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Dilimizüı tekamüiÜ 

leh hariciye nazın 
lcıı1t~.ARls, 28 A.A. - M. Za-. 
d 1• Paristen hareketi esnasın 
; \>aki beyanatında Cenevre 
ti ll2akerelerinde elde edilen ne
~ C~lcrden, bilhassa yukarı Silez 
~da !n~habat münase~etile ~ı-

ha el r müteallik tesvı-

.... ~--~~--... ~l~T~a~ş:~.~k:_!H~o~y~b~un'!::--~y---,mcıti;;he~y;eıÜ.ıeÜrlı a~~·dracC.cc~tc.-,r-~~~~~~~~ 
~ Son ve borlcl haberler 4 Fehmiyi ötdUrenJn l.ütf' 

ar -..• ._, cı •un n .__,. -..• n ~?uıADsR\S • u 'tbıA ~ nan a ' 
Bn•m'D.ha.:rr"t.ır-1: ıliiİ:iıt-1; lfteb'D.t!t 'D. ~A...U::ı.tm:UT 

3 Uncu sahi fed e: olduıtu anl atıldı. 
l · 'Veni ta lebe yurdu martta 

açıl acak. 
2 Cerrabpa.şa ha!itanesl tev 

si efi!T"cek. 

4 il ncU sahil.od•: 
1- Felek 
2 Rom '\n. 

AR Harp divanı maznunlar hakkındaki 
ilk bUyUk ve tarihi hUkmO dün verdi 

Meğer kim
lermiş!? 

Hoca Esadın müritleri 
ve Erenköy köşkünün 

müdavimleri .• 

Listeyi okuyunuz .. 

Karar derhal telğrafla 
Başvekalete bildirildi 

105 maznunun 27 si beraet 
etti. Geri kalan 78 maznun
dan bir kısmı idama, dlgerle-

rl hapsa mahkOm oldular 

FIKRA 

l 

• 

1 



1 ' 

\) 
1 

bl 

1 
(_, 

• 

( 

~ 

r 

11 

'• 

MILLIYJ<.:T 1931 

41 Taşnaklar-Hoybun! ıA.u.j_H_A_-._R_i_C_l_H_A_B_E_R_L_E_R_._•_ 
T aşnak ve Kürt bozun- Hindistan da mücadele bitti mi? 

tul arının ercuf el eri Millicilerin reisi Gandhi kayıt ve şartsız olarak böyle 

Bu hainler ötede beride yalan 
şayialar çıkarıp duruyorlar 

bir şeyi kabul etmeyeceğini söylemektedir •• 

Tahliye ı~oskova ~ektupla~· ıı ispanyada 
1 Akibctlerinden korkmağa başı tinden beş zabiti kesmişlerdir. s·· .. k fi Rusyadakı Amerı- T 1 b . 

tamış olan Taşnak ve Kürt bo- Baskın on gün sonra tekrar e- Ufün meV U ar ka tebaası a e e greVJ 
runtııları bütün kuvvetlerini dilmiş ve Türitler Urfayı teıket b k l J Moskova, 20 _ Rusyada bu- b •• •• d •• 
o>~opag?nday~ vennişle~ ve es- ~işlerdir. Türk1erİD; z:ı~iatı şim ıra l ma ı.. lunan Amerika 'tebaasına ait iş- UYU U .. 

Gazi Hazretleri dü 
l·zmirde konaklannd 

meşgul oldular 
•••••••• 

Büyük reis İzmirde kaldığı müd 
det zarfında iktısadi müessesele 

ziyarat edecekler 
,_1 teşvıkçılerın yardnnıyle bu dıye kadar 50,000 kişıdir. Buna 1 R d k' Tii k kam _ MADRİD 28 A A _ T le-
günkü vaziyeti örtmek için ge mukabil Türkler de .~ · o Kürt er us~. a 1 

. r me a . . • ' · ·. . a Izmir 28 (Milliyet) - Gazi dairelerinde meşgul 
··ted b "d """'kilat yapma kö ü ak lardır Yeni hare- tmca gorulecektır. Bu karar ve be grevı vılayetlerdeki bır çok . . . dır 

~e 0 
e en edır·~-. k 'I .. Y Bmışd' h · -·-•-- A habe!' daha evvel telgraf haberi Darülfünunlara sirayet etmiştir. Hazretlerının İzmırde ne kadar · . . . · 

;:-a başlamışlar . et, ıçın e ır anm tO•u.ıu .. u - . . . . . . S , . . . . k 1 k . " 'ld" Gazı Hazretlerının İ 
H bütün Avrupa ve A- merikada iane topluyorlar. olarak bıldırılm•ştır. Amerıka aragos takı memunnı askerıye a aca larr bellı degı ır. Refa- . d kl . ..,.,,,.o1J6."1\i1 

emen - k · · T'" k" ·· · , • · lm k · · katı . . .. f . 1 zıyaret e ece en mu nerika gazetelerinde ayni iba- So 1 da h d da me amatı resmıyesı ur ıye ve numayış;.ere mam o a ıçın enndekı mu ettiş er, men- d t Bank T" ret 
n zaman ar u u R h ""kfim tl · · · ti t db' l l l rd Valalolit arasın a ş asr, ıca 

:eler le şu ~haberler o~uy?r: külliyetli silah ve mühimmat usra u • efakerınlı . ı~ ml za~k De .~rlfü~r a mış ~ . ır.k 1 k-1 sup oldukları vekaletlerin daire dası vardır. 
1 _ Agn hareketı bitmiş de .. . . . etmış ve muva at enm a ara aru nun emını, argaşa ı "d'" 1 . b' al 1. İ . 

28 
(Milli 

:Tildir. ilkbaharda daha kuvvet gonKd~n~şt~ .. T şnaık kıom' buna karar vermiştir. Rusyada- lar çıb.-ınış olan Darülfünunu ka-lmu ~r erme. ır~.r ::U . cetve 1 z~ İ , iktıyet) Ç 
: l k b 1 ktır . Urt ~ıtesı. . a • ı ki Amerika tebaasına taalluk e- patmıştır, verdıler. Daıre mudurlen bunla- caret ası, .:ınnr sa. ı 
·1 0 ara aş ıyaca · tesile ve cıva:rdaıki "An ırklar takasının on uç kalem ''"""""' 

2 - İhsan Nuri "Pasa! 1 la 1 "Ari "·u tl•r den resmi muamelat Türk kon- SARAGOS, 28 A.A. - Da- n dolduracaklardır. ı· . b" f'k h 
- :• a uz şmış o up mı e ~ f d "f d"l k "lf" f d em ıasma aıt ır gra ı a 

fürklı.:ri ta·~li<len hudut g~~- federasyonu,, namı altında top 6?10tan ~ra ın .'.ll'dı ~le \:~e ru u:r~ ; e~asyf.~u: bemen- Gazi Hz. bugün konakların- dı. Gazi Hazretlerine takdiJll 
;ındekı adşıretlerden teşkil t ianacaklardır . ., t~~·ı·· mer " ka~a gon erı .ece ker supdt e .. e ıde atolmı te Kara dan hiç bir tarafa çıkmamışlar, decektir. 
vapmaktı: ır. . . Su bir kaç satırdan pek ala tur u vesaı ıster. resmı n:~ a- sın_ a musa eı;ı:ıc o u~. ur. .. ~~ 

3 - Kanunuevvel ıçın<le 300 anl-işrlıyor ki malOm ıbir ecnebi mata, ıster hususı eşhasa gonde tolık talebe, gozyaşı doktUrucu 
<İ...~ilik .. bir 1'.-uvvet İranda.n. gele servisi bu mevzuu bir kaç kıs- rilmiş olsun, Rusyadaki Tiirk ~a:ı;l~ bo~_balar atmış~ar bunun 
-e~ Turk hududunu geçmış. ve ma ayırarak propaganda yap- memur~arm~ ~velbevel kayrt uzenne ıkı tı;~~- dagılmıştır .. 
Kurlerle çarpışmıştır. mak üzere Yunanistandaki aja ve tesçıl edilmış, bu suretle ka- Granata dariilfununu talebesı, 

, 4 - Ağ~a Türkler 50,00.0 nma vermiş. o da ıhepsini ibir-, nun1 mahiyet almış olacaktır. Nasyonalist ~miyetine mensup 
:eıefa~. ven:ıı~: -~una mıııkabıl den küçük bir fı1kraya sıkıştıra- ı Amerika ile Rusya arasında İspanyol lejyonlarını taşa tut-

Paris itilafnamesinde yanlışlık ol 
duğunu iddia 

eden adam meydanda yok! 
ıOO Kürt koyunu yakmışlardır: ra'k: Espirini -gazetesine bastır- . . Oandhi . . . münasebat teessüs etmediği ci- muşlardır. Madrit'te vukubulan 

~u pı;upagandaların .ecne~ı mrştır. Propagandanın esası, ha Hındıs.~ mesel~sı yenı bır hetle Rusyaya gelen Amerika kargaşalıklar dolayrsile polis ta ".'-N.~ARA, 28. (Telefon) -ımiş ve bunu isbata hazrr oJd 
1 

, ;ervıslcrı tarafından tertıp edıl kikatten tefrik edilmemesidir; sa~ay~ ~rdı. Son hır ~ende~ tebaasının muamelatında müş- rafından fevkalade tedbirler it- Pans ıtıtafnamesınde devlet a- ğunu bildirmekle beraber bil 
iiğine ~üphe ;:o~. Fak~t ha- ha~uki .burada bir tek kelime ben Hındısta~d~ muhtelıf vesı- kilit çıkıyordu. Şimdi bu son tihaz edilmiştir. leyhinde yetmiş milyon liralık meti için yüzde bir nisbe · 
<an pe.< acemı a1anlar elın<len bile hakikate yaklaşmaz Mese lelerle bahsedıldı. Geçen 930 se karar sayesinde artık bu müşki- bir rakkam yanlışlığr olduğu . • .. • 

· ;rktığı için yazılar a-deta pro- la. · nesi girerken Hint milli kongre- la"ta mahal kalmıyacaktır. Yunanistanda herkes hakkındaki haber maliye veka- bı~ ~e nakdı mukafat talep 
d di b - · · · · · · 'h · mıştır 1agan a ye agınyor ve ışın ı _Ağrıdaki zayiatımız bu sı mesaısıne nı ayet verıyor ve "ka h'"k" . h . hasta Ieti mahafilinde tebessümle kar . · . .. 

ç yüzünü bilenleri kahkahalar ııakamlann yüz-de biri kadar da içtima edilen yerdeki bir dire- A~eı: u -~~~tı ançte . •• . şılanmıştrr. Bu haber şöyle çık- Hızmetı tebeyyun ederse 
a aüldürüyor. d ""ld' ğin üzerine milli istiklal bayra- aktedılmış her turlu mukavele- ATINA, 28 A. A. - Gnp, . yle bir mükafat vermenin 
Okuyucuları eğlendirmek i- eg2

1 ırA. • edi harek t " k g-ı ••ekilmişti. o zamandan beri yi, tanzim edilmiş her türlü ve- tehditkar bir şekil aldığından mıBştır ·da b" ""dd l A sen usulden oldug-u kendiSİ 
- gnt p e ıo a ~ aiki bilm k .. b nl h""kfun b'" .. kt 1 . k un n ırmu etevve n-

·in bunlardan birini aynen naık dar ~.'!Odit otmuş ve o kadar kat'i neler oldu? Belli başlı vekayii s taru~a. ~· ;(;:: -~ ~ın u _et utiin ~: ep .~;d ~- kara'da ve ticaret alemine men- cevaben bildirilmiş, fakat b 
edelim: tecıoırler alınmıştır ki artPk te- hatırlayoruz: İlkbaharda Gand- mutlaka arıçte ı e~ .. a .?n P.atmaga ve . ongun mu ~t e su bir zat maliyeye müracaat lar geçtiği halde, ihbarda bııl 

"Espirini,, ismindeki Yunan kıerrürüne imkan yoktur. hi Hindistanın cenubuna doğru solosları t~a'.ından goru~muş sınemaları, tıyatrolan~ muzık- ed~rek itilafnamede böyle bir nan zat maliyenin semtine ıı' 
~azetesi: 3 _ 300 .,,.kinin tekrar taar yuru·· ··ye yu'"rüye gelmiş sahile i- olmalarını ıstıyor. Halbuki Rus holları keza kapatmaga ve umu 

1 
lı- b 

1 
d • .. 

1 "M fa K l ah __,,_ ,,- ' d Am "k b" 1 • • . . lan t " k yan ış gm u un ugunu soy e- mamıştrr. usta ema er at y ..... ruz ettiği hakkında !bütün Av- nince etrafındakilere işari bir ya a erı anın oy e r~s~ı mı ıç~~a mene ~ege arar ;.._;.._ __________________ _ 
ur, Kürtler kıyam edecekler . ., rupa ve Amerika matbuatına hareketle deniz suyundan tuz ~emurları yoktur. İşte mu~kı- ver_mı~tır, 4 naz:r grıpten muz~ T k • k • d hh k"' 
3a5lığı altında yazıyor: dağrttlan ha'berin aslı şudur: istihsal etmelerini anlatmıştı. tat bıı_radan ç~ordu. Bu yuz- ta~ptır. !"!· Venızelosun sıhhatı er os şır etın e Si at ve a -

KüVrdüstan<l;a d?laşd mk'ış Folan 50 kişi ve bir rivayete göre Deniz suyundan tuz demek, d~n b~r çok vesaık dve ebev~k ~- yerındedir. leti•nı"n mu•• meSSJ"lı• yok 
'Lui eron., ısının e 1 ran- 80 kadar İranlı bir çete Ağrıya Hindistanda Gandhi ile bütün ~p}en uzun~= an ı:ı muş Kaybolanlar . 
az muh3'biri <liyor ki: çok uzak bir hudut köyüne ge- millicilerin gayri meşru itan et- ki

1 
klata maruzd k' .kış~ır.d. 1 ~em TORİNO 28 A.A. _ Bir t- ANKARA, 28 A.A. - Bazı sın şirket tarafından istihd~ 

Kürtler Araratı tahkim edi· 1 _._ k .. .. .. .. lmı 1 "kl . İ giliz' h""k"- t' · e et arasın a ı ı tısa ı muna- • 1 d k · k · k~l t t ı dilm · uze" 
1 M k h reka er= oyun surusunu a ş ar tı erı n u wııe ınınce .. _ d • k talyan kolu cumartesinden beri gazete er e ter os şır etı nez- ve a e çe a ep e esı 

rorbarl. aykrslta tSeimdraı:k. a u""k"~ ve götürürken hudut süvarileri zamandan beri aldığı tuz inhi- seba~~ b? yuz .;nl: ograkıgı se kendilerind~n haber alınamıyan dinde suların tahliline memur ne Salih Bey isminde bir ;ı;a!O 
a as ıyaca. ar. ı ı s u f d 'lmi 1 d" K""rt . . k · · h telerı ıse ızaha na et yo tur. . . . . ~· "h ve' · l d 4-5 - tr boyunda tara m an çevrı ş er ır. u sar resmııu vermeme ıçın e a- . bir bölük Alp avcı askerini ara- olmak üzere sıhhat vekaletınin tayını ıle vek"-'etçe ı tısas 
'.~tkorad ar ·ıa . mlme 

0
kt d' B ' ler bir dere içinde svkıştrnlmış linin deniz suyunu tebhir ettire- Şimdiden sonra böyle olmıya maktadır İmdada gitmekte 0 • bir mümessilinin bulundug"un- kaları görülerek cevabı muvafl 

.. ı ar an ı en ge e e ır. u &d - d h h' b' · k · · 
a rağmen Miralay "Bert., (1) ugun an emen .1ç ırı' ur r~k çtlı:~racakları_ tu~ ~emel~rı- c~ktır. Rusya~.a bulunan Ame- lan bu koldan üç kişinin. cesedi dan bahsedilmektedir. Sıhhat kat verilmiştir. Vekalete hiç ııı 
umandasındaki Kürt müfreze- tulam~mı~tır. El.len~d~ bul~: nı telkın etmektı. Hukumet ın- rıka tebaası Turk konsolosları- buluıı.ınuştur. Bunlardan birisi vekaleti tarafından bu şirket münasebeti olımyan ve Terııtı 
i Urfayı ıbasarak fınka kuman n-al1: 1bı: a_gırt mafkindelı tulfek su hisarının sattığı tuzu alm~mab~- na müracaatla lazım gelen ve- yüzbaşıdır. Avcı askerlerinin a- nezdinde memur edilmiş kimse şirketinde maaşlı bir memur O" 

varı enmız aram an a ınmış- la b şı k h""kfi te hıç ır "k' · · d"kt !anı Suphi (2) Pa§a ile maiye- trr y 1 k 1 ·· a ayara u ~e k saı 1 tanzım ettır 1 en sonra kibeti meçhuldur. Bunların da- yoktur. Geçen sene suların fen- lan bu zatın kendisine sJ1lıl 
- · a mz oyun arı suren ço- vergi vermemek şeklıne varaca işlerini kolaylaştınnış olacaklar • iiks klikl · d Fr • .. · · · ·· • · .. · · et 

(1) -Bu isimde bir miralay banlar daha evvel hududu geç 1 b " ·ı·h ısyan" Hindis dı Ark d 1 T"" k k _ gm. ~ ~ . erın. e ansız a- nı murakabesını temın etmek u- vekaleti mumessili sıfatını~ 
ı ıe ~ürtler<le ne de Ermeniler miş oldukları için !bizim taraf- o anb.~ b'~tı.~ sİızgı'liz hakimiye- r. a af ard aralı utti~. r · mt eh':- razısın~ _ıltıca etmış oldukları zere behemehal bir mutahassı- mesi temamile gayri varittil"• 

• 1 . . 1 d oıı·· tan, us u un n matı tara ın an er r u es ı zannedilıyor 
le yoktur. ta e e g-eçmemış ıse e,r e ur tinden kurtarmağı istihtaf edi- latı o-österileceğine hiç şüphe · • , ş h E h 

(2) Su~hi Paşa şimdi Anıka tarafta İran hudut kıt ası tara- yordu. Bittabi btı gayenin böy- yok~r. Moskova, Odesa, Tiflis, M. Poıncare . e sat ag"" r asta 
adadrr. Bır sene evvel Urfarla ~ın.dan yakıalanmrş ve ıkoyunlar le vesaitle istihsali imkanı olup BakU Erivan ve Leninakan şe- PARİS, 27 A.A. - M. Poııi- y l 
ıulunmuşsa da Ağn harekatın ısttrdat olunmu~tur. olmadığını burada tetkik ede- hirlerindeki Türk konsolosluk- 1 care'nin vaziyeti sıhhiyesi hak- İ . 28 (M"ll" ) Ş hE . . ld - d bah ed' >J' 
ian evvel infrkak etmiştir. (Devam edecek) cek deailiz Silahsız mukave- lan tarafından ifa edilecek bu kındaki telaşlı haberlere rag- . zmdır,h t dı ıyTet d- ~y d'sl~t biı~ı ok ugdun an.. s ıkyorbıır' 

0 • _ •• • • • •1 h" ah 1. hh' zıya e as a ır. e avı e ı ı- r aç a res gosterea-e 

M k• }"h • met hareketı hukUmet kuvvet- vczaif sayesınd" Amerıka ve men mumaı ey ın va ı sı ı- 0 - ı h f Al' İ t b 1 1 d k' 1 ki aı- ... asf • t t t t . - - . . h 1 yor. g u a ız ı s an u a ar a ı a aca arının uu•· . acartS an er l es J a pro1e- !erinin milliçilere karşı sıddetle Rusya arasında iktıcad1 müna- yesı memnunıyet ba s 0 makta d - kt t hhatl · · b'ld' kt dir J - : - yaz ıgı me up a sı erının nı ı mme e . 

1 h d 
hareketini, binlerce ve bınlerce sebat çok müstefit olacaktır. berdevamdır. 

sinin a ey in e. k_iş~ muht~lif suretı~rı: ~a:ı: - lngilizparlamen!osunda Mürtecilerden biri hastahanede öldü 
A . . . . , .h .1 sını ıntaç ettı. Basta mıllıçı reıs d' . · h · d k LONDRA 28 AA B · 

Peşte, 27. (A._A)-_ Kon~ ı>: ~~çın asgarı tesli atın v_erı Gandhi oldu-u halde... .ısını?. ~pısane en çı ';lllyac~- . '. . :.- aş- İzmir, 28 (Milliyet) - İrticaırim oğlu Mustafa yattığı İ~ 
onyi mecliste ıhzarı terki teslı mesını talep edecek mevkıde- M amafJ; H" eli tan alis" gını soyluyordu. Gandhı yenı vekıl, me~ucat sanayıı patron maznunlarmdan Menemenli Ke memleket hastahanesinde öldil 
tat komisyonu tarafından tan- yiz." a . ın. ~ v ' ı beyanatında mücadeleden vaz- ve amelesı murahhaslarını Lan ---------------------
im olunar.muahede projesihak Kont Apponyi Cemiyeti ak- Lord İrwın Gan~:ı;ı hapse koy geçmek için şartlar koyuyor. cashire pamuk sanayii ihtilafına A k h k k J 
mda söylediği nutukta bu mu vam müessesesine bir çok kusur d~~ sonra Hındista~ mese- Her halde Hindistan meselesi nihayet vermek maksadile giri- n ara U U ÇU an 
hede porejesine karşı derhal larma ırağmen taraftar olmakla lesı.nı h:ı11~erek or~dig~ yatışda- halledilmiş değildir. şilecek müzakerata esas bulmak ANKARA 28 (Telefon) -ıetınişler ve bugün Türkocağıll 
· · lm k · · be '- b ahk" ·1 'd tırmak ıstıyordu Hın stan .. 29 K "d · t' d ' :.1 .... ıır vazıyet a a zaırııretını e- rauer u am ı e rencı e e- . , . İif 1anlar BOMBA y 28 A A _ Röy- uzere · sanı e ıç ımaa a- Ankarada bulunanhukukcular da ilk içtimalarmr aktedm~ .. 
:emmiyetle kaydeylemiştir . dilen milletlerin mezkUr mües m~~~ere m~amilli ~ k az ter ajansının bir muhabirine be- vet etmiştir. bir cemiyet teşkiline teşebbüs dil'. 
~ont Apponyi muahedenin he sesede daha ziyade kalmalan- ~eğildir. Hatta . a~ ete tta b 1 Gandhi, silah- Avam kamarası, sanayi ve ti . 
•eti umumiyesini tenkit etmek nın ne dereceye kadar doğru o- ?nay~ o~ hır ekalli~ett~n Y~ t .u ı:ı~ eketini terk t- caret ihtilaflarına müteallik ka- S • kt l • • l h • • 
'itediğini fakat 53 maddesinin. labileceğini sormuştur ıbarettır. Gende kalan kitlenn sez 1 aa sız ar k . e nunu tadil eden kanun layihası- anayı me ep erini IS a IÇID 
ayanı dikkat olduğımu söyle.. Hariciye nazırı Kon~ Garol- milliçilere muhal~feti~den ve- ~eğe~ncak ~u har:o:t~:=ş nı ikinci defa olarak okumak su ANKARA, 28 (Telefon) - hendis Alfred Yuğ isminde tıİ' 
niş ve deıniş_tir iri:." Bu mad- yi derhal kürsiye çıkarak mez- y__a-hut meınleke~ ışl~n~e ~I ~an ngr;ilıcrağini söylemiş- retile tekrar müzakereye başla- Maarif vekaleti sanayi mektep- mütehassıs getirtmişti. M. /J 

1 .e muahedenın akıt_ devletle- k<lr projenin Macaristan için likayıt. v_e hare .etsiz urma.~ . .ar~ .. v~re . ec: mahpusla talı rnrştır. Liberal fırkası reislerin- !erini ıslah için Almanyadan mü fred Ankara'da işe başlamıştı!· 
in elyevm kabul etmiş bulun- gayri kabili kabul olduğunu Ma nndan ısıfade edılmek sur.et~ eı t~r. u!lln sıyası kfir kr . den Sir Gohn Simon, proje aley 

· !ukları karadeniz ~hdidi t~sli- caristana sulh muhadenamesi- n:ı;mı ~~kav~met _hare~e~ın~.n .. lıy~ edı~lçe .m;zt"l h omı-_ hinde bulunmuş ve bunun umu- Dahiliye teşkilatı Ankarada yeni bir 
ıat şartlarına şamıl olmadıgını nin cebren imza ettirildiğini ve şumull~ ve f~ netı~el~rırun onu tenın ~uca e er a ~ .~su~~ mi greve meşruiyet vermeği is- t ·ı h ' ti 
ıutazamınmdır Binaenaleyh Macar'ıstanın -1" 1 d ne geçılmek ıstenmıştır. nu tetkık etmesı gayrı mumkun 'hdaf ledi"' · .. 1 · .,:. ANKARA 28 (Telefon) - emsı eye · · mag up er ~n d _ils d .. k'"ld'" B' tı ey gını soy emış.... . . • . . 
:ıuahedelere terki teslihatı ka- sonra galiplerin de silahlarını Londrada toplanan konferan . eg e e muş ~ . ur: ~z! tuz M. Baldwin, layihanın reddi i- Dahıliye .vekfiletınce t_eşkilat_ı ANKARA, '28 (Telefon) _,,.. 
<Ul eden devlet için bu meyan- terkedeceklerini zanneylediğini sa milliçilerden başka muhtelif ımal etmek ecnebı H;kile~n.ın ve çin bir takrir vermiştir. Yarın mülkiyemız hakkında hır proJe Darülbedayi son hafta dört tt~ 

. 1.a Macaıri~tan için Stat~ko mu- ehemmiyetle kaydeyledikten din ve mezhepte bir hayli Hint kumaşlarının satışına man'. ol- saat 23 te reye müracaat edile- hazırtann;ı_akta i~i. A~dığım rrı:a- sil ver_mek üzer~ Ankaraya ~' 
ıafaza edılecek demektır. H~l- sonra demiştir ki: murahhası geldi. Bunlar İngil- mak ve bunlara karşı bo:;;kot cektir. HükOmetin ufak bir ek- lu~ta gore prOJC ıkına! edıl- lecekti. Fakat bır hafta geldi" 
;uki diğer devlet ordularını ıs- " 12 senedeIJıberi devletler iki tereye sadakatlerini her vesile yap~k hakk~?an vazge~e- seriyet kazanacağı zannolunu- mıştır. ten sonra Darülbedayi A.nkaı:' 
~edikleri gibi hat,ta müz~kere- ye aynlmış bulunuyorlar: Ga- ile tekrar etmişlerdir. ~eyı.z. Gandhı, ılaveten demış- yor. _ Bilhassa bütün nahiyelerin ya gelmemeğe karar verıniştı1 

erden sonra teslıh edebılecek- lipler, mağlupl~r. ~u.su.lh f~ Konferansın Hindist~. için tır ki: LONDRA, 28 A.A. _ 19 K. tam teşekküll~ ?,lma~ ~şark ~e s.öyle~diğine göre ~u kaı:aruı ~ 
.er ve Macarlar, İspanyollac~ ne ve devletlerın hakımıyetıne asrl nüfuz ve kuvveti İngılizle- - Hükumet bunlan kabul et- Sanide işsizlerin nıiktan 2 mil- garpta bazı küçuk vilayetlenn rılmesıne sebep artıstlenn fat 

... a~ ve okla ça1:Pışmak ~ee?~rı muhaliftir ve ahenktar teşriki re bırakmak suretile dahili muh ıe de mücadelenin-terki, progra yon 608 bin 406_kişiye baliğ bu- lagvedilerek diğerlerine raptı yorulması ve bu yorgunluğa ıııı 
et~nde. ~~nka ye~lılennın mesaiye mani olmaktadır. Ma- tariyeti haiz müttehit hükfimet- mımm diğer ıioktalannm kabu- lunuyordu. Şu hale göre, geçen kaymakamların tezyidi bu me- kabil kafi derecede kazan\; ıt 
·:ızıyetıne ~~?~cklerd~r. ~ca c~st~n muahedele~n ihd~s et ler şeklini tesbit eden karan !üne bağlıdır." haftaya nazaran, 'l:1 bin 762 ki- yandadır. ınin edemem.es.idir. Darülbeda: 
ıstan her ttiılu .harp fi~den ~gı, bıl(_ ,taraflı terki teslihatı milliciler için hiç bir kıymete BOMBAY, 28 A.A. _Mai- şi noksandır. ANKARA 28 - Dahiliye ve kadrosunun ıkı kısma aynlaC e 
,za~tır._ Fakat bır. d~vletın ~.a- ıdame edeceık olan bir mukave- malik değildir. dan'da bir taknn musademeler LONDRA 28 A. A. - M. kaleti vilayetlerin hüsnü idare- kad.ar zengin olmaması da 5 

ratıyetı her hangı bır tecavuze leyi kabul edeme ' . . . . l . hakkı dak" k ryıh be 1 ı .. ·1 ktedir "lfil la ki k · di .z. . . Konferans İngiltere kralı ve olmuş ve birçok kişi yaralan- Macdonald, kendisını zıyaret e- en n ı anun a ası~ p o ara ı: ~osterı me · • 
~rş~ 5

t
1
. A

1
k nma a . aımd r. Bu nutuk mecliste şıddeth al Hindistan imperatoruna sada- mı~tı. Fakat izdihamdan dolayı den bir hey'ete hükfunetin Şina nı hazırlamış ve Başvekalete Diğer taraftan aldığım ın~~ 

:.r'emıye ı vamı tesıs e en kışlarla karşılanmıştır ~ ·· b k .. d · · h · ıÇ~ 
e'ıletle·r mağluplara karşı umu · kati teyit ederek dağıldtlı:tan mumaileyh nutkunu söyleyeme yder kupası ~~yare musa a a- gon ennıştir. ~a~ nazaran An~ı:ara ş~ rı dil' 

_ ~1i terki teslihattan so11&a da Yugoslav kralı sonra Hindistanda da mülayim miştir. Bunun üzerine içtima sına resmen ıştırak etmemek Başvekalet bu layıhanm su- bır tıyatro hey'etı teşkil e ~ 
\üstesna vaziyetlerini muhafa- - bir siyaset takip etmek cihetine dağrlnuş 30 kişi hastaneye kal- hususundaki kararını yeniden retlerini vekaletlere tevzi ede- cektir. Bu hey'etin teşkili v ril 

a. etmek isteyorlar sa bunu mi ZA~REP, : 8 A.A: - ıu:al gidildiğini görüyoruz. Aylardan dınlmış bir kadın ölmüştür. Re- tetkik etmeğe amade bulundu- rek miitalealannı sorınuştur.Bu fesinin Raşit Rıza Bey~ ve ıf 
nııka dercetmelidirler. Binaea- ve kralıçe. b~gun şehn gezmı~- beri hapiste yatan binlerce kişi fakatinde Nasyonalist liderle~ ğunu v~ bu husus hakkında 29 k~un proj~inde vilay~t. husu- i mesi muhtemeldir .. Raıııt ~ 
eyh yalnız adalete değil, bir ler ve gezıntı esnasında kendıle vardır. Bunların bir kısnu tah- den bir çokları bulunan Gandhı K. Sanıde Avam kamarasında sı ıdarelennuı ve meclısı umu- , ve arkadaşları temsiller ve~ 
pk hukuka istinaden de terki . rini tesadüfen tanıyanlarla has- !iye edildi. Gandhi bütün siyasi akşam Allahabada mütevecci- I b~y~atta bulunacai!:rnı söyle- milerin selahiyet ve va;,:ifesin- l üzere bu hafta buraya gel 
.eslihat esnasmda- bize emniyc-/ bilmllerde bulunmuı;tardır. mevkuflar bırakdmadık ken- hen hareket etm'i tir. mı1tır. il · ' 



eni Talebe yurdu mart ayın a açı a 
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. idare il Yunanistana gide- istatistik Cerrahpaşa hasta- Yurdu Katil kim? 
_ ma ar cek takdiri . .. hanesi bir . . F h · · ··ıd.. · 

29 --·-- .. , • K. Evvel ayı ıthalat . . . . Mart nıhayetine ka- e mıyı o urenın 
senesindeki Ali Rıza B. şikayet kıymet hey etlen "h b mıslı tevsı edılecek d "k 

1 
d"l k Lütfü . • . ? yunanJdardatı alınan tuminat- Ve 1 raca mız Tamamile asritertibatı haiz ar 1 ma e 1 ece \d v } ld" 

Vazıye1:ın için ne diyor uo tefrilı edilen 600.000 liradan iati ~~ i.daresi kinunu~v~l bir hastahane olan Cerrahpaşa Darülfünun binası arkasında O UgD an BŞI l., 
tsi D d k? Em ali metr(lke mücliriyedneu:=: fpde etm~k üzere ınıınc:,~~~a! 193~ ıa~t~tikını neşretmiştir. hastahanesinin bir misli daha ki eski itfaiye binasında tesis~ Bundan bir müddet evvel Ha-
. e eme • 1 ev:aıan teraküm ettili;:: fazla rl miibadilleria mlktan y Bu ıstatıstıka nazaran Kanunu- tevsiine karar verilmiştir. Bu dilecek talebe yurdu etrafmdaki dun köyünde Fehmiyi vuran 

lıueı hususiyelerin \a:·oye- .:erin evrakı altı ay .:n bı»lrm- bali~"~~:ı~bul blrlcinde bulu evvel 1930 ~i°;<le ithalitmıız maksatla daha şimdiden hasta- hazırlıklar devam etmektedir. Lütfünün muhakemesine dün 
19 ilene kat'i şeklini alaca bir müddet~: tıuımakU idi.. ~ ıoo kadar ıayrl mübadil•- 15,383,615 ~ra, ıhracatnnızda hane civarında mevcut bazı me- Bina tahliye edilmiş olup tami- ağır cezada devam edilmiştir. 
· .

26 
senesindeki vaziyetin da ııuı. •1= baklanda Emvali lleei tatanbul bari~cle ot~uk~ içlll 13,511,512 lira tutmaktadır. bani istimlik edilerek yıkılma- rat ve tadilatına başlanmak üz- Dün dinlenen şahitlerden Nazif 

lliıı kuvvetle muhtemel ol- Bu ~~Ali Rıs• Bey f11 IH- lıDaıi8yonı; ıelemedılderlnı bıldırmit 1929 sen~sinin .•yni ayında ğa başlanıruştır.Yeni bütçede bu redir. Tamir için yirmi bin lira had'ıseyi anlatmıştır. Diğer ban 
~u f\nkara muhabirimizin ::!1'erdl: . ıall8lemeYe ait ı.cHr. komiayonu bunlarm iatih 15,054,19~ lıralık. ıthalit, 28, kısmın istimlaki için daha fazla tahsis olunmuştur. Bina dahilin şahitlerin daha dinlenmesinden 

l1ıa atfen dün yazımttık. "- Aıwm :.:::ıır ıeleıı tapu ~t malıalline kadar ııı;ndere- 902,252 lıralıkta ıhracat yapıl- tahsisat konacak ve hastahane- de yapılacak tadilitı tesbit et- 10nra müddei umumi iddianame 
llıli ta dün bir muharriri· olarak Emvali U• .&., olup ol- celdirr:°' JJllftır. . . nin etrafı tamamile açılacaktır. mek üzere bir komisyon teşek- ıini okudu. İddianameye naza
aı...~ olarak şu malt\ nratanm ı::':OU. Btar ~ Vefıt eden gayri. mübadUerin V:: Bu nısbet aleyhimizde hır Buncian sonra burada yeni bir kül edecektir. Tamirat Mart ni- ran Fehminin Lütfü tarafından 
·-~· -~~e istenmİI mlllk ~ teri de tevdattan ıstlfade etme - neticeyi göstermektedir. Çünkü taknn tesisat vücude getirilecek hayetine kadar bitmiş olacak, öldürüldüğü teabit ediliyordu. 
· ki i~rei hus1'6İyeler :S.vaıı metrllkeee dt bir d:::. ~ dlr · bir phaa emlikini temlik e - bu ~s~ı:e ~930 kinunuevvelin bir park tesis olunacak ve bu bundan sonra tefrişine başlana- ~ehminin. tar~aııına LütfünUn 

t._talısısı varidat usulüne 11111 ve mu•~':.ıırat lcrlSDl Ahar yr1 mübadillerin istiblı:aldar• de ıthalitimiz 1929 kinunuev- meyanda bir de nekahathane caktır. hayvanı gırmış ve ban huarat 
\'""'~İın ve idare edilmekte- o dosya bul ._:p verilir· Bay- ;!:ı ~~nlara ait olacak, haciz ve eli- velinden 329,425 liralık fazla, yapılacaktır. yapmış. Bundan dolayı ara1arm 
~Yol paru:ı maarif pa- cıan .... nra tlP"5:. ...... ı.e m~ ter muamelit için de allkadarların ihracatımızda 15,390,740 lira- 300 yataklı verem Son Postanın Adana da müıııkap çıkmış ve LQtfü 
~ıran b~ huausata le bir d09ı:a•:ı..arr veya müteP!!'! baklan kalacaktır. . fta ka lık eksiktir. • muhabiri aranıyor neticede Fehmiyi bııjalda vur-
luııur · yapan ııa ı otmadı&ı .... - ş· diki tevziatın bir ha ya - p uk • hastahanes1 +._. f iddl • 
ol ·Meseli o sene yol ı- vepbut mil~ ouplçin poliae ıev- ~ ·ru sine çalıfllmaktadır .. An am yağı fabnkası ADANA 28 Sorı•Poııta ga· muştur. ua tara m•n""CS1 
~trgisinden tahsiı olu- Janda tabldlra~~ra kdınan .tık:I- da~~~.:.::, pyri mlilait oımuı do Kihtanede uk bati Verem hastahanesi inşa edi- zetesinin Adana muhabiri Sall- dinlenmek üzere muhakeme bat 

aYni ııene içinde sarfe- dl oıun;r· ~~e 0 ;aı_. ta~~e ile ;:yuıile mür1caatlar ıı;ek .. azaldığın- . ık k . J?&~. r'::rt:. linceye kadar muvakkat bir mü- hattin Bey hakkında bugün kabir güne Ulik edilmiftlr, 
•Ve ayni sene ziraatte kat ne cea cııtı tah•!clnık ettıti tak- dan tevziatın ·daha bır muddet uza- Y.a~ç arma ıçın ır a te- essese tesisi etrafındaki faaliyet .. dd · 'lik kif ti • 

\lara. la.rfına lüzum görül- ~!:·::edilen firal ve ya intikal mail da muhtemeldir. s~sıne ~üsaade. verilmiştir. Te- devam etmektedir. Hıfzıssıhha m~ eı ':''::~' . ~ f=t z:~ Tapu kuyudu umumı-
y 1 .,..ue --•-•- . " için tapuya mezu Lla t kabül edeeek sısatı hır anonun şirket yapa~ . . .. .. ze eresı esı mış' • • ki" 

• 
0 ı>arasından buna sar- _.ueı.,....... ıcra melelerin icrası Allll iatihka•. ra e lacak tak kt umumi meclısı Pazar gunu top- nın bütün taharriyatına rağmen yesının na 1 
delildir. niyet verilir. s:ı:u~alikadar ve bai olan bono tevzıa~e= ~ilraclarla- ca ır.F d k • !anarak bu hususta bir karar ve- mumaileyh bulunamamııtır. Tapu kuyudu umumiyeainin Anka 

. lı111uaatın ise viliyetin <!Weh!!.~':1y~lmak itibarile anzı ve diri ~~et :.~~e şubata kadar ka- ın ı pıyasası recektir. Meclis, geçen içtimaın Tevkifine lüzum görülmesi hü raya nakline devaııı edilmekte oldu-
y ... :_ · zı - Jd g" undan rın muracaa ak! b' h t ' "-·- tık H be ldı""-•• ·· ~1-~ı tahdit etmekte ve amil< tetkikata muhtaç. 0 u _ bul edDeeektir. -· Yunanlılar Almanyada Tür- da 300 yat ı ır verem ~s a- kfunet aleyhine bazı tefevvühat ı;-u yazınq . a ~ a '!'-:-'a ıo 
'!in YBpıl~kta oldu b&Zı m~'."eli~~r~~?:a;~~U.:ı!:eı . Yunaniltall!ı.~~;:~!:::t~a;~i~~ kiy~e f~dık stokunun fazla ol h~~~i t~is~e kara~ ~ermış. v_e ta bulunmuş olmasındandır. :~t ~~~~~~r"':d~~'!:'::~ta 

&takadartar soylemekte- y~t ta:~d';;..!melit ta bu tetki~atın bı ~~r.:rden malına mahallen dugunu ışaa ve bu hususta neş- musaı~ bır .~~ temınıne. ".1 1~- Ankara pamuk rak, yalnız Kastamonu, Bolu, Çanlan 
liıa . ~un ~ edilmemeainden ileri geliyor: bacı.!!et takdir ettirmek isteye~Jerle riyat yapmışlardı. Bu neşriyat y~t, mıma'.lıgı ~~ur e~ıl~ışt.ı. k tifi Sinop, Zoıaııuldak viliyetlerine ait 

Yet hususi idareler varı- ıı.ma it' " ği olmayan ve esasen bak ::kıın kıymete hakkı olan arazı sa- Almanyada fındık talebini azalt Vılayet mımarlıgınca musaıt bır oopera . . defterler kalmtftı. B~ defterlerde.bir 
bazı nisbetler dairesin ::- ıa:'k:lkat yapıtmıı .. olan. ~:: biplerinin müracaatları kabul oluna- mış ve binnetice fiatlerin düşme iki bina bulunmuştur. Pazar ADANA, 28 - Şehnınızde kaç .güne. kadar . kil~en na~edile-

tze de verilmektedir. müteallik muameleler mumkün cakttr. . sine sebep olmuştu Matbuatı- günküictimada bu binalar üze- büyük bir pamuk satış koopera cektır. Bı~ld~ müatecl~yeye_~L~ef-
Yet · 926 • ti çıkarılmaktadır · . Takdiri kıymet komısyonlan teş- · . d - k "k l kt 'f t kk .. 1 d · Bu koopera terler kifı bır kadro ile muv ....... ten 
· d Ş~diki vaziyet 1 ğu ıür_a e da Ankara itilifname~ı kil edilmek üzeredir, Bunlar üçer iza mızın fındı!c stokunun hakiki nn e tet ı at yapı aca ır. ~ 1 ~ u e ıyor. . . İatanbulda bırakılarak muavinlik kad 

?t\ı tkı şekte irca olun1;1r~ A;ı:~::':1ı yani mübadeleden: dan müteşekkil ota7ak, ~u _ a.~·!Jı~~ miktarı hakkında yaptığı neşri- Buz fabrikası tetkik tıfe Zı:aat Ban~ası da ıştırak e- rosu~dak:I ~beri memurin ve ~ 
b~ hususi idarelertnın muc d'lmit olan rumlarm 8tı':ğ· ci ikisi Maliye vekiiletı ve uçuncusu ııc yat üzerine Almanyada hakiki d"ld' decektır. Bu munasebetle ban- deının dahı Ankaraya ııfdeeeklentir. 

t ır ııekte gireceği ııaWıl- :"m~elitına m~~d~=~e e~en iştiaari reyi haiz ~tmak üzere G?~ vaziyet anlaşılmış ve fındıkları· e 1 ı kaya ait fabrikada büyük ambar Etibba odasında 
ZCvat tarafından beyan o- betle bu itilifnamedilete .:kkmda müı m~l:::dill~ r cemiy~~ ktarafıntdhaneyteetl~ri mızın fi ati yükselmeye başla- Halk fırkası İstanbul teşkili lar ve depolar inşa edilecektir. Etibba ocluı heyeti idaresi bu'"''~ 
tadır · · olupta av hd edilecektır Takdırı ııyme · h • · · k ·f · k ' l" •-· · ve fi;:: ruaı ortodokalar u ek ıs b tta- hareket edeceklerdir. Ha mıştır. 1c fındık fiatinda 3 şilin tını tetkike memur ey et reısı Bu ooperatı e aıt teş ı at esa- aaat 14 de Tevfik Salim Papnın riya 

'Ydar B • meb' t~t dekiu:-~ki ellerinde~ çı~a;mı:'ü- rek:~te~ evvel tevziat komisyo~u ile tereffü v~rdır. Ali B. le hey'et azasından :rekir satı, Ankara'da da, ziraat kon- seti _altında ~ ed~ktir: Haber 
"•) ~~ın ~alan ballnde tap~- daı~:? erini temas ederek, tetkik edeceklerı mın R l k I w dağ meb'usu Cemil B. vah Mu- gresi esnasında vuku bulan te- aldı~mıza ıore tı~ fakültesinde mli-
- llk cuzdanı I~ etmekte ve ~er gun y kı ğ la ukalara ait dosyeleri teaelliım ed~~ek us ar p orta al a maga h"dd' B 1 beraber dün buzfab maslarda izah edilmiştir. Koope demaler arasm~lıd münabpnm etlb 

lıtk t_ cıım . b" baylı tapu evra top n d' G · übadiller cemiyetı ıda b l d I 1 ın · e . .. . • . . . . . 
1 
.. ba oda11nca vazıyet edilmesi ban dok 

:ı:ı...._-• .llltanbut meb'usu Hay- nıUte•kiPI ır duğu cihetle bunların il lerhır. .ady.~· 7 !anarak işlerin tesiri aş a ı ar rikasını gezmişlerdır.Soylendıgı ratıfın teşkılı, pamuk mahsu u torlar tarafmdan talep edilmektedir • 
• ::-"Ylıı ... b' .. d mm -kt• bu un bl . hakkında tet re eyctı un op . . bel d' .. . d k ''h"m tesir yap- . . ..____ . d ... e usluk cuz an konularak her . n 1 için teşebbüsatta bulunmağı kararlaş Ruslar memleketimizden por ne göre buz ımtıyazının e ı- uzenn e ÇO mu ı Etıbba odası aenelilr twn&rftJ ya-

\1 
1 

\1e ~zla aldığı m~haS- :ı;t icraaile. tasfi~:.~t3!8.ı1:~:;.. °.:J. tırmıtt~. . . . . • taka! almaya başlamılardır. İlk yeden alınması hakkında bir ~- maktadır. rm D~rüllünun ko~erana ııalonun~ 
b~ ıade ettiriimesı dhu- otmadığı t~yın v~büdir ki. zamana Ce.ınıyet ıkincl rb.ısıı Celal ı;ı . Jkl~~- defa olmak üzere D~rtyoldaro l savvur vardır. Fakat buz fabn- Yalova kaplıcaları ·~e:::~~~::::: ... eı:; " ·•>1 Mccr . . asetin en aınelenin ıntacı grerun, Ankarada u unan reı& use - ka .. d.. .1 r a sarfile ye ı; .-

vita · . ıs~ ı;1Y . . a)dnıf eder. . yin Beyin avdetinden sonra toplana 16,180 çift paket portakal mü- sı uç, ort mı yon ır. Seyrisefain idaresi Yalova edilen oda baymyet divanını eezacı 
l'Grı!.'te bıldınlmıştır. ta~yevm idare~de lO bm dos~: cağım ve bunun iki üç eline kadar ol bayaa v,. sevketmişlerdir. Be- büyük bir müessese halme kon- kaplıcalannı nisan bidayetinde iza intihabıcla yapılacaktır. Nıumet 

lQYe _ Ingiltere mevcuttur. yevmıye zo-
3
: :;'';::ıa ınaaı muhte~~ı bulunduğunu aört~- her çift pakette 100 portakal duğu için belediyece bu hus~sta açmaya karar vermiştir. olarak uabp Kaamıpqada ecacı 

ı.. ll}acak itilafı g~:~: :~~~~rm~efeıe~b~bi- :::i.a'f..:r~d;~ .=:ay~~~ı~:ı~ı~ın vardır ve her çift~~ 345 k
1
u- bh~ilmt n;zd~nder ve~f:::~e İdare bu sene Yalov~ kaplıca• !~':"U:.~f~:~Y~~t~t~r~~~ 

qlıi.c· . _ ~ at . en fena cihet• de bu 11 1 ı;::u 1 _ Garbi Trakya. 2 _ Şarki ruştan satılmıştır. us arın a - u unu maga ara tamu her sınıf halkın zıyaret e- Emanet dairesini soyan 
lef.:y~ Vekaleti ile İngıl dir. ı r:ri esbabı taki~ eıme.;:.ekl •; Makedonya, 3 - Merkezi ve garbi dığı portakalın yeklln kıymeti Imdadısıhhiistasyonlan debilmeıi için pahalılığm önüne 
· 'ti ~asmda sulhen !es =~ mütavauitko'f::C:~.c Mü~ıı:. M':kedonya, Selinik ve civarı, 4 - 55,821 lira tutmaktadır. 20 ki- Ani vak'alarla Irazalarda yetiıe- geçmeğe çatışacaktır. Bunun i- yakalandı 
~ eden mebalıg~ ettirmekte b"!'":i muameleleri Em Epu ve Te~lya, 5 -k:.: ::ı· nunusanide Dörtyoldan gelen cek derhal tedbirler alacak sıhhi tef çin şimdiden bazı tedbirlerin a- Adliye emanet dalreainln, evvelld 

-~ıuıılln.,.,_dün vilayete teblıg terin ferağ ve .'1n\.,, bir a]jkast yok- . ı;ıebl'.e.tlde~kt u mınta rapo larem teve portakal stokunun 5,380 çift pa ki!İttan mahrum bulunuyoruz. lınmaama ı,,,aaı~"-•atır. elin meçbul bir bırau tarafından • • 
. trük• ı e ...,. rw ıtır ı •n sonra r ı . ühim kta ""'9 .... "'"9 yuld ,. tık. y n•IH tabld-
k,.:"'lil'. vali mBe nlar doğrudan doğruya tapu ziat komisyonuna tevdi edeceklerdir. ket olduğu anlaplmıştır. Beledıye bum ki':t yı ~ğa Bundan baıka, idare, vapur ka Uı;ör~ub~- ...,_r-..,, Ll 

· ,;:""Unla berabe tngı"liz ııe- ıur. u ktedir - - - - - dikkate almq ve tet yap f . . d daha b ' ta ı e u """"'• ........... , o .. u -
. }fllri . r. . H ca icra edUme 1 • Maliye vekileti, heyetlerin bütlln K • ğıt f br "k bqlaınıtttr se ennı e muntazam ır ıor namında biridir. 

e llelr:ı:~ıye ve~e ve. . a- • : ka tanlan• mauriflerini .deruh!e .•tmİftir. An- . a . a 1 ası. . Bu tetkikata göre evveli şehrin şekilde tanzim için çok sür'atli Gesen cumarteai lunt.ılık cilımtlıı-
dtrın:-mn İngılız sefırıne SeynsefaıD P cak i§ler t~a~ıye edildıkten 80nra b~ Bır ecnebı g~pun şehrimız- muhtelif yerlerinde im~dı sıhhi yer bir vapurun alınmasını tasavvur den dolayı llçllncü ceza malık m=rin 
!ar ış o.lduklan dostane nın ınaaşlan - masra~r ıstihka~clan mahsup edı de bir kağıt fabnkası açmak i- teri yapılacak, bu yerl~rm haata !aft etmektedir. de m.uhıkemeel.ya~ ı.tıor, Tıblıe 

\'a. da bildirilmiştir. . lanndaki BÜ lecektir. Bunun ıstibkakla~ın ancak çin hükumete müracaat ettiği mağa mahaua aedyelen. arlılıt levuı- Ec b" em! ketlerde rek- adltnın raporu ilzenne beraet etmif. 
Pılan · . , .• ....;..,faın vapur yüzde yarımı kadar olacıgı anlaşıl- . .. . küçük amellyatlan yapacak alet- ne ı m e . . tir. 
teıı e ıtıli.fnameye . garı: ~er-;; ser çarkçılar ~~- maktadır. Bono~ara muka~il, firari ve bu. teşebbüsune S~~ı .~ ~~. iliçları bulunacaktrr. tim için Yalovaya aıt aynca bır Bir ilin sonra, yani puar cünll 

'11. bii ~elkı zamana ~t. b~ vanler • dan ve nisbetsızli:. Rumların emliki. ~tab~.erın Anadolu Maadın bankasının ıştırakını imdadı sıhhi yerlerinde nöbetle ça rehber hazırlanmıştır. Topkapı urayı tarafmdanAdllye ıı.ıı 
~ ~un_ İnığRı: metalıbinUl rınm az~g!11 t tmektediler. Su da bıraktıklar~ emlak muzayedeye çı- de istediği yazılmıştı. Sanayi ve lıpn v~ 23 uat ayrılmayacak ilr:i h~- Teşkilat heyetinin çeaine ıiren Liıor bot pavyoalarda 
di- ti kanunuevvel 1930 da ğinden şıkiye e ıarınm tez karılacak. kifı gel?'ez~ bunlara em- Maadin Bankası müdürü Sadet kim, basta bakıcılar, baıta otomobıl I 1&lda11111Jf ve buradan Emanet daire 
~~r taksitleri de ı 934 sene- vari ve çarkçılar ınaafb. teşebbüs !iki aıilliye. idar~dekı bazı emval tin Bev . ıeri gibi vesait bulunacaktır . esnafla temas an •inin dıvarını delerek içeri ııUmi1tir. 

I . "'ldar h • _ . .a: • • müşterek ır . de ili ve edıleeektir · - · . d . H l f kas k ·ıa h , Bu ıuretle üat kata çıkan lunt.ı, 
ıptid er sene kinunuev yı ... ıçın • karar vermışler- Bunlardan batka ziraat bankasına - Böyle hır şey en habenın A "k l eyyahlar a k ır ı teş '. t ey e- bekçi Muatafa efendinin oda bpıauu 
binasın~a. ve?lmek üzre ~1 t~ bulunınaga . . mevdu ~ulu~an mezkiir .. cmlike ai~ yok: bu şekilde .bir m~rae<"a! merı a ı. s. tinin esnaf cemiyetlenle olan te kırmıt aandıtmı aÇIDlf içinde 
tak .İngılız lıralık bet mu- dır. . .. 1 malin süvansı milterakım kira bede.ııennın de tevzı vakı olursa tetkık edenz den· ış.. gıtti maslan devam etmekte olup bu bulunan yüz elli llraamı a1mıt. ııon-

•Ooo 1
11tten mürekkep cem'an Filvakı Ou ~~ 3 lira maaş al- ata ithali muhtemetdır. tir. .; B'. ük Britanık transatlan- husustaki tetkikat bugünlerde ra kendi kirll elbisaini çıkarıp bekçi 

"ye ~~cl~alık bir meblağ ~-~: ~:J:ı~~n h~lde, aı~çılar~ Etabli vesika'an ve Mül--endislik layihası tik v~~uru ile limannnızı d"' a gebale~ :~t~=~::abk:~~r ~!== ~ :~.~e~~~:!~r:mv;.!:.: 
-...____:_ __ a tır. "...,,. . . 20 diğen 110 ıra ma • • f k . . Amenkalı seyyah ar un sa ır uvutmuttur. 

ttherl - ' • • dan bın 1 dır Ahrıların iaşe- tazmınat tevzıab h Ad~kı~rka. zs -:---- Nlakı~ .. ;,e ile.tıb.mliı: şehrimize çıkmışlardır. Miktarı lacaktır. Bundan sonra da umu• Bu iti yaptıktan sonra -..kul bu-
er hey eti ıda- !makta . " . b en il 1 v• ınımar ı ... ycnı ır a •. timal apılacak ve bu iç 1 d • "" bir . dar • aş .a r kaptanına aıt u Muhtelit mübadele komiıyonunda yiha hazırlamaktadır. Bu layihada 436 veya baliğ olan bu seyyah- ~ı ıç ar Y . • .. - un _ugu za~. ~nqtı,.. JUl -

resı istifa etti len de vapu Yunanlıların son itilifname mucibin mühendislerin mesgullyet sabalan. !ar dün müzeleri, büyük camile- tımalara esnaf cemıyetlen mu- ~ ıle Adlire on~nd~ sohbete clalan 
herbe 1 . . , .. _ ıunmaJtta~· Ege tzmir va- ce verdikleri (300,000) İngi~iz lira- ve mühendis yetttiren mUesseaeler ta ri kapalı çarşıyı gezmişler, kül messilleri de davet olunacaktır. Ligordan bır polıa fUphelenmlt tut-
tai . ~er cemıyetı hey etı 1 Cüınhunyet, . ' bö !edir !ık tazminatın alilkadar etabli Türk yin edılecektir. Diğer meıleklerde ol . • . . T .. k _ D h"r ti t mut~ur. . . . : 
· · ıstıfa etmiştir. Şubatın rtarında da vazıyet y e; ve Rumlara istibkaklarma mukabil duğu gibi bir "Mühendialer odaaı.. lıyetlı mıktardi ur ~~y~ı sa a ı l Care • Ligo_r fl!Ddi, 150 W:- çaldılma 19-

e Yeni bir intihap ıyapı- P~ ·ıer ve ser c;arkçı~r 113 tevzii için §Illl~iy.e Irada~ vaki. ?l~n tesisi de layihanın esasları meyanında tın almışlar. ve a~m uzen va- beyannamelen ~r edıyoı:. Yalnu ihtı!.acınıllll ha-
. Süvan 1 da 110 ar !ıra maaş müracaatlara aıt ıtk tetkikler bıtırıl- dır. pura dönmiışlerdır. B" b . "b M lıiale 80 lira aldılmı ..,y!ü?'°r . 

. ICabz . . • lira ahçı ar ıniştir. Yüksek ihusaa mektebinden, yani Amerika sefiri Mr. Gruv dün ır şu attan ıtı aren arma Resim sergısı 
•dar ~allar cemıyetı h~y ~ a)ınaktadırlar · Tevziata esas tutulması mukarrer mühendis mektebinden mezun olan- . ret etrni ve se ah- rada Seddülbahır ve Kumkale- .. , . . _. . 
p tdi~ıde ayın dördünde ıntı- B 1 k nakline mahsus olan a!ikadar!'rm vergi ~!3~~rına !ara "diplom mühendiı .. ve telmilıum vapuru zı: lan sagık ~:nka den, Karadenizde de Kefken ve G~.l San atler B~ligı kl1:11> 

ecekttr. a 1 l müteallik iddialarmm tahkiki ıçın ko !ardan yani fen mekteple~inden. me- lar a~m 0 • Karaburundan itibaren olan sa- ~mumısı reuam .Sadı ~ Bır-
Osta "k" b.. vagon ar . miıyon namına hazırlanan mektupla zun olanlara c1a udeee muhendiı ün Harbıye nazın Mr. Nıyutun h'll d ı1a ak nakli t ti _ lik ııalonlarmda bir ııergı açacak. 
lL Şl ayet urosu d miryollar• balık nakli rm mal mlldürlekleri tapu idareleri- vanı verilecektir. Baker ve diğer maruf bazı ze· 1 .erdahe .Y

1
:aP bec ya. dca tır. Sadi Beyin sergisi pbatlQ 

·-QSta . , Anadolu e • on sipariş ede önderilmeaine batlanmııtır. G'zt' "k~L kı 1 .. .. .. t" retı ı ıye yannameıım en .. • d 
~ telgr_af idaresi bir şı~ için bir kaç hus~ v;!, iae halılı nak ne fki tarafa ait iatihkak sahipleri i- ı 1 nı 1111 yan vat a goruşrnuş ur. ' muaf tutulacaktır. Bu üııul bir ıki11n e açılacaktır. 

· bu ... ~u tesııine k~ verı;nıt c.ektir· Şark de~';;.iparit ed~me~e çin ııUnde bet yüz kadar mektup ıön imamlar Seyyahlar meyanında pre~- tecrübe olarak tatbik edilmekte Mekteplerdeki intihar 
vuro madde tasrih edile- lıne mab•"' va!·relere bildi.mllltır. deriJmeaine çalıplmaktadır. !er, Nevyorkun meşhur ban mı! dir M afdı: etice vecdi-i tak ak' 1 

'-Pılan bütün şikiyetleri ğinl allka~r 1
• de balık nakli için Bu paraların tevzilnden evvel etab Son zamanlarda bazı köy i- yonerleri ve diplomatlar da var . • uv . . .n . . d g be- V a arı 

. dikkate alarak tetkik ede seyrlaef•in ıd•:Uvapur utan alacak- li oıAnıarm tamamen ıaarrun ~i mamlannm eski usul dini nikih drr. tirde dahi_li tı~retımız en Bir akşam gazetesi mektepler 
~· ileride huıual linm ıeldiğind~. etablı Y091kalan yaptıktan işitilmiştir. Kanunun Seyyahlar için wehrimize çı- yanname ~u .~naklır. deki intihar vak'alarını tetkik 
ı-.. • tn". tif tevziatı tesri edilıyor. madde" rnahııu8811 mucib" . . ahili' . Beyanname ÜIUIÜ yerme e- k . . . .. 
Jana ziraat kongrem Şehrimizde o var Şimdiye kadar Isıanbulda 45,ooo . 1 

• ,ınce karmak ıçm . ; .. sev müte- d"l k ma1larm ihraç iskelele- etme üzere Maanf vekileti mu 
~C>rrıan • M -"A' rde tifo vu- Ruma etabll vealkaaı verilmittir. belediyeden geçmeden ~la- cavire vapurlarından biri tahsis ! c;::e bini ihraçlarında vapura fettiti umumilerinden Salih Ze-
. Ya, Bulganatan, a- Şehrimizde aon ,._e • eaib lmak . ·n daba 35 OO!l n yapanlar hakkında Dahilıye- edilmiştir nn e? edilen İnik b" liste ha ki ve Ali Canip Beylerin tavzif 
a .' Çekoslovakya, YugOI kuatı çoğ~:· ukuatı subur e- a! U:caat et':iıtir. Garbi Trak den bir tamim gönderilrnittir. Britanik vapuru dün gece ~l • mu:f ır edildiğini yazml!ltı. Yaptığımız 
z~~t mümeaııilleri tara- Bunun !çını •de ~:C, aflll yapıtmaaı yada :.bU TUrlderden 80,000 kiti- Bunlar şiddetle teeziye edilecek seyyahlan hamilen t.kenderye- linde tesbif dant ve~_,._ edi~l memktır~- tahkikata göre böyle bir şey yote 
"1f aya kada v· , ..... cıa den mektep er "-'edeD ol --!Lolo erildi""" d • komia- !--''- rll tara ffi ....... ece • zira.· r 1

.r- karar verilmititr. Bu~""". ye v ........ n v ı;~e aır ... wı-. ye hareket etmiştir. Ti tod k • tur. Bu hususta Salih Zeki B. 
1 kongre açılacaktır. Bu na Galata cibetıııdek:I muse yona ma!Omat ıelmJttir. T 1 afi daktil ·ı ıcare ası ongresı .. b" h . . . d • 

grtden --•--= rk z1 Av- mak U&ere .. d dün ve evvelki cUıı Qarbl Trakyada vealka alacak ela e gr ar O 1 e Barut inhisarı dosyası . odaa k . b .. dun ır mu arrırımıze emış-
lla.da . :•"'."""t me e . vl mekteplerin e, TUrk mevcuttur. J k . . . . Tıcaret ı ongreaı ugun tir ki: 
Jeti zıraı hır blok teşkil et- lfl.Yapt1mıttn". ha 7o,ooo yazı aca Barut ınhisan irtip davası ııaat 2 de açılacaktır. Kongrede ., B .. 

1 
b' d habe . 

·~in rd ~u kongreye h~eti Şark demiryollan ~u. etabll me.e~";ı!n!:~ posta ve telgraf idaresi tel- dosyalan İııtanbula gönderilmiş Azaya kongre talimatnamesi ile miz bile ;~ı:tu;r ~~~ ~?ç bir t:~ 
e ıştiraki muhtemeldır. • letnıe müdürü ::d~:~a=~lan iatibkak sahibi ~ muhabera~ ~kmda yeni tir. Hey'eti. vekile kararile hak: müzakere edilecek mevada ait ligat yapılmadı:" 
Çap t • b 11 _ TUrk ve Rumlara para tevziatı yapı bır karar vermışıır: 1arında takibat yapılmuma mü .raporlar tevzi edilecektir. Oh k l eh 

evzıa Hay- Şark Demi~o~ ıaı:-pan labileeektir. Allkadarlarm mllracaat Hük makinelerinin tuştan es- saatle edilen 4 maliye memuru- Dün oda divanı riyaseti içti- anes ya a anama 
· iıduru M. nto- .. ddeti 'ubat nihayetine kadar tem kimiş olduğu için yazılar bazen na ait olan isticvaplar İstanbul- ma ederek kongre hakkında ba- Eminönünde jandanna refa-

. · "dare olunacaktır. Dosya, zı ihzari kararlar vermiştir. katinde gider~en firar eden Olıa 
• • . r hali )'.Bk -
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JJlilliy~tı 
A~rın umdeM "Milliyet" lir 

29 K SA~ İ 1931 
1 ")AREHANE - Ankara cacideü 

!lôo: 100 Telııraf adttıi: Milliyet, Js. 
tan bul. 

Telefon nwııı.raları: 

lıtanbul ı4311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •yi:i!ı 400 kuruş 800 kuruı 
6 il 750 " 1400 o 

! iZ " 1400 H 270'4 ,, 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçea aüahalar 10 lnmıf 

ıur. Cuete u matbaay• llİt itler 
ıtin n..iidiriyete müraaıat eclilir, 

Gazetemiz i1inlaruı 111H'uli7etinl 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dun en fazla hararcı 1 enaz O dı. 
Yağan yağmur ve karın !likleıi 9 
mlllmeıre idl. Bugün ruzllr şımal· 
den mut:ı.\'a.sıt esecek, ha\·a kapalı 
ve karlı olacoktır. 

Kar ve insan! 

Bilmecemiz 

Soldan aafa ve yukardan •t•ğı 
Kar ile insan arasında bazı 1 - Bir semt ismi (5). Bir 

1 zıt yahut mütabih noktalar var: semt iıımi daha ( 5). 
MeseUi kar soguktur, insanın 2 - Hürriyet (4) Amali erba 

tia soğlığu vardır. Kar beyaz- adan biri (4). 
1 dır, insanm da beyazı vardır... 3 - Trabzonlu (3). Kir (3). 
Lakin en garjp nisbet şudur: 4 - Beygir (2). Bir musiki 
Karın sulusu tutımız, insanın aleti (3). Sonuna bir (R) gelin 

sulusu tutunur. ce yaldızlanır (2). 
' Romanyada kurtlar! 6 - Nakit (4). İplik (4). 

H vaı k ı dı h d 8 - Hayvan yemeği (2). $ey 

b . da 111' lışluaJ •d bC:d yerde tan (3). Duman kiri (2). 
ı.ı ene':."~ ... şa ~· .~z .. e a- -K 1 (3) Sevda (3). 1 ıa kar yuzunu yenı goruyon1ı.. 9 u P · t 

Gelen haberlere nazaran Ro- 10 - Buhran (4). şaret eda 
· manyada kış çok olmuş Bükreş tı ( 4) · .. .. 
1 civarına kurt inmiş. Bizde kış 11 - En guzel vatan muda· 
olmadığı halde, lstanbulda ne faa edenler (S). 

:kurtlar v3'T?!. ı 

Deve kuşu 
İstanbul sokakWırun dünya 

da eşi emsali olmadığını söyle· 
•meye mahal yok .. Bizim Beledi 
, ye bu işe bir çare bulmuş bakın 
uasıl? Bir yerde çamur bir so· 

1 kak var, kaldınm yapılmasını 
.rica ediyorsunuz, siz nüfuzlu bir 
1 adarnsını.:c, teşebbüsünüze ehr:m 
, miyct veriyor ve onunla meııii,ul 
•olmaya başlayorlar. Derken or
. taya bir karar çıkıyor: Arn;.vut 
,kalclırnru yapmak men'cdilmiş. 
ı Parke yapmak için de bütün İs 
- tanbul için kaldmm parası ola-

rak senelik bütçeye konmuş o-
1 lan 160,000 lira kafi değil. Şim 
1 di, vaziyet şöyle: 

Bir sokağa kaldırrm yapılma 
' sını istediniz mi? 
11 

- Parke yap~ak için bütçe-
deki para kafi değil.. 

] 
- Adi kaldırana da razıyız ... 
- Yooo! Arnavut kaldırımı 

yapmak yasak!. 
FELEK 

Alenen teşekkür 
ı Ycımit günden beri ~cktl&lmııu
ı; ı apııın •Onra aziııık&.· ellerinde bulu-
1 nın ,.e parlıklılJ ilelebet sönmeye· 

celc oian ne~ıcrlcrile naçiz Yücudümü 
ı bir mevti mubılckaklln lcurıaran ı pa
l mör 1\1. Ke111ıl ve Hann Hüsnü 
d nc,tiendileu, ve Sltli Sıhhat ı urdu 
11 etibbılannd111 muallim muhıereUl 
r Rif!! ve Ziyı Beyler• •t bilhassa 
• ~e~c nykuiarınıfedı rdertlı: ızbrabı., 

hma ~ıirık ıdo J )kıor Marko n 
1 lbrahıın Osman •e l~ak Nuri BeJlcre 
ı •e ırıu:tar müessese bathemfirt•I 
0 Rev:aa Hanııııa Ye dipr ••m•lre ha· 

1 C nıınlara kalbi ~ükraıılerıuıı ıakdlme ce
, ~ ridri ferldrnfzi ıavsit rylrrim tfendirr_ 

ecaaddln 

J~HJe Vekalelin~en: 
lstınbuldın: Adana, lzm!r, .\ lı· 

şehir, J\ub, Ankıradan; Kay;cı~ 

Konya, Konyn ,\ks&rt\', Kavıerl ln
ce·u, Toka~ 1-:oraman m•hık!mlne 
sevk ıdileceL ınefro,aırn amhslaj 
yapılarak mıha!lerine ka,lar nakliye,; 
pazarlıkla ihale edile~ektlr. Talip 
o!ıolarm şeraiti öğrenmek üzce hıan· 
bul'da Adliyede Adliyt lc\aıım m"· 
mcyY:zllğlne ıoUracaaı ederek teklif 
mtktııplınnı 31 klnunu.anı <'.JI 
cıımarıeşi gününe kadar \'ermeleri 
lüzumu ilin olunur 

Perfevnl1al Vakftnden: 
J\ôprtıbafında Valdr Hını dcru· 

nuııda 9 No c dalar 11 No maa oda 
mııızı, 16. 1 ~ No m11 oda maJtı· 
za, 17, 18, 21 i'lo nagazı 'l'C oda· 
Ju ıçık artımıa •oretlle ve Jirmı 

glin müddetle mözayedeyc vu'edil· 

mi< ve yevmi müzayede olarak ıu

batın 14 iıncü cua:ıtrteıl tayin kılın· 

mış olduğundan kira ile tutmak is· 

ıevrnlerlo yevmi mrzkiırdı nıı 15 e 

kadar l•ıanbul !~\kıl mudtinyetinılc 
pert"vniyal .,.kfı idarc,inc vey~ idorc 
encümenine müracuı rı fcmckriı 

H~liç ı<keleltrlnde mazbut :10 
adcı kıyın kertst"ile lıO ıılu kayın 
dolabı ;lfıOkiln ıhlamur ~ı\·e i 4ıdeı 
lcölı: nar J•ind•ri 'e 12\l adtt ko~ nır 
11 ..ıcı ~am kere..tesi 5 çeki kı)ın 

odunu 9fJ adeı ıhlamur kerestesi .'\()() 
lı:ilo mt•e konairü 'e 15 adeı hara· 
agaç kerestesi 1:5-:.! !J.ıı p~zar günti 
ihale edilmek üz•rc ıııüZa)ideye 

çıkarıl•ı~ıır. lzıhıt olmık iıtiyen 
taliplerin Orman bat müdüriyetine 
ve yevmı ihalede de Defterdarlık 

binı,.ada ihale knmi<yomına mtlr.· 
caeit avlemtl~ri. 

r.JILLlY~T 

•
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lstan~ul ~ıhhi Müesseseler MO~aıaa 
KoınisJonu BiJasetin~en: 

Bak ırkii)i 'de k:lın akliye 'e asabi) c hasıane~i için hiwmu olan 

J .'iOO .ıdct y~rli malı yün landa ollıapt:ıki ~arın. me H~ memhur 

r:.:muııc i \cçhilc \C 10 ~ub:ıt 931 -<:ılı g;ünü saat 15 tc kapalı 

zarf nsıılile i'ıa!e ct!ilıııek iizrc• müııaı..a,.,ı a konulnıu~tu-. Hu bap
t~ki ,artr.amL\İ ı:örn·ck \'l! f:ı:t.la izahat :•lmak isteyenlerin me:ı:· 

J.:.ur J,ı ınıisvon•ı 'cya hnsrancyc müracaııtlnn il:l.n olunur. 

Karaca~eJ ~ele~iJe riıasetin~en: 
1-.arncabev Beh.Jıye, ııc mu~taıi lıin mrtro ııı!Unde lcuıru dalıili&I on 

ıki buçı:k >antımlik kor Jo~lu anıhu\ltmınlı !onı ııı horu'u 18 k4nunusanl 
9.ll ırlhm.Jcn ı> şubu 'IJ 1 tarihine h,lar yirmi gün mil ddetle n hpalı 
z:ırlu>olile miina~asıyı çıkonlmı~tır. 

Tc~lif olunan b··dcl haddi ltpk ıı;örilliirse 8 5ubat OJI pozır gtillü ı.aaı 

Hı da ihaltl lm'i\•t~i icra kılınıckıır. Talip olır.l2rın yüzde yedi boçut 
dipoıiıo veıa banko mektubunu homılH ıei:lif mcktuplıın müddeti m•~e 
ıarfında Belediıe encümenine ındi etmeleri ve ortnaeyl llele<liyc eneii· 
ıneniml<ıı ı~~p eyl•mcleri ilin olunu;. 

Yeni neıriyst 
tL \ \ ~:u TÜRKSPOR 

Bugün çıkan 18 inci sayı~ile 
karllerine seltiı sabifellk ilin 
ıaJıdlm etmektedir. 

Bu yl mi sekiz ~ahifelik iki 
mecmua içinde Nurminin hayatı 
italya - Fransa milli maçının 
tafsilAtı, 1'1ektcp ve klllp takım· 
lan arasındaki maçlar, bir spor 
hlklyesi, Gelecek takımlar hak· 
kında malOmat, karikattlr kroki 
ve resimler. Fiatı eskisi ıtibi 

12,5 kuruştur. . - . 

Kürkçü dükkanı 
" Aktıaba,, gıızeteoi sahibi güzide 

muharrir ve ııairlerimizdcn Yusuf Zi· 
ya Bey "Kürkçü dükkanı,. isimli bir 
eser ncşredilmi tir. Yusuf Ziya Be
yin cazip bir uslüp, derin bir görüıle 
yazdığı bu büyük hikayeyi karileri
mize tavsiye ederiz. _,__ 

::ıpor alemi 

Üç renkli bio hapak derunıın
dıı bogün iııtijar c !emiştir. Bu 

mecmuanın yeni >U) ısında fut· 

bolcu Zeki lleyin yirmi sene 

öonrasmı taövir eden ırüzel bir 

karikatörüde 'ardır. 

Kıymetli bir eser 

Muallim Mübahar Beyin 

(t;a,son) dun tercüme ettiği e

serlerin onuncurn olan "Çok ve 

Çabuk kazanç yolları,, isimli 
kiralıı satışa çıkmıştır. 

l'ıı ıngo mfidiriJeıindcn: 

Ta ·yare c~mıyed ~oabau için 

bir <cnelik Kırtuiye mübayu ed!· 
kccı;ind<ıı it3)'a calip nlacaklann 

P"l' •kçaları ile birlikte :~ 1 K. sani 
cumarrul sauı 1 ~ te: 

Keı,• şuıbu i;in mı!svedddik 

-. ıebvlzlii lc:igıı ıab cttirikcc~ndcn . ' 
taba ıalip olacakların 1 şubat paıır 
ııüııu .aat l!i ıe piyango müdürlü

gündt •Üleşelı:.lı.il ıayyue cemiyeti 
ıııulııyut komllyonuna aıüracut· 

lın. 

MUzeyede ile ••ht 
1931 J~inci Ununun 30 unea 

cıııııa ıı;dnlı ••l>•h •ıaı ıo da BR· 
YO(;(.l'NDA. Takıimde sirkeci • 
Tık•im tramvay hattının en niha
yetinde Jandarma karakolu kıırşııın· 
da ISTAMBOL) AN aparıımanında 

me•eud ve ş•hriınlzin en marul 
şahı;larmdan birine alt mOııeyyen 
ve nadide eoyılar müzayede ıoreıile 
>atılac3ktır. Asri gayet oıüzeyyrn 
yemek oda rakımı, Cap"n kaplamı 
4 p•rçadın mürekkep ıııi:ılon ya11k 
oda takımı. hakiki l\l:vpl mamulatı 
ve fnglliz mırokenindtn mımol 

em. ılslz bir tanape vt ıki koltuk· 
dan müreU<p takını'. markeuıı 
antika fraıı~ı% ~omodu, lnğiliz mı· 
nıul~u çay m•~ası.saaıh hakiki büyilk 
••H ,,.o,u, a ·ri okside avize, 
KJuvJ7.one, Porıuga, ulö - ulan 
divır tabakları ve vazolar, bıonz 
aplıklcr, gümti, kaplam' ve kri<tal 
hayli parçalar, ipüfi perdeler, '" 
sair •ôyılar. ~nadolu \·c Acem halı 

ve ecçııdeleri pev ıürenlerdcn 100 
dt 2!1 teminar a!ınıı 

Z AY i 
3716·1l1.51 ve 7214 , o. lu be· 

yınnımeler moclbince lotarıbul ve 
Galata ltbıllr gümrüklerinden muı
amelel llzlmeletl ifı edlldlkten sonra 
ihraç edilen yün ve mcrsd.ıe iplik
lerine ılt makbuzlu gaip oiondo. 
Yenileri alınacıgından eskilerin bnk· 
mü yoktıır. 

Dilber zade kardetler 11111., ~ esaıı 
T. T. A. Ş. 

Z AY i 
05~. numaralı oıomobıl pl~ka· 

sınııı hiriii zni oldu~unJın hiikmü 
kalmamıııır. 

llc~ıt 'fa:·autu ---- -------
' !aliç iskelelerinde mazb:.t "' 

mabfu;ı 1 O ~det lı:a}'İtı sandal ktircği 
ile 8 adet çam 2 adet hıın k~rc,. 
l<.i ve 2 kalemde 650 kilo mahlut 
krıınür ve 2 adet çam -"~reni t·c 90 
ıdet çam kcreıte~I 12· 2· 931 p . r· 
sembe giıaü ibıle edilmek üzere 
mü,..ıyldeyc koııolmu~ıur. lııhıt al
mak isteyen uliplerin orınıo müdti· 
rlyetinc ,., ıevaıimezklırda da 1111 

üçıe Deltcrdarhk bir,rnndıki ihale 
komiıyonunı müracaat eylemeleri. 

Ba • MlAJİK SJ.NEMASJNDA e;üriilmcmi~ ikı 
ak 1aııı• iıüyük film hirllcıı 

\IARGL'J:ıırn: .\iııın: 'O p • G } •tamamenfransızca sö~ 
ve AR\! \ı 'D Hr:R:\i.\RI> arıs ece erı h .. fi} 
tarafından tcm>il edilen meş ur super ın 

Ziyadar paris şehriaJn bQtün kabare ve mcyhanelerlle sefahet ileınlerlni blltiln hakikot ,-ı 
çıplaklığı ile tasvir eden bu muazzam şaheser pari< sinemalarında sekiz hı:ita mütcınudiı•' 

kemali muvaffakiyelle gösterilmistir 

YER YÜZÜNDE CENNET k~!~~~,; ... Amca •ontlerece 
ct;İ•nct•lı kahkahalı 

TEPEBAŞl 
GARD ENİ 

Her akşam 
tekmil yeni 

YAR~!.~!~~~ININ ,, 
mı 

lsı. -~ ca icra mcmurl"ğundan; 

:\çık arttırma ile paraya çrHil<
tcl.. gayn mc,,kuluıı ııe oldugu: Mu 
bahçe bir haı> hanenin tamamı. 

Gıvn menkulun bulundu,u mev· 
!el mıhıllesi, ıoka~ı, n ıı nııusı: Ka· 
sımpıııd:ı sirkeci mu,lahaııln m. 
ZiJıelrllkuyu ~. atik l:i6 cedit 220No. 

Takdir olunan ımıııer. 2;;o() lira 

Arttırmanın yapılıcagı yer, güıı, 

sıaı: lıL 4 cO ı~a llaıre inde :13 • 
2-9:JI r. !. 13 i!~ 15,30 kadar. 

1 - l'İbu gayrı ıııeA~olun artır· 

m& ~ırtnamc•İ 7-2-9:31 tıtllüruica 
iıibırcn 930· 400 No. ile l>r. 4 cU 
icra dıiregjnin mııay~• nıımuısındı 
her kesin gorcbilme~i için açıinr. 

IJılnda yuılı olanlardan lulı uıa!O· 
mat almalı: lateyeııler, l~bu flftna· 
me)'• ve do,;ya numaruiyle mmıu
rlyed111lze müracut •ımelicllr. 

2 - Artırııııya lşdrak için yu· 
icarda yazılı kıymeıtn yüzde yedi 
teminat ~ösıtrilecekt\r. 

J - Haklara tapu aicilit.. .. ıut olmı 
yan ipotekli alac:UJılarla dicer .ıaı... 
clarlaran ve irtifak hakin aahiplerinin 
bu hııldanm Ye huauaile faiz ve maı· 
rafa dUr olan iddialarım iıbu ilin ı.
rihinden itibaren yinni ııüa içind. ev· 
rakı ıoüabltelerile birlikte memııriye
timize bildirmeleri İup eder, Wi 
halde hakları tapu Jicillile .. bit o1m .. 
yanlarL aabı bedelinin JMJ'lapmıaın• 
.ı. hariç bhrlar. 

.; - Cösterilen ıiinde arttırmaya 
ittink edenler arttırma ıartnamesiııi 
okuınuı ve lüzumlu malumab •lınıt 
bunlan t.mamen kabul •tmit ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde b....JoW. 
ıayri menkul~n bedeli ~·!"'':''o~ Y• 
rilmezee ıayn menkul ıkincı bir art
brmaı ile .. Ww ve beda farlo yanma 
run1 bhnaıa ,.üzde beı faiz n diı• 
...-arlar nyrıc:a hükme he.cet kıılmaJ... 
oııı:m memw:iyetimiıı:ce alıcııl.n taJı. 
oiJ olunur. Bq numaralı flkradaki 
.. rt tahakkuk etmek kaydile Üç defa 
bainldrlıtan aonra pyrl menkul ea 
çok arttrraıun üatünde bırakılır. Şart 
t.ııaldnık etmeıı:aearttımr. ıeri bıralo 
bp aba taalıhütlerinden lmrtuhu- ,,. 
ıemi .. t bı kalbr. 

ti - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci o1mao- ve ıaıyri menkule taalluk 
eden haaurü lıülrll ,.. ııatıpJt tarıı:11111 
ıö,. dicer ıartlıır. 

Müterakim nrg~ Beledlyt, vakıf 

icareıi cem'an 69 lira 69 lıuruş 

milşıcriye aitıir. lci mırmadı en 
slyade 1000 lirayı ııllp Ç1KD!1Ştır. 

ırıırmı 2 el clir enzlyıde ıruranın 

llıerinde bırakılıcılı:tır. 

Yuıl•n gıyn tM11kal JUkarıdı 

gösterilen 23·2·931 tarihinde Jst. 
4 eti icra memurlulu odasında iıbu 
i!iİn ve gdsterilen ınırmı şaraııme· 
,1 dalrc>indc ~ııılıcağı ll&n olanur. 

•• 
~···· •+.•o+•~······· ı ZamanBtR ~MiSAL ;~ 1BiR'°fHTARd_,rL-

ı AMERİKALI BAKİRELER filmi 
jU:\ :\' CRA \\' FORD, ANITA PAGE, ROD LA ROQL I·: ,~ 

oon;ı.AS FAIRBANKS' ın oğlu w •i•;ıdan 
i'lnümilzdeki pazartesi akşamı 

EtHAMHl liNEMlllNDl 
••••••••••••••••••••••• 
[İ~t~

0

nb~j .. bdediyesi 
ilanları 

~·~ .............. ..--.... __ ~----~ 
lstanbul belediyesinden: Be

her metro muralıb3ıııa 250 ku
ruş kı)·mct takdir olunan Fatih 
yangın yerinde Haraççı Muhid· 

din mahallesi ııdc 55 inci adadı 
ı 05, 12 metro ınurabbaı arsa· 

ya ih.ılc gününde tallp çıkına
dıgrndan ihal~ müddeti 5·2·931 
per,cmbe gilııünc temdit e-dil· 
miş oldugundan taliplerin şart

name} i gôrınek ıı,;in hrr gün 

levazım mUdiırlü~ne, mli7.a\·e· . . 
deye Kirmek lçin de 20 lira 
ıemlnat akçclerile : mezkCır gün · 

de sııat on beşe lı:adar Eneli· 
meni Dainıiyc mllr:ıcaatlırı. 

* • :;. 
lscanbul beledlye~inden: fl'a· 

tih yangın yerinde IJ uncu ada· 

<la Müfü Ali mahallesinde 1477 

. ı ve 1477 harita nuınaralı 

<Arsalar arailllda 93,93 ınetro 

murabbaı aroarun metro murab

bama 3,S lira kıymet takdir 

olunarak b\.-dell ıekiz !lenedc 

ve sekiz taksitte ödenmek üıre 

açık mlizaycdeye konulmuştur. 

Taliplerin ~artnameyi görmek 
için her gün levazım müdiirlü

ğütı<", m tizayedeye girmek için 

de ihale giinü olan 26-2-93 ı 
pel'lCmbe günü saat on lx:şe 

kadar 25 lira teminat akçale
rile beraber Encümeni daimlye 

milracaatlan. 

"' • * 
lstanbul belcdlye>inden: Be

her arşın murabbaına 40 ttra 

kıymet takdir olunan Galatada 

Arap camii mahallesinde Kürk· 
cü başı .:addesinde 22, l 2 ar~ın 

murabbaı kul~i zemin mahalline 

ihale gününde t.alip çıkmadığın
tlan ihale müddeti 7·2-93 ! cu

martesi ı;unune teıudiı edil

miş olduğundan taliplerin ~rt· 

nameJI görmek için her gün 
leva~nı miidürlüğüne, mUznycde 

içinde 67 lir. teminat akçclertı. 
ıııezktır gönde , aat on beşe ka· 
du encümeni Dalmtye nıüraca-

atlım. 

* * * 

MELEK SiN~MASIN~! 
Fran JZ ıineıııı yıldızhnnın 

an guzeH 
MARCELLE CHANTAI· 

Bir lca .. aın ve bir anımı> rİ 

BOTON
1 

HAYA11 
ıamı-n Fransızcı ~ilılil Ulmlı 
lıat'J ve •utlalı bfr mu\'slf~lr' 

kızanm1>br. 

lianteıı: FOX JURNAL •e ftlcJt 
yd 'll1SOU~l'oın Sulh bıktrııl 
FranJtı<C• s<jyledlğl nuıuk ıwıl 

I milkA!cmder Türkçe oi•rak 111$ 
llzuiııe a~ıcttiril:nrl.:tedlr. 

ETDIL Sineınasın~a 
llugön matiadenlo~ •ıihı··en ft'' 

ka14de hır mııv•liakiyet J.aıcu· 
ıııış olan 

BROADWJl MELODiı 
taoumen söılü ve t•rkılı lilıo ff' 

tamamen renkli 
Zll::VFILB FOLLIES 

hvıi>U herlre;in h~yreıini m dl' 
olup K;izünil k,mJ0ıır~c.ıkıır 

Hu hıhJ 
Elhamra sinemasınÔ 

:! !Um birden tema 1 cddi~O: l 

EFINE ARARK 
MARGUl!:Rrn: ;\JORE ·o ' 
jKAN lUJlAT. ~·rafı~~r vt 
EBEDi Sl·.RStR 
J.L\.' 1 JAID ve t:USTAVt'. 

FROU lLICI 1 t&rafınd~n 
ll:het•o: FUX h:ılibaıır d00l

1 

havadisleri vr ezcümle ~fö!) 

MUSOLİNl'oia SULH hakkın~ 
Fransızcı ol•nık irat eıti~i nuıu 

~ne, mii~~ı·cdcle ı:ırmck 1\ 

13,5 llra teminat ak\esile ih,ıı 
günü olan 23-!·93 ı pazıırt• 

günil saaı on be~ kadar l':nctt 

ıneni llaimlyc m[iru.:aarları. 

Beyoğlu beledi)c ~ıthöi n 
dtırlüğün<len: Dairede mc'/C~ 
70\J tıınc bo~ çim~ııto ~-ıı• 1 

miizayedt.i aleniye ile >aulııt'.'1 
nr. Talip 0lanl:ırın l lJ şubat per 
ıjembc günü :.ııat 14 de d'1 

nıübay~at komiı; ·onuna mLirıı' 
atlan. 

* 
Mutfak lnt••• 

Münakasa i!Anı 
UartJffıfata MUdürlyttlııdcn: 
Daruştdıkay~ lcapalı zuf .una· bıanbul belediyesinden: Çar- lsrıınbul belediyesinden: fııf 

kııpı Merkez efendi \'C Yedi~ kı,• usull ile hir muıla!ı. ~ıptınlı- '8•bada Kiremit ıııahallesinde 
cakıır. Zarflar ,ubaıın (23) tiacl lcAin 12 odadan ibaret olan meıı:arlıklannda kt1rumu9 
pazartesi ıiinn ıaat (15) ile Nwrl Tevkil medttesesi bir sene 
Oıınııılyede Cemiyeti 'fedrlalytl .müddetle kiraya verilmek iizre 

Zayi _ 3 ı 90 Nn. ıu kamyon K"dıköy Süreyya sinema" talı ı~ıın lilAmlyc ıııcrlı:el!lnde açılae1ktır. Tıltp açık müıayedeye konmoştur. 
plakları zayi olınııftUr. :\ieztar plAk· U <,: U R V 1\1 olanlorın şanaıme ve tetlfname 

dcmlm1' sak.ı:t. ve •ervi •i"i 
lan pazarlıkla 'atılı1c:ıknr. ~ 
llplcrin 4-2-9ıl 1 çarşamba J"", 
saıt onb~şe kadar lcvazın• ııı' tın bulan Seyrüıeler kalemine ıes- Con Barimur, tarafından S<!li suretlerin! almak Uzere ıuexiOr ıatr· Taliplerin şannıtıncyi görmek 

limi ricı olunur. SarLılı lilnı. keze ıııüracıatlan. 1 in her ün levazım ınüdürlü- dü!lü üne mtiracnatlıırı. 
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Fi Karar Başvekalete bildirildi ıa 

(Başı birinci sahifede) Gazi Hazretleri diyorlarki (Baş taralı birinci :,ahilede) Adalet, biltün parlaklığile tecelli 
. etmiştir. yen;çerilerinin şalvarı içinde Almanyada afyon ve morfi 

ma. a mec· yapmak, turadan ve buradan &ele auçlan olanlar kanunun penç~sınde Fiili yapmış olanlar cezalannı gö- uyuklamaktadır. imalatını tanzim edecek yeni b 
(Başı birınci sahifede) ilemesi, ıunu ~unu yap g . cek gilnlük fikirlere, sabtekir ve çarp.ılırlar, Bunlar cezala~~~· gorecek receklerdir. Ve buna layıktırlar. " TEMPS iN HiDDETi kanun hazırlanma!>tadır Bu k 

M: burum demektir. 1 • "j!falkar telkinlere asla ehemmiyet lerdır. Bu bapta masum gorülenler de Güzel hükumetin idaresi altında ra " . 
&o •ınlck.e~in umumi vaziyetine Bu yapılması JAzun g~en ',:>'~~ ~ermeyecek bir olgunlukta yapmak bittabi. ~.zhan adalet olurlar. bat bulunurken kirli gayeler takip e· Türk mekteplerinde Fransız. nuna na~a.ran Al~anyada afyu 
~.re, ayn~ ihtiyaçların her _ kaz~ için vatand.aş ~ddi:. m ve tarsa tır. Hepınızın bu memleket~ hayırlı .o! denlerin her vakit için tecziyesi ada· . I . . Al • ve moı:tının z~rı olan husuS< 

1 
.. ~er vilayette mevcut otdugu du vi mevcudiyctını milheYYa tu Bunu da yapmak heyeti aliyenize manızı ve nur yolunu takip etmenızı !etin en parlağıdır Yaşasın Gazimiz ca yerme ngılızce ve manca tı tıbbıye hanemde kullamlm, 
hu~ulürsc hepsinin , birden ve su· ancak o zaman mefklireye mı;::a terettüp eden bir vazifedir. tavsiJ'e .. ederim., ı· memleketimiz ve hiıkiımetimiz, kah; yı geçirmek için yazdığım yazı sı menedilecektir. Bu suretlı 
c U_etJe tatnıini mümkiln olamaya· lit mümkün olur .. F?"~~ızı~ ~ F rkamız diger memleketler· . Saınün arasında bul~an. Fah~ed· olsun fikri melanet, yaşayan ka· '"Temps,, gazetesinin lstanbul l Alman yada dahili f 
•gına kanaat etmek lazımdır. Na· ettiği program bır ıs me. en 1 

• • • h h · b · din Paşa beraet edenlen tcbrık etti ve ı ra kuvvetler.,. muhbirini kızdırmış ve gazete- . . a yon ve mt 
<arı dikkati calip bir nokta da şu· maınlle demokratik haJ!'Ç' bır prog de oldqgu gıbı . e! a~gı. ır !'° Saffet Hocaya hitap ederek dedi ki:I Saffet hoca baygın bir tckilde son . b" . fın sarfiyatı azalacak, Alna.an}' 
!ur ki, biribirine zrt iki arzu der- ram olmakla lıerabe~, .iktısa~ no~ litika unsuru gıbı tela~~' ~d1!· . - Bilhassa sizden temenni ederim. sözlerini ıöyledi, bundan sonra: "Öliı ~ıne ır me~tu!! _ Y!!zaraJc_ benı ı da hariçten az afyon mübaya, 
le~ra.n ol~nuyor,. bi~ taraftan me.m tai nazardan de,vtetç.ıdir. ~~~=e memelidir, Malilmu almızdır· ~ız çok o~'!! bir a~m•~=· . Halk müm olursa tebriye edilerek öldü· \ Fransız külturıt?un d.uşma- tında bulunmak vaziyetini eldı 
itle~ bir çok ihtı~ç!a~ının. silr la fırkaınız.a m~tenıt olaktai nuar· ki, siyasi fırkalar, muayyen, sı~den ~ok. şıkiyct ettı. M".ddeı umu gum için en mukaddes bir vazifei va· nı. · ... olarak takdım et'?1~ş. . etmiş olacaktır. 
d·- •lilıulet ve tatmını ıstenırken ti Cümhunyenın her no il . ildıa hdut maksatlarla teşekkül e ~· de ıddıasmda mahkilmıyet tde- taniye yapmak suretile ökceğimden Rusyada şeflerden bırıne nı· B . tt af · 
,•&er taraftan bunlar için elzem .o: dan vatandaflarm hayat e, ısttabii r;a 1 M r lzmir tüccarlarr bınde bulundu. Çünkü yakın delillerıferab bulup nefsimi allahıma teslim çin lngilizce ve Almancayıl u v~~ıye .en yo~ pıyasa 
an vaaıtai esasi yenin de tenkisi llle, refahile allkadar olma~• . k" er er. es~ a f 

1 
. • bulunuyordu. Sana ağır vazifeler te- c-deceğim... Frans t "h tt "ki . • mızın muteessır olacagı tahml 

;aıe~ <:>lunuyor yani şu ve ya bu dir Halkımı• tab'an devletçıdır 'i yalnız ke'!dı men. sat erını te· rettüp. ediyor: . DedL Saffet hoca bana da " Sırf 1 ızcay~ ercı e 
1 errnı edilmektedir. 

bergınuı tadil ve tahfifi mev~_uu her tür!U lbtiyac~ devle.tten tale!'.::. min edebılecek bır fırka. y~pa· Cahıl halkı tennr etmek. Sız hırka 1 adalet iızerine miıesses olan muaz· sormuştum· . • O•• -k,-.- • 
:-Oluyor. Şiıphe yok ki, mum· mek için kendisınd~ bı~ ~~ go ba· bilirler, yahut yalnız çıltçrler· yı sırm>ıza ı;eçirip kenarda o~ur":"'· zer lıükUmetı cümhur;yemizin adale - FRydalı ne varsa hepsın~ un ya şe er pıyasası 

n olan bıitıin tadiller, tahfıfler yor. Bu itibarla, ınilletınuz~ tat _ den ibaret bir fırka olabilir . ym. Bol'.~e. bır vak'a tarihte şımdıy< tinin butiın cihana ilanını sizden istir bu genç llıanlardan öğreniyo· NEVYORK, 28 A.A. - :M 
~~dır. B~nun için ~kul ve yi ile fır~ızın progra~ıra .B:. Bö le mahdut bir frrka olabilir kadar go~ın_iştir .. Bu. ~ervışlık ham edrrim. dedi: . . . ruz. Fransızlarm bir edebiyatı Chadbourne. Avrupadan avde 
z ~· usullcrı bulınak daıma el- mamile hır mu.~~kat .. ~ V mu· lyb k" b. . fırkamız böyle ten çı~ı:ı katilliğe gı~m1'tır Beraet edenlenn ı•ımlerı şualar- var, fakat bizde Rus gençliğini f d bazı be tta b l 
•llldir. Fakat zamanın ve vasıta. istikametten yurilyeeer.u:· e ha u ı ızım . . Ve ılave ederek dedı ki: dır. . ın e yana u unara 

nın 'i<>k mühim olduj!unu hatırdan vaffak olacağıınızda ş~pbc Y?ktur· mahdut bir nazar ta~ıp ~den bır - Size geçmiş oloun .. Adalet heri Menemenli hoca Saifet, Rasim, tü ışte a~~l.onun zararr?d~n kurtar şeker fiyatının tesbiti hususun 
Çılıarınanıak !)arttır. Meııeli bazı MUtalcatmızın i~inde iktısadı ~ teşekkül değildir. Bıla~ı~ her sı za~~ tecelli e~cr. Suçlan ~!anlar c.: 

1 
tüncü Haydar, Mehmet Ali, Raşit oğ mak ıstıyoruz, demışt!. . da beynelmilel bir anlaşma eld 

~daşlar, küçük Menderes çayın· da <Ok pratik noktalara temas etti · nı{ halkın meniaatlerım müte- za go~eceklerdır Allah taksıratlarını ı lu İbrahim, Mazlılmaki, Ali, İsmail, lstanbulda DariJliunun ıktı- edileceğine emin olduğunu sö> 
di .. hab1K~erek .o":u.n husule g~tir- Meseli, kooperatifler,. Ş':,d~e bı:,;:~ savi bir surette, biri diğerini affetaın!. . . . . berber Hafı~ . Ahmet, Bozalandan s~.t pro_fesörü bir dostum şunu lemiştir. M. Chadbourne, böyl 
d gı f~aatı hepıntzt m~tehassıs e da halk ve ya münevverle kt şe etli t rrır etmeden temin etme Beraet edenlerııı hepsı sevınçten l Jfo ta fa. Ah oglu Mustafa, Manısa· soyledı: bi "flif kınd . ed"l b"l 
en bir şekilde izah ettıler, fakat sil ile fiil sahasına g_eçen . ym .• rr;.u.az.a . . kk .. l· ağlayorlar ve: dan Keçeci Süleyman. fı rıncı Ahmet _ Fr d k d ik .:.

1 1 
.Ya a ı~a 1

.e 1 

lllcınteketin diğer biitün atmamın· hasılalar görülme~edir: H~kfunetı gı ıstıhdaf eden brr teş~ . u. - Yaşa~ın hiık(ımet ve onun adil Halil, Hüseyin Mazlum, Katmerci, ansa a 0 u um, tısat · d~gı taktirde şekerın her lıbrCf 
~ ba~klıklar vüeude .getir~n. v_e mizin de bu te.~ebbusl~n ~kvı~e ;ıı;:~ dür. Bunu, ta~ru hareketımız ıs mah.kemes:ı. Mehmet, Hasan oğlu Hasan, Halli, c~reyar;Tarrnı Fransızca~an ta·j nın 200 cents'e satılabileceğir 
C.U.:ergiiJıındaki kıymetlı arazıyı ıs si lazundır. Hulı:Ometı Cümhu .Y • bat etmektedıc. Bundan sonra, Dıye bagırArak salonu çınlatıyo r - Mehmet, Bıçakç ı Mustafa, Mehmet kıp edıyorum. Fakat eger Al- beyan etmiş ve bunun şimdi.le 
~1.adesiz bir hale koyan nehirler lüzumu tabii idrak etmektedır. bö le olacaktır. Diğer memle· lardı. çavuş, hoca Hakkı, Sadeddin oğlu manca veya lngilizce öğrenmezj yıkıcı fiyatlerden zarar öre 
rııUŞUn~.~nıe şüphesiz bunların yal ztRAA TBANKASl k fı de bu teşekkülün bir mü· Bunlar derhal serbest bıra.kıldıla_r. Nureddin, karar hakimliğince men'i sem bir kaç sene sonra iktısat .. talı ·u . . hak"ki b"g 
. ı kliçuk ve büyilk Mendere&ten .. · ok e er • r k Maznunlar, mahkemcnın gosterdi- j muhakemeleri kararlaştırı!anlar Bo· hareketler· i · ·· ·· /" mus sı er ıcın 1 ır eyı 
•bar;t olmadığı anlaşılır. Bütün bu Fakat daima bu ~eyand_a uz~n;e;.,._ şabihini aramaga uzum yo • ği .adalet ka11!ıaında izharı meserret zalandan Huseyin Urladan Fatma, 1 - 1 J'% s;z soy !';_mez lik olacağıru ilave etmiştir. 
~itler başka yerlerde secvet mem yilklenileıı bir mlieıaeseı ma y ka tur. edıyorlardı. Bilhassa bunlardan hoca Zihniye, Vesile, Zeliha, Fatma, Şeri o acagım. a ar gerı aldı- - s· . 
baları iken bizim memleketimizde! dır ki 0 da Ziraat bankasıd•~: Ban • HEDEFE DOGRU Saffet Efendi , e!Ue Gazi Hz. nin re· ı re Fatma gene Fatma Molla Hilae· Tar, Fransızcada faydalı eser o ınema • Tıyatro 
lıa lıi • . d T or mutehaasıs "h b"d . · ı · · · · · ' ' k d k ra ınembaıdır. Bunları berta· fazla faız alıyor enı ıy U . d Arkadaşlar, zaman, tarı ' a. •: aım erını ı~et ederek dcdı kı: yin, Balıke•irden İsmail, İzmirden a ar az çı ıyor. B D rülb d • 
~f etmek lazımdır. Ve beheme~ oJınadığnn .. için bu m:~zu Fa~:~ındi~ sat takip ettiğimiz isti~mdte hızı - Y~sın G:ızı. yaşasın aıl:31et, Liıtfullah, ~~nisadan Ferit Beydir., Biz Reyoğluna hiç benzemi· • • a e ayı 
•drtaraf olunacaktır. Fakat takip. çok fazla soylemeyecegunİd • f : !er aldatınamıstır. Bu yol uzerınde her yaşasın cumhunyet, yaş:ıs.n hukfı· Hepsi 27 kişıdir. yen bir Türkiye için çalrşıyo- tenı•lllerl 

~ınil old - . . t;·~ıab· bir sıra kayese edilirse ancak o zaman nıs ı:un . . " iz Bizimle beraber Verilen k rar 2 rı iia ne verilmiş ve ıvan arp ruz. ransız onso osunun arka Bo ak,am 1111 
ılen program he,,..ti umumiyeyı g·er ecnebi bankalarının a ıgı aız . .. daha çok tenevvür ederek he- , met... • o· ıh heyeti" F k l 

ta~p edi~;::. ;:n bu' me;.nda bazı :~ meydana çıkar~ Herkes, kendisi- ~~.:;~~uf.~~:Jey~ıılere ~ir şe.y di: mah.keme isn.atlarr ine den inceye İzmirde sı~~an giden s~.rr ~ı~m~lı ~avas ISTAllBI lfllllml 'll,SO da 
la,, geri kalıyor ne yardım düşıinduğll zaman arzu. et meyeceğiz . Onlar da ıstedıklerı tetkık etnuştır. . . . gıbı, Fransız kul turunun onüne ij ~ ~ij 

'iAPAfttLECECİMtZ KADAR... tiği kadar yardım gör:memekt~;~ ~?bi hareket ederler ~izim ~edefi Tecelli ~d.e~ adalet: huk~m.~t~n a· 1ZMİR, ~8. (Mıllıyet) - Dı- düşen kara esvaplr papas ta a- yann cuma 
liakika d ki Bazı yerlerde yaptırdı~wı hesap mıze dogru yıirilrken ısabetlı oldu!' dalet terazısının diı.zgunliığun11 ıfade vanı harp reısı Mustafa ve Fah- ramızda görünmez olacaktır matıoe ut 

İlıtiyaeat te~ .~d~t .. mıntakalar ~ü göre, bütün bu temennıler tam~:: ğumuza ve en nihayet '.?uvaffa~ı- eder. . . 1 rcı.ldin paşalarla divanı harp _ • l~.30 dı 
laıı,;zatar ~.ış~ınulduğu zıı;.a~ ~eli nazarı dikkate alını.rsa bu ~"J. için yetle Iıedde vasd olacagııruza. ıtı· Ben bugune kadar yapugım hız - müddeiumumisi Hidayet B. Me I M LA 1 1 
dır ki b arı~tır. Fakat.' uşun • . . hatta yarısını tatmın edebı mil· maclımız 0 kadar kuvvethdır kı, şu ~ete bundan sonra da de.,am edece d İ . ld .1 y _ l\ll DDF.l 
h~kü~etu ~tı.yacı tevdı ~ec~~~~ Ziraat bankasının en a~ğı ~~sı ti· nun ve bunun muteriz olması bizi gım . Ve hukuınetin baltası, cümhuri- nemen en zmıre ge ı er.. a "Cümhuriyet .. arkadaşımızın 1111 UMU~11 
tılc nı • butun memleket ıbtıya~ lira sermayeye mali~ 0 b ka asla mıiteessir etmez. Belki ten- yetın kuvve tlenmesi içi.ı çalışacağım . nn sabah avdet edeceklerdır. iki imla yanlı r var. Biri ismi 
lıya la~uldür. Bütün memleket ih· ~=dır. Halbuki buglin Z•~;~t ım':;on bih eder daha cok dikkatli yapar. - haslar önüne konan komanın 
lllaş rapt~ı::?a !~~:~Y;~;::.~: sının sermaye~ an~~ki;!· muaveneti 

1 
Yaln" bi~i geriye gö~irece~ olan· Fiziyoleji kitabı etrafın-ı Rasih Efendi tevkif garip bir kullanıirşrdrr. Mesela ıııııııı 

Nabi Ze 1 il Undan b .. . k lira kadardır. un T r Daha faz tarın takıp edecclderı ıstı amete d k" d • p . k [" . p . ' p . • 
la\iyoru- u. Cn~kthayı.tebaHruzlkettırFırmkaesı ancak bu kadarkyhapaablııoylour·. Yalnız, asla müsait davranamayız Kanun a ·ı dedı"kodu(ar e İ)memIŞ arıs e ı.ınesı arıs te, arıs -
n.. ~ um unyet a ki ay k nla . d 1 teıı, Paris'i olabilir. Fakat Pa· Gişe htr gun •aaı 13 ıt ı itı ı· 
-.ı ın ~ d tasmı be eme d ihtiyaçları !arımız müsait değilse o anu • T f l .. 1 . · ki n ·· k.. k t l ğq nı~. dı, bi~bi içinde bulu::ı,t~ muhtelif '?ı~takaları~ik~ate alına o; rı tadil ederiz, yani kanun yap~nz, ~ a rn tesınde.~ı .. tap me- . . un u .a. şanı. gaz e enn en ci~'li yazmak hiç doğru değil- reo açıktır. 
tas•'- tin her turlü arz.u.lan?1 . ıun nisbetını na••.~ h k 

1 1 
dy en nihayet lüzum ve mecburıyet selesı hakkında darulfunun ema bın Kuledıbınde ımam Buhara· dır. Bunda yalnız koma deg-il Alcı ı tşındao •ı•itı \OCUklar ti· 

1Q "ııek ve bun! kabiliyeti tatbı· ını muste a 0 an ar an · f ki · · - • · 1" M h R 'h f · kif ' k h 1 d · ı }' !eri d . arı . dilm k İl· sa ve para• anla eriyoraa 0 za· gôrilrsek bu yolda her şeyın ev • netının yapmakta oldugu tet• <ı- ı e met ası e . nın tev ı büyük harf te fazladır Bu lre- raıroyı • u e ı mez. 
~c icra ==de tatb~~~irme~r. ziyade 0~Iz ve r:e:kit edilecek bir ne çıkarak ~edefım":de ~riimı;kte kat devam etmektedir. 1928 se- edildiğini yazıyordu. lime parisli olarak ;azılmalı· -:P_a_n_g_a-lb--T-l_y_R_t_r_o_&_u_n_d_a_ 
ıırl•ti aliycnizin r~etU iza11 gibi ma~.b~l~r~ Bu takdirde, ~a~kanın a

1
ala. tderc~dilt e~eyız. ~ırldtarihte nesinde neşredilmiş bir kitabın Bizim yaptığımız tahkikata dır. ~• •••- . . bununla no k"k" ·ne gelmesını talep zmır e ı <tısat ongresı o u ora- nkid" d d d h'l' .. R "h f h ts kten Bu akşam ltıUk 

1
-
1

u ızm kendilerını vaziyeti ha ı ıyesı .f .
1 

. ih da bütün arkadaşlarla beraber ben te ı ve e iko usunun a a gore ası e · ru sa ız me r Gazete İ:>mi olan Yeni Gün Komik Şevk"ı Bey 
" e ef add tm 1 . tazrmdır Bu. a- k h !km biltızssa çı tçı crın sar d • . f"" - . . h kkınd k"b t '"k..ı·ı a . e . e er~ Udir .. etme a de bazı sözler söylemiştim Türk evam etmesı Dariıl unun mu· açtıgı ıçın a a ta ı a a de tek bir kelimedir: Yenigün. T!murlenl.; tarih! pl}eS 4 perde 
'<abu.: :unıt şekild~1 ıd~~: ~~~leri· bir hak~d;r- bu raporlar ve bu ra· milleti. bütü~ tarihinde harp mey hitini müteessir etmii;itir. başlanmış olup bu işle altıncı is- Falih RIFKI 
n ıııaı Cdild~mktennı er ıctatbı"k oluna· Arka .. ş ~rd, e soylenen sdzler behe danlarında bır çok rafer taçları gey Müderris Talha B. in bir tintak dairesi meşgul olmustur. • ...... ..._____ komedi. variyete 
ıtı;ı ı en sonra parlar uzerın . . B 1 ' f b" d" D . , F h s· d b 
, .... :taa bundaıı miıteesslr 0 1mamak la mehal nazarı dikkate alınkm~ı.1bdır: mııtır:.ft ulı~un 1a mkutıtc Anır ır.k abı· tekı1bi Mumaileyh tevkif edilmemi·. 931 senesi bütçesi era ınema a U 
.,.., geldiğ' . b""tıin · · iı olma ıtı an- ma mu e ır o aca r. ca .. u • , 

••batı ını bilmek ve bunu . u Ben de umumı reısm1 • (Alkış mefharet tacını daha çok tezyin e- Vakit gazetesınde Kemal Ce- isticvap edildıktcn sonra serbes Ankara, 28 (Telefonla _ BUt~e- akşam 
d ı llıÜra f"h etmek ıcap e- h takad•r o acagım. • B . ld - B - ~ er. ııu·· t · · caate ı am ubtevı·ya le ııa sa .. n .. a il" tlerı'n raporları tas derek milletin başında tutabilm•k nap eyın yaz.mış o ugu « ı; bırakılım tır. ninkat'I ~kli yapılan bütıln tahmin· 
tı un b ıarın m B t ın v aye Oört saat devam crl n muremadJ 

• Y•ptl b. u ra~o~ . 
1 

hasıl tar.) u ,1 •• A · cinsten meseleler için diger bir sahada behemehal nasıl eser?» isrtı1 altındaki yazı- kre rağmen 195 nıilyon liradan fu 
oı a ılecek gıbı bır ze ıap "f olunaoılır. ynı ff k ı ı• d o d 1 . d" ı ı h kk kt B varyeto meT.aya, kenıukl baleleri, ur ve !maJo nı • !arla umumi he· muva a oması dzım ır. a, sına cevap olarak vermış oldu· Darülf Ün un ıvanı • o mayaca ı mu a a ır. u tasar 
'- llltı~~n~a tama?'~" yaptın elir vardır, um~ r~I?r Orada tasnif 0 • iktısat sahasıdır demiştim. • h . • . / rufların bütcenin mali istikrarının! Bepı ve don katlos blsıklct mu va 
llu 1 hır nevmıJı meydana g_ yeti idareye bıldırı ır. Bu dakikada iftiharla göriıyorum gum beyanatnn ta rırıdır. On· Darülfünun divanı bugün t•rsini için çok lıiıylik faideleri olaca!' zene şampiyonları. melidl3 hokksbu, 

rapor] · · · le delalet d 1 · b" ki b Cdcnı arı mercılerıne ısa lunur. ZUH ki. kıymetli azanız söz söylerken be- an sonra uç ır m seye u saat on beşte toplanacaktır. Bu ğı muha~kaktır . . Mut;has ıs M. Mili- dımanş muzikol nuınero, see hee 
iter t:":ıckar.şı. bir iti,~atsız~ık :ı~an:ı: SA:MtMtYET VE VU nim o zam~." müte?assis old':'ğu~- hususta bir ey söl'.lemedim. Bu içtimada Tıp fakültesi riyaseti· k ~ ve Rıst ver?ıklerı raporlarda ve 1 büyük Çin grupu aynca: Sınemı \. 
lııadığı n~~.•n kab.I~ tatbık b~tün .. ·! riıı derakap yapıl· dan daha yuksek bt" tehassus ile ık- gün Vakit gazetesınde bana at- 1 . • ... .. 1 k . A -ı b" huki\met erk5nıle teınaslarmda bütçe 
~atan nı duşunmek luzumunu u H angı '~ e _ ·ı · tısat sahasında her noktaya parmak- . . d be d ?1e~e esı goıuşu. ece tır. g e ~ de tak imat yapılmasını zaruri ve ıu Ekler Tiyatrosu 

t daştara anlatmalıdır ması mÜTJ?~ündur, hangı erı :~- Jarı~ı ~".ymuşlard.ır. Bunu ıı:örmek fen ı~tışar c en Y?nattan ~ ıhtımal sabık reıs Sureyya Alı 2umlu olarak ı;östermi~lerdi. 
81'ED11'..ilM1Zi y APMAK İÇİN. hir edilebıltr, orada bunu te:> bcnım ıçın mancvı bir mazharıyettır. habenın ?"ok, te.m~ıle uydur Beyin aldığı rey miktarı, yani 1 Bu müteh,. sıslar yaptık lan tctki· Yunan Operet - Revüsü 

~ Arkada•la telakkisi çok • ku-ndür. Buıılarla şahsan Bu mazhariyeti bana ilı•as ettiklerin- madır. FızyoloJı kıtabının tabın faku""ltenı·n ekalliyet partisinin kat netiresind tahminen 206 milyon Olyrnpia • Kantioti • Riçiard 
"'•ulf • r, zaman h mum h t" ı· e d dol kk"" d · ed"l · d • "ld' 1 1 k · B k "A • ,,

1 
•nı bir meseledir. Yollardan ha • .k dar olacsgım, eye ı a ıy en ayı ayrıca tcşe ur e erım dan sarfınazar ı mış egı ır. 1 . . I·a· fı" go··ru··ıerck ye· ıra . mutcvazn 1.ir bıitçe teklif et u a şam tına Apaşlan" 

"" nu ala a "dd ı· ı rey en gayrı ' · ı d" fi tb k" · · · 
rl._ L_}'or. Meael.fı, ödemiş kazasın· . vadediyorum, ( şı ... . et t a: MUVAFFAKIYET ESASTIR Araya giren bazı maniler hase- . . . · · · · · 1 mıs er 1 a u 1 şımdı yaprlan but Cuma 14,30 ta "Hepsi Dı~an" ~ ""•ab d Bu nıze d - b nıden ıkıncı bı~ ~amzet ıraesı I· ce daha kuvvetli esaslan muhtevidir. " 
ÇoJt ~ a ~v~sına yol lazım :r· k··. k .r ) Yalnız, söyle ıgım ır Arkadaslur eğer bugüne kadar ik- bile tab'ı teehhur eden bu kita· çin fakülteye ıntıhap yapılması 17,30 ta "Hristina", 21,30 u 
Ç111c .,. b~tl~ hır yoldur. Kezalik . ~ ı~ar · vdet ederek arkadaş· tıaatl sahada arzu etti ı: ini' derecede bın forma halinde de intişar sa- 1 Ü "fy d "Kabarenin Prensesi". 
~İtibi~ uy: k Menderes vad~e:;:ı;t noktaya. a deceğim ki, vatan· büyiık biıyıik mu".~ffakiyetle~ göriıle hasma konmamış oldui;unu b - nın bildirilmesi karar aştrnlla- nı e üşüyor Cumartesi, "İlk aşk", Pazar l• 
lıdir e rapteden yol da çok Y . fardan rıca ~ . d i- meyorsa honu tabıı bulmak lazımdır. , ": . caktır. s· İ 
llıiıı~ı ll:n ~~yet, biıtün memleketı daş/ara, eik~rı .~mumıyeye ~ • Bu demek değildir ki, Türk mil yan ve ?u. hu~usta ~~kı neşrıy.a • ır kaç gün evvel 98 kuruşa, buçukta " lk aşk" ı 7 ,30 ta 
Çotı; ıJı8 ettıgımiz zaman ne kadar a hakikatı soylemek vazıfe !eti iktısat sahasmda kabiliyet tın tashıhı edılmek ıızere dercı· Ecnebı mektepler mu- kadar yükselmiş olan duyunu 1 "Hepsi D· an" 21,30 ta "Tere 
dır il 0ınetrc yola ibtiyacunız var· m. 

1 
Herkese arzularmm . . . ni rica ederim efendim • • • mıtvahhade tahvilatı dün 88 ku zina", Pazartesi 21,30 ta Revi 

>-a,;, unlar hep yapılacaktır. Fakat mız o sun. bT is'af olduğuna sızdrr. Bunu belkı deyenler var- T F k .. ltes· F" . ı .. alhmlen kongresı ruş 20 paraya dü~müştür. ••"!'-~-"'----• 
dır •n. ınefhumunu idrak etmek tazun tamamen ka 1 1 

• • • • la drr. Fakat bunlar Türk milleti· ıp .~ u .• 
1 ızyo.oJı . . .. · Bıı akşam ş1 at 21.~ u 

llıa Dunyayı dümdüz zannettikleri .za dair fikir vermek bızım ıçın k ~ nin hakiki tarihini bilmeyenler Muderrısı: Talha Ecne~.' ve gay~ mus~ırn me~ L dr . • 
tı ~bu telakkide oJar'>r onun beş al da vermez. Fırkamızm ma ~~ veonu hakiki kıymetile tanıma T' f b hri . r tepler Turk muallımlen cemı· on a sergısı Fransız tiyatrosunda 
llıitıe ~nede vücude gcıJlğini U?"e~ bö le gün kazanmak ~e!ıl· mı olanlardır. Bütün beşeri e- ıcare ı a yenın ı- yeti riyasetinden: Londrada temmuzun 13 ün- ! SAMARDJl YUNAN OPERET 
~Jadi. lia.ıbuki dilnyanın mahıyeki~ dd~ latün hayatımızı hakı~ı he te ~iraati san'atı ilk ög"re!en manlardan sorduğu Pazar günkü içtimada ekseri de kimyevi imalata ait olmak TRUPU tarahnduı biiyalc pla 
dU na çıktıktan sonra anla~ıldı • ır. k ve en nıha· • • • 1 1 d • d · llıiı "Ya be§ altı bin senede değil ancak defler~ sevk~me lif, tutaca Türk milletidir: Tür~. milleti- sualler Y.et. h.ası o ~a ıgm an. cemıye- üzer~ ~ir se~~i açılacağı ve b~. olarak 
hl~~~~caııenelerzarfmdaıneydan& yet mıllete bır ~d.e he dellere nin dünyaya murebbıhk etmiş T" ti bahriye .. d .. ti tunızın senel~~ ~ongresı 30 K.lıergmın 5 gun devam edecegı LA BAYADl!:Rıt: 
'ili ~tir. Mükemmel bir eserin ğr hakiki ve m 1 e söz olduğuna artrk hakiki ilimle- b'" .. ıc~~ b" t mu. ınye Sani Cuma gunu saat 14 te Sul- ticaret odarmza bildirilmiı;tir. Yannld cuma gtın8 sut 14,30"' 
~r teşebbilsle vücude gelme.Iİ o- sevlretmektir. Fırkamıu~ k. rin şüphesi kalmsmıştrr. Türk utün ar~ ır ~mım yap- tan Ahmette muallimler Birliği' • -- : blrmcl matine olarak ve Mıaaa-
dllflinını.:ıay_ d.~dir .. Ayni saman~ leri berkesin hoşun~ g~dec; milletinin bundan sonra da la- ~ştır. ~u ~~e ~.~ merkezinde toplanacakur. Bü.i Bulgarıstana zeytin sel Laııun işdtaklle 
~ k Iazı~dır ki, ~u nok&a.nia. _d değil takat mılletı yuk· k olduğu derecede iktısadi t bır senelik ıstatıstiklerının mu- tün arkadaşların teşrifleri rica ihracahmız TO DIA VOLO PEDO 
oı...Ydr a&tr-lık bır tekisiililn netJC081 so er L-:..:k tler olacalrtrr. yı .. . • ya diriyete gönderilmesi bildiri!· .. ltlnci matinede auı 18 de 
<ııııı belki o kadar düşüıımefe lll· seltecek ,,..... a sahasrnda yukseleceğıne kımse . . olunur. Bulgaristan konsolosumuzun C H R 1 s T 1 NA 
la, 1l>ktu. Fııkat bütün bu noban· (Alkışlar). k nin süphesi olmamalıdır mıştır. - b"lıf d"'" ·· B l · 
~lann teraküm ettirdiği nok· Eğer, Cilınhu~y~t ff";'k d~:; ı:~· Fırkamızın vazifeai bu hedefe bi.ı: .L~m vaziyet~, ihracat Voleybol maçlarının 1 1~ ıgınc .~or~ . u ganst~ 
llltt ~· Bu nesil, hatta bundaıı ııon 

11111 
heyeti aliyenızı t:O~ e milleti an evvel eritebilmek için millete yol ve ıthalitı, en çok ne ıhraı; ve telı · ri en zıyade Turkıye .ıle. Yunanı_s· 

n~C&illcr, çok seneler çaJıtaralı: bu ncvver azası, bu "? a ~;bilir ve göstermek ve yardrm etmektir. Biz 1 ne ithal edildiği, limanda mev- tan tarafından zeytın ihraç edil· Pek yakıuda: EROTIKI G't: MNA· 
"'tan nları telifi edı;b~~ceklerdir.He~ her gUıı irıat. ~t;'1~·~~r:t addetmez bunu b~r. ~edan borcu, bir insanlık cut sefain tezgahları, limana lstanbul Atle~iz~ H~y'etin- ' mekt~ir. 929 senesi. zarfında SIA. CHIFFO. CHll''FON~:TrY. I 

Cuma aqamı suı 21,30 ta 

IKORI TIS KATEYlDO 

ti!ıuı;~~ arzu ettıj!ın~ yap~tbtle nilıayet t<end~•aı!efkarı umumye şa· !>"rcu bılırız. Borc""!~~a sadıkız, da-' mukayyet vapurların ve yelken- den: 29·1-931 tanhınde ıcra edi Bulganstana Yunanıstan tara· l••••••••••••m• .. 
ccı. ota yalperestlıktir. Yap ...... Jer&e basıl ola b"lir çünkü arkadaş una sadıl< olacağız. Şıddedl allat- !il · · "kta u lecek Voleybol ınaçlarc Galata· fından 45 milyon levalık Tür· 8 inci icra ınemurlııRundan: 
~ n tey, herkesin arzulan DlWUM' anı itimat ola ı · . '. ai he· lar,. enn tona) mı n, u rapor· .. .. . . • , 
Cii-. nın vasatisi olabilir. Artr.adaılırr• Y fkirı uıııuıniye her ıçtım Fa· Gazi Hazretleri, muvasalltlerindc lardan anlaşılacaktır. saray kulubunde 30-1-931 de kıye tarafından da 5 milyon li· Bir borc11n tem 1 zımnında mıh· 
--.ıeıı· · lar, e d · a mevcuttur. · dil k 1 1 1 k · · h 1 d"lm" · B b d Zc tet lt ızce malıimdur ki, cümbun· yette daima ve aım . . hariçten olduğu gibi ocaktan ayrılırken de mu Bütün bu istatistikler geldik 

1 
ıcra e ece o an Boks maçlla- ra ı zeytın ıt a e ı ıştır. u cuı: lr • :ı yiz fot'>gral mıkı 

arıcadaalk Fırka~ı ve. on_a m~nsup olan kat bal!"" ef~n uın==~bii ola· rahhas ve samile~ ~araretli atlaş ve l ten sonra bir kitap halinde nes- nndan dolayı gelecek haftaya netice aleyhimizdedir .• Aleyhi: naoı ,.e ıki adet asma •uı \e 1 1 
>'apıııa~ların kaffesı hı~ bır zaman tdmsenın tesın olınald ve hissiyatın muhabbet tezahllrlerıle karşılanmıt 1 ak • tehir edilmiştir. mizde olmasmm sebebı de bı· adet kolıuk sandalı ı ve bır adcı 
ler h ıldarı ve yapamayacakları şey k mevcut otan ef r • · h tardır . ro unac tır. . . . · · bala ·ı . f il le !\ lı:! dd · d iı>r 

1 
akkında efkarı umumiyeye kaı<ı ra tabı··1 olarak yarıttıgı b?" ava· • • uıı • ı Bu istatistik kitabi limanla- Voleybol Heyetı reısı zım zeytın am J aranız mı e· e ıı<e " 

1 1 
• 

0 
r ca esın e 

"ak· . . gene da" teaır altın· 
1 

' S d • f 1 b .... k !mas dır lnlul~p gazetesi idarcJıanesinde 1 2 
~tt ~r bır vaitte bulunmamağı bır d Halbuki be§er ~a · · • d k rmuz hakkında en doğru malQ- u un na, ~1 ann uyu 

0 1 
• 

tli.ıı:t Olarak kabul etmişlerdir. Bu dır.kalır. Yalııız yeter ki: bu =,;· . zmır e ar matı verecektir. Büyük fıçılardan fazla gümrük 931 pazar güAü saat 10 da sarılacatı 
ta da ~dar o!duğu gi~i ~undan SO?" ~ai heyeti vücude ~~ı::n ve bü- IZMİR, ~8 A.A. - İki gün- •• Tokyo lngiliz sefiri alınmaktadır. Yunanlıların am- llan olunur. 
'debilcc~~ ı.g~al~r bır sıyaset ta'?P nn hakikaten oıılarıh : .. tahais edeni den beri yagan yagmurlar din- Fukaraya bugnn para G 1 d h . . 1 balajlan ince tahtadan yapılmış NAKİL 
~Uııun i,i~ınuı kimi kse .. zanne:C:,~ı::'; tiln varlığındanı only~~~tı:S~n. miş soğuklar başlamıştır. Karşı dagıw blacak i "lteçen .er Je şe runıefze. ~eMen 100 kiloluk fıçılardır. Bu fıçılar .,..-• :::ı 
~ediği . ınem e .etı ımar c ":. !eri tarafın k lan efki d ki y la d • ngı ererun apon s ın r. .. .. ld - . . 1 dalı 
ııı· ınız zaman yalnız yapabilecegı B uretle yaratılaca ~ . . yaka a aman r agma ve .. . . TT b .. h ket ed kti küçuk o ugu ıçır on ar a az HAIS FftjNK ;EH K 1• S<:yleri yapaca,..· u s · e bu memleketın ıstıkba civar tepelere kar düşmüştür. Cümhunyet halk fırkası Emı 1 1 ugu.n. are . ece • r. gümrük vermekte ve zeytinleri- JB ,. ,. 

r.~ rı umumıy . . y kea her han ·· -· h' e ı · b" d Mr Tılı seyahati hususı nta· 
DEVLETCI HALK lini temin edebilir.. o .. d b" T"" k O w d nonu na ıye m r tezı ınasm a . . .. mize rekabet yapabilmektedir· 

" ·· . . bir bava ile tebeddul e e 1 ur cagın a Hililiahmer Eminönü şubesi ta· hıyette old.ugunu soylemekle l A bala"! l h Deutz Hıımboldt Makine firke 
•oksa b""tü la jbmal ctu gı esen iye içinde ya k f "k "f . t" er. m J arımızın ısa ının ği ıneıntek ut. bn. asıkar rın ede cenne ,• Jecek bir erkin umum milmktln ol· OD erans rafından mmtakadaki fakirlere ı tı a etmış ır. temini istenmektedir Galıtada Karako} Palas lui<a 

te . e ı ır Ç een sak yarma ıtunat . fkl . . . •-~ b ·· k şl k · - · il d k • mağaza ve yaz lı 
. Çevırmck hayalini takip . etme· şar Tlirk milletinin sağlam bir ı 29 ıkincı 1«1nun 931 perşembe ugun ı ı P'.11'a tev~tı yapı- Ç k k I L" d f }" " e 

111 1 
a-

~·· Memleketi imar edece~. der· maı;;,.liki tini temin etm~k gaye, gilnü akşanu saat 21 de Doktor lacaktır. Tevzıattan ıstıfade e· e ODSO OSU ıman a aa ıyet neıılal l şubat 1931 tarilıln-
fi;-~~atandaşiara en hafif m~~tlc :izdir. v':.-udilğümüz.hak~t yo- Kadri Raşit Paşa tarafından jdecek olan fakirler üç yüzden Mezuniyetile memleketine Ticareti bahriye müdiriyeti· dca ıııı.arca Voyvoda cadde· 

er ' cak degiliZ· ınllleti aaadete 11111 en Y: " vru yilik ve biz ,. mevzulu fazladır. Tevzi edilecek para E- gitmiş olan Polonyanın Türki- nin yaptığı istatistike göre, bu ıiadc AOOPV AN HANI .ıua 
in eneral Konsolosu ve sefaret sene gerek 1imanımua gelen, <Lıkl 51 ııum~r.ıı maJ3x·, a nıık 

ledllecekıir. ~fektup adresi e. kılil 
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\ !iLLi \' l.T l'Lii..$r. 111\I·: 29 KA:\U~USANI 19JI 

Şeker hastalarına ve diyabetik HASA GLUTEN EKMEKLERı· ~.~~n9.:ı:1ı 
olanlara büyük müjde: :;~.:.·~~~ 

milel son etitıta kcngresfnfn şeker hastalarına gıda olarak kabul eyledl§I esas ve formUI Uzre yapılmıt olduGunu mUaaddak meşhur klmyakerlarln raporlanın ha" 
Avrupanın tr ~·.ıb; IT'Prhııl Gr11ten mUstahz.aratına her clhetçe faik bir nefaset ve mUkemmellyattedlr. Meşahlrl etlbba tarafından tavsiye edilme1dedir. Hasan ecza depo• 

SEYRISEFAİN 1 IstanbulDenizTicareti Müdürlüğünden: ı:; ISTANBUL VİLAYETİ ~ ~. 
~ ı - ERUF.K Lim&nında mağrıık 175 maimahreç tonunda DEFTERDARLIK ·LANALRI Ik v kAI . d uh 

lllcrkez acenıa:sı Galata küprü (Sakız) ve 55 maımahr~ç tonunda (Edremit) vapurları ankazının 1 tısat e a etın erı Si' 
B~ı B. 2.362 Sube Acenteıl: tamamen karıbahirden ihracı ve limanın seyrisefere salih bir hale • : 
Sırkeci Mühilrdıı1.1de hanı ). i!rağı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Kartal malmüdürlüğünden: ş t . d . . d ht .. 
2740 2 - lhalei kat'lyesi 31 kAnunusani 931 cumartesi günü saat ar namesi aıresın e mu C .B 
Trabzon ikinci . 15 te lstanbul deniz Ticaret müdiriyetlnde yapılacakur. Satılık ankaz: Maltepe Hamam sokak, No. r f'" l . 200 d t '"l . tör e: 

postası 
( REŞlTPAŞA) vapuru 29 

kanunusani perşembe akşamı 
Galata'dan lnebolu, Sams~n, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa"ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele Giresun, Ordu, F at
sa, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnebolu Zonguldağa uğraya
caknr. 

Mersin postası 
(tNEBOLU) vapuru 30 kl

nunusanl cuma l O da Galatı
dan Çanakkale, lzmir, Küllük, 

Bodrum,Rados,Fethlye, Finike, 
Antalya, Alllye, Meuln'e kal
kacak dönüşte Taşucu Ana
mor, Dalyan Marmaris Kuşa-

1 dasına ujtrayacaknr. ====-Vail zade vapurları 
Karadeniz postası 

SAMI vapuru 29 
kloonunnl 

Perşembe 
giinil akşamı Sirkeci nhıımından 

hareketle Zonguldak, lnebolu, 
G"rze, Samsun, Giresun, Trabzon, 
Of, S-ıirmene, Rize, 'fC Pazarı 
azimet ve avdette ayni iskelelerle 
Silrmene, Vakfıkebir ve Göraleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

YUk ve yolcu için Sirkeci 
gümrük 11lonu karflsında Alllye 
hanının Nrincl kaundald ı~entı· 
lı~a mOracaat Telefon : lst. 980 -
SADIKZADE BiRADERLER ·ı 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM 

VF. LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
••ruru Pazar gttntı 

1 Şubat akşama 

ıaat ı8 de Sirkeci nhtımın

dırıı harekede dotru Zoacuı
dat, lnebolu, Ayancık, Sam. 
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
SOrmene ve Rize lıtelerlne 
azimet veaynı iskelelere utra 
yarat avdet edecektir. 

1 
YDk, yolcu için Slrkecldı 

Meymenet banındalı:l acenta· 
1 hanetine mDracaat. 

T. lıt : 213' 

..--Kuru--
Cuma akşamı lO da Beyoğlunda 

Aynalı pasaj yanında DarUJbedayl 
SınıtUrlarından Hazim Bey tara
fından K \ RAGÖZ ..... -.......... . 

Devredilecek ihtira berın 
• Madenlerin ve Maden marek· 

kebınnın Oligodlnımik hareket ve 
fuliyednden istifadeye hadim b:r 
ameliye • hakkındaki icat için alnal 
müdüriyeti umumlyeılnden istlb1ei 
edilmiş olan 19 şubat 1929 tarih 
766 numerolu ihtira berao hakkındı 
bu kere başkasını ferağ veyahut 
icarı vcrlleceğladta mezkClr lhtlrıyı 

ann almak veyahut lsdcar cima~ 
arıusunda bulunan zevıha lstınbal 
merkez poıtıne arkasında .Afır efen· 
dl kOtüphınesi cadd11lnde Türkiye 
Han No 18-22 de mukim vekili H 
W. !STOK efendiye mtıracut eyle
meltri. 

4 - !ali~ler arasın~· hazineye en muvafık teklilatta bulunan- 9-10, tahmin edilen kıymet 60 liradır. yüzde 1 u cıns .. a e p~ varız~ "p 
!arın tekJıflerı kabul edılecektlr. • b • d d' • b d l' 'h 1 • k ,. • a ı ki b d 1 ktir Sil 

5 - Taliplerin yapacakları teklilatta verecekleri liaun y. 7 7,5 nıs etın e ıpozıt, e e I I a eyı at ıyeyı paz r 1 a mu ayaa e 1 ece . ızı 
buçuk hesabtle te'.11ina~ muvakk.at_e~ile ~irlikte yevm ve vakti iha- mütea~İp defaten.alınacaktır. 14-2-931 tarihine Tarihi ilandan itibaren 10 gün .rp 
lede. Istanbul denız ucarctl mudırıyeune ve bunlara alt_ şartna· müsadıf cumartesı günü saat 13 ten 16 ya ka- rf d 'h } • k ,. • • k } .~ ç 
meyı görmek ve daha ziyade malômat ve izahat almak uzre her - - - - • .. za ın a ı a eı at ıyesı ıcra l ı· zl 
gün müdiriyet idare ~ubesine müracaatları dördüncü defa olarak dar Kartal malmudurluğunde alenı muza yede ... d . . . k 
i!An olunur. suretile satılacaktır. nacagın an talıplerın Şartnameyi 
•••••••••••••• • • • 1 k.. . d'd 

Ikt t V kA ı t• d Satılık arsa: Pendik Rasih efendi sokak; a ma uzere şım l en ve pazar· 
lSa e a e lil en: No. 5654· 52; 200 arşındır. Tahmin edilen bedel lığa iştirak İçin de yevmi ihale o· 

Ankarı'da telsiz telgaraf cıvarında ziraat mektebi arazisi 
dahilinde inşa olunmakte bulunan (Tavukçuluk enstitüsü ha· 
riç) zirat ve baytari enstitülerin bi!A istisna biıtün mebaninin 
ıouk, sıcak su ana teslsarı lavabolar ve bina dahili lağım ve pis 
m mecraları, yangın tesisatı., banyo duş tesisatı teferrüao ka
palı za•f usulile münııkasaya vazolunmuştur. Müddeti müna
kasa 21 klnunusani 1931 tarihinden ı 6 şubat ı 931 tarihine 
kadar (25) gündür. Evrakı ft>nniye ,.e şeraiti münakasa ve 
projeler VekA.let muhasebesine verilecek (25) lira mukabilinde 
telılz telgraf cıvarında enstitüler hey'eti lenniyesi tarahndan 
taliplere verilmektedir, 

Zarflar 14 şubat 1931 günU saat 16 da iknsat veUletl zi· 
aat müsteşarlıgı kısmında teşekkül edecek komisyonu mah
sus tarafından küşat olunacağı i!An olunur. 

eoo=o 

B~JuK TAllARE PillN~~~~ 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni Flanda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 

ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sır asile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına başlanmıştır . 

~ ' . . . 
' . 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii!!~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!jjiıiiiiiiiiiii .. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

............ ıuı:: .. ıı:::. .................... .. 
Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9 Mart 

931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryollan ida 
re~inde yapılacaktır. 

Münakasaya işrirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat ı4,30 a kadar komisyon kAtipliğlne 

vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada ve Hıydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
750 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 16-2-931 pazartesi günü saat 16 da An.karada 

Devlet D~mlryoJları idaresinde yapılacakur. 
Miinakasava iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde aaat 15,30 a kadar münakasa ko
misyonu kAtipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler mü!akasa şarmımelerini 3 üç lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Kütahya - Balıkesir hatn üzerinde Deglrmisaz istasyonu cıva· 

nnda87-88Km. araunda vakı taş ocııRuıdın çıkarılacak 8000 M3 
balast '!ı:apalı zarfla milnakaaaya konmuştur. Münakasa i6 şubat 
93 ı Perşembe günü saat 15,30 da Ankarada devlet demlryollan 
idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif melı.tuplannı ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat ı 15 e kadar münakasa komisyonu 
Utipligine vermeleri l!zımdır. • 

Talipler münakasa ,artnamelerini iti lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ---

lstanbul ticaret ve sanayi odasından: 
Odamızın kongresi bugün saat on dörtte dördüncü vakıf ha

nında meclis salonunda in'ikat edecektir. Erbabı ticaret ve sana
yiin teşrifleri rica olunur.' 

150 liradır. Bedeli def'aten alınacaktır. Yüzde lan 5 şubat 931 saat 15 te teklif 
7,5 nisbetinde dipozit. 14-2-931 tarihine müsa- edecekleri fiyata nazaran ·ı. 7,5 
dif cumartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar 

müzayedesi aleni surette Kartal malmüdür- teminat akçalarile birlikte Anka· 
lüğünde icra kılınacaktır. ra lktısat Vekaleti mübayaat 

• • • 
Satılık arsa: Pendik Bağdat caddesi, No. 

Ml8-12t, 97 arşın, üzerine dükkan ve hane inşa
sına müsaittir:Tahmin edilen bedel 291 liradır. 
Bedeli defa'ten alınacaktır. Yüzde 7,5 nisbetin

de dipozit. Alent müzayede suretile 14-2-931 

tarihint! müsadif cumartesi günü saat 13 ten 

16 ya kadar Kartal malmüdürlüğünde icra 

kılınacaktır. 

••• 
Satılık arsa: Kartal, Üsküdar caddesi, No· 

"6-48, t50 arşındır. On iki hissede altı hissesi, 

Tahminedilen bedeli 300 liradır. Bedeli def'a

ten alınacaktır. yüzde 7,5 nisbetinde dipozit. 

Aleni müzayede suretile 14-2-931 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar 

Kartal malmüdürlüğünde icra kılınacaktır. 

• • • 
Şişli sıhhat yurdu Türk anonim şirketinin ser-

mayesinin tezyidi suretile ihraç edeceği beheri 

tolira kıymetinde 250tden 5000 numaraya kadar 

2500 adet hisse senedinin damga resmi istifa 

edildiği ilan olunur. 

• • • 
Maliye vekaleti teftiş hey' eti riyasetinden: 

MaliJe ınnlettis ınoavinli~i iınti~anı 
28 şubat 1931 de yapılacak müfettiş muavinliği 

musabaka imtihanına girmek istiyenlerin, memu
rin kar.ununun dördüncü maddesindeki evsafı 
haiz olduktan maada, yirmi dörtten aşağı ve 
otuzdan yukan yaşta bulunmamalan ve }'üksek 
mekteplerin birinden mezun olmalan şartbr. 

İmtihana talip olanlar, 10 şubat 1931 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Teftiş Hey' eti Reisliğine 
istida ile müracaat edeceklerdir. Istidaya şu vesi
kalann rapb lazımdır. 

1) Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2) 
Kendi imzalarile tercümeihal hülasası, 3) Asker
liklerini yapbklanna veya tecil edildiklerine dair 
askerlik şubesinden verilmiş bir vesika, 4) Mektep 
şehadetnamesi ve ya mezuniyeti mutazammın tas
dikname.(BütOn bu evrakın Noterlikten musaddak 
suretleri de verilebilir.), 5) Hastalığı bulunmadığına 
ve yolculuk yorgunluklanna dayanabilece~ne 
dair hükömet doktorundan verilmiş rapor. 

İstenilen evsfı haiz bulunanlar tahrirt ve şifahi 
iki imtihana gireceklerdir. T ahrirl imtihan Ankara 
da ve İstanbulda, ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı da Ankarada yapılacakbr. İstan
buldaki imtihan Maliye Teftiş Hey' etinde icra 
edilecektir. 

iMTiHAN PROGRAMI 
1 . IKTISA T : Servetin istihsal, tedavül 

inkısam ve istihlaki bahisleri. 
2 . MALiYE : Maliye ilminin nazari kısımlan, 

devlet masraftan, bütçe bahisleri, umumi kredi 
ve istikraz, Türkiye düyunu umumiyesi, vergiler 
ve tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, muhasebei 
umumiye kanununun esaslan, Türkiyedeki vası
talı vasıtasız veriiler ve tarh ve tahakkuk ve 

komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Türkiye İş Bankasından: 
1929 seneıl 1

/ 08 faizli bmir Be· 
ledlyeıi latikrazınıa imha n keşide 

muamelesinden 1380 ıdet ıabvlll 

piyasadan reli icap eylemekte olup 
bu tahvilıttan bin adedi istikraz mu• 
kaveı.nameslnin 8 Uncil ınaddesin· 

deki ihtiyar ve salahiyete tevfikan 
belediyece milbıyaa edilmiı olmakla 
bakiyesi 380 tahvil için yapılan 
keşldede zlrdekl numaraları ımottl 

isabet eylemiştir. 

1- Mübayaa ıuretile imha olu· 
nan numaralar 3001-4000 

2- Kur'a keşidcsl ıuredlı imha 
olunan nnmarılar: 

A- 100 liralık tahvillttan· 

1 
4116 4186 
4431 4528 
4787 4765 
4985 5018 
5405 5516 
5708 5731 
5848 5980 
6344 6353 
6672 6846 
7226 72.30 
7394 7562 
7948 7823 
8011 8022 
8354 8355 
8461 8472 
8574 8603 
8821 8953 
9328 9342 
9914 9964 

4144 4176 4182 
4551 4618 4655 .fi 
4777 4781 4791 
5101 5165 5171 
5545 5573 5624 fi 
5831 5844 5911 
6045 6062 6093 ~ 
6482 6515 6518 
6986 6690 7()4.'J 1 
7305 7306 7354 1 
7567 7722 7830 
7954 7982 800o 
8079 806ı 8162 sı 
8309 8361 8412 
8504 8599 8533 s: 
8652 8752 8714 8 
8988 9046 9160 
9420 9570 9590 
9990 9996 57 70 146 195 124 281 304 852 

863 366 403 467 477 493 587 588 
612 645 655 678 703 808 836 853 
869 904 921 936 987 998 1028 
1062 1199 1210 1221 1232 1360 
1500 !519 1547 1577 1690 1779 

B - 500 liralık tahvilAttJllo 
10019 10198 10199 10229 1 
10265 10275 ıo:ıoı 10423 J 
10482 10505 10784 10779 1 
10956 10980 10189 

1785 1795 1809 18~1 

2090 2118 2126 2214 
2430 2439 2440 2575 
2680 2684 2686 2702 
2779 2792 2801 2824 
2965 2974 2978 4057 

1893 2011 
2284 2423 
2580 2884 
2714 2716 
2829 2902 
4067 4074 

C - 1000 liralık 

11020 11057 11062 
ılı78 1120s 1181ıı 

8 - L N. kupon bedeli 
şubeıı:ılz ltetldelerine tediye 
melttcdlr. 

Kuluçka makinesi ve kuluçka 
için en halis, en teminatlı her 

yumurtası. Avrupa cins tavuklar teda
rik etmek istiyorsanız: Galata'da Perşembe pazarı 

!'ı)k.:tltı_ ( ;i 'z ıdc- 1 lnntncln '1r f 7 v,. m!irıca:ıt- Pdirıiı 

hasil şekilleri, muhasebe ve varidat 
Umumi malmuat) 

3. HESAP ve HENDESE : Kesirle' 
tenasüp, faiz ve iskonto, yeni mikyaslar, 58 
ve hacim mesahalan. 

4. TiCARET USULÜ DEFTERfSI 
Esaslı ve pratik malumat. 

5. HUKUKU İDARE; CDZA M 
HAKEMELERI USULU ve TEF&,· 
RÜA Ti, KANUNU MEDENiNiN GAOY 

RI MENKUL TASARRUFUNA M 
TEALLIK HÜKÜMLERİ. 
ti. FRANSIZCA. . rJ 
7. TÜRKIYENIN T ABIİ, 1KT1SAV' 

COGRAFY ASI ve MALİ T AR1Hf. 
Hakkında umumi malömat. O( 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azaınf el 
sene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirdi.lc~.ı 
sonra müfettişliğe tavin edilerek bir sene Y' 

görmek için F ransava gönderilirler. ..:.~ 
Müfettiş muavinliği imtihanına iki defa B;Je 

kazanamamış olanlar üçüncü imtihana iştirak 
mezler. 

Meı'ul Mi~dür: Bürıiaıı 


