ıo tarihiıııle ııcw 'o: 
lliln e,lilmı~ oldu~und:ın ca.iınat· 
nam,· ahkA'llı muclhl1ıcc :1 ~u· 

hat IJ.1! ıar;lıındc·ı itilıarcn ıne\· ı 

kıi mnireı, re p:-im thciıı tnt· 

hik .,dil<'ccktir. lllnacnııleyh 1 
primden mu tef'• tılacnk olan 

mcmkk t m:ıhsııf.lt \'C nınmı). 

l:ltı h:ıkkındakı talinııc•ıAmcnin 

7 ııd nıaıldc,ı zirl' ticrceılilc

rek alAkad:ıranı ı ııaz:ırı diklcar 

ve ittıhın:ı vıızolunur. 

--fı!erkcı accntnı Gılara köprü 
8aşı B. 2.162 Şube Acentesi : 
Strlı:cei .MühtirJır r.ade hanı 1. 
2740 

Mersin postası 
(L.\t:ı.ıoLU) vapurıı 30 ltl

nuııu.<ani cuma lO da Galata· 

dan Çanakkale, lzmir, ICüllii '• 
Bodrum,Rados,Fethiye, Finike, 

.Antalya, Aı.ıtye, !\lersin'e k:ıl· 
kacak dl5nüşt6 Taşucu .'ı.na· 

mor, D;ılran Marmarb Kuşa· 

dasına ıı&nyac~ktır. 
--~~-·~-~-~~-· 

l'raozon ikinci 
postası 

( ıu:~ı-ı PAŞA ) vapuru 29 
kı\nun c ·ani perşc~1bc akşamı 
Çaht.ı d.ı.ı lncb():;:, Samsan, 
('ın c. ~·a, ;ı, O~du. Giresun, 

Tralı:on, Riı.c, l lopa\ a kalka
c-:ık, dönli~ıe p~za~, Riıc, OF, 
Sürmene Trubzon, Polathane 
(;örclc Ciresun, Ordıı, fat· 
:;;ı, Unye, Samsun, .·inop, 
!ncbotu Zoııı,'1.ıldaga up;rava· 
c:ıktır. 

TAVlL ZADE VAPURLAR! 
Munıaı.am Ayvalık Posta11 

Selaınet 
vapuru her Per· 
~cmlıe akşamı saar 

'1adde: 7 - Taıiıı:.ımameyc 

merbut ceı,·clde muh:ırrı:r me
vaddan Tıırkive mahsulit \ e 

maııııllaanın okrruv a re ·imleriıı
dcn prim nııkdarlıırı bcı ayı tc~

vik tahakkukatt:ın ıcnı:il' ııre· 

nlı: kendilerine iade olunur. Hu 
madde mcıdbincc dahilden ge· 

lip primıl ·ıı mıhtdit mcrnd 11-

laıı oktruvu idare,ıne malumat 
verilmiycrck ithal cdildip;i hal· 
de primden miıstdir olmaz ve 
resmi tchnkkul. bcr.nuclbi ka· 

nun iki k:ıt olarak tahsil olunur. 

· l 7deSirkeciılcn hareketle Gelibolu 

Çanalkalc , K uçükkuyu, Altın· 

oluk, F.dremit, Rurbııniyc ve 
Ayvalığa ıızimN ve avdet edecektir 

* * * 
lstanbul Belediyesinden: Metro 

murabbaına üç lira kıymcr tak· 
Jir edilen Ka,ımpaşada Zincirli 
kuyu yangın yerinde 1fi.16 ha· 

rita numaralı arsalar :ıra,ıııa 17, 

ıo metre murabbaı arsJya !ha· 

le .!:;ününde talip çıkmadı~ından 
ihale mUddcti ~ 2-9;11 pcr;cm· 
be gününe temdit edılmiş oldu.. 

ğuııd:ın cnlıpkrln şartnameyi 

gürıııck ı~in her !-'1.İn lcva7.lm 
miıclurliip;ıı.ıı-, mıız.I\ ~-<leye gir· 
mck için mczkfır gundı· saat 

on beşe kadar ~ lira .cnıınat 

akç.ılarile t:ııc-,rneni daim!}' 
m [ıraı:aatla rı. 

* "' * 
F.minonu bc!edıye şube mu· 

diıriyetinden: :\in cut eski tııg· 

lalar bilnı 111.ayedc satılac:ıgından 

almak .,ıcvenlcrin yemi ihale 

olan 2'1· t-931 perşembe gımiı 

saat 14 de kadar cncıımeııde 

hazır bulunmaları ilAn olunur. 

* * * Beykoı: şubesi ınüdürlugun-

dcn: Kanlıcadı Yeni mahal· 
lede Hacı Muhiddin mkağında 
74 numaralı hane harap ve 

maili inhidam olup tahklmcn 

dd'i mahzuru içiıı sahibine ha 

ihbarname tebli.ğau kanuniye 
icrasına teve~si.ıl edllmi~ isede 

bir çok taharriyar Ye tahkikata 
rağmen sahibi ve ikametgah 

adresi bulunamaıru~tır. Şu halile 

bekıtS& fennen gayn caiz görü

len mezkOr harap hanenin ta

rihi U&ndan iti haren on ~gıi n 
zarfında def'i tehlike:;lne müba· 
şerer edUmediğl takdirde ebni
ye kanununun 48 inci madde
sinin hltrıi ahiresine tevfikan 

dairece hedmUe izale! mahzur 
olunacağı. llk ve son tebliğ ma

kamına kaim olmak üzre ilin 
olunur. . • • • 

11'.ncü meni emanetce men'i 

muhakemesine kll'll' Terilen 
zabıta! belediye memurlanndan 
lsmail Hakkı ve Klmll efendi

lerin miı~tı<kisl seyyar esnaftan 
Hüseyin efendinin mahalli ika· 
meti meçhul bulunmasına meb

ni kendlalnı tebllgatı Uzime 
icra edilenıediğinden kararname· 
nln bir sureti Emanet Di vanha 

nesine talik edilmiştir. Bu !>tıpta 
bir itirazı varsa ilAn tarihinden 
itibaren bir ay &arhnda isdda 
ile makamı emanete müracaatı 

aa olunur. 

Yolcu l ifeıl vapurda da verilir. 

Adrc; · Yemişte Tavilude 

biraderler telrfon l5tanbul 22 lO -Yelkenci vapurları 
Karadeniz p03tası 

Y ık • npıaru 28 e enCI K. sıni 

ÇARŞAMBA 
gunil akşamı 18 de Slrlı:eı:I nha
mın.Jan hmk<tlo ( Zonguldak, 
lnebolu, Sım un, Or.!u, GireJuıı, 

Trab•on, Sürmene ve Rize) isle.· 
lelerine azimet ve avdet ede· 
ccktır. 

Tır•illt lçtn Sirkccldı Yelkeoal 
bımnda klia ıccnteılnı milr .. 

caat Tel. lstrnbul 1~1 S 

Dr. Taşçiyan 
Bdso~ukluğu v• Frengi tedavi· 

hancsL Eminönü l\linasyan eczaneli 
karşı soka~ıo.!a • 'o. 4 

1 
ı lloğıım '" kadın hascaiıkları 

ı o o"t<h'T"'o R 

1 ~~l~u~mn~t~n!~u~ \o .17 Tel. 1,t 2683 -Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi. l!elf<>ğuklugu ve 

ademi iktidar muıyeno v~ elekuilr 
tcd•vihanc>i. Kınköy Börekçi fırnıı 

ilrasındı No. 34 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
Belsocuklutıı ve lbtllltlanu 
kartı pek ıeslrll n taze ... dır. 
DIY,.)'01• Sallan Malım• llrbeal 

No.181 

Maadin Türk anonim 
Şir!..cti hissedar anının sureti 

adiyedc içtimaı dl.\eti: 
Mudtıı Türk Aaoıılm Şiıtea 

nizsmn11nei dıhili<iniıı 23 üncl mad· 
desi mucibince i,lıu 1931 scn..ı 
şubıunııı 28 inci cuınanul gflııü aaac 
onbe~te Gılııa'dı fımer Ablt 1 lınıada_ 
4 cD icattı 1 O ııumerolu daire! mı b
t111uındı ln'lkıı edecek mukannen 
içtimaı umumide blsıcdaran ~:ltııdi· 
ler davet olunur. _ 

Rıwıamei Müzakerat : 
ı - Meclisi idare ve mur&lıip 

uralından nrilen raporların kırud. 
2- 1930 sentsi h•aabıt "' bl

llııcosunoıı tctltikl ve mecllal idare 
ıaalan zimnıednln ibrası. 

3 !'Vlccllsi idare ualııtuda 
mUddeıleri blıam balmııt olan iki 
asanı• yerlerine dlgerlcrinin inılhıbı. 

Uatıl yirmi ıdet hisse scneda
bııı malik olup meztcur mccliaıe 
hazır bulunmak veya vekil gönder· 
mclr arınsunda bulunan hlsseclaran 
Efe•diler nizamnımel dahlllnln 
24 llııcü ıaaddui mucibince lıluc 
senetlerini yevmi içtimadan bir balta 
evvel şlrbtlıı y1Z1lııneoinc tC\·dl ey· 
lemeler! lbımgeUr. Şehrimiıin h•n
talan walıncluı verilen beyınnJme· 
ler lıilM -eıli ..t .. nı kabul 
.. ı.... Mecli i idare 

~~ 
AQrıyan ma
halle tatbik 

ediniz! 
Burkulmalarda, romatizma· 
ya, lumbacoya ., ... ır buna 
momaaıı arazda harlc.n ıe
tımal 9dllecek en mOkefft
mel ve an mt.leaalr lllç 
(Alleoolıa Poroua Plaaters) 
dl r. Atrıyı ııayet seri ı .... 
kin 9dar. 

ALLOOCKS 
POROUS PLüTERI 

Her eczanede huluf'MM'. t"..., 
AcentAhtı ~ J. BERT ve Şel. 

Poeta Kutueu 233 Caıat.., fetanbul. 

Bu müz'iç öksüril~ 
Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

Öksürük ve nezle tehlikelidir. 
Kat'iyen ihmal etmeyiniz. Hemen 
Emulslyoo Skot lçlniL l::n milz'lç 
ökJürüğü te•kln ve en mllzmln 
nezleyi defeder. Em ulsıyon Skoı 
clğerl•rinlzl hUsnü muhafaza ve 
ihmal edilınış nezleden mtitevclllt 
mühlik bronşidcrdcn vikaye eder. 
Göğ>Ü zalf olanlar, ne>.leye mtıp

ıcll olanlar ve tütün içenler hcı 
halde bo&ızın ve cltcrlcrin nul\ 
cnsaı:ını beslemek ve utlımlqbr 
mık için Emulsiyon Skoı içmeler 
ltzıındır. Bir şişe alınız Ye ıcc 

rübe ediniz. Çocuklu seve 1tv• 
içecekler ve büyOlclcr tolav ~ 

medeccklerdlr. Dok
torlar Emulsiyoa 
Skot ıurubunun bı
lıkyağından Uç defa 
daha ku netti ol· 
dugunu blttecrObe 
iabıt etmişlerdir. 
Voklı gaip eımclr· 

sizin clğcrlerl uf· 
lamlaşıırnn hakiki 

EMULSİYO 
SKOT'u 
!lor verde isteyiniz. 

Liseler Mübayaat 
misyonundan: 

Istanbul Erkek ve 
talebCiine yapunlacak 
komisyonda mevcut numwıe ~ 
kam .. •• imaliyeJinln lhaleai •°J 
rer oldutundan talip olu ıı., 
8 aubat 931 tırihlae mlndlf "rJ. 
CflııU 1111 16 da komllyona 
cutlın. 

Liseler Mobayaat 
misyonundan: 

Uacq Ertek. EnakOr bz 
teri ile ICaadiUi im ona • 
ıalebeli isin llizaıaa olaa 2 
ayakkabı fUlıaıın 8 hld p._ 
ihale edilmek 07.Cte irap.la 
mllnatasaya toaııleııpr. Talip 

lana lomiıyoa klııbedae lllUNQı,J 

Maarif vekile 
den: 

A) Adan1. Kıstamonl, 

ııuıı, Trabzon, Eskltehir K 
lilelerlnde ftransızct • 

&> Kayseri. Er.ı.uruııa, r.. 
lıtr Erkelı: liselerinde 

C) Bursa, Samsun, 
selerinde lnglllzçe 

D) Anana, 8ul'll ve 

kız muallim mektepl.eriıııdefjf 
azca mualllmlttteıi mftftlı 

Kanuni ~arıları haiz T 

Ecnebi taliplerin istida 
Maarif idarelerince tasdik 

ve whhaı raporlan ile bi 

doğudan doğruya Maarif 
!etine göndcrmderi !Azını 

Doktor Va 
1 la>talarını Sııadi yede 

ı:ııddeslndeki kö~l.i.ınde 1 
kadar kabul eder. Mura 

eczaneden meccanen 
t"f.lilir • 



/ 1 

I> 
1 
l 

I 

• 

( 

.. 

r 
l 

Şeker hastalarına ve diyabetik 
olanlara büyük müjde: 

. . 

HASAN GLUTEN EKMEKL Ri 
Her 
oıarsk 
zar o 
tadır. 

11ilel son etibba kongresinin teker hastalarına gıda olarak kabul ayladlğl esas ve formül üzre yepılmıt olduöunu mU•addek methur 
•vrıı anın terkibi meçhul Gluten müstahzaratına her clhetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyettedlr. Meşahlrl atlbba tarafından tavslyo 

klmyakerlerin raporla rırıoı 
edilmektedir. Hasan ecza de 

EKarsı • 
1 

• 
1 

lstan~ul ziraat bankasın~an: 
Kariyesi 8okal! Cinsi Numaran 
Pendik Arabacı Hane 91 

Gayri mübadillere alt yukarıda yazılı hane kiraya verilmek ve 
ihalesi 9 şubat 931 pazartesi günü saat 2 de yapılmak üzre mü
, ay ı e}c çıkarılmıştır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçaslle 
ı .ılc saatine kadar bankamıza müracaatlan. 

• 

lktısat Vekaletinderı: 
Şartnamesi dairesinde muhte

lifülcins 200 adet pülvarizatör 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Tarihi ilandan itibaren 1 O gün 
zarfında ihalei kat'iyesi icra kılı
nacağından taliplerin şartnameyi 
almak üzere şimdiden ve pazar
lığa iştirak için de yevmi ihale o
lan 5 şubat 931 saat 15 te teklif 
edecekleri fiyata nazaran °/0 7,5 
temirı at a 1(çalarile birlikte Anka-
ra °Iktısat Vekaleti mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

iç çamaşırı münakasası 
\ i d eniL ticaret mektebi müdUrlüği.inden: 

Yerlı malı muhtelilülcin, yedi kalem iç çamaşırı 29-1-931 tari-
1ı ne mu adil pcr~cmbe p;ünii saat üçte ihalesi icra edilmek üzre 
m ı .ıkasai aleniycye va;r.olunmu~tur. Taliplerin şartname ve nümıt· 
ndcrin ırormek iızre Ortaköy caddesinde kain mektebe ve mü· 
naka a~il i~tlrak edeceklerin lstanbul iktısadı müesseseler muhase
be.: !iğin, tevdi edecekleri teminatı muva~kata makbuzunu hı\

mıkn Jevm ve ;aatı mezk!\rda mektepte müteşekkil kombyonu 
mab,u,una müraca.ıtları. 

Sebze münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Mektebin 931 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebLe !9-1-
931 tarihine müsddit perşembe günü saat on be~tc ih,ılesi icıa 

edilmek ıizre munakasai aleniyeye vazolunmı;ştur. Taliplerin şart 

name. ini gdt'mek üzre Ortaköy caddesinde k~in mektebe ve mü
naka aya i~tirak edecekkrin b• n'..ı J! iktısadl müesseseler muh~se· 
beciliğint te\ di edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu h!mi· 
lrn yevm ve :.;aatı mezkürda mektepte müteşekkil komisyonu mah
•u una müracaRtları. 

Kereste münakasası 
,\u deni ti~aretl mektebi müdürlügündcn: 
22 metre mik'abı muhtelifülcins kereste 29· 1-931 carihinc mü· 

'k!di' perşembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek üzre mü
naka,ai aleniycyc vawlunmuştur. Taliplerin şartnamesini görmek 
üzre Oatakoy .-addesinde kain mektebe ve mün:ıkasaya iştirak 

edeceklerin l<tanbul iknsadi müesseseler muhasebeciliğinc tevdi 
• dtclklcri tt minatı :nuvakkata makbuzumı hamılen y~vm ve saaiı 

ncl.k rda mektepte mutc~ekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

~. ~. M. llıın ~oınisJonun~an: 
D. Bekirde Ririncı Umumi MUfettişllk emrindeki Otomobiller 

ihtiJ ~catı için 500-800 Teneke kız marka Benzin, 15-3() Teneke 
Va' rım, 10-21) Teneke Gıres 5-IO Teneke Valvalin 20·50 Teneke 
Gaı: kapalı zarf usulile ıııubayaa edileceğinden itaya talip olanla
r ıı kıı mcti muhammenesinin yüzde yedi huçugu nisbetinda teminatı 
rr \ ııKkata ve ihaleyi müteakip tert\inatı muvakkateyi yüzde on 
be~ ıhlağ uretik yüzde 15 teminatı kat':ye vereceklerdir. :\lüna
kasay.l ı;tirak etmek üzre O. Bekirde B. U. Müfettişliğinde müte
şekkil alım komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak üzre 
lJmumi miifettişlik Levazım memurlui(una müracaat etmeleri 
' vmi ihale l ·2·631 

Mu~la vilaJeti Nafia ~a, nıü~en~isli~in~en: 
.\Iugla vilayeti dahilinde Fethiye • Kemer ve Fethiye - Üzi.imlı.J 

yolları üzerinde müceddeden yaptırılacak olan muhtelif açıklık

arda 2898,30 lira bedeli ke9ifli 15 adet imalatı slnaiyenin çimen 
ro ve demir çıbıkları nafıaya ait olmak şartile l l-2·931 tarihine 
ınusadiI çar~amba günü ihalei kat'iyesi icra kılınmak lizrc kapalı 

-ı !arf usulilc münakasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların şe
:aiti umumiye ve hususiyeyi tanımak ve bermucibi kanun tcmi
naı it.l cılemek suretile münakasaya edebilecekleri il:\n olunur. 

,-... 

1
· YENi 
lngilizce-Türkçe Lfigat 

Yazan: İskender F ahrettin 
Ciddi ve mütemadi bir s6y ile bir seneden beri hazırlanmakta olan 

bu çok kıymetli lugat kitabının bu defa tab'ı bitmiş ve neşredilml,tlr • 
Bu IOgat mektep talebesl için "18 kadar mUhlm bir rehber ise lnglliz 

lisanını tahsll ve tetebbU edenlerin de lhtlyaçlarını temin eder. 
Ayrıca lnglllz llsanınan gramerini ve gayrı kıyasi fllllarlnl ihtiva eden. 

bu eser 750 sahifeyi mütecaviz olmasına raömen Avrupa kitapları 
derecslnda nafıa bir surette cltll olarak fletı 150 kuruştur. 

---·------ Na.iri : KANAAT KÜTÜPHANESi 

r-· Ramazan Ayına Mahsus~---
Gaıatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük Elbise Fabr•kası 
En mükemmel kumaşlardan en rnn modaya mu\'alık ve kusursuz biçimde 

imal edılmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbiseler muhterem müşte· 
rllerinin enzarı istifadele<ine arz edar-

Erkeklere mahsus 1: ln~~~~!~~~~esa~ahs~~ 
M üflon ile Gabardin 

Pardesüler 
i\lqhur ~bndelberg marka 
Emper:nabiliıe Gabardin 

Pardesüler 
MOflon ile Mandclbcrg 

Pardesüler 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 

Lira 

25 1 / : Kostümler 141
/ 2 

2 : Llcivert Si}•h v. s. renklerd< 

: Kostümler 181
/ 2 

29 1 
/ f Hanımlara mahsus 

2 t Muhtelif renklerde Gabardin 

371/ ! Trençkotlar 171/ 2 
2 • Duvetln 16 ı / 

:
• M~TOLARI 2 

22 ı / ÇOCUK 6 Liradan 
2 : EL iSELER! itibaren 

-\ynı zamanda erkeklere mahsus g;ayet ~ pardesüler ve kostumler ile hanımlara mahsus 

mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve miitencvvi çe,itlcri de vardır 

..... Toptan Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat ...... 

Türkiye Diş tabipleri 
cemiyeti reisi 

DIŞ DOKTORU 

Hasan Hayri Bey 
BIOKS diş macunu ve 
hrçası hakkınctaki fikri 

~~~~~~~ 
:~ 

Bu büyük diş doktorunun ilmine e tecrübe
sine itimat ediniz ve daima yalnız BİOKS diş 
macunu ve fırçasını kullanınız. 

BIOKS diş macunu, beyaz göpüklü ve latif 
rayihahdır. Dişlerle diş etlerinin en mükemmel 
ilacıdır. 

BIOKS diş fırçası, takim edil
miş ve kıllarının cins ve şekli 
mükemmel bir temizleme temin 

1 Devlet Demiryoll' 
idaresi ilanları ''tte •a _____ ll!3_____ ın a 

OevlN dcmiryolları ve limanları Umumi ldare•lnden: tin b 
Bilecik - l\araköy arasında 235 t 470 ci kilometrodalJ labil 

mır köpnNi 2Q- l-Q3 I tarihinde tebdil edilccejtindcn tari sin 
kOrcla ~ 'e J 'o. hı Adana katarlarının )ılnız l laydarpıll 
!iye · l laydarpa~a arasında <eyrüselcr eclccckleri ve Arifi 
şehir- .\rifiyc ara<ındn •eyriisefer etmeyecekleri mııhtereın 
il~rı olu nur. 

* * * Dök mc horu ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9 
931 pazartesi günı.J ı;aat 1 5 te Ankaralla devlet demiryoll 
resinde vapılacaktır. k 

• • 
Mün.ık:ısaya iştirak edeceklerin teklif mcktuplannı ve ınU' llıel 

teminatlarını aynı giinde saat 14,30 a kııdar komisyon k~tı ır 
vermeleri lı\zım dır. 

1 
1, ı· , . k ., e c 

a ıp er muna asa şarmamelerini beşer lira mukabilinde r ıan 

rada n · 1 laydarpaşada idare veznelerinden ıedarilı: edebilirltl dir . . .. 
. 386 adet lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla 

munak;ı~ası 23 şubat 931 pezartesi günü saat 15 te An 
Devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

;\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif maktuplarinı ve mu' 
teminatlarını :ıynı günde saat 14,30 ı kadar kombyon kı\tiP 
vermeleri ltzınıdır. 

Talipler mıinakasa şartnamelerin! be~ lira mukabilinde }. 1 
rada ve lfavdarpaşada idare \C7.nclcrinden tedarik edebilir13 de . " .. 

l'lukışla ile BoğaL köprü arasında bulunacak olan poı ~ 
ğunün altı aylık eı ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla mıinat 
9 şubat 931 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devkt d ıııc 

lcr 
bu· 

yolları idaresinde yapılacaktır. 

l\.llin.akasayıı iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ıııu 
kat temınatlarını aynı giinde saat ı s,:ıo a kadar komisyon /\c 
lijtlnc ~ermeleri lılzımdır 'F 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An bir 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelcrindan tedarik edcbilirlt1 kıı 

.. . . 
2u46 tane meşe ıraversin kapalı zarfla miınakasası 9 Ş1I 

.ı 931 .pazartesi gti.1ü sa;ıt ı 5,30 dn An karada Devlet demirY tn 
ıdaresınde yapılacaktır. tc 

, \!linakasayıı iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınu 
kat teminatlarını aynı ııündc saat 15 kadar komisyon kAtipU 
vermeleri l:lzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarf 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~alı~esir vilayeti encümeni ~ainıisin~en: 
Firengi mücadelesi için ~artnamesl mucibince mubayaa edfe• 

olan 2100 liralık ( IOçyüş mayi ster) markalı neosalverS1n g şııb' 
931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on bc~te ihale eıl\ 
mek üzre yirmi giin mtiddetle alcnt münakasaya nzedilın~ 
Bu hususta malQmat almJk isteyenlerin daha evvel n ıalipfer ı 
de yüzde Jedi buçuk nisbetinde dipozito akçalarını vezneye ı 
Hm ile yevmi mezkörda encümeni villyete mUracaatları il 
olunur. 

Türkiye İş Bankasından: 
1929 senesi • .8 faizli lzmir He- 1 

lediyc•i i•tikrızının imha ve keşide 

muamelesinden 1.180 adet tahvili 
piyasadan reli icap eylemekte olup 
bu tahvilaıtan bin adedi istikraz mu• 
ka\'el~n'lmeslnin 3 üııcil maddesin
dckı ihtiyar ve salahiyrte tevfikan 
belediyece mübayaa edilmiş olm•kla 
bakiyc sı 338 tahvll için y•pıtan 

keşide.le zlrdeki numaralara amorti 
isabet eylemiştir. 

1- Müba a ı suretile imha olu
nan numaralar .ıOOl-4000 

2- Kur'a keşidesl suretli• imha 
olunan nnmaralar: 

A- 100 liralık ıahvilAtıan· 

57 70 146 195 24 281 304 35i 
363 366 403 467 477 493 587 588 
612 04S 655 678 703 808 836 853 
869 9()4. 92i 936 987 998 1028 
1062 1199 1210 1221 1232 1360 
1500 J519 1547 1577 1690 1779 
1785 1795 1809 18~1 1893 2011 
2090 2118 2126 2214 2284 2423 
2430 2-139 2440 257 5 2580 2884 
2680 2684 2686 2702 2714 2716 
2779 2792 2801 2824 2829 2902 
2965 2974 2978 4057 4067 4074 

4116 4136 4144 4176 
4431 4528 4551 4618 
4737 4765 4777 4781 
4985 5018 5101 5165 
5405 5516 5545 5573 
5708 5731 5831 5844 
5848 5980 6045 6062 
6344 6353 6482 6515 
6672 6846 6986 6690 
7226 7230 7305 7306 
7394 7562 7567 7722 
7948 ~823 7954 7982 
8011 8022 8079 806! 
8354 8355 8309 8301 
8461 8472 8504 8599 
8574 8603 8652 8752 
8821 8953 8988 9046 
9328 9342 9420 9570 
9914 9964 11990 9996 

418i .+lı 
4655 41b 
4791 48 
5171 514! 
5624 ~~ 
5911 591 

6093 6J1' 
6518 66Q 
7043 71~ 
7354 73.ı:ı 
7830 7?~ 
8000 8llll" 
8162 ar"; 
8412 84~ 
8533 8531 
8774 87ıı0 
9160 92~ 
9~90 96"" 

B - 500 liralık tahvillttan. 
10019 10198 10199 10229 1024.l 
10265 10275 10301 10423 ıo-ıS• 
10482 10505 10784 10779 losJJ 
10956 10980 10189 

C - tOOO liralık 
11020 11057 11062 
11178 11205 11312 

3 - 1 N. kupon 
~ubeıı:ıiz keşldelttine 

mektedir. 

tahviltttan. 
11066 ti 169 
1147~ 1 HBİ 
bedeli Jzrııl1 

ttıfiTe -"'" 

Mu~la vilaJeti nafıa ~as nıüben~isli~in~en: 
Muğla villyeti dahilinde Kara börtlen - Köyceylz yolu üzerinde müced· 

deten yaptınlacak olan 2X 6 açıklığında tabliyesi ahşap 3845,58 lira hcJell 
keşifli bir adet köpril 11-2-931 tarihine müsıdif çarşamba ıı;ünil saat t5 d< 
lbalel kaılyesl icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkorıl· 

'F 
hi 
d 

Sipahi ocağından: 
Reis \ e idare hey'~ti intihap edilmek üzre Azayı muhtereme 

fevkal:idc ı 1 r.ık 2-2-931 tarihine miisadif pazartesi günü ı;aat 16 
da ocakta i\·tıınaa davet olunur. 

IDr.HQRHQRUN.1 mışur. Harçlı lnfaaıta istimali muktazi müstahzeraı bıdeli esas keşif bede· 
!inden tenzil kılınmak ve ameliyatın baliğ olacoğı mebaliğ 931 bütçesinin 

Cilt , zUhrevt ve bevliye hini tasdikinde tediye kılınmak şartile ıalip otanlann şeraiti na!iada mun 
Tedavlbınesl;Beyoğla Tokatlıyın yanın deriç kıvalde ve bermuclbl kanun ıeminııı l;lziaeyl irae etmok sureıll• 
da Mılıtep aokalı No. 35 muayene !'!m!!!'!!ün!!!!a!'k•aı"!!ay!!a!!!!'!'iş!'tlr!!!!a!!!!k"!!e!'d•eb•l•le•ce•k"!lc~ri""!"ilA•n""'!'o'."'lu!!!!nu.r'."'. ""!!!!!!!!'!!_,,_..,.~""'!"'!'!"~~ 
her ıiin ılıfaam kadar. Tel B.O. 3125 --- Mes'ÜJ mÜdÜr: BÜrhaneddiıı 


