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1- Hanımlarımız va71felertnf 
yapmadılar mı? 

2 a bin liralık ı•tııh 410 • 

vuı •fır cezada. 

rı lçto tmıJyaı. isteye c "'· 
söyleniyor. 

•- Muhteııı isimler taşıyan 
bir dolandırıcı aranıyor. 

4 üncü aabit.:dcc 
1- felek 2- Ne~rf\·at havatı 
1· Roman · ' " 

... _. u na nnar•unu ua • ,,_ Beledlyenın memba ıula- • HlkAye 

mahkOmu nasıl 

hazretleri 
- ••••• 1l 

Dün Adanada 
mühim bir 

nutuk söyledi 

Devamı 5 inci sahifede) 

Feci! 
Yedi vatandaş çığ 
altında can verdi 

MALATYA, 17 A.A. - A
dıyaman kazasının Bul•n köyün 
den yedi kişi, Malaty•y• tabi 
Ortaköy nahiyesinin Burucuk 
mevkii civarında kar fırtın•ıına 
tutulmutlar ve yollarını ıaşır
mış.lardır. Köylüler bir d•ğ ete. 
ğin-:!en geçer!erken yuvar)90an 
büyük bir çığ altında kalarak 

3 

HelslcDmhur H:ı. nln seyahatlerlnd•n iki kıymetli tnlıba .. 

- ---------·--- • Hususi reılmlerlmi•dcıı . w ------..... ._ ............... _ 

Güzel Edirnemizin ge 
çirdiği büyük felaket .. 
Şehir kamilen su altındadır; 
şimendifer münakalab kesiktir 

-.. -... - ........ , __________________ _ 

yerlisi de vefat r.tmiıtir. 1 Dün Mı.1ıra giden tıp talebesinin oapurd11 alı11an reılml,. • 
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1 Muhabir mektupları.. 1 HARı•C""'I HABERLER 
Balık, fındık T rabzona -1n-u1-11e-red-e -----·-----

1111

-

·ı J • b•J• L Almanya mektubu j ~panyada 
mı yon ~~ .. ~~tıre 1 ır işsizler Halde ve istikbalde Buhran 

İstikrar 70 ten 90 en çetin iş... Guerra kabinesine 

Ankara gazetecileri 
birlik yaptılar Fakat bunun için evvela hükumetin 

yardımı ve teşkilah lazımdır 
·ı BERLİN, şubat:Alman Millet 

mi yona çıkarılacak! Meclisi . açıldıktan sonra mü- kimler zahir 9(acak ANKARA, 17 A.A. - Şeh-ıAjansı muharrirlerinden K< 
1 LONDRA, 16 A.A. - Avam him hadiseler olacağını tah- rimizde bulunan gazeteciler ara mi Hilmi, muhasiplifrme Ci 

· ed l MADRİD, 16 AA -M ~ 
kamarasında mesai nazın Mis m1n en er yanıldılar mı?.. · · · smda mesleki bir tesanüt tesisi huriyet gazetesi hususi mu 

Y ks ' inl · d · b Bergamin, Sanchez Guerra hü-Bondfield işsizlik sermayesi i- o a tanın enn e ısa et et- A . maksadile teşkil edilen Türk biri Bilal ve azalıklara Mili;, 
çin toplanacak istikraz miktarı- tiler mi? .. Bunu istikbal gös- ~umetı~e muzah~ret edece:se gazetecileri birliği idare hey' eti gazetesi hususi muhabiri M~ 
nın 70 milyondan 90 milyona terecektir. Çünkü bu günkü Al ~ kaf ,n;ye dahıl ol~ca ~ır. riyasetine Hakimiyeti Milliye Sadrettin ve Hakimiyeti Mi 
çıkarılması talebini mutazam- man par1%mentosunda biribirl- · Aba da Guerr~ K b~esıdne muharrirlerinden Neşet Halil ye muhabirlerinden Nusret ' 

ı'b' k . . . ne zıt o"yle cereyanlar vardır ki muzaheret edecektır. a ıne e U • kA . l" . A d . . d. mm ma ı rr ta rır vermıştlr. .. . . . . . . 1 • mumı atıp ıgıne na olu mal Beyler seçılmışler ır. 

B t · ·· .. .. d k. 5 Brunıııo- kabınesının mevkıi ko nezaretsız nazırlar bu unacagı 
u ezyıt, onumuz e ı ay- ~ . .. ı k d" M G 'l · 

"f · k k A lay olmayacaktır. Mamafih ka- soy enme te ır. · uerra 1 e T• t • l d } 
ınakmasahnfını k~plataca tıkr;. _n- .bine isfi:dig- i muzaherete malik ~· Romanones görüşmüşlerdir. ıya ro Ve SIDema ar a memur aJ 
c ma a aza ar ar mez ur ıs- B ""l"k h' d M 
ti! ., k 0 mil tir Basvekil Bıüningin söyle- u mu a atın ıtamm a · J k Jt kf k Id fd 

'raz m~,ctadr'.111 m ~:a kll"f ed - .diği n~tuk mutedil düşünen Roınanones, M. Guerraya müza , ayn an 0 U ar a lfl 1 
yon tezyıt e ı mesmı te ı e- h f.ld h t d .. · • ı · t' M 
celderdir. m~ a .ı _e pek . müsait telakki er.e e ecegını 5 -Y, em_ış U:·, u . ANKAR~. 17 (Telefon) -. ı edilmiştir. Polis ihtiyaç göre 
. A ~ -ı.....d .d · ·~ı·k d d" edılmıştır . . Harıçte de bunun te maıleyh, Guerra ,cabınesının Tıyatro ve sınemalarda askeri g·u zaman bu gibi eg' lence r 

"'~rıııı. .. a a ışsı,. ı er ı . 1 . .. . h tt' '"mh · ·ı · · Fİ , . sır erı ~usaıt olmuştur. Dr. .a a cu unyetçı er ve sosya- ve mtllki memurlara verilmekte ı hallerine girerek ayakta vaz' 
J:AD~_L;F1YlA: 16 A.A. - .Brüniııg _tas~f.tan, Almanya- lıstle~. ta~:fından mumanaata olan loca veya koltuk usulü ilga sini görecektir. 

Beledıye ıeısı. zengınler tarafın nm taahutlennı ıfa etmesi lü- ve muşkiliita maruz kalmıyaca-

Trabzonda meşhur Tabakhant "öpriisD vı lflıarı 

dan işsizlere daha alicenabane zilmundan !bahsetmiştir. De- ğı fikrinde olduğunu beyan et- A ., 1 ka · ı d .. .. ·· ı ·· 
j sı_ı.rette .Yardı~ edilı:_ıediğ~ tak- mek ki Almanya bir sergüzeşt miştir. M. Guerra, hali hazırda gı DUnUnUn 1 gaSJ UŞUDU UY( 
d~rd~ Fıladelfıyada orfi ıdare- siyasetine· sapaca.k değildir. Ey blitün fırkaların müzaheret ve ANKARA, 17 (Telefon) - Ağıl. lc,anununun esaslı sure 

fRABZOllı - 13 rllınden be- 150 kiloya kadar tartartar. nın ıHl.nr mııhtemel bulunduğu- lülde yapılan umumi intihaba- muavenetine itimat etmekte ve tadili ve belki de ilgası için mecliste kuvvetli bir cereya 
ri Trabzonclaynn. Bu müddet zarfın. Oçüncüsü de VotıırlardD" ki 15 ten nu söylemiştir. Bel~iye reisi, ta büyük bir muvaffakıyet ka- bütün fikirleri, hatta sosyalistle mevcuttur. 
claki tetkikat ve metlıuclatım çok ta- 25 lıiloya kadardırlar. zanan müfoi~ millici Hitler ta· rin efkarını da temsil edecek bir 
yanı ehemmiyettir. Aıağıcla sırasil<ı Bu Lalıldar ağlarla veyahut kesme · rafından, Alman Millet Mecli- kabine vücude getirmek niyetin Devlet Bankası U. müdürlüğü arzeyliyec:ek olduium hu•uııat hükii· k11rfunlarla pek iptidai bir ~ide sinde büyük bir rol oynıyacakla- de bulunduğunu beyan P.tmiştir. 
meti tiddetle alakadar et&<: gerektiT. a•lanmaktadırlar... rından ve neticede hükilmeti bö M. Zamora'nın bir nazırlık ka- ANKARA, 17 A.A. - Dev- lisin teşekkülü ise hisse sene 

Vaziyeti coirafin ve ticariyesi ve Bu sahillerde iyi cinsinden küfü. ylC bir siyasete süriikliyecekle- bul edeceği söylenmektedir. M. let Bankası umum müdürlüğü tmm kayıt muamelesinin hit 
mebzulen yetİ§en kıymettar baıdab yetli inikdarda balıklar vıu-dır. Bun- rİnden çok bıihsedi1di. Fakat Guerra'nm M. Moranon'a bir ile muavinliği hakkında intişar mında kabil olabileceğine naz 
araziyesi itibarile en mühim vit~yetle- 1ar meyanında en mebzul bmmiclir. memleketin mukadderatını ida nazırlık ve M. Melquiades'e baş 'eden havadisler nabemevsimdir. ran bu yüksek vazifeye kimler 
rimizden olan Trabzon buıriin eski Bu balıklardan konserveler imali ve re mesuliyetini alm1ş olanlar vekalet muavinliğini teklif et- Tayin edilecek zevat, meclisi i- getirileceği nisan zarfında mı 
ma;:;,uriy~~r~~ti:.deh Wza;ı~ı:ı tazelerinin de friforifik tesisab havi b?na meydan V>ermiyecekler- miş olduğu söyleniyor . ıi;ırece intihıom edilecektir. Mec ı !Um olacaktır. 
v~ ~nu muş ": a e ır ·. ~ vapurlarla büyük istihlak merkezleri- dır. Mahpusların tahliyesi 
zıdela refab ve saadebni tekrar ıktı· . • . . Faik 

d-L·ı k · . mahall• t d'. ne aevki azmı faıdeler temu• eder. at ortada çok mühim va- lehinde nümayiş sap e cuı me ıçın ne ı e nır- Bilh İ . assa hem ucuz ve hem de müba- ziye.t vaı:dır. ster istemez bu SANTANDER, 16 A.A. _ 
ler ve ne de halktaki arzu ve temen· k b' da olan ham . b 1 • k b h 1 
niler para etmez, olsa olsa doğrudan re . ~r gı . . sı a ıgı "' er- vazıyet mevzu il 8 0 makta ve Binlerce kişi siyasi mahpusların 
d 

• lk V 1_., • • "dd li lerııruze de yedinlse ve konserveler heyecan uy.andırmaktadır. Al- salıverilmesi lehinde numa"" yı'ş-ogruya bsat e....,etinın şı et d k ezelik h · 
. _,.,__ .. .1 1 . al YaP ara m met ur anşuva gı· many_a tam.ırat namı. • altında U. ler yapmışlar ve valı· tarafından 

bır ....,..... goıtenneıı e mese enın h - b' h f .. d ,,_, I L-"-· H b 
tine imkan bulunabilir. . . ı er tara a ron erunu.t o sa llOUKln a~ ın galıplerın bır ço~ para 1 kendilerine bu bapta hükfımete 

Trabzona vaki· bu defaki seyahat- eline para reçer ve maişet dertleri venyor. AAlmanya ~umı ~ müracaat edeceğine dair temi· 
!erinde Btiyük Gazimiz Trabzonun hafiflemiı olur. ten yeg:;ıne mesul ılan edilmiş nat verilmesi üzerine dağılmiş· 

Bunlardan hatka çok ınikdarda ç•· ve lbu töhmet altında kalmış- !ardır. 
soğuk su sayfiyesini pek ziyade be-

kan mersin ile morina balıklarının et- tır. Altnanyanm şarktaki hu- MADRİD l6 A A _ M ienmit ve ber sene bir ay burada is-
tirahat buyuracaklanm vaat buyur- leri ve bilhaHa siyah havyarlan da du~arı kendi aleyh~ o~arak Melquiades M. Alvare~. M. Vil~ 

!duldan .. __ bitti T L_ __ çok makbtıl gıdalardır. Muharebeden galipler tarafından çızilmiş ve 1anıı M S h G , 
mut o n...... o rauLOD 1 (H ) ha aı· . d b 1 da Al ib •--b l ecb . eva . anc ez uerra ya 
h lla ,_ __ : • L-l.o_ •• L , • • evve Opa V ısın e Un &r n manya UllU - U m Urt- k k b' d h'l' d 

a ...... mn re........,. .,...sıyetinin 200 . . !f..tsal .nazırı Mis Fidd ye..:-de kalın•"'"ır. gere. a m. e. a ı m .. eve gerek mleketl • d b' ·..rı kal ,000 adet bltWup Rusyaya oevko- ,.., ...,. kab 
me erın e ır ay mı ır • lunurdu. Şimdi ise Rusya limanları- ışsızlenn mı~rmı 250 bin kişi Almatı.yanın elini kolunu . ıne hanemde muzaheret va-
masım büyük bir memnuniyetle kar- aa sevkeylemek mümkün olmadığın- olarak tahmin etmekte ve ana bağlayan muahedenin ağır ah- dmde bulu~uşlardrr. 
tılıunıtlar Ye dört rö:de faslı ı..ı..n.. dan bu ticarette zevale yüz tubnut- ve babalar.mm işsiz kalmaların- kamını birer. birer burada say- MADRID, 16 A.A. - .M. 
vürudüne muntazır bulunmutlarclrr. tılr. dan mütevellit sefalet yüzün- mağa inık,an ,yolttur. İşte bu Sanchez ~erra, saraydan çıkar 

Trabzonun saadeti için. . . F dık 1 . den her şeyden_ mahrum olan ço- ag· ır mecburiyetlerden birini ke.n. kral ı!e uzun uza .. dıya .• g.örüş 
lCaraılenizde müthit bir balık m ll!ese esr klarm 5 b ld - 1 yafı iıtih..ı&tı vardır. Yunus balık- Fmdık memleketın amudiı fakan•i c~ · O • ın kadar olduğunu umumi harbin ıgalipleri istedik- ~uş o ~~u ve muşar~~ ey-

la claa çdı:anlan bu ağ pek . • dal diri Ba seneki istilısaJi.t ı~o mil· soylcmektedir. leri ıgibi &ahlanmakta seroest hın kendısını gayet tatlı sozler-

b.~-'-"de ld • "-~ . ~~~__.,_ yon kilodur. Bidayette fındık 30 ku- Fransa İşsizlere kredi açıyor .bulundu'kları halde bu gün Al- le kabineyi teşkile memur etti-
"' ._.. o urun ..... mesaı ......,.... PARİS • · · .. J • • de iıtihde mümkün olamamaktaclrr. ru,a satılmıtbr. Buada halkın zararı· · , 16 A.A. - Meb'u- manya askerı, ıkUVV'eti sıkr sıkı gııu soy enuştir. 

so _ 60 bin lira lie bir fabrika tesi· na müthiı spekiilaayon yapddığına san meclisi maliye encümeni iş- ya tahti t edilıniş bir memleket- Gazeteciler kendisine: Müea-
sine ihtiymç varclrr ki burada tu falıri şüphe yoktur. Fındığın böyle ucuz sizler içi~. 100 milyon bir ihti- tir. s~san meclislerimiz olacak mı? 
kanm vücude ıretirilmesi ancak lktı- satılmasına seı...p ıudu., TrabzonJa yat kredısı açılması hakkında İşte §İmdi tahdidi teslihat dıye sormuşlar, M. Guerra da, 
ıat Vekaletinin nakdi muavenetile batka ınalısul çıkmadığından halk sosyalistler tarafından ıyap1Ian .müzakereleri olurken Alman- hiç şüphe yok • cevabını ver
mümkün olabilecektir ... ltalya teba ~dığa güveniyol". Mısır mahsulatı teklifi 9 reye karşı 9 rey ile red- ya lher vesile il~ sesini yüksel- roiştir. Mumaileyh, maarif na-

.. __ bir ık .. T b eri ıse kifayet eylemediğinden ıabn alır. detrıiiııtlr. Müteakiben sosya- terek· .z1rlıgm' ı M. Bergamin'e ve di-
asın....,. aç goz ra zona y e- Jar B · • b'" .. 'S ' • 
ıerek memleketin menabii servetin- · unun •çın utun s.ene borç içio- listlerin teklifinin mubalağalı ol - Ya ben de sizin gibi iste- ğer bir nezareti de cümhuriyet-
den iıtifadeye koyulmuı ve yapbğı de yaşarlar. Fındık zamanı esnaf bun duğuııu· göstermek için hükume diğim surette sHahlarmıı art- ilerden M. Le Roux'ya tevdi et 
küçük bir imalitlıanede kokuıuz ve 1":ı ~datbrır ~e balta olur, zavallı tin mütaleası alınmak kaydile tırmalıy:qtı, ya!hut siz de bana mek niyetindedir. 
içilecek derec:ecle yağ çıkarmağa ı.q koylu bu tı;:;kten ~rtul~ ve ati- 200 milyonluk kredi açılmasına kabul ettiııdiğiniz şekilde silah MADRİD, 16 A.A. - Sos-
lamıttll'. Bu yağ tabaldıketa kullanıl yen t'kr~r ç alabılmek ~n çarna- müteallik teklifi 9 reye karşı, 11 lanıuzı tahdit edersiniz! • . yalistlerin M. Guerra ile teşriki 
dığı gibi halk tarafından da yemek- ~ ~dıgun ~= sabn"._ır•_ mecbur rey ile kabul etmiştir. Encüme- iBu ses ' bittabi başkalarrmn mesaiye mütemayil olmadılda-
lerde kuJlendm•ktadır. Adi vesaitle. 0 ~ .::.:;:; yacak ~s~~~ serma- nin mesai nazırını dinledikten hoşuna gitmiyor., işine .gelmi- rı görülmekte idi. M. Guerra 
ıimdilik 200,000 kilodan fula yq ~~ eda ~ ~~r enmız olma- sonra bu kararından rücu etme- yor .. Fakat teslihat meselesi muvaffak olamadığı takdirde 
çı.kanlmalm ve kilotu 15 - 20 kuru ıgm 0 

'· gı ~burada _bekle- si muhtemeldir. bu gidişle ·halde ve istikbalde M. Melquiades'in memur edil-
t• sablmaktadır. Eğer lı:i bir fabrika Y~ ve Avrup~ pıyas a~'.na muterak . .. ... f\lmanya ile diğer devletler mesi muhtemeldir. 
yapılmq olııa milyonlarca kilo yağ kip bulunan bır kaç muesııeseye bu ve P~ yu~seı.ı.'.g• ~ ~tılacak arasında en çetin ıbir mesele MADRİD, 16 A.A _ Si a· 
çıkar .... halk tıa o 11!;.ı.et!e müstefit toplanmıt fındıkları derhal satmak ve ...., köylüler azamı sıırette ıst.ifade e· olarak kalacaktır • had' tr t . . .. . 1 y 

-
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Sadullah 8. j vag?n ~efter daha dün aokzraya se 
Seyrisefain müdürü umumisi Sa- keddrnıştır. 

dullah Bey dün daireye gelerek met· Hamiyet Hulüsi H. 
gul olmuıtur. Haber aldığımıza gö- Kabrini ziyaret 
re Sadullah Bey idarenin bütçesine . • . . . 
ait bazı hu•usat hakkında yakında Esırgeme Dernegı reısı mer· 
Ankaraya gidecektir. hum Hamiyet Hulusi harumııı 

Evkaf hademesi mezarı başında dün vefatının y~ 

E kaf "d · b · d dönümü münasebetile bir ihtifal v ı aresı u sene o acı ve . • . 
Jı.demelerme yeni ellılse ve ayakkabı tertıp olunmuştur. Dernek reısı 
yaptıracaktır. · Rftna Sani Yaver hanıı:ıı 

Fuat ·B, ltaı' adan •vdet etti me~umun sarfettiği kıy 
Y metli emekler hakkında heyej 

~acı..~ tene evvel ltalyaya canlı bir nutuk irat etmiş ~ 
Adliye "~ hesaı.m. lıulıwku ce· D k ~ 1 .. ı · · 
za tiıbailine riden,.Fuat Bey tahlİfini . eme .. ~a .arının tecssnr enn 
ikmal ederek mamlelcetimi:ııe avcl..t ıfade etmıştır. 
ehniştir. Araba vapurlan 

Kadrn'la~·birliğinde Şirketi Hayriye idaresi mevc 
Kadınlar birlitinde dün bir if<tİ· ar~~ va~':.'rlıı.rmdan birini tadil e 

ma yapılarak bazı huausat hakkında mıftU". Dıger ara~ .. v~pu~lannm .. 
mukarrerat ittihaz edilmittir bazı aksamının tadilı ıçın !uzum go 

. len bazı levazım A vnıpaya siparit 
Kabataıt lisesi müsameresi dilmiştir. 

Kabadaş erkek liıesi yakında çok Maaf yoklaması 
giizel bir mü'8mere verecektir· Bu- Eytam, er;ımil ve mütekaidini 
nun için azami çalışılmaktadcr. mart yoklamalanna zat maaşları mu 

Esnaf komisyonu haseheciliğine merbut 10 şubede d 
Halk fırkasmda <ıınaf cemiyeti~ va~ edilmektedir, . ".aklamanın ta 

hakkında tetkikat yapılmak üzere le- zı ıcra.11~ ko:'tı:?' ~~n zat maaşla 
teldriil eden komisyonun hazırladığı mu~asıbı ~es ulu Süleyman ~~ 
rapor tebyiz edilmektedir. Raporun ı: yup, ~ a~, Samatya şubeleruu t 
tebyİzi bu alqam bitınit olacaktır ti§ ehnıştir • 

H·ıAı• hm 1 . · Serseri torpil 
ı a ıa er rozet en . • 

8a "- t · dit ,_ 
8

,..,. Şile cıvarındıı dere agzından bel 
yram.... evzı e ec:e,. uaıı- tr klar da b' • il• • b". .. me o açı ın ır sersen torp ıJf 

ahmer rozetlen utün mekteplere gön -rül· d"" •.. ·· tık. Ald • -' 
d ·1m· . R ti . k.. ük" '-• go uguou yazmış ıgonP' en 19tir. oze en uç meonep- maluma" ta ·· lim d · b r · cak gore an aresı u tor 
il er dagıta br • . . pilin imhası için lazım gelen tertiba~ 

Tapu kuyudu umumıyaı aldığı gibi bir müfreze de göndemıiı 
Tapu kuyudu umumiyesinden bir tir. 

olur. Hükiimetimizia muavenetine lü alacakları para ile reae fındık almak clec:elderdi. Zavallı köylüleı-!.. • tası be dısa n dıesırEı mhusaıt o mak 
ecbu . . nlır M--L• .. 2 Tü----'-- da tak • • H' t k " • r evam r. s am borsa- D h'}" b zum röatermeldiğime sebep bura tüc m rıyetı va • =n>ur muesse- .. - ~ '1Je edılme. ın anunu esasısı d b" ham b' . a 1 1 eyanname 

carlarımn bir araya ııelerek it yapma ıeleı- Avrupadaki fındık kralı Pi.,.ni'· lıdir. Bunlar aralamıda birlik tqkil YENİ DELHİ 16 A A - s~ a ecte ı ~s 1 hı ıraz düş- · ------
Karadenizde görülen 

enkaz . · · .. den alacakla direktif d · · d fi ederek göaterecekleri temina ka ' · · muş ve spanyo es amıda mah 
larına ihtimal verilmed~ndeo dolayı ti .. d" n -'--nrl 1aıresın 

8 
.. • bilinde Liz el t .mu • Bugün öğleden sonra M. Sapnı sus derecede yükselmiştir. Şimdi de şikayet sırası 

dır!~ a en ın ınp ç._ ar. ıte bu yuz. on I' en sermayeyı ..!de M S tri M Jaykakar al" 
Yunus balıklarmdan neler dsoo,en

000
Trablizonunk fındıldarıbl bu sene =::~~= v

1
e burakıuretlnebe ~n~. mah mı:ım:~le uz~n uzadiya v g~~ Merkezi Avrupanın vapurculann •. 

k ~ ra 00-ı•nma ıa IDlf ve bu u fi aya ec ı muesıe- . 

1 
y ~ ~r. d .. d para yabaoalann ke.sesine rinnittir. oelerine tez elden fmclıiı sııtmıunalı- müşler ve muınaıleyhe Yuvar- zirai vaziyeti Ticari nakliyatı kolaylaştır-

,,--:-,,_ u~.uds riJ ı ar~ ...... ~bwkn_ en Pisani ise Trabzooda elyeYm """""'' dırlar. Bu birlik meselesinde tüccar. l~k. m_asa konferansı ~&.:kında- PARİS 16 AA - Nazırlar mak için Rüsumat idaresi bun-
'"" o""" ıro e er ve ay_.... ı oııe- . .. _ . . . ı_ . kı ıntıbal~-n• ve Hındistanın . ' · · dan bı'r mu"ddet evvel Marmar 
leleri imal olunmal<tıadır fındıkların fiatnu dutıırmek 1Ç1D bir "'' uyutmalıcLrlar. v .. hirlqnwnin . , "'."~-0. h kk dak' • meclisı, merkezi Avrupanın zi- a 

· ıir -ı _ .. __ ._ A "ka futıkla ga·-'L-b"I ldu"-· hakk d-'·' ka sıyası vazıye a ın ı şahsı • . . havzasmdaki ithatatı dahiliye-
2 _ Balıiın kemikleri to:ı: haline ru er nqr"""""' merı • . r·~ 1 0 5u m ..,.. na&· . • . • raı vazıyetı hakkında tetkikat 

nmn Trabzon fındığına m.. cah 1 tı de baltalamalıdırlar. noktai nazarlarını bıldınnışler- . .. . A den beyanname üsulünü kaldır-
getirilerek hayvanlara verilmektedir. duğunu ve 'kolata fabri ur~ . ~ • 3 - Borsa bir lı~li miikemml'liy,;ı.. dir. Siyasi mahafil Gandhinin ıcra e~ek uzre 23 ıta 26 şubat- mış ve bu üsul yerine vücude 
Bu 

1
tozlar:- f~afor olduğundan huy· fıstdı: müba:aa eyi~~;:~: te ifrağ olunmalıd:r. mutalebatınm mahiyt:tini nazarı ;a Par:::~ t~kla:ıcak oıa::a k?n- getirdiği bir talimatnameyi tat-

''an ar pe sevıyorlar. . eylemektcılil"! Giresun fındıktan sa- . ~ - Fındıkla: standarize edifınc· itibare atar.ık muınaileyhin va- . er~ns a. .m ,a g~en. bıne bik etmeğe başlamıştı. Bu yeni 
3 - Tuvalet ve adi sabunların ınıa · d ban •- T"" . lidır. Yani temizlenerek ve t" ı lii i umumi ile yapacag'ı m"'~ ıçtımaında ıttihaz edılnuş olan üsul vapurcuların haklı şikayet I" d bal • • kaU ıJ yes.ın e &er o,..n ve urk nırnet• ıp ere ay u.w- • hkA t d•k . • 

10 k"ı.,.~unus ıgıoın yagı an • terinden Iıaad olan kan bili damlll"· •·darak piyuaya ı;ıkanlmalıdır. kattan büyük bir şey beklenme- uınumı a. amı as 1 etrnişbr. !erini mucip olmuştur. 

Ka..adenizin 42 derece ve 24 .ı.
kika arzı şiouılisinde ve 29 derece ti 
dakika tulü ıarkisinde remilerin ıe1 
riseferine mi.ni olacak bir ankaza te' 
sadül edildiği İtalyan bandıralı Sel9' 
•apuru kaplanı tarafmd•n Okmeyıl 
nı telaizi ile liman idareoini haberd•1 

ebnttir. 
Bu ankazın evvelce Filyoz açıkls' 

rmda görülmü§ olan ankaz olduil 
ve suların akınbaı ile oralara ka~ 
ırittiği anlatılmıt olduğu cihetilej 
man idaresince laznn gelen terti 
allDmlftır. 

ma ır. • larmda dol"f'UI Pisani'nin fındık ınah s - ihracat bilciimle tekaliften mektedir. Musevı yurdu meselesi Yeni üsulde çıkarılan ve it-
4 - Babk yagları tab•klıkta çok azade olma! d F d k alı A ~t h d' b la M k d' f • • müstameldir. sulümüze karı• oynamakta olduğu . 1 

":· •n 1 ' oan resim Kongre a2ası muvafakat et- KUDuS, 16 A.A. - Yerli al e ılen ütün eşya rın ma- ısır re ı onsıyesı 
· il k .. l · · • den zıyade tabı tutuldu' .. "k · · bük" " et · kan y h di b "f 1 ~ 5 _ Eti tuzlanıp cliger etler gibi ro ere arşı ıroz erımızı açmahyız.. . • gu gumru sın etmesın. um yeru u a u mat uatı M. Mac Do- nı estoya raptı, eşya arın vapur KAHİRE ı 7 A.A. _ İkra 

yenmektedir. mtaud~z·bndan çok müteessir ol.,,ak. nu esasinin tanzimine tevessül nald'ın Dr. Weizmaıın'e Filis- da irkabında gümrük memuru- miyeli ve yü~de 3 faizli Mıs 
N d ır. ora muamele •<>k müz'icf ı tın • tm' t"r B ak · · · d b h' u huzurunun şart b 1 Kr 1 - Taze olmak ?rtile beyini ve e yapılmalı ıri' B 

1 
"h 

1 
r ' . - "· e ege azme 1§ ı · um sat tın sıyasetln en a ıs olarak n n u unması edi Fonsiye tahvillerinin ı 

ciğerleri de çok lezizılil". 1 -:. R~~rl':" takviye oluomalı- 01:0::~:: e su u et' bır hale ifrağ la, önümüzdeki ayın bidayetin- göndermiş olduğu mektuptan gibi bir takım müşkitat vardır. Şubat 1931 keşidesinde: 
8 _ Kalan laınnlan ela tarlalara ~· Köylüler ihtıy~ları ~anında 

6 
_ · .. . . de Hindistan nezareti müsteşa- dolayI memnuniyet izhar etmiş- Vapurcular manifesto dairesinin 1886 213,621 Numara so,ool 

gübre makammda dökülür sühuletle ve ucuz faizlerle mue1>esa.. . A;n:_upa mustehlık pıyasala.- ıı rı M. Wedgwood Benn, domin- tir. erken kapanıp geç açılması, me- 1903 s 10,654 50,0ot, 
işte görülüyor ki tu~, m~barek ba- tı -~yed~. pa'."" alabilmelidirler. :kı te~k.ılatı mahıusamız, malı~ yonlar müst.eşarı M. Thomas i- Sır kabinesi d d•!A murların mesai zamanlarının 1911 310,175 :: 50,0~ 

lıktan sekiz türlü istifade olunmakta ~.fıttilrl?'e ".~re Zır ... t ba~ı mü~ü- ~setiru muhafazada kontrol vazıfe le birçok mutahassrsların bura- p n e ta J at mahdut olması gibi müşkilatla frank kazanmışlardır. 
,:ır. Yalnız Trabzonda değil Hopaya ~..:ıki N: BeJ! f:::ıd~ ıçın ~sısat ·~ Y;;.~.alı ;e ~':°"agandayı temin ya gelmesine intizar edilmekte- . BELGRAT, 16 A.A. - Ad- karşılaşm1şlar ve gene beyanna- Türk-Fransız ticaret 
kadar bütün sahiller ahalisi yunus ba kad t v~ ... nu Y _enn aya a~ına e! em ı .ı.r. u. '!'•. ıe~benderlerimiz, dir. lıye nazirı M. Milansoskiç, na- me üsulünün tatbiki için gerek 

• . ar ırotiirerek tevzı eylemek 11te- ticaret mumessillenmız ve bir de yer M .. .. zırlar heyetine memur edilm. ·· rük' 'da · k · h d • lıgıruo aaydite meıguldürler. Fakat mitse de kim br! Sebe li t" ralard .. . ısır gumruk tarfiesi . . . . ış, guın ı resme, gere tıcaret mua e esı 
. ·c1a· k'ld ku _._ __ ._ • . se YIUUlfmamı:4 - uccanmızın o a vucude getı- Harıcıye nazın vekili Kosta Ku oda .. t k t bb"" PAR'S 
ıptı ı ıe ı en rtarIUITllK feonı bir bi de tüccarlarm tebclitleri im' ! Bu r ·; te kilatla bili . KAHİRE 16 AA - . . sına muş ere eşe usat I • 16 A.A. - MecliS• 
ıurette çalııılmıt olııa hem halk ve tüccarlar "hele " eceg 1 §tirak yapma!•- .. .. ' . · ". Mu- manudi Nafıa nezaretıne ve a- yapmışlardır. 29-8-1929 tarihinde Türkiye i~ 
hem de hazine çok müstefit olur. ne bize muh•~'::!m d~~'.' .g~- dır:atr. b .. bim ktalar al ddel gumnık tarıfkel~n1_pamuk- vukat Liyotik Dimitri Adliye Ticaret odasr meclisinin dün- Fransa arasmda aktedilen tici 

> • -.. egı mmnız t e u mu no üzerinde u eşyaya ve pamu ıp ıklerine nezaretine tayı'n edilmişi rd' k"" · · d b .. .. · f,e.lrklarm nevı ve cesametleri 0 zaman biz de size •öst..;,.;.,. d · tevakkuf dil k b . . . 1 . e ır. u ıçtımaın a u muracaat mu- ret ve seyrısefain mu~a"eleıtl 
3 . bal. • -...,, emış e ere maruzatıma haki- ve enzıne aıt resım en hafif Nazırlar hey'etine memur F ak d'l · k'k" . . . · · nevı yunus ıgı vardU": !erdir! Bunun için köylüler banka kat d !eril bakıhna .k d 1 • • • • ran z ere e ı mış ve tet ı ıne ka- mesının tatbıki dolayı~ile gilıı1 
Birincisi Afalinalardır ki 500 _ köylerde tesis 97lediii .ı. olaı ~'.' Cınd:.ı:nd e bu .. d z~. Trabzo'.' mı ta~ a . artı~~a-~ta, d~nlere gezıle Nafıa na~ırı Tnfınoviç ve rar verilmiştir. Gümrük nezdin- 1 rük tarifelerini.n tadiline dair O' 

000 kilo sikletindedirl.. fınddı bile ıeeiıwwwııitJ.l..JHal.,,:: lemez, •N:~ .. ı run e ıatıfade edı- v~ ga :-anız~ e ı mış. demırlere nazırlar. h~y'etıne memur M. de :·apılan teşebbüs Aııkaraya lan kanun Ja•·ihasıru ti 
lkiociıi yunus'.11rdn- ki 50 kilodan ki ı... fnoddd ar ...ı.rıı. ... edilecek Y · · • aıt _resımlen de tenkıs eylemek- Svegel ıstıfa etmi•ler v .. .. ·· • 

t 
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anımlarımız vazifelerini mı 1 

Hanımlara yapılan hücumu 
kadın aza reddetti .. 

Darül'acezenin hakiki vaziyeti nedir, çocuklar 
orada bakımsızlıktan ölüyorlar mı? 

Bakım Evi 
Dispanseri 

L\?IOO&I# li; 
Muhtelif isimler taş: ~l 
yan bir dolandırıcı ! ~ 

Bu yaman adamı yakalataca 
adama 200 dolar mükafat var 

Zonguldak limanı biraz / l~§hr. K~til saklandığı evde kendi. 
temizlendi sıne yataklık eden üç kiti ile birlik. 

Amerikan ekspres kompani
nin Paris şubesi bütün dünya 1 
bankalarına ve belli baslı mües-, 
sese le re müracaatla beYrıelıniloJ 1 

bir kalpazanı tanıttırmış ve bıı ! 
adamın derdestine tavassut e-

ZONGULDAK 17-Biray e.ovelki le yakaJanmıttrr. 
fırtınada ~tan H11crzade ve Hendi Konyada 
vapurları ile mavna ve bir çok mo .. 
törlerin ankazı çdcarılmııtrr. 

Bu ıuretle &"Ünlerden beri kapab 
br halde kalan liman bir az açdmıt
tır. Şimdi ".'en~ireğin arkasına küçük 
vapurlar gırebılmektedir. Oç aydır 
ıu çeken boyu kısa vapurlarnı lima
na cirebilecekleri ali.kadarlara bildi
rilmiıtir. 

bir inhidam den kimseye 200 dolar ikramiye 
Konyada son -yağan yağmurlarda vereceğini ilan etmiştir. 

Ahmet Faki mehalleıinde tahsildar Tanıttırılan beynelmilel do
Ali Efendinin .Jnrı yıkılmıı, bir kiti landrrıcı ayni zamanda müthiş 
ölmüıtür ' bir kalpazandir ve en zryade sey 

Olen Ayrancı nahiyesinden 16 yahin çeklerini taklit ederek bü
yaılarndıa 0mer isminde bir cenç· tün dünyada müreffehen geçin- 1 
tir. mektedir. Bütün dünya polisle- 1 

Defterdar tayinleri ri tarafından aranılmakta olan 1 
Yaz havası Ank d f d bu beynelmilel kalpazan Ruın-ı 

ZONGULDAK 17-lkiüç cünden . ara e_ ter arı Hüseyin ca, Almanca, Fransızca, Romen . 
beri havalar yaz cibidir. Maamafih Avnı .B. Mersın defterdarlrfma, ce, İngilizce, İtalyanca konuş- _ _ _,,,_.., ..... 
bir fırtınadan korkulmaktadır. Mersın defterdarı Fuat B. İçel maktadrr. Muhtelif isimler taşı- Mulıtelıf isim/u ta~ıyan beyne 

Çok teni bir cinayet defterdarlığına, İsparta defter- makta olan bu adamın en çok dolandırıcının rtsml 

S. "h' d 18 d . . darr Fehmi B. Aksaray defter- olarak Vasi! Morgolesku, Jan 1892 senesile 1902 seneai a ıvrı ıaar a yatın a Alı il• • İ B "l D' · · M · 
· d b" e . ş . H darlıgrna, stanbul Emlikı· met ası• ımıtrı orgolesku, Vı- da Bükreşte dog·dug·u tahtn mm e n C nç yengeaı azıye a- 1 V T N' 

nıma tasallut etmi, ve nefretle redde ruke müdürü Ali Rıza B. İspar- ta ası 1• ıno Valebraka, .J~ clilmekte~ir. ~.u k1!r?a~ kı 
dilmeıinden muğber olarak yen e•i· ta defterdarlril:llla t&:yin ed"I . J?rgol~s.ko, Fransua Detrevız ı- zanrn resunle~ı polısımıze \. 
_, __ .. ,.. •. il' • 1 mış sımlennı taşımaktadır, Nerede caret o<lalan ıJ,. h~ak;ıl~= 
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Karar verildi 

--·-(Bas tarafı birınci sahifada) 

ihracatımızın 
murakabesi 

' , 
liervet ve Arnavut Cemil 3 er a- (Baş tarafı birinci sahifada) 
tba mahkum edildi. Meb'us "."~h . k tulmuş erik kayısı ve 

ı B ı · b" ı den soy- zın, uru ' .. as cerı ır mese e f r "bi meyvelerin ne şekil 
lcdtği bir takım sözlerden d~la- şe ~~·!1de olınası ıazım gele
tı 6 ay müddetle lstanbulda ıka ve - . 

1ambalajın nasıl yapıla
~etine, diğer maznunlar İbra- ~:i~' nizamnamede tesbit edil
lııınin kardeşi AbdullaEh S_es gvau- miştir Harice meyve sevkeden 
ıete · ··a·· ·· v dat mın a · . k sı mu uru e "nhisa ler Keyfiyeti bir beyanname ıle 
at Abdullah, Feyzi ve ıb t~ ihbara mecburdurlar. Bu ihbar-
tnemurlarından İhsanın erae ·· · "hraç edilecek . . . name uzerıne ı 

ne ~arar verılmı~~ır: atı partiler, murakabe memurları 
~~~~ ~~~~~~~= ~~:; reiıi tarafından kontrol ediliyor. N!-

Pvıustafa PafA ile g<;rüıtüm. P&f'l Hz. 1 zamnameye muvaf~k ~lmadıg~ 
ç.,nakkaledelô gizli teşkilat, Balıke- tebeyyün eden partılerın sevkı 
•i_rlilerin muhak'.""eıi ve divanı har- menolunuyor. 
bın son vuiyetı hakkında fU beya- Bu işte kontrol masrafını 
natıa bulunmuftur: ka k .' · h .. kUın tr> mali 
. _ Çanakkale ve ha~~sinde tev- Ç~ ı;:ıa ıçın U e ,.- emi 

kır edilerek buraya ıretırılen 11 ph- , bir küllfet alınmamıştır:. Y .Ş 
•ın irtica ve gizli bir teşlilaUa alaka· ihracatından alınan kuçük bıc 
d~r oldukları anlatılmıştır. Bunların resim ile bu masraf kapatılmak 
dıvan1 harp iıtintak hakimliğince ifa. tadır Nizamname Romanyada 
iclcrinin alı~mas~ ~-itmek . üzerecf-'.~· 931 s~nesi bidayetinden beri tat 

u tebekenın Turkun yenı amentu· . 
•ii llaını altında yazdığı bir beyaıına· bik edilmektedır. 
llıeıi vardır ki elde ettiğimiz bu be- Sayısı çok olmaya_n b.v:ı ha
~.-"name hükumet aleyhinde ıırf ir- ris muhtekir tacirlenn ihra~t 
~·~ tohumunu serpmek için cahil a· işl~rinde yaptıkları hileler y~
d •lınin hiuiyatı diniyeaini tahrik e· .. den, ihracat ticaretimizın 
•n hezeyanl11atırlar doludur. ~ d - ararlar düsünülürse, 

Biraz sonra bu beyannemeyi neı· ugra ıgı z . k ·b · he-
rediJırı-'- .. . . . ...c.,_,._ mevzuu bahıs mura a enın 

a1. uzere ııze venrım. ı ftAllL • .., • bu 
•dilecek oluraa bunu yazanların na· men tatbiki icap ettıg~ne ve .. 
>nua ile, haya ile, vatan hiui ile zer- tedbirin geç bile kaldıgma huk-
••ce alakaları olmadığı anlatılır. metmek icap eder. 
~·· Bu~l'.':r öyle insanlar~ır k~. "!' bü: Eğer hükumet ve alakadac-
d uk dutunce ve gayelen hukumetı b t rübetlere ve hariç-
•virmek ve aırf kendi menfaatlerini lar U acı ec . d' b" 

MlLLIYf.T 

Bilmecemiz 

•llaı•c••bin h•ll•dll.Uı 
ı•lrll 

1 1 ••• 6 1 • t 10 1 

6•glttlr.J bl/111ec•111l:z 
Soldan sağa ve yukardan atağ« 
ı - Nota (2. Sada (3) . 
2 - Rabıt edatı (3). Arslanın 

arkadaşı (6) . 
3 - Bir göz rengi ( 3). İstifade 

(5). 
4 - Cet (3). Yol (2). 

ÇARŞ.UIB.\ ıs ŞUBAT 

lstanbul dördüncü icra dAiresinden: 
Dosya numar•sı: 926-6759 
Gnloıada Emekyemcz ıuhıllı· 

sınin Okçumusa sokağındı Yuvın 
ve biraderi Aııastıs efendilerin uh· 
delerinde olan atik 46 ve 48 cedit 
50,52 numaralı arılık: mahalli m~te· 
rek k• llıuılmak üzere tahtında berber 
dükklnı bulunu ıparcmaıı muma• 
ileyhimanın borçlarından dola}ı otuz 
gün müddetle ibalcl evvelive mU· 
7.ayedesine vız edllmtşılr. 

lemin etmektir. Gayeleri uğurunda teki misallere bakarak cıd ~ ır 
lı,,,.feyi fedadan çekinmeyen adamlar vaziyet almağa karar venrs~, 
dır. bizim memleketimizde, ihtı-
• Şebtkenin elemanları da bir ta- ımıza uygun bir murakabe 

5 _Yama (2). Su (Z). Srvamakl 
(4). 

6 - Temiz (3). Gelir (4). 

Hududu; Tramvay caddesi, psold 
hanesi, psıltl fabrikası, Behmeberan 
aparıımanile mahdut kayden yliz 
kırk iki aqın mahallinde icra edilen 
tetkikat neticesinde yüz yeım)t se· 
klz arşın araziden yüz altmış dokuz 
arşın murabbaı üzerine bodrum ka· 
tile yedi kat Uzerinc bina edilmiş· 
tir. Dcruaunda umumi terkos elek· 
rik havı gazı tertibatı ı ardır. Müş· 
temillıı sekiz koridor \'t bır antre, 
otuz oda, yedi mutfak, beş banyo 
mahalli' üç alaturka beı ılafrnngı 

olmak üzere beı hali, doıt şshnlş, 
beş kömürlük iki aydıolık mıhall~ 

bir mağazadan ibarettir, Bunlardın 
birinci katta Sılamon, ikinci kattı 
Kohen Oçüncü katta Molz dördUncll 
kattı Vi11li kaz beşinci katta mösyö 
Jorjuva ve dükkanda Uya Esall efen
diler milıteclren oturmaktadır. Bun· 

dan fazla malOmıt 926 - 6759 au· 
maralı dosyasında münderiç olup 
müracut oiunabllır. lsıanbul icra 
dairesi müzayede fubeslnde 28-S-931 
wlhlnd• sut on domea on alcaya 
kadar müzayedesi icta cdileeebinden 
kıymed mnbaaımenenio' yüzdı onu 
niıbcdnde P.Y' ıkçc.olnl alarak lşıan
bul dördüncil icra memurlutuoı 

bizzat veya btlveUle müracaat edil-

" 1m · ki 1 d "bar tbr" yac ·· 
8 scrserı sarı ı ar an ı e ·ı 1 .... b !makta 0 kadar mus-
unların ve din perdesi altında kadın usu unu .u 

1~rrn gö"üılerine yazılar yazarak, külat çekılmez sanıyoruz. 
"S 6 s· · b'usu en benim Allahımam diye öpen ıırt me 
tarikat dütkünlerinin m~ıhakemesine MAHMUT 
bnyraındnn sonra başhyacağrz. ı ı teıt • 1 

Balıke.irlilerin muhakemesine Etablı" vesı·kaları 
fl•lince, Bahlıesirde istiklal gazeteoi-

7 - Şekerli çörek (5). Başına bir 
(H) gelince mesken olur. (3). 

8 - İsmi sdat yapan edat (2). 
Yapmak (3). Lfilıim (2). 

9 - Hakimin doğru kararı (7). 
10 - İncelik (7). Nota .Z). 
11 - Beyaz (2). 

ne de 'kaymakam jandarma kuman- . . · h"f d ) Malullere tevziat 
danlarına ve nahiye müdürlerine inan (Baş tarafı bınn~ı sa 1 a a • . 
11\ayınız." diye inti"'r eden yazıların _ Koıniıyonan ~.lgaaı _hakkında Asken malullere ve yetiınle-
buı:ünkü muh~kcmeye göre mezkur bir karar yoktu~ ve böyle bır feY ~la rine tevziat için kaymakamlık
~~ıete •ahibi lbrahim Süruri Bey t~- cağını zaıın~1;""Y~~. Bun.un mum !arda toplanan komisyonlar bu-
afından yazıldığı ve bunların da hu- kün olma11 ı.çın ıki hiikiımetin de mu .. . . d ki di 

lı~ıneti zala düşürecek vaziyet ihdu ....takati Jimndır. gunBıçtı.':113nk.~ .ec~ edar r. . . 
•iliği anlatılmaktadır. Yapılabilirse ıayet iyi olur.lıtanbul ugu U ıçtıma tevzıat ı-

Gene anlatılıyor ki bunlar din n da etabli vesikası tevziab cünde llOa çin kat'i karar verilecektir. Bay
tl"kacılık namı altmda siyaıi maksat yüz altmqa çıkanlmqtır. Bunu 350 ram olduğu için malfillere ve i&-

ını ~.ine çallJlllı~~dır. . ye i.baliia çallfıyonız. . tihkakı olan ailelerine derhal 
ldaret orfiye temdıdine gelınce iz- Bittabi fstanbulda vazıyete naza- . • • 

ll"ıir ve lıtanbul gazetelerinden bazı. tabii vesikuı teTziatınıa daha tevzıat yapılması temın edile-1 raa e ktir Ha A • _ _,_ ba 
•rında idarei örfiyenin temdit edlle- ıür'atle yapılmuına imkan yoldur. ce • ttli ıcap -rıııe yra 
ceğj yazslmııtır. Bu haberleri ll1ITetİ Teknik bir takan huouaat para tev mm birinci günü tevziat yapda
lcat'iyede telaıip edebilirıiaiz. Bütün siab itlerini uzatıyor. Komiayonun caktır. 
llııdıakemeleri, baynmdan oonra daha ne kadar müddet çalqmus li-
batlayarak bu ay nihayetine kadar zım geldiği ıimditik ı.at'i olarak kea- Lik maçları 
bitirecefiz.,. tirilemez. İ bul 1 · h y' · 

Menemen gençliği nerede? Bu müddetin üç aydan fazla ola- stan at etızm e etın-
MENEMEN 17- Galataaaraylı iz- cağı muhakkaktır. F~ her halde den: 

c.iler bugün iki kamyonetle lzmirden bir sene de.ıü~.m~yecekbr.,. 19/2/931 perşembe akşamı 
~raya geldiler, divanı harpte Balıke Pazarı"!' gu?u. yapılacak 01~ he Galatasaray Lokalinde icra e
llr~ilerin muhakemeıini dinlediler. yeti umumıye ıçtimaı ruzname11nde dilecek voleybol lik maçlan: 
~'"• Muıtafa Paıayı ziyaret ederek' başmura~~ıımızın behem~. bulu~ Hil!l - K 
hadise münaıebetile teessürlerini be- maımı 11tilzam edecek mühim lıir asmıpaşa 
tan ettiler izcilerin Kubiliyın batı· mesele olmadığından o zamana ka- Galatasaray - Vefa 
0ın kesildiİi yerin fotografmı aldılar, dar Tevf~ ~il BeyAnkaradan gel Pera - Beykoz. Hakemleri 

mesi illn olunur. 1 

lsıanbul ısllre ikinci ılcaret 

mıhkemesind1 ... n: 
Galatada Çinili Hıhtım hanında 

kl!n Marln Mansn>iyon Follmltet 
tlrked tarafından lscanbulda Sell· 
met hanında dalrei mıbsusasında 

ublbi paşa zade Ahmet B. aleyhine 
ikame olunın alacak davaıından do
layı kendisine yapılın ı.bligaıa mU-lllezarını ziyaret ederek çelenkler koy meıe de •.ç~ y~pılacalrtır. • Galatasaraydan Seyfi Bey. 

dular, sonra lzmire avdet ettiler. Gayrımubadıller kongresı • • 
. Menemende gençlik olduğunu i~ Gayri miibadil!er.cemiyeti ... ~~i Sınema • Tıyatro 

d"'. eden gençlerden hiç birisi kendi• kongresi ayın 25 ıncı çarpmba gunıı • 
lerıne refakatte bulunmadı. Galata- aaat )4 te Türkocaiında toplanacak s. B. Darülbedayı 
j""aylılar bu cihetten müteenirdir- tır. temelllerl 

1 
baş!r tarafından da retiye zahrına 
verilen meşrubauan mumılleyhin 

ikametgAbının meçhul •ldugu anla· 
şıldıfından hukuk urnl muhakeme· 

er. izcilerin birisi bana: "Biz her Kongrenin çok hararetli olacağı ve _ 
Yerele gençler tarafından karıdanı- bilhaıta tevziat itlerinin ~Si ten ISTlftBll. uıırnı Bu akşam 
•ız, fakat burada gençlik eoeri ırör- kitleri mucip olacağı söylenmekte- ~ ~ ~ IWI saat il,SO da 
h\ecfik,, dedi. dir. 

İ:unir ve Menemen civarına seya- Yunanlılardan alman tazminatla FERMANU 
hate çıknut olan Galataııaray izcileri tehrimizde yep~ olan teTz.iat DELi 
bayram ertesi avdet edeceklerdir. bitirilmek üzercdır. . . Hazretleri 

B Bayram ertesi htanbul barıcınd"' I I Ursıt/ı Şeyh Menemene kilere de tevziat yapılacaktır. 
gönderildi Aııl istihkaklara tekabül ede- 1111 IC.ımedl: 

BURSA 17 (Milliyet) - cek boıı<> tevziatına .. ııelin~, _bunun S perde 
Orha:ngazide tevkif edilen nak için Yunanistana gonderilmesı •;nı;•· Yızruı: 
Şibend' hi Ş fedd. d.. karrer takdiri kıymet heyetlennın 11111111 Müsahlp zade 
bura 

1 şe~ ·ım· era b 
1.1!" un hazırlıkları ilı:ınal olunmuştur. 

. ya getırı ış ve ugun evra Hareket için bükfunetia tebliııalı Celll il. 
lc_ıle birlikte Menemene gönde- beklenmektedir. Cemiyet, itlerin teo- Bu akşam üniformalı zabitanı 
tı.lıniştir. rii için hükiımet nezdinde t....,blıüaat biletlerd• tenzlllt vaıdır. 

ta bulunmuıtur. Gişe ber gün sut IS den ltlbı· 

Dayak 
ren açıktır. 

Alcı yıımdaa aşı#ı çocuklu 
dvııroyı kabul edilmez. 

23 Şubat pazartesi gUnil akşamı 
mevsimin en son Karagöz balosu, 
mukell ve maskesiz. 

Şirketi Hayriye müte
hassıs getirtmemiş 

(Baş tarafı birinci sahifada) Şirketi Hayriyenin ıslahı için A,,. 

.. - Böyle bir şeyden haberdar de- rup~dan . getirilen müteha11ıd~ 
ğılım. Maa~afi memuriyet mes'uliyet tetkıkat ıcra ed':'"ek r~ı~ pr~~ ___ E_k_l_e_r_t_ı'_y_a_tr_o_S_U __ 
le beraberdır. Memuriyet ha atında tin liman idaresıne tevdı ettıklerını 
mesul olınıyan memur vazif k hak bir refikimiz yazıyordu. Tel. Heyoglu R45 
kile sarıl~amış ~emektir. ç~ ge- Bu husuıta yaptığmıız tahkika~ 
niş ve mutene~vı oJa_n vazifem ara- ıröre ne dairenin ı~lihı hakkında .':""· Yunan Operet - Revüsü 
aında ıeklen c~rme ~iltabih bazı va- tehaı1ıı celbedilınıı. ve ne de_ ~yle Olimpia Kantioti - Riçiardi 
ziyetler tahaddus etm11 olması ve bun bir rapor tanzim edilerek meclm İlla- Bu akşam "Çambazhane 
dan mes'ul tutulmaklığım mihnkün- reıine tevdi ediJmittir. Prensesi". 
dür. Felaket bu s~le cevap vereme- Teşekkür 
tnektedir. Bu mesuliyetten teessür de 
ğil hazediyorum. Anneler Birliğinden: 

Çünkü ben ve her vazife aşıkı me Himayei Etfal cemiyetinin tahtı 
ll"luru koruyan mes'uliyet hissidir. i<!"resinde bulunan Beyazıtta fakülte 
llfeınuriyet hayatımda ara sıra mes'- bınaaı karşıamdaki Süt daınl~s~n~an 
l1liyetin "de karşımıza çıkmasından ~üt alan çocuklara Anneler bırlığine 
zara l ınsanıyet pcrver bazı tüccar tarafın· 

.~ ge mcz. B "u .. kran H~nım dan teberrü edilen kumaılardan teda 
"'uammer ey ve ':l "k 1 k ıb· 1 . b .. kü "'es 1 . d d h klanı ve aile rı o unan çocu e ıse erı ugun 
e esın e vatan aş a r•r<amba aünü aaat 14 te Süt ~--la 

seref · k k · · ka nun ver r ' " """' d' . ını urtarma açın nu . aında tevzi edilecektir. Anneler birli-
t ığı salahiyet dahilinde h~rşeyı r.~P- ği tebertüatta bulunan tüccaranı mu 
h'f1· Haberdar olup men etmedıgım tebereye alenen teşekkürü bir vazife 

r taarruz da yoktur. dd deri . 
lı Çok güzel farkettiğim sali!ıiyet a r·· kocağmda bayramlqma 
• Udud~nu da tecavüz etmiş olmadı- ur ik" · cününe tesadüf 
rına vıcdanen mutmainim. Vicdanım Bayramın ... ~ncı t l4 ile 16 ara-
u~urunda beriüzzimme oldukça bu- ~den cuma ırunu ııaa L-.--ı ıla··'-

~u ,..., d "d T""rkoca....,da -,..--llll! -=-"'"zasın R ı ad makamlara ve lü sıııda u •"' rd-ı · t.trif· 
b~ görülürse hikimlere de anlata· tır. Bütün Ocaklı ka ..,...,. 
ıl~e~itn tabiidir... Jeri rica ohılılır• 

Dr. HORHORUNl 
Belsoğukluğu Frengi ademi iktidar 
tedavihınesi. Beyoğlu Tokadıyan ya
nında Mektep sol.ak SS Tel 3152 

Hıllç i keielerinde mazbut 404 
ıdeı kayın varil tahtası ile 48 adet 
gürgen 1 O adet meşe keresıcsl 160 
kilo kekik otu ve 160 adet kayın 
araba dlııgili 200 kilo me~e kömürU 
5-3·931 perıembe günü ihale edil· 
mek üzere miltayedeye çıkanlmışnr. 
lnhat almak isteyen tıllplerin orman 
mUdlriyetlne ve yevmti mezkdrdı 
saat üç buçukta defterdarlık biH· 
sındakl ihale komiıvonunı müracaat· 

lan. 

!eri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince hakkındı bir ay müddet
le tebllğaı terasını karar vertlmi~ ve 
yevmi tahkikat 2J-3·931 pazar giınü 
saat 14 de talik kılınmış olduğun· 
dan yevmi ve saati mezlı:iırda mah· 
kcmede iıpıca vücut etmeJigi 11k· 
dirde ununu mezkarun 398 el mad· 
deıl mucibince hıkkında gıyap ka
ran ittihaz olunacağı teblll maka· 
mını kaim olmak üzere llAn olunur. 

Yedinci icra memurluğundan: 

Bir dcyni mıbkQmüa hihin te
mini için idrak etmiş mahcuz sebze 
Ye bir katır fehri halin 23 uncü 
pazartesi günü sut 11 de sacılaca· 
ğından talip o!anl.rın Hnsto oğlu 
Yorgl efencllnin müstecir olduğu 

yedikulede Evhadeddln mahaleslnde 
79-81 No. lu bos11nı gelmeleri ilan 
olunur. 

Beşi<taı ikinci Sulh Hukuk ınah· 
kımesinden: 

Bqiktaş.ata \'!~ne zade meballe· 
ıinde çeşme meyd.1nı sokağındı 
6 'o. lı hanede mukim Manastırlı 
Mlhir Bey mahdumu Tekiyyüdin 
Beye aynı hanede mukim Eşref !le
yin vasi tavla edlidlğl allkadaranca 
malılm olııı°ak üzere illn olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

ElektriJ< elestlkiıetinin tanzimi 
için tenı·ii kuu aleti,, hıkkındalcl 
icat için $inal mtidürlyetl umumi 
vesiniden .ıtibsal edilmiş olan l'4 
~ubat 1927 11rlh ve 556 numaralı 
ihtira beratı hıli.lıDda bu kere baş
kasına !erat vcı ahut icarı verilece· 
ğinden mezkQr Jhtirayı satın •imale 
veyahut istlcar etmek arzusunda 
bulunan >.evatın lstanbul Yeni pos
tahane ark»ındı Aşır l~fendi kiltup· 
hanc;i cıtlde<ınde Turk.iye han No. 
18-~2 de mukim >ekılı il. \ı·. ISTOK 
l·:C-:ndi\\! mliracıac ıı:· nelen. 

l 91! 1 . 

Yeni yol rnka~ ~ 400 1 -1.0 ı ı O Viktorya ve Mari H. 
Hatboyu sakağı ,, 3806 380 60 Eleni Hanım 

Y eşilköyde Şevketiye mahallesinde vaki hali 
arsalardan ibaret olup sahiplerinin mahalli ika
metleri meçhul ve vergilerinin tahsiline imkan 
bulunamayan balada esamileri yazılı zevatın ver
giye olan borçlarının temini tahsili zımnında mez
kur arsaların satış muamelesi 26 şubat 931 per
şembe günü saat 15 te Bakırköy kazası idare 
heyetinde yapılacağı ilan olunur. 

lzınir Maaril Mü~ürlü~On~en: 
Menemende istasyon caddesinde kain natamam mektebin ikmall 

inşası 16-2-931 tarihinden itilıarcn yirmı gun müddetle ve kapalı 

zarf usulilı: mün:ıkasaya konulmuştur. lnşa<ına talip olanlanıı keşif

name, Proje, fonııi ~artname ve münakasa kaimeıini görmek üzere 

hergün lzroir, Ankara, lstanbul Maarif mlldiırliıklerinc ve münaka

saya iştirak etmek LZcrc de 8·3 93 l pazar ıı;ünü lzmir vilAyetl 
daimi encümenine müracaatları. 

Uşak Şayak 
Şirketinden: 

Fabrikası T. A. 

930 senesi alelade ıçtımaı umumlsi 25 mart 931 çarşamba 
günü saat 11 alafrangada fabrika binasında içtima edecektir. Ni

zamnamei mahsuııamıı mevıdı ahkAmına nauran hisse sahiplerinin 

hisse senetlerini veya veı.aiki muceberelerini fabrika müdüriyetine 

ibraz eylemelerini rica eyleriz. 

ı - BilAnçonun tetkik ve tasdiki" 
2 Meclisi idare ve murakıp raporları kıraati. 

3 Meclisi idarenin ibrası : Ahmet efendinill azalıfının 
heyeti umuıniyece tasdiki. 

4 Murakıp tayin ye ücretinin takarruriı. 

Kereste ve yaş sebze münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Otuz iki metro mik'ap kereste ve 18 kalem muhtellfülcins yaş 

sebze 5-3·93 I tarihine mü,;adif perşembe günü saat 14 ve 15 te 

ihaleleri icra edilmek ıizere ayrı ayrı milnakasai aleniyeye vazolun 

mustur. Taliplerin şartnam~lerini görmek üzere Orta!.öy caddesinde 

kAin mektebe ve munakasay.1 iştirak edeceklerin lstanbul iktısadt 
müesseseler muhasebeciligine tevdi edecekleri teminatı muvakkate 

makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezkılrda mektepte muteşekkll 
komisyonu mahsusuna müracaatlan 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Arif Efendi ve Seher ve Nesibe Hanımlann bil'asale ve sagire 

Emine Remzivc ve Esma Hikmet Hanımlar ile sajttr Muammer 
Mustafa Efendi namlarına vasiyeleri mumalleyha Seher Hanımın 

'.ıilvcsaye 8398 ikraz numaralı deyn senedi muclbince istikraz 

eyledikleri mehldğ mukabilinde sandığımız namına mcrhun bulu

nan Salınatomrukca Kcfevi mahallesinde Ta~çı sokağında eski ve 
yeni 2 numaralı bir münhedim hane ar.ıasının tamamı vadesi hi· 

tamında borcun ödenmemesi hasebile müza)cdeye çıkarılarak yilZ 

seksen beş lira bedel mukabilınde müşterisi namına lcat't karan 

çclilmiş vo istıkraz esnasında borçluların tayin eyledikleri ikamet

gAhlarına tebligat ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname 

zııhrına mahallc>i hey'etl lhtiyariyesince yazılan meşrubattan borç

luların ikamctgahlannın meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan 
ilan tarihinden itibaren üc gün zarfında borç tamamen ödenmediği 
takdirde mezkur arsanın müşterisi namınıt kat'! feraj!: muamelesinin 
icra kılınacajtı cchliıt makamına kaim almak üzere ilftn olunur. 

Dr. Taşçiyan 
Belsogukluğu ı e ~'rengi tedavi· 

hanesi. l~ıninönü Minasvın eczanesi 
karşı sokağında No. + 

Sahlık Eczane 
Beyoğlunun en işlek ve mühim 

bir mevkiindc lııılunaıı bir eczane 

satılık.ur. Talıplcrin SISA ecıa 
deposuna müracıtları. 

Haliı; iskelelerinde muhafz 

olup 12-2-93 ı pazar günu ihale 
edilmek üzere müzayedeye mevzu 
ı O adet kayın sandal gürcğİ 

ile 200 kilo mahlut kömure 
ait muzaycde müddeti 22·29-31 

Pazu gunline kadar temdit 
edilmi~tir Taliplerin yevmi 
ınezkurda saat üçte Defterdarlık 

binasındaki ihale kemisyonuna 

ı::elmckri. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ frengi; Udsoıukluğu ve 

ademi iktidar muayene vı: elektrik 
tedavihıocsi. K:ıraköy Börekçi hmn 
5ırasında No. 34 

pertevniyai Vakfından: 
Şişlide 17.zet Paşa ı;okığında V ı· 

ilde apartımanının !, 2, 5, 8, 12 N o. 
daird•ri kiraya 'erilmek üzre yirmi 
gün müddetle müzayedeye konul· 
ınuşcur. Taliplerin mnzıyede günü 
oiar"lk tayin cdılen fubıcın 24 Uncu 
,alı günu saat on beşe kadar lstınbul 
E:kıf. müdüriyetinde. Perıevnlyal 
\ akfı ıdare:-ıne Ytyı ıdıre encüme· 
nsu•ı mürcaat eylemelerl 

Zayi: Teşvikiye ~iifwı memur
luğundan almış olduğum nUfus tez· 
kere vo aynı aslıerlilt fubeıinden 
verilmiş bill müddet meıunlveı 
vesikamı zayi ettim. Y cnilcrini ;lı
cat;ımdan bü.kiımlerl 1oktur. Teıri 
kiye a.kerllk ~ubeıinc mensup cf. 
raddın • 22 dotumlıı ~ti otlu rııcmct. 

•' 
2 -

1 s.~~~:,:~~,~~: 
llaşı l\ ~~6~ ~u·ı: ,\- r. •l: 
Sirked ~Uhilr.hı 1.&de ham 1 
2740 

Mersin postası 
( İ:\l~BOLU ) vapuru ı?O 

Şubat ~ııma l O da Galata· 

dan Çanakkale, lzmir, Kullu,, 
Bodrum,Rado,,~·cthiye, .'\.ntnha, 

AlAlye, Mersin'e kalk.ac;ık 

dönüşte Taşucu, Anamor, 
Finike, Andi!li, Kalkan, Çan~· . 

kale, Gelibotu ·ytt uğrııracaktır -

Trabzon ikinci 
postası 

( KMradeniz) vapuru 19 
Şubat perşembe ak~amı Galnca 
dan loebolu, Sinop, Sams.ırı, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, l Iopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polııthane 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Fal
sa, Ünye, Samsun, lnebolıı., 
Zonguldıga ugra yacaktır. 

Bllul TlJllH 
?İYANGOSU 

2. ci keşide 11 Mar 
1931 dedir. 

lstanbul Rıhtım, 
Dok ve Antrepo 

Tnrk şirketi 
'ticaret kanuııunan 361 inci mıd 

desine ve nizamname! dAhıtı ıhb
mını tevfikan lstanbul Rıhtım, Dok 
ve Antrepo Türk Şirketi hisscdaranı 
25 mart 1931 çarş•mbı gUnU aııı 

12 de btanbıılda Galıtada Osmaııh 
Bankası Müdirıyeti umamlyeıinde 
ıdlyen içtima edecek olan bey'eıt 

umumiyeye davet olunurlar. 
Ruznamel mUzakerat: 

Meclisi idare raporu. 
Murakıbın raporu, 
Blllnço ve besabıcın tudlkile 

~kir Ye zarar .. heoıbının bakly.,. 
lıdkındı meclisi idarenin teklifııı. 

Şirketin idare! umuraiyeslle mıi 
ltellef olan mcclisl idarı aza•ı ile 
müdüre verilecek [ücrenn tayin n 
teopld bıkkındı mecliıi idareye u 
llhiyet ltas~ 

Sirkede muımeltn licariye icrısı 
için mecllJI idare lza11na mezuniyet 
İtUI, 

Meclisi idare a.ıası intihabı. 
Mur.kıp tayini Ue mum&il cyhune 

verilecek ücretin teıplıt. 

HlsıedAran, nlzamnamci dahllinin 
'l:l inci maddesinde muharrer hisse 
tevdll muamelesini Ticaret kanunu· 
nun 371 inci maddesine tevlibn 
y .. mı içtimadan 14akıi hir hafta 
evel icra edeceklerdir. Uissedaranın 
arzusuna göre işbu hisselerin ğerek 
lstanbal, Parls ;eyı Londrı'da ( >s 
manh Baııkasına gerek tirketln m:r
kezi idareılııe tevdii caizdir. 

Meclisi idare 

Evkaf tekaüt ve 
Yetim maaşatı 

( 991 ) senesi birinci yoklaın:ı,sı 
fubaıın (23) ciı paı.artesl gününd :ı 
itibaren Müdlrlyeı m"h>Sebc k•I . 
ınlnce yapılıc.tk, "' i> ~ gun devam 
edecekti• 

Erbabı mu• bizzat milrac.ıat 
edecek ve lhti ar hereılerinden alı 
cıkları ilmıihaberk·i mensup olduk 
tın kaza ve nıhi e kaym>kım ı 

müdlrlerine ta dik eıtıtecclı rc.nı~ 

!ienet \e cü~dan •e nufus tezkere 
lerini beraber ~etirecektır. 

Zayi: 3320 numerolıı oıobiısun 

pl4kasının teki zayi edilmiştir. re
nl<lni alıcıfım. l lukmiı rnktar. 

Faım ı Feride 

" """ """'••dtııı~ J tur. -----...-....-.:. 



' 
ı 
1 

: 

'. . 

' 't 
ı 1 
1 

1 

, 

• 

( 

r 
r 

r 
( 

l 
l 

-• 
J 

c 
~ 

r 1 ı r. 
~ 

• 

c 

' 
i 

• 
\ 

1 e 
• 1 

' 

J ~ 

~" ; . 
1 ') 
: . 

' 8 
l t 

( 

1 ) 

•• 

"• 
-~· 

6 

Osman Ferruh vı senai Kazmirci ~ 
( ".1bık Stein) Beyojtlu lstikW caddesi No. 303 

~·ocuk dbislerl 375 K:btan 1 ~rkelı. palıoları: 1095 .~b tann 
ıtı aren m are 

Çocuk paltoları: 695 _ Erkek kostümleri 1395 ,, 
l•ışambal :ır · 895 ,. rençkotlar: 1695 ,. 

Rekabet kalı ul etmeyecek derecede ucuı olan flatlmmı:ı: 

daima peşin parıı ile satmak hususunda herkes için faydalı 

olan prensipinıİzin hı r neticesidir • 
F i atla rımızdaki bu ~t."Uzluk ayni zamanda gerek İstanbul 

merkczım izde ve gerek taşra şubelerimizde müşterilerimizin git 
tikçr artmakta olma~mdan ileri gelmektedir 

ısmarlama kostümler 
~:msııl•iz Hatlarla imi! edilir. 

Yeni Makastarımız mükemmeldir. ... 
11:rnlak ve Eytam Bankasından: 

Taksitle Satılık Emlak 
Istanbul, Beyoğlunda Zincirli

kuyuda kas1r ittisa~inde ve Sa
randi çiftliği namile maruf arazi 
müştemilatile birlikte ve senevi 
taksitle satılıktır. ihale 2 mart 931 
pazartesi günü Ankarada Banka 
idare ıneclisi huzurile yapılacak
tır. Teminat 1500 liradır. Bu hu
susta tafsilat isteyenler Istanbul, 
Jzmir şube !erimize veya lJmuın 
müdürlük Emlak idaresine mü
racaat edebilirler . 
••••••••••••••••••••••••••• 
i -Azizim çolulu çocotu ılmış böyle nereye k()fuyorsun? 

- Nereye oldcık ıyıklı:obı ıhruyı ... 
Öyle iıe en şık, en saglim ve en ucuz satan 

Beyoglu'ndı lstildil cıddesinde 

i AMiRALiS 
• Kundura matazasına gidiniz ••••• 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
müdürlüğünden: 

Satılık Em lak 
Biiyükadada Maden mahallesinde Türk Yılmaz sokağında 62 

yeni Eml:\k numaralı takriben 34970 metro murabbaı bostan 
müştlmirntilc beraber ve sekiz senelik taksitle sHılıktır . 

ihale 23 ~ubaı 1931 pazartesi günü Ankarada Banka idare 
meclisi huzurilc yapılacakt!r. Teminat 700 liradır. Bu husustıılJ 
tafsilAt almak isteyenler Istanbul, lzmir ~ubelcrimize veya Umum 
~hid ii r1'i k ~:mlak idaresine müraaıat edehilirler. ........... , ........................ ... 

(;ü t d ; es müsabakasında yüksek muvaffakiyetler kazanan 

Safiye, Hatice ve Mahmure 
Hanımları M n LEN R n J'dg dinle_y~ -
her akc;am U U Uu ceksınız. .......................................... 
Galatasaray lisesi müdiriyetinden: 
1 - Talebemizin 1930 - 1931 ders yılı üçüncü 

taksit tedris ücretinin şubatın yirmi beşinci gü
nünden itibaren tahsiline başlanılacak ve bu mu
amele martın onuncu günü nihayetine kadar de
vam edecek ve tayin olunan bu müddet zarhnda 
taksitini vermiyen talebe hakkında talimatname 
ahkamına tevfikan muamele yapılacaktır. 

2 - Yüzde yirmi tenzilata tabi olan talebe 
pederlerinin memur veya mütekait ve yahut ken
dilerinin eytam maaşı almakta olduklanıu teyit 
eder vesaiki ibraza mecburdurlar. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tunel meydan.nda5'l3 

l\ULLlYf.T 1 :AıtSBl\IBA 11\ Jı).) ı 

• 
Niçin Düşünüyorsunuz? Iktısat Vekaletinden: 

Ankarada inşa edilmekte olan 
Zirai ve Baytar! enstitülerinin ka
lorifer tesisatı hakkında ve 5-9-
13-17 şubat 931 tarihlerinde Cüm 
huriyet, Milliyet, Akşam ve Ha
kimiyetimilliye gazetelerile neş
rettirilen ilanda beyan olunan bu 
tesisata ait muhammen bedeli o
lan (170,000) yüz yetmiş bin lira
nın dercedilmemiş olmasına bi
naen alakadarların bu mikdar 
üzerinden 0/0 7 ,5 teminatlarile bir
likte ve yevmi ihale olan 12 mart 
931 tarihinde saat 16 da lkbsat 
Vekaleti Ziraat Müsteşarlığı kıs
mında müteşekkil inşaat komis
yonuna müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Cocuğunuza 

Vereceğiniz 

En güzel 
Bayram Hediyesi 
KUMBARA dı 

Bir 

KUMBARA 

Alınız 

lstanbul Jandarma imalathane müdürlüğünden: 
ı- 5000-7000 yatak 'ft 10000·13000 yasak kılılı mamul olarak satı 

ıhnmak üue kapalı zarflı mllnıkauyı konolmutnır. 
1- MUnakasanın ihaleli 23 fllbat 931 par1ne1I gilnli Nil 14 te ya 

lıcütır. 

8- l'ılıfht bıa nl111unHI ıbaı n anıl ve fartnımeal lmılltbanedt1 

verilir. ' 
+- Mezk6r mıkt1rda ıHmul kıhflınn lıa11nı talip olınl1r teklif mıı 

ıuplın ve ıemlılın mııvakkatelerlle beraber lmılltb&Dede müteşeltldl koıııl 
yona mürıcaıtlın ilin olunur. 

Gayrimübadiller Cemiyetinden; 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 
Ekseriyet olamamasından dolayı talik edilen cemiyetimizi 

senelik kongresi ayni ruzname tizerine 25 şubat 931 çarşamb 
gllnü saat 14 de Türkocağı konferans salonunda toplanacağın~ 
cemiyetimize mukayyet azanın hazır bulunmala•ı ehemmlyeıl 

rica olunur. 

Devlet Demiryolları / 
idaresi ilanları ____ ,_ 

Ulukişla ile Boğaz köprü ıruında bulunacak olan poz bülüğü
nün altı aylık et ve ekmek ihtiyaanın kapalı zarfla münakıısası 

4 marc 931 çarşamba günü saat 16 da Ankarada devlet demlı="" 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tt:kllf mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat l 5,30a kadar komisyon kA
tipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ~arcnamalerini üçer lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve Koııyada idare veznelerinin tedarik edebilirler. 

Emvlai metruke müdürlüğünden: 

Satılık Hane Hissesi 
Galatada Berrketzade mahallesinde Voyvoda ve Perşembepazarı 

caddelerlle Çınar sokaRında kain ve tahtında dört bap dükkanı 
milştemil eski 13, 19, 54, 56, 58 ve yeni 64 il! 70 ve 64· 1 

ve 9 ve 7·9 numaralarla murakkam Bereket hanının nısfının üç 
hisse itibarile hazineye alt bir hissesinin bedeli sekiz taksitte öden
mek üzere 17 500 lira bedeli muhammen ile !6 - 2 - 931 tarihine 

müsadlf Perşembe günü saat 14 de pazarlık suretile icrayı muza 
yedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarilc lstan
bul Emvali metruke satı• komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Bu müz'iç öksürilğ 

Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

• 
Öksürük ve nozle ıebllkelidı 

Kat'iyen ihmal etmeyiniz. Heın 
Emulılyon Skot içlnl1. En müZ 
öksürüğü teskin n en mttzaı1 

nezleyi dercder. Emulsiyon Sk 
clğerlerlnizl hösııü muhafaza 
lhmıl edllmit nezleden mütcvel 
mühlik bronşitlerden vikaye ed 
Götsü ulf olanlar, nezleye mU 

tell olanlar ve tütün içenler 
bılde bogızın ve ctferlerln nı 
en11cını beılemelı: ve sıflımlaş 
malı: için Emulliyon Skoc içmel 
IAzımdır. Bir şifi alınız 'ft t i 

rübt ediniz. Çocuklar seve ••' 
içecekler ve bllyUkler lı:olav ı 

ıııedecelı:lınli~I>ot· 
torlu Emulsiyon 
SkQt enrubunun bı
lıkyafından iç defa 
4ahı lrunetll ol
dupnu blutcrUbe 
ilbat etmişlerdir. 

Vakit ıaip etmelı:
alzin ctlalerl 111-
lımlıtnran halcik! 

EMULSİYO 
SKOT'u 
Her yırde isteyiniz. 

Şekerci Nazııı> 

Yeni Postane ~a~~esi 
Mamul:\ti halis ve nefisıfr. 

1
- Fiat' ı· t eıpil;\ tlı ı l ". 

·~ 
Mes'ül müdür: Bıirhanedd1 


