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tiUSHASI & KURUŞTUR 

Milliyet'in yeni bir 
sütunu •.. 

.}iaftalık harici ıiyaıi icmaller 
"lllliyetin buıusiyetlerinden biri 
~ttur. Karilerimizin ... icmal· 
ı:,.•e kartı göıterclikleri büyük aliı 

bu Yolda bizi dahili haftalık ic· 
ll>aller için de bir ıütun açmaya 
b;,vlcetırıiıtir. Dıılıili icmali ıiyaıi 
L.!~~zın ., aelilıiyett>ır mu
._..,...erinden F alib Rıtla Bey ya• 
~~ır. Falih Rıfkı Beyin ilk k 
~ yarınki nüıbamızcla neşr 

z ·· lcd ı..~ ·ı.. 

Kararname ikmal edilebilirse muhake~eye bugün 
başlanacakhr. Fahreddin paşa Menemene gitti 

Gazi Hz. -- -
Seyahatleri marbn ilk 

haftasına 
kadar devam edecek 

--·--

• 

200 bin lira çıkb ! 
Daha geride 50 ve 10 binliralık 

ikr~miyeler var 

Ankara, 10 - Aldığmuz malüma
ta söre Reiaic:Mnhur Hz. ııelecek ı..f 
ta iptida1ında seyahatlerine devam 
etmek üzere Ankaradan aynlacaktır. 
Gazi Hz. Eolıi.,alıir ve Afyonda kısa 
ıevakkuflardan sonra Konyayı l"frİf 
edeceklerdir. Orada dört ııün kalma· 
ları muhtemeldir. Müteakiben Adana 
ve Antalyayı ziyaretten sonra Siliflıa 
deki çiftliklerine gicleceklercllr. Av
detle, Uıak, lzmlr ve M-ne ui· 
radıı.- sonra Balıkesir ve Bandır
mayı ela ziyaretleri ve oradan bir kaç 
gün iıtirabat etmek üzere htanbulu 
tetrifleri ihtimali vardır. Seyababn, 
martın ilk baftaıma kadar devam ede 
ceii tahmin edilmektedir. o zamana Keşideye bugün de devam edilecek; 
kadar memleketin her tarafında H. 
F. uyet konırreleri .ı.cı.dilmit. u- ümidi kesmemek lazım .• 
mumi ko?greye muralılıaalar seçilmit Tayyare piyangosunun do-
vf ekmetalip ~k ırl~t. ola~~pti kuz uncu tertip son keşidesi dün 
ır a umumı onpeeımn nısan ı - .. .. l 
dasında Ankarada içaimaı muhtemel Darulfunun konferana sa onun-
dir. da mutat merasimle ve pek bü-

GAZİ HZ M M. V EKALE- yük bir kalabalık huzurile ~e~I 
· TlNDE meğe başlamıştır. Bu tertibın 

. .. keşidesi altı gün devam edecek 
Anbra, 11 (A.A) ;--- ~aıc~ur ·tir. Dün, bin llumara çekilmiş 

Hazretleri buııün ye~f milb ~ludafaa ve 200 bin liralık en büyük ikra-
• • • n -t•r •• • t 

Gene dün çıkan büyük ikra
miyeler meyanında bir de 40 bin 
lira vardır. Bunun da 42821 nu
mara kazanmıştır. Henüz daha 
çıkmamış numaralar araımıda 
50 ve 10 bin liralık ikramiye 
!er de vardır. Keşideye bugün 
öğleden sonra saat biı-de devam 
olunacaktır. Kazan&Q numara-

Aziz Gazi 
işbaşında -----
Hazırlanan yeni 
fırka programın
da pek mühim 
esaslar bulunacak 

Ankara, 10 (Telefonla- Ge
ce yanımdan sonra) ...:. C. H. 
Fırkası teşkilit heyetinin 

• dün ve bugün akdettiği içti- · 
ma:larda ileri sürülen mütale 
alar, tesbit edilip ıe ıslah ça

. releri le birlikte· ortaya atılan 
memleket '.4ertleri, haaırlaıı-
mağa başlayan )'eni fırka 
programtna esas tefkil et
mektedir. KD"klar içtimaının 
arzettiği ebemmiyetı bilhas-
sa kayde şayan &örülmekte
dir. Viliyetlerde tetkilita me 
\ır edilen fırka melfuslamnı

zm mlisbet faaliyetleri, glizel 
teşhis ve görüşleri ve niha
yet ıslaha muhtaç bir çok iş
lerde almacak tedbirleri ciddi 
bir ısrarla kabine erkanına 
nakletmeleri, içtimaa riyaset 
eden İsmet Paşa üzerinde de
rin bir hüsnü tesir icra etmiş-
tir. 

Millet vekillerinin başta 
memleket ve vatandaş men
faati 9lmak üzere Halk fırka
sını kuvvetlendirmek ve çalış 
tmnak yolunda attıklan müs 
mir adımların yakın neticele
rine emniyet ve itimatla inti
zar edilebileceği umumf bir 
kanaat halindedir. Cümhuri
yet Halk Fırkası, empozan 
vaziyetini takınmış bulunu
yor. Kırklar içtimaına işti
rak eden kabine azaları, önle 
rindeki blokno',lara tenkit edi 
len meseleleri, bütün ç~plak
hğı ile ortaya atılan dertleri, 
gösterilen ıslah çarelerini, a
lakalarına göre notetrnekte
dirler. 
Son haltalarm en manalı bir 
hadisesini, svn günlerde da
ha iyi anlaşılmağa başlayan 
büyük bir mesele olarak zik
retmek lazımdır lıi, Cümhuri
yetin banisi, büyük kurtarıcı 
Mustafa Kemal, gayri mes'ul 
bir devlet reisi olmak vaziye 
tinden' ayrılmış ve iş başına 
geçmiş bulunuyor. 

Aziz Gazinin memleket da
hilinde icra ettiği ve devam 
edeceği seyahatinin neticesin 
de tesbit edilmekte olan ıs
lahat projesi Gazi Hazretleri
nin tasviplerine arzolunacak 
ve büyük reisin tayin edeceği 
istikametlerden fikir ve mü.
talealardan, talep ve temenni 
!erden istifade olunacaktır. 

2 net sahifede · 
1 · - 'flcareti bahrı,·emizin in· 

2- •2 Esnat cemiyeti birle ~ .. 
mek lsteyor 

kifafı · 
2- Arif Orucun muhakemes1 
3 - Harlcf ve ıon haber le r 

3 ·- Cumhurlvet halk tırkaıı 
kaz.a kongralirı bugün baş· 
ıayor 

4 Uncu sahlf~ded. 
ı Felek 

S Uocli sahllcde: 
1- .\\ualllmlcr vakitlerini boş 

t;.;trmlyecekler 2 Mektepliler müsabakası 

Fırka teşkilat hey' eti 
içtimaında •.• 

Fırka azalan aynı zamanda muhtelif 
işlerin başında bulunamayacaklardır 
Ankara, 11 ( Telefonla ) -

Bugün, Halk Fırkaeı tefkilitı 
heyeti, saat dört buçuktt İsmet 
Pqanın riyaaetinde toplandı. 
Dünkü içimada İstanbul teşkila 
tı hakkında Cemil Bey (Tekir
dağı) izahat venni§ti. Bugün 
de İzmir meb'usu Celil ~y ile 
Antalya meb'uau Rasih ~y. 1.ı """"' 
mir, Antalya ve İsparta havali
sindeki faaliyetleri hakkmda 
tefkilit heyeti ualanrıı: "tenvir 
etmitlenlir. Celil Beyin izahatı 
üç saat devam etmittir. 

Haber aldığıma göre gerek 
Celal ve gerekse Rasih Beyle
rin tetkikleri ve bu tetkiklerden 
çıkanlan neticeler, bir fırka nok 
tai nazarından bundan böyle ta 
kip edileoek hattı hareket hak
kındaki hükümleri büyük bir 
alaka celbetmiştir. İçtima gece 
saat 20 buçuğa kadar devam et 
miştir. 

Teşkili heyeti, yamı bir içti
ma daha aktedecektir. Bu içti-

Ctltıl P. " lzmlr .. 

necck ve İsmet Paşa, bu izahat 
ve tetkikleri hüliltıa ederek neti 
celeri tefibit edecekir. Ayni mil 
şahedelerin ilk fırsatta fırka 
grupunda da izahı muhtemel
dir. Bütün fırka azası arasında 
hakim bir cereyana göre bun
dan sonra, vilayetlerdeki mu
ayyen fırka azalarının bütün iş
lerin başına geçmelerine mani 
oacaktır. Mesela bir belediye 
reisi ayni zamanda ticaret oda
sı reisi ve tayyare cı;miyeti reisi 
olamayacaktır. 

Muayyen vazifıeler, ayni şah
- Ctmll 8. " ftklrdatı .. sın kendisinde içtima edemeye 
maıda Kayseri ve Kocaeli hava- cektir. Bu esas, ·tekaniir etmiş 
!isine dair Kayseri meb'usu Ah sayılmaktadır. İcap ederse ni
met ve Kocaeli meb'usu Sala- zamnamede ona göre tadilit ya 
haddin Beylerin izahatı dinle- mlacaktır. 

Prens bu sabah İstanbula geliyot 

Bir cemile olmak üzere Gazi Hz. kendi hususi 
vagonlarının Prense tahsisini emir buyurdular 
Muvualitı teehbüre uğrayan ja- den Meh- AH Şewld, po1ia mildi. 

- imperatorunun kardeti Prena rii B. ler ve Japon Mfiri tıınıfmcı... ie 
Ta"-tau ile refikalan bu aabab oa tikbal olanacalrtır. 
at dokuz buçakta Semiramiı YapUru P.....,. ve -- lııaretl.-i otoano 
ile ııehrimize ııelecelderdir. Vapur biller ile Penıpaliıaa ııidıc 'l•clir. 
Seyriaefain nbtnnnıa yanapcakbr . Öile Y-iini otelde yiyHml•clir. 

. Prena ve prenam alıt- trenile Aa 
Prenı Takamatsu ve refikaları nb karaya hareket edeceklerdir. Rei.i-

tımcla Yali Muhiddin, Kolordu ku- cümbur Hazretleri ~ 
mandam Şükrü Naili, Tetrifat umu- obnak üzere huıuıl ....-Janm taı... 
mi muavini Kadri, Hariciye vekôlctin ıiı etmiılerclir. 

Yunan opereti Devlet Bankası 
Yunan operet heyetinin temsilleri- Ankara, 11 (Milliyet) - Cümhurt 

ne müsaade edilmediği yazılımıbr . yet Bankasının faaliyetini hazırlayan 
Mecdi SADRETTJN B.u buıuıta bir muharririmiz fU tab büro mesaiaini bitirmek üzeredir. BU 

1--------------l kilcab yapmııtır. · d' L-d · • 

Z_ekai Bey 
Operet heyeti burada bir çok oyun roya ""'. ıye "". ar muhtelif tertipler 

lar verecektir. Piyeılerin uıulen vili- de 11 milyon hıase senedi mtlbayaa 
yete tevdii ile tetkiki ve ondan aonra için müracaat vaki olmuttur. 

Dayinler Vekili dün ;.~:::...;;~~lerek oynanmaaı Jazun . Bankanın sermayesinin ıs milyon 
ı F •--ı ·ı · 1 R oldu lıra olması mubaklı:ak addedilmekte 

Parise gitti . a-.. verı en pıyea er umca . • 
' ğu İçin lııaa bir zamanda t..an- ve dır· Banka teelllila ettikten aonra hia. 

Dayinler vekili Zckfil Bey dünkü tetlııilü kabil olamamakı.dır. seaenetlerinin ııablmaama bapuu)a. 
ekspresle Parioc ha '-'liÇünlı_~_ Ru"':. le~~~::..!CJ caktır. Merkez Bankaarnm müeuiaı-

• ket etmittir. Bir .., t yum.tur. ma--~ b h . . . 
-ıuharririmize ze- ikmal ve müsaade verildikçe operet <yetini tqlı:il edecek zevat henu,. 
·ai Bey demiftir- heyeti t_,ıillerine devam eda 1 ıir- tekarrür etmemiştir. 
i :- -········ ........... _,,, .................... ··-·· •.•.••• , ...................... , ___ _ 

" - Memuriye
ime gidiyorum. 
Vluallalrta lıııJaD 
ıeaaili balledece
lın. Bu banı• 
· · kilmetimizfn pre 

ipleri varrl•r. Hu 
renııiplere ılln ha 
ket edecegır.ı ta-

1 · dir. Bu husuıta 
, olı: üıiıitvarım • 

L.eki.i tSe, Zannedersem ıöe-
terecefimiz huınü niyet ve samimi
yetin karphpu ıöreceiiz .. , 

Zelı&i Bey, Pariste lıalacalı: aWra- Dü. T. . ,_.__, , _ _, · 'nd l' tarif dar mebafille tmıaıta lıulundulı:tan n ıcaretı .,.. .. ,ye muuınyett e ıman e koınia 
de Londra bar ket ede nu bir içtima yaparak, limanda tatbik edilmekte olan tarife 
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HARiCİ HABERLER •• 
ispanyada milli muhafız teşkilatı Ziraat kongresi 
Son ihtilalin akim kalmasında en kuvvetli amil, bu 

kıtaatın hükumete gösterdiği sadakat olmuştur 

-aıoı • 

veril Kongre azaları şerefine 
ziyafette bir çifçi, neler söylediy 

C<l ftfi bahriytmlı:in lnkl1afı esaslarilt mrşg11l olan komisyon içlimada F ransada 11 Ecnebi matbuab- - I' 87 sene 
Ne yapacaklar?.. Hariciye nazırı Türkiye- ltalya 

ANKARA, 11 A.A. - Zira-j şerefine verilen çay ziya~11 
at kongresi dün gece aktettiği murahhaslardan Sait Bef 
üçüncü içtimada sebzecilik hak- nutuk söylemiş ve buna ;ı 
kındaki raporu müzakere ve ka- ve tasarruf cemiyeti tınl 
bul etmiştir. Bundan sonra pan- ~ibi Rahmi Bey mukabel 

,, l k b . k ld k izahat verdi ve Yunanistan 
Y apUrCU ar re a Ctl a Irma "Temps" gazetesi Yunan 

1 • • dü d •• •• .. l PAR~~· 10 A. A .. - Naz~- başvekili M. Venizelos'un Ro-çare ennl n e gorUŞtU er•• tar. me~lısınd: M._ Bn~d,, han- ma seyahatinden bahisle tahsis 
Dcnla ticaretinde rekabetin llılUzıe den il~ ııza alınacak ve Deniı tica- et ı11J.eı;ın bugunkli .v~yeti ~- ettiği bir bat makalede kendisi

ceçmek için hualanan kanıın projesi reti müdürü riyaset edecektir; kında ızahat vennıştir. ~eclis, nin evvelce İtalya ve Yugoslav
ni tetkik etmek üzere teıkil olunan Komisyon ~rafından tesbıt oluna elyevm yapılmakta olan ınşaa- ya ile dostluk muahedeleri ak
komlıyocı diba Ticaret odasında U- cak ,....,ıunl~rdan •Ptı ve ya yııkarı tın tatiline ve bu suretle igsizli- dettiğini hatırlatarak M. Venize 
man J:::.eti müdürü Hamdi Beyin ri vapur Ucretı almak memnudur. ıre mini olmak irin milli cihaz- 1 lh . t' d b h t 

t luımıttı Vapura aldılı maim veznini reka- & " • •• osun su sıyase ın en a se -
ya; .. ~a milU :apıırların mil- bet maksadile eksik gösterenler tec- lanma ~yıhasırun yemden m~- tikten sonra diyor ki: 
mcui.Ueri ile Seyriaefain lfletme mü- ziye olunacaktır.Seyrisefain ile vapur zakeresıne başlamasını meclis- "Fakat Atina hükümeti M. 
dUril Burhaneddin, Oda mecU.i aza- c".lar araıındalıi !>?tün lhti1;lflar ~o- ten istem~ğe ~rar ve~iştir.Bu V enizelos'un idaresi altında ye
aındaıı Haan Nafi B., oda deniz tica mıayon!'n lcararlarile halledil~ektır. karar netıcesı olarak hükumet, ni siyasetini 0 kadar ileri götür
retl raportörü Ali Rua Beyler bulun- Komısyon.un yapaca~ tarıfe İktı- bu inşaata devam edilmesini te- d ·· ki T .. k1 ı ı bi ''-''"f 

tardır sat veklletinln taadlkınden sonra . . . . U ur er e umum r tuuo. 
mut . . . mer'i olacaktır mın ıçın 240 milyon franklık için miizakereye giriferek bir a-

İdçdtima~ ... ~~~unl proJ- ~~ddıae Dünkü içW.:.da proje tamamen bi tahsisat layıhasmm hemen ka- sırdan fazla devam eden Türk -
ma e m----s- 0 unmut ve .,..,.ı ·•-•· od l' ' di 1 bul edilm · · li 1 sımlan tadil olunmuttur . tirıu. • ., ve a mec ısıne tev o un- esını mec •ten ta ep Yunan mücadelesine kat'i bir 

muttur · edecektir · nih et verecek b' uahede k İlrtıaat vekiletlnln ve tacirleriıı Meclia bunu tetkik ederek İktıaat PAR İS 1 O A A _ Mali e ~y . . ır m . a. 
noktayı naurları almarak yapılan bu ...ekiiletine gönderecektir. . . • ~ · Y dedıldi. Yunanıstan İtalya ile ı-
tadiUta cöre, vapurlann sefer kabili- Millet meclialnin bu devresine ka- encü.~enı umumı .. maz~ta mu- tilaf için Oniki ada üzerindeki 
yetlerinl, baıı&i hallerde ve hangi nun yetiJtirilecelrtir. harnn bu sene butçesı hakkın- bütün metalibinden vaz geçme
f,Unl~r~e aefer yapac;a~arını ve tari- Vap".rc~arla Seyr~.fain ar~ında daki mazbatasını bitirmiştir. Bu ğe mecbur olduğu gibi Türkiye 
~lerın~ ~~~etmek iizldleredllbir dktlenb 1· 1düııkil ı1çd~~·e-='~ ıtibarfile bır an- vesikadan anlaşıldığına göre ye ile itilaf ederken de kendisinin 

ticareti ...,..,..yonu teş e ece r. aıma o u .. u çın ı tara ta memnu- ni sen bütr .. sinin varidat kısmı • • 
JCoıııUyona vapurcularla tacirler- 1 durlar. . e -r- Anadoluda ugramış oldugu he-

Şahitler bilmiyorlar ;ı 
enc~ence 5,457,000,000 ve zimetin netaicine katlanmağı 
mas~ırıf ~0,~5~,000,0?0 olarak kabul etmiştir. Bu itibarla M. 
tesbıt.~dılmıştir. ~.andat fazla- Venizelos ve Mihalakopulos'un 
sı encume~ce d: hukUınet,_t:ıra~ Ankarayı ziyaretleri büylik bir 
fmdan venlen layıhada gosteril ehemmiyeti haiz bir vak'a ol
d.iğl gibi 106,000,000 dan ibaret muştur. Aşir Paşa ve Nuri Bey dün 

mahkemede dinlendiler 
tır. Türkiye ile Yunanistan'ın 

Cenubi Amerikada anlaşmasını İtalya'nın tevassu
Rİ DE JANERO 1 A A _ tu. ne dereceye kadar teshil .et-

A• P b• t t bk•k t t d - O · · mış oldu? Bunun Şarkı karıpte 
\Şr Ş. • ızza a l 8 yap lr l~lnl Ve Ceneral Balbonun kuman?asıal ki vaziyetin inkişafr iizerindeki 

Vah Eşref Bey bakkındakı tında b~lunan !f:3Iyan denız tay umumi tesiri ne olabilir? Bu me 
"k .. d•.. . . .. I d• yarelennden bın Fernando de sele çok münakaşa edildi ve ha-

dedı 0dular1n teeyyut etme lg'IDI SOY e 1 Noronha'dan hareket edeceğı disatın şimdiye kadar teyit et-
tzınit ceza mahkemesinde "Yarın,. esnad~. kapaklanmış ve batmış- mediği bir takım faraziyeler or-

gazeteai. hqaıuharriri ve mes'ul mü- trr. Murttebat kurtarılmıştır. taya kondu." 
diirü aleyJ:ılerlnde g.örülmekte ot:ın Amerikada kaza Fransız gazetesi bundan son 
davaya müteallik lıtınabe suretlle ıfa . 
deleri almac;ak olan zevatın dlin İs- NEW YORK 10 (A.A.) - ra maHlm olan ~ayıalardan ba-
tanbııl lldncl ceza mahkemesinde din Guyaquil'den gelen habere göce hisle Türkiye, Yunanistan, Bul-
lenmelerl yapıldı . . 170 kişi bir toprak çöküntüsü garistan, İtalya, Macaristan a-

. Saat on birde h~yetı tııldme ilk 18 altında kalmışttr. Bunların ekse rasında bir zünire teşkil edilece-
hıt olarak 23 UncU fırka kumandanı · • 1 · · ı · · ı • · · k .. ı d · • · · b Aşir Patayt denledl. nsı yo tamınne ça ışan ışçı er- gının ço soy eıt ıgını, u suret 

Aşir Pş. nxn şehadeti , den ibarettir. , le umumi hapten son.r~ ~kdedi-
Mahkeme reisi, Atlr Pataya ismi- Annam da taarruz len muahedelerln tatlılı ıstene-

ni, yaşını,, ~m olduğunu sorduktan PARİS 10 (A.A) _ Ann ceği ri~ayetleri~ ha~rla~.arak 
'"'nra dedi kı: . . · .. . am Yunanıstan'ın boy le hır zumre-

- Maznun Arif Oruç ile Siiley - ın şımalınde Songloc koyline 6 ye girrniyeceğini ve çünkü mua-
man Tevfik Beyler İzmit valiai Etref bekçile birlikte teftişe giden An h d l . dT d k d' · · 
Beyin bir bahriye zabitinin ailesine namlı bir memur 70 kadar asi- k~ ede:1!1

1 
ta 1 ın den • :~ 1~1~ın sataşmak istemiı olduğunu ve ismi . h .. • M cır egt zarar e ecegını ı ave 

Kaymakam Şerafettin B. olan bu za nın .ucum~a ugramışt:rr. .. :- etmektedir. 
bitin de valiyi bir suretle evine celpet mur ıle bekçılerden altısı oldu-
tigini ve orada bir kaç nefere dövdür rülmüştlir ve Song nehrine atıl-
.nilş ve ılaha başka şeyler yaptırmıı mışlardrr. Vaka' mahalline ale-
olduğunu bildiğinizi söylüyorlar, Bu A p Ukele gönderilen bir devriye 
hususa dair bildiklerinizi kimseden şır aşa k l o • B 
ıorkmayarak, eksik ve artık olmaya B~lm.eyorum ~caba şahit olarak beni O U cısıl.ere a_teş .. aç~ıştır. un
·ak söyleyeceğiniıe namusunuz ve ~· dınleme_k ısteyorsunuz. Fakat be. - !ardan hır çogu olmuş veya ya
;icdanınız üzerine yemin edermisi- n~m sordugunuz şeyler hakkında hıç ralanınıştır. 
niz?. bır malum.atım yoktur. B~n ne vali Hindistanda kaza 
Aıir Pı, - Namuı ve vicdanım ü- E.şref Beyı tanırım: ne Arıf O~u~ Be 

zerine yemin ederim. Bıından üç bu- yı. :V-a~nız Şerafettın Be~~· ve LONDRA, 10 A.A. - Hava 
çuk ay evvel yanıma bir yiizba§ı gel- eskı ~ır arkadaşım?-ır. A~lesını hasta- işleri nezaretine gelen bir habe
di. Bıı yUzbqı benim esiri emir zabi- l~nır ıse .ben tedavı. ederım. B~? l<en re nazaran Hindistanda Rifal-
tim idl Söz arasında vali hakkında dım İzmıte, o da cıvarı olan Golceye 'd b. bo d 
b. · ld ,.., d .. 1 d' A bundan üç bu,uk ay evvel teftiş irin tur a ır mbar nnan tayyare 
ır ıayıa o u .. ~nıı a soy e ı. rzey • İ • · d" ·· .. İ ·nd b 1 

]ediğim veçhile yiizbatı.benim eski fiittim. On gü.? evvel de zmite gi.t- sı yere . u_şmuştur. çı e u u-
emir zabitim idi, bu itibarla bana duy tim . Bundan uç ay ev~el Şerafet~ın nan 2 kışı telf olmuştu~. 
duklarını lllylemeğe mecbur idi. Yal- Beyın o zamanlar hamile olan refıka Amerıka-Pans 
nız 0 zaman Şerafettin iıınl karıştın! sının doğurma . za.manı . yaklaştığın
mamıştı, yalnız bir bahriye blnbaıısı dan ba~a gelm~ştı. De~ıkodular hak NEVYORK, 10 A.A. - Be:'" 
deniyordu. Bir bahriye binbaşısının k_ında bır şey ~~le~edı._ Yalnız evle mudes adalarından alman hır 
iami karqan bir hadiseye UssUbahri rıne gelme.kliğı.mı soy.ledı. habere nazaran Tradewind tay-
kumandan vekili ııfatile alilka aös Şerafettın Beyde bır ay evvel gel- . t 11 15 t A d • - d' İ · · k 1 1 d yares1 saa , e çores a a terdim. Erklnı harp reisi ve hukuk ı. smının anıtm mış o masın an . . • 

.. ,_,_, ğ tt ş · ahki miiteessir olduğunu ve istida verece lan ıstıkametinde hareket et-
muıavuw.ı ça ır ım. ayıanın t - _. . .. . · • B p · 
kini emrettim. Bir hafta kadar tab- gını ıoyledı. mıştır. u tayyare, anse ghle-
kikat yaptılar ve dediler ki: "Bu bir Müd~el umuminin ~ir sua~i lizeri- cektir. 
dedikodıı hududunu aımayor esası ne Nun Bey Şeraf_ettın Be.l'.ı.n .b~. j,. """•••••ı•ıeııeı-n•••••••••••ı•ı•ı•ı•ı•lt41t41MIMl .. I 
ve aalı yok gibi gözüküyor. Bu işe n~tları red ve tekzıp eyledıgını soyle 
münasebet alabilecek bir blnlıatı bile dı. 
yoktur.ı, Bu kadar eaaeız olan bir ıe Berber Ali Ef. , ı 
yi bende mafevkleriıne yazmadım ve Nuri Beyden sonra çağırılan ber
bildirmedlm. ber Ali Ef. tamamile ademi mali'ımat 

Reis - Binbaşılar ne zaman kay- beyan eyledi. 1 

makam oldu!]?.. Şahit gösterilen gazete müvezzii I 
Atir Paşa - Daha evvel kayma- Tornanın bulunamaması ve Necdet I 

kam olmuıtar 'ı. Rifat Beyin Edirne muallim mekte- 1 b~~:.:;; 
Reis - H, iseyi mevkii muamele binde miidiir bulunması dolay11ile ia 

ye koydunuz mu?.. tinabenin mahalline iadesine karar ve 
Aşir Pata - Resmiyete koyabil-' rildi. 

mcğe müsait bir esas yoktıı. Talipleri reddedildi 
Reis - Bu hadise hakkında reeml İzmit, 10 - Yarın gazetesi sahibi 

"Temps" diyor ki: 

"Hakikatte M. Venizelos'un 
Yunanistaru her hangi bir dev
letler zümresine sokmamak is
tediğini zannettirecek sebepler 
vardır. Kendisinin başladığı ye
ni siyasetin mantıki icabatından 
olarak serbest kalmak, harekatı 
na sahip olmak istediği anlaşıl
maktadır." 

Fransız gazetesi bundan son 
ra Yunanistanm kendi inki afı 
için her tarafla iyi geçinmek e
melinde olduğu anlaşılması ka
bil bir keyfiyet olduğunu ilave 
ederek diyor ki: 

"İtalya ile itilaf, Yugoslavya 
ile muahede, Tür ki ye ile sureti 
tesviye akdetmesi bu suretle i
zah edilebilir. Hiç olmazsa şim
dilik bunda başka şey arama
mak laznndır." 

"Temps" gazetesi makale
sinin sonunda M. Venizelos'un 
dirayetinden takdir ile bahsede
rek kendisini Yunanistan, bir 
sergüzeşt siyasetine sevketmi
yeceğini söylemektedir. 

ltalyan bankası 
ROMA, 10 A.A. - Doktor 

Vincenza Azzoli, İtalyan ban
kası müdürlüğüne ittifakla inti

. hap edilmiştir. 
bir tahkikat yapılmadı mı?.. Arif Oruç ve müdürü mea'ulii SU!ey 

Aşir Paşa - Teşrinievvel nihayeti man Tevfik Beyler mabkemei temyi-: · 
ne kadar resmf bir tahkikat yapılma ze ikinci defa olarak miiracaatla ken 
ınıştı. Ondan sonra da ben İatanbula dilerinden davacı olan zatın mahke_.ı' 
~eldim. menin cereyan ettiği mahallin valisi 

'ı IY eni çıkb' 
Kaymakam Dr. Nuri Be 'n olduğunu v~ kanunen bıı. gibi davala-, 

h d 
. yı rın başka vi!Ayetlerde ıcraaı lazım 

. şe a etı geldiğini iddia etmişler. 
. _Reı~ Kaymaka~ Dr. Nuri Beyin Davanın ba.Jka bir vilayette rüyeti 

..,: ısmınl, yaıını._ kım ol?uğu~u sor- ni istemitlerdir. Mabkemei temyiz bu Ankara mitingı· 
.ukta'..' sonrn .. phıde al'.nı sualı aordu talebi tetkik ve valilerin mehakim il

• 

ı 
Anafartalar kumandanı 

MUSTAFA KEMAL 
ile müUikat 

Renkli haritalarla 

Evvel tesis edilen 
bir ocak.. 

.. . . 'h .•. unmuştur. ii 
car encumenının ı zar ettıcı ra- Bundan sonra Polatlı o 
por üzerinde. müzakeratta bulu- hası çiftçi Ali ağa ayağı 
nulmuş ve bir murahhas tarafın rak dedi ki: "Eski hüıdld v 
dan Avrupadan ithal olunacak şimdiye kadar TürkiyenİJ!r. 
pancar tohumlarının gümrük denleri, ziraati ve hububl 
resminden muaf tutulması hak- kendini idare etm.iş fakahb 
kında vaki teklif etrafında mü- rine bakmamıştı. Şimdi ~ 
nakaşat cereyan eylemiştir.Kon memleketin dört bucağ#ce 
gre memleketteki tohum iltas- !erek ilk defa bir arada trl. : 
yonl~~ı~da pancar tohumunun yor. İnşaallah kongrede 1 
~ksırı ~kanı bu.l~duğundan nan arkadaşlarımız seneh b 
bu teklifı reddetmıştir. defa birleşir, nasıl düşınaf.tt 
. ANKARA, 11 A.A. - Milli birliği ile denize do1ı:tüksl 
ıktrsat ve tasarruf cemiyeti tara elbirliği ile memleketin ~ Uç 

i fından ziraat kongresi azalan çubuğunu ıslah ederiz. ~il1 

Polislerin terfii Muallimler h 

Kral Aııonso 

İspanyada geçenlerde patlak 
veren ve çabucak bastırılan ih
tilil hareketinin nasıl olup da 
neticesiz bırakıldığı gün geçtik 
çe daha iyi anlaşılıyor. 

yeni kanun ~urayı C. H. Fırkasının t 
Devlete verilecek 1 ki .J" 

Ankara, 11 (Milli,.«) _ venı po- azası o aca arOJ' 
ıu teıkililt kanunu liyibaıı ba Wta ANKARA, 11 (Milliy 
i~eralnde Baıvekilete tevdi edil9Celc. Muallimlerin fırka teşkil!' 
tır; 0 'h d li .. d"-' • ._ lfilcadar olabileceği h~ 

... ,., a a, po a mu ""•ı, mer .. ez Ankarad · , __ ... ı 
memurlan, sivil ve resmi polialer ü- a umumi hır ıtaı""lD 
çer dereceye .,...ılmıtlardır. yeni ıa,.i arzu hissolunmaktadrr. Bil 
hada üçüncü •mıf poÜı nıüdürleriııin ridir çlinkU İnkılabın müdl" 
maaıları dört bine iblağ edilmiıtlr. smda muallimlerin büyü!< 
• Bu •ııretle maaı f~kı "".Jm.'y-- feleri bulunmaktadır. • 
gınclan kaymakamlarıo.m ıatiyealer F'lhak. k halka Umhdt 
de polis me•leğine geçebilec:elı:lerdir. • 1 1 a c • 

Bir ecnebi muhabir hadiseyi al ve ınkıl"b ı .. ,,_.ı1a. Amir YAziyette y nız merkez ,_ cı ın esas arını ogı •-:.-:; 
gayet iyi tahlil ederek yazdığı murlan bulıınacakbr. te siyasi ve içtimai vazife!eı'-d 
bir mektupta ihtilalin akim kal- Poliı menıubini için yeni k""1ar nelerden ibaret olduğunu ı 
masmdaki sebepleri anlatıyor. ·~ıla~ktır. ~~i, •iyaıi idari ve tııhar etmekte muallimlerin ro!leı' m 
İspanyadaki ihtilal hareketi :...polı• tqkilitlan farlddqtınlacalı- yüktür. 

vasi bir mikyasta tertip edilmiş Polialerin cezalandmlma ...e mika- Memurin kanununda dJ:1 

ti. Fakat kanunuevvelin ı 8 in- ~tlaa~ılma uııılleri de bir ta!İlnat lirnlerin siyaat faaliyete bl! . ırı 
de memleketin her tarafında bir ile te•bft olıınııyo~ · ni teşkil eden ahkam mevcıı1 

Terfilerle takdirnameler .,.., tutu t dil ed ahi •Jı" 
d tl k · · · t rt'ba lacak ve mııaYJ'en miktar takdirnıune onu a er m yette • 

en pa a vermesı ıçın e ı t alanlar terfie hak kazanacaklardır. bir kanunun meclise arıı ıin' 
yaprlan bu ihtilal baştakilerin Bu nizamname yakında Şılrayı ııe..- meclis mehafilinde ehemt11~ale 
acelesi ylizünden yedi gün ev- lete ıevkedilecektir. le derpiş edilmektedir. 1~ 
vel zuhur etmiştir. Ecnebi mu- M d ı; · 
habirin kaydettiği bir nokta var u anya- Bursa ha t1 

İ K 1 k Ankara, 11 (Milliyet) - r,!f. 
ki şayanı dikkat: htilali tertip azanÇCl 1 •• ya - Buna hathnı hüklimet ı !ıl m 
denler yanılmışlar. Bunu yd ba- nunuaaniden itibaren iılet-mey• fse 
şı yortularının başlıyacağı bir (Başı birinci sahifede) lamııbr. Ç~ bıı hattı iıleteıı in 

ket .....,. ediyord.": . ..rır 
zamana rast getirmişler. Halbu- le böyle bir kazanç hükiimetin Mukuele mucıbince .. fİrl<et ' u 
ki İspanya ehalisi bu yortulara b' .. .. .1 h k ümkün' •• altı ay sonra tekrar mıızayedeff re 

. . • . . ır sozu ı e er ese m ızedecektir. Eğer &•ne talip ç~ 
son derece ehemmıyet verdıgı ı- olduğu için, bu kazançta alın battı hükumet iıkal edecektir. r 
çin: teri ve hüner olmadığı için kıs- A . . rin 

Adam d d · 1 ih kançlık hi-ssi her manttka gale dalar elektriği -fer 
- sen e, emış er, - b d Arık (M'l . ,.....ıtö 

tilal yıl başı gelip geçtikten son e e er. ara 11 ı lıyet) 
raya bırakılsa ne çılcar? .. Onun İsmet Paşanın başvekilliği d~lar v~ An3:d?I~ sahiline e ~ 
için ihtilalciler kendilerine bu zamanı, Türkiye için ou eski ter t~~ v~nlm~ı ıçın. İstan~ul, fliç 
sıralarda öyle hararetli taraftar biye ile kavganın en iyi seme- tirik şırketı ıl Nafıa Vkaletı tr 
bulamıyacaklarmı anlayamamış relerini vermiştir. İnkılap idare sındaki müze!·erat bitmiş v~\.a 
lardır. terinde, bu idarelere uza:ktan ni mukavelename tesbit oldrke 

t .. • . . . yakından karışan_ herkesin, her muştu. Mukavelename bu f şl 
. . spanyada hukfunetın ıh.tılS.- kese apaçık hesabını verebilme terde imza edilecektir. Bunu~ s 

lı hır a;ı e"."el b!'st~nnaktaki mu si şarttır. B~ hesapta sui isti- tealdp şirket zaman geçrne4 
vaffakıyetınde ~mı~ ~lan kuv- mal, ya hükfimetten olmak nü- Anadolu yakası ve Adalara. 
v~t İspanyadakı mıllı muhafız fuzunun, ya fırkanın başlıca a- reyan vermeği teahhüt euıı1'"' 
kıtaatıdır. damlarından olmak nüfu- tedir. eti 

Bu teşkilat ordudan ve za- zunun sui istimaline delil ola- Ankara-Ereğli hattı . 
brtadan ayndır. Ordu siyasiyat- cak kara noktalar buunmamalı- A-,•--- 11 (T 1 f )- • ..ı.. 
1 1 1 f k 'l!A • d G" d l' - . . 1 - .. ,.,....a, e e on ıv• 
a meşgu o uyor. a at mı ı mu :r. un ~ ~g~ı, ay ıgnu, mu- ra - Ereğli hattı 81 inci kiloıı' t 
hafız kıtaatı son derece sıkı bir lcafatını bırıktiren, çok tasarruf oda G . ta ~ 

"b' ld - • . . d · 1 .. h 1 ınd r ermece ıs sy~nu?8 1 z:ıptu rap~. ta ı o urı ıc;ın ık- e .. en ınsan arı ŞUJ? ~ a t a mıştrr. Hat üzerinde ~anıcırw~,· 
tidar mevkıınde hangı hüki'.l~et go~ek.te ayı:ıca ~ır ıfrat olur. sonra Uç buçuk metroluk biC 
olursa olsun yalnız onun verdıği 1 Malıye ışlennı en ıyi halleden n 1 lrnak:t d 

· . 'bi · · d' b e açı a ır. n emn yapmaktan başka hır şey rını tasavvur e ınz ve u za- • " ıe 
dlişlinmeyen zabitlerin kuman- tın on onbeş müzakereye me- Y enı teşebbusler •fa 
dası altındadır. mur olduğunu farzediniz. Eğer Ankara ıı (Telefon) - ~ t~ 

, bu adam bir iki kat esvapla se- yinler vekillerinin hükUıtı~ 1 

1844 te İspanyanın her tara- nesini geçirmiş ucuz otelde o- mizl .d ftftıft~-"ı.. ... -_,..n 
fmı istila eden etkiyalara kar- turmuş ucuz l;kantaya gitmiş b .. sle yednı enb l ... '"'9"d kla ........ t~t d, 

k'l d'I b · • • u enn e u un u n so, in 
şı teş ı e ı en u rtaat nıspe- hiç israf yapmamış ve bankası · 
t~n. az z~mand:ı memlekette asa na bir küçük serve; koyabilmiş ruyor. _}tr' 
yışı temın etmiş, o zaman_d,?11 b~ se, yapacağımız iş ya hiç ses ha 
zamana kadar da teşkılat gıt cıkarmamak ya onun yaşayış d B' 1 k r 

'd k 1 k ·d d·ı • • nun e er. ır menı e ette ~ 
gı e uvvet enere ı ame e ı - tarzını taklit etmekten ba..a..ft • ı · d mı y• u · ti i""" sag am nızam a a an, ,, 
mış r. ne olabilir?.. yışlan yerinde olan sınınıırd i:, 

Milli muhafız kıtaatı buglin Artık Ankara sokaklarında dır. cu 
28,000 kişilik mühim bir kuv- kazanççı tip görünmez oldu. Nazik olan mesele hudııt1:n i 
vettir. Bu meyanda 5,000 kişi- Bu sert kontrol devam ederse n birbirine kanşttrmaktı:r. ~ G 
lik süvari teşkilatı da dahildir. ve politika ve hükiimetin, çift- zanççı kim, iş, san'atı o: 
Teşkilata herkes alınmaz, asker çilik, tüccarlık ve fabrikacdık adam kim, meşru olup oırna.l' ~ 
lik etmiş, çavuşluğa kadar ylik- gibi bir para san"atı olmadığı kazanç hangisi? Hültüm veıfGa 
selmiş olanlar kabul edilir ve iyiden iyiye anlaşılırsa memle lirken bu süallerin cevapla.' te 
bunlara iyi maaş. iyi elbise veri kette serbest teşebbüs adamla- doğru bulmalıyız. '~r 
lir. Kıyafetler azametlidir. Gö- rınm çoğalmasına ve k~vv~t Herhalde hakikat şudur ıJ sz 
renlerin üzerinde mutlaka tesir bulmasına da yardım edılmu,ı A k ra b ık· · d' •-a.d11 n a , e ı şım ıye " 
bırakan ihtişamlı bir kıyafet... olacaktır. şarkın hiç görmediği "8ı es 

. ;::gru_yu ~oyleyec.eğme. ~amııa ve zerinde kanunt hiç bir gQna niifuzu Ankarada şehit Kubilay için evvel 
0 n~ lizerınc yemı~ ethrdı. . . olmamasından dolayı davanın başka ki giin muazzam ve fevkalade heye
N~n. Bey.:- Fabrıkalar baf.hekımı bir yere nakline !Uzum olmadığına canlı bir miting yapılarak irtlcaın şid 
ur;. dıye bu adam .yoktur. İk~ . dok- karar vermiıti. det teferruatile terin edildiğini haber 

Milli muhafız askerleri her ka- Kazanmak hırsı hiç kimsede muslu bir idare kurabildi. rl te 
dınla da evlenemezlermiş. Amir ayıplanamaz. Fakat bu hırsa tu idarenin başında bulunan!~ te 
terinin müsaadesini almağa mec 1utmuş olanların yari, Millet benim ve Ahmedin hatırı .1~lrt 

. burdurlar. İşte böyle zaptu rap- meclisi sırası, hükfimet koltuğu kendi kurdukları an'a'neyi ~· u 
Yazan: Ruşen Eşref tı mükemmel bir teşkilatın sa- değil, Galata yazıhaneleridir . mağa tahamm'il etmeleri ı 

or aymak~m. Nurı. vardı':. Bı.rı h~s- İzmit müddei umumiliğine tebliğ vermişdik. Resmimiz on binlerce hal 
~ıı~ başhekımı N~rı. Beydır, dığerı~e edilen bu karar mucibince davanın kın ittirakile yapılan bu içtimaın bir 
ne eplcr başhckımı olan bendenız. rüyetine devam edilecektir. ~afhasıru göstermektedir. 

fiatı: ı lira 1 dakati sayesinde krallığın İspa- Böyle bir sınıftan her sene mil hiç bir sebep •roktur. 
Devlet matbaası satı' şubesinde 11!-yada. kol~y kolay yıkılamtyaca yonerler yetişmiş olması da, hli 
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,.__...,aba katili bu sabah saat 5 le idam e~iliyor 1 
: Vilayette 1 Deli mi? Yeni birlik 1 Maa:ıfte 1 Kesik baş Kon~elerl ..._ _M._ah_k_em_e_ıe_rd_e__; 

Tetkıkler Esrarengizliği hala C.H.F. kaza kongre Bedavacı .. e • üdürler Şüphe yüzünden 44 esnaf cemiyeti 

ı ' karısını vurdu t birleımek isteyor Muallimler vakit- \ ortadan kalkmadı leri bugün başlıyor . . . e etlerin mütale Evnlki alqaaı Haydarpqada tbn Aldıfmm ınalQınata nazaran Beyazıtta Beyzayicedit ma- .. Halk Fırkası kaza kongreleri bu- Bana, y enıcamılı 
.t~Bi~ll alınacaktır him ağa çayın civarmda köfteci yo- tehrimi.sdo mevcut 44 esnaf c:e- lerini boş ~~~esinb dle Recepk ~kğarun kbahb çe- gu~!4:ı~:.k::!':· kongrelerine işti- Şakir, derler 

~ı kotunda bir cinayet olmuıtur. MUte- miyeti ıtğvedilerek bu cemiyet- aw.ue u unan esı çocu aşı- k d k 1 üm ili . . . . İ 
buna müdürleri şimdiye ka- kait Haklıı Bey lmilelm~!,'! .. ';11"': erin iıtirakile "küçük tacirler geçirmeyecekler.. nm tahkikatına zabıta ehemmi- ~:P e :t".::i,~;;;r~ ~:: e~~~g;:ı~·;i b. ki kafadar a.rka~aş Sirkecide 

ruda d - merk·~ refibaııu tabanca l"•""n en • .., ____ .. _ bi b" l.k vü . tli k.ld d k d" ır lokantayagırmı•ler Garaonu um n ogruya " mak suretile •fır surette yaralamıt- birliği IJUIUllUa r . ı~ ı . CU Maarif ve~leti, maarif emın ye şe ı e evam etme te ır. dört gün devam edecek ve halkın ihti • . . ., · 
h..~ olunuyorlardı. tu. Kadmcalıs zabltaca tip feldllı..i dıe getirilecektir. Birliğin. hır ld- lllderine son göoderdiği bir ta- Fakat bu başın kimin tarafın yaçları ile yeni mesai eoaslan teabit çagınp çeşıt ÇCflt mezeler hazır 
~- lema mal müdürleri tayin ne ılltllrlllürlı:en nfat etmittlr. tibl umumtsi " kifi mıktarda mimde muallimlerin yaz tati- dan kesildiği henüz anlaşılama- ed;ilecektir. Viliyet kongresi ayın yir !atarak geç vakte kadar içmiş-

k ·ıA · üta .... - • ı.ı.ıı..ta • m11inde toplanacaktır. ler. Rakı faslı tamam olunca sı-
fatlı en, o vı ayetin m - h bwı,..ta y•y-u~~ memurları bulunacaktır. linde bulunduklan mmtakada mI!ftir. Mesele esrarengizliğini o al .__.. l .._ HallD Bey ız ...,edenown ı:ev• . . zamana. ka.dar kazalarda bütün ra yemeğe gelınit. Bc<rendikleri 
yağı mnıası CIUI uwu e- c~• Hld , ıtı Ut evli bu.tun- Halbuki eenaf cemiyetlennın hey'etler halinde ıımt tetkUu.tta muhafaza etmektedir. Dün mez haoırlıklar bıtmıt olacak ve alınan k "' . 
hülı:6' ve viUyete teblif olun- cİ.t.c1ır:rn ve': ertı:.lı biri ıa. flmdl ayn ayn idare hey'etıeri bulwımalarmı bildinniıtir. ktlr mahalle halkindan bazı kim neticeler vilayet kongresine arzoluna yeme ten, ısmarlunalı: suretile 
·yerıllr. • :..ıı ~ llç çoculı:ları vardır. Halı ...-dır. Muallim hey'etleri her yaz ııeler polise celbedilerek malQ- calı:ttt. tat111ile, tuzluslle bir güzelce 
ubuW Zıraat odası 1ı:ı Bey Acıbad-de :ıt.at Pafl eolı:ar Birlik teşekkül ettiği vakit mek._.. tatillerinde tetkiklerde rnatlarına müracaat edilıniş ve Ankarada kırklar içtimama lttlrak brmlarını doyunnutJar. 

"-da ~ um.aralı ....._lı:te oturmalı:ta· .. __ da f kt • ..,. k--"- b d kl ed.e':' İstanbul f0 ırka t~kill~ heyeti Aksilik bu ya ... İki ahbap 
fakahbul ziraat odaıına faali•~• ı• ,.... " n -.. 1 1 ~ hali 0&0ır esna m venne e bulunacak ve bu tetkiklerinin .,..... llŞl tanıyıp tannna ı a- Af b Al B b ..,,_ ..ıt.; ı ı ,..... dır Bu kötJdl U~ een• ""' • mifw•· ld ıı.. vi 10 U ·d t bir n lm reısı yon me u~u 1 eyın u,.-. çavuflarm dörderden sekiz cep-
di ~ ç n münaalp bir yer tab- K · 

1 
ıı tedilılerln• ıı;ör• o U&w aene ra aı a neticesini bir rapor halinde ve- soru uştur. !erde şehrimize avdeti beklenmekte- le . d ı..- la km 

ğ~celı:tir. Viliyet draat müdllri H o;:u :rnu:ir ::nwıdanberl evham liraya inecektir. Kllçllk tacirler ki.lete bildirecektir Muallim he Failin yakında bulunacağı ü- dlr. Ali B. buradalı:i tetkikatma de- G nn e ""'l para r . ro ~· 
da huıuıta tetkikatta bulunmalı: ıı:tirmeı:!' ve alleıinln. bqkalarile birliflnin e~naf için daha fa~- yetlerine talebe de. yardım ede- mit edilmektedir. vam edecektir. arson karşılarına dlkilıp te pa-

r aramaktadır. &örüşı:;ı;kte oldutunu söylıye~elı: .ti- h olacafl ümit edllmektedır. cektir. ş•k A ra isteyince ikisinde de §Afak 
İlayet yollan klyette bulunmakta imlt· All~11 Hula Birlik etrafında tetkikat yapd- ş ) ayet atmış. Yiyip içip hOf geçmek 

bul tehrinln yol lnta•tı için yet Hanım ı .. çok namualu bır ~adın maktadır Okuyan kfm ? eker çalmış f iyi amma sonunda blSyle hesap 

tü 
.• 1_... "ti paranın miktarı 100,000 olup lromtularile bklailerilaık ukb~çr!t · Et fiati' Maarif vekaleti İstanbulda- Beyoğlunda Kordel! soka- vermek olmasa ... 
~ mez ve ancak çocu • ve ' ıı da V ·ı· lı d B h l ki Ahba lardan d ha 

Uç •ene zarfında latanbul teb le meşğul olurmUf. H~lı:kı Beyi eve İstanbul belediyesi Hayvan ki umu~i klltüph_anelerdeki oku 6m a.sı ın tat ~l ~kkanı_na a çıvan ar ter p çavuş a Y8' 
• z. IZalara rapteden bir çolı: büytik her hangi bir kadın mı~fir gelse der borsasının kaldmlmaıımı isti- yucu mıktanru gösteren iıtatls- meçhul hır hırsız gırmı~ 80 lıra hsı, bir arahk iti şakaya boı:malı: 
~-·.'riicude getirilmiııtlr. Bir kıs- hal odaya girer zevceaıoe: - Sen yor. Buna aebep olarak ta bu te- tikler lıtemiştir. kıymetinde şeker ve saıre !;ala- san' ate mi istemiş: 
ı llen yapılmaktadır. fimdi odaya bir erke~ aldın diye ba- Bu istatistiklere nazaran ııon. rak kaçmıştır. mecbur kalıyorlar? - Canım biz yabancı değili.s. ef- , 1 1111 •, ğmr, çağırır, hatta Hıdayct Hannnı şekkfilUn et fiatini yükselttiği- l rd b"lh Sen hele bugUnlUk sabret de ... 

h k 
• 1 • tehdit edermi§. nI ileri sürüyor. ~ne e e ve ı assa bu sene, G 

n a atı ı Yazın Eskitehirde bulunan birade- Hayvan borsası ~tibi umu- küt~phanelerde okuyanların a- Bir hadise Bahçıvan ve çiçekçiler cemi- arson bu işe yanaşmayınca 
ri Hidayet Hıııumı görmek üzere gel misi Vahit B. buna karşı demiş dedı fazlalaşmıştır. Dün öğledn sonra Alem dağ- yeti yeni idare heye~i itihabatı pos bıyıklı herif, yerinde bir ni-
miş ve hem,ireainin ~yle bir tazyık tir ki: Bu ciheti nazan itibara alan lı Alaettin Üsküdarda arabası dün yapılmıştır. rıl atarak doğrulmuş: 

Y b b h altında bulmu§tur Muteakıben hem- t t f d kı ·· . İdira heyeti azalıklarına Da- H" b b ki Bi 
nıan u sa a ire•ini alarak Esİcıtchire götilrmüı- - Et fiatlerlni yükselten bil- em~e • ·.~a ın an ş ~unase-A ıle odun satarken yanma orman . - ış ana a .. z para 

t> ~lir. hassa mezbaha resmidir. Mez- ~etıle kütup~.an~lere m1~tarı ka muhafaza memurlarından Mu- vut, Rıza, Ali, Kara Cemal, Os- vermeyiz ... Kim olduğumu öğ-
neyazıt mey- Ailesi Eeki .. hirde bulundufu müd baha idaresinin muhl'Clif ve mü- fı odun ve komur tevzı olun- hittln ve Eyip gelerek onnan rü man ve Kara Ali Ef. !er intihap ren de öyle gel karşıma 

.- 1ar t edilmişlerdir. . ·· 
n d 1 k detçe Hakkı Bey p~lis .k~rakol ı- tenevvi ücret ve resimleri borsa muş ur. sumu vermesi lazım geleceğini Ve etrafındakilere udan 

. Bil ~n a ası aca na müracaat ederek aılesının to~"?bul resminin be• on misline kadar söylemişler. Fakat bu mesele Cemiyet azaları, sebzeciliğin ' . . me,. 
miıd'a katili Süleym&ı1 bu aabab .. da dolattıfrndan, erkeklerle gorU§tU " Maarif müfettişleri od .1 1 ve çiçekçiliğin inkişafı için hü- okuyan bir tavı~la ıtıi~~ etmiş: 

8 d ela ıla k "U d bahs derek ~ikayette bulun - çıkıyor ve etin pahalaşmasına uncu ı e memur ar arasında kumet nezdı"nde teşebbu .. •ntta - Bana yenı camılı Şakır 
"yük ~yazıt mey anm as ca - " n en e • ait .ı ~ ·ı ı Anadoluda teftişt bulunan b. ·· k k b"" - d 1 'ıtilonü ceza kanununa tev muıtur. Hakkı Bey bu oırada e .- amı o uyor. e ır munazaa çı armlŞ avga u- bulunmuşlardır. Bahçıvanlar, er er ... Garson dinl~r mi. Ya-

kUına ~iyab ırömlek ııiJdi- nin yokluğundan iıtifade ederek. bı_r Öteden beri belediye borsayı Maarif vekil.eti müfettişi umu- yüyerek iş tokada, yumruğa bin konserve ihracatı yapılmaması kalanna yapışmış. Bır taraftan 
ıuretile icra edilecelı:tir. Car- kısım evin e9yasını satmıştı_<: Aileaı. kaldırmak arzusunu izhar edi- mdiril.eri şehrimize avdet etınis.ler- miştir. İskenderye ve Adanada sebz~ da polise haber verilmiş. Kara. -

.iJ1pr Süleymanın bu oabab ırünet bir ay evvel Istanbula e;eldıgı zamKan yor Fakat bu ciddi tetkiklere Memurlardan Muhittin A- k ld ahba !ardan b ri 
dan höcereıinde uyandırarak Hidayet Hanımı eve almamııtır. a.- ." . . MU' · 1 l A . .. . gelmesi yüzünden İstanbul seb 0 

• a, . .P çavuş 1 

i t nat tın B 1 d bo ıettış er, vekaletten ge e- l tt kı arak tıl 1 1 d nl im küfret obille Beyazıda ıevkcdecek- dmeağız nihayet komıuların tavassti s ı e ıyor. e e ıye rsa- ae ıne z uzerıne a mış zeciliğinin günden güne inhita ~ 111 ~rın ı .ne anma 
idam hükmünün icra1ı .,..,.._ tile evine girebilmiıtir. yı kaldıramaz. cek emir üzerine ikinci teftiş se- ve kollarından kısklvrak tutmuş ta uğramakta olduğunu, satışla mış. Şıklye~çı gar.~onun da yum 

'""hkeme ıarahndan naip aıfa- Hidayet Hanım bunun üzerine bir Borsa hayvan satışı demektir yahatlerine çıkacaklardır. tur. Bunun üzerine arkadaşı E- rm istihsal masraflarının bile rukla çenesini dagıtmıt. 
aım Bey haz. ır buluna::alı:tır. su istida ile mahke':'1~ye milrac~at ede- ki bundan sarfınazar olunamaz. Yalan haberler yı·p de hamil olduıı-u bı,.ag" ı çe- ' Dii tk· 1 ahk . ıın ceııedo, saat ıo a kadar Mlı- relı: naınuıuna ıilrlilen tekeyı temizle . . . 6 ~ korumadığını, mütemadiyen za n ınc ceza m emesı 

~jDıralularak umuma tefl>lr edlJe. mek için dava açmıgtır. Bu ayın on Bu mesele ~':"88. tesı~ edilır- kerek .zavallı oduncunun kafa- rar etmekte olduklarını ve niha bu bedavacıların muhakemesine 
bir. betinde Üsküdar mahkemesinde bu ken etraflıca duşünühnüş ve en Gazetecilik mektebinin ders- sına bır kaç kere saplamıştır. yet bahçıvanlığı terketmeğe baktı. • 

ev". . •• kan kocanın muhakemeleri icra edile muvafık olan bugünkü şekil bu- terini tesbit etmek üzere Darül- Alaettin ağır surette yaralı meobur olacaklarını söylemek- Şakir ve arkadaşı dinlenen şa-
te ıçte mocor seferleri cekti. Fakat Hakkı Bey dalına Hida lunmuştur. filnun müderrislerinden mürek- olduğundan derhal tıp fakültesi tedir. hitlerin kendilerine garazı oldu 
ard ö~ü ile Balat arasında İfliyen yet Hanım~:. .. Bonıada toptan koyun eti kep bir komisyon teşkil edildiği h_astanesine kaldırılmıştrr. Ca- Bahçıvan ve çiçekçiler ziraat ğunu s!Sylllyorlardı. Hele bir şa-

lerın ~yibe kadar temdidine ttln?SB ı;:r;ı.:f'::.-=• m~ı'a~aat fiatleri cinsine göre, kilosu 29 doğru değildir. nhler ~a_kalanmı:şlardır. kongresi mukarreratma çok e- hit için Şakirin arkadqı twılan 
~erilmııtir. e cu~r ~eydanda 1ra1a::~tıre.' J:. kuruştan 62 kuruşa kadar yük- 1 t B 'hff li . Bu ıkı memur hakkında tah- hemmiyet veımekte ve ancak söyledi: . 
İr.bu seferlere çok rağbet et- ~elı:te imif. sellyor. P'tyasada perakende ola zze ey 1 ı a kıkat yapılınaktadır. hükfimetin müzaheretile vazi - - Efendim, ben bunun şahi.t-

büııçüler, bir k1f1. "yi on kuruııa 
1
PdertemHabe günü alqamı Hakin Bey rak 40

1
- 50 k1urudşa satıl~a~~ la- Avrupa' da talebe müfettiti yelerini düzeltehileceklerini lkl,ini kabul etmem. Şu bqınSoda-

ekt• ve bir aefer 15_20 dakl H ayet ıuma.: znn ge en et er e azamı ...,ate iken ve~at e~en ~arülfilnun fel- 1100 lirasını çaldılar söylemişledir. Bahçıvanların ı şapkayı ona ben aattnn. n-
ektedir. - Sen artılı: bir çok erkeklerle ııö ııatılryor. İhtikar vardır. Eti bu sefe müdernslennden Mehmet . . .. başlıca isedikleri kredi temini radan başına bliyilk gelmit- Ge-

sef•tler daha seri ve ucuz oldu rilfüyorsun bir gönülde iki erkelı: aalı kadar pahalaştıran muhtekirler İzzet B. için yapılacak ihtifal _ı_ Kayıenlı 1bak9 dkatS.Mrkuı~d a Ef. dun ve hariçten gelen sebzelerin ri vermek istedi Ben de alrna-
H li . · la be e i boııayacağım · de- be .. ün lik l -- saat a ı ecı en geçer- · 

a ç şır~etini de hayli mil- ?ama"ff.d n ~ ~ nım ela buna' razı dir. Belediye kontrol yapmayor. perşem gun e ta 0 unmuş kcn iki "'hıı tarafından zarfçılık ıure çok ağır gümrük resmine tabi dlm. Bunun üzerine "dur ben 
et ~ et.?tekte~ır. :::,~ur 1 

aye a Kontrol vazifesi ihmal edili- tur. tile 1100 liraoı aıırılmııtır. Tahkikat tutulmasıdır. 9Cni yakayım da g!Srl" dedi. 
det' goren tırket, mevcut vapur- · E · pah 1 be A "d k yapdmaktad M"" e relı:abıt etınek imkAıu olmadığı Hidayet Hanım bundan kiracllerl- yo~. tın a anmasının se P vrupaya gı ece ır. Sebze rüsmünü tezyit için uddelumumt cUnntbı nev'-
~ tnış ve reb.bet için küçük" mo- ne bahsederken: - Bu a~amın ~ahrı len işte bunlardır". . t l b konserveciliğe ehemmiyet veril ine nazaran mevkufların tahliye 
r. al~ğa karar vermittir. Bu mo nı namu•~m.çocuklarmı ıçln çekiyo- Dün borsada sığır eti toptan a e e Kumar oynarlarken mesi alAkadarlar tarafından za- leri icap ettili kanaatinde bu-

•ur"atleri faza olacak ve doğ rum; demıttHır.ld H b d 27 - 40 kuruştan, keçi etleri 27 - Muhtelif vekaletler hesabına Gal tad .,._ ·ıa ı...ı< ela y nırt görülüyor Sebze sürümü lundu 
erler yapacaktı Hakkı B. ayet anıma un an ku 1 .. U A da tah ·ı k 1 a a .... raog n so-ın a • • . 

t) _., Örlerin maaari~i ·az olacağın- kiracılarına bahsederken bu a~~mın 4.8 ruştan muame e gorm ş- vrupa 81 yapaca 0 an '4rm kahvesinde Eıref, Osman_ ve nün azalması baılıca tikayet Mahkeme de bu talebi kabul 
. e fer ücretlerini d• indirmek kahrını namusum çocuklarım ıçın ç• tilr.. • talebenin son kafiesi cumartesf ~.ay~ kumar oı:narlarken polisçe mevzuu olmuştur. ederek kendilerini ııerbest bırak 
bul . n ?iabilecektir. kiyorum; de.':'1iştir. Tıcaret odası içtimaı günü hareket edeceklerdir. cunnu meıhut halınde yakalanmıılar tı. Muhakemelerine a ri mev-
• . ,ııç şırketi bu rnotörleri bilihara Ertealgilnu Hidayet Hanımı boşa- İ . O . M 'f E • • dır. g y 
aleti tram ld k'• da maktan vazgertig"ini kendisine söyle stanbul Tıcaret dası ıdare aarı mını D . . d"" Ü •• ? Küçük çocuklar ve kuf olarak devam edilecektir. 
. vayı yapı [ ~n sonra • ' h ' . b ün t 1 k enıze mı u• rmuş 
ış vŞ ayJa rekabet için kullanablle- mit ve memleketi olan Eskişehirt! ey etı ug op anara • ay Bir müddet evvel, maarif ve- Y sinemalar 

t 01dr. göndereceğini ilave etmiştir. . . sonunda açılacak olan Oda kon- kaletinin daveti üzerine Ankara Haliç ıirketi tahallclarlannclan ibra 
bu l_ket, motör nakliyatına bir an ev Hidayet ~anı~ın !-'eder, valıdesı gresine mahsus ruznameyl tes- ya giden maarif emini Muzaffer him Efendi, dün Kaamıpa"'clan köp- Tiyatro ve sinemalara gündüzleri 

6, geceleri 12 yaşından aşağı çocukla 
nn kabul edilmemeai müessese sahip 

Ne kadar seyah 
gelecek? und tl.ıya~ilnıek için mbtörleri ya- ve kardeşlen ~sk!tehırde bulunmakta bit edecektir. B rüye ıreliyormuf, yanmcla tirkete ait 

• ~ sıparış edecektir. dır. Burada aılesı yoktur. Artık Eski Ad d , I · perşembe günü şehrimize ge- 907 lira varrnıf. Müe11eıeye müraca-
meO' • • şehlre gideceği için hazırlı~lar~n~ baş ana a sergı açı ıyor lecektir. al ederek paraları denize diiıürdüğü-

ıa~_. Seslı fıJm lamıştır. Evvelki akşam aılesını Es- Adana sanayi birliği İstan- nü söyleıniıtir. Tahkikat yapılmakta 
!erine tebliğ edilmişti. Turing klübün son yaptığı 

Baoı tiyatro ve sinema sahiplerinin tetkikata göre bu kıt limaıurnı
bu emre riayet etmedikleri haber alın etıl'lrkiyede ••• ıi filim te•i•alı vücu- kişehire gönde~m~ uzere eş~:ıar~~ bul sanayi birliğine müracaat e- M. T roçki dır. 

·. ~için (Veıtern elektrik üç çocA uğbun~ .. f:ec/'y:~:~:na ~:;di;i derek 23 nisanda ıs gün devam Odasında ölü bulundu! 
mıştır. Evvelki gün memurları latan za 14 seyyah vapuru gelecektir. 
bul cihetindeki tiyatro ve sinemaları Geçen sene 42 seyyah vapuru 
gezmişler, nizamdan aşağı çocuk alan gelmiştir. nı nır iıt) k t• t tur. ra a, o Y •• Ad d 1 k a i f .. umpanya~ı ıcar~ zaman Hakkı Bey birdenbire: etmek uzere ana a açı aca Norvec'e mi gidiyor? _ aC

11
';• "'K_ra ;aat etmıı T'··~- _ işte bu erkekler se:sin için geli olan yerli mallar sergisine İstan 

kl. 1.~""" teıiaat ıyr.. uı tpanya1 '.' 1f~limlu. : >•orlar, demiş. Bunun üzerine hidayet bul sanayi erbabının iştirakleri-
~. d . pması, ses ı ı ı ıı- Hanım da. . . . t" Evvelce şehrimize gelerek 
fr. r a ••nema fiatlerini ucuzlata- d. b k d .. h di nı temennı etınış ır. Ad d ak 1 - Ben en u a ar şup e e yor- .. S . B" r.. d İ a a oturm ta o an Sovyet 

uhafaza teşkilah 
nbul gümrük muhafaza müdüri 

er Marmara havzası ve Edirne 
~faza teşklatlarınında raptolun

- 1'. t~k~rrür etmiştir. Fakat sene ba 
Qnı ıttıhaz edilen bu karara ait e

ncak dün geldiğinden henUz va 
d;ğiştirilmemiştir. 
ıyetlerde intihabat 

-~'ltriyat cemiyeti idare heyeti 
abatı cumartesiye yapıla-

tte r. 

1,lunu müteakıp hamal, şoför, 
na .:~· l?kantaci, dokumacılar, 

ışçıleri, gümrük komis
~ları ve saraçlar cemiyetle
ıntihapları icra edilecektir. 
ayrimübadillere 

tevziat 
ayri mübadiller cemiyetin
Vziata hararetle devam olu 

~r !. Fakat işlerin çok olma
zunden ve karışıkların
suratle harekete imkan bu

ıı# ayor; bu yüzden musakka-
esh~abına tevziat gün geçtik 
e ır d·ı· . 

tcv
2

• e 1 ıyor .. ~Jakadalarca, 
:1ata ~:mdılık ancak cu

esıye başl.ınılacağı zanno-

ıun işte karakol, işte mahkeme gide- Dun . an~!1 ~r ıgın e stan- Rusya sabık harbiye komiseri 
lim, beni buşa, demiş. bul fabnkatorlen toplanarak bu M. Troçki'nin Norvec'e gidece-

Kocası bunun üzorine birdenbire ta müracaatı tetkik etmişler ve 
· ı ·ı·h ğini Avrupa gazeteleri yazıyor. bancasını çıkararak bır • sı a atmıı hangi mamulatın Suriye ve ha-

ve Hidayet Hanımı sol tara~ından valisinin transit merkezi olan M. Troçkiye bu hususta Nor
ağır surrtte yaralamıştır. Aynı za- • . . f .. .. veç hükumeti tarafından lazım 

anda tabancanın kabzesile de Hida- Adana sergısınde en azla suru el .. d .1 . m . . . g en musaa e ven mış olup 
Yet Hanımın ba•ına vurma><a başla- mil olacağını tesbıt ıçın bir ko k d" . d 

• s en ısı ora a talebeye konfe-
mıştır. Küçük çoculclarından İsmail misiyon teşkil eylemişlerdir. 

d 1 ranslar verecektir. de bu sırada da çenesin . en yara a.n- Komisyon gelecek pazar gilnü __ .__ 
mıştır. ortanca oğ~u Halıt de lbrahım raporunu fabrikatörlere verecek Ş f •• J k 

,. ka k 1 na gıderek· o or erin şi ayetı' 
• 5 a ;ab 0 u . u;du. diye ha ve sonra !Azım gelen fabrikalar 
be~er~i~~r.a~:e;;:: ~ey brakola g_i sergiye iştirak edeceklerdir. Şoförler Şirketi Hayriye ida 
derek tabancasile birlikte teslim ol- ' • 1111 • resinin araba vapurlarından şi-
muştur. İfadesinde : - Çoktanberi Çok çocuklu aileler kayet etmektedir. Şikayete se-
ondan şüphe ediyordum. Kıskançlık Ankara, ıı (Milliyet) - Yeni hıf hep olan noktalardan biri araba 
Hm, beni boşa, demiş. zıssıhha kanunu mucibince çok çocuk vapurlarının haftada iki gün ol-
Hak~ı Be~ e~r~kile bir~kte adliy~ lu ailelere verilmesi lazım gelen ma- masıdır. İkincisi de araba vapur 

ye teal~ e~ılmııtı~. Tahkı~ata _üıkU dalye ve ya ikramiyenin verilmesi i- lan pek ahalıdır 
dar müddet umumı muavınlerınden çin gelecek sene bütçeıine tahsisat p · 
Salabeddin. ve tıbbı .adi! t.abibi Rahmi konulmuştur. Otomobil için yapılan tarife-
Beyler va~ı.yet .etn;ıııterdı~. Cea.et ~a- Sıhhiye Vektleti vilayetlere bir ta- de otomobil başına 3 liradan faz 
b.ıtaca katılın aılesıne teslım edılmış- mim göndererek bu kabil ailelerin 1- la para alınıyor. Şoförler bu pa
tır•. simlerinin bildirilmesini talep etmiş- ranın çok olduğunu söylüyorlar. 
nakkı Beyin ani olarak cinnet ge- tir B ·· d b·ıı · · · · 

f · f ru·· h kkı d dd · · u yuz en otomo ı ennı ışı-mp g.e. ırme gı a n a mü eı Vilayetler buldukları miktarı gön- ·· . 
u'?u?1ılık muayen~sine lüzum ~öater dermektedirler. Şimdiye kadar alınan ne gore karşıd~ karşıya geçır
mıştır. Hakkı Beyın bundan bır kaç neticeler her türlü tahminin fevkin- mekten vazgeçıyorlar. Otomo
oen~ e~vel de _böyle bir cinn•t aJa!mi dcdidr. Türk kadını veludiyet kabili- bil işleten iş adamlarına göre 
geçırmış oldugu da söyleomektedır . yetini göstermeıi itibarile şayanı dik araba tarifelerinin yüksek olma 

Emlak Bankası 
Emlak bankası umumi mlıl ii 

rii Hakkı Saffet B. dün "Ege" 

kattir sı otomobillerin Kadıköy ve 
Rıhhm şirketi Üsküdarla olan münasebetlerini 

Ankara. 11 (Milliyet) - Rıhtım tahdit etmiştir. 
şirketi vekUctin proteatosuna henüz Şirketihayriye tarifelerinin 

va i · ·er irket müd 

Babıilide Ebussuut caddesinde otu 
ran Konyalı Mustafa Hilmi Efendi 
bu sabah odasında ölü olarak bulun-

bir tiyatro ve bir sinema hakkında za Turing kiılübün aldığl haber-
bıt varakası yapmışlardır. 1 ·· M İ 1 y 

muştur. 

Öliimü şüpheli görüldüğünden 
sedi morga gönderilmiştir . 

Kü ··k ki k b 1 d . ere gore ısır, ta ya, una. çu çocu arı a u e en ttyat- . d ah . k 
ce ro ve sinema sahipleri hakkında tid- n~stana a az seyy gıtme to-

detli t•dbirler ittihaz edilecektir dir. 

Sıvas hastanesi 
Ankara, 11 - Aldığım malümata 

gore Sıvasta geçenlerde yanan Nümu 
ne hastanesi yerine bir yenisi yapıla 
caktır. Malum olduğu üzere bu hasta 
nenin binası Amerikalılara ait ve si
gortalı idi. 

Amele postaları 

İşaret memurlan Anaduluda soğuklar 
Otomobil ve tramvayların se- Anadolunun ekser yerlerinde 

ferlerini idare eden işaret me- havalar soğumuştur. Yalnuı ce
murlarının çok dikkatli ve so- nup viliyetleirnde bir ilkbahar 
ğuk kanlı olmaları lazımdır. havasl vardır. Ankara rasat 
Bunlar mesleğe girerken sıhh[ merkezinin raporlanna göre 
muayeneye tabi tutulmakla be- Dörtyol, Adana, Silifkede hara
raber zamanla veya yorgunluk ftt 21 dereceyle 26 arasındadır. 
tesirile vücutlarında değişıklik En soğuk yerler şark villyet
olabileceğinden sıksık muayene teridir. Bu tıur\takada hararet 
ye tabi tutulmalan kararlaştırıl sıfırdan aşağıya kadar düşmiif
mıştır. ; tür .. Kayseri, Eskiıehir, Çankı. 

Şişe fabrikası 
n gıbi yerlerde hararet bire ka
dar inmiştir. 

Şirketihayriye, Haliç vapur 
tarifelerinin yeniden tetkik edi
leceği yazılmıştı. Deniz ticareti 
müdürlüğü Haliç ve Şirketiha
yriyenin altı aylık masraflarını 
tetkik etmiştir. Tarifelerde mü-
him bir tadilat olınıyacağı anla- Müskirat inhisar idaresinin 
şılmaktadır. bir şişe fabrikası açmak niyetin 

Gümrük kaçakçılığı 

Yalnız Üsküdar_ Beşiktat de olduğu yazı?n~~· ~ir Al-
arasmda amele için sabahlan bi- ~ grubu b~ ı~ ıçın ı~areye 
rer posta tesisi düşünülüyor.Bu mu".'-ca~t etmı ·tı.r. Bu müracaat 
cihet daha ziyade ticaret m··d· _ tetkık dılmektedır. 

u ı H" . "d riyeti tarafından teklif edilmiş- ızmetçt ı areleri 
tir. Amele postaları için ucuz Belediye mlistahdemin fUbeal mU-
bir ücret tayin edilecektir. düriyetince muhtelif menatılı:ta icra

Diyanbekir Bankası 
Diyarıbekirde Türk ocakları umu

mi müfettişi Haoan Reşit Beyin te
şebbüsile bir banka açılmıştır. Ban
kanın ismi Diyanbeklr bankaaıdır. 
ıermaycoi 70 bin liradır. 

yı faaliyet eden hususi müstahdemin 
idarehaneleri hakkında tetkikat icrası 
na başlanmııtır. 

Bu müesseselerin vaziyetleri tesbit 
edildikten sonra, bazı takyid~ta tabi 
tutulacaklardır. Badema bu kabil mü 
Cl&esclerin açılma11 da menedilmittir. 

Di ·er taraftan m.Uatabdeminin aıb 

Yapılan uzun tetkikat netice 
sinde bu günkü tctkilat ile güm ~ 
rük kaçakçılığının tamamile ö
nüne geçilemiyeceği anlaşıldı
ğından gümrükl'C yeni bir teş
kilat yapılmasına karar veril
miştir. 

Gümrük umum müdürlüğü 
bu hususta bir proje hazırlamq-

t 
tır. 

Ayrıca İstanbul gümrük mil- 1 

dürlüğünden de bazı malfimat 
istenmiştir . 

Teşkilitın hazirana kadar ik-
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Mektepliier müsabakası Bilmecemiz 

11.1rın 11nıdeııi "M/11/get" tir 

12 K. SA ·t 1931 
iDAREHANE - Ankara catlcle.t 

No: 100 Telcnıf aclreti: Milliyet, ı .. 
•onbul. 

'f eleloft numlll".ı.n: 

lıta.,bul 39 ' '. 3912, 3913 

---
Kadınlar cür'et edenden hoşlanırmış! 

- Fr11nsızç11dan -

ABONE ÜCRETLERi Genç, güçlü, lruv~li bir de- Fazla para vererek, güzel, 
(.. Türkiye için Hariç için likanlr idi. BİT 'kaç senedenberi renkli bir mektup kağıdı aldı .. 

3 ay'1ğı 4ilO ku~uı ao~ kurut behçıvaınlık ediyordu. Bu san'- Ne yazacaktı?.. Gel!ç ve kibar 

1 ~ :: 1 :;~ "" 
2;Ş~ ",, atr ne dereceye kadar iyi bildiği kadına, mektup yazmağa kara!" 

. • - - henüz anlaşılmamıştı. Fakat ça vermişti, fakat ne yazacağmı 
G / k . ·ı lışkan olduğuna oüphe yoktu. 

e en e''ra gerı verı mez . .. . d b h kestiremiyorou.. Düşündü, dü-
MuJdeti ı:oçen nü•lıalar 10 kuruı Kı?arların koşJdenn_ e, a çe-

tu;·, Caı•t• "" .,.atbaaya ait itin\ len~~e çalışa~ak_, bır. kac .. p~ra şündü.. Evveı.a ba§'ka kağıtlaır 
için ıcLd<riyete müracaat edilir. 

1 
sahıbı olmak ıhtırnsı ıle koyun- üzerine bir takmı müıtveddeier 

G~zetomi> iliınların meı'uliy.tini den ayrrlmıştı. yaptı.. Nihayet birinde 1<arar 
l.•b~I dmez. Son girdiği yerden çok mem- , kıldı. 

1 
E ugiinkii hava 

1 l h .. r ft en \.,,k ~ rn 17. :

~1 r ". di. Pt•)!un •uır.:lr po,·r1z 
1 tc:r C'~ hft\I , ,tmu ln cıl~c.ıkrır 

f f ıcL;:;;;..~ 

nundu. Bıınu beğendi .. Genç kadına 
F~a~ bu_ bahçede kendisin- beğendinnek için, türlü türlü 

den biiyuk hır u~a! asıl bahçı- çiçekler yetiştirecegini yazarak, 
van vardr. Kendııı; -0ustanm ,k d" · · k d""' · lata 
yanında çırak gİ'bi bir şeydi. ·en ısını pe se~ ıgıru :1_~ '.. ~ 
Bu, gücüne gitmekle beraber, rak, bu m.u_h~b.be~n.~erdıgı c~r 
kendini teselli eden bir cihette etle sevgılısını, bırlıttte çay ıç
bulmadı değil.. meğ·e davet ediyordu. Çay içile-

Köşkün sahibi genç ve güzel 1 cek yer; ona pek biiyük ve pa-

l bir kad111dı. Onun, bir sözli, bir halı gü·rünen bir yerdi. 

Ah b fi 1 tebessümü, kendiai için pek kıy ı 
U masra ar. 1• ·a· O .. k nd" k d. l Mektubu kapattı .. Madamın met ı ı ı. nunıçın- e ı en ı- . . . d" 

ne. hizmetçı~ıne ver ı. 

Vaktilc lider Fethi Bf. tah- · N a· d .. "--'·· b Genç kadın bu mektubu yol-. . . . - e çare, ıye U§ ... ..,\1, u- • 
<lıdı teslıhilt klomısyonkudna gı- rada kalıp, kendimi bu ~zel ka 1 lıyan bahçivanrn cür'etine şaş-
den murahhas ara ne a ar pa- . • .. 

-1a· · · t B su dma sevdımıeık lazım... tı. Fakat sonra gulerek, bunun-ra ven ıgını sormu ~ u.. u - _ _ . 
al takriri "Tasarruf haftası" na Bu ümitle çalış>yor, günler la eglenmege karar verdi. Ko-

___ ,....... ........ 

Başvekilin nutku 
86 ıncr haftanın ikinciliğinj 

kazanan Galatasaraydan 140 
Mahmut Şerif Beyin yazısı "1· 
dur: 

- Başvekilimizin nutku -
Muhterem Başvekil İsmet 

paşanın 10n hadisatüzerine irat 
ettiği nutuk hiç şüphe etmem
ki haftanın en mühim hadisesi
ni teşkil ediyor. Bu mühim nu
tuk ayni zamanda İsmet Paşa 
hükumetinin çok kıymetli bir 
prensibini de meydana çıkardr. llllnı~c•miz/11 h;:ı. ı dil I'.1 

Matbuat ve vicdan hürriyeti!.. ı•ltll 

lhı aktım 

ASRI SiNEMADA 
iSPANYOL AŞKI 

llOLORES UEI. RIO 
VIKTOR f.JAK LAGLE'." 

TELGRAFNAME 
Paris 11.1.1931 23,45 6.8.4 
ARTİSTiK SiNEMASI 

Menemen faciasrnın aldığı şe- 1 , ı 6 7 
kil bazı muhalif gazeteleri hay-

1 
! AŞKIN TERENNf11\'1L fllmfnfn eJı .. vm Pıırt~'tı 

li telaşlandrrmıştı. Başvekilin / '•' On iki .tnemada birden göıterilm•kt• oldul• 

İSTANBUL 

nutku bütün endişeleri bertaraf • ltarla kı•bi ~crtf eylerim. Bu lil19ln öalimıfı· 
etti ve Halk fırkası namına mev • dıkf ÇARŞAMB." AKŞAMI gö11crcoclr olaa ıhıema-
kii iktidarda bulunan İsmet Pa- -· a - -- Rlll için de ·~·I muvaffalıı ·eıi temenn ederim. 

!!f~~~~n~~~i~::ıa';ı;ı~:l~flei~t:~~ • J '.•. llraıındbergor 
miyen politikasının iki mühim 1- - - • · ...,. 
cephesini de vuzuh ile anlatmış 1 ....... Önııı ıuıdeki çar~amba akşamı ....,. 
oldu. -.i •1 i 'ı~:Fli.L.ER filminde JAY~:ın· ve ŞF:FKAT fflmind• 

- .• . ı-ı o J>IERRF. BARNAC rollannı oynamış olaa Başvekilin nutkunun esasınr 1 
§U tahlil teşkil ediyor. 1 • .,. JEAN TOU LOUT ...... 

"Bizde iktidar mevkiinde bu- ıı l 1 _ ~> p Charlu Mere nın eseri 
lunanl2r mes'uliyetsiz bir ta- Hugilnl:ıI blımec•nıl:ı ~~ 3 M A S K E 
hakkiime doğru gitti1er. Muha- Soldan sağa ve yukardan aşağı ) E fran<ı7.Ca öılü ve 'o.rlrılı fflnlnde uı endam edtcoltıl!• 
lifler ise tenkit hakkınr öne sü 

ı - Et satan ( 5) Kusun tayyare- • . Ayrıca 
rerek devlet kuvvetlerini ayak si (S) ~ CH.ARLE · VANEL Ut !RENE WELL.S 
altına aldılar . ., Menemendeki 2 - İsyan eden (3) İyi (3) ~ ıuafıade.n temıil dllıııit 
mürtecilere de cesaret veren Ben (3). . · > R 
devlet makanizmasının zayıfla- 3 - Nota (2). Bir vasıtaı naklı- Ş A K A 
dri!ınr farzetmelerı· idi. ye ( 5) Beyaz <2l · f -"-111 luh f il iti .... Pou~ Po~eı 

~ 4 _Cet (3) A ran>1ıca •~ n tar ilm. u m- ~ • 
Basvekil, nutkunda yaptığı 5 _ Vakit (4). Uçan (4). -La Java· -FJtcriniJ!den öperim madam vı bllb.,.. 

tahlile~le daima ya ifrat ya 6 - Cak.et (4). Katı (4). ~ yuııan ( Quanı je dan1< avee Jul, ıarkılarını dinle~ 
tefrite kaçtığımızı anlatıyor ve 7 - İnce değil (4) Oturan (4). ~ cebiniz 

.. • • ... • •• .. 4-- . • 1 ' 

() 

tesadüf ettirildiği icin epeyce geçiyordu. Fakat 1'endisi bahçı- ca&ı geldiği zaman, kendisini, 
nazarı dikkati celbetmişti. He- van olmakla bütün aşk ve mu- bu mektuba cevap yazmakla 
le bununla beraber bir de "Filin ha~et hislerinden mahrum mu meşgul buldu. 
~erde ~a.lk ahlat _Yiyorrou;,, tek kaılrnam lizmıdı?. B.i:l6kia.. Keıı Merak etti. O da aldığı mck-
Jmde bırıncı sualın cevabı ne o- di . . d'~ kekJerd 

soruyor: 8 - Çift değil (3). • •••••••••••• O ......... . 
- Devle kuvvetleri zayifla- Ye: (2J.stifnam (2). Saç düzelten(SJ •••• OOOOOOOOO•OOO•OOOC•O ~ 

yor diye tenkit hürriyetini tak- 10 _Valide (3). Batına (B). So M ·ı Kı J A L J Q L S Q J, 

lurrn olsun onunla terat teşkil 8~~ ı • ._ er. . ~ .fJ:A! tubu ve yazdığı cevabı göster-
edecek ikinci bir sual sormuş ckısiğı verdt?.. Çıtkin pıı ıdi? •. di .. Genç ıka'Clın, cevabınıda; ken
havlı tantanalı olmu'hı Ge-- HayU'... Kendıiı:ıi pek yakışıklı di · · d 00· •-bir '--h~ 1 

· · r-· . . eımn e y..., •ua.~ıvaoıo 
lerde elime geçen bir Franaı:s. buluyordu. Gaıçti. Kibac kadı- ..ı •• - · • '·-d "ftih ...-.: . . . uugu ıçın ne ıwt ar ı ar ........ 
gazetesınde de aynt ~yden ya- n111 kocaaı; ııcnguı, fakat yaşlı 
ni hey'eti murahhasalann mas- tıir adamdı. 

rc:flarından bahsediliyordu. Bu ı tıe _,,. bat,.....an böyle dü-
gazeteden sıze bazı rakamlar .. t g_... ~-r· .. 

ğim yazarak, davet edilen yere 

i.gtmegi kabul ediyordu. 

Sonra -kocasına, bu çocukla nakledeyim; La Ha ye konferan- şunüyordu.. Köflc: eambi, zen
sı Fransaya 876,396 franga ya- fin adamın, genç zevcesi ile eğlenmek arzusuna mukavemet 
ni bizim para ile 80,000 liraya kendi aıresındaki uzun mesafeyi edemediğini anlattı. 
patlamıs. Londra Bahri konfe- kıaal1mak içü:ı, hayali; ona, o 
ransr ise 1,445,683 franga mal kadar yardmı etti ki, niha.)l'et için, ne yapmak lazım geldiğini 
olmuş. Sıından anlıyoruz ki bu kararını verdi: düşünüp, gülüştüler. 

İkisi de bu oyunu uzatmak 

zaruri ma:>raflara her yerde ilişi 
vorlar .... Neden? Bunu ııu misal
le izah edebilirim 

- Birisinden işitmiştim: Bu 
kadınlar, cür'et edenleri sever

Cevabı alan bahçıvan, sevin
cinden kabına sıgmıyordu. Ka-

yidata mı tabi tutacağız? Bu nuna (K) gelirse bitik olur (3) Sey ugannı er ra ı: 
auale çok kat'i bir "hayır!,, ce- risefainin bir vapuru (3.) MAJJK SINEMASfNDA 
vabr verdikten sonra hiikOme-' 11 - Bir kedi ismi (5). İsten-
tin hiç bir zaman "mes'uliyet- mek (S). lteıııalf muvaffıkiyeıle g<ilterllmekte olan 

aiz tahakküm,, e doğru gitme- İRTİHAL D ı • ş k 
yeceğini izah ediyor. İşte mat- e } ar JCJ 
buat hürriyetine taraftar olma- Tunuıla Malımut ve Mahrukı u-
dığı iddia edilen be,vekilin hür de Ali pa,alar ahfadından vo mer· 

lıum Feridun pa,a mahdumu ve sa· 
riyet prensibi! hık maarif eminlerladen Nail Reşit 

Nutkun neticesinden anlıyo ve i\llthıt Hayn ve Mahmut Tıben 
ruz ki ifratla tefritin ortasının Beylerin kain blraden Ameli Hayat 

fOYUI lı.ayroı ıozlil 'l't şarkılı ıUperprodakayoııuııcı. 

Küçük ve dehakAr aktör SONNY BOY 
ile benlar tıma,akhını ııös yı,tara ıırlııtmelttedir. 

bulunmasr zamanı gelmiştir. mektebi müdür muavini Frnn,11.ca ---
İsmet paşa bu nutku ile varıl- ve mualkl muallimi ,·iyoloni<ı Mth· ;mmiiiimmİİİİİİİİmİİİİİİİİİİmiı------~=---

ması lazım gelen neticeyi izah mıı AH Feridun Bev_ dün kalp sek· !! • ı I'/ 
Bu akşam fu\NS 

Yerlerinizi evvelden temin ediniz 

ve kendinin de tamamen hürri- ıcsiadeıı \clıt mi. Bu gü1lde vı ll Il\V 
yete koşan bir devletçi olduğu- halQk sın'aık~rın pek genç yaşında ~ıı.gınra sı'neıngsında lllfUJJ 
nu isbat etti. Bu nutuk devlet :ınr gaybubeıı umumu dllhun etti. lj llU U U 
otoritesi namına da bir şaheser- Cenazui bugün oj!;leyin kaldınlı-

cak , .. Teşviklye camiinde namazı MADl ~HR'~TIANS ::>on günler de Anlıarada top- rariaştınlan günü sabıırsızlıkla kılınarak .\1açkadaki makberede rah- 1 f ft 
!anan spor kongrasında bulun-, Ben, nıçin cür'et etnıiye- bekliyordu .. Kendi kendine: r• ı meli ıl~hl\'Cyt tevdi nlun•caktır Al· 

dıım Bir zat sporu idare edenle yim?.. _Cür'et eden, daima kaza- EdebAı bı"r hadı'se !!!'•"•ı'•'•'h•m•e•ı•e•yl•e•sı•n. _____ .. 

lenniş .. dir.,, 

ri trnkit sarledinde dedi ki: ı JEAN A. 'GU,0 tlrafından 

- Efcndıler. hu ;::damlar (bu ıdir.J Peyamiyi sevenm. Otuzu nır, diyen adam, doğru söyle- R İİ z pi D 1 1 O 
t~bir n,. kad~r niizikanedir) tü-ı ancak bulan yaş.ın_a _iki misli za- mıs.. u u A illi a il N . . 111 
tun paketlen arkasına yaptık- man sığdırmıs gıbıdır. lns2na Diyordu .. O glin, yeni esva- aınusuıı ı~ın 
lan hesaplarla u0emet demet pa-

1 

daima babacan bir ağabey tavri- bını g.ydi. Muayyen saattan ev- lç1 uık!tttın. tıHr.er kitapçı da 111 tam~mMeonn l•~r-oaenusırz,'.a"~.'0'.~nıu,·ııı,~Jar • .:ıl n ald lar ve limpiyatta ye- le hitap eder. Bu hal belki onu ~ v ·' ~ 
<li'cr... biraz daha yaşlı gö~terir fakat vel oraya gitti._ Genç kadını sa- ---a~--=-----ı• ll'iı ______ ::ıa ____ aiJI kılı \C SL\ imli film ile Fran-

Ru sö:- eri söyle;·en zat aley- bize gençli< hissi verdiği için I bırsrzlıkla beklıyordu. Ona, :;oy !!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!ı:!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ sız operet haftası başlıyor. 
hi'lc e b ıl ındtığl hey'et azasın- lıoştur lem ek için, zıhninde bi·r takım ..._ ..._ ._ ,,._ ~,.,.,.,., ...... i 

O · - -- - - Ha•iyc: Bugun ) alnı;, ına· dan id; 'C lımniyatlar .. o hey' Kendisini haylı zamandır gör cümleler hazırladı. - ~ ...,. • • ~ T ~ T T • 

1 · · · ı· · · · · · · J k ı ı. !ineler .l~·:IS-1>5 kuru~ gibi et ı mına se~ı mesını istemıs -ıner ıgıın ıçın her ırn elını ın- Tam kadının geleceg· i saat- Onuıı. ızı e ·ı çar1 .ıııı m u~~anıı , 
f k e 1 t K · · d" h ff k MELEK tenzllatlı fiatlar'.ı verilecektir. a aı ı· y a amam. ı.. ongre- 1 cınmesm ıye - a ı çe sı tım te iceriye bir erkek girdi. Ken- ·~ Si. ı·:\l ~:;ı. ·E ~ 
de o hey'et tebriye etti. Ve o zat ve sordum. ~ ~~ • 
hıc aldı madı. 1 .. - .. H~.zret nerelerdesin? Hiç di:;inin_ ot;ırd:ığu ma~ya doğru ~ GRETA GARBO ve . - ....... Jlcıgiin Şehzadeba~ında -

llu isaıi haıırınııda ıutwnuz. 
t~msil ~ılil~n 

KIRALİÇA AŞKJ 

Neredec;İn yahu? 
İki g.ın en·el (sessiz sair) 

iı Peyamiyi gördüm. 
k Şairleri ele artık sinema film 
tt !eri gibi sesli, gürültülü, sessiz, n: 

n 
d 

gorunmuyorsun? ılerledı.. Cebınden elit fra'lk çı- ~ NİLS SATER'i . + M J L L J S J N E M A 
- Sorma üstat, kraliçe inti- 1 ka~arak: + ı 

habından başımı ka~rmaya vakit -Bunu alınız, dedi, madam i hır a,k 'c ihtiras mm,nı olan s ERS ER• KIRAL 
bulamıyorum. Cü111huriyetin a- hizmetinizden memnundur.. QtıUMVL' n•KKI 1 

ıc şarkılı kısımlarına ayırmalıyız. 
ki .. Mesela N. H .... t bir gürültülü 
dı sairdir. E ..... n B. ıse sözlü ~air-
V< 
m 
ye 
yi 
bi 

ka 

zizliği n!' yaparsın ... dedi. Kendisi gelemiyeceği için, beni .\ OL J IJI\. R Sesli ;ııılü ~ar-kılı " ıamonıen renkli muaızam ve mulııe,em b81 
- Vah vah, eledim ve ayni- d a· + Gretq i film. \eni <t~ll malı:inımızın lıtanbulda mevcut bütün seıU sin•" dım. Bu (vah vah) ı siz istedi- gön er ı. i (j ,L.ft. filmine.le takdim makınaluına faik olduAunıı lflim tüccarları ve Be~oğla 'inema saiılf 

ğinize tevcih edebilirsiniz. Bu adam; kadının kocası Qp~ edecektir !eri ıa>ıık rtınişlerdlr. 
FELEK idi... ~~·~ ifı ••• +••• ··~·· M ıtincler: 2,ao, 30 suvar.: 8 130 da 

!Bu kız, benim yalıya kapatrl-ı Bana Cahidi bul.-:-. - -- ı - Geliniz... ı :ım bir katlin. Uzun boylu, sanı - Nasılsınız Prenses Jıt 
dığım ilk günden beri gah u- Beni, kaçır!. . Hanımefendiciğim konağa ~ııı, genç bir taze. Fakat, gözle leri !. . .ı 
zaktan, gah yakından hayatı- Diye yalvarmıştım. O zaman dönünüz. . . ri hiç hoşuma gitmedi. Hatta, o Ben de yavai yavaş Çil 
mm hemen her safhasını bilen, ııe masumdum, ne bam başkay- 1 Diye yalvardı. Durdu. nun geldiğini ~rur gönnez, dan çıkıyordum. Fazla ı 
görebilen bir kızcağız. Ondan dım, bu kızın temiz ve hala gö-J Fakat, ne yapabilirdim ki, ol Hayati Beye eğildim; tim. ,., 
sakınmadım, ona bütün yaramı zü yaşlı, gönlü yaslı kalbine ne l mayacak şeye hiç kimse: - Hihhhh., Şu çıtkırıldıma - Teşekkür ederim r 
açtım, nasıl bir felsefenin beni kadar yakındım! Hıribuki, şim- - Amin... bak. Aman ne çirkin gözleri Hazretleri .. Siz nasılsmıı' 

,,,.;:t . . . 

Elem JZZET ancak yaşatabildiğini, yaşamak di aramızda katrandan, balçık- Demez!. var!.. Dedim. Alay ettiğimi 1 
ye için yaşamanın .. ne demek ol- tan bir uçurum var!. . Ona ba- "' '~ * Dedim. o da: dı. Ellerile kendisini gö 
mc etmekten hos.lanmaz da ne ya- Hastalıktan başını alamayor, duğunu ona uzun uzun anlat- karken kendimden utanıyorum, Nedim Bey Nazmiyi Ulviye- rek: 

- Ömrümde bir defa bir ka- t ı par'. Bu nevi adamlar benim her tarafta sizi aratıyor... tım. Ve .. : küçülüyorum, küçülüyorm, bir den ne diye .. Sordum bilmem? d .. k' .. b • d" •. . .. - Ne halde olduğumu 
bir daha çok hoşuma gidiyor ve gö Diye, bir türlü ellerimi bırak - Gör~yorsun ki. Ben gele avuç kül o~up yere yrğrlacağı- Taraby~da karşı~a. çıkrverdi ! .. m~:Rm~.e ısını egen ıgını gor yorsunuz ... 

• züme kuşaklarının arası altın ınadr, Paşa, bu defa da onunla mem Ulvıye... mı zannedıyorum !. Sankı, şeytan bızın1 Hayatı . Dedi. 
ne ile dolu Halep yağcılarının Şiş bir mektup göndermiş; Seni af Dedim. Zavallı kız, boynunu Bunun içindir ki, onun yaşa- Beyin sofrasrnda bulunacağımı Dedı ve. · Güldü. Sahiden Şeyh zade Mithat sord~ 
;:~ !iye dli~üşleri gibi gözüküyor- fettim .. Gel! Diyor. Hastalığın büktü, bilmeyonım neden veni ran gözlerine hiç bakmadım, 0 zı ona haber vermiş gibi. Rğer, çok çirkin gözlü bir kadrn. Çı- - Nereden bövle? ... 

!ar. dan yeisinden, sinirlerinin bo- çiu gözünden bir damla yaş a- nun ruhundaki derin srzıya hiç 1 gittiğimiz zaman onu Tokat ti- yan gibi san, mavi bir tuhaf -Büyükdered; Şu!ede 
} "' "' * zuk olduğundan bahsediyor. kıttı 1. aşinalrk göstermedim. yanda bulsaydım, gözleri var! Kimse kalmadr ! .. 

Lalenin misafir dediği de: Ulviye, alelade bir halayık, İçlendi1:1. Eğer, kalkıp gra- Plaktaki Kazaski aklımı çel- - Mutlaka haber alını~... Nedim Bey Nazmi, bizi gö- Dedi, ilave etti: 
Je ; Ulviye. . büyütme filan amma .. Zeki bir mofona bı_r şen plak koymasay di ve . . Bambaşka yerlere götür Derdim. Fakat, öyle bir kar- rür görmez blitün sarhoşluğu- - Sultan suyuna çıksP 
:uk Beni görünce, kr.ı. Üzerimde çok tesir yapma- dıın, belkı ben de ağlayacak- dü. Ondan Nedim Bey Nazmi- ıırlasma oldu ki sonraki iskan- na rağmen, masaya şöyle eğile- dersiniz? .. 
• d - Hanımefendiciğim. . . ya çalıştı; tım. yi sordum: dal 'oımasaydr onun da benden bükle baktı.. baktr, ihtimal, Nüsret: 
;d Diye ellerime sarıldı. Zavallı - Hanımefendiciğim reddet- Yarabbim, bu ağlayış ne teh- - Ne yapıyor?.. asağı k~lır yeri olmayacaktı. kafasının içinde: - Oraya sultanlar gide! 
N kı.tcağrzın gözleri yaş dolu. An meyin. B~tü~ konak yeis için- likeli, ne korkunç bir ağlayış o- Dedim. Baktım, aramızda ge, ··Geldiği zaman saat bir, bir bU - Gideyim mi, gitmeyeyim dim. Sana yakışır yer!. 

0~rı ladım ki, beni sahiden seviyor- de! Hepı~ız siııi .~~~eyocuz. l~rdu ~Ben.ki, ilk günü bu kızın çen hadiselerden hiç hııberi çuk vardı. Amma nasrl geliıı? ... mı · .. Dedi ve .. Hep birden 
ı:ne muş: . H~r şey_ oy le ~z~stu kal.~ı. dızlerıne bır yangrn alevinde yok. Zil zurna sarho§. Hem de ya- Diye bir muhakeme yürüttü, tuk: 
ekt - Sız yoksunuz da konağın Kımsenın canı bir ışe el sur- kavrulan başımı koymu§ : - İyi... runda bir nazenlnlel. O da bur daha sonra dllmınr masasına o- - Kah .. Kah .. Kah!.· 

ne t~dı, ne tu;;u var .•. PaşaJ'..a· mek. ieterneyor!.. .. . - Ulviye, beni kurtar.. . I Deme1'1e ıeçti !. Vo. . Boyu nunun ucunu görmeyecek gibi turttuktan ııoııra, aeldi, elimi - Buyurun ... 
<la bır ıh~nnlvJr1l'r _cJSlr+ ıı f Tl1 Mr fı.'?!f M.ıt.\e.r_co~,1 .. ,1, ll ~.,-2... .yoo ...... ~ ............ ı ..-- ,,_ __ . • -»· T"S• o , • .., . • .... 

dı 1eSJ. .. .. ma-1 tir. Bıın an so 



1\1.ILLlYET PAZARTE:ii 12 KANUNUSANi 

Tayyare piyangosu .. --• !Jr_ Ihsan Samı---;! 

1 ıı. ı ı 

Divanı harpte ---·-
~:x:x:::::::::::::::::::::::::::::c:::c)C)C:;;8 o ~~.-....rv-.. 

Yeni gillette tir3Ş bıçakları 
, 
( 

..__Ao(,_ ... nkü keşidede kazana;-numar aları neşrediyoruz; 
keşideye bugün de devam edilecektir 

lsTAFILOKOK :\~!Si 
lstafilokolı.lardan mUtevelllt 
(ergenlllı., kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bütan 1 
L:

hastalıklanna karşı pek 
teslrll bir aşıdır. 

( Başı brinci sahifede ) 
nı Fahreddin Paşa dün saat on c!öı 
bu~ukta "Ege,. avpuru ile İzmire h 
reket etmiştir. 

fiatları hakkında bir tashih 
18 Kinunuevveı 930 tarihli nüsh mlzda 

İl\tlşar eden ( yeni glllette bıçağı ve yeni 

glllette tıraş m•klneslnl bir defa tecrübe 
ediniz) serlevhalı çift sUtun klişe ilanından 
yeni glllette b:çaklarının flatlı: 5 adetlik pa, 

< 
( 

{ 
i 

d• 

lrılf· 

çır 
a ı 

gö 

ut 

r<l~ 

de 

o. L. No. L. No. L. No. L. No. L. No. L. 
lŞ 8il 548 ıo 980 (ı(} 2J7tı0 bO 81591 60 39872 <ıO 
,7 653 60 160J8 60 831 60 595 60 I' 875 60 
~.ı : 731 200 9.ı, 60 892 60 912 60 888 60 

I"" 100 9J5 100 9-11 500 9.ı,3 60 
1 ;;4 60 744 CıO "" 80 
.171 60 815 80 170 80 936 100 942 60 988 

Dlvanyolıı No 189 -

Cil~ Frengi, Zühre,; lıa;tahklar 

ml -ehasıı;;ı 

Dr. iZZET KAMiL 
Saat 2 den 7 ye kadar K:hçekapı 

şekerci Hacı Beldr dükklnı karşısın· 

daki npartımanda h1Sta kabul eder. 
4~\! 60 840 1000 220 100 24020 60 950 80 I0025 200 
52,l 876 (>() 255 60 119 80 970 60 44 60 

ll ·şiktış iklocl sulh hukuk mıh· 80 
.o• 1000 210 1000 32071 80 47 öO kemeslnden: 

---·-- ·-------

5~0 60 884 100 ...,.. 80 6 60 
905 60 522 80 252 80 225 6 Om~öy l'utılb ıokak 35 No. 

~~~ 6U 976 100 678 60 280 60 272 60 157 60 
h•nede mukim iken vef•t edeıı Kasım 

7
02 

60 
9071 500 634 100 284 60 276 80 200 bO Efendinin küçük oğlu Allye vılldesi 

İımirden doğruca Menemene gide 
cek olan Fahreddin Paşa hareketin
den evvel kendisi ile görüşen gazete· 
cilerin suallerine cevaben atideki be· 
yanatta bulunmuştur: 

- Ankarada idare! örfiye mınta· 
kası için hiç bir karar ittihaz edilmiş 
değildir. 

R~iaicümhur Hz. tarafından kabul 
buyuruldum. Kendilerine son Mene
men seyahatindeki müşahedelerimi 
arzettim. Bana verilmiş talimat yok
tur. Zaten mevcut olan idarei örfiye 
kararnameleı:ine ve bu husustaki ni
zamnamelere tevfikan mahallinde ica 
batı tatbik edilecektir. 

keti 9 5 ve 10 adetlik paketi 190 kurut 

oldufiu yazılacak iken sehven 60 ve 120 ku

rut olarak konulmuttur. Blnaenaleyh yanlıt 

oıan ltbu flatların hakikatte 95 ve 190 
kurut oldu§u tashlhen ve tekiden Hin ~ 
olunur. ~"""'..A.A....._,.._,_..,...A.A....._,.._,_..,...A.A....._,.._,-.J 

60 1!88 80 419 100 218 60 Azize Hanımın vui tayin cdlldlıtı iDAM KARARLARININ 
859 60 87 80 675 60 100 •os 500 385 60 INF .... 111111111111111111111111111111111 .. ,o1111111111111111111111111111111111111. 
944 

94 
60 728 80 309 ~ allkıdarına maltım olmsk Uzere AZI 111111111111111111111111111111111111,. ""111111111111111111111111111111111111 

1000 60 499 60 642 60 46~ 500 ı'l•n ol.unur. t lis :: AN A :: IOl'i 60 I05 60 764 
65

i • dam hükümlerinin bizzat mee :: fi\\ lD o iL u :i 
"88 

1
15 60 78J 60 522 100 60 500 200 tarafından tasdik ve infazı teşkilltı •• ~ ~ •• 

: •: :!~ : :~~ S: ~n 20

: ~~: ] ~~~ 1 No. L. No. L. ~;çatt:a:~nh:::nd::::::::::: !! SIGORT A ŞiRK ET l :==I 
6()\? 60 385 86 957 80 

691 60 937 60 673 200 4()276 60 ~3291 80 olacaktır. Esaaen kanunen böyle ol- :: 
689 60 441 100 !7042 60 bO 961 80 717 60 306 60 295 60 mak icap eder. Maamaflh Divanı :: :: 
839 60 555 60 72 200 8.36 

058 80 731 80 
347 80 a50 100 harp lüzum görürse hafi celse de ık- :: Tllrklye it Bankası '•rafından te~kll edllml~llr :: 

206' CıO 5tı2 ()(! 230 80 978 60 33 60 
60 

386 60 ~104 60 tedebilir, her mahkemede olduğu ci- :: Vucın • Hayat • Nakllyo • Kan • Oto:no\>11 • mu'ullyıtı =ı 
ı 93 

60 
M5 60 2~ 1 bO 2;;()15 60 

2
15: 

80 
~48! 80 

a89 60 37 J ıoo bi... · :: maliye Slcortalarını kabııl edor. 5 
274 60 707 200 311 60 24 60 1 S(>J 80 100 tdarei örfiye mıntakası ayrıca Uç :: Adres: 4 lincU Vakıf ban lstan\)• l : 
.ı """' 

359 60 
139 200 802 200 41002 60 374 tlli mıntakaya aynlm11tır. Bu mınta· :: . ~ :" 

16 60 751 ~"" 
145 60 377 

60 77 80 76? 100 487 60 katarın birincisi Balıkesir kazasıdır :: 1elefon: lıtanbul - 1131 Telf;ral: lmıtyaı :::ı 
.146 60 763 60 425 IOO 

167 60 435 100 1
.,

4 6() 816 80 537 60 ve kumandanı Ferik Ali Hikmet Pa- 11··1111111111111ıırı111111111ııırıııııııı. ,o1111111111111111111111111111111111111:.; 
1•• 

768 
ıoo 456 60 ' 

899 80 
IOO d İk' . t k M . k 111111111111111111111111111111111111,. ""11111111111111111 11111111111111 uıuliil ""' 60 80 60 627 şa ır. ıncı mın a a anısa azaaı-

878 60 T7 I 60 496 60 ~>05 IOO 437 198 952 <ıO 669 80 dır. Bu mıntaka kumandanlığına li-
412 

80 786 
60 536 80 ;172 tıO 804 (ı0 199 <ıO 470,14 100 60 

va Ali Muzaffer Paşa tayin cdilmiş-
761 60 4Jb l 00 735 60 262 60 682 tir . 

414 60 
8
8e: ~ 

767 80 
4J7 60 742 80 321 60 39 <ıO 720 60 Üçüncü mıntaka olan Menemen 

506 60 v 440 200 740 80 .ı,oı bO 48 üO 740 60 kazası kumand•nı miralay İhsan Bey 
~18 60 10044 80 870 60 ()

67 200 758 60 435 200 53 500 838 1000 dir. Bu kumandanlar mahallinde gör-
698 60 48 80 961 60 

740 60 885 60 449 60 309 200 870 60 dükleri ihtiyaçların icabatını vilayet 
8J3 100 74 60 962 60 

905 
IOO 

60 
330 60 5~007 60 !erle görüşerek tatbik edecekler ve 

86
6 60 

99 500 18095 60 26014 SO 
80 

467 
60 28 60 

lüzum gördükçe aynca benden de İs· 
114~ 105 

60 226 60 144 80 971 672 60 !~~ 
80 

tizan eyleyeecklerdir. 

946 ı: 153 80 256 60 192 60 8~~ ~~ 702 ~ 643 fıO 18~ : ÖRF/ iDARENiN TEŞMiL! 
3025 100 187 60 333 200. 252 80 71 5 670 100 192 60 İdarei örfiye mıntakasının tevsii 

53 60 581 
IOO 432 6ol 268 60 179 60 769 60 

687 60 60 
ve Antalyaya teşmili hakkında şimdi 

87 60 826 60 
46ö 8() ;107 60 237 60 809 60 

794 60 
255 lik bir karar yoktur. Bittabi lhtiyay 

868 
tiO 

60 
527 60 357 60 860 iOO 273 60 hasıl olunca lazım gelen yerlere ida-

188 60 SJ6 5JI 60 407 60 60 80J 60 275 500 rei örfiye te9mil edilebilir. Örfi idare 

Tütün 
ğünden: 

A 

umumı inhisarı 

~an~~ ~ilo ~st~~n 

müdürlü-

İdaremiz için pazarlılda 5,000 beş bin kilo Avrupa malı lls· 

ttipü saun alınacaktır. Nüınunesl mübayaat komisyonundadır. Tallp 

olanların 250 lira teminat akçele;l ile beraber 14 kanunusani 931 
çarşamba ~ünii saat 10,50 ta Galata'da mczk(lr komisyona mürn

caatlarL 

il An • 221 60 940 60 713 60 536 60 487 60 88'ı 943 60 280 80 müddeti bir aydır. Fakat bu müdde-
227 60 970 ıoo 829 60 42101 60 

48003 80 60 
tin kafi olup olmadığı ancak mahke- Jandarma kıtaatı ihtiyacı için 2000 çift kundura kapalı zari usullle 

324 100 11000 60 19022 60 568 IOO 6ll 1000 134 60 
60 

344 menin mesaiaile anlaşdabilecektir. mubayaa edilecektir. Münakau J-2-931 tarihine mUsadll cumartesi günü 

339 60 61 60 109 200 711 60 641 60 187 100 ı~! 
100 

407 IOO Tahkikat bitmek üzeredir. Bugün saat 14 te Gedlkpaıada jandarma lmal&thanesinde yapılıcıl.tır. Şartname 
621 100 69 !()() 161 60 793 80 667 60 256 100 468 60 )erde muhakemeye baglanacaknr . im•lAthınede mevcuttur. 
735 60 144 60 189 60 797 200 700 80 258 80 218 200 479 500 Muhakeme neticesinde idarel örfi ----·;:::-::;ıı:;:-;:;:.=ı-ı.:==:;:::====::::==== 
759 60 473 80 206 80 82S 60 101 60 383 80 222 ıoo 534 500 ye müddetinin temdidi llzım cellrse Müessif bir irtiaal ı Sinema • Tiyatro 
865 60 480 60 216 \!00 861 60 766 60 410 60 874 80 544 80 dütünülilr. Gazeteci arkadaşlarımızdan ı.. -------....:.---

.904 60 35027 60 376 200 560 60 Henüz son raporları tetkik etmedl J -
4074 80 526 60 300 80 

937 60 261 60 
426 80 

381 60 565 100 
ğim için hAdisenin mevzii mütalca Esat l\1ahmut Beyin pederi sa- s. B. Darülbedayi 

90 60 568 100 330 100 
27091 8000 333 80 

449 80 
453 60 592 100 

edecek vaziyette değilim. Bu cihet bık Şurayıdevlet Azasından lah· temalllerl 

::: : ~~~ : !~~ ~ 152 60 387 60 ~~~ ~~ 541 60 M2 60 ;::~1~:~e~ı:.~1~:t.:'~c d:~;f;::!\:~ mııt Nedim paşa diin mllptel& Salı ~ilnil 
256 80 180 80 403 60 

821 40000 
!180 100 965 60 katta bulur.duktan sonra davet vaki olduğu kalp hastalığından kur- ISTAlllUl BflllllUSI akşamı Hat 

265 60 
632 80 590 60 198 60 1 461 80 60 60u 60 1172 60 olunca Ankaraya giderek ŞOrayı as- tulamıyarak vefat etmiştir. Ce- ~ ~~ ~ 21,~0 da yal· 
675 80 671 60 ~o.l 60 f 591 IOO 88~~ 635 60 ~~025 200 kcrl içtimalanna iftirak edeceğim. As nazcsi bugün Kızıltoprakta Ih· nız muılllaı 

430 80 7 ı 5 60 7! 4 500 
220 60 

I 
605 60 

80 
705 100 191 60 keri şura,da görilşilleeek mühim ka- ve talebeye 

S07 200 
721 

60 748 60 I 870 60 
216 200 

nunlar vardır. lamurdaki hane,inden kıldırıla-
591 60 

976 
60 9~1 80 276 SOO 770 60 9~2 60 908 60 Bu kanun ve müzakerelerin irtica rak Karacaabmettekl aile mak· mahsuı 

76S 80 80 9~6 60 297 60 790 60 4,ııtı2 60 983 60 259 60 meselesine müteallik tedbirlerle ala- beresine defnedilecektir. Allah, 1 1 8ALAy1 

82~ 12020 t~J 60 877 60 201 60 49047 1000 350 60 kası yoktur.. Komedi 

864 
60 28 60 ~~~ 60 :'37 60 878 80 

217 60 409 80 353 60 HADiSE MES'ÜLLERl aile<ine sabrıcemil ihsan buyur- 1111 3 p~rde 
.,,,.,.. 60 48 60 100 776 60 147 80 

292 60 49.J tıO 490 60 sun. Yaısn' 
"""• 1000 71 60 ~35 60 798 60 60 ö5 60 674 60 Fahrettin Pasa, Menemen hadiaesl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11111111 llenn guln 

7i 80 136 60 93 60 
941 60 

94 ! 360 60 ' ? 
80 825 60 

mes'ulleri baklanda dı şunları söyle- kvh böyle bir vak'a karşısında bir 
l2S 

60 157 80 
l59 60 

946 100 
36036 60 384 2000 "92 

878 80 
miştir: kısım halkı mes'ul görm«k tabiidir .. 

222 90 202 bO 198 60 57 60 426 80 639 (JO 869 60 '; - ~.encm~n hAdis~ainde bulu-_ Köy muhtarlarına varıncaya ka· 

269 251 00 
955 60 68 60 487 60 648 80 56873 80 

nup ta mutecavızlere muzaheret ettı dar bütün mea'uller cezalarını göre· 

270 
6000 266 200 

80 
979 60 109 60 

481 60 695 00 008 80 
ği söylene!\ halkın bu işlerdeki dere- ceklcrdir. 

60 298 60 316 28180 60 ,.19 80 769 
">O cei alakası divanı harp tahkikatile an H"d' . k 1 d 1 sile 3

82 
317 60 ~ 482 60 " 129 60 1 1 k a ;scnın er en oması o ayı 

80 322 bO 
407 80 

~21 GO 235 80 552 80 809 60 ı.18 100 aşıMac: ~ıı:;,k 1 d ki b' k müncvverlır bulunmamrş olabilir. bir 
408 80 342 60 427 tıO 390 60 u a 0 an şu ur. ki• hı~d.'- takım ayak takımı eshas toplanmış <>-
••" 100 449 60 515 60 ~.._, 7 b·o tı.ı,Q 60 922 60 304 80 sım halk tarafından bu çır n d ıae 1 b'l' F k d ·1 h' b' "da 
Tr\I <•- 394 60 80 'lol 60 · 1 a ı ır. l ·at ne e o sa ıç ır mu 

Ad•pte edene 1. Galip Bey 
Gişe her gün saat 13 den itiba

ren ıçıkttr. 

Altı yaşından aş•A"ı çocuklar ti· 
yııroya ksbul cdilmeı. 

Sılı akşamı Ferah sinemada Cemal 
S,hir B Bir ~,ıforün clnayctl 

60 
J

2 
100 589 200 707 80 50015 ', alkışlanmış ve tasvıp o unmuştur. "f .. 1 . 

442 5 603 60 491 60 60 21 60 398 60 Bunların miktarı ve kimler olduğu hale olmaması şayanı teeHU tur. şın 
507 60 552 60 592 60 625 60 515 hO 

856 
60 60 527 80 ancak muhakeme neticesinde meyda- asıl can noktası budur. Dr.HQRHQRUNI 

535 100 632 200 642 60 7tı9 80 815 80 S.l4 
153 

5i0 50) na çıkabilir. Şimdiden Menemen hal BiR GENÇ KIZIN TE-
545 60 702 60 851 tf.l 991 60 

821 60 !409~61 ıooo 197 60 579 60 kının ne dereceye kadar tasvipkar bir MENNISI Cilt , zUhrevl ve bevliye 
621 200 851 60 965 60 998 60 60 216 60 590 60 vaziyet aldığı kat'l olarak söylene- . . . . . . 

21000 
tıO 847 60 209 80 333 60 688 60 

mez .. Her halde genç ve münevver .. ~ahreddin ~aşa ı~e bırlık~e. ıdareı Tedıvlhanesl;Beyo!lv Tolcıtlıyan yıntn 
677 60 901 60 29004 80 952 80 229 600 34-0 80 771 60 bir vatan yavrusu Kubiliiy Beyin bir orfıye kar~rgahı a~l~ m~şavırı karın~ da Mektep so'.<ık No. 35 muayene 
734 60 915 bO 2 12 80 :!94 bO 37036 60 239 60 411 100 781 60 çok gözler önünde boğazlanması ve kam Mtinı~, ~uavı~ı yüzbaşı Kamil her gün ıkşum bJ.r Tel 8.0. :1152 
743 80 932 80 229 60 415 60 130 ~ 

293 60 60 827 80 bunu kurtarmak mümkün iken böyle beyler~e ~ıtmışlerdır. • . 
6035 60 13099 60 238 100 422 60 17b 100 

60 
4~ 1 

60 
838 60 bir teşebbüste bulunulmaması çok çir Şehrımızde bulunan erkanı asken- Operatör Doktor 

88 80 115 80 308 100 474 bO 60 290 491 966 60 kin bir tcYdir.,, ye, Kerameddin ı.::aşa ve diğc'. bir HAL"L SEZA 
171 80 

446 60 
350 80 

492 60 
222 

60 
337 60 599 60 57009 J(I() Fahreddin Paşa, vapurun güğerte· çok zevat Fahrettın Paşayı teşyı et- ı i 

197 
4-0I 

60 
332 467 60 734 60 ainde bir kAğıt parçasına Mdiııenin mişlerdir. BASUR ME E 

80 451 60 525 60 868 60 49:2 60 745 60 30 IOO sureti cereyanı hakkında bir pliin çi- Bu meyanda bulunan Mihriban Ra M LERI 
i09 60 490 60 533 200 531 60 436 100 659 60 854 60 101 60 zerek izahatına göyle devam etmit· uf Hanım isminde genç bir kız pap- Ve ccrrabf hımlıkları mütehassısı 
235 200 574 60 743 80 548 100 

4
57 60 

757 60 808 60 216 200 tir: ya yaklaşarak heyecanla demiştir ki: gıvı~yolu D3 lrto: ~:'llin;ıa,ı sokıic. 
147 60 638 80 745 100 <ı78 60 554 80 771 60 855 100 356 60 AZIZ ~EHlDlN iLK VAZI- - Bir Türk kızı sıfatlle blltlin va· _

0_·=:--:-:-c---:-:---.,.--
4-03 100 742 100 826 60 718 80 

611 80 60 100 
449 60 'f J tandatlarun gibi ben de Menemen IST. Aıllye mabkemeıi birine! 

404 
80 89

5 60 987 60 
821 

100 
60 

778 915 458 60 YET hadisesinden son derece müteessirim. hukulc dairesinden: 

487 60 922 100 22025 
(ı() 

830 60 
6•15 826 60 943 60 463 60 - Kubilay B. bidayette tedip cm- Paşam, size muvaffakıyet ve acla- lstanbul evhaf mildurivetl tarı· 

648 39 60 
666 60 865 60 51017 hO 

497 2000 
ri almam!§, kendisine ııadeee: " Bir metler temenni eder ve mürtecilerin tından Aksar•yda Solulu· mahalle· 

60 984 200 879 80 731 60 911 60 25 tiO 
515 

toplanma var, dağıtın(,, denİlmiftir ... en kısa zamanda en müessir surette sinde Yenlıokalctı klinl3. o.lu evde 
680 61 1'°5f 60 99 60 922 60 810 60 915 60 143 100 60 Bunun içindir ki, Kubil&y Bey bir fe cezalandırılmasını dilerim.,, oturan Hilmi Bey aleyhine nçılan alı 
684 200 84 60 154 60 5{)066 80 851 60 45077 ııoo 210 60 739 60 IAkete meydan vermemek makaadile cak davasını müttdıir davı arzubnll 
687 60 104 60 191 60 !12 60 872 80 

101 60 
2SO 60 880 80 yanındaki askerleri meydan civarında DUn tebrimizde yeniden tevkifat müddeuleybln ikametp:Ahının mcç-

754 60 246 60 257 60 235 60 
873 

IOO 
107 

372 80 900 60 ~i bir soka~ içinde bırak11Uf, vaziye yapılmamııtır. Şeyh Eaadm yakınla- bullyetl b1Seblle mıh•llesl heyeti 
8811 

60 310 100 
288 60 

2
49 60 

874 60 
200 405 80 921 60 tı anlamak ıçın yalnız başına hidiae nndan olup göriilen lüzwn üzerine lhtiyarlyesl ve milbışirinln meıruhı· 

9
85 60 321 200 815 60 

l!b
4 60 

142 60 
515 200 

58!08 60 mahalline ı:itmiıtir. Kcndiai ehali ile tevkif edilen Muhiddin dlin Ege va· ille bil~ tebliğ iıde kılnmasına bina-
7067 

895 60 344 200 60 
919 60 359 60 137 mütecavizler arasında kalmış ve as- puru ile Menemene acvkedilmiştir . en bermucibi kanun mumıilevho 

60 
4

, 
1 60 

303 38804 100 373 60 601 60 
227 

60 kcrlerle irtibatı kesildiği için askerler DUn f"Pka kanunununa muhalif hare illııcn tcbllgat lcruıoı karar verlle· 
81 60 

736 80 
415 CıO 304 100 847 80 428 60 636 3000 60 imdadına yetişcmemiflerdir. ketnden dolayı ihtiyar bir derviı tev rtk tahkikat günü ol3rak 5 şubat93 l 

176 60 
789 500 

427 60 391 60 871 80 457 60 68l 60 4-03 f.O Zaten KubilAy B. vurulduğu u- kif edilmig hakkında takibata başlan· P•l'femhe günü Hat 14 de tayin 
247 80 815 60 452 60 451 60 889 60 463 60 712 60 492 500 man o gün talim dolayulle cebhane- mıftır. edllmlt olduğundan mczfcör gün ve 
362 

60 899 60 494 60 Sl8 80 
907 60 505 

780 60 493 200000 siz olan askerler cephane tedarikine İzmir, 10 - Akhisarda tarikat uattc milddeaaleyh Hilmi Bey m • 
450 60 931 60 5;13 100 636 60 ıoo 60 783 100 626 100 gitmişlerdi. Vaziyetten haberdar de- propagandası yaptıkları için tevkif kemede hazır bulunmadı"' takdirde 

937 576 60 ' 785 60 ğillcrdi. edilerek Menemene sevkedilen Halil b h' 

475 60 975 60 560 60 679 60 39054 60 580 60 913 80 820 500 Kubilay B. hadise baılangıcınca ir oğlu Hüseyin Hafız Hasan, bakkal akkında gıy•p kararı ittlh17. kılınacağı 
570 60 15078 60 599 60 8J7 60 78 100 650 80 961 200 861! 80 tica hareketine karşı derhal atılmış,. Raıit ve lb Mustafanm İstanbul B- ıebllğ makamını kaim olmak Uaro 
bl6 (ı() 114 60 639 60 855 80 88 100 

667 60 52080 SOO 912 80 "dağılın!,. demiştir. yip nakşi şeyhi Abdülhalim Efendi- i!An olunur. 
b78 80 189 60 718 60 909 1000 95 60 

678 60 
121 80 89094 60 Yaralandıktan sonra mürteciler ta nin müritleri olduğu anlatılmı§tır. lst ikinci icra mcmurltığundan: 

tı<ıı 200 353 60 •· 7:'8 60 
81046 

60 123 80 144 60 rafından boğazlanırken jandarma yüz Bunlar bazı iftaatta bulunmuşlar ve 
68\! 

51 
191 80 69~ 60 !49 100 216 60 başısı telefonla kuvvet iatemiıtir. bu meyanda mühim veaikalar da elde Bir borçdan dolıyı mahcuz ve fu. 

60 552 200 871 1000 60 215 1000 698 60 
199 60 

265 80 Hldisc ubahleyin yedi buçukta ol edilmittir. ruhtu mukarrer büfe, halı. aynalı 
~ :! tıO 55J 60 85J 60 181 60 276 80 700 100 

396 60 
305 500 duğu için memurlar meydanda yok- Kırkağaçta tevkifat yapılmıştır. dolıp. ayna ilAh gibi ev efyası 

60 583 60 936 4000 209 60 i95 60 847 60 379 60 mug. l!unlar tcYh Eııat namına icrayı faali IS-l-931 tarihine mü••dH perşembe 
752 60 ~92 200 940 60 280 60 831 60 959 60 795 60 414 *lO HALKIN LAKAYDISI yet c.ttikleri anlaşılan .~tt oğulların-
1134 

60 
tı?!? 

6
0 91>4 100 !14ll 60 906 60 464 60 dan ımam Mustafa oglu Mehmet, günü saat 13 ile 14 ırasında Pan. 

94-> 
60 706 60 

23077 60 :i93 60 448 80 990 60 979 100 505 80 ~ymakam B. askerlerin yanında Mehmedin kardCJi Tahir, damadı galtıdı llilylikderc cadd°'lnde 88 
814~ lOO !09 80 ı!49 60 590 100 46000 60 58013 60 530 60 tertibat almakla meşğul bulunuyor- Bergamalı Bülbill zade Mehmet Cc-823 60 9 60 -66 60 A 1 'b' numaralı hane önünde açılı: arttırma 

lRs IOO 
227 

60 , 62 80 635 60 7 ~ 79 100 ' "'."~· sr m~cı ı teessür olan cihet li.ldır. Bunlar Menemene gctirilmit· 
2{7 

80 
83S 60 407 80 689 60 130 60 

128 
tiO 641 60 hadıseyc phit halkın müdahale et- )erdir. Mustafa İbrabimin rufal tari- ile paraya çevrilecektir. Talip ol•n-

424 W 8~2 250()() 
1
, ,. ~:~ 60 

477 
!00 685 60 

149 60 139 60 
698 60 memesi.. "Yapmayın 1,, dememealdlr.. katını ihyaya çalıştığı ve bunun için lann muayyen gün vo .. ıtıe mah 

so
9 

877 60 "' T>T 80 "IO 763 60 171 80 . Hidıse esnasında bulunan halkın muhtelif köylerde propagandalar yap llnd ı J.: ı l ı 1 ı rı erk 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı 
Mqstanıel taın1on nıuzaye~esi 

Istanbul Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Halkalı .da kain İstanbul Ziraat mektebinde mevcut müstamel 
bir adet Alviyon marka kamyon 23-1-931 tarihine müsadlf çar
şamba gtimi saat on dörtıc ihale edilmek tizre aleni müzayedeye 
konulmuştur. T&lıplcrin kamyonu görmek için mezkllr mektebe 
ve ~eraiti müzayedeyi anlamak ve müzayedeye i~tirak için de 
yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müessesan lktııadiye müba

yaat komisyonuna müracaatları. 

lstan~ul sı~~at ve içtimaı muavenet mn~ir
lilin~en: 

Çorum sıhhat ve içtimai muannet müdirlyed için alınacak 
Ncosalvarsan 3 l- ıt-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
mevkü münakasaya vazedilmi' oldujtundan tlliplerin şartnameyi 

ıörmelr. ve bu hususta daha zt,.ade tafsilAt almak üzre Çorum ve 
Lıtanbul sıhhat ve içtima! muavenet müdürlüklerine müracaat 
ey lemeler!. 

fil, Eknıet, Gaz, Benzin ve saire nıfinakasası 
lstanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 

.\llLLlYET P.\L\RTE~l • l 
1 - K.ANL"NUSANI 

Sark Malt 
··-------------, 

YALNIZ 

10 GUn Kaldı 

BAKER in 
Tenzilatlı Satışları 

Bu ayın 23 ünde bitecektir. 

On Gün için 
BüYUK FIRSAT 

Kara, Kurae 

Yönlü ıtlcılar 250 Erlcılı flplı:alın 0915 
Çocalı m~mbalın 15915 • gömlekleri 2215 
Kadıa 11bıblıklan 39S • koattlmlerl fS500 
Kadın kqkorselul 100 • mendlll<rl 20 

• k.nloılın ISO • potinleri 3ISO 
Çarfillu 810 Hıvlu 33 
Kreton kum&f metrosu ISO Sıınuard klryolılm 12915 
Maaa önüleri 125 Erkek plrdesillerl 1200 
Erlı:ak çorıplan uo Çocuk • 3915 

• yünla fanelAlın 300 F.rkelı matımbalan 6915 

8 A K E R· LTD. 
İstiklal Caddesi - İstanbul 

1931 

Hulasası - · -

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
rlAmı mafsaliye 

... 

Kullanınız. Sütünüz 
arttırır. Çocuklann 

kemiklerini ku·vvetlend 

HAMlZI BEVLIN ( ASiT URfJC) KURBA:N 
Tıp akademisi rei<i sabıkı 

{• 1..anmo )tarafından tavsiye edil 
Pufa hasuhaneleıi mıiıaahhlllerf 

Şaıelen müessesa 

15 büyük mükAf 

buıızı "-' (asit 11rik) ile zehlrleıuııif, .ıam H ıabrabatı. 
tabb tehdidinde buluDIDllf olanlu uaık 

URODONA 
93 ı ~cnesi Mayıs gayesine kadar mektebe muktezi 12 kalem· 

den ibaret Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve ıaire 21!- 1-981 tırihine 

müsadil çarşamba günü saat on dörtt" ihaleleri icra kılınmak 

üzre kıpıılı zarf nsulllc ayn ayrı miinakuc•y a koııulmuştur. Talip· 
!erin şeraiti münakasayı ınlımak !çın her g<!· · milnakasaya işti· 

rak için dıbi yevmi ihalede Defterdarlık binasında Mtiessesan 
aa1aiııde ııall9 olabilirler. Zira orod-.1; hamıa bed 

halleden yerine maddedir. bil6mum ecaabaoelerde .. tı1ar. 
lknsadiye mübayaat komisyonuna milracaatları. ----

1

•------------------

.;___~__;_anı-sun_;_na-lia_.::....~a-s m-nb---=en~:----=-isli_l_io~-=--en-~ - Eskişehir Vilayetinden: 11 ~ 1 . ou . b 1 "d' r· d . 1 SEV SEF 
1 - Çarşamba kuaba11ndan geçen Yeıi'. ırmak üzerinde inşa Mevcut proje ve detaylalarınll nazaran lise binasında yapılacak s anuo ~uınr erı nıu a aza nıu ır ı~ın en. M k R 

edilen beton arma köprü ayaklarına keşlfnamesine tevfikan yapılacak tadilAt ve ilivat keşifnamesi mucibince 5328 lira 60 kuruş bedel 1 - Motör için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 200· 300 er <z ıc:.nra: Ga11tı 
anroı·man ameliyatı 5i'66 lira 19 kuru• ile münakasa ve ihale ka- ile 5-1-931 tarihinden 25-1-931 pazar günii saat on beşe kadar ton benzin satın alınacaktır. Başında; Beyoğlıı, t36SI 

• k 1 rf rı ·· ak l t ıcented; Sirkeci dı ıı: 
n·:..ı.una ı· 1fl.kan 29 kanunuevvel 930 tarihinden itibaren Ununu· apa 1 za usu 1 e mun asaya vazo unmuş ur. 2 - Benzin evııafı 20 derecede i'20-72S siklet! lzafizede ola- zade hanı altında. Tek 
sani 931 17 ci cumanesl günü saat 16 da kapalı zari usulllc ihale 1 - Taliplerin bedeli keşfin yuzde on beşi nlsbetinde te~ caktır. _2_740 ______ --t 

edilecektir. nat akçası veya aynı miktarda muteber bir Banka mektubunun 3 - Şartname sureti musaddakalan Ankara'da gümrükler leva- Pir I " d 
2 - Mlina'.:.;.ı;.ıya ıktidan malisine ve hüınil haline itimat edl- tarifatı kanuniye dahilinde teklifnameyc kffi; zım müdürlügünden ve lstanbui'da muhafaza müdiirlüjl;ilnden is- e .. Sıenue 

lenler kabul ve talip olanlar Y. 7,5 hesabile depozito veya banka 2 - lnşaann devam müddetince bir mühendl~ veya muktedir tenecektir. 
teminatı olarak teklif mektubu verecektir. bir fen memuru istihdam edileceğine dair teahhütnamenin keza 4 - ihale 931 senesi ikinci kAnun 14 üncü çarşamba günü 

3 - Şeraiti münakasayı an!1mak ve fazla tafsilAt almak iste· teklifnameye leffi; saat 15 te gümrükler muhafaza müdürlüğünde olacaktır. 
yrnlerln nafia dairesine müracaatları. 3 - Yapılacak inşaat hakkında fazla malömat almak isteyen- 5 - isteklilerin şartnamesini alarak bu işle all\kadarlann meş-

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

lm.-=-...... -.ı1m1 ... -..ı:ı::::m:ımm ... m:ı:ımm
Devlet demlryollan umumt idaresinden: 
Haydarpaşa ve derince limanlarına mahsus 1004 numaralı tari

fenin 11 ci maddeıi tadil edilmiştir. Mezkiir tadilAta nazaran şl

mendiferle nakledilen veya nakledilecek olan kömur ve maden 
filizleri gibi bazı mevadın Derince'de açık arazide i~gal edecek
leri yerden icar bedeli olarak beher metremurabbaından beher ay 
için maktuan (4o) kuruş alınacaknr-• . . 

Devlet demiryolları umumi idaresinden : 
Anadolu-Bağdat hatunda mer'i ve umumt tarifeleri ikmal eden 

, tomobll, uzun eçsam, ağır eçsam, huıusl yolcu arabaları, vinç, 
ıçık erazi, cenaze ve para tarilelerinln Erzurum hattından maada 
bilOmum Devlet Demlryoilınna teşmili tekarrür etmiştir. 

Fazla malömat için lstasiyon ve ambarlarımıza müracaat 
edilmelidlr. 

• • • 
Kayıerl deposuna bir ııene zarfında gelecek maden kömürünün 

tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mür.akasaye kon muştur. 
Münakasa 2 şubat 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

devlet demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde aaat 14,30 a kadar kC1miıyon kAtipllg:lne 
vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada 
Kayseride ve Haydarpıtşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lerln Maarif müdiriyetine ve yevmi ihalede vill\yet encümenine gullyetini gösteren ticaret odasınca kayıtlı w ~crlkseler şirket ve· 
müracaat edilmesi lüzumu lll\n olunur. saiki \'e bir müesseseyi t~msil ettikleri takdirde vektıletname ve 

• 

Iktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi civa

varında İnşa olunmakta bulu
nan Zirai ve Baytar} Enstitü
lerin ( Tavukçuluk enstitüsü 
hariç ) kalorifer tesisatı, sıcak 
su kazan merkezi (Şebeke ha
riç ) soğuk su hidrof erları, bir 
talibe ihale edilmek iizere ka
palı zarf usulile ınünakasaya 
çıkarılmıştır. 

muvakkat güvenme teminatları ile beraber belll gün ve saatta 
miidüriyetteki komisyonda hazır bulunmaları. 

B~J~K TllllRE PillN~~~I 
YENİ TERTiP BAŞLIYOR 
1. Cİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer kP-şidelik iki kısma ayrılmış 

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

100,000 Lir~dır 

postası 
(Ankara) vapuru S 

13 kanunusani 
saat 1 O da Galata nb 
dan kalkarak çarşamba 
lzmlr'e perşembe saba 
re'ye cumartesi sabahı 

deriye'ye varacaktır. 
derlye'den Pazartesi 1 

kalkacak Çarşamba Pire 
uğrayarak Perşembe !su 
gelecektir. 

Trabzon biri 
postası 

(Mahmu~evketpaşa) 'f 
13 kAnunusanl Salı 

Galata nhtısımdaıt Z 
dak, lnebola, Sinop, 
sun, Giresun, Trabzon., 

kalkacak• dönütte Sü 
Trabzon, Görele, Ti 
Clresun, Ordu, Onyt. Sa 
Sinop, İnebolu, Zon 

atrayacaktır. 

Avvalık sür' 
postası 

l ıstanbul Belediyesi ilAnları 1 
~ -

Miiddeti münakasa 12 kanu
nusani 1931 tarihinden 12 şu
bat 1931 tarihine kadar bir ay
dır. Evrakı fenniyesi ve proje
leri Vekalet muhasebesine ve
rilecek 25 lira mukabilinde 
telsiz telgraf civarında enstitü
ler inşaatındaki hey' eti fenniye 
tarafından verilmektedir. 

(Mersin) npura 13 

nusani salı 1 7 de Sirke 
Gelibolu Çanakkale ( 
kuyu • Edremit , Bıırba 

Ayvalıjfa kalkacak, dö 
Alnnolu~a da uıtrayacakl 

) 

Istanbul belediyesinden: Unkapa-
nı köprüsünün ağırlıklara taham
mülü olmadığından geçecek kam
yon, kamyonet, silindir, top, telsiz 
telgraf aı abası, itfaiye ve çöp kam
yonları gibi vesaiti nakliyenin sureti 
kat'iyede mururları menedildiği ve 
binek otomobillerinin de 10 kilomet
reden fazla sür'atle geçmemeleri en
cümeni daimi kararı iktizasından 
oldu{!u ilan olunur .. 

• ı ,..-- 1rrarnsı.ı. , •• -. .......,~~,, · di teslihat 1:.'uııı.~ . Bundan sonra 
r·; ku mıı- ur. 

Zarfların 12 şubat 931 güııü 
saat 16 da İktısat Vekaleti Zi
raat Müsteşarlığı kısmında 
komisyon tarafından açılacağı 
ilaıı olıınur. .. 

125 y·· .. ·ı 
kuruşa uzu 1 e 
lstınbul'da Çıkmakçılar'da kuşrö•ti fabrllı:asındı yüzllc şilte 12 lirayı 

yüıile yorgan· 15 liraya yığlıboya yudık S lirayı kuştüyün~n kilosu 125 
lturufl&n bıtlar. Kut tüyüne mıbsuı kumaşlar çok ucuz ~atılır. Tel.lst:3027 

Tamirat münakasası 
Istanbul 

riyetinden: 
ziraat mektebi müdi-

Bedeli keşfi 9085 lirı 15 kuruştan ibaret olan Halkalı"da 

Uln lstanbul ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptald keşifname 
ve şartnamesi mucibince 14 kanunusani 981 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulilc 
milnakasaya konulmuştur. Taliplerin tcraiti münakasayı anlamak 
için hergün ve münakuaya iştirak ' 1n de yevmi mezk6rda def
terdarhk bina1111da miieucsall ilUi1&diye •ubayaac komilyonuna 
müracaat tarı. 
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