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~.~~~~k1~ •• i1_ 1Divanı harp dün üç mühim celse akdetti 
Yabancı mekteplerde yap 

n::::;:::~a ~~rşıi;yüa~!!~ Mürtecilerin muhakemesine 
anın ne kadar haklı oldu-

Kırklar! Vilayet beyanname neşrettE 1 

24 saat zarfında beyanname 
verecek olan kimler ? 

söylemeğe lüzum yoktur. d .. d d a edı· ldı· 
.. kü sakatlık Ağustosa ka un e ev fil 
recektir. Gelecek sene -------------

. Ali Bey izahat 
• 

·~~ü~~~J;a~~~~~~;~;;~. Saffet hoca her şeyı· inkar ediyor; Hızıra ve Mehdiye 
ga mecbur edebılecek- • • k d" 

verıyor .. 

Münhal meb'usluklar 
için yeniden intihap 

icra olunmayacakbr .. 

Beyanname bastırmakta ve almakta 
herkes serbes tir .. inanmadıgıv nı, ticarete, ı tısa ıyata, 

diye kadar yabancı mek- } d } 
de Yapılan ilk tahsil, yaı- teksiri nüfusa ait ders er ver iğini söy eyor .. 
da değil, aile içinde ka-

Vilayetin tebliği 

Yabancı erkek ve kadın- • •• ·ı "h • " "h 
.alınan terbiye, yüzde Dün Divanı harp üç celse akdettı; murtecı er, ga ınkar, ga 

sı semere vermiştir· Bu ki b b ••h• •f tt b 1 d 1 
ld:m Yetişmiş olan.la; ara- tevil yoluna sapma a era er mu ım ı şaa a u un u ar 

ıfrat etmeksizin söyliye-

• bir tek büyük memleket Muhakemeye bugOn de devam edilecek gösterilemez. Çocuklar-
terbiyenin bırakuğı ilk . . 

lan memleketli olmaktan Menemen, 17 ( Mıllıyet) -
ak, yurtsuzlaştırmaktır. Bu sabah s~at .on buçukta me".

k terb' · d b k hiç kuf mürtecılerın muhakemesı
biyenı·1yeTs~~k~n daşmauvaf ne devam edildi. Saat onda meh 

n ur ıye e 'k" H ı M h 
nıasın 'h · 1 ktur dinin arkadaşı ı ı asan a e • a ı tıma yo · . · • h al 
. CUklarımızı müstemleke- met Emın. v_e ~ger emp an 
~ degil, Türk vatanı için salona ge~ldiler. Maz~unla .
.u~orll2 . Çocuklarımızın rın _çe~esı bozuktu, endı~lerı 

.1rı bir lisan, iki lisan öğre- barızdi. Saat on buçukt~ ~ıvanı 
r; Ya ını başını aldıktan harp heyeti makammı ışgal ı:t· 
her tarafta tahsil görebi- ti. İddia makamında da ~uavın 
~akat ilk terbiyesini mut- Fuat B. bulunuyo:,du. Reıs ~us 
u~~ mekteplerinde·alacak, tafa Pş. tatlı~ı Huseyne hıtap 
~ogsü memleket havasını ederek sordu· 
Us etrneğe alışacaktır. 
illan terbiyesi Fransızı, lLK SUAL? 

terbiyesi İngilizi, Rus / . tJ. 
esi Lehliyi her başka mil - Siz evinizde yapı "? ~ç. 
terbiyesi öt~ki milletin ço madan haberim yof'_ demıştınız 
u bozar ve asılsızlaştırır. Halbuki bunlar (dı~e~ mıı.zfnunt· 

r ğun b' İ · _.., lan göstererek) evını tan e • 
~ocu uz ır svıçr.,., 

, benim çocuğum bir İ
kadınmın, komşumuzun 

.u bir İngiliz kadınının ter 
de, kökleri yurt topra
sökülmüş, ne olacağı 

İz mahlllklardır. Bu çocuk 
aileye, muhite benzeyit-

' bağ ve sempati azala aza 
Yat bir cehennem olur; 

ile yalnız, hangi güna
e~sını çektiklerini bilmek 
8Urünüp çürürler. 
3arif Veki);liği herkesin vıın ilk tJnce /sticva.pları icra tdilen 
diği karan aldıktan son- çljle Hasanlar 
aba nasıl bir mesele kar- tiler: Buna karşı ne diyeceksin.> 
a kalacak? Bugünden dü- Tatlıcı Hüseyin - Benim evi 

P hazırlanacağımız şey bu- mi herkes bilir. Annem öldüğü 
~nebi mekteplerinde ilk zaman herkes eve geldi Evin içi 
. e .giden çocukların adet- ni gördüler. 
1 hıimek ve gelecek olanla Reis - Bu tarif ı;öyle sathi 

• 

r hazırJamak lazımdır. 
d~n başka ev içinde ter

~ılcn çocuklar için terbi
b. dın sınıfı yetiştirmek te 
ır davadır. Yalnız ilk tah

ecnebi mekteplerinde ol
" as~ değil, ilk temiyenin 

aııe ocağında ecnebi tara 

Haydar B. gazeteciler' Hayn Bey 
}e gÖrÜşmek İstemeyor Son Posta aleyhin

Meb'us namzetleri 

Fazla namzet gösteri 
leceği haberi asılsızdır 

I' ~erilmemesini de temin 
teJb1~ ve menfi değil, müs

ır a.Jarak! 
FalihRIFKI 

iki ay mezuniyetsiz Meclise devam 
etmediğinden 

tkos yeni bir proje meb'usluguv sakıt olacaktır •• 
teklif etti 

ı. ~A 17 (Telefon) - Bundan bir müddet evvel 
"Os Şırketi '"d'" .. h"'kfune Büyük Millet Meclisi rnüzb~e-
'nid mu uru u ratı esnasında İstanbul me usu 

en bazı tekliflerde bu- d 
u. Şirket, iı;ntiyaz müdde- Haydar Beyin Meclise . ~vam 
tcnıdidi takdirinde yeni etmediğinden şikayet e~lıyor

Pro · du. Aksaray Meb'usu Be.sı~ A-
Şir1~:t t;:!f ;::;;:e::;e İs- talay B. tarafından Meclıs n~a-
u da setine irat edilen bir sual ı~e su meselesi kalmıya- l 
ll.ı 'dd' rnevzuu bahsolan bu mese enın 
..,.. 1 ıa eylemektedir. Şir- f d 
4Crkos suyunun içilecek ka gene Meclis riyaseti tara ın an 
!laf ld hey'eti umumiyeye arzına k~-

o uğunu beyan etmekte da B n • rar verilmiştir. Hay r eyı 

Dikkati 
reıe/011 numarala

,.,nıız değişti 

mezuniyetsiz olarak iki ayd·a-~ 
beri Meclise devam etmedıgı 
tesbit edilmiştir. 

TeşkilaU esasiye k~unun~n 
yirmi sekizinci maddesı m~cı
bince iki aydan fazla mezunıyet 
sız olarak Meclise devam e~me
yen bir meb'usun gaybube.tı ka
nuru bir mazerete müstenıt ol

/stanbul meb 'ıısu HayJar Bey 
13ııgünden itibaren matbaa
:z~ telefon ederken merkez rnaz ise hey'eti umumiye .~ara- ı edilmiştir. 

rile meb'usluktan iskat ed.ıhr. ı Bu telgraf şudur: 1 rnstmazele: 

-- 24311 
el'İııiz. 

:ıı hattan ba!jka Milliyetin 
ııttı daha vardır. Onlar da: 

--24312 
--24313 

Haydar B. hakkın?a nyaset j Sirkecide Mitat Ps. hanında 
div~nı. tarafm?an venlen k~rar İstanbul meb'usu Haydar B. ye. 
hey etı umumıyeye sevkedıle- 1 O b t . . . 1930 t . , . . · n eş eşnnısanı an-
cek ve hey etı umumıye tasvıp . . . . d be · 

... kd' d H d B meb'- hınden, yanı ıkı ay an n mec-
ettıgı ta ırk e 1 ay kartı . ')isi aliye devam etmediğiniz ya 
usluktan sa ıt o aca r. 1 ki 1 d b ı · . . . f d 1 pılan yo ama ar a u unma-

Meclis nyasetı tara ın an s- ı maklığınız ve acık reylere işti-

deki dava 
devam ediyor ! 

Ankara, 11 ( Telefonla ) -
Cümburiyet Halk Fırkasının 
önümüzdeki meb'us intihabatın 

İstanbul ve Tralııya şeker da her intihap dairesinde ka
fabrikalan Türk anonim irketi nuni adedin iki üç misli namzet 

FIKRA 
meclisi idare murahhası Hayrı göstereceği ve ikinci müntehirr Falih RIFKI 
Bey tarafından Sonpoı;ta gaze- l~rİfl ~unlar içinden diledikleri- DiVANi HARPTE nat hazITlığı gibi apaçık bir he-
tesi aleyhine ikame edilen dava m_ ıı:_tı~aP_ta .. serbest. bırakılması , • deli var. Bütün gözler kıbleye 
nın muhakemesine dün devam duşunulduğu haberı asılsızdır.. M_enemen kargaşaligında ec- döner gibi, hudut boyuna çevril 
edilmiştir. Böyle bir hareketin daima nebı ola~ak !sanın J?armağı çık miş, boyuna bir şey beklemek-

Selim Ragıp ve Zekeriya Be- - t k'l 1... d tı: Dervış Mehmedı Şama ça- tedir· 
1 mus a ı en namzet ıgı vaze en • l . . . · 

y er ile Hayn Beyin vekilleri bir namzet lehine netice verebi glır"!11~· şın ıçınde ondan başka Değiştirecek, yenileştirecek , 
Sadettin Ferit ve Salih Züktü leceği irrka namzetleri arasında n!ı. ız ~onan1!1ası, Sultan Ha- altüst edecek, şapkayı ve Latin 
Beyler geldiler mıdın oglu Çın esra f' h ı· · .. .. k b' · mücıadeliyi ve binnetice /ırka • • r, en ıye, ar ım goturece ır şey .. Kala 

Sorgu başladı Selim Ragıp aleyhinde bir vaziyetıiı hudusu aksakal, be~az ~arık. Fakat a- b?lıkta böyle bf r. b~kleyiş his
Dey Sonposta gazetesinin neşri- na müncer olacağı mütaleası ile sı/ kıy~etlı çeşıt §eyh Esattır. sı, kulakların ışıdılecek bir se
yaUnda Hayrı Beyi kastetme- ri sürülmektedir. Bir gazeteni - Oi[lum, din ve şeriati sa- se doğru dikilişi. Sinir gergin-
diklerini ve şeker fabrikası hak ba~ makalesinde böyle 1 _n na, sem de Allaha ısmarlıyo- liği büyük tehlikelerdendir . 
kmdab. el d hah d " ası sız rum B'" 1b'k1 b Jkk ır mes e en se er- bir haber etrafında müta/ .. · oy e ır 8 a a ı uru bir sa-
ken bizzarure Hayri Beyin sah- rütmesi ve orta t 1 ea h' yu Hareketin fikir ve telkin tara man yığınına benzer; ate~ de-

d bah 
. 

1 

ya a ı an mu ay 1 b' . b . 1 ld • ..1 k .. . .. 
sınm a mevzuu soldug"unu yel bir ·~sav l'k 1 ı ızı u asrın ınsan arı o ugu gı, ızgın guneşte bıle tutu~ur 

<a vuru a ış aması d .. h · k k d H Jk ı · "' ' 
(Devamı yedinci sahifede) burada hayret uyandırmıştır . mua: an şup e ettırece a ar a ı ası ışte bu basit, bu a~a-

. aşagı, kısır ve basılt, Jakat salta (Devami 7 nci aahifede) 

Bugün 
ikinci sahifimizde 

Dahili icmal 

- Falih RIFKJ-

* * • 
Köy mektepleri 
Bugün 4 üncü IChifcmi,de Ro

bert kolej müdürii Gatea'in köy 
mektepleri hakkında faY•nı dik
kat bir malıalesi vardır. 

Iran maslahatgüzarı 
ANKARA 17 (Telefonla)

İranın Ankara müslahatgüzan 
/ Sait Han, bu günlerde Tahrana 

1 
dönecektir. Sait Han, başka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. 

Yarın davası 

• 
• lll?Jara/arıdır. tanbulda bıı'.,nan Hav<lar Beye ı . . . 1 

1
de keyfiyet bir telgrafla tebliğ (Devamı yedıncı sahıfede) )..._ __________ __, 

l:ınılt m uhablrlml:ıln diln 
gece verdlf11 tafılllt 6 ncı 
••hlf•ınl:ıde. 

Prtnı Takama/su şerefınt Japon sefaretinde verilen ziya/ti/en 
bir intiba; Gazı Hz. zlyafnttltr. 

kıymttli 



) 
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u 

• 
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T aşnaklar - Hobyon ! HARiCf HABER'LER .. 
Kürt isyanlarında lngiliz 27 devletin murahhaslan toplandı ___ .._.--Romen çalgı• Bütçede tetkikat 

Türkiye hükumeti de tetkikata iştirak için davet edilecektir T enkihat yapılacağı Hükumet bu çal~ paı·mağı ve himayesi 
Birinci, ikinci, üçüncü içtimalarda nelere karar 

verildi ve bu toplanmalarda kimler bulundu? 

hakkındaki haberimiz, hudut haric~ 

Fransada 1y aşamak için birleşmek :;~;:;,;7T:::!ı- ç:kNa~:;:~;;~~1 
ışsı·zıı·k pek 0··y}e Büyük Millet Meclisi, bütçe en Küçük san'atlann fiı'. 

M B d A d ı ı . cümeninde yeni sene bütçesi- datlarrna hasn ha 
Kapiten Mod-Fold İngiliz toplantı yaptüar. Taarruzlarda ehemmjyet}i degv İl • rİall vrupa eV et erıne nin varidat kısmı üzerinde tet- matname, Hariciye 

!er namına maddeleri dikte et- muvaffak olmak için Haydaran kikat yapılmağa başlanmıştır. ce tasvip olunarak B•I 
f d · lılarla Celilileri elde etmek la- L • } " • t • d" ı ır ı: PARİS, 16 A. A. - Matin "lif eşmegı aVSiye e IyOr Maliye vakaleti, varidatı umum arzo anacaktır. Bu •11 

a) İngili:ııler daima mazlum zım gediğine karar verdiler. Bu . • M G' . mu··du··ru·· Cezmı· B. bu mu··nasebet si '--eti sanatkir,ııtl · · h · · 1 l d · · İh N · R · d gazetcsı mesaı nazın . ınn- .... ~ ... , mılletlerın amısı o muş ar ır. ışı san - urı ve asım e- d , . . . l'k h kkınd k' be l · · d b · yan artisler, memleket 
Kürtlere de yardım edecekler- ruhte ettier. Kapiten "Mod - a run ışsız 1 a . a ı Y'.1 Avrupa birliği tasavvurunu lep dolu idi. 27 de':'let ml;imeııaiUc~i e yem sene varı atı v~ u v~-
dir. İcabında kendilerine silah Fold., beherine 2000 Rupye yol na

1 
thınbı nebeşretmekteddır.di~umdaı- tatbikat sahasma çıkarmak için bulunuyordu. M. Brıand, bır n~tuk ı- data taalluk eden yem vergıler ~~r.icrayı san'at edeıııe.~ 

"b' 'f' di ey u yana tın a · ger ev nı'hayet bı'r adam daha atı· ''dıg·ı- ra. t ederek, bütün Avrupanın ilet. ısa· tadilatına aia esaslar hakkında ve cephane verecekleri gı ı nas masan ı ver . " '' hl k .. 
letle d n daha dalı ·· - diyatırun maruz bulunduğu te 1 eye encümene izahat vermiştir Malumdur ki, Rolll"' 

turilere de Kürt elbisesi giydi- Diğer taraftan Şeyh Ali Riza . r ~ . ~n~a ve a nı1g9o2~uyoeyrulu~l·u··nde Cenevrede ik~rettle~ştirşa. Makumailı·çın·· eyhb, ır~ul··e~mnehg. iıe. Maliye vekaletinin salahiyet- . 7 h . 29 fJ(. 
rf.rek yardım ettireceklerdir.Fa seyit Tabanın İngilizler tara- hafif bır surette ışsızlı~ten mu- " umc en ya m 7 .. d .. 

1 
. d b .. hük" :~ı,bitW:~rane!ebi' 

kat her şeyden evvel muvaffak fından bu derece gözde olması- sap olan Fr~sa~ ~ali ha_zırda Fransa hariciye nazırı Avrupa- davet etmi§ ve onların Avrupa mede tar ı;nu ur.enn. ~'.1 ~ı, .. ~.- ,,t. 
olmak ve bunun içinde birleşe- m çekemiyerek aynca hareke- muavenet gore~ ~şsızle~ mikt~~ nın Cemiyeti Akvama dahil 27 niyetini muhafaza etmek hususu~da metın teklıf ettıgı yem butçe u- tına kapılarını kap• 
rek büyük bir Cemiyet vücude te karar verdi ve kendi namına rının l 75,~00 kışı oldugunu so- devletine mensup murahhasla- m~t~uniden mes'ul 01?.uklarmı ıoylo zerinde bütçe encümeni tarafın nun için Iatanbuld.ı' 

ed k ylemektedir Buhran 1926 ra bı't zı'yalet vermı'ş Avrupa mışhr .. A~rupada sulhundmulh~fazh~~ı dan yeniden tenkisat yapılaca- Türk tabiiyetindeki çal getirmek lazımdır. beyannameler tanzim ere ·. • - • nı samımı aurettt arzu e en crın us • f . d'I •. bas 1 ~ , 
Şemdinan tarafından taarruz Kürt aşiretler arasında dağıttır 1 ~27 ~elerınc n~:ıran ehe~- devletleri arasında bir birlik te nü niyet sahibi olmaları lazımdır. Yol gı ve tasa'.ru te~ı~ e 1 .ecegı raya ma amıa mu• bt 

ve Van işgal edildiği takdirde dı ve İngiliıJl'crden korkarak mıyetı~ karbc;tmıştır. _!d~m~- sisi hakkındaki fikirlerini anlat uzundur ve tedbire, usule ihtiyaç var hakkındakı haberımıze daır, a- meyeı-ek iade olunmul 
İngiliz yardımı her sahada ken- Suriyeye geçmek istediyse de l~yh, h~~etın um~ı b~r sa~ mıştı. Maamafih Fransız Hari- dır. H~r mil~et:.~ey~elrtıi!el münase- ~en;ıü.m~~ı;nat be;:an e~~şsed.e Hlildimetiıniz, aoıı bl 
dini gösterecektir. muvaffak olamadı. Bir müddet sıyasetı ıçın muktazı tedbırlen ciye nazrrınm 0 zaman söyledi-· hattaki gergınlı'!n ııale~ı hususuna Millıyet ınhaberı hakıki vazı- beleibilmiail olmak iiıcı' 

Sonra ırana geçerek meşhu~ derpiş etmekten hali kalmayaca • · .~eyle umum" mahı' ett idi hemen ve sebatkarane bır surette ça- yetin tam bir ifadesidir leketimizdeki Romen 1 

lKlNCI TOPLANIŞ 
• gı ,, r .. ı . Y e · lışmakla bu işi teshil etmek mecburi- · d ' 

Simko ile birleşti. Broski, Ali ğını beyan etmiştir. Fransa hukflmetı bundan sonra yerindedir. Fransa, Avrupanm men- e bulnan çalgıcıları ,,f 
Riza namına propaganda yaptı PARİS, 16 A.A. - Prens alakadar devletlere noktai na- faati namına icap eden şeyleri azim- ValHe:rin salahiyet cine çıkarmağa karar 

İngiliz tekliflerini müzakere ğmdan dolayı İngilizlerin ken- de Galles ile Prens Georges La zarım uzun bir muhttra ile izah karane bir surette yapmıştır. Fransa- bu hususta vilayetlere 
etmek ;izere 1927 Martında ge- disini tevkif edeceğini sey. it Co __ rongne.'da cenubi Amerik.' aya etti. Buna mukabil muhtırayı nın ~aptı~~ının. faideden hali .oımı- lerİ tevsi ediliyor tebligat yapılmıttır. 

ih . . yacagnu umıt edıyorum. Mumaileyh, 
ne Seyit Tahanın evinde ikin- Tahadan habera :tarak o da Sım ı mutevecc en vapura bınmek alanlar da kendı noktaı nazarla netice olarak Fransanın son Mayıs 
ci defa toplanıldı. koya iltihak etti. İhsan - Nu- üzere bugün Paris ttarikile Le rım bildirdiler. ayındaki muhhrasma sadık olduğunu A:N~ARAA 1.7 (Te~e~orıla)-.. Mes'ut bir nişaıtl 

Bu toplanısta şunlar bulun- ri ve Rasim de daha evvel ora- Buje'ye gelmişlerdir. Fransaya verilen cevapların ve her taraftan serbestçe ileri sürüle- Valılerın s.al~~yetlerının tevsıı 
du: ya gelmiş bulunuyorlardı. O sı PARİS 17 A. A. - Meb'u- toplandığı nokta ne idi?. Evve- cek noktai nazarların tanzimini, tes- hakkındaki fıkırler, tasavvur- ANKARA 17 (Tel;. 
Şeyh Saidin oğlu Ali Riza, ralarda Simko İranlılarITa çar- san meclisi iktısadi ve zirat si- la az çok nezaketten ibaret sayı hile çalışa~a~nı beyan e~mit~.ir. M. dan file iktiran. etmek üzeredir. Büyük Erkanı harbiye 

Firari zabitlerden İhsan Nuri, pıştı. Ali Riza ile Broski tekrar yaset hakkındaki istizah takrir- labilecek bir cevapı muvafık. V:on Kur_tı~ı ıle.M . G~andı, muteka- Bu hususta hazırlanmış muhte- zi Paşa Hazretlerinin 111> 
. . . . . • . bıl tezlennı teşrih etmışler ve aulhun l'f · 1 M ı· "d · b ·· Rasim, Hınıslı Mehmet Emin, İraka döndüler ve "Edmons,, !erinin müzakeresine devam et- Esas ıtıbarıle Avrupa bzrlıgı h f A ·d ı'h ı proJe er ec ıste ı arecı me zı Muazzez hanımla ~ı mu a azası ve vruparun yenı en f d · · ' 

Seyit Tahanın kardeşi Seyit un muavini "Hedler,, in maiye- miştir. Meb'uslardan M. Mani- tasavvuru muvafık görüldükten ya ve imarı için ilrtısadiyat sahasın- usl~r tara ın an tetkık edılmek atlar ak.ademisinde saıı e 
Muslirittin, Şemdinan mıntaka tine girdiler. cault ziraat mahsullerinin de sonra bir takım kaytlar, şartlar da teşriki mesaiye imade bulundukla tedır. rihi muallimi Burhan~ 
sında ',Her iki Asireti., reisinin sanayi mamulatına tatbik edi- ileri sürülüyordu. Avrupanın nru beyan et.mişlerdir. Mumaileyhi- Dahiliye encümeni pek yakın şanlanma merasimi, d~J 
og" lu, Bal1k aşireti reisi Meh- HOYBON ve HAYPUM len muameleye tabi tutulmasını bugünkü vaziyetinden memnun m~, d~vletlerın bu. _husust~ ~mamen da bu projelerin müzakeresine den sonra saat 17 de Ç"; 

• . . musavı muamele gormelen luzumun- b l k •-" 
met Ağa, Munkuri aşireti reisi istemiştir. Müzakere esnasında olm_ayanlar, umumı harbrn. netı da ısrar eylemişlerdir. aş aya.ca tır. .. • da Müşir Paşanın köş"· 
ııan• ına katibi . İngilizler Kürtlel'in bir iş gö- iktısat nezareti müsteşarı M. ces~nde r;zağlflp olarak galıpler M. Grandi, Türkiye ve Rusya gi- Adhye encumenınde pılmı tır. Merasimde ı<f 

Bunlar şu kararları verdiler; remiyeceğini anlayınca bunla- Meyer, buğdayın 100 kilosu i- lehıne bır çok şeylerden lera- bi Cemiyeti Akvam J.zasmdan olnu- hur Hazretleri, Mecli•. 
a) İraktan Şemdinan mınta- n Ermeni Taşnak komitesile çin 175 franktan daha yüksek gat etmiş olanlar şimdiki vazi- r~ d~v~etlerin de k?~~y?nun mesa ANKARA 17 (Telefonla)- BaıJvekil P~alar, V 

kasına, birleştirmeyi düşündüler. Enne bir fiat takdir edilmesi hakkın- yet düzelmedikçe Avrupa birli ısı.ne_ ıştırak. etmelerını ~lhzam ~yle: Adliye encümeni, yarın sabah uslar, Şurayıaskcıi 
b) İrandan Celali mıntakası- niler te§kilat, fen, ve propagan daki tasavvuru itirazla karşıla- ği Iİkrinin tatbiki imkansız ol- ıı_ıışhr.dKomıssclyonı, ~eyeh ılumb~mıye ıç içtima ederek birikmiş olan bir Junmuşlardır. 

d h 1 . d k d • .1 . .. .. I d' tımaın a me e erın nas ır sıra k 1 1 . .. k . na, a usus arını temın e ece mıştır. ugunu ı erı surmuş et ır. dahilinde müzakere edileceğini ve ço mese e ~n muz~ ere ~e ın - Milliyet _ genç 
c) Suriyeden Urfa mmtakası Kürtler de bunların elinde bir Meclis, bu sabah milli' cihaz Avrupa birliği fikrini ortaya tetkike memur bir heyet tayin etmiş taç edecektır. Tetkik edılecek saadetler temenni eder 

na. alet olarak kullanılacaktı. !anma tahsisatı meselesinin mü atan Fransa oldu. Fransanm tir. Celseden evvel M. Briand, M. Mi meseleler arasında şunlar var- şir Paşa Hazretlerini 
Taarruz başlamak ve ayni Türıklere karş~ yapılacak mü zakeresine başlamıştır. A vrupada bu vesile ile kendi- renesko ile görüşmüştür. dır. tebrik eder. 

zarııanda Ağndağrnda bulunan ~delede Er':?e.~ı ka~ı ve Erme ROUEN, 17 A. A. - Jules ne bı~ faikiyet temin etmek ça- Cenev_r~. 16 (A.A) - _Avrupa bir- 1- Hakimler kanununun 20n 1 
Celali aş. ireti reisi Halit Bey ile nı parası doku:l'med.ık_çe Hı.;- Verne'nin torunu M. Jcan-Jules relerini aradığını söyledi. Onun lifi ~eşkılı hak~da tetkı~ata memur ci maddesinin tefsiri '2-- Beşi- Afyon muMrekkeb' 
M k R b h J f . . . . • . komısyon M. Brıandın rıyascti altın da ah'-"- d'ki 

3 aku cıvarında haydaranlı rü- ça ve amagavar gı ı mu a ı Verne Şubat sonunda şimal kut ıçın Avrupa bırlıgı m~htırasma da ikinci celseyi akdetmİ§tir. Bir çok . m m ... w~.ıunun tas Aı , .-
esasından Yusuf Aptala, Haco- fırkalarda'.1 da yardım ~örmek buna gitmek teşebbüsünde bulu cevap veren devletlerın bazısı iktısadl konferanslara riyaset etınit ıdama mahkum olması lazımı- tadili 
ya, Reınanlı Emin Beye, Şer- ve Ermem davasını Kürtlerle nacak olan Nautilus ismindeki her türlü nezaket ve üslflp farkı olan M. Golijin, 1920 Mayısında ak- ken sinni icabı mahkUmiyeti 18 ANKARA, 

17 
(T 

naklı Ali hana, ve Şahin zade kazanmak Ta~nak siyasetine tahtelbahirle hareket etmeğe bir tarafa bırakılırsa bir hayli dedilmiş olan bey~e~milel. iktısadi seneye indirilen Ordulu Abdul- Cemiyeti Akvam afy~~:: 
Hırço Mustafaya haber gönde- p~k uygun gelıyordu. A1elhu- muvafakat eylcmistir. şartlar ortaya konduğu görülü- ~onfe:ansın ~ayelerını teş~ıh .:Ve.am~- !ahın iki gözleri ama olduğun- v 

k · · k d k sus t s kkül d k b" "k E Rİ s d M l" A b' 1, •. li netıcelerlnı bu husustaki umıtlerı d .. bak' k yonuna yaptığnnız te rere ıştıra e avet etme . . e .e . ~ ece uyu r- PA S, ı 7 A.A. - Meb'u- Y?r ~· .ese a vrupa. ı~ l'gl· tatmin etmemiş olduğunu kabul ve an cezasının. mute ı ısmı yon ziraatinin kısmı 
Aslan Cizreli olup on sene- menıstanın ıçınde ka.1acak olan san meclisi milli cihazlanma la nın hıç bır zaman Cemıyetı Ak- teslim eylemiştir. 1930 senesinde top affı, 4 - Temlik kanununun 6ncı t hd.d tAb' tutulacağı. 

den beri Musu.lda oturan softa Kürtler şimdiden nekadar kın- yihasile ist~nen 670 milyon vamın nüfuz ve itibarma halel lanmış olan iki konferansın neticele- maddesinin tefsiri 5-- Konya a .. 1 k~ : ~ 'inil! 
bozuntusu Fakih Abdullah ve lır ve ne kadar zayıflarsa Erme franklık tahsisatın derhal kabu- gelmemesi talep ediliyordu. ri de daha iyi olmamıştır. meb'usu Tevfik Fikret Beyin, mu~d~ adil~~ı 'bİ t 
Nastur1 harekatı zamanında ka ni_ler için o. kadar faydalı idi. lü hakkındaki takriri ittifakla Avrupa birliği fikrinin orta- .M:-ım~ileyh, söz:ilne devamla de; ticaret kanununun anonim şir- ne t ıt e ecegı gı cııl 
çarak İngilizlere sığınmış olan Bır taşla hır kaç kuş vuracakla kabul etmiştir. ya bir çok şüphe ve tereddüt- mı§tır ki: . . ketlerde sermayelerin tezyit ve h

1
_aP uyandırmıştı. A~ıeııı 

merdinli miilazım Tevfik - Ce rını anlıyan Taşnaklar İngiliz /er çıkardığı görüldü. Onun için - Bu m.uvaffakıyetsızlık- tenkisine dair olan 376ncı mad umata nazaran mes ~ 
mil vasıtasLle davetnameler davetini büyük bir heyecanla her tarafın emniyetini celbede- ::; ~:!:l'Y~~ı:,._h:U,;:e;:~::dı desinin tadili hakkında iktısat şudBu~:. f . tiııl1 
gönderildi. kabul ettiler. lngı•lterede yenı· kanun k b h d f vasıl ol k . . .. . d' •. k . 6 ızım a yon Zlraa re u e e e ma ıçın faaliyeti hakkındaki bütün iti encumenıne ver ıgı ta rır. - tahdi e ı 

Seyit Taha davet edilenler- Teşkil edilecek cemiyetin is- gidilecek yolun uzun olduğuna matların ı kaybetmişlerdir İstihkam binbaşısı Ali Esat Be Şs~n e~eflce . ~ ~ 
den müsbet bir cevap gelmesi- minin Kürtçe olması hem kürt- LONDRA, 17 A.A. - Hü- şüphe yoktur. Her halde bu yol Dar ve müfrit ilrtısadi milliyet yin iki aylık mahkumiyetinin tc ımdı a yon zıraatı 
ni beklemiyerek Şemdinan üze leri okşamak ve hem de asıl! kfimet intihap kanunu layihası daki mesaiye ağtr ağır devam perverllğe karşı muaddil kuv. cili mıntakalarda yapılıTl~ .. ı 
rine bir tecrübede bulundu ise maksadı saklamak noktai naza m neşretmiştir. edilecektir. Şimdi tetkikat ya- vetlerin mukavemet~ ortadan · Afyon mürekkebatı Si"' 
de yediği darbe ile geri çeki;!di nndan muvafık görülmüştü. . l k d kalkacak olursa tarıfeler ara- - - - - - - - ise inhisa- altına alın111' 

H b E l b "H b d pı ma ta ır. . sında umumi bir harp zuhur · tir k ed n A h"'-" .. ·. •. · ve maiyeti dağılarak dağlarda al uki rmenileri de okşa- an u cemıyete oy on,, e- F~kat asıl garıp görülen şey edecek ve bunun akisleri Av- nuna
1 

ı~ . a .e
1 1

vrupa
2 

u"'' rur etmıştır. 
kaldı. mak ve Ermeni gayesini kay- diler. Avrupa birliği tetkikatma Tür- rupanın vaziyeti üzerinde mü· met erını te~sı ~y .~~en . 7 m~ ,. 'J 

İngilizlerin hiç bir yardımda betmemek lazımdı. Tasnakla- İlk toplanış İrakta oldu. Şun kiye ve Rusya gibi Avrupa ile essir tesirler icra edcc.ektir. Bu rahh~s ~erefıne bır ogle zıyafetı Nafıa erkanına ti 
1 bulunqıadığını ve verilen vait- rın ilk teşekkülü zamanından !ar toplandı: alakalan meydanda olan iki dev nunla beraber mumaileyh, bu vermıştır. ·1 di 

!erden hiç birinin yapılmadığı- b~ri aralarında milli bir tabir g~ Erm~~ile~d.en: Leon • Paşa, /etin Cemiyeti Akvama dahil ~valin ~e(u~ netice~eri~e CENEVRE, ~ 7 A.A. - Av- ven me 1 
nı go··ren Se}·ı·t Taha mu~•~zrm bı kullanılan (Hoybon) yanı Urfalı Emırızyan,, , Bagdatta d · ·1d· d" k · d' 1 ısmen m nı 0 anın enuz rupa birlig"i komısyonu Akvam Ankara 17 (Milliyet)__. 

.ı.a egı ır ıyere şım ıye .ra- mümkün bulunduğu fikrinde· . . , ' 31 
Mod - Fold ile görüştü. Kürt- "Ermeni yurdu,, tabirini aldı- Londra oteli müsteciri Sultan- dar çağrılmamış olma/andır. <lir. Mumaliyeh, netice olarak Ceı:nıyetı az~sı olm~y~ ~evlet zetesinin 11 k$nunusani 9 9 
l'eri ümitsizliğe düşürmemek i- far. Kürtçe istiklal manasında yan, Mu~l'u Aris, Fakat arı/aşıltyor ki, bunun iktısadl münasebat sahasında lenn.b~ kon;ıısyon~ ı~tıraki me- 4674 numaralı nıishasınd:ıı 
çin tekrar toplanıp konuşmağa bir kelime. mevc~t olmadığın- ~ürt~erd.en: Şeyh Sai.?in .. kar yanltşlığı arttk gözden kaçma- olup biten şeylerle alakadar selesını tetkık etmıştır. M. Fon ~a~:·;~:n!~~fel~~~ 
karar verdiler. dan "Benlık,, manasına gelen deşı Alı Rıza, doktor Şukru - g" a başlamıctır Onun içi ak olmalarını hariciye nazırların- Kurtius ile M. Henderson bu na dair bir Ankara telgcŞ.., 

ÜÇÜNCÜ TOPLANIŞ 

Kapiten "Mod - Fold,, ün 
iştirakile gene ayni adamlar se
yit Tahanrn evinde üçüncü bir 

"H b 'l d k M h f' • b' I d H " · n Y ın dan rica etmiştir d l 1 · d · · k. · .-oy on,, u tevı e ere ve e met, ıran za ıt er en ur da Türkiyenin de davet edildi T'. ki .
1 

R · k . ev et erın e ıştıra ı lehinde Ne mezkilr lokantada ~e ., 
"H n • !' h f'f • İh N • H 1 Meh - ur ye ı e usyanın omısyonun b I d M . • .,,): .. oybon un ım asını a ı çe şıt, san - urı, ınıs ı • ğini göreceğiz. mesaisine iştirake davet edilmeleri . u unmuş!~ ır. . . Tı~ulesko bir mahalde, çalıgtıgım < fı'-
değiştirerek kabul ettiler. met Emin Broski, Lıcalı Feh- muhtemeldı"r. ıle M. Marınkovıç kormsyonun Nafıa erkanına hiç bir zırı_,. 

Cenevre, 16 (A.A) - M. Briand d ğ·ı· K r efn muhterv Bu suretle temeli ve iskeleti mi, Süleymaniyeli topçu yüzba- böyle bir davette bulunmag· a sa e 1 un ey ıy ' ~ 
Abd ık . Ş " saat 11,30 da Avrupa birliği hakkın nizle detavzihini rica ed• 

TaşnaklarC: ,m, ruhu ecnebiler- şı Ü erım aiıül, da tetkikata memur komisyonun kU- CENEVRE, 17 A. A. - M. Iahiyeti olmadığını ileri süre- dim. "' .,1. 

den vr eti Kürtlerden ibaret o- (Devami var) şat resmini icra etmiştir. Salon, leba- Briand Avru a birli"i komisyo- .rek aleyhte rey vermi0 !erdir. 1 Mühcndiı su.d~ 

--, yahati,, denilebilir. --Devletin normal şekli ve mi.!- Şeyh kapılarına giden müritle- rine - l~azmetti rİı;ek için aynı , vet, ancak san ve s~i 

H ft ı k D h"}"" ı• } ı /i'atlh RIFKI Kendimizi bir tarafa bıraka- esseseleri olduğu gibi ka1arak, rin kulağı, şuur ve he:;apla ha- zorluklar _karş ı ~ında . bulundu-! sının ort~_ınd:ı-~i bu ılı a a 1 a 1 1 Cma lım: Yunan Reisicümhu iıle Çe Gazi eskidenberi ne ise odur ve reket eden bir takım kimseler !ar. İnkılap b;::§l ;ı~ı.gr zaman , vasında gorebılır. ··ıiJt 
- _ koslovak Reisicümhuru arasın- başka türlü de olamaz. ı tarafından doldurulmuştur. Mu y:ılnrz Avr.ıpay.ı degıl, Avrupa- Yalnız İstanbulu go rf 

Reisicümhur Hz.nin vaziyeÜe~i. hakkında bir <iaki fark nedir? ,Biri yalnız dev * * * hakemenin asıl enteresan ve !ılığa da biz<l .n çok uzak idiler. nen muharrirleırle Anlı~, 
.. k D 1 • • ·11" f !et reisi, öteki aynı zamanda Divanı harp ilk ·celselerini l canlı safhası, dağnık telkin hat- Bugün Japonlar m edeni a.Ie- 'nımış olanların Tür~ ... muna aşa- ev et reısı ve mı ı şere -Dı

0

vanı · ı t 1 dı" b k · a" milli ~eftir. Vatanperver "Ma- aktetti. Maznunlar arasında e- arının op an gı u mer ezın min birinci sınıf milletlerinden ha'ckındaki hükümlerı. _., 
harbin ilk muhakeme celselerinden ne öğreni- zarik,, in hususi vaziyeti, bir ğer müritler ve şeyhler diye bir Y.~şil pe~desi kalktığx zaman gö dir. taban tabana zıt deneCV" 
yoruz? - Japon Prensinin Ankaraya gelişi- ' memleketi yeni baştan halke- tasnif yapılırsa, şimdilik yalnız rulecektır. • . İmparator Hz. ~~n. l~ar~eşi- aykırılıklar gösterir. iri# 
Misafirlerimizi yalnız Ankarada kabul etmek, den Gazinin vaziyetine de an- ayak takımı müritlBerin söyle- • • ~ın AJ:kha

1
-:aya gelışdı, kı~ .. mılle- da bir yıkılış ve bir ıo ı,,-i 

d cak uzaktan benzetilebilir. d~~lerini biliyoruz. unlar basit Çok ihtiyar bir diplomat, An tın tarı en. ~rasın a ~ı ıuu ya~ nuş manzarası vardır. ·ııı 
eğişmez bir an'ane olmuştur. Vazifesiz sıfat olmaz: Bir koy ve kahve masalları.dır. Fa- kara ilk inkılap hamlelerine kınlrk sebebı ıle ayrı bır hususı daki gayri memnunlar. 

f . d .f 1 . dı B' kat şurası anlaşılıyor, kı buma- ba~ladıg"ı zaman bı'zı·m muv~f- yet olmaktadır. Japonlar ve . h .1 b·rıeşti"'' 
G r n haft b 1 .. f la t - b' d •. 1 şe ın e vazı e erı var r. ız 11 d h 1,_ b .... k . , ~ T" kl . nın avası ı e ı " 11 e~e anın aş ıca muna man ıga uyar ır şey egı - h Ga 'd b "f sa ar arasın a, a "• uyu bır fak olacağımıza şüphe eden da _ur .. er, Askyanm

1
d ga

1 
rp!ıleAşMe- insan akıl şaşkınlığında 

kasalarından biri Reisicümhurj dir Bugün irerde dı~arda Ga er zanıan zı en u vazı e- vak'aya bir deg" işiklikle ha ır h d' 1 1 sıne on aya o u ar. sva, . k .. kurt bı'lı'r, 
H ·. ti · h kk 'd "M'IJ' · ·. . .. d7 b 1 "d .' d.) !eri istemekteyiz. · ' B .. be z - a genç ıp omat ara <lemisti d . tı' . ._ . · nı pe guç ara _.4 azre en a ın a ı ıyet,, zının ış ıçın e u un ugun a !anmaktadır. u mus t vak'a kı· .. garp me enıye nı venımseye- ş· d" k ,, Anl>ll'-

. k k ı k ım ıye auar tıf. gazete~ınde. çık~n h~~er üz~r~- tereddüt eden hiç _kims~ Y?k-J Gazi hükumetle temasta ol- saltanattır. -Muvaffak olacaklarına şüp re urtu uş avgası tamam ol k h · · n jkİ '~ 
n.e. tefsırlerdır. Bız.Tur_k. Reıs_ı- t.u.r. Mustafa Kema .. lın Tu.rkıye duktan başka, fırkasının içinde H Ik d b'lh S 1 h . . B J h duktan sonra, gençleşen ve bü ç~ .. an_7ıye ?azı.' ve jıl 

a arasın a ı as~a u - e etmeyınız. en apon are- yu··yen milletler, Asyanrn bu u- büyuk rutbeli d_.eı:ıız ı.sit 
cumhurunun vazıyetının hiç ıçın başlı başına yuksek bır ku~ inkılap ve cümhuriyetin taliini tan Hamidin oğlunun tahta gc- ketinin de içinde bulundum. m ndanl muhım ~a••_1 bir şüpheli, vüzuhsuz tarafını vet ve m .. esn .. et olu.şunun sebeb_ı takviye etmek irin ralışıyor. leceg"i telk.in edilmekte idi. Şe- Manzara tıpkı bu ı·di. cundaki milletle öbür ucundaki a. .. ar~! , ~aı>' 

b k ~ ~ milleti unutmayacaklardır. gelıp gorduler. Han A }Örmüyoruz. Reisicümhur kim- .aş a türIT'ti nasıl ızah olunabı- Gaziyi genr ve düşman1arla çev riat, din, Isa, Mehtili.k, bütün Japonlar, bugünkü medeni- · · ratO' 
ı "' ılk gelen Japon ımpa 

dir? Mustafa Kemal. !:1u.stafa ır? . . . .1 ril~i~ i~~!ap ve cümhuriye~in hunlar bu e~a_slı telkinin aidatı- yete uymaktan başka kurtuluş * * * bbraderi olmuştur.. . ..nt'I 
Kemal aynı zamanda mıllı şef- . Şımdıkı ~~dolu se~ahatı, I t~lı~nı duşu~mekten, fırkası ı~e c~ <;er~.evesı?ır ... Bu h~_zırl~yış, y~lu ol~adığma inanan Asy~ Reisicümhur Hz. nin Türki- 1 Genç Ankara şimdı &~ 
tir ve Halk Fırkasının bas reisi bır devlet reısının merasım se- 1 bırlıkte tehlıkelere karşı tedbır hıç şuphesız, koy kulubcsınde mılletlerı arasında bu hareketı, yeye gelen misafirlerini yalnız il tanınması Iazrm gelen tı.! 
dir. ~ yahatine benze~ilemez. Eğer bu 1 a~~aktan, fırkay~ ve halka y~l bir iki derviş bozuntusımun il- ilk tahak~uk e~tirmiş olanlar- Ankarada kabul etmekte olma , ,veni şehirlerin en bell1 

Gaziyi basit bir temsil vazi- seyahate tam bır vasıf konmak gostermekten kım alrkoyabi- ham ve uyduruşu olamaz. Ana- dandır. Dm, anane, kültür, on- j sı değişmez bir an'ane olmuş- drr. 
'esi içinde mahpus görmek ak- liizım gelse, ancak "Gazinin se- lir? doludan İstanbula gelerek, !ar da garpliliği kendi mmetle- tur. Yeni Türkive denen kuv- l 

u rr. - ır. LJlU.p,.1.- -
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hücum edenlerin muhakemesine tihap sandığına bas landı , 

;:;::--vu_a11_eıı_e· _J_.!
1 

Teşkilat C ~~ar'!:e J Japon 
alimat Darulfunun Prensi 

1['-_M._a_h_k_em_e_ıe._Td_e___,l 1 Z. kongresi L B~ledlyede 1 

intihap Çok mühim me- yeni bütçe 
~ Ticaret Borsasının 

teşkilatı Divan bugün Tıp fa Beylerbeyi intihap 
hadisesinin 

seleleri 
müzakere ediyor ıakkuk memurla tevsi edilecek.. kültesi riyasetile 

. Vazifesi nedir? İstanbu Ticaret borsasının meşgul olacaktır 
Jv,da.t tahakkuk memurla- teşkiılau, bütün ihraca~ ı_neva?- Darülfünun divanı bugün 

1 
;t~ıfe ve memuriyetlerine dının borsadan geçıı:esını tem~n fevkalade bir içtima adedecek
~k o~mak üzere;_ M'.'.111~~e edecek surette tevsı olunaca - tir. Su içtimada geçen gün ya

Dün Deniz lisesini 
ziyaret ettilar h k 'b l d Ankarada toplanan ziraat mu a emesı aş a 1 kongresine iştirak eden tstan-

12 milyon lira kadar 
tahmin ediliyor 

Şehrimizde misafir bulunan Beyrerbeyinde, şehir meclisi- bul Ticaret odası raportörü Bütün belediye şubeleri 931 
Japon Prell5i Takamatsu cenap ne aza intihabı esnasında bir Hakkı Nezihi, Ticaret ve Zahi- senesine a.it ·b~tçeler.ini hau rla 
lan refakatlerinde zevceleri hadise olmuş ve bazı kimseler re borsası katibi umumisi Niza- m~ş, bel.edıye .. rııyasetıne g~nd~r 
Prenses Kikuka Takamatsu Hz. hadisenin müsebbibi addedih:- meddin Ali ve borsa başkirnya- mışlerdır. ~utç~ler Muhıdrlın 
ile maiyeti erkanı ve mihman- rek mahkemeye verilmişlerdi. , geri Nureddin Münsi Beyler I B: ve muavınlen tarafından tet 
darları olduğu halde sabah saat Dün, Üsküdar asliye ceza dün sehrimize avdet etmişler- kık olunmaktadır. Bunılar ara-

tı varıdat umumı mudur- tır. .. A . dan tıp fakültesi reis intihabı 
rafından tanzimolunanye Bu hususta hukumet nezdın- p 1 · ·· .... 1 ekt. 

11, Tophane nhtnnından Kala- mahkemesi davanın rüyetine dir · smda tashihine lüzum görülen-
mış vapuruna binerek Heybeli- ·H kk N 'h' B . al t !er olursa iki üç gün zarfında 

· bb"sl d müs- mese esı goruşu ec ır. 
ıınatname defterdarlığa de yapılan teşe u er en •-~ Fakültede ikiye ayrılan mü-
olunm tu et ı· ce alınmıştır. Borsa ..... - . uş r. P ne 1 • • . • Ar B derrisler divanda murahhasları 

la nazaran maliye şubele- tibi uın,umısı Nızaı_ne.tt~n 1 
· vasrtasile izahat vereceklerdir. 

k~k memurları. ~ef:er şu mal~atı vermış~r · . . _ Divan Tevfik Rece Beyin riya 
başlamıştır a ı ezı ı . şu ız 1a ı . . 

· · 1 d' p · tamamlanmak üzere aıt olduğu ye gıtmış er ır . rens Hz. mek- H"di 1 1 vermiştir: 
_...ıı. varıdat müdürlerının ıc- - Zıraı m~hsu!lenm~z~. s~ .. setini kabul edece:tıir. Şimdiye 
fi"".ıtaJarı mahiyetini almak- tışlarmı tanzım etmek ugun u k. d .k. n,,..,..; 1 k çalı n 

a se maznun arı o an, san- şubelere iade edilecektir. Büt-
tebi gezer~k, gör.dükleri inti- dalcı Mehmet, sandalcı Hakkı, -Ziraat kongresi tetkik mev 

T 
.. k' enın· en mu"him mesele- a arı ı ,,-- o ara şa 

k 1 
çenin heyeti umumiyesi ay ni-

zam ve mu emme ıyetten son F h · K al ··t k 't "he zuları ve kararlan'le çok samı· . a rı em , mu e a. mu n- - hayetine kadar daimi encümene 
ur ıy ·· · 1 · d ki "ki li~at müdürlerine de dev- terinden biridir. Milli mahsulle- ri mud;rns ke;-d ar~ı::ıc: ~: 

derece memnunoılmuşlar ve bır di 1 d F ·t t M h t m'ı ve faı'delı' olmuştur 
Bah 

. bi . ' . s er e!'l en , acen e e me · vcriılmı·s olacaktır Umumt rıye za tı olmak dolayısı- Ali k F 'k M . f H ~ · ye-
ıdatının tahakkuku key- rimizin fiatlerini müdafaa ede- orta .. a~ .... m ac - ır. .ı-

·:.ı..den ·· ıı· k • k kil"ta maılik bulunmaz- vanm gurultulu olacagı tahmın 
l d 

.. li . . , asap aı , . usta a, a- Kongreye tevdi edilen rapor '-"- henu"z tam olarak tespı"t e 
e, ısıp n ve mtizamın son de- Muh . 1 al th f "wı -. . 

1 
. . . san, sın, ' aycı ~ san e en lar ( 300) kadardır. dilmemiştir. On ilri milyon kü-

ır• ınuteve ıt azaı mes ce teş a . ted' 
. tahmil olunmuştur. sak zirai hayatımızın semerele- edıJmek ır. 

rece ıyı o ması kendılerinı bır di r. 1 hk d h Kong de memleketın· her ve .I!. er ma eme e azır re sur liradır. Bütçede azami ta· 
kat dalla memnun bırakmıstır. b 1 1 d tarafından gelmiş azalar vardı. 

~lıınatnamede maliye şube- rinoi iktitaf edemeyiz. Bc;>~13.': M 'f • I"'' 
~akkuk memurlarınrn mu milli mahsullerin fiatlennı n;ıu aan emın ıgı 

Prens Hz. refakatlerindeki ;eva u uHn~k-y_or ar ı. 1 h' . sarruf icrası kararlaştınlım,tır, 
ta kt hakkı . . . a ım maznun arın uvıye- Memlekette mevcut (120) 
. m~ ep n~~ı hıssınden tini tesbit ettikten sonra dava- ziraat odası, kendi mmtakaları-rıı_ıin, katiplerinin görece dafaa eden müessesellerdır. İstanbul Maarif emini Mu-

r ı~e her birinin işlerden Memleketimizde mevcut bulu- zaffer Beyin değişeceği hakkın
cUit mes'uliyetleri dere- nan 21 borsa ara~~da en ehen;ı- daki rivayetler doğru değildir. 
Yrı ayrı tesbit edilmiştir. miyetli bir mevkı ilrraz etınış Mumaileyh vazifesine devam e-

sıtayışle bahsetmıştır Ü k''d mah'- · d g" · • · · tih · . · nın s u ar "'"mesın e o- nın zıraı vazıyet ve ıs sallen-
Bahnye mektebini gezdikten rülmesine itirazları olup olmadı ni ve ihtiyaçlarını raporlarla bil 

Süleyman Nazif 
merhumun kabri 

sonra Pr~ns Takama~sU. Hz. va- ğını sordu. Müsbet cevap veril- dirmişlerdir. Belediye tarafından yaptırıla 
p~ra. rakıp. olarak Buyukadaya mesi üzerine muhakemeye i:ıaş- Ayrıca davet edilı-;:. başlıca cak olan Süleyman Nazif mer-

e\'( t D . il bulunan İstanbul borsasına ayrı d kti 
e emıryo an ca ,bir takım vazifeler terettüp ece r. g?tıı;11~ler~ır. ~rada ufak bir ge- landı. ihracat mevadr mütahassısları humun kabri pazarlık suretile 

zıntıyı m.u~eal~ıp tekrar. 12,4_5 te Evvela, hadiseyi müteakip ve zirai iktısat mevzularında ihale edilmiştir. İnşaat altı ay
va~ura ~ınılmış ve gemı Eogaza Bevkoz kaymakamı ve bazı ze- tanınmış zevatta kongreye işti- da bitecektir. 
dogı:u .gı~er~~n çok neş'eli ':'e vat tarafından tutulan zabıt va- rak etmişler ve kongre aza mik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I! 

sa~ı~ı bır ogle yemeğ i yenıl- rakası okundu. Tutulan zapta tarı (300) ü tecavüz etmiştir. 

~le~ demiryôllarmın mün- ed~yor. .. .. Son kafile öbürgün 
n ışletme işlerinde kull3? Istanbul_ bor~sı ?u~nk.u as- • di or 

Stasyon, büfe ve büvetlerı, ri cihazlarille Tur~yenın ı~tısa gı Y 
Ve emsali mebaniden mü- di hayatında haylı eh7m.mıyet- Avrupaya tahsile gidecek li-

ııfat vergisi alınmayacak- 1i bir rol oynayor ve ıstıkbald_e se mezunlarından son kafile sa
de bu rolün gittikçe artacagı lı günü şehrimizden hareket e-

, e, ?üvet gibi işletme umu- m~hakkaktır .. _. . deceklerdir. 
alakası ve münasebeti ol- Istihsal ettıgımız maddele-
ve herhangi bir suretle rin fiatilerini . tanzim edecek ilim heyeti intihap 

a Verilen binalardan mü- borsalar arasında en başta ~e- edild. 
· llfat vergisi alınır. len İstanb~l borsası .mah~ula~ . .1 . .. . 

mıştır. Vapur .Boğazda Büyük- nazaran 10 Teşrinisani 930 Cu
d~~eyekadar gıderek oradandön ma günü Beylerbeyinde yapılan 
muş ve saat 15,30 a doğru Top- şehir meclisi intihabı için hazır 
hane rıhtımına yanaşmıştır. !anan sandık Beylerbeyine mu
Prens ve Prt>nses H z. müteaki- v;ı.saJat ederken Hakkı. thsan, 
?e~ Perapala~ oteline giderek Muhsin, Osman, Faik efendiler 
ıstırahat etmışlerdir. .. ~andığa hücum etmişler, sandı-

Prens Takam~tsu Hz. bug:ı~ ğI muhafaza eden pofü. Ef. niıı 
saat 1 O da ~ar~ıye mektebını elini ısırmışlar, zabıta kanuni 
gezeceklerdı~. Öğleden sonra müdahalede bulundug ıı sırada 

.reye ait istasyon binası- zıraiyemizın ehemn:ıı~etli .baz Istanbul muallimler bırlıgı 
~ır kısmında ikamet eden kalemlerinin fiatlennı tayın ve ·20 kişilik bir ilim hey'eti inti
~~ zamanda işletme umuru tesbit etmektedir. . . . . hap etmiştir. Heyetin riyaseti
tıgal eden memurların ika Borsamız meı:nleketımızı~ .dı ne Darülfünun müderrislerin
ttikleri kısımdanda mü- ger ehemm~yetı~ı ~ahsullennın. den Etem B. seçilmiştir. 

saat 14 te. muzelere gidilecek ve Mustafa efendi: 
Topkapı ıle Çar~ıyı gezecekler- _ Top atsanız millet kork-

fat vergisi alınır. dahi fi~tlerıne .ıstik~~et v~rebı Hey'et muallimlerin mesai dir. mavacaktır ! 
' • Hll • • ava"zile intihabın teahhürüne se ,.,. •f b .. t · Jecek bır mevkıe getırılmesı ka- tarzlarını tesbit edecek ve oku-

..-. ''1 aarı u çesı bildir. . malarını teshil icin vasıtalar ih- Tetkikat P'llarif müdürlüğünce hazır- Borsanın bugünkü fenni ve zar edecektir -
yeni sene bütçesi iktısadi. t~şkilat biraz daha kuv İlmi hey'~ti her pazartesi iç 

.Ooo liradır. vetlendirılece~ o!ur~a b~ b~rsa tima ederek tetkikat neticeleri-
la Para iç_inde mektep inşa- zikredilen vazıfeılerı gorebıle- ni tesbit edecektir. Teşkilat hey' etinin 

ıslaha lüzum 
gösterdiği noktalar 

dahildir. cektir. 
Ankara ziraat kongresi heye iki muallim cemiyeti 

birleşiyor tıkar a kısmı adli 
reisliği 

Nl{.ARA 17 - İstanbul c • 
Az· ıneınurlanndan Meh-

Iı Bey· Ankara polis mü-
ti ' ı:r kısmı adli riyasetine ta-
1lıniştir. 

ti umumiye içtimamda, borsa 
hakkında cereyan eden müza-
kerede bu noktalar müttehiden Ecnebi ve ekalliyet mektcp-
tesbit edi:lmiş ve kongre metali leri türkçe muallimleri cemiyeti ANKARA, 17 - Halk fır
bi olarak karar altına alınmış- İstanbul muallimler birliğine kası tarafından tetkikat ve teş
tır. müracaat ederek iki ı:rıesleki te- kilata memur edilen meb'uslar-

Artık bundan sonrası maka- şekkülün birleşmesini teklif dan bir kısmı Ankaraya avdet 
matı aidesinin bu b<:J?ta y~paca etmiştir. Birlik bu arzuyu mem e?e~ek rapo~lannı, n:ıerkez h~~ 
ğı tetkikatın verecegı netıcele- nuniyetle karşılamıştır. Cemiye y eti,ba~v~kıl ve vekıllerden mu 

\' • re tabidir.,, tin esyası birliğe taşınmak için 1 rekkep.ıçtunalard~ okumuşlar-
Zıat devam ediyor . çalışıİınaktadır. Bu suretle da- dı. Bu ıçtim~lar nıhayet bulm~ş :i mübadiller cemiyetin- TiCARET MAHAF!Ll MÜ~ ha kuvvetli bir mesleki teşek- ve bazı meb ~slar .. tetu:~ te~ı-

1 eshabına tevziatın so- şl B. NE CEVAP VERiYOR. kili meydana gelerek müfit bir kat mahallen~e doı:=uşlerdı~.A 
.~eliniyor; Fakat henüz şekilde çalışılabilecektir. Ecne- Bu ayın ::U~ayetın?e, teşkila 

1~acaat etmemiş eshabı Ziraat kongresinde Ticaret bi ve ekalliyet hocaları birlikte ta memur butlln ı:ıeb uslar An-
t 1 bulunduğundan Musak borsasındaki alım ve satım:ların ayrı bir branche halinde mesai- karaya avdet etmış. olacak~ar
v~habına ancak pazartesi- sureti cereya~ıı hakkı.nda h?,rsa !erine devam edeceklerdir. Ye- dır. ~u.nlarm huzu.'.1~~ akdedile
e z!ata başlanabileceği ü- baş kimyakerı Nt~~ettın ~.un- ni şekilde, 75 kuruş olan türkçe cek ıçtımalarda, butun _ı:aporlar 
~ılrn~ktedir. Bıı tevzia~ın şi B. tar~fından soylenen sozler ders ücretlerinin aru:tlması ça- ok:ınaca~ ve fırkada muzakere 

le ar sureceği malUm değıl- bazı dedıkodulara yol açtı. Bor relerine daha esaslı bır surette edılecektır. 
. on beş gün icincle işin bi- sa komiseri Refik B. borsada ya Jı Jabilecektir. Bu raporlara nazaran fırkaca 

: ~lakkında alakadarlar ii- pılan bazı alım ':'e . satımlar~ ça tıerniyet yakında kongresini v~~lecek karar~ar hüldlın~tin ye 
r ırJar uydurma olduğu ·ıddıasının d~g akdederek birlikle birleşme ka- nı ıc:aa~nı tayın edec~ktır. 

~ __:._ nı cıımadığını ve bo_:sada ~.a\ a bul edilecektir. Şımdıye kadar verılen rapor 

k 
oyun. lan yapılmadrgını soyle- !ar arasında çok şayanı dikkat 

lep/i/er mistir. . Muallim birliğinde olanları vardır. Bunlar, muhte-
. Kongrede bulunan oda_ ~ıca- hey'etler lif vilayetlerde halkın şikayet-

iri iisa ba kaSl ret raportör~ Ha~kr. r:ıezıhı B.. _ .. !erini'. b:1 şikayetlerin haklr . ci-
de sunları soylemıştır · . Haber aldıgımıza gore İstan hetlennı, ve yolsuzlukların ıza-

_· Kongrede afyon meselesı- bul muallimler birliği temsil, lesi çarelerini göstermektedir. 

hep olmuşlar, ve serbest frrka 
Beylerbeyi nahiye ocağı reisi 
Ferit, Fahri Kemal B. ler de bu 
esnada tesvikatta bulunmuslaı·-, . 
dır. 

Maznunların hepsi de bıınu 
isnat telakki etmekte ve :;iddet
le tekzip etmektedir. 

Ferit B.: 
- insanlar kendilerine ha

kimdirler. Benim teşvikim vaki 
değildir. 

Fahri Kemal B.: 
- Teşvik meselesini garip 

buluyoru~ ... Hem ben o gün 
vazifemin basında bulunuyor
dum. Burada:' bir sehiv vardır. 
Zabıt varakasmı tutan hey'etin 
istimaında hakikat meydana çı
kacaktır! 

demislcrdir. Diğer maznun
lar da z~bıt varakasındaki im
zaları bulunanların istimaını is 
tediler. 

Kalaycı İhsan, sandığı muha 
faza eden polisin elini ısırmadı
ğını iddia etti: 

- Ben köpek miyim ki ha
kim efendi! 
diye sinirlendi. 

Neticede, zabıt varakasında 
imzası bulunan Beykoz kayma
kamile diğer imza salliplerinin 
şahit sıfatlarile celplerine ve du 
ruşmanın on gün sonra icrası
na karar verildi. 

Tahkikat İ iııcl haftanın nin müzakeresi esnasında Nu- konser ve müsamere olmak ü- Şikayetlerin başlrcası vali ve 
birincilikleri reddin Münşi Bey a~yo~un men zere üç tane hey'et teşkil etmiş kaymakamlamı hiç bir salahiye İstanbul Adliye tebligat mü-

kt . . . şc ve morfin esası iızerıne .saul tir. Bu hey'etlerin azası krrk ki- tc malik olmamaları, hatta, bir dürlüğünde adliye müfettişleri 
n epJ.ıl.er müsabası 78 ıncı ması Iüzumundan bahsettı ~e şidir. orman memuruna bile emir ve- tarafmdan tetkikat yapılmakta 
ın bırınciliklerini sırasile menşelere göre evvelden tesbıt Birlik badema muntazaman remiyecek derecede salahiyetin idi. Bu tahkikat esnasında para 

oruz: edilmiş morfin miktarının ~fyo- bedii müsamere ve konserler ellerinden alınmış olması, idare işlerine dair tesadüf edilen bazı S Galatasaraydan 299 Ah- nun yaş ve ya ku~~. .oldug~a . verecektir. Hey' etlerin yakında makinesinin ehaliye müşkilat yolsuzluklar dolayısile alakadar 
eınih Bey . göre değişeb~ecegıım. ve bına, faaliyete başlaması için dün ih- çıkarması, bilhassa adliye ile memurlar hakkında tanzim olu 

";. ~arüşşefakadan 37 Ali en.aleyh a-na?zle morfın derec~ zari bir içtima yapılrnışUr. vergi tahsil işlerinin çok ıslaha nan evrak ikmal edilmiş ve fez-
..._1 Ç ey si tesbit edılmede~ yapılaca muhtaç olduğu noktasında top lekesi de yapılarak Adliye ve-
sın fenberli taş M. O. M. satışların mustahsiıJ:e zarar ve- morfin miktarına göre afyon sa lanıyor. · kaletine gönderilmiştir. 

1 ından 118 Ahmet Kad r-'-'leceb<Yı'nı· ı'zah ettı. ı·· ıııeıııı ııı :ır """' d tılması ve bu suretle köy uııünHıne1111 Huu Vekalet kararını verecektir. 

Ha
- Esasen İstanbul borsası a zarardan kurtarılması tekarrür İrtihali mu·· essif Öğrendiğimize göre tebligat 

:- Darüşşefaakdan 41 
Y. 

'7' İstanbul erkek lisesin
U 39 Basan Muhiddin Bey .. 
i· Sabakayı kazananlar, ida· 
2e trıüracaatle .mevut müka 
rını alclırabi:lirler. 
• 

. 1nei hafta başladı 
ın . 

~rf cı hafta başladı. Bir haf-
lı ~nda gazetemizde çıka

'p a erlerin en mühimmini 
""~uınartesi aksamına ka-
'"U b . 

t&· sa aka memurluğumuz 
ıne g·· d . . N . at .. on crınız. etıceler 
gtın .. ·ı • ·1 

satıslann menşe ve morfın.· .es.<> · etmistir. müdürlüğüne, taşradan gelen 
sı üzerine cereyan etmesı ıçın Bdrsa katibi umumisi Niza- Arkadaşlarımızdan matbaa- tebligat harçlarının muntazam 
ait olduğu makama bir rapor meddin Ali B. de bu mevzu üze mız şefi Nihat Beyin pederi kuyudata raptolunmaclığı, bu 
göndermişti. rinde demistir ki: Samsun eşrafından Salih Sarım yüzden bazı yolsuzluklara ma
. İzmir borsası _laboratuvarını~ _ Bütün'. maddelerin analize Bey zade Ali Reşat Bey uzun hal bırakıldığı anlaş ı lmıştır. 

bıran evvel faalıyete geçmesı- . d B "dd tt be · .. t l" old " . f 'd 
1
• 

1 
- h kk k tabı olması cereyanı var ır. u mu e en rı ınup e a ugu Tebligat mutemedinin para 

nın aı e ı o acagı mu a a - · k hl'! d·ı· D. hastalıktan rehayap olamıya- · ı · d b k ı - 1 .. 1 nı'n bır ısmr ta ı e ı ıyor ı ış enn e azı ayıtsız ıgı go"ru·· -
tır. Nureddin B. de bunu soy e- . . d ı· b" · . . ğerlerının e ama ıze ta ı tu- rak evvelki gün irtihali darıba- düğü için bu işten el çektirilme 
mıI~tır: b rbo tuvarının tulması borsanın tekamiilü ica ka eylemiştir · sine karar verilmiş ve bu karar 

z.mır orsab.la ~a. . b b'atındandır. Afyonda bu me- Cenazesi evvelki gün Kadı- tatbik olunmuştur. 
faalıyete geçe ı mesı ıçın or- k" .. d ki h · d k ld ,_ . dare heyeti çok uğrasmıs yandadır. oyun e anesın en a ırıw Diğer taraftan bu müdürlü-
sa !k t eka' letı·ne de miitead Al3kadarların izahatı Nured- rak Karacaallmetteki makberei ğün lağvile mübaşirlcriıı mahke 
ve ı tısa v · .. · B · ·· ı · • b mah d fned'lmi n· 
d

. d f 
1 

.. acaatta bulun- dm Mıınşı "eyın soıl erının ' a susuna e ı ş r. melere tevzii ve her mahkeme-
ıt e a ar mur · h" ı · · Jd C b h k ·k· h · k · K gre mense esasına zı suı tefeh nm en mucıp o u- ena ı a l!'an t ra met l'!V- nın, endi teblıgatını kendi yap 

mustur. on - .. . ı · d d' 
ve ~naliz neticesi anlaşılacak ,j:unu gosterıyor. esın. ması a mutasavver ır. 

Raporları (24) encümen tet 
kik etti ve kongre hey'eti umu
miyesine arzetti. 

Kongreyi en fazla meşgul e
den işler hariçten mütehassıs 
celbi, ihracat emtiasının daha 
iyi şerait dahilinde ve daha u
cuz fiatlerle istihsali, muraba
hacılarla mücadele, çifçiye ko
laylıkla ve uzun vadeli kredi te
mini, çifçileriıı vergilerinde ten 
zilat, tavukçuluğun inkişaf ve 
taammüm ettirilmesi, hayvan 
yetiştirilmesi, memleketin ağaç 
!anması, ihracat emtiasınm is
tandardizasyonu, şarapçılığın 
ve bağcılığın inkişafı, fındık ve 
zeytin meseleleridir. Kongre a
yın yirmisine kadar devam ede
cektir. 

Kongre günde üç içtima ya
parak gece yarılarına kadar ça
lışıyor. 

Kongrede tütünün borsaya 
ithali, alım ve satımının borsa
da yapılması alkışlarla kabul e
dilmiştir. Milli tasarruf cemi

sı alınması icap eden tedbirleri 
göstermiştir. 

Gelecek sene milli iktısat ce
mi yeti ihracat maddeleri ticare
tine dair bir kongre yapacak ve 
müteakip senelerde de ayrıca 
tütün, fındık gibi başlıca mevat 
için toplanmaları tertip edecek
tir. 

Kongrenin çok hayırlı netice 
!er verdiğini söylemeği vazife 
addederim." 

Başvekil Paşa ziraat kongre 
sini çok ehenuniyetle takip et
mektedir. 

İsmet Paşa, kongrede izhar 
olunan temenni ve mukarrera
tın yüzde altmışmdan fazlasını 
kabili tatbik gördüğünü ve kon 
grede gösterilen faaliyetin çok 
mucibi memnuniyet olduğunu 
söy !emiştir. 

Ziraat sergil!incft: Macarlar ve 
Ruslar tarafından zirai mahsu
lattan başka makineler, terazi
lar ve sobalar gibi sinai eşyada 
teşhir olunmuştur. 

yeti kongre raporlarını ve mü- Bu cihet nazarı dikkati cel; 
zakere zabıtlarını en kısa zaman betmiş, alakadar bu eşyanın kö
da neşre karar vermiştir. ylerde kullaıuldığı cihetle çifçi-

İki büyük cilt tutacak olan Jikle münasebettar görülerek 
raporlar zirai vazi.yetimizin ne sergiye getirildiğini söylemişler 
olduğunu anlatmak ve alınacak dir. Sergiyi günde 600 kişi ziya 
tedbirleri göstermek için çok s nhklsas- fö nüs ş -yvnlti b 
müfit olacaktır. Her ziraat oda- .ret etmektedir. 

1- Spor 1 
Rusyaya giden boksör 
ler kısmen döndüler 
Rivayete göre Rusyada yapılan 

maçlar ne netice verdi? 
Rusyaya binbir dedikodu a-1 sedeceğimizi vadederiz. 

rasmda giden dört böksörle se- Bize verilen notlara göre bi
kiz seyyahtan mürekkep kafile- lfunum maçlardan §U neticeler 
den beşi Fransız Karamani va- elde edihniştir: 
purile avdet ettiler. 

Kırk gün süren seyahat çok 
iyi geçmiş, Rus, dostlarımız bu 
Türk kafilesine misafirperver
liğin fevkinde izzetti ikramda 
bulunmuslardır. Seyahatleri bi
rinci me~ki vagonlarda, oteller 
de yapdırmışlar, her türlü mas
rafı, hatta tıraş, saç ve sigara 
parasına kadar Ruslar vermiş

lerdir. 
Kafile halkı, rivayetleri-

ne göre fena tesir bırakmayan 1 
maçlardan hariç zamanlar şehir 
reri, terbiyei bedeniye müesse
satını, müzeleri gezmekle vakit 
geçirmişlerdir. 

Bu turnenin teknik işleri ri
yasetini eldeki mevcuda göre 
iyi idare ettiği söylenen eski 
Kalgay Sami Bey Rus spor teş
kilatı hakkında bize güzel ma
lumat verdi. Diger yazılarımız
da karilerimize bunlarılan bah-

Moskovada: 

2 - mağlubiyet (ııokavt; 
1 - abandone (bizden) 
2 - Bizim sayı hcsabile 

1\ıbiyetimiz. 

Leningratta: 

1 - galibiyet (Şadi) 
1 - berabere (Fami) 

maf-

1 - abandone (Veysi) bizdeıı 
1 - berabere (Afif) 

Bakuda: 
1 - Galibiyet (Fami) 
1 - ,, (Süheyli) 

1 - berabere (Şadi) 
1 - bizden mağlubiyet (Afif) 

Tifliate: 
1 - galibiyet (Şadi) 
1 - ,, (Süheyli) 

1 - ., (Fami) 
1 - berabere (Afif) 

A. Esat 
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MiLLiYET PAZAR 18 KANUNUSA:-.11 1931 

Fikir, ~l.z;ah, Eclebiyl3t, Sa:ı-ı.'a 
--· ..................... ~ ......... ~._....._,.,..,....... •••• -. ...... ....,.., nzn_., 

ı~.&1111• ,- Maarif bahisleri 1 
ca olarak telakki edilebilir. Yalnız 
mektebe gelen çocuklar için değil, o
nun öğrettiği mühim ve değişik şey- 1 Neşriyat hayatı 

'ISrın umdesl "Milliyet" tir 

18 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde.ı 

o: 100 Telcraf adrMiı Milliyet, lı. 
mbul. 

Telefon __.ı.n: 

lıtanbul 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Tllrkiye için Hariç lçill 

3 ayhft 400 kurut 800 kurut 
s .. f50 .. 1400 .. 
1 .. 1400 " 1700 • 

Gelen nralc geri verllmes 
Müddeti ·~ nüıbalıır 10 1aınıt 

ili". Ga.te "' matbaaya alt ı,I• 
;in müdiriyete miinıcaat edilir. 

Gazetemiz illnlana mu'uliy.cinl 
ıabul ebnez. 

Bugünkü hava 
Dtin hararet en çok 12 en ız 6 

dı r<ce idi. Bugtta hıYI ığmurlu 

ruzKAr müt ehavvildlr. 

IFm:• ifDiill 
Numaralar değişiyor t 

Sene başı girince değişen 
Jazı numaralar vardır.. Bunla
rın başında yıl sayısı gelir. Son 
ra ya~ınızm rakkamı da maal'e
mef artmak euretile değişir .. Da
hası var ... Paso numaraları da 
aene ile değişen şeylerdendir. 
Geçen seneye kadar bu iş bu 
kadardı, başka numara değişmi
yordu. Bu sene dostumuz Tele
fon şirketi bazı müesseselerin 
ve o meyanda "Milliyet" in nu
marasını değiştirdi. Evvelce an 
cak dört rakamdan terekküp e
den telefon numaramız şimdi 

(24311) şeklinde beş rakam ol
du .. Eğer her yeni sene bize bir 
takım numaralan değiştirecek
< e giydiğimiz eldiven, kundura, 
taktığımrz yaka ve kullandığı

mız gözlüklerin de numarası de
gişecek demektir. Buna Con 
Ahmet Bey bir çare bulsa fena 
olmaz! 

Su içer gibi 1 
Balık pazarında bir dillcka

nın önüne küfe konması mesele 
sinden dolayı birisi diğerini öl
dürmüş .. Üç dört akşam evvel 
Beyoğlunun en işlek bir yerin
de birini bıçakladılar .. Carih gö 
zümün önünde bıçağı önünde a
dam vurduğu evin bodrum deli
ğine attı .. 

· Bu hadiselerde iki müşterek 
nokta var: 

- Evvelce böyle şeyler ten
hada yapılırdı, şimdi kalabalı
ğın tenhadan farkı birincisinde 
mücrimin daha çabuk kaçması .. 

- İkinci nokta, adam öldür
menin kıymeti kalmamış olına
,;ıdır. Bir küfe koymaktan dola
yı bir adam öldürmek için in
san cani ve cinayet mefhumla
rının mücrimler indinde pek u
cuzlamış olması laznndır. Bu 
fena bir kanaattir .. Hemen Al
lah tslah etsin! 

Köy mektepleri 
Yazan : Dr. Oates 

ler bütün köy için alaka uyandırır. Fransada 
Yaşı büyük olan erkek Ye kadınlara 
da okuyup yazmağı öğretir. Onların 

neşr edilen mühim eserler 
kitap ve gazete okuyabilmelerine im Bski Alınan imperatorluğu- ti Viyanaya mutedil hareket et 

Robert College müdürü ve terbiye Un hisı1 olur. Köy hocası kendini nun meşhur Başvekili Prens Bü mesi için laznn gelen ihtarda 
ilminin maruf ilimlerinden Dr. C. köy halkına bıfz11sıhha öğretmekle low'un hatıratından bu sütun- bulunsaydı Avusturya hükume
F. Cates köy mektepleri hakkın- de mlikellef addeder. Yollann temiz- !arda bahsetmiştik. Umumi ti Sırbistana karşı böyle dav
da gazetemize bir makale yaz- liği, köy hayatının güzelleştirilmesi, harpten hayli evvel iktidar mev ranması netice olaraık Alman
mııtır. . . . . ağaç yetiştirilmesi, ziraat, sanayi kiinden uzakılaştmnış olan bu ya da bir harbe sürüklenemez

Merak ettiği için gelmiş .. 
-Fransızçadı 

Doktor Gatea ın ehemmıyetlı ~ı~ hakkında da halkı tenvir vazifesile devlet adammm bıraktığı hatı- di. 
mevz~ temas eden bu makalesını mükelleftir. Bu mevzular bir köy ratm ilk ciltleri intipr ettikçe Prens Bulow yapılan hatala Bu tuhaf bir şey oldu. Bir IOlll'a açıktan açığa ihti~ 
de~.cedıyo~:. . . mektebi hocasının mal(\matını tevsi bundan bahsetmek arzusundan rın fecaatini o kadar kuvvetle fi:l'im kumpanyasında çalışıyor- yUzüne vurup buradan gıd 

P~lı: tabııdir ~ he~ hang_ı .'."'e'."' ettiği gibi mal5matıru tatbikat saba- ıkendimizi alamamıştık. tasvir etmektedir ki bunu okur dum. Benim g~bi daha bir çok başka bir iş bulamıyacağJll1 

l~ketin mekte~. aıate~ en buyuk ın- sına da koyar. . . keıı insan gayri ihtiyari ken- erıkekler .. Bir çok da kadınlar .. lemek faide vermedi. N" 
ki§aflarıru büyuk şehırlerde hatlar Köy mekteplerinin inkişafında yar .. Ş~ ~tıratm.F~da ~- di kendine soruyor: Artık hayatımız yeknasak ol şirket müdüri sert bir çeh 
ve oralarda bitirir. Oralarda terbiye dım edecek bir amil de bunların ba- ~~ncu cıldı neşredı~ş oldu~ - Aceba umumi harp içtina- muştu. Hep bir birini tanıyan dedi ki: . 
ile aU.lı:adar çocuk ve hallı: kesafeti zı şehirler ve büyücek köyler etra- ıçın Fransada neşredılen mu- bı kabil olan felaketlerden mi- kadmlar, erıkekler .. Konuşulan - Gidiniz. Fa4ı:at biz 
vardır. lında coğrafi bir surette toplu olarak him esenlerin başında bunun dir?... şeyler hep mutat lakırdılar.Bit filimde sizin rolünüzü ya 

Tabiidir ki tehirlerde liseler, da- tesis edilmeleridir. geldiğini.sörlemeğe lü~um. yok Avusturya Sıırbistana harp tabi hafif ıkavgalar da eksik ol- manızdan dolayı, uğradı 
rülfünunlar, ~ıuallim. mekt~pleri ti~a Mesela halıcılık, tuğlacılık, çiftçi- tur. Bu cıldın ehemmıyetı 913 ilan etmiş,arkasından Almanya muyordu. Bir çıok günler dokuz zararı tazmine meoburs 
ret mektepler• ve saıre tesıs edllınış Jile, terzilik ev idaresi gibi sahalarda yazında B_osn~ ~ara!.'d~ .. ~vus: da Rusyaya ve müttefiki Fran- an saat fasılasız çalışmak la- Siz rolünüzü yapmazsaıııı 
tir. Fazla olarak hars ve istirahat ileri olan yerlere bemcivar olacak su ~ry~ veliahtının o~durulmesı saya harp açıyor. zım geliyordu. Çalışıyorduk. mln hiç bir manası kalın 
ytrler~ olarak ~~P· tiyatro, muzi~ rttte tesis etmek ki köylerde ·zeka uzenne çıkan umumı harpten Fakat bir tesadif bu tatsız tır. Zararımızı tazmin ed 
hol, sınema gıbı >:erler de var~ır ki ve kabiliyet gösteren talebe her sene bahsetmesidir. Niçin? .. İşte halledilmeyen hayata bir neşe verdi. Bilhassa 1 misiniz? .. 
bur~ları hal~ _terbıye~e·. e~ebıyata, bir kaç ay bu mütevassıt mekteplere Umumi harbin mes'uliyeti muamma budur. benim ölmüş sandığım kalbimi ! Kız ciddi bir tavurla 
san ate, .mt••~ye :.~ .'.çtıma; h:ı;:· kolaylıkla gidebilsinler ve muhtelif bahsinde çok şeyler söy.lendi. Alman hükumetinin bütün Ü yeniden ısıttı.Bir gün genç,pek · du: 
~ · d zen~ın ~tiren .:tu: şei::. b~ komşu yerlerin tahsil ve amel! san'- , , . . . midi şqnda imiş: İngiltere har- genç ve fevkalade güzel bir kız 1 - Ne kadarmasraf etti 
-~ ar 0 mag:. teı':" e er. . atlardaki seviyesi daha yükselsin. U- Bu mes uliyetı hıç hır taraf be girmiyecek !. . geldi. Kendisinin sinemaya me 

tun bunlar koylenn hayatında aynı- u·· en"ne almak ı"stememı"ştı"r O- · · · · lm B" ·ı ·· ··ı .. . . . . . mumiyetle söylemek lizım gelirse z · Bunu kım temın etm1ş' Her ra!lı:lı oldugurııdan h1ç o azsa - ır mı yon uç yu 
dır. Koyler ıse bir milletin, bilhassa · · re B""l umu . . · ·· · f k ' 
bl. ctimh . tin" lı b" su köy genci kendi civarında öğrenmek nun ıçın P ns u ow un - halde vazıyetı anlauamayan Al ufak bir ücretle ve ehemnııyet- ran . . . 

r unye en esas ır un - • h b" ba la d k" • .. . J • • • • 1 kil d ister. mı ar ın ş ngıcm a 1 vazı- man hukilmetı bu gafletle gı- sız rollerden başlıyarak fılıın Kız çantasını açtı . . Ç 

ru~u teı e er.t b" k 
1
. t . ki Vazifesinin bu geniıliği ve ehem- yeti nasıl anlatacağı cidden me diyor. Almanya imperatoru o ç.ekilirlken kendisine "iş,, veril- bir çek defteri çıkardı. C 

,..uraaıt.. eua ır ey ıye tir k d"l k b" d" F"lh . - · · A · · ... . .. .. miyetini takdir etmekten mütevellit ra e 1 ece ır şey ır. 1 a- zaman Berlınde degılmış. Harp mesini istiyıordu merıkanın meşhur bır "" 
hb~lkıkın köylerdade ykaşaydil~ .e~ !~iıuti~ -vk ve heyecan bertaraf hocanın kika prens Bülow o zaman ikti- ba.,layıp ta avdet edince istas- Zannederim 

0

şiı1ket müdüri sının Pariste bulunan Ş 
ır smırun en erını e ~- d k" · d d - "ld · Faka ~ 
1-kad ed il" nI - ha köy hayatındaki yeknaaaklı"" izale ar mev ıın e egı ı. t yonda ıkendini karşrlayan Ba"- bu -"en, güzel kızın "rica,, sını ne bir çek yazdı . Şirket a a ar en mesa ı a amaga - &• b • • ·· - · hl"I " " · 

lı k b" t b" imalar "ktiza edecek bazı ıeyler yapmak da kabil- u vazıyetı ogrenıp ta 1 etme vekil Bethmann Hollweg neşe- lbir türlü reddedememiş, kendi- rıne uzattı: 
z; ys~~ıı :r ~ •Y: ~ k 

1~ h" dir. sine mani olamamıştır. siz bir çehre arzediyormuş .. sine ıbir vazife verilmesini ka- - Alınız, dedi, istediğiJI 
e ~r. ~-· e n "fşa _ın a ~n ;- Müttehidei Amerikada, hudut köy- Prens Bülow daha evvel Al- Hükümdar haşvekilitekdir eder bul etmişti. Faıkat nasıl bir va- ra ... Sonra bir isim söyl 
sles.ın·e· t~hşen vatmzı ekyıb!apmt ak' div~h · !erinde kitap revacını temin suretile man imperatorunun ve etrafın- gibi bir sesle: zife ? .. Bunun tayinini de bana 
erını ın ı ap e e , ızza en a- d k" d 1 k d b"" ""k · · -. . . . şayanı itibar netaiç alınmıştır Bir a ı a am arın ne a ar · uyu B . 1 1 ba 1 havale etmıştı. Dog.rusu ben 
yatlarının ehemmıyetını takdir etmek · h t 1 aptıkıl !atmış - u ış er nası şımıza ge .. . . lk ld K 
huauaunda bu terbiyeye muhtaçtır- mikdar kitap tefrik edilir ve küçük a a ar Y arını an - di?.. muş~ıl vazıyette a ım. ız 
lar. Köy mektepleri darillfünun ka- kitaphaneler dahilinde oradan oraya tı. .. .. Diye sorunca Başvekil hata- belkı bunu farkederok: . 
da .. h. dir y in iki" . d gönderilebilir Bu hatalar yuzunden Alman- . . f . f k k . _Ne c.lursa olsun, dedı, en r mu ım . a ız sı arasın a · lb d'l • h sıru ıtıra etmış a at artı ış . . . 1 , 
b.. ""k b" f k dı B""yük h" Bu kitaplar köylere tevzi edilir yaya ce e 1 en umumı usu- · . . ' ehemm yetsız bır ro oısun .. uyu ır ar var r. u şe ır- • . . h d k' B kil ışten geçmıştır. "f · "h · 
ı d tah il .. tal be k"" ı . köy hocaları da müsait vakitlerinde metı ıza e en es ı aşve u- B h H 11 . "f Zaten ben bu vam eyı ı tıya-er e s goren e oy ere gı- • h b" 'ul" . . et mann o weg ıstı asını - bu 
dip hocalık etmeği iste e le kitapları okur sonra başka yere yol- mumı ar ~n mes ıyetını ta- - . . .. 1 . • cımdan kabul etmege mec -m z r. • . 1 . d "k b" verecegını soy eyınce ımpera-

.. !ar ve başka taraftan gönderilenleri yın mese esın e nazı ır mev: . rum .. 
Koy hayatı çıplak, yeknasak olup 1 B 1 h r d h kide kalmıştır Fakat bu mes'ulı tor· K k ·· ld · Fakat üze 

kendilerini tahsil zamanlannı parla- a ıkir ... u sdu~:~ ef "d ol~anb_ınk e ın ki~ er yeti başkaları~a yükletmeg-i a- - Bu işi başımıza getirdiği- rı"ndeık~ı· peelbı"gseu:~t/y.acı hakkın= 
. va t ıste ıgı aı e ı ır ısım tap- · 'b" k d d b" · 

tan, zengınleten şeylerden mahrum- 1 b 1 ramıyarak gene 0 zamanki Al- nız gı ı sonuna a ar a ızım- da bana bir fikiı- vermeğe kafi 
d ar ununmuş o ur. le kalacaksınız 

ur. Zamanımızda ulak sinema makine man hükumetinin vaziyeti bil- ·,: · . idi. Koyu renk bir kumaş. Fa-

- Ben, dedi, Cenubi A 
kada servetile meşhur o 
adamın kızıyrm. Merak 
de buraya geldim. Artık c 
sıkıldı gidiyorum. 

Mektepliler müsaba 
11Mt•MHHllnlltıMllll"*"'l'"1IKI M•f"ll 

Mürtecilerin 
muhakem 

Yalııu bir kısım genç erkekı · d · d b 1 Tarzında katı ve sert bır ce- k" · K 
dı . . • . ! !erile köylerde çocukların veyaşı bü- memesın e, aczın e u unuyor. . . kat rengi solmuş, es ımış. en 87 inci hafta birı"nc;·libaiJI! ve ka n vardır ki bır fedakarlık hıs .. • . H • · · "b .1 . vap vermıştır. • 

sile mütehassis olsun ve kendi mit.. yuk olanlann kafı derecede al.ikala- atta netıce ıtı an e ımpera- Prens Bülow bu suretle "mpe di kendime: zanan Galatasaraydan zg9 
n..- celbetmek ve eğlendirmek için tor da harbi istemiş bir adam . . . ı - Güzel bir •kız .. Hem de fev met Semih B. in yazısı şu~ 

letdaşlarına yardım arzusunu hisse· film göstermek mümkündür. değildir. O da bir emri vaki kar ratodrunk dlda ?ır emrlı tvakı kBarştıh- kala.de güzel .. Fakat •bir insan " Bu haftanın en mühiıt1 
derek şehir hayatını bıraksın da boca d k 1 t sın a a ıgını an a ıyor. e ne kadar "Üze! olursa olsun 
olarak köylere gitsin. Köy gençleri Bu maksatla bir çok terbiyevf film şısın a a mış rr. mann Hollweg ile arkadaşlarr- .. t b tb" edir ri hiç şüphe yok ki, Me!I 
· k !er gösterilebilir, '-"ylere bu suretle Avusturya velı"ahtı"nı·n katlı" İ ·ı • harb · onu gos eren e ıs · · m·· tec"l · · d 1 t h··"'1 
ıse endi tahsilleri için şehirlere gide .. .. . . . ."" . . .. . . . . • nın ngı tereye umumı e ış Di e dü ündüm Kıız bütün ur ı erının a a e w-· 
mezler. Şehirlerde yapacaklan mas- koylulerın fıkirlen tevsı edilir, hayat munasebetıle prensın söylediği tirak etmiyeceği kanaatinin ne Y ş . ·. . çıkmalarıdır. 
raflar irin mali veaaitten mahrum- lannın tarzını daha iyilettirmek, ça- şey cidden mühimdir. Avustur- kadar esassız oldugu- çok geç- bunları anlamışd_g_;.bı. 'b' d O mürteciler ki, Yunaııı. 

' 1 · ·· t T K"" 1 iki d · - · 1 - Bakınız ,.,.., eı ıseım e 1 d" - . . A h durlar. Yalnız az bir kısrm köy genç re en gos erı ır. oy ere muı e ya ımperatoru yeAenı o an ve- meden anlaqılmıştır. Prens Bü ...,_; F 'k e ıgımız nadolunun a 
fi "thal d"I bili B" • , . h · d" ldürülm" · ~ ne kadaır e"'" · · a at, ne ya- d · • td leri tahsil için şehirlere giderler. Fa- az masra a ı e 1 e r. ır tıyat- ~ıa tı sevmez 1• esın- low gerek Rusya ya ve gerek H old - ib · ka e genç ınkılaba el ka 

kat btl!lların da şehirde tahsillerini ro inşa etmek bllyülı: bir alnema ma- den pekte müteessir olmamış- Fraıısaya harp ilim için ileri payım?. ayatı ugu g 1 
cesaretini gösterdiler! 

ikmal ettikten sonra köylerine dön- kinesi tesis etmek, bir klüp için ya- tır. Veliaht imperatorluk dahi- sürülen bahanelerin münaeebt- bul etmek :Iıa~ım • ·· l'" 
k k b" kit h k k l" d k" ··fuzun k k · - Çok dognı !:OY uyor&..u. uz. O ·· t ·ı k" l'iiıı meği istememeleri tehlikesi vardır. ışaca ır ap ane yapma ço ın e ı nu u ırma ıster- sizliğini de anlatıyor. .. .. h ır kabil . mıı_r ~cı er ~· ı_ne 

. . masrafa mlltevaklaftır. L&kin seyyar dl. Fa.kat burun ~!ar a 1 [erme dını perde ıttıhaz ed 
.A::;:ad:ki muallim m~kteb~. bu kitaphane, küçük sinema makinesi Onun için Veliaht'm Srrpla-. Prens Bülow tarihten misal ıolan mes.elelerdir. k . . ayaklandılar!. 

muş 
1 

tı ertaral ede~ektır. Koy~er ve "victrola .. sade birer eğlence ve tarafından katli hayret edile- getirerek Bizmarck'ın gerek Ben liikrrdıyı uza~a ~- O mürteciler ki, istiklal 
den ge en_ tal:b.: muallım mekte~'.n- llğretme vasıtalarıdır. Az masrafla u cek bir şeydir. 1866 da Avusturyaya ve gerek ~o~um. Genç kı~ ın.~~ı ~- - lerinin kanlarile suladıkl3 
ide. tahd··"'1 goklrupd. hocaB olarak kk0 Y

1
• zak köylerde ayni zamanda bunlar Fakat ne olursa olsun Viya- 1870 de Fransaya karşı harp a- d~;~?~?k kadar_ guul oky e lır yizli bir toprağı bir inkıliil' 

anne onece er ır. u en ma u guluşu vardı lkı buna aırşı a- d" · · ı l 
h ttı h k ..,_ Ü . d"lir ki . köy hocasının hayatını daha kabili na hükümetinin o zaman aldığı çarken şu noktaya pek ziyade . kA k ının kanıle yıkadılar. a are e,~. mıt e ı netice h .. . ko B 1 kayt kalınak ~m anı ;.c tu . .. .1 . h k i 
de muvaffakıyet elde edilsin. ta ammül hır hale yar. vaziyeti Prens u ov katiyen ehemmiyet veı;miş olduğunu b k _ ba 1 murtecı erın mu a emes. 

G b""d" k" k"" k 1 . .. k d" ç·· k"" • Ben u ızı sevmege ş amış d B h k ta "h"dı!ı B nia b b k"" 1 . uh ene ta ıı ır ı oy me tep erı, mazur gormeme te ır. un . u kaydedıyor· Harp ilanını düş- L umu a eme rı ı 
ld uğnu h er~kder oyberın mk b~ç mektebin mesaisi için harita, resim Viyana hükümeti var kuvvetile man tarafa 

0

bırakmak tım. d" . k eı· d inkılap aleyhine ayaklanaJI 
o u u oca mı annı u me te ın . . . _ • . .. · · Ken ısı uza tan g ıyoı; u. · k"lA h d ve 
te . t . .. h lidi M _ k" ve kitapları sıparış etmege de sala Belgrat hükQmetıne yuklenmiş . Am "k d O aıd • gene ın ı ap uzurun a . 
mın e mesı şup e r. eger ı . _ . . . .. V h . A , • Cenubı en a an.. r a ış 1 · b' h T ııı 

k.. kt 1 . . ih . . hıyettar olmalıdır. agır ..-raıt den surerek Sırp arsın arp ılanı mes ulıye- p . ım· ıı· N" erı ır esaptır. emen oy me ep crının tıyacmı temın ~- bulaımamış anse ıge ış . ı . b f1 
için bazı makul esaslar tesbit edilmi Dr. A. Kutı•eı hükilmetini bunda mes'ul tut- tini düş_man taraf üzerine alsın. 'h bir rol verdik. Filim lı": bu hesap asırlar~an e 

1 
1 muştu Halbukı 1914 Almanyasının ay~t ona . k 

1 
-"·t Gü" kılap huzurunda verıleııt11 

0 sun. c ı F B IJ ki • de hizınetçı ız o ac ..... ı. - · h 1 
İlk olarak lazım olan kt _ 1 t. rengi, e oıı;u uğu e Prens Bülow Viyana hükOme Başvekili hata üzerine hata ede 11. _. .1 ef d" . in üzerinde cı esapların sonuncusu 0 

şey me e ademi iktidar muayene v' elektrik · · b ·ı · · . . k "ki b"" ""k d ı k ze ıgı ı e en ısın 
bin tesis edileceği köyde bu maksada tının u kadar ı e11. g_ ıtm_ es:nı re ~ . • uyu ev ete . arşı mu""hı"m bı' r tesir ya;pa<:ak olan 

ıedavlhanesl. J\araköy Börekçi fırnıı f k b lm d - b - h 1 d l tın b 
elverişli binadır. İkinci olarak köy sırasında No. 34 muv~ ı : u.. a ıgı g• .. • eger arp. ı .anın a ace e e ış, ~- bi1" hizmetçi kız ... 
muallim ve muallimeliğin vaziyetini B_erlınden m~za?er_et g~rmesey nun ıçın de pek ~yhude. ?ır Fakat tam bu rolü yapacağı 

Avni Beyefendiye genişletmeli ve necabeti takdir edil lleyoğlu Beşinci icra dairesinden: dı bu kadar ılerı gıtmege cesa- ~akım ınahaneuer ıcat etmıştır.. t 
1
. k . 

. . .. . . - Mahcuz olup satılması mukarrer üç . saa ge ınce ız. 
Bekçiler hakkındaki mektu- meli. Bır koy hocasının faıdesı yal- res Kırım ineği 21 _1.931 tarihine ret edemezdı. Hüiasa Bülow'un bu satırla- _ l>pn bu saatte bı;rada ka-

ZA Yl Eski ve yeni ıiir~.ç' 
iki mührüm zayi olmuştur. ZsY' 
işbu mühürlerle hiç klınseı·e lı~~ 
yoktur. Binaenaleyh yenisini ~· 
tlreceğimden eskilerinin hükınO 
mak üzere llln olunur. bunuzu aldım. Mutaleanıza is- nrz köy çocuklarına yazma okuma öğ müsadif çarşamba günü öğleden Prens Bülow işte bundan do- rmı okurken şu sual gayri ihti- lamam .. Bir yere söz verdim. 

tirak ederim. Umalım ki neş~- re~e~ ve bir muhiti tenvir etmek evvıl (\küdar At pazarında satıla- layı Alman hlikumetini kaba- yari hatrıa geliyor: Mutlaka ~özünde <lurmalıyrm. 
yatımız hüsnü telakki edilsin. değıldır. caktır. Taliplerin mahalllnde hazır hatli bulmaktadır. Daha ilk - Acaba umumi harp olmı- Demesin mi? Yo.lvaımak son-

FELEK Köy hocası bütün köy için bir ho- bulunan memurun• mUracaaıları. günden itibaren Berlin hükume ya bilir miydi?. . ra nezaketle •.ehtit etmek daha 

Fındıklıda Fındıklı aparuııı• 
4 • ·o. dairede B. bire ]lf 

Milli!ldin Edebi- ~;;man;:-86 f iıilir, neler söy-liyecekti? .. Ben,\ kında fark gözetmeksizin - Hep- / Bari evde kaldıgıma göre -si-1 şasız da böyle kalabiÜriın:::- .,. !arı tekra;:- tekrar yoktar!I 
kendi he~abım_a doğrusu bütün sinden nefret ediy~r! . nirlerimi bozmasaydı. f .. N.~sret, bu noktada ~CTeddü- geçi~dim.. . . ııı 
bunları dınledıkten sonra hay., Hal' Hayatı Bey hıç ora - E ... Uzun uzun konuşama- dunu saklıyamadı. Yennden, İyıden ıyıye ınandrt11 
retten parmağımı ısırdım. larda deg il. Ya Nüsretin hoş- dık. Paşa meselesi şimdi ne ola Nasıl. . Nasıl?.. nirlerim bile en mühim . 

- Meşhur ve atim bir avu- nutsuzluğunun farkında değil. cak? .. Diye tekrar lafı açtı. Diye, fırladı, devam etti: dilen şeyler üzerinde d_aııı 
kat... Yahut ta onu benim yanımda -Hiç ... Mesele yok. Ne oldu - Bu adaınlada mı?.. maya mütehammil değıl. b 

- Meşhur ve alim bir dok- adamdan saymayor. ise ol~ul.. - Niisret bu bahsi bir kaç,seleri kendi cereyanların~, 
tor!... O. gene ayrılırken Nüsre- Dedım. defadır konuşuyoruz. Gene, maktan başka çare yok. . 

. .. .· . ~ .;-. ~ .. ~ 

EtemlZZET Hayatta bunlar olsun! .. İn- tin elini sıkmayı bile unutarak - Fena yaptın!.. hep ayni meseleler üzerine gel-ımemek, her neticeyi eıııl'. 
Diye, başladı. Onun için de Bal zade Hacı Ali Beyin ölü-. san, ~~ şöhr~tl~r ~çinde . gizle- heyecan içinde boyuna bana: ' - Neden?.. meyelim .. Başka 13.f yok mu?.. halinde ~a~u~ e_~ek, b~:,ı 

bir çok şeyler anlattı: müne doğrudan doğruya buse- nen boyle A~ucnmıyetlen muha - Beni affettiniz değil mi? .. , - Sen bu adamdan aynımı- Dedim. Elime bir gazete al- mek_ben1?1 ıçın ışın en ç 
- Hasta gönderir komisyon bep olmuş. Adamcağız mis gibi ~emeden acız kalıyo~": ~ay~t, Diyordu. Ben de yüreğine yacaktı_n. . dım. Sustum. o, gene: emnıyetlı tarafı. 

alır, hasta getirtir komisyon karaciğer kanseri imiş. İlk ön- ınsa~ları bu ~dar kuçu~tebılen dert olmasın diye, üstüste: - R_ı_ca ederım, gene bana _ Bunll'ar konuşulacak şey- _ Paşadan ayrılmak.· 
verir o, böyle rezil bir adamdır. ce taş var demiş, ur var demiş, ve kırle'ten şeyın adı mr... - Afettim... bunu soyleme.. ler. Sen hata ettin!.". B b h" bi i[lt9 
Hangi hasta olursa olsun son safra kesesi iltihaplanmış de- * * * Ettim. . . . . - İstersen susarım amma. D" .. 

1 
. d y . . u, danalı. ıçb" rk şekyu .,e 

!·-· k d d b · . b d . H t" B E . hat etfnt ıye sayenıyor u. enı ye- mıyor u; ıç ır or 1 mete ıgıne a ar soyma an ı- mış; şunu demış, unu emış: aya ı eye: ttım..... a 1 • · • •• k al 
1 

1 d A nl haıır 
ıakmaz. Vizitası guya dört lira "Rontken tedavisi lazım .. ,, di- - Akşam yemeğini beraber Dedim!. Ciddi, kızarak, gücenerek: nı mduna aş arınk ap_masınaıyd~r .. u. d~ktmayr a 11"y<J 
d h ·T· l hl"k ·1 d ·ı kalk · li * * • N h . b" mey an vermeme ıçın sus- uşunme ı en sonr , e 
bır,k. 1astayı o un:ı e, t~ l"kı1 e ı eh, yen .ohktorlardı teçhı_e b ış- yıyDe d~·.. M""k e a

1
ta ettım,1 ne ır şey .. tum. sonunu düşünmenin 1ıı tı' aş a arına emnıyetsız ı e te mış nı ayet a amcagızı eş on e ım: Gece guya Unvan zade Recai u emme yaptım.... • • • h . ti 0 B 

dit eder; kan muayenesi, ront- bin lirasını türlü türlü behane - Çok isterdim. Fakat, bu Beylere gidecektik. Nüsret: Dedim. Hem söylemekten ~?8i:r1:1e .. e ~ıre u 1<31 
'•en muayenesi, idrar muayene ile çarptıktan sonra öldürmüş gece Sadırazam paşanın kona- - Hastasın... korkuyordu, hem de söyleme- Nüsretin: . j 

1 
ı. k u1u~e .hu~ ~01 ora•' 

si, şu muayenesi, bu tahlili diye isin içinden de çıkmış! .. Sen, ğında toplanacağız. Bir başka - Yorgwısun!... den duramayordu: - Sen hata ettın. · • ~c~ '. ~ ~· nımı ~ikirle 
bir vizita.yı yirmi beş liraya ge- b.öyle adamlarda namus, haysi- akşam için bu arzunuzu söz te- - Yatıp kalacaksın. . - Hata mı, sevap mı bilmem. Demesi, ne de olsa zihnim- ~r erımı k ~aca~ 1ıııı ıf 
tirir. Ondan sonra da elinden yet, vicdan, insaf mı arayor- lakki edeyim... - Kırk yılda bir bir de benim İsterim ki, hayat ve hadiseler de bir yer yapmış! Gece yalnız a~ıştı~ca 0 arar artel·\r; 
':urtulabilirsen kurtul!.. geçen sun?... Dedi, kallctı. Buna, en çok se sözümü dinle?.. beni yalancı çıkarsın. Benim i- kalınca hep bunu düşünmeğe ca ~'.: .. ~·.: .

1 
z~ma~asacl · 

:ün Meclisi viikeiada bile hu- Eğer, münasebet düşseydi de vinen gene l:iiç şüphesiz Nüsret Diye tutturdu. En nihayet: çin gaye,senin daima gördüğüm başladım. Kafamın içinde uzun ~n ;k~y~~u ~ e dia~~~viyetıle 
;ıısi bir mübahase_.~ı!;:ı~e arka daha. ~ir _kaç kişinin. i~mi g~ç- oldu. O çocuğun ~ıdd~a. giden -. Gelemiyecek.:. gibi ka.ınıan~_ır!_ : uzuı~ hesaplar yapt~'. ölçtüm

1 
c ıys 111 

en u ;;rıı 1 
va$r arasında gom§üluyordu. seydı ıhtımal onlar1çın·de kıtn de bu adamlar. Hıç bırısı· hak- Dıye telefon ettı, rahaUandı. - Teşekkur edenm. Ben pac bı tını, evvelce verdıgım karar- (fi 



---

amazan yaklaşıyor 

-~a Cami- h 1 Yenicami Bayazıt, Aya- Resmimiz, Yenicamide, şa-
. •İınc!id~:~~~:~'.;;~~· olma a 5~~ya;,1 giıbi camil~r diğerlerine dırvan ba~~a ~oplanıp abdest 

lçiJI' tlt Bilh 
1 

.. ~ nisbeten daha kalabalıktır. alanları gostenyor. · assa, yo guzerga- _;.:,:: _________ :.,.... _______ _ 

Kokmuş yumurta ve 
kokmuş kaymak ! 

Divan yolu caddesinde bulu
nan dükk!nlar belediyece sık 
sık muayene edilmiyor. 

1 - Dünkü Cuma günü bir 
sütçü dükk!nmda hasta için ta 
ze yumurta almak isteyen bir 
çocuk iki yumurta aldı gitti beş 
on dakika sonra gelip yumurta 
nın kokmuş dl:duğunu söyliye
rek iade etti. Sonra da çocuk
tan bir kuruş daha alarak kendi 
sine bir taze yumurta verdi. On 
bir kuruşa bir taze yıanurta ! ... 
Bu ne insafsızlık ..• 

Çisentili havalar kime yaradı? 

2 - Geçen Pazartesi günü • 
bir dava vekili arkadaşımla ge-
ne o dvarda bir sütçü dWı:- . - . kanında oturuyorduk. İki üç ha ·ı~~ı:mr~ yagmur~u ve fı~e~ı sinde başk; tür~ü nası~ vakit gc mak, doğrusu akıl ererşey değil 
nım geldiler kaymak ısmarla• ı tı ı o ası, ~~ esrı:_ ı;:_ço :~·- çerbya. ·:be ~zı ö a;~ecıler ha~~- dir. 
dılar. Masada oturup yerken ne ~:r8d~r. ı~ço 1.~.se ~:· :a d u rag k t~ g r 

1 
uk çe, s~~- gun . Diğer bir kısım kıra taneler 

hanım, sütçliytl çağırdı önünde-1 akçılı ahao adşma ansla gı _ _ıp ır '1er_ e f~ay a ~e, .o um gı ı şey ıse, vakti le istihlak vergisi na
ki tabağı iade etti. Merak ettik ı ~ ve. ne e yan ge megı ter- erın ıatını yırmışer para artır- mı aıltmda müşteriden alınan 
bizde kaymak getirttik Koku- cıh ~diyorl~r. Ond~n sonrada dılar. . (20) p:ır:ıyı, bu verginin ciba
dan yenecek gib" d ğıld' · g_el~ın dom.ıno, gelsın tavla, gel Perakende şekerın okkası 50 yet şekli değiştiği h.ılde müş-

Belediye 10.tfeıttıee de ~ şiki- sın ısk.ambıl... .. kuruşa düşmüş olduğu bir za- teriden almakta devam edifor-

1 
. hh . . ş ' Hakları da var. Kahve koşe- manda kahve ve çaya zam yap- lar 

yet en sı atı umumıye namı- · 
d

. ı~ 
na nazarı ıkkate alsa ... 

Gizli evler 
Beyoğlunda, Ağa hamamın

da oturan bir kari imiz yazıyor: 
Son senelerde Beyoğ1lunun 

en temiz tanınmış mahallele
rine varıncaya kadar her tarafa 
sokulan bir takım ahl~ksızlann 
açtıkları randevu ev:teııi günden 
güne çoğalmaktadır. Bilhassa 
Ağahamam caddesi perpaye bir 
takım kadınların ceveliingiihı 

-

iııİ d h 11 k olmuştur. Daha geçenlerde bu-
99 yeni cami önün e ama arın şa ası rada açılan bir randevu evi her 
şu~· gece bir çok ziyaretçiı1er.Le dol-
irll ~ rin en işlet bir caddesine !ar işleri olmadığı zamanlar, yol uğrağı olan yerde, böyle la- maktadrr. 
li

ri- " li'. ı · ·· 1 ı· ··nun·· de übali hareketlere müsaade edil- Öteden beri hassasiyetini 
e .. enicaminin önü günün ge p geçen erın goz er o . uıııl' Yen saatlerinde, bir takım biribirlerile şakalaşarak _v~ıt mese çok iyi olurdu. takdir ettiğim ahlaki zabrtanm 

liarua d 
1 

Bu hamal- geçirirler. Bir çok ecnebılerın \ Beyoğlunun bn semtlerinde tU-
~- o uyor. _ reyen alüftelerle ve bilhassa 

arit' bunları evılerine kabt.tl eden kim 
Jd selerle ciddi surette meşgul ol İlle bir düzüne iyne alacaksınız ! 

Seyyar çorbacılar çoğalıyor . . . 
lı•~ _ tenceresıni fı >"enler de bulunabılır. Beledıye, 
,...nın hiç b'r zaman ac 1 gmı tutuşturmuş, • . . d ıy _ 1 , k f k kaynatmış isteyene ka bu çorbacrlan, ıncıtıne en ta-
acagı k .. ··k b" · 1 ır ı ır • 

masını bilhassa temenni ede-
rim. Dilencilik~ bir derecey~ k~- ~imi, ~u~dura bağı, kimi kura- iğne ve firkete ile rast gelirsi-

Kasımpa şada bir dar memnu ışle_r sı~asına gırdık b_ıye, kımı nane şekeri, kimi kib niz. Hele, haddiniz vanıa uzat-
w 

1
• t~ sonra, şe?rı~ bırç. ok ~emt- rıt, ?astlı her biri bir şey satar. tığı firkete ve ifneierden bir 

sokagın ha 1 le!"nde, kendLlerıne dıle~c.ı de~ z~~~rde kar ve kisip sahibi gibi düzineclk olsun almayın. Daki 
Kasımpaşada Hacı Hüsrev mıy~~· fakat yaptıkları ışın dı- gorunen bu adamlar, hakikatte kalarca peşinizi bırakmaz. 

mahallesinin büyük yokuşile E lencılıkten farkı olmıyan kadın bir takım gayri resmi dilenciler 
be sokağı ve gene Sahaf Müsla- erkek bazı satıcılar P.eyda oldu. dir. Başını gözüm sadakası deyip 
haddin mahallesinin Sakız ağa-· Bunlar kalabalık, ve. ı~~e~ cad- Bunlar arasında, resmini koy hiç ihtiyacnuz olmıyan malını 
cı caddesi kaldırımları seneler- delerde, ~ol~ulann önunu kese- duğumuz şu kadıncağız da var- iade etmek şartile eline bir kaç 
denberi bozuk ve tamire miıh- rek kend~erınden mutl~ka bir dır. Ona, hergün Bahçekapı ci- kuruş sıkıştımıadıkça kurtul-
taç bir halde dir. şey almaga mecbur edıyorlar. varında önüne.:., bir sürü toplu mak imkil.nı yoktur. 

Sokakta bir tek fener yoktur. 
Kadın ve çocuklar bilhassa ge
celeri son derece müşkilat çek
mektedir. Şimdiye kadar merci 
ine vuku bulan müracaatler se
meresiz kalmıştır. 

Belediyemizin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbetmenizi ri 
ca ederiz. 

Hacı Hüsrev mahallesi hey' 
eti ihtiyariyesi 

a na, uçu ır mısa sesi beş kuruşa çorba satıyor .. baklarını, kaşık ve çatallarını 
dı so~akta çorba satan Ancak, son günlerde bu_ n~vı temiz tutmağa mecbur etmeli

,.. ncagızı hiç tereddüt et- seyyar çorbacılar pek çoga 1
; 

aı11 •en · 1 · 1'" riayet etını dir. gösterebiliriz. Maltrzcı- çlerinde, temız ıge 

Esnafın şikayetleri 
İtriyatçılar cemiyeti idare he 

yeti intihabatı dün yapılmıştır. .............. - ------
1'1· 
~ 

Esnaf cemiyetleri mürakipıle- 1 ri çok bakımsız ve ihmal edil
miş bir halde buldukları cemi-/ 
yetlerin ihtiyaçlarını ve dertle-, 
rini dinlemekle meşğuldürler. 1 

Millet mektepleri açılıyor 

Şimdiye kadar ihtiyaçları tes 
bit edilen Marangoz, kayıkçı, lo 
kantacı, tabak, arabacı, sütçü ve 1 
şoför esnaf cemiyetlerinin başlı 
ca şikayetleri vergilerin bazı eş 
kalidir. Cemiyetlerde azaları 
tezyit çareleri, esnafa yardım Millet m_ektep!eri'. sessiz sa- teplerin müdavimleri pek ziya- rıda kalmış işçi kızları bilhassa 
esaslarının bütün cemiyetlere dasız, tenvır vazıfesıne devam de artmıştır. Millet mektepleri nazarı dikkati celbetınektedir, 
tamimi, işlerini takip ve ve has edıyorlar. Son günlerde bu mek ne gidenler arasıııda, tahsili ya 

ta esnafa doktor ve iliiç temini •••••••••••••ı••••••••••••..;.••••••••••••
de tekarrür etmiştir. 

.B l
"k k "katür}erİ de ne oluyor? 

1 

eriyor. Bun-~an. maada, f~atleri 
U p a arı de ucuz degıldır. Her yenı şeye 

•ıı .b. · 
1
·elatini bir tabakadan ı ·Halbuki bu plakları.ı h_:..en I heves eden bir takım coluk c;o-

bı._ zan~mlarda, piyasada, gı ı ınce < · · 1 · b k - b lak k ., ·· 1 · · 
.:"'llll · . . f ibarettir. Rivayete göre, Am.::-

1 
nepsın~. se~_erı o~u ve çat- cuga u p d' (~~)i<atu~ erını 

~atı1 . p~. 1~~ ~~~:. :~r~r;ı~:r~ ril·ada yapılıp bura} a sc tted.l;. J;ı.;t::. ıya .:ı.11 se mı ?n !;ere kartpostal ıye er uruşa 
~ u ', · · ler devred:r etme;:, şarkı nıhayete satıyorlar! 

zcr,:ı~ j':tprJ .. ırrlmış za: mc.cte ımış · 

Dr. Taşciyan 
Belsoğukluğu ve Frengi tedıvi

hınesi Eminönu Mlnısyan eczanesi 
karşı sokağında :'-/o. 4 

1930 tarihli mührüıııu 16-1-931 
tariblado gaip c:tım, yenl•ini çıh· 
racığımdan eskisinin hilkml yoktur. 

Kömkıpı ÖrJekll bakkal sokıi." 
No 5!2 de mukim Nazmiye 

Jandarma imalathanesinden: 
Jındırma için kapalı zarf uıulilc 8176 adet mıtra mtibayaa olun•e&ktır . 

Münalcaia 7-2-931 cumartcsı günli saat 14 de Gedikpaşadıkl jandarma 
imaltıhaneıiade yapılacaktır. Şartname imallthanedtn Yerlllr. Taliplerin 
mUoıkasa gUnündt temlnatlorlle birlikte milrıcaat etmeleri IAzımdır. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan.nda 523 
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Müddeiumumi 480, 482 nci maddelerin 
tatbikini istedi; dava müdafaaya kaldı 

1 

1 dd. · Be · · · bö 1 Fransa adliye nazırlığı İZMİR 17 (Milliyet) - Bu- Şem~ . ın y ısınının ye . 
1
gün bura ceza mahkemesinde A ~ir ~~dıseye karıştın!_mış o~du- ~A~S, 16 A.A. - ~b vali 
rif Oruç ile Yarın müdürü mes- gu ıçın beyanı. teessuf edıyor. uhhiıyesı saliih kes~tmış . ol~ 
ulü Süleyman Tevfik B. in mu- Artık meselenNı tevazzuh etme makla beraber henuz vazıfeı;ı 
tıakemesine devam edildi. miş bir ciheti kalmamıştır. başına gitmesine mfuıi olan M. 
1 M hk ayn· saatte ve ay- Tahkikat tamamile tekemmül Cheron'un ızhar ettiği arzu ü-

a eme ı · · B" 1 h h"tle · M B rth dli • · d d kesif bir kalabalık etmıştır. ınaena ey şa ı - zenne . a ou a ye nazır-
knı erecde ebarJadı rin celpedilmemelerini istir- lığı vekiletine tayin edilmiştir. 
arşısın a ~ . d . 
Maznunlar İzmit mahkemesi ham e erıın. M k •k d ) ) 

'n . · ldug"u muhakeme- Etem Ruhi Bey - Biz örsle e sı a a ze ze e 
ın vennış o . d B' b' b' 

;nin mevkufan yaprlrnası hakkın çekiç arasın ::ı.ız. ız f~~ ır MEKSİKO 17 A A - Mek 
da ki, kararma Adapazarı mah- zama~ ~nun d.:~~re 1 ~oy- sikanın cenup'kısmı~chı ıs lcii-

1kemesi nezdinde itiraz eylemiş- ~a~teme ı:u;b ız şayi~=· nunusanide vuku bulan büyük 
'ıerdi. Adapazarı mahkemesin- B~ ~ un~ dük :;11und 0 

t · .nlzeleden sonra 14 zelzele daha 
den itirazın reddine dair veril- lıdr _ıımankgor "k a a eş olmuştur Nüfu..,.~ zayı"at oldu-

. k k d Adi" o uguna anaat ettı . · -,.-mı ş _ oıa?- ararMo ~f u. k"l ı~e Bundan sonra vekiller arasın ğu haber verilmektedir. 
vekaletınden aan ve " ett- d d 1 ·· k diJd" 
nin cevabını bildiren tahriratı a a mese e ~~a aşa e . ı 

· d k d Ma "f k-ı-: ve mahkeme muzakereye çekıl- Cezayirde feyezan a o unu. an vea ..... d'Oldk .. b" .. 
d b h lan ı. u ça uzun suren ır mu- A 1 A A J ı mahkeme e mevzuu a s o k d ah'tl . d" P R S, 17 . . - ouma 

1 h kkI d h . b' tahki za ere en sonra ş ı enıı ın- . . h b .. mese e a n a ıç ır - 1 1 . 1.. 1 d • gazetesıne gelen bır a ere go-
l d - b"ld' · enme erme uzum o ma ıgına 

kn apı ma ıgını ı ırmış. k d" · re Cezair varoşlarından birinde 
T .. f . R t ş arar ver ı. • 

.. - ta n;ıu ettış . eşa , em- · ani bir feyezan vuku bulmuş, 
sc-ı :ın. Beyu_ı de bır mektubu MÜDDEi UMUMiNiN ID- !mühim maddi zarar ve hasara 
raptedılmıştı. DIANAMESI . sebebiyet vermiştir. Nüfusça 

ı ~~EMSEDDİN B iN MEK .. . , zayiat olmadığı ümit edilmekte 
'! · - Bundan sonra muddeı umumı dir 

TUBU ayağa kalkarak tahkikatın ne · 
ticesinden hasxı. oıan kanaatım Hindistan meclisinde 

Şemseddin Bey mektubunda uzun bir iddia da teşrih eyledi. . 
1 İzrnitte bir defa orta mektebin Sö;Jrrine tarihin Arif Oruç Be YENİ D~!--HI, ~ 7. A. A. -. 
1 tedris~tı hakkında teftişte b~- ye vaki itabibe başladı. Yarın ~ombay teşm ~C:lıs> ~bık. reı 
l lundug"?-u 19~8- ~929 senelenn gazetesinin meslekini anlattı; ~ı ve Bomb~y hukı1ı:netı saoık 

• 

il -- _ı_ 
11 1 

llllmece11ıızln halled/Jmlı 

·~'"' Soldan •ağa ve yukardan af"iı 
ı - Mimarın yaptığı (4). Gö

ğüs (4). 
2 - Şarı edatı ( 3). Yağmur su

yu (3). Eksik değil (3). 
3 - İ•tilham (2). Ansızın (3). 

Nota (2). 
4 - Ziyade (3). 
5 - Kulp (3). Zafer kapı•ı (3). 
6 - Ben (3). Bal amelesi (3). 
7 - Bir maç (3). Çalğı (3). 
8 - Kase {3). 
9 - Köpek (2). Orta (3). Balık 

kapanı (2) . 
10 - Br meyve (3). Duhter (3). 

Valide {3). 
J1 - Arzu (4). Dıraht (4). 

EMiL JANNIGS 
.................... ~r. . ................... . 

postası 
(Menin) npunı 20 kanu· 

nusani salı J 7 dı Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, ~remlt, Barhaniyı, 

Aynhl'a kalkacak, dönüşte 

Alunoluğı da uğrayacaktır. 

TAVlLZADE VAPURLAR! 

BÜYÜK LIRIJ~ TENORLJ:lüNIN en maşhuru 

JOHN MAC . CORMACI< 
hayalın en müessir ve hcyecanbaht fıcialırında bir erkek ıe! 

ifade edebileceği bütün AŞK ve ihtirı<ını 

Kalbimin Şarkısı 
nımındıki yeglne fltkıh filminde iıhar etmifhr. l 

Bu filia timdiye kadar çnirilmi~ -.,Ji lilimıcon en pıbıll.ıi4. 

Önilmüzdeki çarfamba ıitamı fe,lı:ıiide gıla olırak 

Melek Sinemasınd 
lzmlr post111 t 

takdim edilecektir 

~aadıt , .... ~••IH•"• .. •·••"•"• .. •••• 
-~ ........ . 

vap:.ru Her Pa- • ATLANTID ,, don dıbı güı•ı.. 
zarto!tl akşamı saaı "GÖNÜLLÜ KAHRAMAN, daa 

ı 7 de Slr.keclden harekede Geli-
bolu, Çanakkale, doP;ru lzmira 
azimet ve Çanakkaleye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vıpurda da verilir 
Adres: Yem işte T ıvilzade 

biraderleı telefon lstanbul !210 
--~ ............ . 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po~tası 

Vatan vapuru ili 
K. s:ani 

ÇARŞAMBA 
gılnU aktamı 18 de Sirkeci nhu
mından har<keıle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun. Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) iskc· 
lelerine ufmeı ve ıvdeı ede· 
cıktir. 

ailosslr._ Çölti•, ceureıi• vı 

mınzamesl olın 

llM~SIM i~i. 
ve gayet mühiç ve bü 

mizansenli dram. CLIVE BROOK ve Rll 
HARD ARLEN tarafından temsil edilecek 

yarın ak,aın E~BIMRI sineınasın~a ........ 
ASRI sineması mOdiriyeti 
ve muıenasibül .. dım OELORES 
DEL RIO ve büytilı aıtüı VlCTOR 
MAC LAGLE "!• roflnij fnkaltde 
oynadıkları; 

...... ,,~ 
ele Maanf vekaletınde halk ted- davanın açıldığı gündenberi ya- azaaından Sır İbrahtm Rahme
nsatı ve terbiyesi ile meşgul rın gazetesinin davanın mahiye tulJah bugün yeni teşrii meclis 
buiunmuş olduğunu ve şimdi de ti hakkında efkarı ıımumiyeyi reisliğine 36 muhalif reye karşı 
vekaletin emrile Muğlada tef- aldatmağı istihdaf eden yazrla- 70 reyle intihap editmiı;tir. İb
tişte bulunduğunu; gazetelerde nm izah etti: rahim Rahmetullah, sabık tl'şrii 
ki !leıjriyata isminin haksız ye- - Yarın gazetesi sözde mem meclisa: uzun müdc!et azalıkta 
re karışmış olmasından mütees- leket efkarı umumiyesinde çok bulunmuştur. 

TofsilAı için Sirkecldı Y olkeneı 
lıaaındo ktia ıcenteılııı millt 

cıat. Tel. lstanbul 1515 -----------· .. ________ _ lSPANYOL AŞl:l 
tılminl muhıerem ehaliye n bllba!lı 

11miml muşıerilorime ıavslye eder. 
Cidden ıemaşa fırsatı taçınlmayıcık 

sir bulunduğunu yazıyor, ve ve- büyük bir mevki almış, hükiime 
kaletten keyfiyetin tavzihini ri ti tenkit ediyormuş. Hükume- Deniz altında volkan 
ca eyleyordu. tin elinde bu gazeteyi kapat-

mak kuvveti varmış. Fakat ga- MAZATLAN, "Meksika" 16 
zete kapatılır ise halk galeyana A. A. - Birkaç günden beri sa

Balo 
Türk Harumlan Esirgeme 

Derneği Cemiyeti Hayriyesi. 
Bakısu 22 kanunusani 1931 per 
şembe günü akşamı Türkuvaz 
salonlarında verilecektir. iSTlNABELER OKUNU

YOR gelecek ve anarşi kopacak. Bu bilin biraz ilerisinde denizden Dr.HORHQRUNI 
korku yüzünd~ hükUnıet Adli- duman sütunları yükılelmekte 

Bundan sonra da İstanbul i- ye ile el ele vermiş ve Yarın ga- ve sahile pişmi§ balıklar atıl- Cilt , zUhrevf ve bevliye 
kinci ceza mahkemesinden gön zetesiııi bu dava ile ortadan maktadır. Bu da, deniz altında Tednlhıne.ı;Beyol;I• Tobılıyan yanın 
derilmiş olan istinabeler okun- kaldmnağa teşebbüs etmiş bir volkanın faaliyete geçmiş da Melrten soi:ılı No. 35 muayene 
du. İstinabeleri evvelce yazmış- imiş... olduğunu göstermektedir. her gün ılışaam kadir. Tel B.O. 3JS2 

t!1t ve bütün şa~itler ademi m!1- ~~ün .. meden.i al~in takdir ,,. Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~, 
lumat beyan ediyorlardı. Aşır ettıgı Turk adlıyesının muhte- Gal d o ' h da k•• "NYON SIGORT ASINA -
P d 1• h kkınd ki · h"'-· 1 · 1 B . . aıa ı nrnn ının .. n u aşa a va ı a a , rıva- rem ..... ım en. en sesımın en - · y tır ı 
yetlerin her hangi bir esastan gür belagatile haykırıyorum ap ınız. 
ari olduğunu yazmış olduğu hu siz bu çirkin isnattan münezzeh Tilrklyede bJIA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

susi tahkikat ile anlaşıtmış ol- siniz. Türkiyenin her tarafında u·· N y o N 
duğunu söylemişti. maznunlar aleyhine dava açI!-

mıştır. Bu dav~larda hiikiimete 
ETEM RUH/ B. NE DiYOR? muhalefetleri yüzünden mi açıl 

mıştır? .. 
Etem Ruhi Bey - Biz hiç Müddei umumi maznunları-

kumpaayuma bir kere ulfamadan ligona yıpurmayınız. 

7 e/efon: Beyo/lu - 2002 

kimsenin namusu ile oynamak nm muhakelerinin ne için mev
istememiştik. Başkalarının ya- kufen yapıldığını da anlattık
zılarına inandık biz fena vazi- tan sonra hakaret ve sogme 
yete düştük. Temenni ediyoruz (480 ve 482 :nci maddeler) cü
ki vali davadan temiz çıksın. rümlerinden dolayı cezalandml 

lstanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1930 1enesi KAnunusıninin 20 inci gününden ldbarea 
Fakat bu dedikoduyu çıkaran- malarım talep eyledi. 
!ar meydana çıkmalıdır. Muhakeme müdafaanın hazır tarifesi Ramazan 

Bundan sonra Etem Ruhi B. lanması için ayın 24üncü cumar 
bir çok isim okudu ve bunlarm tesi gününe talik edildi. 

No Hutut Hareket 
Birinci Soe 

da şahit olarak dinlenmeleripi 

faaıla hareket hanlı:• 
Saat Sut 

istedi. 

MÜDDEi UMUMiNiN 
CEVABI 

Yunanistanda yağmur 
ATİNA, 16 A.A. - Tisal- 'i 

ya, Makedonya ve Girit'te fası- ~ 
lasa surette yağan yağmurlar J 

Müddei umumi-Yarın gaze hasarata biis olmuştur. ' 
tesinin vpli hakkında olan nq-
riyatmda müddei umumi olma- ltalyada siı j. 
ma ra!?1en .söylemeğe teeddüp ROMA, ı 7 A.A. _ Messa- • 
edece~ım ~ır tak~ "'.azılar var- gero gueteııine gelen bir haber 
dı. ~uddeı vekiYen _ yapı~ göre, Venedik şehrini kesif bir 
neşnyatın yalan .oldugunu ~- siı; tabelnıın kaplaımftır. Vapur 
yorlardı, bu neşn~at do~yıaı!e lann seyrüaderi bu yüzden bü-
maznunlan mahkiim ettırebıl- yük .. kü''" w 

k kud . . h . ~L>-Lı iı••m•u•s••,..•ta•uııııiıl!'.ra•mılllisıiııtı•r . .__ ı me retıni aı:ı: uıuwuannı 

biliyorlardı. Fakat namuslu in- J 
sanlar oldukları için. kanunun bin 

IO şı,ıı-Tonel ·1 Şiflidcn-Ttlnele 
1 Ttlnelden·Şi4liyı 

11 J(urtuıu,-Tilnet { K.nıılafWl·Ttinele 
Tllııelden-Kurıulıışa 

12 Harbiye-Fatih { Halıtyeden-Fıtiho 
F atllııa-Haıblyeyı 

S k { 
Tablmdeıı-Sirkeciyo 

15 Taksim- lr ecl Slıt.edden-Tabl.me 

M B { 
Mıçbdan·Beyuııa 

18 açka- eyuıt Bcyuauan-1\façktya 

18 Takılm-Fatlh { Tttııtmden-Fotihe 
Fadlıttn· Ttkllmı 

1 Be { 
Kumılıı,ıan-Beyuııa 

it K•rtu Uf· yazıt Bcyazıııan-Kıırıul111• 

,. il' 

'~ 
f1 14' ,, 

IS' 
30' 

S" 10' 
Hl' 

Betllnttıan-Bebeğe 
Bqlkıaştu· Emlııöaöne 
Bebclrten·Emlnöullne • 16' 

12 Bebek-Eral•Gllll Emiııönünden·B•b<I• 
Bcbelıten-Kanlıöye d 
Inlı::öyden-lkbe&e 
Bebekten· Bqilı::tqa 

6,36 
7,02 

!l.12 
21.30 
6,09 
6.21 
7,10 
f,35 
6,40 
6,33 
7,30 
8,16 
6,40 
7,3() 

6,01 
6,26 
6,30 
ti,45 

!2,'l5 
ill,10 

maznuna vermemiş olduğu ia- I.unbul asliye i.Jıinci ticaret J. 
pat hakkmı verdiler. Yarın ga- -hkemelinden: 
zatesinde ki, ne§riyata saik <>- Utıınbulda Meyn salında 8 f { 

Onalı::.cıyden-Alı::unya 10' il' 6,06 
23 Ortakly-Akaaray Abuaydu-Orıakö;r. 19' 6,45 

lan Remziye ve Lütfiye Hanım ~ 
!ar hakkındaki dedikoduyu iı;- No. da kıhzımıl ol•p miıbkc- Iİ 
pat etmelerini istediler; şahit- mece ııa. 1-930 tarihinde if!Ası

· h { Oıtaköyden-Fatihe 11,03 
24 Ortaköy-Fatl Fatihten·Ortaköyc 5f1 21,53 

ler denlendi ve hepsi de bir şey na karar verilen Serkadızade 
bilmediklerini söylediler. Maz- Hüseyin Fikri !leyin ifUsının ı Aksarıydan · Topkıpıyı 
nunlar kendilerini kurtarmak i- kaldırılmasına 15· J. 931 tarihinde Topkapıdan·Sirkeciye 6' ıo 

32 T k Sirkeci Sirkeciden- Topkıpıyı 17' 2.f <:;İn öteki beriki vatandaşın na- mahkemece karar verildiği ilAn _ op apı- Topkapıdan-Aksaraya 
mus Vf' serefile oynayorlar; ni- olunur. • 

1 
Topkıpıdan·Beyızıtıt 

tekim "erafettin Beyde ayni J ' ı Bcyazmın· Topkapıya 
vaziyet.: düştü ve maznunlara- Piyango mlıdiriyetinden: aı M. .. raydan-Yedikuleye 

.a Yedikuleden-Sirkeciye 6' 1 r 
leyhine dava açtı. Şemseddin Niimune ve şarmamesi vec- ı 

33 
y dik 

1 
·'"lrkecl Sirkeclden-Yedil:uleye ı.f i7' 

Beyin okuna!"! mektubu söyle- hile .so,ı 00 adet ddter tap et- e U e " Yedikuleden • ırayı 
diklerini ispat edecek canlı bir tirilc~eğinrkn tab'a talip olacak· : 1 Yedikuleden·B"ıaııta 
m saldir. Maznunlar önce diyor !arın pey ak\aları ile birlikte ı. Beyazıttan· \"edikuleye 
!ardı ki; Maarif vekaletinde dos ıa 1 Akuraydıu-Edimekapıyı 19.1.9:11 pazartesi wünu saat • ..~. k d s· .. el 7' 1 .. ya vardır, bu dosya gelir ise her " ~ LWme ıpı 111- ır.e ye .. 

1.5 te piyango müdürlüğünde c k 
1 

S!rbclden-Edinıekapıya 17' şey bütün çıplaklığı ile ıneyda- 1 37E41rne apıılrkec Edirnekapıdan-Aksarııya 38' 
na çıkacaktır. İşte Ma•rif veka- müıeşekkil t:ınare cemiyeti mii Ediraekapıdan·Bcyuıta 
Jetinin cevabı geldi ve okundu. hayaat konıi'~ nııuna mıiıgcaatları., 1• Hcyızıııan·Edimckapıya 

1 J Beşiktaşıan-Fıtihe 7' 11' 7,00 
34 Beflktaf·Fatth l Faôbıen·Beilkıq• 15' 30' 7,46 

6,1~ 
6,33 
7,09 

6,08 
6,33 
7,13 

6,04 
6,30 
7,03 

• 

24,14 
M.38 
23.30 
~ .. -
ı.~o 
1,30 

!0,05 
iO, 30 

1,36 
J,35 

18,30 
19,16 
il,03 
!1,53 

-. 
11,59 
U.•2 
H,40 

1,30 
2,05 

I0,44 
'll,30 
:il-l,ll 

/,Ol 

it,30 
1,14 

' 24,33 
1,9 
1,45 

-.-
24,20 

1.00 
1.40 

-.-
!14.24 
i4,57 

1,30 

derecede güzel bir fil mdlr. 
Bagila uıı 16 1 /9. matlne1inde yeni 

ete numerolan 
Llmunımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
(VESTA) vapuru ı 8 kAnunıa 1 

sani pazar (ltılya ve Yunanis- L--.-----~~"""':'--
tan) dan 

(STELLA DITALYA) vapuru 
18 kinumısani pazar (ita! ya ve 
Yunanlıtan) dan. 
Y ıkındı llmırumı:ı:dın hareket 

edecek vapurlar 
(VESTA) vapuru 19 kanunu

sani pızartesi ( Burgaz, Varna, 
Kö~tenee \e Odesa) ya 

(STELLA DITALYA) vapuru 
22 lı4nunusani perşembe sabah 
tam 19 da (Lloyd Ekspres) ola
rak Pire, Brcndiz.i, Venedik Ye 
Trieste) ye 

(KAMPlDOGLlO) vapuru 22 
kanunusani perşembe SelAnilc, 
Volos, Pire. Patras, Ayasaranda, 
Brendizi, Ankona. Fiume, Ve
nedik ve Tri.:ste) ye 

[COSULlCH Une] kumpan
yasının !Uu npurlırına ıktarııa& 
edilerek Şimali Yt Ccnubl Ame
lb llmanlanna gitmek için ten 
slltlı doğrıa bilet verlllr. 

Her neri tafstllt için Gılatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
5er ıcante11ne. Telefon Beyotlu 
i 127 nyı Galata 1arayında 
sabık Sellnilı: bonınırfısı blu· 
aındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoflu: t4'99 n yahut Slrkecld 
Kırzadı hanındaki y11ıhıaa!H 

müracaat rdllmeli. Telefon 
lstanbıal: l!35. 

lZMlR • MERSİN 
üks ve sür'at postas 

GERZE vapuru l 9 
. .J kinuııusani 

P rt . aqıllll aza esı saat 19 

da sirkeci rıhumındın hare· 
ketle doğru (Çanakkale, l.ımir, 
Küllük , Rados , Fethiye , 
Antalya, Aliiye, ve \.!ersi
ne ) azimet ve avdet ede
cektir. 

Talsiltt için Sirkecide Kti· 
çük Kırzade hanındaki ıcen

tasına müracaat tel: lst 3118 
Galata ıcentası: Galatı rıh

omı 35 numarada " uçino,, 
tel: B. O. 1169 

Beyoğlu Ekler tiyatrosu 
Madam Olimpiı Kulioti lliçisrdl 

tdareıindekl Yunu operet lıey'tti 
b•gilıı 16.30 da Şeytan kadı•. 

Aktam 111.15 te Oııkıf Vly
opeweıi. 

11111111 -~d~~:p ·::; 
Gife ber ~ sut 13 ten itiba

ren açılı::ur. 
Alb yışmda• •ta&• çocuklar ti

yııroyı lııbul edilmez. ·-Kıdılıöy Sürena Sinemuı 
Sılı güntınden itibaren operado 

rağbet gören 
Kadın isteyince 

Bebe Danyels 
Sesli •özlü ıarlulı filim 

Bu ıkşım !llilleı tiyatroıundı 

NAŞİ T B. 
llayll .umındJn beri vu~ '8bııe 

edilmeyen 

Tahir ile Znhre 
5 ptrde ıvnca alafranga. alaınrlıı 

ıüreş. ~inema v.s. -------

SPflRCllW 
SPORDAN 

tntl ff SJI' e.tNPtfıı 
Hstln 

YALDA 
PASTİLLERİNİ 

lı•llaDIDll 

lliitiloeaa .. •••pol8n,.. 
•tıln. 

YALDA 
llmlııl ... ,.. lı::ııtılllr .................. 

- Dr. lhean Sami 

Öksürük şurubu 
ÖlrsUrDlr ve ncfn darlıtı 

için pek teelrll Ut.çör. 
)ivanyolu SulıanMıhmuı ıürbesil 
... ıııİııııl ........... ~ 

Haydarpıtada müsadere olap 
ı 4-1·ı931 ıarlhinde ihıle edilmek 
üzere müzayedeye çıkanlan 18·577 
meıro mik'ap kayın kere1teslne aiı 

miiıayede 2!-1-931 pertembe gti· 
ntin• hdu bir balta dabı ıemdiı 
edllıııtştit. Tıllpltria yevmü mezkGrdı 
su• 14 dl Oslıtıdır lı::aymılı::amlı&ın
dd:i aaıış komiayonunda bızır balua
•alln. 

• 

GBETj UBB~'ı 
okşayıcı sevimliliği il• 1 

ve NILS ASTER'ln 

EYMEKsllHtA~ 
ulıtefem filminde allqılıını1 

M EmaşlerıE ~i 
Sinemasıaı kemali 

kOflUfU}Or. 
ilaveten : t"OX JU~ 

Marechal Jofter'la cenue attı'. 

Sinemasında 
ADY CHRJSTI> 

ve 
JEAN ANGt 1' 

llRW~E A,. 
filminde / 

Puar ıq11111 ıu•aruile P' 
r;!inlıö matineler ıeııziltılı~ 

efhur viyolonist 
Yua Pribodı rıtl, 

tarafından nrilec9k iki k 
hlri8clli i4 kiiıııınuwıl e•ııı' 
"Ye llr.inclsı 28 Unmuıani çal 
a1c,11ıııarı 1111 21.so da 

Asrt sinemadıı 
verilecektir. Blleı ted;ırİ~';r• 
Fransız liyaUOIWl cltcein• ııı 

Herhangi mlal mlal ya 

berinde tecrlbc 1191•~ 
GLAKS 

En mök.uımel bir •n"ru 
iye oldufıı yirmi saıcde~ 
tanıDmıfbr. Hlnaenıleylı dl' ,1 

ı ~:!~ın111 en iyisin• :; 

,1 
Bu aktım ıaaı 21.!lO ~ 

Fransız tiyatrosıı 
Sımardji Yunen 0pueı •' 

ıarıfından Fevkılid• ı•1' 
mueıi olarak 

1 Adcelhmou Kıl ı;1 
( Mı ıllcur et ınol 

Yarınki puarcıui ılŞ'~ 
l .eblcbici Horhor /. 
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5] Haydar Bey ( ·!,~~rin~~hifede) Divanı harp dün üç mühim celse akeletti 
(Başı birinci sahifede) 

rak etm
emenizle tesbit edilmiş ğı, bu, İnsana çocukç~ gelen tel (Başı birinci sahifede) inkar etmeyin, cerideki cençlifi diııunun tekıiri nüfusa aı·t dersler vcrı.rdı·m. M h ki I d k k lazımdır d. bat d c met Alt cfendı l:ımırdc o turduğunu 

ld 
dan teşkilatt esasiye n er en oruma · du. (Maznuna hitapla) itiraf e- •ye ır ı. bunların benimle ne al;il:aoı olabilir. Uz lbrab•m Hocan n lstanbulda •el••in'. 

NUSI 

o ugun . . dd . Halk felsefe ile demokrasi d' h . . . . . Reis Abdülkerime hitaben: E- be h'"-'-- . ümh. • • de kend• evmde m' r kald . • , 1 
kanununun (28) ıncı ma esı . 

1 
.
1 

• k h k k ın er şeyı, mılletı zehırlıyor- ger n u .. umetı c unyenın . •sa" ıgıru ve b-

1 
- SU nazarıye eri e mantı ve U U ı · -· . tatbik ettig"i programdan ayrıldım nah•m,Hocanm ~endisine tank.lte men-

"hy~sizlik )ı•r mucibince meb'us ugunuzun 
1 

.
1 1 

sunuz gene; ıgı mahvedıyorsu- MAKARNAYI GÖTÜ - . su~ oup olmadıiını sorduguııu ve kendt-
,,,_ eld'innin ilk inika- oyun arı e av anmaz: nuz ıse ... .. :. . . . smın de t&r~t!• ali.katı buluamad•gı « · 

kutu .L<Uırn g ı,.-- Or "k ·· t t' 1 ril tu ağa ' RENLER Reıs - Hoca İbraltımı tanırmısı- vabmı verditin~ ve Matnisaya gidişinde 

·ahar ~adın~a Aıner~Ü dında hey'eti umumiyeye arzı- dil .. u!,u .. çu er ıp e e z Reis - ( Topçu Hüseyine ) nu:-. . Oaman efendırun lıyas nezchnde misa r 

b 
·· k ijUrU ur hd' • ha - Sen, bunlara makataada cöturmut· kaldığmı ııöylemiıtir. 

na riyaset divanında ugun a- M · h k 
1 

. . me ıyı tanır mısınız kahve - awı. - Kat'iyen münasebetim yoktur.. Mehmet Cavuı Lh İbrahim geldigi 
. \ıa~r!e~,- ~u _de rar verilmiştir. Berayı rna!Umat . enemen. mu a eme erını ta neye gelir miydi?.. - Yalan, eicııdım iftiradır. Bu iaticvap Benim akide~, benim mezhebim, hı· ~~r~ içtimalarda buluıumd•tmı 

velkı g: ışsı.ılıgın gır<adde- bl'-
1 

Efendim. kıp edenler. . . . _ Gelirlerdi fakat benim caııasmd& .lllchdıniıı arlr;adqlanndan. rafatın altyhındtdir. aoylenuıtır. 
101 nuıize canlı misal otu- te ıg o unur M M R . . - Bu mu ıdı? Dıye dudak bö'yle şeylerden' h be . k ı Mehmd etAEminbdulk mutemadıren. tcab.ı. ,c1u- Hoca ııaff<t devamla: 

. B. . . cısı .. k f'd' T kk kö b a nm yo ' yor u. . . erımın ıttıracür ciıyc ""1 M hd" ktur d. h k 1 MUHAKEME BU Ü rabacıiatedır . Geçen hasın- KA . bu meme ı ı!" e eve y u vallahi billah' k f diın vap vcnp kuçuk h&ani ainirlcndırdı. e. ı yo , ıyen. ızır _yo - G NE 
a M · · b' Ar mi- azun dur. Ve mürıt, ta asırlardan be- . 1 yo ~ ~.n .... · İ Yennden fırladı; tur, dıyen bunlar, hakkında nsale 
P eJıresının ''. . e d d.. Ha . . h 'd.. h Reıs - (posta surucusu s- - Bu bıze merkep te cet.rdı efendim, n<§l'eden, benim. Ahaliyi hiraflerd<ıı Bundan sonra cebeye nihayet veril-

liasan Jstıkları bıldımam Bu mesele h~~k~ a un . Y Ti dervı~ ~e met ı 1• .. ;ıey te, maile hitaben) sen ne vakit bıınu ~utı;ü Mehmede. •erd" Mehdi &•der muttasıl •iraata aevk~den bir ada- mİflir. Mahakome yarm d•""m edecek-
. lesinde C:. gazetemizira.cılar dar. Beyin fikrim ogrenm~k ıs- hep bu ıhteyar Erenkoy kurdu. Mehdiyi ve arkadaş;larını araba kenR~:: :;:~~otlu M110tafa;ra: mım. Ben naaıl olurda, ~<hdiye ina- tir. 
Y.a~ı Zafir'mında Anadin~e tedik. Fakat Hay~r. B. bır şey na bindirip götürdün. - Sen ao1lc bablmı, ne bıliyonanı nır, o_na arkada~~ ed~nm... . . 
nın nı.e Lb' haberi ..çınıt- söylemek istememıştır. LATiN HARFi Ben ~•- d' k' go-" - Ben rençbu _adamım, hanlarla aJ&. Reıs - Mehdıyı hıç gormedinız 

~ 
.,. y,, ır ed (T lef nla)- - gv ..... uıe ım ım kam yok, ben mapuda olllrll)'Ordum, mi .. Sıgı"' r vebası hafı"fl şti' 

r •:ı.er ikisi ı en ANKARA 17 e o - KüçiUc çocukların mektep türdü bilmiyorum autçü M.thmedın .ııana_ı K~ban seldi ı.o- -Alimallah .. <d' hac e 
ı,...._ ı·· .. -- B' " • t bila maazeret • caamm •t• cıttijini oo1ledı. gonn ım, ne şa n, ANKARA 17 (T l f ) 
'l4Ul llOnrl(>lerden o ~........ il<• mezunıye ve . . tt' nasıl Türkçe okuduklarını Reis - Yalan söylüyorsun, Rcia Meııdiıwı arlıadqlatuıa eorda: ne hüviyeten. e e on -

• lleainde öiz bulunan dede Meclise devamsızlığı ıki ayı ge- biç dinliyor musunuz?.. Mehdinin amcazadesi küçük - GOrcıwu.. mil, ~ 1ıa .. ac1amı1 R<ia. Son zamanlarda Şark Vilayet-
.len bir yeriı sokaklar~lmi§ çen İstanbul meb'usu Haydar _Hayır.. Hasan doğru söylüyor. ıafa !;:"' ııa';~:':~ :1! ~ ::. t - ~fet .. Efe~~;den Mehdiye mek lerln_ıiz?e başlıyarak Sıvasa ka-
r. üzerine mı Beyin meb'ualuğu sakıt olmuş~ _Kendimi Ermeni mektebin - Paşa Hazretleri bu götür tatlık J'll>tmı iıtcaeydım, bm adamlarm u~:tilr~n mu. . . dar ıntişar eden sığır vebasına 
tıcfa kibyall ederek anca- tur. Keyfiyet kendisine bil~l- de zannediyorum. Uzatmaları medi bizi bu benim eniştemdir. ~='fı~ ~h~::ı::, v=; türduı:_c• aııaıı cevap v<rdi- Go· ~t'fl mücadele devam etmekte
Çc~ ve ürümeğe il .aol miştir. Bu husus pazan:rtesı cel ve komaları kaldırarak, kelime- Bizi çallı Süleyman götürdü , tahkik_ ~ Reis, - ( M<hmet Emine ) Sen ?':1"· ~astalık hey'eti umumiye 
.. eaı Üzerine o-unun üsl ede- sesinde hey'eti umumıyeye ar- yi ve şiyveyi mahvettiniz. Mii- dedi. !~ hiç bilmiyonu" _ tıwııa- gördün mü, hiç Saffet Eftndiyi?. ıtıbanle tevakkuf etmiştir. 

,.0 ldlkntü§tür; geymiş zolunacaktır. nl kelimesini, oğlum bana gibi, Mehmet Emin _ Biz başkası rm celditini1 . . - Mehdi bunların vaizlerini dinler Hastalığın merkezi Sıvas ol-
1~•'.Yetin se~ı1iunan bu Meh- o kadar kısa ve kuru okuyor. nm arabasile gittik amma bu- RJ!~J'll' efendim, haber alamadım. di.f d~ebn I>:"ğmdal çahl?dı~keln Safffe! 1E- duğu cihetle bu ha valide müca-
ın a ab •tinde V f k ·b· . l~lliizl . d ' B. . . en ı em ayet er .. ıse er, te sır er d 1 'dd l d . • 
. r ac~lar iz kalan· . N kli e tarifelerini e at etme gı ı !e." ar nun ~vın e oturduk. - o .. ıan koylı.lerı ayaaa kalk:i.ın. 1, zthirledi. Mehdi bir gün bana de- e ~Y~ şı . et e evam edılmı~ 

. ın kihyalığnistical P bır ~ ! A da Manakyan sahnesını hatır!~- Reıs - (Mehdinin bacanağı _ diki: ve ıyı netıccler alınmıştır. 
, .Yette bulunın;!Jan isti . ındırmek lazım rum. Sebebi; çünkü vefat kelı- Ahmede) - Bunlar Paşa köyü BOZALANLILAR AYAGA - Bana inanmıyorsan, eğ<r, git Yazdan itibaren bu havalide 
·~yetten llQQr fırar Erzak fiatlerinde düşkünlük mesinin son hecesini uzatma- ne gittiği zaman senin evinde KALKSIN ~~niğir c•mi•inde hoca Saffet Efen hastalığın genişlemesine mani 

Ş. z,.ı...__ ' k' tahar· nakli ta k d 1 · k ld ? dının vaızını dinle!. Ben de gider bu l cak b' k · db' l 

J
[ -·tCllllll ysonra ı devaaı ediyor Fakat ye - ma ta ır ar. mı 8 ı... Bozalan koylüleri ayağa kalkt~ar. vaizi< · d' ı d' 0 a ırço yenı te ır er alı-

t ~eticcainde l{ktrsadi ma- rifeleri ve diğer masraflarda - Doğru .. lütfen bana insan - Hayır kaynanasmm evin- Reis M~et Emine hitaben: . . Rei~ k~ç~~ :~sana s du· nacaktır. 
• esın.ı 

3 
İ anede -· . . k l k • • .. t k d' • in d k ld 1 B d - Goater oakalım bunlardan kuru eor ' or · H -1 de ._.e numa . . ng m mühim bir degışıkli~ _yo tu~: o ma sozunu l'. ~ar e ınız. e a r ar. en ayrı ev e otu- dWı1 Mehmet_ Emin görduklerim parma- ~- s.~n tanıyormusun?. • ayvan sag ı~ kanununun, 

e ~ arap Sel1Penka.ıum _ Nakliye tarifelennın bugun- sanın SO'?_ hecesını uzatmıy~.r runnn. ı iı ııe cosıerdı. Rcıs "':ebm.et .~mınm par K~çuk Hasan - Tanımayorum c- ıd~re memurları ılc baytarları 
~~e yakalanmltiye (~nca kü fiat düşüklüğü karşısında sunuz. Eger kırk sene evvel boy - Bunlar geldiği zaman sa- ma;:ı ~~~ ~~~ ~:~ ~~ı::n;~nıar geri· fo';11~· s . alakadar eden maddeleri üzerin 
. "riİnıcekli ded umiriirl>e- pek pahalı oldugun-dan şikayet le telaffuz etseydiniz, büyük ba na ne diye haber verdiler?. ye çekilirken Nalıncı 

0

Hasan bimıne hı· Ca ~dıs - kenktRaınu anlat bakalım. de, mühim tadili!t yapılacaktır 
ınd bul . d • - b Akh' _ . . tap etti: mı en çı tı an sonra nasıl dolq • 

e unmustu~yaca edilmektedir Tarifelerin ekse· hanız sızde e ermem agzı u- - ısarda budaga gıdıyor - Sen kal bakalım nereye ıı: idıyor- tınız bunlarla? 
~ap Seher Hanıme et~usus- .. 

1925 
e~esinde yapılmıştır. lacaktı. Çok kullandığımız bir !armış gel gör dediler, amma. •un.ı Reis, bu iııarel ~d•len adam• gen Ziraat mezunlarının 

ziyafeti •Yor k' İ . rısı 8 · 1. ld - • • • b M hd• ·ı . . d çevırdı Re" sordu· '" ı: şsın a a O zaman hayat pahalılaşmış ke ıme o ugu. ıçı_n: ınsanın_ u- en e . ı _ı e dcirt senedır ar- - B~nlarm banıı:i~i yemek ıı:etirdı sıze1 
oız cuma günü Kbi ~. P ş Halb ki b g"n hayat şartla· zatmasını yedırmışız. Maarıl e- gın:dım gıdıp görmedim. Nalıncı . Hasan cevap verdi, ve yemci< ge-

Ulunuyord k G .. t''t eve tı. u . . u u mini derken emin kelimesini Reis - ( Nal Hasana) tırenlerı ~rnıagı ıle co•terd.: . Bunlar 
ik. z . u · eç u a hızlı rı değişmıştır. ' . . . rncı . . Mebmet oıı:lu Ahmet, Hasan Abdulkerım 

afır kapıyı daiıın· B .. •. ka sartları i- uzatıyorsunuz; fakat Mehmet kırnın evınde yemek yedımz? ismindeln ınaznunlardi. Bu ı:tlllnunlar· 
ı Çalardı. Bu defa g·" ·et _ya- • d ugub nun 'f lzanç k. ag-ırdır Emin derken uzatmıyorsunuz. - Sülevmanın evinde efen- dan saB&ır bat.mı·~ildıher $deyibink~~~~ork: 
y .... o-ıre- çın e u tarı e er pe • . • . · - en ~ yor u u a~~• •-
avaş çaldı. Ve içeıre. b d d mal f' ti · bu kadar Nıçın? dım. çakçimisiniz? chye sordum, hayır cevabi· 

ınangaı b "tur u. 925 e ıa en • Ç" k" · · h . 1 k k R · M hd ' . .. k d ıu vcdıleı. Biz, avlanmaya ccldık, dedi-
di . .. m aşına (; 

1 
tees- dü kün olmadığı için bir tacır un u ısmı a~ 0 a:a . ç~ . ~ıs - e ının uç ar a aşı ter. Ben de inand•m. Bozalan koyulcrinin 

.. 81 muteessir idi. Bı H . ş f dah k para kazanı- kullanılış bu kelımeyı şımdıkı na bırden maznunu göstererek, hepsi koylerine gelen altı yolcunun ailih 
n esbabını sordum •. ar,- bır esna a c;~. .. .. - .. ka telafi uza sokmuştur.Fakat kırk bunu gördünüz mü? tarı olduguuu mhr cdıyorlardi.. Hacı ls-

lard b' . . · İJ soy yordu Bu fıat duşkunlugu r- . . . . .. · ma•I kardeş• sutçu Mehnıeı. sılahsız ola-
. Van ınnın öldüğün z f' d. dah kazanan halkm sene evvel babalarımız ıçın ıkı - Gormedlk efendim. rak tcoyi ettiaini söyleyordı.. 
1: e bu sırada pol' ı a 1 şısın a a .az .. · emin arasında hiç bir fark yok- Reis- (Mehd' · kaynana- Rcıs Fatma ••m•ndek• kachn oıa«unu-
ıçc d ıs er .;or- hala eski tanfelere gore bılet . . . . . . ının . na ıordu : 

r e alup olmadığını •a . d - d - ·ıd't tu; ıkısı de uzatmalı ıdı. sı) Rukıye Hanım nasıl geldı- - sen ııoyle bakalım kuıml f· ~ende iı;;erde olduğ~~u p~ası ver:es;.ı:;Jru h ~:cı ı ~ " Sizin Ermeni şivesi dediği- !er bunlar? ' 
.edım. Zafiri gelip aldı\irk Tıcaret.~ ha :ıı e d a .1 d'~- niz, belki Türk şivesinin kendi. -Aksam geldiler Mehmet BiR ŞEY iŞiTMEMiŞLER 
,ınayete müddei umumi,~a cuzl~~ ıçın uld.3:.r:r' .. al ~ 1 sidir.Babamızrn zevkinin alma- bana başına örtü al iki misafir Yet etm'~ ed" mesı lazım ge ıgı soy enıyor . -Bir ıey cönncclım bir ~ey ijitmeu m, 
d "? ve :es ın morı;1._ · dığı binlerce telal/uz, şımdi na- var, biz gece kalacağız, dedi. yalnız lıır cun Maıu.ada maıı:amıa .... 
fe~~sıne luz~m · ~ö~tere sıl bizim zevkimize uygun geli- Bir göz odam vardı, orada onla zıoan ••e konuı;tum, 0 aa bana oırıey ııoy 

li~r. ır ıi evr~k~le bırlikt Komünistlerin dünkü yor ve aksi kulağımızı yırtıyor rı misafir ettim. Ben kızımın e-
1~"~wb&n .ana bir ı;•Y ııonnad• mıı 

eye tes m 0 unınuştur. muhakemesı' sa, bizim zevkimizde galat ola- vine gittim. Ertesi sabah gel- - ::.oımad• eıendım. l<.c: M.eodııııu Ujj ark.adi1ın& sordu: 
. muha rak kalmı olanlar, çocuklarımız dim, baktını yoklantı. Akhisara - vorounu, mu Ou ka<lJml 

:Mevkuf komünis~ler1ın da tasfiyeye uğrayacaktır."La- doğru gittiklerini söylediler • - vormca•k cıendım. 
Şilede mitina kemesine 27 K sam sa ı gunu . h 1 . . k 1 b •. d 1. B hd·ı·-· · d d d' Re••· Nuu.cı ııa.ana lıa.ıben: & , • • • d tın ar lf'!JD 8 I I IÇin e l5an, ana me l ıgırnı CffiC, C 1. - .tSozawı koyuDOen Menemene gel .. 

Ş. devam ddLle.cek~ır. -~u ceuse e nahiv, cümle, telaffuz, her şey Reia Bozalan köylu Hacı ı.maile ııor- 1 dıkten ıon'" ... uue 1>erabcr '10l&pll k•ID• 
1 ılede Menemen hadisesi mü maznun vekıllen mudafaalıırını d T" k 1 . r du: . . ı le• va•aa onıan goırer bal<&llm. 

l ebetile bir miting tertip edi- e ur çe eşryo · - Bı.nlar, oeıun cvınde mi kalddar1 Naıınu •••san' 
k . . A • • • yapacaklardrr,. . Tam Türkçele~iyor. Fa- - E.v~t, efendimi . - !len ıanuuayorum, doiru>u, yalıw: 

• e ırtıca hadıseı telın ve şe_- Kararın aynı celsede verılme k k' . t'k k e . konu~uç - S•li,hlan var m• idi? (maznunları ... reue): 
t K, ubiHl.y Beyin fedak§rlıgı . ld' M"dd . mumi at es ı ıtı ı a ve Y nı " , - Gormed•m. _ ~u "" ..,,, 0ıçupu, ou adam da b,. 
be 1 sı muhteme ır. . u eı u.. . tadını biz bulamayacağız ve - Gorrocdin mil nıçin celdıklerini1 $İmle dulaşu. 

ı edilmiştir. B"rhaneddı'n Beyın komunıst . · b 1 b" "kT" k da Ke••: u hangı nesıl u ursa, uyu ur - Sormadım. Yanların köpek Y&t"dı, - ~en cO•tcr ba.b.lnn "uçuk Hasan; 
maznunları hakkında ce.za .~a- c~ o nesı'lle ba.~lamı< olacak- ber sene •vlanmaya aelirlerdı, aene av· - ııen senomdım, ıar&mua degudım 

dd d 
~ 1 ,.. ~ .,.. )anmaya ıeldiler sandım. Mehdinin ar· 

nunun 149 uncu ma esı eıa e- Falih RIFKI kadaolarmdan Mehmet Emin ayağa kalk· paşam. · 
tile 157 inci maddenin tatbikını tır.,, 1 b: ~e;:0~"':'ı'1;1~'":.n~~~: aittuıiıı 
talep ettiği tahmin olunmakta- H B • ÖRÜMCEK KAFALI.. anlat bakalunl 

'f unan seyyahlan 

RAMIZ NE DiYOR? 

Rdmiz - Bir çok tcvillerdrn, sonra 
- Bu seıseriler benim, dükkanı· ANKARA, 17 (Telefon -

nun önünde toplanmışlardı. Hükü- Ziraat mektepleri mezunları ce
~et'.. g~rmedin. mi diye, so~ar diye miyeti ziraat kongresi münase-
duşundum, takip ettim. dedı. befl A k d b 1 . 

Reis - Haber vermek akhna gel- . 1 e . n ara !1 u unan 7:ıraa1 
medi mi?.. ı;;ılere bır çay zıyaferl verdi. Ça. 

- Gelmtdi Paşam. yda ziraatçiler bazı te~1enniler. 
Reis - Hayimoğlu, Josef ; sen kalk de bulundular. 

anlat bakayım. .. - LOtfi Arif B. ziraat kütüpha 

HAYIM OÔLU /OZEF. 
nemizin boşluğundan bahsede
rek telif ve tercüme ile bu boşlu 

- Anlatayım Paşam, Hazr tleri, ğun izalesi için her azanın ce
ben ycldim .. kahveye dediler araplar miyete bir eser vermesini istedi 
y~lmişle~ t vliya emişler, _ayda ~.de· ve kendisinin yazdığı bir broşü· 
dım. evlıya olur mu? Evlıyanın ışı n< rü Rahmi beye verdi 
Menemende. Bana sus serseri dediler, M · b y B 
dükkanı açmaya geldim, korktum, he anısa ~e usu aş~~ ~y 
men kapadim kaçtim Paşam. Hazret Larusse agrıcolun tercumesı 
leri, bir daha çıkmadım dişari.. mukarrer olduğunu bildirdi. 

. Reis - _Ya M_chdi ile gö~ştüğil- İzmirli ciftc;i Necati Bey, 3 
nu, dolaştıgını gor<nlcr varsa· seneben beri meclis encümenle. 

- Varsa cezama razıyım. Pa am • . 
Hazretleri . nnde bulunan zıraat odaları ka· 

Reis - Evden ne vakit çıktınız? nun layrhasınm bir an evvel çı· 
- İş bittikten, olan olduktan son· karılmasını mt"b'uslardan rica 

ra çıknm, kahvede oturdum paşam . etti. 
Celse saat 12,30 da tatil v< 14 e "B k l 'f ·ı h • 

talik edildi. u anun a cı t ı er şa sı 

iKiNCi VE ÜCÜNCÜ 
CELSELER 

hükmiyet sahibi olacaklardır" 
dedi. 

Meb'uslar cevaben çalıştıkla 
nnı söylediler. 

M:arı ayında şehrimize ge
Cekleri yazrlan 200 kişilik Yu

t seyyah kafileri ile birlikte 
Unanistanın genç ediplerile, 
atro muharrirleri ve bir kaç 
ll!eb'usu gelecektir. 

ayn ey . . aım" .-.asan' Menemen, 18 (A.A) -abaha kartı 
dır. - Pa~ Hazrellcrı d•ye hayk.rch, bun· _ rtoca :,met clenchyi oYVeli kapı.la saat 4 - İkinci ctlse aaat 14 te Mus· 

(Başı birinci sahifede) ı •ar örumcekb kalalı inkir edıyoılar. goruuk, hoca e1cnd• "" ar&IU. kapıyı ka· tafa Paşanın riyasetinde arıldı. İddia Yunan huku" k talebe 
Son Posta aleyhine - . . Naime> Hasan da ayaıı:a kalku: l'•dı, >çen cırdı. Arkadan. Meb.dı Mch- ' ve bu itibarla gazetenın neşrı· _ Yalan söyleyor, sıiahlarmuzı kcndı Dlct gcıuı kapıyı çaldı ıçcrı ~trdı. mevkiinde gene muavin Fuat B. bu .. 

d d b
. .. .. lm d - mı ehle ald" koşeye dayach. K lunuyordu. • • d ı k ava yatın a ır curum o a ıg - ~~~de anlat bakalım Mehmet Emın. İlk önce Başaköylüler ayağa kaldı Si nısan a ge ece 

J S sta gazetesi aleyhinde söyledi. . . . AVA GiDiYORUZ DEMi~- - corarla esma ııe l>unaım~tmı pa- rıldı. Nalıncı Hasana bunlardan han· . .. .. 

M 
onpo d' A- Zekenya Bey ıse bır gazete- "' """• b.r ıey bıımcyorown. . . ·ı · · d Atına Darulfununu hukuk "k F k uteme ı L •R ~ ,, hi gı erını tanı ı«ı soruldu. Hasan do"rt . . u errer sigorta L"l burgaz ır a m • . "' Reis, hoca .S.ıtet eıcnwı.o tap etli: h . uRe h . B tarafından mahal -ı nin yazmış oldugu bır makale- _ :;aılet eıendı bunları fanımıısıru.cı kişiyi tanıdıgını söyledi. talebesı 10 nısanda sehrimizi 

komiserliği 1

1

1

1

.nd: :rı d;va ikame edilmiştir. Y_e cevab_n ya:dığı _bentte Har- .!!•;.'.!:~~·~ndun, oo.ıar ava ıı:ıdecek- ... ;;;-. l':C 1:.'::~:;,11~.ı~:,•a:.dy:t~~~: Bundan sonra Bozalan köyü heye. ziyaret edecektir. Talebe kafi-
-. Dun" Sultanahınet sulh ceza rı Beyden bah.etmıyere~. ~efoı- lornu ,oyıeuuerdL Amma silab&ız geldi· payi.:.: ııendenız ilanı meşrı.tıyetteo OV• ti ihtiyariyesinin isticvabına geçildi . .' !esine evvelce İstanbul hukuk 

. «lükerrer sı'gorta şirketi ko-. h" t :ını geldıgınden 1., d" ı.cr zaman oyle yapıyorlar, sıtiı.hı veı tanhe kanşm,. >tUham terakki fır. orulan muhtelif suallere ademi malıi fakü'lt . d b Y 
hkemesı'nde -ezku·r ga:-.-.te- re urme z~m •• t b ·ı 1 1 esın en ınezun azı u-ıserı· ... • p M 

1
. i ıJ.• - ~ k.oyucn tcclarık c<l ıyur~ruı . . t:h~c Mcb.~ k.aiın& &ırmlş, Ltnuni. esaaıyc ile ilk mec· ma eyan ettı er. çerinden u.ğır .. 

ıgme aris a ıye ve S - ~a 'hte müdiri mes'ulü bu bahisle afakı yazısında Hayrı ıu ı, M.uo• oldu~unu •<-Ylemed" 1,.. weu usan içumamda bulunmut b" •· Hasan adamları gördüğünü , fakat nan hukumet erkanı da refakat 
to:ı:a enstitüsü mezunlarından nın o tan . A- ı· B . ı B . . 1 gösterildig-ini V"' - UomuL .,, Y•V"'"" &eld•gmi söy- damun . .tıen mekteb• sultarude muallim- muhtar ve azayı haberdar etmedı'g· ı·- edecektir. 
aıın N lunan Bürhaneddın •. eyı_n cyın Bmıs? __ , t h' . k ~ led .. M<ııwet "'"""· ıeKr r aya~a ka!l•lL 1 dun iltihad ve terakki tarafından 'aizi 

Uri B. tayin olunmuştur. ti'l ı'fadesıne mu- Hayn eyın ,....ısını a ıur as- A•iıyara~ bagnarak: 1 u-um' ,· nasbcd•ldım. !lalkan harbinde ni, yalnız kendilerine kaçakçı olup Bu ziyaret için Darülfünun 
,. 1·saı'nabe sure e . d' ... . • .. 1 d' • J dı do •• ı dıkla ,.. G d'lmı'ştı'r. tedılme ığını soy e ı. - Ya.ı~lar oı.un, le ' aruyu oıöy- h. maıettmsam• pa ıa ıle daclylarla duşınaB . oma rını aorduğ_unu, onların da istikbal hazırlıkları yapmakta-•• •• k • 1 • racaat C 1 leyin bc1 ya .. ıktnr &CO( ıcc . na ka.r~ı a.şkcr &ibi muca C cttiın, &I · O)m.adıkJarı CCVabınI verdiklerini SÖy d umru tayın en Gazete sahibi imtiyazların- Re•s: ·-- h•cretinı mutealnp Izmirde merhwn 1 d B rr 

1 
Abı ~ e ı. undan sonra Menemenlil<rin • 

h 'h 'k A an- dan Ali Ekrem B. iki hafta - h&lk Mehinet oı: u met, sen rıa- Nec:ati Beyın şark mektebme tayin cdıl· • tı' b 'Jd Bu e ah t h k k 1 'TlÜUhal bulunan Mersin it- B d ı tı ar yap ad cordual . dım. Oradan Matlnli&da itühadı terakki ıs çva ına geçı i. Bunlardan Arna- s y a u u c;u arnnı· 
lla_t ,,.;'-rüg-u" müdürlüg-iine orsa a . 1 müddetle istirahata muhtaç ol- - t.•c.ıdim, bunlar koye ıı:eldiler, ba· mektebine naklcd•ldim. Gençleri ilmen ılı: vut Kamil silahla tehdit edildiğin- ı:m Atina ziyaretini iade mahi-
a .. ~. }arın muhakemesı duğun_ a_dair t.abip r_apo.ru gön-. dnu·.~.~tanız var m• &oyde ... mı dıye sor· t ... "en yukıcımeye çaı,.tmı. Iıırali d•.? b<:lindelri ipi ~erdiğini, ara. bacı yetinde olacak, Darülfünunda 

. ~1ifymtap müdürü Nejdet, ye M dd ~ meş'umda ticaret ettim. İstirdadi mes'ut- Huseyın de bayraı:ı dıkmek i~•n ka&- k . , b' h" .. k h• 1 ,, 

. e M~...ı,·n mu"du"ru" Fuat, ye- .. uıı ]toruma kanu- dermıştır. aKamı ı ıa yenı- ı ıı. ... : tan sonra. Kemalettinsami pa!ja ile ıo· ""'kullandıg" ını so"yl<mı'~tı'r. ~· ço samımı ır usnu ~ ' ,,_ 
aıu 1 urk paras d hl' t aılı,ıııasrnı t ... iep - h.®di onlar? ruıııtüm. vazıyetime acıdi ve memlekete :ı l kt 

n: Ayvalık müdürü Ragıp, a muhalif olarak ruhsatsız en te . ıga Y 1 
• • " . 1 - hacı lsmaihn kardeıi Mehmet d,. ıııı-;,.enu tavaiyc etti. Menemende .ı.u7a- Molla Süleyman Mehdiye sıgara pı aca ır. 

erıne Bordur mu" dürü Hakkı nkunmbı'yo aldıklarından dolayı 

1 

etti. Reıs Hayn Beyın vekıllerı- ı ~ede.uun0atı>rm" _b.ım~:um.hıtab cau zaruriyem temin olundıı. Bı.rada kal· vermediğini ve Mehmet Emini< Na-
a . ı· Al' Ekrem B aleyhine mes' Re... sman oa•u na en: dım. Bilahare Mai;nisa vaizlıiine tayin 1 H.. . d 1 B 'hti'f ı· evıer tayin olunmuşlardır. İkinci ceza mahkemesıne tevc 1 ne.. .' : . . - - Sen soyle kunlordı onları. . . edildim. o .amandan beri ayda, OD bet 

1~:.1 
• u_seyın . e ~e.hd!_Y• sı~ara ver zzet ey 1 a l 

• . 
1 

Alber ve Salamon ulu bı'mal s•fatıle ıkame eyle- . - Uçünu ta•ııcun, uçurrun achnı b•lmı· ıı:ünde bir Ma~ni.<aya ıı:ider cah Çasrugir digını gormedıkknnı soy! mtşlerdir. 

Ihsan Rifat Beyin 
tetkikatı 

edılmış o an . d'' ; d.kl . d d miısir olup olma yorum. camisinde den okuturum, der&lemm biı· . Miçinin muhakemelerıne un L erı ava a . - ı<eıs Hacı hmdile: tün münevverler takip ederler. Busen Edebiyat fakültesı talebesi 

d 
dilıtıiştir. Dünkü cel dıklarım sordu. Hayrı B. vekil-ı· - Koyde kaç ~un k>lddarı. halk fırkaımda liıaymı. Evvclccde muda· EL ÇlRPANLAR KiMDiR ? bugu"n Darülfünun konferans 

de evam e . d d • ı·· h' - li~ t;UU kru.uılar, ~oora &lllilcr. !aai hukukta Ha idim. Benim ıöriıştiı-

sede bazı şahitler daha dinlen. - . len. ava. a. ı.s.rar _uzumunu ıs _ Kutubey• kun •ap111 salonunda merhum müderris İz-
i d 

' iüm adamlar fırka mutemedi, eczaci, B 

G 
. l . . M halceme miıdafaa ı- settıklennı soyle ıler. J Bu ıuale Naime• Hacan cevap verdi: dnlı.tor ve saire gibi münevver ıevattir. b undan . •nnra iahitler <clbcdiluJll, zet B. için bir ihtifal yapacak-

~Us eçen gün şehrimıze ~ en V:~ş~f ğer ~ir güne 'kalmıştır. Kısa bir müzakereden so.nr~ di ti.ı~;:ı~~;.;.\~~;:~ş~~ıt;:;,,~~~~\:f~ Reis - Salfet Efendi, suallerime ıe~n•:r;~~O:~~,.::~~la~~~ ~'::'. tır. 
~f \Unat umumi müdürü san çı Türk ceza kanununun 465 ıncı Suloyman dıl<I>. Suıc:ınnan ınkar etti. cevap veriniz, hangi tarihte vaizliğ• dıkleriru, corduklennı soylcnutlcrdtr. 

t 
at B. dün geç vakte kadar d )' • dd . h•d' d 1 !{ ... Hasana ve Ahm«~ hitaben: ba~ladıruz? Celoe b" çeyrek ıaat tatıl eddd .. 

.s.t. anbul gümru"k başmüdürlü- T'caret o ası mec ısı ~a .. es~e nazaran a ıs~ ~ sa - s .. Me •diye Emıralem karakolun· ı . d d .. ki ba 1 d tlçuncu cche aaat 16,IS te açıldL EY-i . hıbı ımtıyazın malen mes uliye- I da lkı jandarmadan ıula k•mse bulunma - stır a 1 mutea P ş a ım. velki <clıede bulunmayan Bozalanldara 
~Un~e meşgul olmuş, başmüd~ İ tanbul 'ficıret odası meclı- tının' • eza mahkemesi huzurun- d.•tlmı ~uah tcdaukıne lurum olmadı&au efendim. bazı aualler aoruldulttan sonra M&Cuiaa· l.lCyfı h fti · S ,.. bi · · C ıoylemıpınu, do~ru rnul Reis - Şimdiye kadar mazinizin blarm isticvaplarma ccçil~ . 
~ 'f ve ey'eti te şıye reısı si bugün fevl<a!iide . r ıçtıma da tetkik edilemiyeceğinden ait 1

1 
Hasan: . . . nezih gittiğini göcüyorum fakat bir İmam 1!ra• Efcnd• .. L.u İbralwn Ho-

d 
aı Beylerle uzun mülakatlar- d kt' Bu içtımada ge- d _ hk .. - Hayrr efend•m, ııö1lemcdım yalan- . . . . ' . . . cayı tanıd"""" Hemtensı oldıatumı ..,,.. a b 1 akde ece ır. . .. .' . ol ugu ma erneye muracaatta 1 dır, i>pat e ınler, cezama razıyım. ~ok ıladat bu mazıyı kirletiyor. Dm lemiı ve Lalmt1 Hasanın manifatanıcı 

u unmuştur. çen defa müz&keresı bıtınlemı- müddeinin muhtar olduğu mü- Re .. : . . • . bu husu~ta tenvir <diniz?. Osman cfeudimD evindeki içtimada Lb 

ıh vı '! od ra s d ki bukümetı elin, İbrahim Hocanın tek~lcrin tekrar açdaca 
. san Rifat B. in gümrükte- yen İktısat VC<ea etı e . a a k- taleasile Ali Ekrem B. ve Se- nede., :b:" v~medinl sever imdan, serbest zikrodil«eiindon, Hami-

~l temas ve tetkikleri islahat srndaki ihtiliiflunı. hafi. olara !im Ragıp ve Zekeriya Beyler _Bilmiyordum bu işm böyle olduiu- MEHDiYi HiÇ TANIMI - dın oillllarmm ~tirilccetindcn bahoctti-
ıc · 1 d d 1 k e YORMU~ ii haldc.mdaki eöylcdiklcrioi itltmedij:ini. 
. rasıle ve bazı mühim mesele e tezekkürüne ~am e ı ece. v haklarında davanın devamına nu. Reis Abdülkerime: " sö71emıftir. 

11 ~ tahkikatile alakadar olduğu eski ruznamenın ınüzakersı ka-, karar verildi. Reis tevsii tahki- ı - Tanır'"""~ bu adamlanl - Eğer, Paşa Hazretleri b<n M<h Manifatııracı Oımı.n Efendı, Lb lb. 
S 1 .ı kt H t h vınde ıor · twn b d. il · ka ) f f' rahim Hoc.aom evine ıeldiiini, Nalmcr ?Y enmektedir. Bilhas~a ıi;in1- lan ınevadı teL1:ik olunaca ır. kat hakkında tarafeynin bir ta- a.;;.,la:ı~.' ;:;:," b~n~rdan yal~=· aütç;:' 1 e tema• etm!f, v en. Hen, 1.k- Hasanm bulunmadı&mı ve Llz İbrahim 
l'\ik Varidatının ehemnııyetlı SU- ' !epleri olup 0Jmad1<Tın1 sordu. Mchmedi tanırım, bcnlarm ailihlarau fa- ren, ilmen ben bu adamla bırlctmıı, Hocanın öyle br ıey söylemedijini ifade 
Tett b b da t t • B' h ftaf k 'hracat J • "'. • lan görmedim. Köyden ne.aman ayril· bu adamın hüviyetini tanımışsam, bü ctmlflir• "" Nalf1M:• Haunın o alttamki 

Gayri mübadiller 
kongresi 

Geçenlerde nisabı ekseriyet 
olmadığından tehir edilen gay
ri mübadiller senelik kongresi 
cemiyet reisi Hüseyin B. in An
karadan avdetinden sonra akde
dilecektir. Kongre günü şimdi
iik henüz malilm değildir. 

T evkifat işi 
1( e azalmasmrn es a ı e - ır a 1 1 Tarafeyn tevsı tahkıkat talebın d;klarm• bihniyoruaı. Yolda onlarla ben· tün mukaddesatı dinivem Ye imani- .çbmada H~rorlr:oylulerın de bulundun 

•k lllevzulan meyanındadır. S b' haf+- rfmda İstan-1 de olmadığım bildirdiler. :Sera- berde de.ildim. Naim<> ıhsan ayala kal- yem üzerine yemin ederim ki, nokta- ha~~C.:r~:"enlradı blbul ~~edi. · on ır .., za .. . kti: k b d · · ·· .. ··ğü h • m••m H-nm Müddeiumumi Kenan Bey 
Gümrük muhafaza teşkilatı bul zahire bor&ısından geçerek lyı• ~utalea evra~ ıı;ud?eıumu . - Abdullr:eruni M ·hch •le u,_ defa ku- ~ı~ :uayyen e~11~~~nu~~~ş:~yl:;:,~ ~~ 7ç"ın ~:m!i:~~'i.ba~:= ·~A::nm"' dün Vali Muhiddin Beyi · 

tla tak . d'l kt. b' !ek 
1 

(109) ton mıh- ve tarafeynın ıddıa ve lubedc. b" defa yolda konuştu.unu soy. _,_ 1 h' ,_ ~- zıya-vıye e ı ece ır. ecne 1 mem tere .. o- .. tedi. Mehmet Emin: nisada da Mehdiyi tanımıı değilim. il&....- •ey ınuc v•iz verditini. İ$ittiti ret etmistir. 
İh R'f B İ t b 

1 
"m. iç fındık (20) sandık afvon, mudafaalanru arzetmek uzere nu onun Y•nlrı anla dd>fm• aoyl d•aini 1 • • • 

~iik) s.~ fı ?t . San Tu gku (854) ·~ndık İ\ ceviz (457) !muhakemenin 24 kanunusani JNKAR ETMEYiN YAHU! /KTJSAT DERSLERi VE- f~d.ne!:'."~/brah•m efendiden sordu•u kBudzıyaretlesnasınk?fa ş~ınldı~ 
ennı te tıstcn ~onra ra ya ~ • , , 'h 

31 
· t 1 ~ıne kar;ır I l Racıp Bey bu toplanmaiarda bulun- Y~ a .. ~'. ?'.ap~.an tev ı at ış en-

gUınrük tcskilatmı da teftis et- ton kepek, 545 balya tıftık 1 • ı ~u~rtesıne a R RM Ş duiunu ve Laz İbrahim Hocanm <lme ait nın goru~ulmu~ n1
r • ~':'ıte-

t'tlcsi muhtemeldir. ~ raç olunmuştur verıldt. - Yazık yahu, inklr cdlyoıl.ır. y1hu. Ben orad.ı iktisadirata, ticarete vaZl"fQ lhat ethtini soyle>!lİŞtr. Hoca meın: 
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BlN SÖZ 
BİR RESlM 

- . --· -- -

l MAN. da e atet, . 
.ıueu• Yt 

Arap .ı olın . 

Son gunıerde şahrim,LJ! 
balıklar taşımaktadır. 

l>!r uokumru bulluğu vardır. 

• 

cemiyt M . r _ıan 
Kayıklar balıkhaneye harıl harıl balık taşımakta ve tablalardıtn · Belediye intihabatı esnasında Boyler Beyınae rey sandığını ıa muar ı l!sin et!O~hus 

maznun olanların muhakemesine dün başlandı. dır ıç sahıf eisi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiii~sı · 

1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

15 2 ci Kanun 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
1 - 1 el Ktnun 1931 tarlhınde mncuı ovefö bakıya .t. 
TahıU edilen yahut haha zarfında ıah•il edilecek: olın 
Dövizler 

1.176.500 -

' 
Haltı zarfında ~ıkan Oö,iz:er 8,' I 1931 
15/l/l!l3ı tarihine kadar 

Fark 

40.000 

!. 40.000 -
15-t ne! Kinun 1931 tuihinde 01111anlı bınkuı yetlintleki 
Dövizler yekOııu .t. 1.136.500.-

20 - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları -

Çıkıa Evrakı Nıktiycllla 8- 2 el Klıı•n 19JI ıariblndo.i 
balı:ıyesi T. L. tl!.J 19.702.93 
Hafta zarfında sıkın Enıkı Naktiye 

T.l.. 
Halta zarfında giren Evıakı ~aktlyt 

8/1/1931 15/1 / 1931 tarihine kadar Ti~ 412.180-

Fark 412.180.-
Çıkın lbıiyat Evrakı Nıkııyenin 15- ~ ci K~nun 19.11 

ıuıhindcki }tkCıau T.L il .707.522 93 

Osmanlı Bankası 

İstanbul menkul kıymctkr ve kambiyo [)(maşı ve (),man!ı 
Bankası Komiserligıııden: 

!i' Eylül 1930 tarihli ve 1726 numaralı bnuna tev!Jkan !stan· 
bulda Bankı..lar komor~i~omu aralından O m nlı Bankasına çek 

olarak ıeslim ve bankadan istirdat olun,,n isıerlinlerlı bunların 

mukablllnde mevkii tcdaville çıkarılan ve bankaya iade ihıiyaı 

evrak• nakdiye mıkdarıııı nıubeyyin on ııhlneı tebliğ. 

1 - Döviz vaziyeti 
1 - , · 1-1931 tirli.ine kadar Konsorsiyomca 
' ı 1. a bankasına çek ol,ntk teslim edilmi~ olan 
2 8-1-1!131 den ı~-1-1931 tarihine lradar 
olan hafta zırlınu~ istirdat olunu 

1 - Fark 

4- :.:i-1·1031 taılhlne lı.adar ıeslımaı yelıOn• 

.. 1176500 -

40000 -

1136500 -

1 - ihtiyat •vrakı nıkdiyo 
vıziyoti 

\ ukardakl birinci madde aucibıncı ıstulia 

ıulimııı mukabilinde mevkii tedntile ~ılı:a

nlmış olu ihtlyaı evrakı nakııyc 

Yukarıdaki ikinci madde mucibince hılta 
Y. L ıtı 1970t.118 

rarfında isdrdıt olunan isterlinlere anuk•bil iade olunu 
evıalrı nakdiye T. L. 4ı~J80 

Yulrardaki llçllncü madda mucihın'° ara 
d~lı:I fark T. L. 412ı80,-__ :..:.;;.:..:.;;.:_ 

Yulı:ardıki dördUncl madde aıudbiace 1.5-1-1911 
ıarlhi.ıe kici.ar mevkii te<lıvüle çıkınlmış olan 
ihtiyat evrakı nakdiye ycktlnu T. L. 11707 522.93 

17 eılül 1930 tarih ve 1726 numerolıa kanuna tevfikan keyfiyet Ma· 
liye " :titri Htnına teblit n illn olunur. 

Kullanıcığınız yegine tıraf bıçağı 

meşhur 

" KlHT!ttl Ni~ll ,, 
tıraı bıçıklındır. Ftatı pclı: ucuzdur. 
Lütfen bir ıtcrilb. va takl.tleılnden 
sakınmak lçln lrliftdelrl kutu telrline 
dikkat ediıiı. 

T!irkly. için umu

mi velı.llJ: lsıanbul 

Fincancılar Arı 1 an 
Fresko hın i6 · 17 
No. da V I T A L I 

l SALTI Tel. lst 3933 posta kutusu lıtanbul 70J. 

Istanbul 
lüğünden: 

Deniz Ticareti Müdür-

Bundan evvelki münakasısır.da beher kilosuna verilen 29 kurut 7 5 11ntim 
bedel, haddi 14yık görülmedi6inden dolayı yeniden münakusayı konulan 20,25 
ton benzini itaya talip elanların tekli!namesioi havl ve üzerinde ismi yazıl• 

mış ve mühürlenmiş bir zarf ile 562,5 lira teminatı muvakkateye ait Mal
undıgı makbuzunu veya hükumetçe muteber banka lı:efıleınamuini muhtevi 

Jlğer hir zarfı birincisi ikincisinin içinde olduğu bılde 9;!J senesi şubatının 
ikinci pızarte;i günü saat 15 c kadar müdiriyete veraıe!erl n her gün 
müdiriyct ıdJrC şubesine müracaatla şarınaaıesinlıı sureti mu11ddakasını 
almaları ık! ıc' defa olar,k il:\n olunur. 

i 
.... oarUttaıı·m·· .. ı ' lST>\NBlJJ. VlLİYETI . ::~:~z ve i.lo. ar~~ın 

. ~ DIEFTERDAR ANALRI . ba§JK \ırflerı ıyl be 
H. BÜRHAN BEY HEYETLERi ı ~ LIK il .a:H~ edil~:~~;.•y•:.11,~1 

Ramazan geceleri Daruttalim salonunda terenniımsaz olaca kur. Satılık kagir ev No 17 Ali efendi sokag" ı, İm-e~ taınaE176 nu'."eroıu Y 
---------"-----------'·------- • ' ·~. rıren mura ca:ıt . 

rahur Ilyas bey mahallesi, Yedikule, iki katta üç·nın k 
1 

-ıı:n'1~n lstanbul ziraat ban~asın~an: oda ve sair müştemilat, ,bedeli peşin para 1000 \u .... n u ı~l~n~ Jhu~ 
lira, satış pazarlıkla 26 kanununsani 931 pazar- M>•~ncı 9;~~4~: ı t 

Kariyesi ::ıokağı Cinsi Numarası 

P~ntlik Arabacı Hane 9J 
Gayri mübadillere alt yukarıda yazılı h:ınc kiraya verilmek ve 

ihalesi 9 şubat 931 pazartesi günll saat 2 de yapılmak üzre mü
zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak~aslle 
ihale saatine kadar bankamıza müracaatları. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Miktar Mikyas Cinı;i eb'ad marka!ll 

9000 kilo Telefon teli Üç milimetre kutrunda 

2.100 adet Maa demir Fincan (10 sanıim lrtifaında) 

ı 00 ,. Pil takımı (A.D) marka ( 13 S. irtilaın<la) 
1000 

150 
('j 

40 

;1 

14 

,, 
kilo 
adet 

" .,, 
,, 

" 

Avrupa zen~ 
Nı~atlır 

~likra !on zarfı 
Grafik levhası 
Onluk saural ·makinesi 

Beşlik ,, .,, 

Telefon makinesi 

(lngiliz) 
(Si mensi) 

(Si mensi) 

" 
(Tarto) 

F:vvelce l .'l kı\nu nusani 931 tarihin de ihale edilmek üzre ylr ml 
gün müddetle münakasaya konulan, yukarıda cins ve mıkdan ya· 

zılı malzemenin münakasa müddeti görülen liizum -üzerine 24 
kanunusani 931 tarihine kadar temdit edilmi~tir. Taliplerin şartna· 

meyi görmek ve daha fazla mal!'ımat almak üzre vilayet daimi 

encümenine müracaatları ilAn olunur. 

Erzak münakasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yüksek baytar ve küçük sıhhiye! hayvaniye memur mektebinin 

dört ıııhk Et, Ekmek, Süt, yoğurt, Yumurta, Limon vesairesi 
münakasada olup 4 ~bat 931 tarihinde kapalı zarf usulile ayrı 

ayrı ihaleleri icra kılınacağından talip olanların şeraitini anlamak 
iizre her gün ve yevmi ihalede Defterdarlıkta mlic&sesan lktı1a

diye mubayaat komisyonuna mliracaatlnrı. 

Nafia fen mektebi mübayaat ko
msiyonundan: 

l\lektebin 931 .-encsi may111 gayesine kadar iaşe Jbtiyacı olan ET, 
EKMr:K ve YAŞ SEBZr:SINE yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden 

l <0-J -931 t.rihindc kapalı zarf usuliyle saat 14 ıt m!ir.ıkualan yapılıcı· 
tından taliplerin lkıisıdl müesscler muhasebeciliğin• tevdi edecekler! teml-
mıu mu' akkaıe makpuz?ariyle ıc.:iıtepıe müteşekkil Komsiyonumuza gel-
ntleri. · 

~rza~ ve levazımı saire ınünakasası 
Yüksek orman mektebi rekturluğundan: 

Büyiikdere de yıiksck orman mektebi ile orman ameliyat mek

tebinin mayıs 1931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı sa
ire ihtiyacatı kapalı zarf ıısulile münakasaya konulmuştur. Talip
ler :ıartnamcleı ni görmek i.ızre her gön ve mllnakasaya iştirak 

için de yevmi ihale olan 4 şubat 931 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 de defterdarlık binası dahilinde miiessesan iktisadi
ye komisyonuna gelmeleri i!An olunur. 

Har~iJe ınekte~i ınü~ir!Je!in~ef 
1 - As. Lise ve orts mektepler için riyaziye ve fizik İllmlerl 

ve tarih ve coğrafya ve türkçe 'l'C edebiyat ve Almanca. Fransızca 
ingilizce dersleri muallimlerine ihtiyaç vardır. 

2 - Talip olacak zevann Darülfünundan mezun veya lise ve 
yahut orta mektep muallimliği için Darülfünundan sertifikalı ol· 
ması şarttır. 

S - TafsilAt almak için lstanbulda Tophane As. Lt. Mt liğine 
müracaat olunmalıdır. Müracaat tabrirt ve şifahi olabilic.. 

tesi 15 Defterdarlıkta (R-407) ~~~': art~;m~ ile ~ı~ 
* * • . ayn menkulün 1 c 

Satılık kagir ev No 17, Sideris sokağı, İmra- fy •1 dtıkku ve üs" r ~ 
ı Y d k l d 

li .·.... Gayıl ınenkuJuO ın 
hor lyas bey mahallesi, e i u e, alt katta 1 o a m :iki mahallesi, sokıf ın 
1 hela, 1 inci katt~ iki oda 1 sofa, parası peşin ŞeJ;_ıadebaşı Emin .'<ur · d.a 

Şelızadebaşı caddesi, efil ış 
verilmek şartiJe 700 lira, satış pazarlıkla 26 ka- altı defa mükerrer 'l79 igi 

nunusani 931 pazartesi 15 defterdarlıkta (R-404) l!;-ıı Takdir olunan kıı' 
bln liradır. H.a 

K ıd d Arttırmanın yapılıc:tl ev 
iZi İzede Seyyar jan arma pi- 11aı: İıtanbul Heyo~lu S ın 

d 
Betıaci ıcra daireıinde tetl 

ya e alay komandanlığından: 'sut 14 Jen llA lô ya ·tti 

1 - 35000 kilodan 45000 kiloya kadar saman ellibinden 6!5 
bin kiloya kadar ot 30000 den 40000 kiloya a_rpa 7!50 den 850 
kiloya kadar gaz 150000 den 200000 kiloya kadar kuru tezek 
aleni usuli ile münakasaya konulmu~tur. 2 - munakasa l 9-1 98,f 

den 21 gün müddetle devam edecek ve 9-2-931 tarihine musa

dif pazartesi gllnlı saaı 14 Beyazıtta seyyar jandarma birinci ta
bur kumandanlığında müteşekkil komisyımca hatlar haddi layık 
gurllkhiğll takdirde ihaleyi kat'iye icra olunacak. 3 - Talipler 

mccmuuna bir veya bir kaçına pey sürebılirler. 4 - ;\Junakasaya 
iştirak edecekler bedeli muhammine göre saman için 13!5 ot için 

244 arpa için 27 gaz Jçin 30 ve tezek için 225 liralık teminatı 

muvakkate akçasını usulen kumisyona tevdi edecekler. 3 - erzak 
ve mahrukaun mahal ve tarih teslimi dlger şeraiti anlamak için 

mezkiir komisyona müracaatları ilan olunur • • 

B~l~I TIJllRE Pif ING~ll 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

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

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

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

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

100,000 Liradır 

Biletlerin 11• 
1 LAN 

Bayburt: Coruh un fabrikası Türk anonim şirleti hey'eıi umu

miyesinin J-2-931 pazar günü içtimaı mukarrer bulunduğundan 
hissetlaranın esaleten veya vekAleten mutasarrıf oldukları hisse 

scııedaıını şirket kasasına teslim adet ve numaralırını havi dühuliye 
varakasını almaları lüzumu ilAn olunur. 1-1-931 

Bayburt : Co:uh şirketi 
Ruznamei müzakerat 

ı -Billnçonun tetkik ve tasdiki. 

2- Meclisi idare ıızalığından inhilal eden dö~ a1.anın intihabı. 
3-Mürakıp ve mecli•i idare raporlarının kırattti ve tasdiki. 
4-A.lektrik ve bazı mesall hakkında mii:.akerat. 
5-lki mürakıp tayini. 

işbu gayn ın< al• 
ma şirınamesi 10·2-ll31 e 
ldbaren 930-45.37 !':o. 

111 
icra daiteainln muayYen :ti 
herkesin görebilmesi e 
IJtnda yazılı ol&nlardı n ına 
mat almak l>teyenler, ill ıne 
meyt ve 'J;ı{)-45J7 dosyı aın 
memuriyetimiz• mürıcı; Us 

2 - Arttırmayı iştıılSad 
yukarda yazılı kıymetin 'asa 
teminat gösterilecekı.r. tnaı 

3 - Hakları tapu oicilibi 
:ran ipotekli alacaklılarla kil 
clarlum ve irtifak hakkı C 
bu haklannı ve huauaile .rn 
nfa dair olan iddialanııı ın 
rihinden itilıoıren :rirmi .. siy 
rakı müabitelerile birlik!' tı 
timize bildirmeleri i<'! • 
halde haldan tapu aicillil J.>al 
:rular. 1Abf bedelinİJI ltbi 
dtı bariç IWırlar. i\ 

.; - Göıterilen ıünd• ı 
ittirak edenler arttırma r·" 
okumuı -ve lüzumlu mal ın 
bunlan tamamen kabul Yol 
itilıu olunurlar. Oatüncl'ı.de 
ı•:rri menkulün bedeli ':!"'.th 
rilmezae ıayri menkul ·~L 
brma ile .atılır Ye bedel fl!'l 
rum kalman )'iizde bet f~ay 
:ııanırlar nyn~ ~ü~e hj,.. Ctl 
arun mem.u.nyetimızce • 1 l 
ıil olunur. Beı numat• ~. 
ıart tahakkuk etmek P1 
bairıldıktan aonra p)'fl .k 
çok artbranın üıtünde lıll ,nıl 
tahakkuk etmezaearttıra"' lı" Ü 
lıp alıcı taalıhütlerind•n ç 
teminat ta kalkar. :ıı ...... 

5 - Artbnnanın bir1 ~ 
ci olmatına Te ıayri ırı•"1 .it l" I eden kanuni hakka ve sa ,1 
ıöre diıer tartlar. . ~ 

Arttırma, bl:incıde ih•~ .~ 
kadar vtrgi ve Evk.ı ve \ u 

·ıtı u olan borçlar borçluya •• • 
1 r "e Yazılın gayri mtnkul e.ı, 
ri!ı"'rd 

gösterilen 23· 2-931 " \i 
~ iaci icra memurluğu~/ 
işbu ilin ve gösterilen artı ~y <I 
meli dairesinde saalacığı 11 ı k 

d* tibi, 
lmnbal Be;inci icra len 

Mahcuz ve furuhıu JllU ap 
adet malı:ap makinosl 20· 1 ,g.llng; 
müsıdl( sah gilnü aut l •s' 

oğlunda Şişhane civınnd1 "~ 
cıddesind< 54-~6 num•~ tıii 
derununda sacılac•gından l pi 
!arın yevmi mezkiırda luny 
bızır bulunmaları ilArı olıı)ek · 

--- . lik 
G bta ltha!At t:iiııır J' tbı 

ll· 19.:8 torihli 217:.l~ ~ tic 
num r.ılu ve 1822G ına~b . I:• 
rolu M lira 21) kıırııilu~, ~ ~· 
n:.ıınıma muharrer maK.~1 e~~· 
oldu. Yeni>tııi a!maga 1' ıten' 
ıiğimd<n işbu zaıi maki u1' line 
<>lmaJıi';ı ilıln oluııur. V let 

1 m•".1, 
Mes'ül miıc:u.: ~ ur 


