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azi z. Malatyada Abdülhay Efendi ( 
( 8-atı b:h;ci.ahifede) (Başı birinci say/ada) HARiC HABERLER •• 

tin tabii kıymetlerinden dünya- bahsediliyor, ve Abdlilhaym 242 

Y! müst~fit edecek ~ahiyette- inci maddeye tevfikan muhake- Fransadakı· tahkı·kat ı·kmal edı·ıdı· dw. Yem eser, umumı arzuyu k d.ld'"' b.ld' ·li · d k · .. 'd. d . meye sev e ı ıgı ı ın yor-
tatmın e ece tır umı ın eyım. d 
Türkiye Cümhuriyetinin tesbit u. Abd"lh Ef 'sticvabında B" k d 1 ettiği projder dahilinde muay- ı u .. alıedy . . l ır ço a am ann ismi geçen karışık meselenin son safhası 

f d 
şun arı soy ı: 

y~n .. zamanlar zar ın ~ vatanın "- Ben kat'iyyen bu şekilde 
butun mıntaknları çelık raylarla b' .. 1 'ş değil' im Fırka K 1 l Al birib'.ri~e bağ.tan~aktır .. Bütün ~~::si:yb~damm ağ~dan arar Rusya mektubu manya 
vatan~ır dem~r kit.le halıne ge- böyle şeyler çıkamaz. Ben cahil 

Gazi Hazretleri dün Dörtyo 
muvasalat ettiler 

•••••••• DORTYOL, 14 A.A. - Ma- Kalabalık bir halk 
latyadan halkın samimi tezahü- Gazi Hazretlerini çoşgun 
ratı arasmda ayrılan Reiaicüm- hüratla kartılamıştır. 
bur Hazretleri Dörtyola muva- Reisicümhur Hazretleri 
salat buyurmutlardtr. ceyi trende geçireceklerdir. lecektır. Demıryolıan, memleke bir adam değilim şapka giymek Divanı aliye Ormanlarda çalış- G" ı· t h "k"'t 

tin tüfekten, toptan daha mü· b' t'h• klif" d ·- ·1di K"f'• •t• B h . iZ 1 a rı a ve-
hi~ bir emniyet silahıdır. De- o::a~:n biru~y:1:uf~~ isna~ ~- ven"lecekler ma şeraı 1 a SJ "k ı h 1 d A k h k k 1 
mıryollannı kullanacak olan k küf' . 1 k d kf .. Mosk_ova, Şuba_t - R. usyanın Si a arı u un u n ara u u çu a 
Türk milleti menteindeki ilk meR . ukr ışd~~ ~~etle ırol. 

k
' 

1 
_ d . ...-· . e·s, en ısıne, r • muhtelif yerlerındekı orman- BERLİN, 13 A.A. - Ga· 

sanat ar ıgmı, emırcı ıgını, d - ih d. de dedi ki larda ça!lışanların pek ağır ve zeteler, sosyalist nasyonalits b• • t ı 
tekrar g&termit olmakla müf- ugunı'!..:_taedir ~ ınrlarce Camid: ır cemıye yapıyor 

h
. I---•- T"-'" 'ilet' . - """' yo .. e in~iyet _haricinde bir takII? firkasınm merkezinde dün icra 

ta ır o ...... tır. ""'. mı mın 300 kişi vardı. Bu kadar insan şeraıte tabı tutulduklarına daır edilmiş olan taharriyat netice-
serdet, .~~h, ~eden.f.ı~J:::- araamdan dııyanlar sade bu iki Avrupa matbuatında bilhassa sinde Hitler taraftarlarını. itti- Ga ( daki ••d•• 
~i:: a yhnamesı ve "k k 'nki, ·Hı kişi mi imiş? Ben Allahm bütün A, son z~~~larda bir ~k neşri- hama medar olacak bir t-ıkım ye, ara ann tesanu u te 
' ısat ayatımdn ~udse 1 -~ emirlerini tutmayorsunuz de- /"I yat gorüluy~. Bu !11ürıase~le vesikaların meydana çıkmış ol· } ki 
la,rı aktncak M~ll ~ırhen yoll- diın. Vazifem ahkamı ilihiyeyi M \' orman sanayıı teşlrililtı (Soıkoz duğunu yazmaktadırlar. Gazet ve mes e 
o daca ~ ıbuetm,U.ayclanat veelıa- müalümanlara tebliğ etmektir. - Jı lesprom) reisi M. Smimof mat de Voss'a nazaran bu vesikala- bil •ı • • k t} d• k • 
a ~ '''c .. rıh . y:: rh"'-" g ~ Bilihare phitler dinlenildi. ~ 'r I buat mümessillerine bu husus- nn Hitler hücum kttalarınm fır gı ennı uvve en ırme tir 
~ .:; ~~~!_... rii:ueta- Şahitlerden biri bu hoca efendi- r1 ta izahat vermiştir. ka müdiriyetinden mliııtalril bir ANKARA 14 (A.A.) - hey'ete Kayseri meb'uau R 
nıa. vakı .d l~hve k • gakJ nin hutbe esnasında "şapka gi- Bu izahattan §U netice çı'kı- himaye teşkilitı olmayıp silfilt· Ankarada bulunan hu- De ı A 
reh ve co ı ea ıst are etı ta kafi l r" 'b. b. .. yor: E._skiden Rusyada. orman !arla mücehhez hakiki bi~ uke- k.uk mezunları Türkoca""-da Şurayt v ett. en K. emal 
dire f&Y~r. Burada •ühim o- Yf en. - . . r ~ uled.gıDı'ğ ır ~!.sar- kilita .. ~ K l Edi A lan nokta Türk milletinin kendi ettıgını ,ı;<'Y ı. ı ~r 'l"''ıt te s~ayıı muntazam t«;_Ş ta· ri teşkilittan ibaret bulunduğu- içtima ederek mesleki bil- ve. .~ p, ıan .. .. 
. kitafua bu d . ollard hoconın şapka geydi4cse gavur bi olmamıştı. Mesela o~t~ nu meydana çıkarmakta olduğu gilerinin kuvw:tlendirilmeai ve müduru Muvaffak, Mliıık 
;:cağı h~tin~:'Jm mü 'iaİ. mu olduk zannediyorsunuz, na- da ç~şanl.ar he?1en . daıma cı- nu ve yakında şimali Almanya- aralarında tesanüt temüıi gaye- müdürü Asmı., Rüsumat hu 

. • f mazı orucu bıraktınız Allahm var koy(lerı t~~ıl edıyo~u .. B~ da ve Baviyerarla bir takım si- sile bir cemiyet teşlriline karar müşaviri Baba, Maliye Ka 
lere ahra~men1 takdırketmf~sı ~de. o- emirlerini yapmayorsunuz!" de- çalış~ şera~~ı ıse ~ek 1~.tıdaı lah depolarının ortaya çıkanl· veımişlerdir. Nizamnameyi vli- nin mümeyyizi Mümtaz Be 
na • ıp 0 maıı ey ıyetı ır. d'ğ' · .. ı d. oldugunu soytemege luzum masına ve silahların müsadere cüda getirmek ve hlildhnete seçi:lmi•lerdir. İkinc'ı ı'çtuna' 
Menteinden demirci olan we bü- ı ıMnı .. soykebı. ..dd . • ktu "' t·· dü d d . , t• . utea ı en mu eıumumı Y°K .. \ .. 

1 
. . olunmasma medar olacağını yaz karşı müteşebbis vaziyetinde şubat perşembe günü yaptla 

un .. ::,:ı• a ~ık ~ana tının beraet talebinde bulundu. Ousırı c oy u er orman aahıplen ta- maktadır. bulunmak üzere teşkil edilen tır 
naş.•n un~n . ur ' oz va. ~nın Muhakeme neticesinde Ab- Bir kaç aydanbeci devam e- rafından çok çalıştrrıllır, az pa- Bu vesikalar arasında, evvel- . 
d~ ıkmal eclılmı, olan bu l~~e dülhay efendinin berııetine ka- den tahkikat nihayet bic neti- ra verilirdi. Halbuki ihtilalden ce imperatorluk bahriyesine ç kk 1 d ı• b Y~ . ~~bet~ muasırı .. med~~yetm rar verildi. ceye vasıl oldu. Yalnız Fransa- s~mra b.u ~~t kami~en değiş· mensup iken halihazırda ve har- ana a e e gı•z ) )• 
butu~ dunyad:ı yu.la.~l:ttıği dere da değil Fcansa haricinde de tı. Bugun .gunde sekız .saat ça- biye nezaretinde istihdam edil-
ceye ·~~a~_edecektır. . A . meralrla takip edilen Oustric lışılır, es~ı ruW.e.hesab~e 1 rub.mekte bulunan sabık bahriye • t • ? 

. ı:eısıcumhur ~azr~t~en sa- menkada açbk meselesini hatırlatmak istiyo- le 70 kop1k verılır. Bu ucret da l yüzbaşılarından Berlitz ile Hit- cemıye mı 
mımı muhab~ct. ~ısle~ın muh- ı WAŞİNGTON, 13 A.A. - ruz. Bu müflis bankacı şayanı ha da f~lal~şır. ler arasında teati edilmiş olan • 
terem halka ıblagını nca ede- Arkansas valisi kuraklıktan dikkat bir adamdır. U mum1 Ücretın bır kısmı aynen te- mektuplar da a d Sabık .. -1 
rek, geç vakit t rene aı:det bu.~r müteessir olan ha valide açlıktan harpten evvel bir yerde garson diye e?i~ek:tedir. başı bir Nisan~: ~ukavel:n:~ 'Çanakkalede 14 kişilik bir hey' et takli 
muşlar ve gece saat. bı~ Dort- dermansız bir hale gelmiş olan luk ettiği söylenen bu adam Yanı yıyecek ve eşya olarak .. mesi munkazi olduğu zaman h""k" bb"" •• d 
yola hareket eylemışlerdir. ehaliye biran evvel yardmıda bu harp esnasında ve ondan sonca B? o~a.rilar?a çalış~larm sı~ Hitlerin emrine geçecekti. İm- u umet teşe usun e bulunuyormuş 

Ege vapuru yarın lunulması lüzumu hakkında tel- zengin olmanın yolunu bulmuş hı vazıyetlenne ge!ınce . eskı- peratorluk bayrağı cemiyeti a- 1ZMIR, I.4 (Milliyet) - Di- lllefgnldur. Bu Çanalrkalede ' 
dönüyor siz telefonda bir nutuk söylemiş tur. Paca işlerinde büyük bir is d~n bunların sıh_?a~~ .. kıms.:- zasından iki kişiyi öldürmüş o- van yarın mıralay Ata B. in ri- li bir cemiyet teıkil ederek t~ 

Gazi Hazretılerinin İzmir ve tir. Vali bu nutkunda, Amerika tidat sahibi olduğuna şüphe ol- nın ~eşgul ~ld~gu gorulmezdı. lan katillerin Avusturyaya kaç· yasetinde içtima ederek ikinci libi hükümet teıelılıüıünde tıır 
Mersin seyahtlerine tahsis e- ldarın merhametini celbe çalış- mayan bu adam muvallakıyeti- Bu~ kendıleriıle meşgul olan maJarma yardım eden hücüm 1 derecede ehemmiyeti olan dava- lunan 14 kiti meselesidir, 
dilmiş olan Ege vapuru pazarte ınış ve birçok kimsenin açlıktan ni bazı nüfuzlu adamlardan göt hekım ve ~zact vardtr. . . kıtaa1armın eyalet şubeleri reis· ları görecektir, Menemen jan- lar nalql olmayıp kadiri tarild' 
si günü şehrimize gelecek ve ölmesine mani olmak için der- düğü müzaherete borçludur . ~me.lenın me~ken . şe.r~ıtıne leri, Berline getirilmiştir. tnııa- darma kumandanı Halit B. Ka- tına menauptar. Ali Ul-ri i-· 
bu vapurla birlikte Seyrisefain hal icap eden yardımda bulunul Oustric ~ankasının iflası pat- gelıncı; • bu. şeraıt .~ ıh~~~n bruck'tan bildirildiğine göre, i- ~uruna Karaburun kumanda- de birinin idareaindeclir, i~ 
müdiri umumisi Sadullah Bey- masını istemiştir.Vali vaziyetin lale verdıkten sonra ortaya d:ı- evvelkı va~ıye_te gore büsbutün ki katilin Avusturya toprağında nı Niyazi B. M-emeoe tayine- Orfiyenia temdidi muht dcfit 
de avdet edeoektir. Gazi Haz- son derecede buhranlı bir hal al- ha bir çok pürüzlü i~ler çıktı. ~aşkadır. skiden °.~an~ ça- kabul ve İtalyırya geçmelerini dildi. Divan karar hikimliii çak Diftlllll elinde çok mllhim cla
ıetıleri vapurda gördükleri inti- mış olduğunu, çift hayvanları- Sina Viscoca namile teşekkül dışanlarmk ufak kUlubelen var- teshil eden mütekait binhn•ı mühim bir meselenin tahkikile valar vardır. 

· · lla da d" ü "lmek l ede bl ltal a şı'rlcet' • 1-.:. ı. Yata ve yıkanacak yer yok . . . . . -9 zam ve mıikemmeliyetten mem nın yo r uş P o te o - n r Y n ının ...,._ • · Malıtz tevkif edılmıştır 
nun kalarak vapurun hatırat duğunu, birçok ailelerin yiye- se senetlerini Pariste satmak tu. ~';1g_linallse b~ .meak~n , H . . bü .' 120 b• ı• ı k •hti•I A 
dekerine hissiyatını tahrire cekten mahrum kaldığını söyle meselesi tamik edildikçe nilfuz şeraıtıni zeltmek ıçın mı!- ancıye tçeai ın ıra ı 1 as 

·· l te · b ... 1 dırn mi•tir. Salibiahmer tarafından lu adamların isimleri ortaya ,,.ık yonlarca ruble sarfedilmiştir. BERLİN, 13 A.A. - Reiscb 
şoy ece nsıp uyurm'"9'ar ..,, I ,. B .zarfında g ill b tag hari . blit . . kabul 

J I~ de~~ ;;ı ;:~etı!:i; ::r~::~~ ~~~~:'oi~ı:ı: ~~: ~i~!~ y!~~~;,!~1:~a~::/ ç::2 leu ::~;edilerek ·lm m J:~ ~i~ rmi~r. :!~is, :::l1f ruzarn:.· Tütün inhisarı müfettişi Fevzi ve 
:ı. ~ n t".,ıe ~ •e .. Akdeniz rilmiştir. lince onun hisse senetlerini a- mesken ya?tıı:~laca~til'. . . m~ aıl~h~na kart~ protesto k d } t k•f d"ld• 
'11 .. ~ tetlôlı: oephitlennı ~~va F"I" • 1 ·ı /anlar zarar gördüler. Nasıl ol- Bu şeraıt duzeldıkçe ıstıhsa- ıetmış ve ıstıfa. eylerı_ıış bulunan ar a aş an ev 1 e 1 1 
d ~~:'e't,. ~=-h~i"''d ~t.acli~r LlOlstin ve ngı tere du da bu şirketin hisse senetle- tat da artmıştu. Mesela 929 da M. Stoehr yenne reıs vekilliği- BURSA, 14 (Milliyet) - den müddeiumı-llilrç• haki• 
ı0 .. lrabili--t d la Seer 8._~,er • NDRA, 13 A.A. - M. ri Paciste satıldı?. işte bu sua- bir orman işçisinin gündelik ne halkçtlardan M. Cardoff'u in Tütün lnbiıar müfettiılerinden 

ırı ,~.en o yı yn..,..n u· M Donald T . . . . 2 tr •kAb k tiha tmİ tir M k f rmda tevkif mWı:ekkeresi .kesil-b mum mücliri Sadullah Bey, ve vapu- ac ! geçen eş~ınıev- /in cevabmı bulmak için meb'u- mes~ısı me ~ mı a ı eres- p e il .. er ez ırkast Fevzi B. ile arkadqlarmm 926. 
\a rua süvari zabıtan ve bütün efnıdı- velde neşredilen Beyaz kıtapta san meclisinin tahkikat komis- te vucude getınnek dluyorsa tarafından harbın sebepleri ve 927 senelerinde Tüt" üb • mit, kendileri ağır cıesaya tncl 
ı takdir ederi · ah ed'lmi lan t ·li · b bil ·ktar 2 · • li l l · h ı. un m aya •• Gazirn.,. M Kemal ıztı. hakkıı daş o ngkı z sı~- yonu şimdiye kadac muhtelif k~bse4nle d mı .. b ml etro mı- md esbeu yelmit e~ me~ esı ;a km- uında ym yirmi bin liradan edilmittir. yakında muhakeme· 
le • • n ortaya çı an suı te- kabinelerde nazırlık etmi~ ma- "' ı erecesım u muştur. a yne lel hır tahkikat ic- faııla bir parayı ihtilis ettiklerin ı · bati kt 
t B h J ? fehh~le~ bertaraf etmek için cul adamları, evvelce Romada Ceneral Veroşilof rast talebini havi olarak verilen enne anaca ır. 
t:i U ne a :Vahudı AJ~ı müdlirü M. We- sefirlik eden birini, uzaktan ya Sovyet Rusya haırbiye ko- takrir kabul edilmiştir. y ıldınm işaretli İzm 
·-e M h il d ız~·a bir ~ektup gönder- kmdan bunlarla alakadar görll- miseri Ceneral Veloşilof elli ya ye • z l d d tas f ir Valisinin 

8 ~ e arasın a ~tı~. Başvekil bu mektubunda fen her lcesi çağırdı. şmda bir kumandandır. 5 ŞU· Dl e an a arru t 1 f l" 
fabnka açılamaz Filistın topraklarından hangi Adliye naZtclığı eden ve batta Sovyet Rusya bu kuman- WELLlNGTON, 13 A.A.- e gra USU U değiştirilecegı"' • C Geçenlerde Agopyan hanın- Iaıırı:ntarm ~ahudilerin yerleş- evvelce Oustric bankası- danın 50 nci yıl dönümünü te- Başvekil bütçe açığt hakkındaki k b l d•J • ti• 

e 

~1 daki film deposunun iştialinden mesıne tahsıs e4ilebileceğini an- nın hukuk müşavirliğini et- sit etti. Veroşilof, 5-2-881 beyanatmda nazirlarla parla- 8 U e 1 MIŞ r doğru değildir 
dl vuku bulan ve 7 sekiz bedbah- ı ~mak ~zre hükumetçe mahal- miş olan M. Raoul Peret mllş- de doğmuştur. Çocukken ma mento azalan da dahil olduğu 
ıu tın hayatına mal olan facıa. Be lmcle bıran evvel tahkikat yapıl- kil bic vaziyette kalmı!ftI. Ev- den işlerinde çahşan bir amele halde ~ü~ memurlamı maaşa- ANK.ARA, .14 (Telefon) .. ~ ANKARA, 14 (Telefon) -
e lediyenin nazarı teyekkıız, inti- ı mak tasavvurunda bulunulduğu velce meb'usan ceisi olan ıiyan- idi. Çocukluğundanberi pek ze- tmm hır Ntsan tarihinden itiba- :Vtldmmışaretli tel~ usulunü İzmir valisi 1Ç1zım paşanın de 

bahmı davet eylemiş, sıhhat, nu, bu tahkikat esnasında Arap- dan M. Raoul Peret ismi etra- ki olduğu anlaşılan Veroşiılof ren yüzde 10 nisbetinde tenzil :hdas eden ve gece ışın ez old~- ğiştirileceği hakkında zaman 
selameti umumiyeyi tehlikeye ~-rın menfaatlerinin de nazarı lında hiç bic dedi kodu olma- 12 yaşına geldiği zaman bile edileceğini söylemiştir. g~ srralar~a telefon muhaveresı- zaman gazetelerde çıkan haber· 
düşürebilecek bu kabil depollar ıtıbare alınacağını yazmıştır. mrş adamlardandı. Son karara henüz okuyup yazma öğrenme- Ölü bulundu ~ nısıf uc~e o/~~,lına~ te- lerin aslı esası yoktur. Bilikiı 
ile fabrika'lar hakkında, tııw M. Mac Donald, arazi alım göre mesele divanı aliye tevdi mişti. Fakat o tarihten itiba- LONDRA 14 AA M ~ın ed~ layıha but~ ene~ Klznn paşanın İzmirde kalrna 
tedabir ittihazına tevessül edil- satım muamelelerinin bir tek edilecelctic. ren giırdiği bir mektepte bir ke- haf ka f kanm · · - . u- nınde m~ere ~e kabul edile- aı bir ihtiyaç ve takdir iaıbrrhr. 

~ mişti. merkezce miirakabeye tabi tu- ( Fransad• divanı ayan re okuyup yazmayı öğrenince s' aza r . I1' ~ ka!>U1e- rek heyetı umumıyeye sevkolun iz . . ,. . 
1 Zaten dünyanın her tarafın- tulmasını teklif etmiştir. meclisidir.] artık okumalı: için o kadar ıid- ı:d~-~ı~ nazir:Jr et~ş 0 - muştur. mır Hılabahmer 
, tia fabrika, emsali sınai mlies- M. Weizman, bu mektuba P~S. 13 <("-A) - Parlaıı •• detli bir heves duymağa baş- sor amıng o_rtb~ 8 ( •ı l t k- k • 
. aeaelerin şehir dahllinde ve ma verdiği cevapta; Filistinde man- to ··~· ~J'ODU it reye Urfl lanuştır "i bütün Rus edipleri Evans, bu sabah yatagmda olü eyne mı e e ongreaı 
ı h 11 _ _,.,_ d d ahib. lan İ .1 . 16 rey ile Saia v.- -ı..w . k '"'·' . . olarak bulunmuştur. "k IZMIR ( il. . 

a e ....... r~ _ ~ açılmaama ce- a s ı .o . ng. tere ~evlctı- diYaaı al.iye ıiimlermeie karar -· nı o ~ıq, ı....-ın ya,amak ıçın - . • nl sergı" Si . , 14 M lıJet) - Ha-
va:ı vertlmedigı, İatanbulda da le Yahudi AjaDSutm bırarada ...;,tir. çalışmaga mecıbur kalarak kry- Mektepllle,.. llliah- konpeai ~ -ril&· 
cevuverilmemesi lizımgeldiği ça1ışmalan için elzem gördüğü Snia V~ mmelesinia di•- metli mütalea zevkinden mah- ı ANKARA 14 (A.A.) - Mil· yet salonımda inikat edeı:elı, bir 
~:ı.lde Ş~e, İzzet Paşa soka- esaslan. ~il~i~r . .M. Weiz- iliye ııöaclerilmesinn. ı.aı.uı°!"cı... ~u~ _kalmıştır. Veroşilof maden m Ü.QabakBS li İktisat w: tasarruf cemiyeti- -tik faaliyet raporu müııake 
gında, .bir kerpdüşen fabrikaaı- man, Filistinde ıktrsadi hayatta enet =-to tahkikat komiıyo. ışçısı olarak çalışmtş, eski de- <31 l nin teşebbüsü iıle nisanda bey- re Ye yeni hey'eti için intihabat 
~~.~~~Irna;ıma teşebbüs edildi- g~rülen durgunluğun siyasi va- ::.. ~ tahlô:t !:!:;!:;. ::;:ı.:; virde amdle. ~k~tlerine ka- 91 inci ha/lanıa nelmilel teknik sergisi pavyon- yapılacaktır. 
gını ogrenıyoruz. zıy~tten dolayı daha vahim bir tenle riayetıizlik ettikleri tebeyyün rışmış, tevkıf edılınış, 905 ihti- birincilikleri larmda açdacak olan miW sana Bir mualli A ru 

.. Şişli~e İzzet Paşa sokağında şe~ıl .a~ış olduğunu kardet- ec1ea hir talanı meh'uılarla ealı:i meb' lalinde mühim roller yapmış- . yi sergisi, sanayi eıi>abı tarafın m V -
bö~ bır fa~rikanm küşat edil mış, ikı tara!m.elb~rliği ile ça- utlar n baa ~urlar~ ce- tır. V:er<;>ş_ilo.rW1 hayatı artık _M~kteplıler müsabakasının dan büyük bir alika ile karşı- paya gönderiliyor 
mesı oradaki halkın huzur ve lışmasına musaıt bır esas bulu- ııa. ~ ~. etmedii• ~. ku•- hep ıhtılalcı hayatı dlmuştur. 91 mcı haftasında kazananlar lanmış ve şimdiden cemiyetin 
istira.hatını ihlal etmekten baş- n?r ~u.l~ .. F~iatin~ ~ktraa- :'.~:.Zyl:::fi....:: _ Bo~ş~~ik ihtilalin~e ·oyna- şunlardır: .. umumi merkezine bir çolı: mli- AN~ARA, 14 (~efon).-
ka, bır yangm ~~da da A- dı ~tısıne aıt umıt ve ıtunadm uaaa meclioiae teYloih talıriri -11me- dıgr buylik roller ve ~ıhayet kr- 1 - D~~a~adan 37 nü- racaatlar yapılmıştır. Bu.rsa zıraat mektebı mualliın 
gopyan hanı gıbı müthiş bir fa- yemden canlanmaaı muhakkak tini iıtibdaf eden tSlifi ittifak ile zıl ordunuıı sevk ve ıdal"esinde marah Alı Nıyazı Bey. G } . • ~de~ J:Ianın B. mekteptt 
cwıın tekerrürü ihtimalide mey ?ldu~u.nu, b~ su~etle Y:ıhudılik lraloul etmit~· ki fa:w1iyeti k~ndi~~~i bu günkü 2 - Darii§şafakadan 22 nli- a atasaray iZCi• gosterd~ğı mu~ffakiyeti üzeri-
cuttur. alenıının vazıfesıne yemden baş ltel1a konıiıyonunun Framaı par? harbıye komıserlıgı mevkiine marah İskender B. J • iz• • ne takdiren vekalet tarafmdaı 

Yeni belediye kanununım lamast mümkün olacağını be- lameato. tahkilıat komiı!""a tara· getinniştiır. 3- İstanbul erkek lisesinden en mızde malfunatınr tevsi için İtalyay: 
belediyeleri vezaifine dair olan yan etmiştir fınclaa ltalya toprafmda 11tiçnp e- 219 Halit Vasıf B gönderilecektir. 
on beşinci maddesinin on üçlin- M. wem:a.n. mektubunun ~~tn -ı;::!•den G~no • Ceneral w eygand <t - Galatasara~ aisesinden İZMİR 14 (Mil.li~e9 ~ Ga- --.-----
CÜ flkrası, tı:mumun ııelimet,sdı nihayetinde Yahudilerle Arap- ....ı. teldifin:ı"ba1u....:!'':ıd:;:":; PARtS, 13 A.A. _ Ceneral 30 numaralı M. Natık B. la~saraı:: mek:tebı ızcılennd~n Belçıkah ceneral 
hat, huzur, istirahatma tesiri lann manda sahibi devletin ic- lemnektedir. Komiıyonun hütün aza Weygand, Joffr'un yerine Fran- Yukarda isimlerini kaydetti 35 1 _bugun . Anafarta . vapunle PARİS, 13 A.A. - Umumi 
m~huz olan imalat, iatihsfı.lit, raatı sayesinde Filistinin inki- aının ..-ay!' si~ sitmiy.ecefi . wya sız Akademisine namzetliğini ğimiz 1B. ler gazetemize müra- İ~ıre g?Mı!er. ~ua~ım me~ - harp esnasında Fransadaki Bel 
müdehherat ve tesisatt men et- ~ı uğrunda samimiyet daire- sad~. tilı .ı.~yoa halınde. bir he- v;ı?.e-tmistir. c~tla rnev'ut mükafatlarını ala tebine mısafır edıldıler. 4 gun çika kuvvetlerine kumanda et 

ek vebunlarm yerlerini tesbit sınde elbirliğile çalı:şmalan im- ~:d!""derıp ıronclenneyeceği meç- • . . bllırler. kalacaklardır. • miş olan ceneral Bemheim, Pa 
~hdit etme~.. v~-~ifesini be- kin dahi!ine gireceğinden ümit P~I~. 13 (A.A) _ Hali hazırda t.h;:=~ :,.~ı;: ~~.:::!~ 92 nci hafta Devlet dem1ryollarında riste vefat etmiştir: • • 

edı~eye tahmıl ettıgı halde bu var oldugunu beyan etmiştir. •tait ~'da hu~~ olaa M. ~ ilU ~ yemin etmekten iıtin- 92 inci hafta başlamıştır. Bir tasarruf Fransada ışsızlık 
abrikanın mahalle arasmda te- lspan kab" • Raoul Peret talılıikat komu)'Ollll hu· kil etmitler ve bunun içia mealelıi h fta arfın<l · d İ ·sine müsaade edilme8İ do" ya ınesı zaruaa çıkmalı ilzere mezkür komia- ıırra riayet mecburiyetinde bulun. a z a _gazete~~z .e ç~- ANKAR.A, 14 (Telefon) - PAR s ... 14 A. A. - Mesa. 
eğridir. Sıhhat ve seli et~ MADRtD, 14 A. A. _ Be- yo~claa bir ılantname almıtbr. Mu- duklarıru ileri sürmütlerclir. Bunun k~cak. haberlerın ~n muhımmı- Devılet demıryollan baremi Ma nazırı, bugun Fransada temıı 
umiye namına belıed' m . ı:: renguer kabinesinin istifa ede· ?'8'1e~ ~aaf~ ılolay11ile bu davete Ü3erine lıomiıyon, hu yüzden qraclı nı seç~? cuınartesı akşamına ka liye Veki1etinde, büçerı. eneli- mile işsiz bulunanların 100,00 
r h . 

1 
ıyenın. e ceğine dair bazı şayialar dolaş- ·~~ ~aınlriin olmaılıinu bildir. ıh "'ütl<ilit hakkında adliye aumaa dar musabaka memurluğumuza meninden tetkik edilmektedir ve bazı zamanlarda ipiz kalan· 

tı.1n~ emnu
1 
... _dye_t e nazarı dık- makt.ad•r -h ftir, P~.L_~ ~-~onıiayoa bir mektup riindenneie karar vw- gönderiniz. Neticeleri pazar gü Bütçede dört milyon lira kada; tarın 1 milyon kişiden ibaret ol 

ı ce ve enz. U•W'U- Y"- idi....af ..._. mittir ü il"'- d - · · n ...., e ecegtl' tasarruf vardır. dutunu söylemiştir. 

• · 
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istihsalitımız, 
Ziraat müsteşarı Ihsan 
Abidin Beyin beyanah 
Memleketin mahsulatı 5 sene ev
velkine nisbetle yüzde 30 fazladır 
Hayvan cinslerinin ıslahına devam olunuyor, 

vebayi bakan hafiflemiştir 

VllAg~tte 

Beyanname 
Bu akşam müddet 

hitam buluyor 

1 

1 !> :,Ul3AT ıt:ıı 

yüzde otuz fazla r 
1 

L\?IOOll/ 11~ : 
Beykozda bir hiç yü
zünden bir cinayet 
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Asrın umdeıl "Mffliget" tir 

15ŞUBAT1931 

PAZAR 15 ŞUBAT 

Sa..•ı'at 
için l\e yapılmak lazım geldiğini! Eski Atina hatıralarından 
izah buyurdular. Balıkesiri teş- _ ~ ~ 

J icabı dostluktan sarfı llAZllr aran 
daima yabancılık hiui baki kalır. 

rif eden ve Ocaklılarla samimi ~----------- oebepten her hale rağmen onlara 
zni dostluğunuzdan daha yakın bu 

bir hasbıhalde bulunarak Mille- Bundan kırk ve küıur -e evvel ıup diplomat arb.daılarumza naza- nuruz. 

il 1 

1.">AREHANE - Ankara caıidri 
tlo: 100 Telıırat adreai: Milliyet, la. 
tan bul 

ti içinden kemirıen dertler hak- müliznn rütbesinde genç bir lıabriye ran daha çabuk anlaıır ve doıt olur Bu kına hali hazırda aktüalite 
kında Ocaklılarla baş başa gö- za~ti idim. laveç Kralı Hazretlerinin idi. clolunacak bir va1F'a olmalda karii 
ruştükten ılonta, Fikri, siyaııi, pederi Birinci "Oskar,, ki Napoleoft Yunan iıtiklilinin husulüne lngi- nizi belki müstefit eder mülBhazas 
iktısadi, hayatımızın tekamülün Bonapart'ın mare,allarmdan Berna- liz, Rus ve Fransız hükumetleri Na yazıp takdim eyledim. 

l 

ı: 

Telefon numaraları• 
lstanb.U .2431 J - 24312 - 24313 

ABONE OCRETLERl 
G Tllrkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 ,, 1400 u 

12 .. 1400 ,, 271l~ .. 
--+--

Gelen evrak geri verilmes 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete •• matbaaya ait itler 
için rrliidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlarm mes'uliyetini 
l<abul etmez. 

· Bugünkü hava 
Dün en fazla hararet 8 enaz 1 dı. 

Hugün ruzglr geşlşleme ve bava 
boalı ve hdıfva ur ihtimali vardır. 

Horozdan kaçan! 

Bazı zamanlar böyle olur. 
de müesseseye düşen mühim va- dof'un oğlu olduğu malumdur. Mü- varinde ilanı harpsiz donanına· Hikmet SIUHOR 
zifeleri işaret buyurmuşlardır. tarünileyhi Kralıça ile birlikte izzet- mızı yakmak ile yardım eyledikleri 
Ocak mensuplarından birinin tin vapuru ile Varna'dan alıp latan- malfundur. Fakat bahsettiğim sıralar 
tekkeler kapandıktan sonra ta- bul'a getirdik,t ekrar o tarikle mem- da Yunaniıtanda Fransız nüfuzu fa-

Spor 

Henilz tahsilini bitirmemiş 1 çin ıremin hazırlayacağım. A- rikat mensuplannın izleri silin- leketlerine döndüler. ik idi. Boğaziçi kulübünde 
bir gençti. Bununla beraber bir nam, babam bana her halde meğe başladığını söylemesi üze- Vapurda yegane lisan aşina zabit Ceneral Voaör iaminde bir zatın Boğaziçi gençler ıkulübü 
kız sevmekten ve bu kızla be- muvafakat edeceklerdir. rine "Milletimiz önünde acılan olduğumdan mihmandarlık vazifesini riyasetinde askeri bir heyet ordu ile yasetinden: Beyilerbeyi teııbiy 
raber yaşamaktan onu hiç bir Kızın kalbinae sebebini biıl- refah ufuklarında fasılasız yol al de yaptım. O vakitler Şark şimendi- donanmayı tensik ediyorlar idi. Bu bedeniye yurdundan mayıs 9 
düşünce menetmedi. Güzel bir mediği bir korku vardı: masına manı olanlar hep bu feri yok, Avrupaya en kestirme se- amiral nasılsa beni çok severek bah- da istifa ederek kulübümüze 
kızdı. Delikanlının anası baba- - Senden, dedi, hiç ayrıl- müesseseler ve bu Müessesele- yahat Varna'dan ıimendiferle Tuna riye tensikatına ait eserlerinin suret- hil olan Beylerbeyinde muk' 
sı oğulfarının böyle bir müna- mak İstemiyorum. Ailen muva- rin mensuplarrdır. Türk Milleti- sahiline gidip; aonra memleketine ya !erini venniıı, benim bilmediğim çok diş tabibi Sefeır, Yalova tahs 
sebet tesis ederek bilmedikleri fakat etmezse? . .. nin bunlardan büyük düşmanı ni Romanyaya geçerek şimendifer ile ıeyleri öğretmek liitfunda bulunmuı şı.ıbesi memurlarından Emi 
bir kızla yaşamasını hoş gör- Delikanlı o zaman kati bir olmamıştir. Milletin maneviya- yola devam edilir idi. idi. Yunan hükumetinin diğer ıuhe- Seyfi Baha ve Mazhar Tevfi 
meınekle ,beraber: cevap verdi: tına tasallut edenlerin ınevcudi- Varna'dan avdette yazdığım bir terinde de Fransız mütehasaıalar var Efendilerin kulübümüzle aıla 

- Gençlik, diyoı1lardı, ziya- - İsterlerse etmesinler •.. yetine müsamaha ile bakanlar fenni eaeri takdim etmlı ve Bahriye idi. lan kalmamıştır. 
nı ydk .. Bir gün gelir onu bıra Ben artık kendimi anamın, ba- da Kubilaıyın şeliadetini alkışla- Nnaretine yaver tayin olunmuı i- Bunlardan batka Marki dö Sak is- ~'<il~"&.~"I>..~~ 
kır. Bizim münasip gördüğü- ba.':11111 yardımın~ muhtaç gö~- yanlardan daha az mücrim ola- dim. Biraz aonra da lıir akııam Ciball minde bir Franaız amiralı Pire lima- ~ Tayyare cemiyetinin 
müz zengin bi~ kızı alır... n~uyor~. İzdıvacımıza hıç mazlar.Halkın saffetinden isti- büyük yangını oldu. Sahile yaloa lı,a- nmda iıtaoyoner olan bir harp gemi- ~ b .d X.. b 

Fakat bu cıhet pek de kat't bır mini yoktur. fade ederek başlarına bir çok riklere bahriyelilerin yarclnn etıMoi ainde bulunur idi. u ashr 15• eyanna-
değildi. Delikanlının tahsilini Bu o kadar samimi bir suret mürit toplayıut ve zaman zaman nizamnameleri maktazuıdır. Sabaha o tarihlerde Fransa hariciye nazı- me ve defterleri kul-
bitirip artık hayata atıldığı~ı.ı! te ve.ri~mi~ bir .temİ;'1a~ ki ~z Milletin başına büyük gaileler kadar yangın .söndürmek üzere çalıı n olan Müsyü Freıine katibi husu· l . 
bir meS!ek ve kazanç sahıbı kendıru. m~s~enh hısett.ı .. Deli- açan bu ~üesseselerin tahriba- tık, kirpiklerim yanmıı, elbiaem de- ıiai Müsyü Ferrebuk iaminde Fran- ~';!~~:J.W..w~'Q111~'&.'&..~ 
~ldukt~n sonr:ıı krzdB?-. ay;ılaca ıkanlı aılesının ya~ına gı~tıkten tını hıllka hissettiımek lazım- likd..,~ ol.mut. ~dola~ ko!'" aanın cenup ahalisinden zeki ... ., bot- Beyeglu dördüncü sulh hukuk 
gını kım temın e?ebılırdı. Kız sonra çok geçmedı.Ktz hır .mek dır"Büyük halaskirın;gençlik ü ~~t ıcli. Ferdaaı ıun terfii rutbe edıp gu bir zatı meb'us intihap ettirerek mahkemesinden: Beyoğlunda Süruri 

İstanbuldan bundan beş altı pek sadık, vefakardı. O kadar tup aldı. Bu mektu~ta. ımza zerine tahmil edilen vazifenin e yuzbaıı oldum. taltıf ve terfih ebnek iatemiı iae de· mahallesinde Çeşme sokağındı 35 
ııene evvel çıkıpta şimdi avdet ki henüz bir talebe olan deli- yoktu. Fazla ollarak kımın ya- hemmiyeti ve kudsiyeti hakkın- Dört bet •Y aonra Yunan hududun intihabatta her naıılsa kazanamadı numaralı hanenin nmf hiHeİlnin 

1 ; . 1 ~den birisi İstanbuJda bir adres kanlıya yük olmamak için ıken- zısı olduğu da malfun değildi. daki bu mÜSahabeleri Haftanın da bir hidiae oldu. Efzon (efzonoı fmdan, Fransa için mühim bir mev- muwımh olup mezltW: banı:de 
, : 

1uasa yeni sokak isimlerile bunu di de çallışıyor, kazanıyor, müş- Çünkü makina ile yazılmıştı., en mühim hadisesidir. ince belli demektir) denilen Yunan kl olan Atina ve Pire konıül Jenera- saltİll iken 2'J Nisan 1929 tarllllnde 
~ i • 1 >alamaz ... Çünkü Emanet nu- terek yaşayışlarını kolaylaştı- Mektupta deniyordu ki: milli elbiaeıini tabiı fistanlı aıker- li tayin ederek göndenniı idi. Bu zat vefat eden Madam Sofyanın tereke· 
~ l nerotaj münasebetile evlerin rıyorlardı. İkisi tatlı tatlı istik "Şimdiye kadar baraber bu- terden bir müfreze hlldud~ geçip bi- ile aramız pek iyi olmakla bazı bulu ılne mahkemece vazıyet edildiğinden 
1 l lıumaralarını değiştirirken so- balden bahsederken dellikanlı lunduğunuz genç adam sizi al- Bllmtcemfz zim tarafta Rumlar ile sairin havaliyi ıup birlikte gezer idik. tarihi Utndın itibaren esbabı matlup 
e r l;akların da isimlerini değiştir- sevgilisine teminat verirdi: datmıştır. Şimdi aillesinin ya- istili etti. Maksat o civarda bir ihti- Mermer yahut menneır tozu aınlı ve ıltkıdaranın BlR ıy ve veres :nlıı 
,· ı) neye karar vermiş. Bu kararı _ Mektep bitsin, artık tema- nında genç bir kızla evlenmek 1 lal çıkarıp düveli hamiyenin müdaha Atinanm büyük kataneleri ve vasi tro ÜÇ ıy zarftndı Beyoğlu dördüncil 
1 ı ·erdiren mutalea bazı sokakla- mile serbest olayım ilk işim se- için çalışıyor. Artık kendi ken· lesini celp idi. Hükumetimiz telaşe tuvarları Partenon, Likabet ve lmet sulh hukuk mahkemesine mtiracaat-
l p m mükerrer isimli olması imiş. ninle izdivaç etmek olacaktıır. dinizi aldatmayınız.,, düıerek ihtiyat ve redif efradı silah tepeleri araaında münhat olup yazın ları lüzumu llln olunur. 
l ""· .akin bu arada ortaya bir de Benim ai!lemın· vaziyeti pek fe-J Bu imzasız ve kimin tarafın- altına alınmağa başlandı. Harp ihti- güneşin tesiri ile çok ıaındığmdan ve d 1 "' Ticaret işleri umum mü ür ü-
1 !> ·gayri milli isimler" meselesi na değildir. Anamın, babamın dan gönderildiği malum olma- malatı meydana çıktL çabuk soğumadığından tehir aktanıa ğünden: 
1 lı ıkmış .. Bu iki esasa bir de i- oldukça servıeti vardır. Ben de yan bu mektup karşısında kız: Bereket versin ki hudutta Kel Mı· kadar fırın gibidir. Halk banyo yap- Türkiyede Hayaı ligorta lşlerlle 
l ~ · imleri değiştiren zatin şahsi kazanacağım. Delikanlı dersle- - Kimbilir bunu hangi ah- met namile maruf cesur bir kolağası mak ve ıerin deniz havaaı almak üze.. çalışmak ttzere kanuni bUkiimler 
l ıe. evki inzimam etmiş ... İsimler rine çok çalışıyor, mektebi bir naksız yazdı?.. mız hemen harekete geçmİ§, efzonları re Faler denilen sahile toplanırlar. dairesinde tescil edilerek bugün faa-

0 · eğiştirilıneye başlanmış .. De- an evvel bitinneğe uğraşıyor- Diyemedi. Çünkü imzasız bir yerde sıkıştırarak cümlesini esir Böyle bir aıcak gün akşamı fraft· Uyet halinde bulunan Fenlks Fıpan-
• a: 1 işmiş, değişmiş, değişmiş •. Ol- du. Nihayet imtihanJlaıı:mı ver- mektup onun bütün korkuları- etmiı, ve bu üsera karadan Rumlar- sız bat konsolosu dostum M. Ferre- yol -Fenix Espanyol Hayat ılgorta 
• f, 1 ıuş bir c;orba. Eğer Belediye di. Mektebini ikmal etti. Ar- nı uyandırmağa kafi geldi. Bu buk ile Faler rıhtımında geziyor idik. şirketi Türkiye vekili umumisi haiz 
1 ~ 1 :z elden sokakların yeni ve tık ne zamandanberi beslenen mektubun doğru söylediğine rilerek Selanik'e sevkedilmiş idi. Bu Kadm erkek bir çok Yunanh bildikle olduğu sel!biyete binaen bu kere 
f 11 ;ki isimlerini gösterir bir ka- hülyanın bir hakikat . olması şüphe yoktu ... Kız kendini öl- muvaffakıyet Yuoanldarın cesaretini rim de bizim gibi gezınekte olduğun müracaatla G&latadı açacağı acenta-

d d ·ı ıı b ·ı lığa şirket namına H&yat ıigorta 
1 us yapmazsa halimiz harap- için ne mani kalmıştı .. Delikan- ürmeğe karar verdi. kırınıı ve düveli hamiyenin müdaha- an sag ı so u geçen u zevat ı e işlerile meşgul olmak ve bu işlerden 

~ n 1 r. Ben her zaman söylediğim lmın ailesi taşradaydı .. Bir ak- Fakat kendini nehire atmak lesi ile de harbin önü alındı ise de, fapka çıkararak selilmlaııyordum. do~acak davalarda bütUn mahkeme-
' A bb'. ·· · k d llll11ı.c.,nlzln hall•dil•lı F kada b lan ğ ~ pı bi sokak isimlerinde mana a- şam kıza dedi ki: teşe usu akım al ı. Vefasız efzonlann Selanik'e kadar teşhir se- ranıız ar fhn un n ÇO unu !erde dava eden, edilen .,. UçüncU 

ı - yanlardan değilim. Eğer isim - Bir ilci hafta için aillemin delikanlı bu haberi gazete sü- ı•Jıfl yahati Yunan efkarı umumiyesine tanımadığı halde, birlikte olduiumuz tabış aifaılarlle hazır bulUAmak üzre 
! ;ıJ , "rin ifade ettikleri manayı na- yanına gitmek lazım geliyor. tunlarında okuyunca ne duy- pek fena tesir etmif, gazeteleri aley- için o da tabii benim ile beraber se- Galatada Karaköyde Küçük Manokyan 
: rı dikkate alırsak "Valimizin Bu muvakkat ayrılığım esna- du? .. Bazı fellalretler vardır ki 1 1 1 4 11 6 !' 8 9 IO 1 1ıimizde ate, püsküm1ü' idi. lamlıyordu. hanında 22 numeroda Aron Benador 

\ni" dini ihya eden• manasına sında tabiidir ki izdivacımız i- sonunda saadet getirir.. Kızın ı Bu sıralarda Atina sefaretine ate- Bir aralık naadsa görüp ıelamlaya bin Nlsim Efendiyi tayin -eylediğini 
~ 1c tapça bir terkiptir ve şeınmei . . intihara teşebbüs ederek kurta ıenaval olarak gönderildim. Mevsim madığım genç ve kibar bir kadm ya- bildlrmittlr. 
1 :Ji1' ica vardır" diye değiştirmeye me~sımı yoktur ~roma ~":maval rıldığrnı tafsilatile anlatan ga- yaz olmakla ıehrin haricinde Zübi- nımdan geçer iken beni ismimle ça- Keyfiyet ılgortı Şırlteılerlnln teftiş 
f n •!karız ... İş zaten lüzumundan demlen. ve t:ı:-sa ummet~~n et- zeteler biır kaç hafta sonra da ter mabedi harabesile o zaman henüz ğırarak nazarı dikkatimi celp ve bir ve muralrabesl bıkkındalıi 25 Hazl· 

ıit tk fazla karışık bir halde iken t~? kesıhn:esıne takaddum eden gene o kızın bir eczacı ile evlen tamir ve ihya edilml!mİf olan ıimdiki kaç hoı kelime ile iltifat etti. Hem te ran 927 tarihli kanun ktikümlerlne 
tı- ak t · b · · • gunlerdeki eylence, zamanında dig" ini yazdılar Stadyum araamda akan lbüsis dere- ıekkür ve hem de itizar ile mukahele muvafık görillmllf olmıklı illn olunur. 

şam gaze esı u ısım me k 1 • d •. f k k lik . . 

l ıiı tı.esini parmağına dolamiş. "Fa dı ıg~ edgışb.ıredre " epak~ ,, Eczacı o kadar genç değ~ldi. ainin üzerine salat halinde yapıhnıı ye müaaraat ettim. O aralık Franaız 
tıı sokağın gayri milli ismi ne- ~ ef ei e 

1 
ız e mas ara Fakat hiyanet eden zevcesin- bir tiyatroya bazı akıamları gider dostum kolumdan çekerek durduttu. 

' ı d "' d.? F•lA k • er er. nsan ar ne olursa olsun den ayrılmıştı Bu izdivaç pek idim. Oynanılan piyeslerin Süjesi be- "Yahu! Siz bunların en büyük..._.,_, t n egışme ı. ı an so agın ldukl .b. .. .. . . uu• 

'tıicai ismi hala niçin duruyor?" 0 

1 
arı g~dı k go~nmeyı sev- tabii değil miydi?.. Biri müs- men daima Yunan istiklaJ muhare- man addettikleri bir milletin atqe-

•YlV>i sualler saruyor... ~~~ e[ ve~ u ~rı ale ;;zı ~e- tak>bel kocasından, dige.ri, de batı idi. Her oyunda Yunan fedayile navalı, hen iıe cloat ve himileri olan 
·d ı:i Bu tarzda harekete türkçede f ~ r ~.'. unud ~~~va t . ·t zevcesinden hiyanet gördükleri ri Oamanh orduırihmı basar, ku- Fransa hükUmetinin konsül jenerali-
0 ~«orozdan kaçan" ismini verir- ı .. ve . U.l vıyetE k~dgıştıbrme ekn ı e 1 için biribirlerini daha iyi anla- mandan papyı çadırında haremleri yim. Bir saatten beri sizi ıel.aml.ayan 

~
ıe B" .. . k gostenr er. s ı en u ılık yacaklar daha ziyade sevecek- ll11gtıdıJ b/lırıt1c•1tıi:a ve haremağalan ara11nda namaz kı- lar 0 kadar çok ki ıapka çıkarmaktan 

• ır reJımı sevme ve onu d -· · · k ' .._ . tm k b. . egıştırmeyı tanınmama ve u- lerdi Bazan bö·.ne olur larken yakalayıp eıir eder. Muzik,. kollarım yoruldu. Hatta gönnedig"i· ..... vıye e e ır ıman ve se- d k 1. . . · • · :t' ... d 
...... 'd· Sokakl . . 1 . tanına an epaze ık etmek ıçın Soldan sağa ve yuklll' an aıağı: Yunan milli ınarımı çalar, ahali hep niz kadınlar bile, Sosyete uıulü hila-

~iR~~;~ ı~illi vey:~~i::~:ı~~ yhaparlakrdlmı. Şimd~ zat~n .bu~ M•"teplı'ler mu"sa"akası 1 - Yalnış (5). Bir vasıtai bir afızdan "Zito, zito!,, diye bağı- fına olarak, ıizi çağırıyor, nazarı dik-
, ,. b d " .,1• . ,,, acet a adan ıstedıklen gıbi Dl D nakliye (5). rrrlar ve o heyecan arasında bizim katinizi celhediyorlar. Size bol bol il 

u: un an mı< ı ve sıyası ·· b · l.k d' l 

İlan 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi. 
Bayram münasebedle şubann 

19 uncu perşembe ve 21 inci 
cumartesi kapalı bulunacakar. 

••• Uzım mtiddet •••r. 
Fıçılarda dinlenmlf fevkallde 

Bllllllll Batısım 
l
'ı . 1 . .. .. 1 n1 . b munase etsız ı e ıyor ar. 2 - Taklit (5). o vakitler en büyük harp gemimiz o- tifat, bana karu kayıtsızlık! Bu nasıl 

e ı ısasıyet en uzu e erın u N b b ·h · · E b'0 ··k d.. "" , .. h . I . l b. eyse en u cı ete ılışmek n uyu uşman 3 _Söz dinlemek (5). lan "Meı'udiye,, zırhlmnın fiteklerle düşmanbk ve dostluk anlamayorum.,, tavsiye ederiz. Gılıta • 8eyı7.ıt 
•• ı assasıyet en on an ır · · ı · · · d 

-:aı gayri mı"ll'ıdir diye "Frenk ıstemıyorum, ası sınınme oku 91 inci haftanın birinciliğini 4 _İsyan eden (3).. Dem donanıruı modeline ateı verilerek pa Dedi. ~!i!!l!ll Sokak 35 ve 37 
eı iıimü" "Amerikan fıstığı" tye- nan şu: , Darüşşafaka mektebi talebesin- (3). tırdı gürültü ile yakılır idi. Cevaben dedim ki "dostum! Biz -: K~tip aranıyor 
)() eıkten, İngiliz tuzu, Hint yağı.. .. ~er.tye~~e ka~n~valda ~em den 37 numaralı Ali Niyazi B. 5 - Lezzet (3). Duvar (3). Ben de bir köıede oturup mutehes bu millet ile asırlarca birlikte yaşa- lstanbulda spor federasyonla-

i<ıekten" ve irticaidir diye ... gB~zde çdıçeb' ı a~a .. ahar yapar ar. kazanmıştır. Yazısı şudur: Bir göz rengi (3). simane etrafı tetkik ederdim. Hülasa dık ve iyi taruıtık, hemen aynı iklim 
b ld h .. kA b " d. ız e e ır suru ayta, mun- Haftanın en mühim hadisesi 6 - ·- Ev ( 4). Bir meyva ( 4). buralara gelen halk Sınıfı aleybimiz- ve havanm tesiri altındayız. Tabiatle; rı merkezinde çalışdırılmak için 

ı;ı.m ayı . ı, un ar, egen 1
' dar kılık ve kıyafetlerle sokak R · · " h d f kal d ki -'-- · h d f sız dili'ne ve Fransızca - - b eısıcum ur Hazretlerı·nı'n bu". 7 Cet (3) Demı·r ip (3) e ev a e n ve n.,,...,ı ız ar e er · · b. ·h· · · k b · ran ca , 

r TJ!r parmagı ve sangı urma kak , .. t k' b .ki - . · rımız ırı ırımıze az ÇO enzemıtti•·· k 
vnekten men'etmesi ihtimali so gezıp 0 e ıne en ne yük seyahatle'l'inin mühim bir tatlı değil (3). idi. Siz ise büsbütün yabancı bir iklimin Tiirkce daktiloya vUaf bir enç 

9C •tt" C b. h k .. l · · çatmakta ve geçe sabaha kadar safhaya g:rmiş olmasıdır. 8 - İade (3). Bir meyve (3) Bunlara rağmen sefaret erkanı A- evladısınız. Biz ihtilaflarımızı hatta aranıyor.Erkek veya kadın olma-
ı ır... ena ı a cum emızı k ki d d k h. .. ·d T ı· ı ı h 

ıeriuı t b · 1 1 1 so a ar a şamata e ere şe ır Büyük Reis İzmiı:de irat et 9 - Bir musiki aleti ( 5). tina salonlarında riayet ve eseri te· kavffalanmızı yekdiğerimizle kolay- sı musayı ir. 8 1P 0 an arın er 

:~ mer M~;k~~~l;:r iye. ~;;ı~~a?ak~oli~~~~:f:~~~;~ 1 ~~ ;:u:::/y!'!~7~e~:t .~:::!~ ~ ~ = =~n~~~y~J~iz ( 5). ::C~ı!öe~;k~er~~: :::::t:.~i~~'. ~~:ıa:!";::'n~a~ı:::~~~;::· ~~ i:: ~:ıı~;:~) :::~t!~~n~~1B~;:ı~:t~ 
_.!Maskaralığın saati, dakikası mı? FELEK 1 !arı ve bu noksanların ikmali i- Çay (5). zim ile diğer Avrupalı milletlere men de samimi doıt olabilirsiniz. Siyaset tın Beye müracaatları. 
4ı Milliyetin ctfebi roman-::m j s~.Y'..erken . s~mimi idi. -Aksinq geçti-:-Ö benden sormayı ihmal J kak ki, artist bir kadınsın-=:- Dedim. Merakla sordu: j lir, beni deli edebilirdi!. Sus 

duşunmek ıçın sebepte yoktu. etti, ben onun sorduklarım u- Ve .. Arkasından· - Ya .. Resme merakınız var tuın. 

EtemlZZET 

Nihayet beni yoldan çeviren, nuttum. Gene o tam bir zampa -- Dur. Sen•ıı hir resmini ya- mı?.. Fakat, artık o susmayordu. 
buraya getiren, morfin paramı ra, ben de tam bir sokaık kadını ııayım. . . - Kendim yapamam. Fakat, - Gördünüz mü, sizi ötek 
ödeyen, ırakı ısmarlayan, ye- idim. Gülüyor, konuşuyor, içi- Deye, cebinden bir kağıt ve yapanlara karşı çok hürmetim kadınlardan ayn tutmamın yer 
mek yediren bir erkeğin bütün yor, şakalaş,ıyorJiuk. Tekrar ak kur~un kalem çıkardr. Sordum: var. Muvaffakıyetli eseı1leri ae- varmiş. Çünkü, akş,amdan ber 
bu gece için ben saati,arkasında şamki halini alıyor: - Siz ıressaın mısınız?.. çebilirim. Avrupa müzelerinde içime doğuyor. Kendi kendi 
ki ceketi gibi kendi öz malıidim. - Y orgi rakı getir... - Evet. Resim de yapıyo- büyük san'atkarlarm tabloları- me, bu kadm başka kadın .. De 
Nasıl istediği anda istediği ka- Deye üstüste içiyordu. Ben nım. hı kendimden geçerek seyre· yordum. Ne haklı imişim. .. 
dar saatini çıkarıp bakar, avucu- de içiyordum. Nasıl dldu? .. Ni- · Dedi, durdu. Gayet sadelikle der, onlara bir türlü doyamaz- Deyor ve .• Devam ediyordu 

eı. Hayatınızda hiç roman o- Dudaklarını ısırdı. Bir saniye n:~ içinde t~t~sa; nasıl .cake- ç~~i~ .. Bu ara, d~limin ucuna bu cevabı verdi ve .. ilk çizgiyi dım .. İstanbıilda da bior iki re· _ Resimden z.evkalıyorsu 
eı . . . ba . d tını sık sık gıyıp çtkarabılmek bır ıkı mısra geldi: çekti. sim serğisine gittim. Hatt! bir 

ıın,µz, musıkıye haves ettı- kışlamı.ı meyhanenın ıvar- kararına h. beni d .. 1 bı·r ı·es- nuz .. · 
I resim yaptınız mı?.. farında dolaıtırarak, bütü bu sa ıpsek k e oy ece - Her halde üstat zamanlar iki üç beğendiğim tab - Mısrallar söylediğinize gö 
_ d. . d . . n gece sı sz soyar, a- Sen miydin o alet ki'detlim sam... toyu satın almıştım. re tabii şiirden de .. 
ne~ ımı ~tam~:m·Damda d ~ ~~~t, be; :ı~ın •. ;raruruz- çar, giydirir, bir saat yelkovanı bezmi ezelde Dedim. Yüzüme baktr. Eğer, sözümü o kesmeseydi, 
Jc. ~ .munase . . ~ a oy~ ır er e . egı ım.. . nm dolaşışı gibi bütün vücu- - Henüz ça.'lışıyoruz... Çok ala - Edebiyatla meşgul olma 

:r gıbı. Bunların da şımdı Dedi, devam etti: dümde parm kl d • t 8 • k 1 "l • d _ İsmın· ·ı·z ne?... T, h fi · · · dığınıza nasıl hükmedebili ·rn . ? a arını o,aş ıra- ı~ an ı gu agzın a ve mey u a .. . ? 
· _mı... - Gayet ciddi söyleyorum. bilirdi! Fakat ben bütün bun- kasesi elde... T · ıı Har Y rım .. 
~ner gi~i, g.~ni~, yüksek bir. G.arip. ~ir ~esad~~·. mana vem~- ların cahili glbi, gene ona ters Dedi 

1

~~~a Arkas:1cİ~n elini F~~ deye hayretini meydana - Belki müzikte biliyorsu 
_kaha ıle guldum. Şaş~ladı: lııy.etını ~ıl~~digım meç~ul bır cevap verdim: Ve .. Buıiları söyledim. Kay- gelişi güzel sallayarak: vurmasaydı ben kesecektim. nulnsanı batır da imtihan et .. 
_· Sorgum çok mu manasız te~ır benı sızirJle çok alakadar - Yanılıyorsunuz. Ben de o bettiğini bulmuş bir insan hırsi - Naçiz bir kaç tablosu ve Çünkü lbirdenbire hatıralarımın 

' 1? d K d Deıtler. Vaziyetimi sakın böyl 
11 _ • •• e ıyor: ... ~n. u.ş. uşun .. u.z'. u.ruşu- kadınlardan birisiyim. Hiç far~ le, gözlerini aça aça, sanayii nefisede, bir iki lisede canlandıg" ını, "Lövr,, ün içinde 
!' H F k h f 1 b sanmayın. Çok rica ederim! ,_ ayır.. a at, tu a ıma nuz, gu uşunuz,. ıçışınız, ır ça- kımız yok! - Ne güzel.. Ne güzel!.. hocalığı olan fakir bir ressam .. hayran hayran dolıışan prenses 
4eh ?.. . . tal tutuşunuz bıle çok ayn, çok Ve .. Teklif ettim: Dedi ilave etti: Deye sözünü bitirdi. O za- Bellkiysin, resim sergisinde tab - Bir artist gözünden anlat 

B. Nıçın?... bambaşka. - Haydi birer tane daha içe - Haniya sen, hiç bk şey bil man, lo satın alan Belkiysin dirildi- lır. 
en Eğlenmek, y~mek, _içmek Siz, s~kta rast gelinen ka- lim!.. mezdin? .. Bu mısraları burada! _ Estafurullah ... Ben sizin ğini, gözlerimin önüne geldiği- - Nihayet biz, kalplerimi~ 
Jn:yanınıza aldıgınız .bır kadı dmlara hıç benzemeyorsunuzl. • • • söytlemek için hissetmek, duy- imzanızı ve bir iki tablonuzu ta ni hissediyordum. Bu, uyanış le, ruhlamnızla biribirimizi an 

Urilar sorulur mu bılmem?.. Muhıikkak ki, bütün bunları Bilmeyorum ne kadar zaman mak. bilmek laz1m. Sen muhak
1 
nıyorum.. . ve dirilik bana fenıilık getirebi- (Bitmedi) 

r 
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Mutfak külfetinin doğur
duğu çare : Aile mutfağı 

-HAl SNAF 
Allah fakir fıkaranın haline acıdı .. 
"Kış bu sene de mülayim geçiyor .. 

~ 

Bir çok kimseler, mutfak, aş- ler, gittikçe çoğalmaktadır. 
Çı, bulaşık ve sair külfetlerden Her tarafta yeniden bir c;ok 
kurtulmak için lokantalardan aile mutfakları açılmaktadır. 
hazır yemek getirmeği tercih e Resmimiz, evlere sefer tasla~ı 
diyorlar. içinde hazır yemek dafıtan bir 

Evlerinde yemek pişirmeyen lokanta garsonunu gösteriyor. 

Belediye caddelerde~i 
ağaçları budatıyor 

Belediye, büyük bir faaliyet- ce güzelliğöle değil sıhhatile 
le caddelerdeki, yolllardaki a- de alakadardır. 

Bir türk san' atkarın icat 
ettiği saz : Cümbüş 1 

Son bir kaç senedir, İstanbu
luıı kışları tabii geçmektedir. 
Evvelki ve daha evvelki sene
ler müthiş soğuk olmuştu. 

Geçen sene ise hemen hemeıı 
kar bile yağmamıştı. Bu sene 
ise kanunlar sonbahardan fark
sızdı. Yalnız bir kaç gündür so
ğuğun yüzünü, karla beraber 
gördük. Hele, deniz aşırı yerde 
oturanllar, şehrin diger kısmı se 
kenesinden daha çok olarak kı
şı hissettiler. Tipi yüzünden Bo 
ğaz ve Adaların vapur seferleri 
durdu mu "evli evinde, köylü 
köyünde" kaldı demektir 1 

Fakat, bu defaki karı kolay 
atlattık, sayılabiliniz. 

Vakıa, emektar rasathane mü 
dürümüz, dilinden kar Hifıru ek
siltmeyor amma, fırtına ve yağ 
mur şiddetini azalttı. Soğuk, 
burnumuzun kemiğini sızilata
cak gibi değil. . . Sadece, hava 
rütubetli ve kapanık ... Aynı za
manda, sokakların manzarası 
da değişti. Tabii, her vakit ol
duğu gibi, yerler göl haline gel 
di. Caddeler tenhalaştı. N ere<le 
o yaz güneşi altında göğüs ba
ğır açık dolaşmamız?. 

Kışın kendini göstermesin .. 
den en çok sevinenler kimler
dir, deyince hatıra evvela mah
rukat tüccarları gelir. Fakat 
lastikçiıleri alelekser unuturu:. 
Halbuki, bu sınıf ticaret erbabı 

çıkmış gibidirler. 
Lakin, bunların aralarında u

fak bir fark vardır. Mahrukat-

çılar soğuğun artmasını bekler 
ler; ilastikçiler ise yağmurun 

yağmasını ... 

ğaçları budatıyor. . Ağaçlaruı budandığını göriin 
Şehrin tezyini noktai naza- ce hatırımıza bir fikir geldi: Bu 

rından fevkalade ehemmiyeti danan ağaçlardan her halde mü 
haiz olan ağaçlara belediyenin him mikdarda odun elde edili
'ferdiği kıymetin memnuniyetle yor. Bunların acaba muhtacı. 
karşilanmamasına imkan yok- muavenet bazı fıkaraya kışlık 
tur. mahrukat olarak tevzii kabil de 

M d 
, 

1 
k ğil midir? .. 

e em meme etlerde ağaç- za d" k" b ı .. .. . . . nne ı yoruz ı u suret e 
!ara buyuk hır kıymet venlır. "bir taşla iki kuş vurıilmuş 0 • 

Çünkü ağaçlar şehirlerin sad•!- lacaktır. " 

Bayram hazırlığında eski hararet yok .. Neden? 

• 

b mütemadi -bir yağmur duasma 
Bazı Türk hünerverle·i var- mütevaziane uğraşmakta ve a .,.._,..,.. ____ ..., ___ ...,,..,. 

dır ki sessiz sadasrz bir köşe- zı milli sazlar icat etmektedir. Şlmcff de Cümbüş namım verdi
de çalışıriar. İşte bu kud- Bundan bir kaç sene evvel ği ve daha mükemmel bir ban
retlerden biri de ZevneHi.biclin Coşgun isirnlli ve bançoya müşa. Ç~ vücu?e . getiı;niştir. Sazm 
B. dir. Kendisi senelerden beri bih bir musiki aleti yapmrstr. gur ve dık bır sesı vardır. _ 
~~;;;;;;;;;;;;;~;:,;,;;~~~======= 

Vilayet caddesinde tam yirmi dört, 
saat kalan köpek leşi! ı 

1 Bizim ~mleketimizde, Ra- f~d~~arın istif edi~diği~~ ~ö- tün. gün, -arka arkaya!- bu mek te doğru değildir! Çiinkü, 
mazaru takıp eden şeker hayra- rursünuz... Hele anfe gunun- pratık alışveriş devam eder! k ·ı · · b Ü .. 

f 1 h · ·1 d k · d""kka-ı B arı enmıze, ayram stu şe-mı, az a ususıyeti e göze çar- en sonl'8, şe ercı u .,., arı- u pek tatlı şeker mevzuwıu . A _ . 
pan bir bayramnnızdır. Esa- nın içi, mahşerden bir nümune uzatmak doğru değil. Ağız su- ker yerıne, lafının tatlılıgıru ılı:-
sen, bir ay süren Ramazan, o- olur. landmr! Fakat, hiç bahsetme- ram etmek istedik!. .. 
n~n b~r hazırlık de~esini teş- Valna, şimdi, çocukluğum .ız-
kıl edıyor, demektır. İşte, bu da gördüğümüz bayramların ne 
hazırlık!. R~azanm ~~_hafta- şesini, ne gürültüsünü tamamen Bir temenni 
sm~a busbutün _dcen_dısıru g~:ı- bulamayoruz! Hem hayat paha . . . 
t~rır. _Ve ne g:-n~ bı~ tesaduf- hlığı ve hem de mevsimin kış _Aksaray v_e cı"87ı karılerı- vay hattının Utisak noktası o
tur kı, şekercı dukkanları hem oması, buna sebebiyet veriyor ... mızden aldıgonız hır mektup- lan Vallide camii karşısındaki 
Ramazanı ve hem de bayram: . _ _ _ ta, tramvay şirketinden bahse- istasyonlarda tek bir kapalı bek 
karşılayanların en başında ge- .. M_:ıamafıh, soguga ragmen dilmekte ve bazı temenniler iz- leme yeri yoktur. 
lir. Bir ay evvel reçel kazanları dukkanlar?an daha ucuza bay- har edilmektedir. Bu mektupta Bahusus, burası yeni açılan 
kaynayan bu dükkaıı.Jarda, şim ram şekerı satan seyy~r satıcı- ezcümle deniliyor ki: Gazi bulvarının rr.eydanlrğına 
di de ırengarenk akidelerin, ba- !ar. sokaklara yapılmaga başla- Ak da tesadüf etmektedir. Hele, 

•dem ezmelerinin ı k 1 mışlardır. Bunlar az çok rağ- · · · · saray mıntakası Sir k 
' o um arın, ·ı .. 1 d"kl . k' . keci - Topkapı Sirkeci - Ye- rş zamanı, esasen seyrek ge-

"'!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!~ ... !!"!!! ı e sus e ı erı ocaman ışpor- . .. • ılen aırabaları beklem • = talarının manzarası az iştihaa- dıkUle, Ortakoy-Aksaray hat- . ek ~thhatı 
vermemek şartile ... 

Su uk d ·· d·· - .. ·· k""nek lefi de belediyenin zehir ret teşekkürle karşılanır .•. Fa' Yukanydakoyduğumuzresim 
sim- Yİ t anbr al gor ubgun

11
?bz re1- 1_

0ı::. bı"r sokak köpeg-idir. kat, bir şartla: Köpek leşlerini belediyenin zehirlediği, fakat 
0 8 a u un en e 1 ai 1 cuıgı •• 1 r o ok l o o V"lA dd o 

müh" dd 1 · d b" · ol B lediyenin sokakta dola- bahusus böy e ge ıp geçıenı Ç eşını ı ayıet ca esınde tam 
ım ca e erın en ırı - e ' rini olan caddelerde uzun müddet 2_4 saat bıraktıiı köpeği göste-

ver de değildir ... Bahusus Ba- larının güzergahındadır. Bu iti- haleldar edect!k hır şekıl alı 
yazıt camii avllusu bu gibi es- barla, şehrin en kalabalık bir yor. · .,, 
naf için, adeta bir pazar yeri- semti olan Aksaray, ayni za- Karilerimize hak vermemek 
dir. manda, en mühim tramvay is- mümkün değil. Gerek İstanbul 

" belediyesinin ve gerek tram 
a~et olduğu üzere, belden tasyonlaırından da biri, demek- vaysirketinin nazarı dikkati~ " 



t 
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o PAZAR ıs ,9;11 
Z-·-- _ S&L _. - -- - . __ ..,. __ . - - -

MAXiM Belediyenin her seneki hikayesi Irakta kıyam , .... ,..., ...................... .,_, 

(Baş tarafı birinci sahifada) den maddeye gelinmişti. Müna- Şe11h Mahmul Irak 
kaşa gene hararetlendi. kuvvet/erile 

• Galip Hakkı Bey : . . . Gene ıular 
"-Sıhhiye encümcnı bu ışın Sular varidatının belediyeye çarpış.ıgor . 

sahai file isa.lini t~min i_çin ~- devredilmediğinden, evkaftan . Ba~dat, 10 -. Irak hükilmetı 

l ~ ~ u lm s, ıı :ı k şamı 

MARDI-GRAS 
i\luna>cbctilc BÜYÜK GALA SUVARESI kikatını tesbıt ettı, ve birer bı- para alınamadığından, vakfiye- şımalı Irakta ısyan. eden Şeyh 

rer encümenleri d~~ına lerin muğlik olduğundan bahse Mahı;1u~un v~ıyetı hakkında \ eni nuınemlar · l\oliyonlar - Sürpri,Jcr 

1 meydan vermemek ıçı? .dem~~- dildi. Avni B., Sanyerde bir ha- resm~ _bir teblıg neşretmıştır. Sofralannızı evvelden temin ediniz. 
ı telh bir encümen tqkilı teklıfın mamın yevmiye dokuz ton su Teblıg aynen şudur: B O 

de bulundu. İşin süratl.e çıka~il aldığı halde evkafa verdiği on . "Asi Şey~ Mahmut kuvv~- Telefon: · _,..·..,2 ... 6.-3,..3""".-,...,.....,....,...,.._,'\I 
mesi neye mütevakkıf ıse ~y ~ yedi senelik su bedelinin 375 len (Ava) cıva:ında, sarp bır • ....,'-"...A-"......_,,.._,._~.._,....,....A 
ti aliyeniz .ona karar versın. kuruş tuttuğunu ve bu vazıyet-: y~rde tutunan bır kıt amızı ten- •••••••••• G L O R y A •••••••••• 
Mııka~d~ bulundu. bir nihayet verilmesi icap etti- kil ed~rek (~u~aş) karakoluna • - • 1 

İzzet Kamı! B. ğini söyledi. Hikmet B., su yol- k~dar !lerle mıştı. Şeyh, o~ada i - T R o 1 K A 
1 "- Mevzu~. bahso_lan yalnız culannın sui istimalinden, para hır ~ıt asını bırakaı:ak. Suley-
haıstahane degıl, .a~nı ~da aldıklan yerlere su verdiklerin- manıyeye avdet ~m!ştır, • 
su ve süt mese~ıdır .. s.lit ~y- den, almadıkları yere vermedik- ı;:akat ~k~rlenmız bunları L Bu hafta ·fevkalide muvaffakıyet lıazanmılııa olan Ruı;çı <esl i ve ı 

1 natılmak suretile şeı:aıtı sıhhıye !erinden bahsetti. Avni B., bu tenkıl etmı~tır .. Şeyh Mahmu- şarkılı filmdir. 
;,si emin edilebilir. Bızce.ma!11!P işin terkos işile beraber yürüme dun b~ he~me~n?eıı sonra cep- •••••••• G L O R Y A •••••••••• 

olan sü~ me~dı gıdaı.yı;sının si icap ettiğini, esasen terkos h~e uç gun .. sukun .dev~ et- ••• 
trkatıtrol edılmeaı ~eselesıdir. la- mukavelesinin feshi arifesinde m~ş, sonra Sule~~enın 37 DOzlaban Bastıbacak 

bulda mevcut ıneklerden alı- bulunulduğunu söyledi. Tev[k mıl cenubu şarkısındekı (Serav) 
nan ~ütlerin hiç birinde.~a?ı Salim paşa, su yolcularının al- ka~·c~i ~siler tarafından işgal B A G D A T' ta 
~y~ ~nız. Bı~ ıki ı- dıklan paranın rüşvet olması e?ı.lmıştır. Ayın doku~unda eş- ' 

M A J 1 K ~ı iatlsna edılinıe genye ka- lizım geleceğine işaret ederek: kt}a (Zurmal) karakolumuzu perşetnbe giloü matineden idlwen 

~ mevadı ~~~esi ~r ta- .. _ Vakfiyelerin çıkmasında a.lmış ve ayın onunda da (~adi- -ı.ıilllilıııimiıliiiıiijiliım•S•in•e•m•a•sına , Jgel=ec~ek=ıi~r.J;!~;!!!:=~tl 
r.iipallutülerdır. Dedi. amel"ı bir faide varsa ameli bir n) karakolumuza tecavuz et- JI İIİ 

· 1 d" -~ il ·ı· 1 S T 1 K •ı"ncma11ndı ......., 'AL "l~·•·'ı «·r teklifte bulunac:ağmı. Elbet Ku- mış er ır. • ... au ""'··• ·"·~ 
· Miiaelı•p artl)'or lci zemin gibi bunun da bir mu- Ayın on birinde askeri bir c;&ırrilmelııe olan 

Avai Bey de: talıa•ısı vardır. Bunu bulup !trt'~ (~. Nadiriy~) kadar DifjlflDU lilUDil 
•-Encümenler ihtısasla meş vakfiyeleri çıkarttıralım." Tek- ılerl~~ş, ı2 ~n~. ~~ın il 1 1 il 

hlldtir. A11l mes'ul olan daimi lifinde bulundu. ~.adıriden çekil~gı ~~hn~: 
~. Sıhhiye encümeni, mabaaeiıecinia izabah tur. B':' g~e ellifer_ kişiden mu-
.,.ımuı i~p eden ~yleri .d~- Makam namına muhasebeci teşekkil duşmanm UÇ kolu kıfla 
'6iinür, çaresini göaterır, daımı Nuri B.: lanmı~ ~~ve muka-

, 1 aendimene tevdi edilir." Dedi ve "- Para alan su yolcuları bele .ı~ez:di~: Ba ~ 
ı I :n.dlbiye encümeninin takririnin göstersinler, tecziye edelim." da bir ~~mız ölmiiş, eşkiya-
4 1 n.imi encümene havale edilme- Dedi • dan da bin8l telef olmuştur. 
ı ııiai müdafaa etti. &di Bey.: Her iki tarafW:, da müteaddit 
ı 1 :ıı Reiain mukabelesi "- Malamın vereceği cevap, yaralılar vardır. 
1: ıı- Muhiddin Bey: "failleri tesbit ediniz." demek Açık resimler koyan 

·e .. _ Zabıt muhtasardır. Süt değildir. Derhal tahkikata giri- al 

mu:ıuuı filmlııl ~ek ve 
JEAN•:TIE MAC DONAW'm 
berrllı: ve 11ıh sesini dinlemek 

fırNımı kaçırmamalı 

Kabili •evk balonun kutbu şima· 
liddıi lı:a z.ıya utraıuUt bu&ln 
111S1adati ıatarrlyat sahneleri 
filmin en ıailasir muzaııallClır. 

hawıen; MK,UY HOVSE 

tte Bil mnele&inden şimdi İzzet gip failleri meydana çıkaraca- mecmu ar 
..t)mjl Bf. bahis buyurdular. O- ğız, demeleri icap ederdi." Mu- MüddeiM';'nnilik, son zamanli••••••••••• 
-.ı için ne istendiğini bilmiyo- kabelesinde bulundu. larda açık resimler neefeden ba- Bıı Ciin 

• haha 

ANDRK l.UGeE'f 

tarafındın k:msll edilen ft ıim
dlye kadir imal edilen ı.~ 
l'nnmca aözlö fll•lerin en lh· 

ılru \'C en mllessiri oı... 

11,iL llJIL 
• filmial bliyü« -•affallJyede 

&&teri yor 
Bu gu 

E L H A M it A slnemumda 
MAJteELl.E CHANTAL ile 

MAXUDIAN 

ıı.. Bunun üzerinde Şimdilik Meclisin kanuni içtim!! müd- zı ~ftabk gazeteler hakkında " ---il 
lııldavelei efkara lüzum gönnü- deti bugün tamam olduğu için takibata başlamıştır. M~:r.F:K SINEMASl"10.,\ ı-ımen Frın•ı~«• sözlü rııminde 
taWJL" Dedi. içtima müddetinin on gün daha .. _.. ( < 'oınedie Fran<aisc ) deıı ve 

llTlll 11111 
e; Galiv Hakkı Bey: temdidine ve yann tekrar top- Divanı harpte R''L' 1 SAINT • GRANIER '.\1ARY -
it•- lhtıııas meselesinde Avni lanılmasına karar verildi. (Baş tarafı birinci sahifada) MA bfl lifi RUMEI AN:'-1 Skc e 
ııt in verdikleri derse teşekkür ı 

1 ı .~z. Biz kendi kendimize iş Gaz tağşişı· hakkında halbuki mahkemedeki gazeteci- Zayi: Polis miidllrlycıinden a mış 
ıt "'""' lerin ifadelerini yanht yazdığını Bı'R •ıı IEITHBU oldDIUm 7-1-1928 tarihli C.'inili ılqımak arzuaile hareket etme- t tkik t 1 U Rıhnm han odabqıhk vesikamı zayi 1 lfr. El birliğile bu işi tahakkuk e a aöylediler. Divan, 1abab ve öğle- cylediıtHııden ve yenisini çıbraca-
1 C b lklıaat veületi hariçten ithal edi- elen sonra olmak üzere iki celse ıamonıcn Fraııtızı:a sıizlıi ilminde ğımduı eskisinin hükmü ohııldı«t 
{Pek istedik." eva mı ver- len 'beyaz pzin cazlarla karıttırıl- aktetti. Bu celaelerde Vehbi B. illn olonr. Ali 

l ı; . . ..,... '"~ ~ !'-Jlıa.bn~ caz den maaduı isticvap edildi. lb- üCO •••••••••••• 
>Nazmı Nun Bey: ..... ı • 111 ı lılıi tetlıiluıt ile met -L!- ş·· . . . rc1u · ......,.,

1 
M 1 RJ 

Sıhhi ·· · · k -•~ Se ıle .___..___ ..,___, __ •- ıruıım urun, reaam ao gu SA.1\l \:r.l YUl\AN OPERt:T HEYr.11n N TE S l.LE - r"- yeencumenımnço .-.ııeae-tt ............ ___ 11__ • ı'I 

1 bir d '" .. · Muhte- raıfmdao " Beyaz pz,, ithal ..ıiWiii •uuııcn: cevap venmyerek O..ı- • 1 g'U saaı ı.a.,30 ıc blrioci mıdne olarak 
i.J?;e .. udşun~~ı v~ ,,. ıı.aJann nerelere aatdcbiı temit ma bqka yollardan gidiyor ve: FR A NSJZ TiYATROSUNDA 
""Tenc111rıen e u çe ..a;ı wlıtedir. _Evet aın: 'r 
"llaa aza bulunmasında mahzur K d • d f rb P8t •. • Filipicllnin en büylllı muvdfıluycti 

G •ırtur B eml ket namına ara enız e J na - Arz edeceiun paıam ! eli- p o s p E R N u N E 1 p A N D R ~: M E N ~: s 
- ~ .. b.' u, ~edi ~. -....:..de tamamen dı.ndı" yordu. Maznunlardan Abdüllah ikinci maıine saat 18 de 

"11 ır tavsıy r. .ra.nu F · · ··t eli Balık • J DEMQNJSMENİ ~ımdu. On gun·· denberi Karadenizıde ·~ı': mu ~ ye·~-----''-4:: ... . . . sır ye resaı ve ı_,..,.;ııJCTı • ri 
D T. Salım P,. çabJor devam etmekte ~lan. ~ddetli aleyhinde balmu,or ve onlan -"kşamı S•JMt 21A.ao 1.eJ!nODSTlun eTn syenAi opcrı 

. blıTevfik Salim pqa: brtma ~ d~ştir. Fır- "alçak, naamaauz, hayuız" eli- ~ 
..:.·- Sıhhiye encümeninin ba- tma dolayısiJe ~hrimizıden ha- -,e tavsif eı&.,ordu. Vedat B. Yınnki pızanesı akpmı D011KA GYM~ASIA 
ı . telikki ettiği bu ip baka- reket edemeyen küçük vapur- ise niain -ilerine mütereddit Sah a41mı MADAME DE THEBE 

t~1~ mtinelıaş9ya yol açacağım lar ~~enize doğru hareket cenplar Yeriyordu. Munanlar- •• • .... 
~.min etmemiştik. Tatil za- ~erdır. dan Anıavat Cemal milli mü- Harik, hayat, kas Ye otomobil sigortalannızı ~ 
li sıılarımızda bajka iflcrimizibı Tapu idaresindeki cadeledelci hizmetlerinden bah- Galaada(ınyon hanmda idin CINYON slGORTASINA 

o\.t9tık, belki faideli oluruz diye gişeler kaldınlch setti ve ppka aleyhinde bulun- ! Yaptıruıız. 
ıie~ Çl'lıftık. Tetkikatnmzda .. • • . madıimı "elini yeniden kuraca- Tlrklyede bili fuda icrayı muamele etmekte olan 
?'iJahane ihtiyacmm acınacak İstanbul ta~u. mudmyetinde iia!" demediiiai, hallo tahrik o 
ı,. den diba fena olduğunu an- esbabı mesalıl~ . ~urkilarlla etwdiğiııi, aöylüyordu. Mev- N y o N 

· R~. Salamı içilemeyecek hal- temas ~eme en ıçın şe er kaf Servet reiıin "aabıkab mı-
--.·,lduğunu gördük. Süt işleri- 8~.ılmış ıdı. ~~~ .aıdı~za am?" aualine: · tumpuyuın• bir lıere utn-.ı.n tlgortı yapnrmayınıL 

1 
makabli var. Şirket yapıl- g~de tapuımubiınye~ı lumumbu ıy.e - Yalım aöyleyemem paıam 1eldon: D-.... xıu - 2002 

•tıer ucu ve temiz olacak- sın en ge en r emır e gı: ben katil diye mahkim oldum. - ~,.,,.. 

oldu, fakat temiz ol- şeler .kaldırı~ar~k kapılar eskı Serhothık •e zabıtaya helıant y .. ks k Orman mektebı· 
Dedi. • halle m:a e~ıl.mış ve ~~ suretle mçlanndaa n1ahkemeye çddım u e 

ı...., uhiddin B muhtelit encü- halkm ışlerını daha sur at ve su Dedi 
ni ı-"-"1. . kabul., .....:x.:~: .nv huletle gördünnesi imkanı iti- R. . .,..,,_L _ __, ..&!-- =! k ı ..., d 

L ..,....ım ~w5...., --1· 1 ) eaa, ..............,J''lll:o'1.1D .... "atı- t e 
Tevfik Salim Pt tefCkldir 81 0 ınuttur· m sordu. Set et "çok b etli re ur ugun an ::..: ~'";., .. Muhtelit~ "fkili Tapu kuyudu umumi- olmak• _.,;O-", dedi. n...'.'bim • 

ifi reye kondu, ve kabal e- yesinin nakli Şürurinia bnletleri M..a.fa ve Yüksek Orman mektebi 0r-n ameliyat mektrfıi 
' L t ~-'-·l üdiri" • • • AlıcluAah, babalan Şe.,la Hali- l>iM-· adet : 12 :ıdet : as 1 Nildlt memarlan 

8~ tapu m ye~ 6n hallo kendi leh1wiae tahrik i;°ıümlek ., !Y 31 
mahzenlermde mevcut tapu vı- ettikleri bakkmdelıi iddia " 

~ nbjddjn B. tekrar IÖZ aldı. llyet kayıtlamım Ankaraya • Jl ı. Faurui • • ~ • 311 
lllCIDUrWma bir kıyafet 11evlwUlmektc oldutunu yaz-~· Toplandılda~ ~ Fet Don • 44 ., 76 

lıükındelıi Rana Sa- IDlfbk. H*r aJdıtnnua göre h! ~le Aakanda ıöriiftiilde. Fanda • 44 " ,, 76 
•aver H. JD akririDe cevap lıir iki güne kadar ba defterler- nnı anlattılar. Çorap ' " 18t ,. ft8 

ve bamuı lmmnen müm- c1ea bir vqcın daha Ankaraya latiWilcı Vedat ve ııli~• l<'otbol ı,:orltıt ., 44 .. 76 
olwylıcağım ııöyledi. Ra- ııevlJedilecektir. NiMDm OD be- mummlar K.avalah Jbrahım, Meııdil ,, 110 .., 190 

·Yaver H. söz aldı. Ge- şine doğru da tapu kayrtları Şüruri, Vedat Hilminin "Halk- Kravat ~ 44 ,, 76 
Cehıcde verdiği takriri ay- Ankaraya naldedilmq buluna- alarla çahı-iıma Yııuıanhlar- Yükaek Oraan mcbcbi ile Orman ameliyat mektebi tale15e-

ı.. ~>lmıınalı: ---=•- Muhiddin c-...._. la '"ah•-" -2-..l!a:..: .n..ı....a: ,._ ı _ _. --u•- ..... .. .. ,.. • .... ,......, ........ " ,...._ -·•- --..- !erinin iç çaınaşırlan .... pa ı wı ""uwc mevıua eMııLaeya .o-
cevap verdi. Bıı maeleniıı Maarif müdür vekili lbrahime :rüldeti:ro~lanl. Muha nalmuştur. Taliplerin şıırtn•-lerini gOnııtk üzere lıer ... vı 

pbla11 hayli neşeli geçti, M if .. d .. ·· H dar Be 1ıewe.,. saat 4 te nihayet •eril- mtıııakauya lftlru için de yevmi ihale olııı il man Hl çar-
met Ali B.: . aar mu_ ~ ~y .. - mittir. lbrahim Şürurinin Ser-
- N"ıkih memurlarma birer yın. rahataızlıgı .~rmı ~en best fırkadaki tatkm vuqeti - şamb:ı günü .saat 14 te Defterdarlık bbıaa clahtHnde aüı•tHD 

bise yaptırmak suretile ~-devam. etti~de~ . yenn.e Cümhuriyete kartı lıir cephe ol- iktı~diyı· ıniıbanat komis'l"onum ~lmt'leri.. 
L.ım'n k ti t . d"l bır ilk tedrisat mufettışı vek~l duğ- ı&terat Sal ut fırka-

ma sa an eının e ı - · edi'I · · t:vıp Halk hrkası Mekteplerde ba-m 
1blmaz mı?" Dedi. tEayıkafmn mıştılır. had l . dan çekilen Balak..irde nefi ve J" - • tatili" '1--

l ·~ ... v yaş eme en sazeteci Vedat Hilmide mu- musameresı 
"alih Cim8:z~~y: Evkaf idaresinde tekaüt sin- n~l~rdır •. Muhakeme bunların Evvelki gece C.H.F. Eyip Bayı-anı münasebetile tehai-
t-Kıyafet ya olur ya olmaz. Dini doldaran bazı eski hademe ıetinlmeaıne. kadar yapıl~ya- nahiye merkezi tarafından Eyip mizdeki bil6mum mektıep1er ı.. 

' k b" · · ve odacılar tekaütlüğe sevk cak, pazarteaıye devam edilecek te bir müsamere verilmiştir. ·· .. _ :..:haren ı..-~- ---=. ııe yaptırma ır nevı ıane tir p • .• - V hbi 8 ele gun..-. ... -r·- ---
~ Mütaleasında bulundu. edilecektir. . ' azart~ı gunu e • Çok parlak olan bu müaame- oe kadar tatildir 

takrir reye kondu. Meh Bu seneki bütçede izam! ta- dinlenecektir. rede Eyip halk musiki hey'eti • 
-·Ali ve Nazmi Nuri B. lerle ııarruf yapddığından yemden Teşekkür tarafmdan ko~, ve gençler ta Fevkalicle içtima 
~ Hulusi Behçet H. takri- buo1arm yerine kimee al~- rafmdan m; temsil ~ştir. 
Juulüne rey verdiler. Aksi yac~. F~ bu huna_ıa kim ..,!~~zı~h=: ;:.::, ~~ Y enı Iran sefiri 06-1 Smı'ader Birliii 17..Z.. 
~ndu. "Ret, ret" sadalan se mac~~ edihneyecektir. IOdııııcla lııılunmDf olan bllcömle 1ran hükllıneti Türkiye sefir- 931 ııa1ı günü tam 17 de umumi 

l ıctıiıııbı ekseriyeti kabire ile Denıamlann maaflan elıllıba ve niddamıza ııaalıııt •etek- liğine Sadık Hanı tayin etınit- idare hey'cti fevJra!lde lıir içti-
.reddedildi. Hesaba kat'i Deraiamlann müterakim ma- :::r:: ~ de:~~:9 p:ı:e· tir. Sadık Han Tahranda.i haTe ma alttedecektir. Birfikta &ifn 

llCIJ•m 111üzakercaine devam llfları tatanbul müftWIHnce Dant Sa•a•.. ket ebüipir. Bir haftaya kadar derilen bir teüerede ı • ba 
Su varidatına temas c- tesviye edihnittir. Ja• Hnl plmni beldeniYGr. içtimaa ittirııkleri bildinbn'ıtir. 

lstanbuU Belediyesi ilinla 
bıan '1ul hclcdiyd, nden: Kcrestccik r ile t:) tıp w Silaht 

beyninde j .. ;f ı: \'CO . - (it•Jhüslerc ait azami ücret tarilcsi. ~kli 
oltlu~u iltn nlunur. .. l;· _4f. .... ·c:; c .... 

a. ., "' ., "' "· " ~ c 
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~ • ~ 

.. ... .. .. c.. ... ... .. .. > ~ o::> .... ıı:: 

" "' Ü 
p, ., j .. ... .... :.: ::. < ı:a. < ,.., 

lıJ 

Kcrc, ıecilcr 5 5 5 5 7,50 7,50 10 10 
Uııbpam 5 5 5 5 7,50 7,50 10 10 
Cihali 5 5 5 5 5 5 7,50 7,50 
ı\yakapı 5 5 5 5 5 5 :; 7,50 r 
Fener 5 5 5 5 6 5 5 7,50 1 
Balar 7,50 5 5 5 1 5 5 ;; 

Ayvansaray 7,50 7,50 5 il 5 s 5 5 
De~crdar 10 7,50 7,50 5 5 5 5 5 
Eyüp 10 7,56 7,50 7.50 7,50 5 5 5 
Silah tarağa 15 15 12,50 12,50 10 10 7,50 7,50 5 

• • • Beyoğlu bdediye ijllbcii mü· 10 No. ile murakkıım olup :i 
diirHijtünden: ı 9-2· 1931 perşem- yen inhidam eder. kArgir eb 
be günü satılıcaf;ı evvela: ilan yenin ankazı icra kılınan mü 
tdilmiş olan d:ıircdc mevcut yede neticesi haddi iltidal 
700 r:ıne çimento çuvııh aleni görülmediıtinden 18-2·931 ı~ 

müz,ıyedesinin 2'.l iiUbat 1911 hine müsııdil çarşamb.ı ~nü ~ 
pazar gliııii saar on dörtle ya- onbire tehir edilmiş oltluğund :t 

pılaca~ ilin o:unur. talip olanların )·c,m 'e sıa 

• * • mezkôrda mahallinıfc hazır ~ l 
Uolapderetk eczan ,-oı..a~ınd:ı luıımaları il:\ıı ııl ul' u-. 

lstanbuldeniz ticareti müdürlüğünde 
- lstanbul limanı için :j:!TEnamr"i mudhinc.: Palam.ır ;:ı nıa n 

<!ıraları imali ka~lı zarf u,;ulilc ınünakasıy :ı k oııulmu~tur. 

2 - lhaJc,;i 2 mart 931 pa~rtcsi günı.i saat ı S ~ } apılacü.ur 
3 - Taliplerin teklif edecekleri fiata ı~irc % ? buçuk temi

natı murnkkatc akı;eltrilc birlikte mezk6r gün ve saatte ve bu111 
ait plan YC 'i'lrtnaıney i görmtk ve izahat alnı.ık iizere lıcrgün 
müdiriyetc müracaatları lkinci defa olarak il:ln olun ur. 

İsparta iplik Fabrikasından ; 
lspuraııın Zanbaklı ınevkiindc yapılacak elektrik labrikasın.1 

bel dibinden gııtirih:cck su harkıııa ait gü:1.erg4hıııın tayiııiıulc 

matlup olan irıifıı mv.arı icabre ahnarak mevcut makinenin işleıM 

kudreti temın edilecektir. Bu su harkı güzergahına aiı plan ve 
profil ilt takip ve cahrik ccdabir cen·cfleri ve imalto sıııaiyesile 

makine dairesinin ko:~i( ve resimlerinin canzimlnde me\'CUt maki· 
nenin mahalline vaziyyesi <lahi nazarı ltibue alınarak evrakı keş· 

fiyenin flç nüsha olarak tanzim edildikten sonra işbu proj.:ll'rin 
~u işleri müdüriyeti umumlyesinden ıa~diki mütrııbhidi'!c ait ula· 
caktır. 

TL•diyaun yüzde kırkı zemin üzerinde ameliyıınıı itımal in1 

muteakıp ve yii:tdc al~ mussaddak evrakın ;1.emine catbi.kında 

tediye ~'<iilccektir. 
işbu münakasaya itur&k edenler su işlerine ait ebliyetnamclc· 

rilc Isparta iplik fabribsına müracaatları ve mahallinde tahmin 
edilecek bedeli muhammeııesine göre yüzde 7 buçuk dcp<Y.titola 
nnın iıa~ının meşrut hulundogu ilAıı olunur. 

~~..;;_~~~~~~~~~~-~-

SOGUGUN 
R0TUBETIN 
VE TOZUN 
, ......... ,, 1 

bllc*'ftbJe .. 

YALDA 
PASTtLt.ERİ 
ı.atınaı ...... 

lı. Mı~ laı'al 
ltttil ıı~ırtııın~ıı: 

l 9!9-1980 den yı 1ı mezun
Janndan lstanbalda balunup 
İŞIİZ kalını~ kimse varsa görü
~k üzre mektebe ıelmelcri. 

Ticaret işleri Umuoı Müdürlü-

lündn: 
Ttlrklyede Yınpıı ıılprta iflerile 

plıfmat ti&ere lılouııl lıiltamı. da-
INllnde .... .... ..... ... 
., ...... ~ ( 1'6 •••• 
17A ı -"-y-Slllr-C i •• 
17""- N.tl 1 1 .. ) ..... 
......... Tllrtiye ....... .. 
aldnla lllAlılyeıe lılnam lıu ken 
.._..... o.ı..•• .,_.. -
... eııtet - ,.... ..... 
iflerlle •effÜ cı-.ıı nı lııılfleıdeu 
dop:alı: dn81anla llldlıı mehlı 
..... clawa .cı.., edilen we ~ 
fa1ııa ..r.ı•ıtle Jıamr bıılalllk e.e 
Galmda Kantöyde llleiit Muıolı· 
yan lıııınmcla ft D-Yllla Aroa 
lleı111b .tıın Nlllm lfwllyi ı.,ııı 
eyhd!IH lılldlı..ı.-ıı. 

(eyftyeı ..... eıı• d 1 in ıeftit 
we •ıınbbal ........... U Huiıuı 
917 wllıll ..._ l-•

11 

lmiae -
nfık ı&elııılt olmakla lliıı olunnr. 

z.yı : blı91 l!ırıcaı ~il 
.oıllriyetitlllm ..... ol ..... 
75276 No. •• , •• ,. caıa. Bit· 
.. .,....,. Aaıaly9 4--

Akşehir çiftçi 
Türk Anonim şirk::ti 

Murakıpliğinden: 
Şirlı:et hisseclaraıu, 5 mm ısı 

ıerlhioe [ ıalAdlf pertembe gilnii 
su t 1 • ıe şirlı:•t mnbııinde fn· 
bllcle olarak toplanacn olan h•· 
yeti umumiye içılmıına danı olu· 
n•r. 

Heyeti umumiy•yc it1irak için 
IA:ıkal bir hiueyc malik olaaıılı: li· 
:tıaJır. Hiuedaranın 24şuı.t93 I •alı 
günü alıfuıına k .. dar , irkeı merb
aioe müracaatla düh ·ıliyc ~•alıllı· 
nııı almalın ilin olunur. 

Ruınamei müz3keraı: 
l · ~ Ablıen vefat ttmlf w 

lltlfa eylemlf bulunuı idatt ~ey·.a.. 

bal1n ycrlııe yeni ha ıneııı.tıı. 

Zayi : Kocamust3fapışa JSkcrllk 
şubtsinden lldı&ım 30-4·M8 ıa. ff 

No. 3 westkalDI zayi enin» Stnlsiııi 

elacaiıtmdan estiiİ nin btitmil )'Qbur. 
Cibaap amerlik tubainden M.
ı.fa Natık of;lu lllileytn HÜlllü 3tl 

7..ayi : Sahibi buluftduğum l-1at 
marblt 34U nu-rolu kaıayoııua 
a- mm cltltürmut oldu&umcla 
yeolalal çılt arıca&ımdıın e>l<l•iniıı 
htıkmü .ı-ı1ı&ını Hin e1eleriın. 

Takliıa. LllU C'.uöı: fabrikası 
aalılri Hilllmcddin salık 

ZaJI : Potia aidöriyctlndeıt alllllf 
ı" ı- 7.7. ıll'l8 arııın lıüCa 

...... illa tap hlr v~ ır.,ı 
CJJedili• .... yalalııl ...._. 

&:-' cıhnırakWııla lııltmü .; ..... 

ILiil 
Unp' ela lııcbey ıııeı.tlcaindc 

i nıımmol• fınm 1 tmm...ı 1081 
urı+ı+ Ewyml efendiye dnrcdr· 
relı wlhi malıOrda id1ılren bıı 
lınııl• alAtam taln ıh&' alüadanoca 
malOm olmat üzerr ilin olunur. 

J~!! __ 
Ekler Tiyatrosu 

Ymum Operet - Reviiııü 
Olimpia - Kantjoco - Riçiaıdi 
Bugün 14,30 ta "Dlms Kon

tesi" Operet, 17,30 ta "Miki -
llaua" Revii, 21,30 ta "Apahill 
Athıaıt" Operet. . 

YMpwle: Bajadeaa, Çmnbaz 
me Pıc e11i 



Mütekaidin, eytam ve 
eramil yoklamaları 

lAr h' l · · lunacakbr Heyeti ibtiyariye-
ıvıaaş sa ıp erının ve • • 

A , • • nin mübllrlen mensup bulun-
rnahalla t heyeti ıhti· dukları kaza kaymakam veya 

yariyesinin nazarı nahiye mndnrleri tarafından 
dikkatine.. res°!i mübnrle tasdik edile

fstanbul zat ıııaaşları mu· 
hasebeciliğinden: Muhasebe· 
mizden maaş alan billimum 
ınütekaidin eytam ve erami• 
lin aşağıda gösterilen tarifat 
dairesinde mart 931 yokla
maları icra edilecektir: 

1 - Yoklama muamelib 
ıs şubat 931 pazartesi günll 
başlıyarak sekiz gün devam 
edecek, bunun d6rtgünü dul 
ve yetimlere dört günll de 
tekaütlere hasredilecektir. Ya
lınız merkeı şubesinde her 
gün kadın ve erkeklerin yok
İaınalart yapılacaktır. 

lS tubat 931 pazar, 17 
şu!: at 931 salı, 22 şubat 931 
pazar, 24 şubat 931 sah as· 
keri ve mülki dul ve yetim
lerin ve bun!arm vekil ve 
vasilerinin. 

16 şubat 9~1 pazartesi, 18 
şubat 931 çarşamba, 23 fil" 
bat 931 pazartesi, 2S tubat 
931 çarşamba askeri ve 
mülki tekaütlerin ve bunla-
rın vekil ve vasilerinin. 

2 - Bu müddetin inku:a-
sında artık şubelerce yokla
maya devam edilmeyip maaş 
tevziine başlanıncaya kadar 
merkezde yapılacaktır. Bu 
müddet zarfında yoklamasını 
yaptıranların maaşları verile
cek, yaptırmamış olanların 
yoklamaları ve maaşları maaf 
tevziabndan sonra başlaya

caktır. 
3 - Devairi resmiye ve 

hususiyede müstahdem olanlar 
ilmübabere İfaret edilmekle 
beraber bu ıribi mütekaidin 
eytam ve eramil heyeti ihti
yariyeden alacakları ilmüha
berleri mensup bulundukları 
daireden almakta oldu.klan 
ücret veya maatlannı dercet
tirilmek suretile ayrıca tas
dik ettireceklerdir. 

4 - İlmühaberler tekmil 
heyeti ihtiyariye tarafından 
temhir edilecek, mühürler 

cektir. 
S - Heyeti ihtiyariye yok

lama ilmühaberinin tanzimin
den sonra vefat veya tezev
vllç edenlerin g:bi vuku
ab gtlntı gtlntıne ve en seri 
vaaıta ile ldareye bildirecek
lerdir. 

6 - Yoklama muamelesi, 
sahibi maq bizzat görülmek 
suretile yapılacakbr. Daiınl 
basta malftl ve mftsin olan
ların yoklamalarını yapbr· 
mak ve maaşlarmı almak 
için kimi tevkil ettiklerine 
dair yoklama ilmiihaberine 
aynca meşrubat verilerek 
ziri tasdik edilecektir. 

işbu meşrubatta sahibi ma- ' 
qm daimi hasta veya mal~! 
veyahut müsin olduğu tasnb 
edilmekle beraber vekillerinin 
dahi muvazzab adresleri gös
terilecektir. İşbu meşruhat 
üzerine cüzdanlara işaret edi· 
leceğinden maaş tevzilnde bu 
gibiler için başkaca ilmüha
ber getirmeğe mahal yoktur. 

7 - Taşrada bulunup ta 
yoklamasını bulunduğu ma· 

halden gönderenlerin gönder· 
dikleri ilmühaber mutlaka 
mahalli idare heyetince de 
tasdik edilmiş olacakbr. 

8 - Yetim ve dulların 
günlerinde tekaütlerin, ve te
kaüt günlerinde de yetim ve 
dulların yoklaması alınamaz. 

9 - Her sahibi maaşm 
yedinde bulunması lizım ge
len vesaik şunlardır: 

A - ElyeYlll yedinde bu
lunan maq cllzdanı 

B - Resmi lellfıdi 
C - Nufut tezkeresi 
Balada g6sterilen hususat 

ve vesaikten birisi nokaaıı 
olanlarm yoklama muamelesi 
bizzanır icra edilemiyeceğill· 
den beyhude yere şube me· 
murlanna ısrar ve izdihama 
mahal bırakılmama11 rica olu-

gayet okunaklı basılmış bu- nur. 

llAç ismi alınacak miktar 

manıol şering 

presipite jon 
fenosalil 
kapsül füjerma 
beher kapsül O,SO 
asit borik 
esans dö jlrofl 
ter pin 
kodein pUr 
sulfat dö suE 
anti pirin 
piramidon 
hamızı klorma 
hlntyagı 
santonin 
bom dö pero 
sulfat dö küvlr 

ı 06 G. !ık: kutu ylrml kutu 
25 " şişe ll5 ŞIŞf 

250 .. " 
25 

500 adedllı: ııs kuruı 

ı kilo paket ~5 kilo 
ı o G. lık fişe 25 şişe 

!50 .. ,. 25 ' 
5 • • 25 ,, 
5 kiloluk paket ll5 pake• 

250 G. lık şişe 25 şişe 
ıoc:ı ,. ., 25 kutu 

ı kiloluk şişe 25 şişe 
5 teneke 25 tenek:t .. 
8 G. Wt '1şe 25 ş~e 

kilolrul şlje 25 " 

.. .. " 
ıliserin rı .. .,. " " 

asit fenik pUr ., " " " " 
iyodu potıısyom 500 G. !ılı: .. " " 
vazelin yağı bcyaı 1 kiloluk: kutu • " 
ürotropln ı ı 500 G. hk şişe ,. " 

salol " " " " " 
100 kutu tan al bin ll 100 .. kutu 

tahtı awciyetl bizmut 1 kiloluk şişe 25 şiş 

bom dö tolü • " " " " 
arena! 250 G. lık şişe .. " 
kln.n kompirime 1 kiloluk kutu 50 kutu 
rer:ev beheri 0,25 
ba zuat dö sut ,. şlşo 25 şişe 
h( r ks ,, ,, ,. " ,, 
lükuplaster ı san tim genişlikte r 50 ~deE 
iyot form 50 G lılı: şişe 25 ~ışe 25 adec 
füh~ı .. ~ 
Direkli kiiçUk ilılç terazisi ve dirhem! a~ansı 25 ' . " 
Sülfat dö zcnk 1!50 G. hk: şişe şışe 
!\1ikroskop says marka üç oküler üç oblektlf ve 1-12 4 adet 
immersiyonlu kutusu ve içindeki ufak .kutu 
muhteviyyatile 

iµıalathanesi müdür· Jandarma 
lüğünden: 

ı - Cinsi nev'i merbut listede yazılı 35 kalem UAç kapah 
~ar[ usulile mı.inakasaya konulmuştur. 

I! - Münaka.;a günü 22-2-931 çarşa_mba gunü saat 14 dür. 

3 - Şartnamesi ima!Athaneden verılır. 
4 - itasına talip olanlar teminatı muvakkate paralan . ve 

teklit mektuprarile beraber Gedik paşada Jendarma lmalltbanesıne 
Rdmeleri il~n olunur, 

-
MlLUYET l'AZAfl el ŞUll.\l 

·--ez - czı - -· - -· __ .# _ _ - ; ___ .. __ _ 

Iktısat Vekaletinden 
1 - Baytar işleri umum müdiriyetinin Zootekni ve bak

teriyoloji fubelerinde ihtisas kesbetmek llzere Vekllet 
hesabma memaliki ecnebiyeye bilmUsabaka d6rt baytar 
izam edilecektir. Şerait berveçhi itidir: 

A - Tllrkiye Cümhuriyeti tebaasından, Baytar mektebi 
alisinden mezun, yaşı otuz beşten fa•la olmayanlar imti· 
hana girebileceklerdir. 

B - Ailesinin idaresini temin edebilecek akaribinden 
birisinin taabhUdll halinde mftteehhil bulunanlar da imti
hana girebilecektir. 

D - Nümunesi veçhile noterlikten musaddak bir kefa
letname vermek. 

E - İmtihana girmezden evvel muayenei . ,1ıhiyesinde 
tamlissıhha olduğuna dair heyeti sıhhiyeden musaddak ra· 
por gllndermek. 

C - Tahsil milddetince ukerliifniıı tecil edildiğine dair 
vesika ibraz ebnek. 

2 - Yukardaki şartları hai• olanlardan istida ile ıııüsa· 
bakaya girmeğe talip bulunanlar araamdan vekiletçe 
namzetler tefrik ve intihap edilerek kendilerine tebliğ 

edilecektir. 
3 - Mnsabaka Ankarada Vekiletçe intihap edilecek 

heyet huzurunda Zootekni ve bakteriyoloji deralerinden 
yapılacakhr. 

4 - Liwı imtihanı Fransızca, lngilizce, Almanca, ltaI
yancadandır. Bu lisanlardan birisinin intihabında talip ıer
besttir. 

Esas imtihan olan Zootekni ve Bakteriyolojide mlisavi 
derece alanlar arasında lisandan kuvvetli olanlar tercih 
olunacakbr. 

S - Müsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin 
hini azimetlerinde uhdelerinde memuriyet varsa terkedile
cektir. 

6 - Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Anka
rada icra edileceğinden taliplerin mart 931 iptiduma ka
dar ba istida mlir:ıcaat etmeleri IAz•mdır. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

~.:sas No. 
266 

165 

16! 

Satılık Emlak 
Mevkii ve nevi 

Tophane Çukurcuma Cami sokağı oumaralı 

hanının nısıf hisset! 

Teminat 
15 

Bahçck:apı Hoca Alteddin mahallesi Y enlcaml 1 1 S 
caddesi 56 No. lı di!k:Unın nısıf hiısest 
Üsküdar Osmaniye mahalleıi atik koşuyolu 125 
cedit Fuat B. sokıRt •·6 numarıh hane 

Ballda yazılı emllk bedeli peşinen tesviye edilmek şartlle bil· 
müzayede satılacaRtndan taliplerin 26·2·93 I perşem günü saat 
on altıda şubemize mürıcatlan 

• 

Iktısat Vekaletinden: 
Ankara Meteoroloji Enstitüsü 

için mübayaa olunacak 27kalem 
rasat alalı 10/2/931 tarihinden 
3/3/931 tarihine kadar 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya çıkarılmıştır. 
lhalei kat'iyesi 3 mart 931 tarihi
ne müsadif salı günü saat 15 te 
icra kılınacakbr. Şartname Anka
rada Iktısat Vekaleti mübayaa 
komisyonu riyasetinde ve Istan
buldan talip olacakların da Istan
bul Ziraat Başmüdürlüğünden 
almaları. 

Taliplerin ihale günü muayyen sa
atten evvel şartnamede yazılı olan 
teminatı muvakkateleri ile birlikte 
lktısat Vekaleti mübayaa komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

• Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Esas No. 
14 

I! 18 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nevi 

Beyoğlu Aynahçeşme Aşıklar meydanı 2· 1 

No. dükkan 

Bedeli icarı 
240 

1 ıo Bcşikta~ Sinanpaşa mahalleai Taş iskele so
kağı 2J ::\o.h arsu 
liocapaşada Jlüdavendildr caddesi Kalın ı 000 
:\lustafa ağa medresesi ~depo lcıih.ızına elverişlidir., 

Baltda yazılı emlak bilmüzayede kiraya verileceğinden ıallple

rln 17-2 931 sah günli saat on altıda şubemize ınüracaatlırL 

119 

f9.:fl 

Niçin Düşünüyorsunuz? 
Cocuğunuza 

Vereceğiniz 

En güzel 
Bayram Hediyesi 
KUMBARA dır 

Bir. 

KUMBARA 

Alınız 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 
BIY~I Tl1Yl8E 

Merkez ıcenta:sı Galata kUpra 
Bışı B. 2J62 Şube Acentesi : 

PİYANGOSU Sirkeci MtihDrdoı 1.ade hını 1 
2740 

Pire -lsken~eriJe 
~ustası 

( lzmir ) vapuru Salı 
17 Şubat 

saat ı O da Galata dan çarşamba 
abahı b:mir'e per,embe Pire'ye 

cumartesi sabahı lıkenderiye'ye 

varacakur. lskenderlye'den Pı· 
zartesi l 5te kalkacak Çarşamba 
Pire'yede uğrayarak Perşembe 

lstanbui'a gelecektir. 

Llmanıınıu muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

(DlANA) vapuru 15 .,"ııbat 
pazar ( ltalya ve YunanL~tan ) 
dll.n 

(SlELLA OITALYA) npuru 
15 şubat pazar ( ltalya ve Yu· 
nanistan ) dan 
Yakında llmanııntzdın hareket 

edecek npurlar 
( OIANA) vapuru 16 şubat 

pazartesi (Burgaz, Varna, Kö. 
tence ve Odesa ) ya 

l 
1 
• 

( 

r 

• 

·1 
ı 

{ 

A V'Talık sür' at 
postası 

(STELLA DITALYA) npuru 
19 şubat perşembe sabah tam 
saat 1 O da (Loyd Ekıpres) ola
rak (Pire, Brendizi. Venedllı: ve 
Trieıte) Y" 1 c 

2. ci keşide 11 Mart 
1931 dedir. 

Sinema - Tiyatro _I 
Is. B. Darülbedayi 

temelllorl 

llu ak~am 
saat 21,30 da 

E\ OI::KI 
i'AıAR •. 

Vodivll: 
3 pc:rde 
Yaıan: 

G. Fcydeau 
N nkledenfer; 
Bedia R Te 
V. Rlza B. 

Gişı· her gUn saat IS den ltlbı· 
ren açıktır. 

Altı yaşında& •••il eocuklar 
tiyaroyı kabul edilmez. 

Ferah sinemada 
Bu geceden itibaren ramazan 

soau mllnuebedlı S maymun 7 kö· 
pek 12 gövercin 43 arıı.ı lştlraldle 

(70)vırytt• nuıeroıu ve Azeıt mu· 
siki bıyetlnin revkı!Ade kon11ri. 

(Mersin) npuru 17 Şubat 

sah günü 17 de Slrlı:eclden 

Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, ıdremlt, Burhaniye, 
Ayvalığ'a !•alkacalr, dönuşte 
Alunolu~a da uıtravacaktır. 

Bu gün kli Bozca adı pos
tası yapı lmnyn<:aktır. 

t •S.n 
SADlKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARADENiZ !\IUNTAZA\! 

VF. LÜKS POS'fASI 

İnönü 
vıruru p a günG 

15 Şubat az r ıkşaml 
saat 18 de Sirkeci nhtımın· 
da11 hareketle dotru Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Polathane 
rabzoo, snrmene ve ~ize lake 

!erine azimet veaynı iskelelere 
utrayarak avdet edecektir. 

Yük, yolcu !çis Sirkecide 

1 Meymenet hanındaki aceata· 
hanesine müracaat. 

T lıt : 2134 

Kadtköy Süreyya Sinem1<1 
BEKARET 

GONCASI 
'Billi DovuD ilk Hsli ,.. ~ırkıh 

fllmL 

(MERANO) vapuru 19 tubat 
perşembe (Sellnlk, Volos, Pire, 
Patras, ,\yasıranda, Brendizl, 
AnkoM, Fiume, Venedilı: ve 
Trieste) ye 

[COSULlCH Llne] kumpan
yasının !Uks vapurlanna aktarma 
edilerek Şimali ye Cenubi Ame
lk:a limanlarını gltmelı: için ten 
:ı:.lltlı doğru bilet verilir. 

Her nen tafsiltı için Gelatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno ı) 

ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 nya Galata sarayında 

sabık Seltnik bonmar~uı blnft· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 

• Kırzadt hanın<lalı:I yazıhanesln• 
müracaat tdllmesl Telefon 
lstanbul: 2ss. 

Devredllecek ihtira beriıı 
• Elektrik elestlklyııinin tanzimi 

için te.savii kuva aleti., hakkındaki 
icat için sınai mDdiirlyeti umumı 
ye.iniden istihsal edilmiş olan 24 
şubat 19~7 ıarlh ve 556 numuat· 
ihtira beratı bıkkındı bu kere b"ı 
kuını !erat veyahut !cara verllec 
ğ!nden 01ezkQr lhtlrıyı satın •!mık 
"•yahut isticar etmek ırzusund 
bulunan zevatın hıınbul Ye,i pos 
ııhınc arkosındı Aşır Efendi kUtup 
hanesi caddesinde Turkiıe hın No t 
l8·2ll de mukim vekili 1 !. W !STOK 
ı:ıcndhe müracaat etmeleri. 

lı 

"''"'"'"":r ı tur. 
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1 marlama kostümlere ihtiyac kalmadı ~ 
Çünkü; Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde kain 

• · Büyük Elbise 
• 

Fabrikası 

Knl'lyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık lnglllz kumaşlarından en son modaya 
muvafık va ke~all itina ile imal edllmif hazır elbiseleri her keseye elverlf il flatlarla 

.-. muhterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. ~-
1726 Numerolu 27-Eyfufi930t~rihli kanunun 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
12 Şubat 1931 tarihindeki vaziyet 

ı• - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
5 - Şubat 1931 ıarllılnde mncut enlld bakıyo !. 1.001.000 -

Tahıd edilen yahut balı& sarfında ıalılil edilecek olu 
Dö'ridcr S/2-l 2/2 tari. kadar 1. 2.500 
Hafta zarfında çıkan Dövizler 5-t 
12 -2 tari. kadar • 69.000 

Fark 1. 66.SOO 

12 - Şubat 1931 tarihinde Oımanh bankası yedindeld 
Dovizler yekOnu S. 934,500-

'2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
Çıkın Kvrakı NatılyeıılA 5 .,'ubat 1931 
tarlhlndolr.i bakıyeıl T. L 
Hafta zarfında çıkan Evrakı Nakdye 
5/2· 12/2 tari. kadar T. L 
Hafta zarfında giren EYnlıı Nıkdye • 

5/2-12/2 illi, kadar 
Fart 

" 

25.757,50 
711.010.50 

Çıkan lhıiyaı E vratı Natılyenlıı I! Şubaı 1931 

ıaribindekl yelı:Oau T.L 

10.311, l4b.93 

685.!53.-

9.6!5.893.93 

Osmanlı Bankası 
lstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsası Te Osmanlı 

'laııkası Komiserliğinden: 
27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna terlikan !stan· 

oulda Bınhlar konsorslyomu tarafından Osmanlı Bankasına çek 

olarak teslim w bankadan istirdat olunan lıterlinlerle bunların 

mukabilinde mevkil ıedavllle çıkarılan ve bankayı iade olunan 

ihtiyat evrakı nakdiye mıkdannı mübeyyln yirminci teblll· 
l - Döviz vaziyeti 

1 - 5·2-1931 tarihine kadu Konsorsiyomca 
Oımanh bankuını çek ol'<ak teslim edilmiş olan 1, 1001000 -
2 - 5·2·1931 den ıt-2· 1931 tarihine tadar 
'°nsorslyomca Oımanlı Bankasını çek olarak 
fslin edilen 
ı · Hafta zarfında lıılrdat olunan 

L 2SOO 
ı 69000 

l - ~·ırk 66500 -

12-2-1931 tarihine lı:adar ıesllmat yekOnn !. 934500 -

2 - ihtiyat evrakı nakdiye 
vaziyeti 

Yukardalu birinci madde mucibince isterlin 
ıulJmaıı mukabilinde m .. kii tedavüle çıka-

------

rılmış olan lhdyıt evrakı naktiye !', L. 1031l146.93 
Yukardaki ikinci madde mucibince hafta 
zarfındaki !sterlin teallmatı mukab1linde 
mevkii tedavüle çıkarılan evrakı fnıkdlye T. [. 25757 ,50 
Yukardakl üçüncü madde mucibince hafta 
ZArfında ist•rdat olunan lsteriinlare mukabil 
ade olunan nrakı nakdiye T. L. 711010,50 

~ark T, L 685253-

\' nkardakl befind madde mucibince 12·2· 1931 
lırihine kadar mevkii tctiavüle çıkınlmış olan 
ihtiyar evrakı nakdiye yektınu t . L. 9625893.93 

27 cyltil 1930 wib ve 1726 numerolu kanuna tevfikan keyfiyet Ma· 
liye vek4led namına teblil •• nan olunur. 

OSMANLI BANKASI 
S 1 Teşrinisani 1930 tarihindeki maU vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLUBAT 

fliue seneılerlnin teıviyeal talep edilmel'lif olan kıımı 

ltuadı ve Butaluda mevcut nukuı 
Kıta vadeli avanalu n röporlar 
ralılll olunacak senetler 
Cüzdanda mncut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde a'anslar 
Kabul ıarlldie borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Mtııefenllı: 

!sterlin Sb. P. 

8 

6 

8 

5,000,000 
2,611,883 12 
1,143,199 15 
4,554,786 lO 
1.:390,993 7 
8,5() l ,35b 
l,824,231 
1,526,613 

17 7 
lO 4 
6 10 
2 5 

687,3'>8 
2Jl,436 

~7,537,829- 4 1 -, DÜYUN AT 
!sterlin , b. P. 1 

Sermayı 
Nizamname! dahili mucibince ifraz edilen ıhtiyaı akçesi 
~fevkil ıedaviılde bulunan banknotlar 
Ci n'Jd; ~i!nde ödenecek ıenetler ve vadeli senetler 
Alacaklı heaabı cariler 
Vadelı bonolar vı heaabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

J0,000,000 -
1.250,000 

410,575 <) 

2h4,820 14 
1 ı.~08,b23 ı ı 

l,931,315 12 
l,526,613 10 

445,880 b 

27,537,829 4 

Um11111I Mlldllr Maavlnl Kuyada mavafık oldağlı tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Mıldllr 

A. 8. Reıd IS. Hodler 
Umaml MGdllr 

De Sorbıer De Pout1nadorene 

l 
2 
8 
8 
4 

Eczane, ecza depolarlle ko
yun sahlplerlne 

Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı için bü 
kOnıet tarafındun imal ettirilen Distefajin hay· 
van sahiplerine, ecza depolarına ve tczanelır 
ucuz olarak ~anlmaktıdır. On koyun için beher 
kutusu 75 kuruştur. Selimiyede Yüksek Bay- . 

taı mektebın<le Distolajin hnalı\thane~inc mitracaatları. 

1 

Bilcümle mamulatının nef asetile 

. K . . 1ıııı.. ••••••••••••••••••••••••••• Osman Ferruh VE Senaı azmırcı• - Azizim çoluğu çocuğu almış böyle nereye koşuyorsun? 
(Sabık Stein) Beyoğlu lstikUl caddesi No. 303 

Çocuk elbislerl 375 ~·lbtan 1 ~rkek paltoları. 1095 .~·b tan 
ıt aren ıtı aren 

Çocuk paltoları: 895 ,, Erkek kostlimleri 1395 ,, 
Muşambalar: 895 ,, rençkotlar: 1898 ,, 

Rekabet kabul etmeyecek derecede ucuz olan flatlarımız 

daima peşin para ile satm8k hususunda herkes için faydalı 

olan pren~ipimizin bir neticesidir. 

Fiatlarımızdaki bu ııcu7Juk ayni umanda gerek İstanbul 
merkezimizde ve gerek taşra şubelerimizde müşterilerimizin git 

tikçe artmakta olmasından ileri gelmektedir 

ısmarlama kostOmler 

Yeni 

•• 
Emsabiz fiatlarla imal edilir. 

Makastarımız mükemmeldir. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.nda523 

Hilaliahmer merkezi umumlsinden: 

ilan sahiplerinin nazarı 
dikkatine 

Ramazan bayramında çıkacak } lih\liahmer gazetesine i!An ver
ın<'k btcyenlcrin Ankara caddesinde letenbul lllnat Oda• 
sına müracaat eylemeri. 

Son sahifede santimi 30, bir veya iki sahifede santimi 40 
kuruştur. 

Üç, dört renkli ilanlar için ayrıca ücret takarrlır ettirilir. 

ın, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire ınonakasası 
Istanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
1931 senesi gayesine kadar mektebe muktezi l 2 kalemden 

ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla l(&Z, benzin ve saire 25 

şubat 931 tarihine müsadif çar~amba günü stat 14 te ihaleleri 

icra kılınmak üzere kapalı zarf usullle ayrı ayn münakasaya 

konulmuştur. Taliplerin ~eralti münakasayı anlamak için ber gün 

ve münakasaya iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık bina

sında müesse~au iktisadiye Mül:>ayaat komisyoauna müracaatl~rL 

- Nereye oldcak ayakkabı ılrnıyı .. 
- Öyle ise en tık. en sığllm ve en ocuz satan 

Beyoğlu'nda lstik!Al caddesinde 

AMiRALiS 
Kundura ma§azasına gidiniz ····-· Istanbul janda.rma 

müdürlüğünden: 
imalathanesi 

Munakasa ve ibıle kınununuD 18 inci maddesi (C) hkrasına tnlıkan 
pazarlığa çevirilen 9000 adet ekmek torbasının pazarlığı 18·!-931 tarihine 
müsadlf çarfamba gUnü saat 14 de yapılacağındao taliplerin teminat akçı· 
larile beraber Gedikpaşada jandarma imallthanesine gelmeleri llAn olunur. 

laraca~eJ ~ele~iJesi riıasetin~en: 
Karacabey kasabası dahiline tefriş edilmek üzre bin metro font 

su borusuna kapalı zarfla müddeti zarfında talip çıkmadığın dan 

10 mart 931 Alı giinüne kadar bir ay müddetle ve pazarlık 

suretile miibayaası takarrür ttmekle talip olanların belediye eucü

menine müracaatları il~n olunur. 

30,000 ilin lira isabet eden 27.639 n•marah blledn b14tebirlilı: bir parçası 
Uzunkllprüde, üç parçası lıtınbulda, birer parçaııı lıkilip, lzmir ve 
Tokatta sanlmış ve iki parçası satılmamıştır. 

15.000 Bin Ura isabet eden 1,079 numarah blletin aç parçası lıtanbulda, 
birer parçası Edirne, Ödemiş ve lııpanada satılmış ve Uç parçası 
saulmamıtur. 

19.000 Bin lira isabet eden 33.797 numarah blletln dört parçuı lsıanbulda, 
birer parç.., Adana, Baly•, lzınir ve Zonguldakta aatılmıf ve ilı:I 
parçaso sanlmımışnr. 

10.000 Bin lira isabet eden 31.nB numaralı biletin bef parçuı lstınbulda, 
birer parçaaı Adanada, Çanakkale ve Kaşta aanlmıf iki parça11 satıl· 
mamı,nr. 

Müslanıel lanıyon MOzaye~esi 
lstanbul Ziraat mektebi müdür

lüğünden: 
Halkalı'da klin Istanbul Ziraat mdkteblnde mevcut ve mus· 

tamel bir adet Kamyon 25 şubat 931 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 te ihale edllmek üzere aleni müzayedeye konulmuş· 

nır. Taliplerin kamyonu görmek için mezkör mektebe ve şeraiti 

müzayedeyi anlsmak ve münakasaya iştirak için de yevmi ihalede 

Defterdarlık binasında Müessesatı iktisadiye mübayaat komisyo

n.ına miirceaatlan. 

Öksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilAçur. Divanyolu 

Su!ıan Mahmut türb si 
No. 189 

lllE&IO 
Jltl ~poHo .,._ J&lr ~l'\t tsn' 
Ml•lllll:mu oneyeo ttu .-1•ru oı:r• 
.. •lıcR ........ ,._, ..... 
....... ,... ..... ,.t111 br•• 

:--.::.-~ 
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.. , 9 ·rd 4w'nlı ıa •e .. f 111 

kt•DZNl..Qalal• 

Gayri mübadiller takdir 
kıymet komisyonundan: 

Müsakkafat ashabı gaıri mtibac!il· 
lerdın isimleri aşaj!ıd• , azılı o!Jn 
lann yuzdc ıki istihkaklarıııı olmak 
üzere 15 şubat 'l.11 pazar gunu <ıat 

ondan itıbarcn l~alatada Daıılıh ha 
nında takdiri kıı met komisyon ona 

443 Abdullah Ltıll ve lchmet \laz· 
h<lf Ef. ve Azize f f. 

444 Şeni Ef. bin l laçı l\fusta , 
445 ı 'ail Ef. bin bmaıl E . 
446 Rıza ve Ftrhat FJ,ler ve.· .er l !. 
447 Hatice a!ia ve Fitnat 1 l.lar. 
448 Fuat ve 1 lalit Mukcrrcm B. lcr 

ve Melek H. 
449 ~'atmı ve Selime Recep l lacaki 

H. !ar. 
451 lsmail ağa km Mihriban H 
452 Ihsan ve Ra1<1p B. !er ve E.<l ı 11 
453 Şaziye H. lbrahim oğlu .\bdl 

zevccsL 

454 Haıreıtin çaıus Yu~uf o~lu. 
455 Sııki il. 
456 Mehmet Aii B. blnb•ıı. 
457 irfan, Rıdvan, Ihsan B .!er \'e 

Kıtmet, Nafia ve Nadlrc Hlır. 
458 Asım Ef. kızı Naciye 11. ile 

Nafia H. vereseıi; \'eku, A<H· 
viy<, Valihe fi. !ar. Turguı il. 

459 Hüseyin flüsnü B. bin idris. 
460 Ahmet Kemal B. 
461 lclll, ŞükO!e, Mihrhıfeı, Hal!dc 

H. fırla Ziver B. 
462 Niyazi 8. kızı Nadir" H. 
463 Niyazı B. ver'. Sesi: Rukiye !·fa. 

cer, Melek H. !ar ve :\urettin 
ve Bedrettin 8. !er. 

464 Lütfiye HMehmeı ~:r. kerl.ne•L 
4ö5 Fatma Vasfiye H. 
466 Ahmet oğlu Halil El. 
467M uallim Halil Rüştü il. 
468 Zübeyde H. varisi Pakize 1 1. 
469 Mehmet oğlu Mckmcı A~fa ~!. 
470 Ahmet Hilmi Ef. 
471 Safiye, iffet ve Hihmet 11.iar. 
472 lzzet, Vufiyc ve, "emih 1 l.l•rl.1 

?.luhittln H. 
474 Ab.dürrabim B. bın l l:ısan. 
475 Nefise, Seher, :abiha, llaccr 11. 

farla Süleyman, A hmeı. S~yit, 

lbrahim, Süle\man .\rif, il> an 
En ver beyler. 

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme· 
sinden: Müflis A vundukıado ('zeyir 
beJ namına mukayyet 35217. • 
352212 numaralı kırk adet mulga 
itibarı Milll bankası hisse senetler 
zayi olmuşıur. ikinci nüshaları alı· 
nacağından eskilerinin hilkmü olma· 
c1ııı ilan olunua. 

lsıubul 3 üncü icra dairesinden: 
Bir borcun ödenmesi için hacız edil· 
miş ve paraya çevirilmeain e karar 
verilmiş olan aynalı dolap büfe ve 
ıaire 931 şubann 22 inci pazar gunil 
sırt ondan on bire kadar Galatada 
Hendekte Narlıyan apa~manında 1 
No. lu dairesinde açık arnrma sure· 
ılle paraya çevrileceğinden talip 
olanların mahallinde memuruna mü· 
racaaılan illn olunur. 

Mes'ül müdür: Bürhaneddin 


