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tJıyette bulunan Ziraat kon- _ KRALİÇEYE 9 

·, evvelki gün mesaisine ni- ~ 

JC vermiştir. Ziraat kongre- taç yaramadı! 
}f. faalliyetini bütün memle

alaka ile takip etmiştir. 
" çiftçi bir millet dlduğu

' ldan temas edilen meseleler k rnda yalnız memleket nok
hazarmdan değil, millletin 

8 ferdi bu meselelerin bir, ve-
1Ut digeri ile şahsen alaka
olınaJk lazımdır. 

JJ ilhakika kongrenin temas 
iği mevzular çok geniş ve 

~ ullü Olmuştur. Ancılık ~e 
· 'llkc;uluktan mürabahacılıga 

3lar her mesele müzakere e-
miştir. Bu mütenevvi rnese-

0.J~rin şümul ve mahiyetini an
alı: şöyle dursun bunlları say 

\ bile insanın başını döndü
ıı ~· Mesela kongrede hariçte~ 
. .itehassıs celbi, ihracat emtı
ıt n daha iyi şerait dahilin-
. daha ucuz fiatlerle istihsali, 
l)irabahacılarla mücadele, çift
~e uzun vadeli kredi temini, 
tgilerde tenzilat, tavukçulu

•· inkişafı, hayvan yetiştiril-
tl si, memleketin ağaçlanması, 
rjtacat emtiasının standardizi
'Vonu, şarapçılığın ve bağcılı
l inkişafı, fındık ve zeytin 

tseıesi, zirai tedrisat ve zira! 
İlat, meteoroloji enstitüsü 

· meseleler müzakere edil
iştir. 

Divanı Harp Reısi Mustafa Pş. vt mahkeme azası muhakeme tsnastndtı 

Dün bir kısım hocalar 
daha sorguya çekildi 
Kutbülaktap Esadın evinde yirmi gün 
süren esrarengiz bir misafirlik devresi 

Naşide H. Muallim 
dir. Vekalet 

emrine alındı .. 
- -

Muallimler ve talebeler 
güzellik .. filan gibi 

müsabakalara giremez •. 
--~--

Naşide Hanım hakkında 
tahkikat yapılıyor. 

Maarif vekiıınin beyanatı 

T.Rüştü B. 
Hariciye Vekili 

Bükreş'e 
.d k ·? gı ece mı ..• 

C. H. F. Kongreel .. 
Dün Afyon meb'usu Ali Beyin 
şayanı dikkat bir nutkuyla açıldı .• 

Bu celsede idare hey' eti intihap edildi ve 
mesai encümenleri tefrik olundu 

Kongrenin ikinci celsesi cuma 
günü saat 14 ta aktedilecek .. 
Halk fııkası vilayet kol' gresi ı kaldığı her Türk hiyanet ve te

dün saat ikide vilayet merkezin cavüzlere ve müşküflere muka
vemet ve müdafaa ederek, mu
kadderatı siyasiye ve tarihiyesi
ni emsalsiz fedakarlığile bizzat 
tayin eden şerefli bir millet ola
rak ırtedeni alemin karşısında 
bir Cürnhuriyet halinde yeniden 
doğdu. Ve bu mukavemet v~ 
müdafaasını evvela; Anadolu 
ve Rumeli rnüdafaai hukuk ce
miyeti teşkilatı namı altında 
yaptı. 

Ve daha sonra Cümhuriyet 
alk fırkası narnr altında hütiir -•• 

Prens von Bülow'un 
habrahndan bir fasıl 

Tür'kiye 
seyahati 
Sabık Alman Başvekili 

Prens von Blllow'un son za· 
manlarda intişar eden hntı· 

ratından bahsettik. Prens von 
Blllow, lmperator \Vilhelm'e 
lstanbul ve Filistin seyaha· 
tinde refakat etmiştir. Bu se
yabııte ait intibalarına hatı
rahnın birinci cildinde blltün 
bir fasıl hasretmiştir. O za· 
mankl Almnnyanın lmpera· 
torluk Tlirklyesi hakkında 
düşündüklerine dair şayanı 
dikkat satırları ihtiva eden 
bu faslın tercümesini neşret· 
meği faideli bulduk. 

Türkiye seyahati 
faslını yarınki nüsha
mızda okuyunuz. 

:_' ' 

Karadenizde müthiş 
fırtınalar devamda ! 

Zonguldak önünde iki vapur daha 
battı, bir çok motörler parçalandı 

İstanbulda hararet tahtessıfır 1 dereceye 
düştü; An adoluda mebzul kar y«ğıyor 
Karadenizde devam etmekte larm savletile devrilmiş, gemi 

olan şiddetli fn'i:ına hakkında demir tarayarak suyu suyuna 0 . 

dün Zonguldak liman riyasetin tıırmııstur. 
den şu telgraf gelmiştir: Türk baı,dıralı 3300 tonluk 

- Zonguldak limanında fır- Hacı zade vapuru da Hendi'nin 
tına tayfun halini almıştır. Li- yanımı düşmüştür. 
manda bulunan Canderze kum- Otuz seneden beri bu kadar 

11 

panyasına ait Felemenk ban~ıra şiddetli fırtına görülmemiştir. 
lı 2400 ton hacıınında Hendı va Menderek dahilinde bulunan 

• nurunun direk ve bacaları dalga (Devamı 2 inci sahifede) 
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ursadaki akaret!. 

Sabık mutemet neyi 
dava ediyor? .• 

1,. emal Ziya B. ile Hasan Fevzi B. 
arasındaki dava devam ediyor ... 

. !lLLl\'ET (_',\K~.\\11lA 21 ı.:A:-<L \l s \NI 1931 

HA iCl HABERLER •• 
Hint işleri lı-A_tin_a_m_ekt_up-~a_n J 
İngiliz Kralının 

hitabesi 

Türk gençliği 
Atinada 

Atina, 14 (Milliyet) - Türk 
sporculan geldi. Sonra İzmir'-! 

Zelzele 
Dört kasaba tama 
men harap oldu ! 

in Altay ta'kımı da buraya gel- MEKSİKO, 19 A.A. - Son 
mişti. Şimdi de Türk darülfü- zelzele Mahuatlan San Petro, 

Buna 20 (Milliyet) - Şehrimiz- Refik Beyin, Hasan Fevzi Beye arabl nunlularınm ziyaretlerine şahit Apostol ve Ayoques~co ~-
ie '8Yanİ dikkat bir aJ1ka uyandiran bir şekilde bazı şeyler sorduğunu işit larıru tah tmı ttr 
sabı:lı: Yiliyet mutemedi Kemal Ziya tim.Fakat beriki taraf pek asabi oldu oluyoruz Müderris Ahmet Re- temamen rıp e ş · 
Bey ile nahiye relai Hasan Fevzi Bey ğundan ne ıöylediklemi hatrrlamayo şit B. in. riyaseti altında gelen ı Şimdiye ~dar 114 ölü .sayılmış 
arasındaki hakaret davuma bugün rum. Yalnız Hasan Fevzi Beye: "Ye dariilfünun hey'etimize karşı Ur. Tahlıs'l;'e h~y'etlen _enkaz 
devam edildi. Pırlı::acılardan ba.zılan ter, sus,. dediklerini iş.ittiğini ilive burada tösterilen hüsnü kabul altından naışlen çıkarmaga de-
ile mlitıeTYtt bir çok samiln nrdı. etti. Meselede mevzubahis §alısın fevkalidedir. · vam etmektedir. Geçen gec~ 0-

Akvam meclisin e 
him bir münakaş 

M. Aenderson Cemiyeti akvama 
devletlerin silahların tahdi 

siyasetine bağlı olduklarını hatı 

Eski ittifak usulünün canlanmasını 
cemiyeti hoş görmeyor -

Gcçen muhakemede lapatı ..OCUt ede irim olduğu aorulunca. Muhiddin . . baca ve Vera Cruz ıeyaletlcrınde 
meyen phit meb'us Refik Bey, tah- Bey: Maarif Nazırı ve Atına darül hafif zelıcleler hissedilmiştir. CENEVRE, 20 A.A. - İh- didi teslihat konfe 
lifi oıiiteakip istima edildi. Reis Hi- - İyice bilmeyorum, dedi. Maz:- fünunu namına hey'etler ve ta- zari tahdidi teslihat komisyonu bir muvaffakiyetle 
di Beyin ııuallerine töyle cevap yer- nun bu §&lıadeti de inkir etq.: lehe tarafından istikba'l edilmiş nun mesaisi hakkında M. Qui- sini temine, hararetli 
di · . . . . - Kabul etmeyorum. dedi. b" · ka d • ~ f d · da ed ek be ~~Zıya aı~de ri.ki ~ Avukat Hamdi Emin Bey kalktı.. ler ve şereflerine ır resmı - Karadenizde müt- nenes e .ucon tara rn an ven- vet er yan 
yeti tahlı:ik etmek ıçm HaJan Fenı Hakan:tami.z sözleri Hasan Fevzi bul yapdmıştır. len rapor münaııebetile Akvam yet vermiştir. 1 

Beyi ~~tık.. ~u.maileyh _Ke- Beyin ağzından işitip. i§itmediğinin Hakikaten Türk münevver hiş fırtınalar Cemiyeti meclisinde tahdidi tes M. Fon Curtius, 1'-
mal Zıya Beyin hainin.tan oldugun- Muhiddin Beyden aorulmasını talep 

1
._. ka burada yapı- lihat hakkında ehemmiyetli bir son'un bu davetine· 

dan Y11_n•nlıl~ra h_izmet ettt.·.ğinden ettı·. genç ıgıne rşı .. k ,ı~~~ - · · .. 1 · h 
l h" tın mim· olduğu muza ere ac~.~tır. gıru soy ernış ve ta 

bahsetti 'V'e bırdenbıre tebevvur ede- Mlıhiddin Bey işitmediğini söy- . an ~~ıra. ura sa 1 
.. d"k . (Baştarafr birinci sahifede) M. Hend~rson Akvam Cemi~ hat komisyonunun 

rek Kemal Ziya Bey aleyhinde hare- ledi. Ziya Bey kalktı: /ngillz Kralı Corç na şuphe yoktur. Bunu gor u . • .: .. . . 
kete tıqladı, dedi ve salonu terkeder .. . . . . . LONDRA 19 A.A. _Hint ten sonra anlaşılıyor ki iki mil bir çok motör, hatta liman riya yetı1 .hazası ol~.n butunk devtahletdl~d~n kındMa bazFı teCnkı~tU 
ken maznun bağırdı: - Mutccavınn busumetıru ısb;.ıt ' . 1 t md çmiş zamanların seti sandalı liman binası bile tes ı atın muştere en ı ı tur. . on urtıus. 

_ YüzUne ka""ı söyleyeceklerim etmek ister. im,. dedi .. hadisei ~gal. va- konferansının son cclsesınde M. e aras a ge · · · · ah Ak ~ lan d 
., ili h ed tm hitabcsı'ru' acı ı..>-tıraları unutulmuştur. ehemmı'yetlı' hasara ug" ra""'"tır. sıyasetıne umumı \•e resmı ta vaın azası o var, meb'us bey çağrılsın, dedi. Re- tanıma, m etıme . ızmet ıp, e e- Mac Donald kralın uo. -.....,.. .. • ld ki h da . 

l 'k B kra al 'rd" M . dig"imi tahkik için o zaman ordumu- k Kral üml' .. .. Dünkü nüshamızda Zongul- hutlerle baglı o u annı atır- sıu emnıyet ve se 
ı ey te r ı ona gı ı. aznun. o umuştur eze e şun- p .. .. T" k darulfunun · la .... · · k 1 . . . • . . zun Bursada bulundurduğu yüzbaşı ! .. · . .. .. k azar gunu ur . . dakta parçalandığmı yazdığı- tmışt•r. susu ıçın uvvet.er a 

- Kenddıledin.nm şakhadd~~kababul. et Tahir Nadi Beyin istimaini_ taltp .~ ~_Ylemekt~~: Mb1;1za_,e;ıek- hey'eti buradaki sefirimız Enısl'mız Yunan banbıralı 2500 ton- M. Henderson eski ittifak u- savat bulunması liı 
meyorom, e ve en ısının n ıyc ederim dedi Iennızı gayet buyuk ır <tUL a B file afından şeref- • • · 
ıeisi bulunmak sıfatile memleket ve ' . · . .1 taki ettim Temkininizden ·.ve re . ası tar . f t' d luk Baron Katlen vapuru sigor sulünün yeniden canlanması nu ısrarla kaydetmış 
vatan işi olmak itibarile Reisicümhu- Hamdi Etnın Bey kalkarak: ı e . . p . . · aki etti~ leıııne verılen çay zıya e ın e talıdır hakkında vaki beyanatında,men M. Grandi, emniye 
run teşrifi sırasında bazı hakayiki - :Fırka çatraı altında cereyan e- s~yetı~zden ve ~ p .. bulunmuştur. E · -r r ı dahilinde de sup bulundu.,"u hükumetin Ce- metin, tahdidi teslih31 
kendilerine arzetm ide bata mı et- den bir meselenin bu derece tevessü- tiniz gayerun vahdetınden mu- • .. .. reg 1 unan . . . . .. . 
...,; im, di~ cevap verdi. üne mahal yoktur. Mesele burada ka tehassis oldum. Sizin Hindistan Devrisi gün de mi1h darulfu- Alemdar zadelere aıt 12?0 ton- ~ıy~t.ı Akvam mısakın~ ~uste- ~y~en evve~ rıayet 

Reis: . pandL Nadi. Beyin istimama lüzum 1 tarihinde yeni bir fasıl açmış ol- nunda verilen iki konferansta luk Yeşil Irm~k. vapur~ ıle Kızıl nıt ıtıfaklar~an baş.~~ ~ttıf~kla- şunu.lece~ ~ır .şart 
- Susunuz, diye ihtar ettı. yoktu~, dedı. . . . d • kaniim Bütün Hin- bulunmuşlardır. Konferanslar tepe ve Kandillı motorları ve rı tanımak ıstemedıgıru soyle- takdire tabı bır esas 
Refik Bey kalkarak: , Reıs, Tahır Nadi Beyın ıştımaı d1:1gun:ıdaza lh" · mnuru'ye dan sonra İstanbul Hukuk fa- bir kaç mavuna karaya düşmüslmiştir. M. Henderson bütün hü taleasında bulundug 

B b. f ka 1 · d ğild' · · uh k · .. .. .. d ki ıstan su u ve me -- u ır ır mese esı e ıı-. ıçın m a emenın onumuz e per- . . k··ı ' · k' talebesi tarafm t" kumetleri ileride toplanacak tah eylemiştir 
Hasan Fevzi Beyin avukat Kemal şembe günü, saat ona talikine kara- ti tesis edecek olan netıcelerı u tes~n es ı . • ur. . ' · · 
Ziya Beyi tahkir etmeıidir, dedi. rıru vcrdL daha şimdiden umit ile görüyo- dall; Turk ar~daş~ar şcrefıne aKrade~z fı~ınası. yuzu~~ 

Bu sırada Hasan Fevzi Beyin ve-ı Muhınakemden çıkıldığı zaman, rum verılen çay zıyafetınde bulun- den zarar bır mılyon lirayı mu-
kili Hamdi Emin Bey geldL Mütea- Hasan Fevzi Bey, koridorda meb'usl B. dan M Mac Do- muşlardır. tecavizdir. Liman idaresine gö- Çok çocuklu ailel 
kiben hazrr bulunan frrkarun kaza Refik Beye hitap ederek: w:' sokııı:a · d k k . . k b' · d re nüfusça zayiat yoktur. Bun-

. · Mub"dd' Be çağ ld nald bır nutu ırat e ere , on Şimdikı Yunan a ınesın ~ • 
reısı ı ın Y n ı. - Meb"us B. yaptığınız iş, doğru h" .. . tin h"küm . . • 1 lardan başka fırtınadan evvel 

Kendisinden meselenin tarzi ce- değildir. Mahrem bir meseleyi hari- f~.ran~ta us~u ruye u tik ıçtımaı mu.avene~ nazın k~tn Karadenize çıkan Sebat Koruca 19 vı"}a" yette altıdan fazla ÇOCUgw •i 
reyani aoruldu. ce ifııa etmek, hrka disiplinine muba surmuş oldugunu beyan et - M. Yasonıdes ıle başve a et . · . f !Al t " 

Muhittin Bey, ifadesinde meb'us liftir. Teessüf ederim. Halk Fırkası- ten sonra tali komisyonlar tara müsteşarı, olan M. Papadatos Ş~le vapurlarının hır. .e a re e .. b" •J 
Refik ve Şefik Lfıtfi Beyler huzurun- nm teşkilatına memur bir meb'us o- fından verilmiş olan raporların İstanbul Hukuk fakültesinin es ugradıkları zannedilmışse de on uç ın aı~e var 
rla Hasan Fevzi Beyin bir şeyler söy lacabmız, bıınu, ne maksatla yaptı- al kat olmakla beraber Hin- k. zunlarıdır Türk darülfü- vakıt limana gelen telgrafta bun .A 
!emekte old •ğunu, fakat mumailey- ğınızı bilmeyorum zannetmeyin, de- ı ~uv < •1 k k esasi- ı meh y' . ·fi bu eski ar- ların limana iltica etmek sureti- ANKARA 20 (Telefon) -!yor. Bu ailelere veriltıl"ı 
hin göriiltiılü hallerini bildiğinden mektedir. dıstana ven ece ~~u nun e etı şcre ıne . d k ld ki b"l- S h. ı.o. 1 ' . 19 ·ıA . A . . 

k l••·-dar 1 dığ .. 1 eli. D t .. .. h 1 yı' vu" ctıde getirmek ıçın mukta- kada~lar tarafından verılen bu le fırtına an urtu u arı ı ıh ıye ve""' etıne vı ayetten sıhhıye vekaletı bır ın pe a ....... o ına mı soy e avarun evessuu ve eye<:an ı ,. . . . . . . . . K ·ı d.. u d 
Meb'wı Şefik Liltfi Beyin suallerine safhalar irae eyleyeceği tahmin edil- zi ciddi esasları ihtiva etmekte çay ziyafetinde sefırımız E?'ıs d~l~ıştır. oruca~ı ~ un g~ce gelen mal mata nazaren mem- zırlamıştır. Madalyan 
cevap 'ttmlekle metgulken,. meb'us mektedir bulunduğunu söylemiştir. B. ile refikası ve sefaret erkanı Buy~kdereye g.elmiştır. Seyns~ lek:tte 6 ~ faz~ Y3:şayan ço- ıünde hıfzıssıhha 

K nferans mesainin fasıla- da bulunmuslardır. fainın Karadenız vapuru da salı cugu olan aılelenn mıktan 13 t b' e 

Avrupa birliği teşkili .• o • , lm' . S fırt d b" d f 1 d rını utan ır anne, v d am etmesi için itilaflar . . • . 1 men ge tŞtır. on ına an ın en az a ır. 
sızc:ı- ~~ d b l kta Çay.,ıwafetinin verıldıgl ote Seyrisefainin hiç bir zaran ol- Dig' er vilayetlerden de malfi zünde hıfzısıhha kf' 
akdı mutaleasın a u unma - d M · ,., · ı il refikasmın •· ·ru ı 6 

• • 0 , z e . ıı enıze os e mamıştrr. mat bekleniyor. Umumi yekıl- mer ıyet tan o an 
dır· D nald Hindistanm da bulı.ındukları a~aşılmış v~ Fırtına esnasında aKradeniz nun 45 bini bulacağı zannedili- ni 1930 yazılıdır. 

(Baş taralı birinci sa.hilede) ııe meselesinden sarfı nazar edil . M. _Mac , 0
. i~in merkezle kendilerini gören Turk talebesı de bulurıan 67 (! .. ) tonluk Kü- A 

dıkları tak
dird k .~-· . .. miş olmadığını ve binaenaleyh ıdaresı mes ~lfuet .. li 1 hararetli surette alkışlamışlar- çükpınar vapurcuğunun ne oldu Gazı• Hz. Ekalliyet mekt 

e er~retı mu~~ ıSovyetleri konferansa davette ve eyaletler e teşnı ~ec -~ e_r dır. • • da d" e vakte ka- •• k ı· 
kabilen evvelden haber vemıegııisticale mahal bulunmadı"ını ız tarafından deruhte edileccgını . .. gu h~ . un? ç tur çe mual 1 
teahhüt etmektedirler. h · · A . 'hg clı beyan etmiş ve Hindistan muh- M. Yas'onides zıyafette Tu~k dar L~aı: ıdaresıne ~a.ı.fun~t Ankara 20 (Telefo 

. .. . . ar etmıştır. vrupa ıttı a te d . tir Hindis- larak bir nutuk irat etmış gelmemıştı. Bu kadar kuçuk bır C t • h t 
M. Hımans bunu mutakip ık şebbüsünde oSvyet aleyhtarlığı tar olacaktı.r h.~~ş : b' f de içe~ .. İsmet Pş ve M Ve~ gemi ile Karadeniz seferi yapıl- umar esı seya a e airf vekaletince ecnebı 

tısadi karg~l~.~vcut.~ld~~- bariz ve gayri kabili münakaşa itan mer~ezı k u 1:~~ ı'.;in~ hU :~ze~o~u:arafmdan ıa'kip edilen masma nasıl müsaade edildiği çıkıyorlar yet mekteplerindeki 
ça Avrupa bırlıgırun mümkün dır. Bu fikri gizlemek için komi rasyon o .aca ':'e . İ . . . . 2 . sinde iki milletin anı hayret görülmektedir. !arının terfihi için_ tc 
olaınıyacağıru söylemiştir. syonda sarf olunan mesai Sov- kum7tlerile .~ı~ ngı!~z~~ biri~~:~ ~:;{:ştiğini ilave etmiş- ~:purun akibeti hakkında endi- ANKARA, 20 (Tel~f~m) - p~akta~ır. A~dıgım 

M Procope hali hazırdaki yetlere karşı mücadele etmek meclısten mure ep ş \ . T" k' d y · d Reisicümhur Hazretlerının cu- gore, vekalet bılhassa 
· • .. . . . h , t lt· d toplayacaktır. Bu tır. Nazır ur ıye en unanıs şe var ır. . .. .. k r· k 1 ·d 

buhranın mahiyet ve sebepleri- uzere toplanan kapıtalızmm Av 1 ey c ~ '1:. a. 
1 

. f d -1 lmi" olan muhacirlerin Tahlisi~•e idaresi memurları martesı gumı seyahata çıkmala- 3: a ıı~et .. me teı:ı ~rnı 
. . . • 1 k tl' d 1 · d muhtelıf hukumet enn e eras tana ge ., ' h leli lımlerm ucretlennın ytı 

nı tahlil etmıs ve amelı çare o - rupanrn en uvve ı ev etın en .. b al'" b" .. . dost bir memleketi zi- Karadenizde Rumeli Karabur- rı mu teme r. . • 
' lı daha sa f d · - · · .. yonla olan munase atı v ıı u- ır gun . f k d kabil olup olmadıgını 

mak üzere Avrupa !arın 1 r ı. n~zar e emıyecegını gos- • ta fı dan idare edilecek yaret arzusu ile Türk hakimi ye nu civarında Kuduzderc mevkı- ır a grup un a k d' 
vasi mikyasta yekdiğerine mü- 1 ten_nıştır. o~vy.et Rusyanın kuv 1 ~u~ .. d r~ n selesile harici tinde bulunan eski yerlerini inde denizde bir ceset bulmuş- ANKARA 

20 
T 1 f _ me te ır. 

tesanit olmalarını tavsiye etmiş 11 vetı ve kapıtalıst devletler ara- ~ılr. u 1.~ aa me·ye terkedilmis dost ofarak görmek istedikleri- !ardır. Bu, zabıtaya bildirilmiş- alk f k ' ( .. : 1edon) Ankara 
· d h .. d ındaki r· · • t 'k ı ış er va ıı umuını ' . . H ır ası grupu og e en ev-ve en zıya e maz arı musaa e s men:ı. 1 sıyası en n a ar\ .1 h lh" muhafa- ni de söylemıştır. tir. . . . ANKARA 20 (Te 

millet maddesinden inhiraf edil ağını yırtmaktadır . olup muma.ı ey ~u u Bunlardan başla ne tahlisi e ve! ve sonraki ıçtımalarmda ıı:u ' . .d 
. .. . d - •za ve ekallıyetlerın hukukunu Yunan nazırının Türkçe söy- . . . . . y arif meselesini müzakere etmış ~u yaz Aukara Ista } 

mesı luzumuna kaıl bulun ugu CENEVRE 19 A.A. _Ha . . . f k lii.de salii.hiyete .•. Ah R . B ne lıman ıdaresınde yeru bır ka- . ınşasına başlanacaktır, 
·· 1 · · • temın ıçın ev a Jedıgı nutka met eşıt . . 1• k tır. • 

nu soy emıştır • vas ajansı bildiriyor. Avrupa it- 1 · 1 aktır 1 k b' zaya datr ma umat yo tur. munun planı bir Aiınao;. sa ııp o ac · Fransızca o ara ır cevap ver- .. .. d k 11• tihadı ihzari komisyonu M. . kk" t . f Fırtına yuzun en araya otu hassısı tarafından haı 
.fzveıttyanın bir makalesi Grandinin bilamühlet ve bilika • .. • mıs Y~ teşeAnukr e dmış kır.ed"l ran gemilerin tahlisleri teehhu- kar fırtınası başladı. tir . 

Amenka komunızın Resıt B. ara a a t ı en • k d K . 
MOSKOVA, 19 A.A._- Tas ydu~art Tüt"kiy~ ~le _R1;1syanın 

1 
• Türk-· Yunan misakının ehem- ra ugr~m~ ta ~~· Minare boyu dalga omedı Franse:ı .. 1 

ajaruo~ buaınyor_ı lzvestıya ga: ko~syon me~aısıne ıştırake da a eyhınde miyetinden bilhassa bahsetmiş .. ~~ıbetı henuz anla~ıl~~yan İNEBOLU, 20 A.~ ... - Fı~- leri çok rağbet goı' 
z.:tc~ı, Avrupa _ıttihadı _ihzan lve~ı, ve M .. '!~tuleskonun ~- VAŞİNGTON, 20 A. A. - ve iki memleket arasında fikri ~uçukpır..ar ~~puru ko~ur nak tına şimdiye kadar ~orulme~ış ANKARA 20 (Teli 
komısyonunwı ilk ccıscsınden Bnandın_m~azalarına.t~vfı- Komümzm hakkında tahkikat tesriki mesai lüzumunu kaydet lıne mahsus_ı~ınde.: ta~~~~ v~ bir tarzda devam edıy~r .. Deruz- K di F ' sarı'•' 
bahsederek diyor ki yaınız M. kan Cemıyetı Akvam harıcındc- a ma -a memur ve parlamento mistir dır. Bu Ereglıy~ gı ere o~ur de dalgalar 7-8 metre ırtıfamda omc . ~ez ~ 
Grandi. büyük bir cesaretle ki devletlere hangi meselelerde ~ p ınJan mürekkep komisyon . .. . . : aldıktan sonra limanımıza done ve sekiz on mil uzaktan patlama nm temsıllerı bura~~ 
Versay muahedesi esası dahilin teşriki mesaiyi arzu ettiklerinin ~~=me aldı-ı mazbatayı kongre Türk muderrı.s ~skı Yu~ıs- cekti. ' ğa ve sahili müthiş bir surette ka u~and_ırdı. ~azı eli. 
de bir Avrupa ittihadı tesısine 5?~~ası hak~ındaki t~rl.e- ye vermişti;. Bu raporda yapı-ı:anm d-~~o~;:sının anasıbol~~- Akdeniz.de _de fırtına vardır. dövmeğe devam ediyor. Sahilde te~lsıller~ heesıne Tatıl 
ımkan olmadığını söylemiş ve rını uç saat muzakere etmıştır. lan tahkikat neticesinde varılan e:~_nu soyle kı tc:ıı. ~fnr; u~n Geç vakit limana gelen malQ bulunan kayıklar parçalanmış, rctı .e ~nhata a.rş~~tl 
bütün devletler için müsavi hu- M. Grandi, M. Fon Curtiusun f 1 r zikredildiği sırada ko- 1 Turk d~~o rıısısı 1 e. unan e mata göre, aKradenizdeki fırt1- evler yıkılmak derecesine gel- rı:etıru ız ,ar ettı. u 53 
kuk talep etmistir. Bu meselede muavenetile takririni şiddetle n~.ı~e t~·-·n Amerika için öldü- lmo'<rasıs.ı .arasındakı rabıtayı na ve kar tıpısı biraz hafiflemiş mistir Harar henüz tesbit edil- ıpecheur? reu~es tefli tıİ 
birinci dereced~ alakadar olan müdafaa etmiştir "?:~ısb. ıgt~hlike teşkil eı-ig"i yaJkaydetmıştır. tir. Vapurlar seferlerini yapabil me.miş.tir. İnsanca zayiat vok- bu gece 'kalbın varı 

. 'h rucu ır ' k d' · oynanacaktır. 
Fon Curtıus, susmayı tercı et- ı zılmlŞ Amerikadaki komiinist Ahmet Reşit B. bundan son- ı'he te ır. . . tur. C · 1 1 ds 
miştir. Acaba Almanya bilahare y fırkas:nın gayrikanuni: olduğu- ra Türldyede Cümhuriyet inkı- Zonguldakta emsalsız bır Hararet tahteasıfır l dere- amı av U ann 
ittihadın maksatları müzakere eni sene bütçesi nun ilan edilmesi, ecnebi komü H\bınm tarihçesini yapmıştır. fırtına var ceye düttü vehane~er ka1dır1 

edildiği zaman mı bu rwk.~ya tetkik olunuyor nistlerin Amerikaya girmesini 1839 senesindenbe~ Türkiye~e Zonguldak, 19. -. Gece saat İki gün~en beri devam etmek Ankara 20 (Telefoııl 
temas ede~_ek yoksa - İngıliz - , , men için muhaceret hakkındaki ileri atılan. ~u~t~lıf tece?d1;1t onda başlıyarak -~kiye kadar, te olan sog:mıar r?.sathanede~ mi avlı11arındaki "":ı 
Fransı~ ~uzak~ratından - tevah I An~ara ~O (T~lefon) -:: B~t kontrolun kuvvetlendirilmesi, har~kefferını h~lasa . etmıştır. ~on.?11lda~~ o_n !1ç sene?~n be- alma~. ma~1;1m~~a.~ore,_.daha ~ır kaldırılıp kalldırılın~ 
huş ettıgınden dolayı bu mese- çe encumenı yem sene butçesı- komünist Amerikalılar ile Ame- Reşıt B. Umumı harbın sonun• rı gormedıgı bır afet halinı alan kaç gun hukmunu surecekttr. selesi üzerinde Ev1'l" 
leyi hiç mevzuu bahsetmiyecek nin muhtelif fasılları üstünde rikad:ı bulunan komünistlerin da Türkiyenin uğradığı teca- karayel fırtınası karada, bilhas- Dün de gene hararet asgari na- müdürü Niyazi Beyifl 
mi? İngiliz teklifinin mahiyeti tetkikat yapmaktadır. Encü- vatandaşlık haklarından malı- vüzlerden, ağır mütarekeden sa, denizde çok mühim hasarat !:ıs bire kadar düşmüş ve azami: sordum. Dedi ki: ıô' 
gayet sarihtir. Fransanm Avro men şimdilik bütçesinin vari- rum edilmesi, komünistlik lehin bahsetmiş, büyük Gazinin mem ve tahribat yapmıştır. Rüzgar ancak 3,5 a yükselebilmiştir. - Henüz bize bu yoiSı 
patla ~akkümü işine gelme 1 dat kısmını tetki~ etmektedir. deki propagandanın men olun- leketi ~urtardığını, .~~i~iy~ye birçok evlerin ç~tılarını uçur- Şeh~deki 5?ğukların, ~a şey sorulmadT. Fakat ~f. 
yen İngılter~, konfer~nsın kapı I Geçen sene tahmıne tetabuk ~t ması ve komünist te~k.ilatı hak yeni. b~r hayat verdıgını ılave muş, bu arada bırço~ d~ baca .r1 rad~ni~de ıc~~yı Ahükmcden Ş~?- !erimizin avlusunda ~P. 
lannı fevkalade genış açarak meyen, fakat bu sene de Malı- kında adli takibatta bulunı;nağa etmı~ır. kılınıştır. Mendereğın lıman o- detlı şınıal ruzgarlarrndan mute ve, gazino gibi yerlert

0
jjll 

binnetice ancak bir takım mü- ye vekal.eti tarafından ayni mık mezuniyet verilmesi hakkında . • .. . . A nündeki kayalıklarına düşen Ba vellit olduğu anlaşılmaktadır. masına muarizız.. .11 
zakerattan başka bir şey çıkma- tarlar konulan kısımlar iyice 1 bir kanun çıkarılması teklif edil . ReJıt B:. ınd ~ur~ . ıstık!!~~ ve ron Katlen vapuru baş ve kıç ta Fakat rasathane bugünlerde kar hiç bir yerinde mabe~ 
masını istiyor. M. Brinad, Sov- tetkik edilmektedir. Ancak bu miştir. 1:ık.ılap muca e esı~~· ~ :r- rafları parçalanmıştır; kazanla- yağmasına ihtimal vermemekte 6 unda böyle şeyler Y • 
yetlerle Lehistan arasında bir hususta bir çok memurlardan sını yapan bu nutu ın ıye er nndan ateş fışkırdığından vapu dir. Sadece kuru soğukların da- AJ" k h eti 1 
harp vukuunda Almanyadan as müdürü umumilerden izahat al Feci bir tren kazası tarafından hararetle alkışlan- run bakıyesi yanmaktadır. ha bir müddet devam edeceği ·1 arar ey'f ıc 
ker geçirilınesi salahiyetini maktadır. Herhalde bütçede Ma mıştır. 7 metro irtifamdaki Mendere söylenmektedir. ANKARA, 20 ( e 
Fransaya veren Cemiyeti Ak- liye vekaletinin tesbitine naza- BOSTON, 19 A.A .- Eks- Türk Darülfünun gençliği bu ği aşan dalgalar tahmilat vinç- Bugün hava bulutlu olacak, Meclis istida e~c 
vam misakının 16 ıncı maddesi- ran, tadillat yapılacaktır. pres, bir varoş treninin arka va- rada çok mükemmel bir intiba lerinden birini devinniştir. rüzgar şimalden mutavassıt ese- Karar hey'etince hak 

11 

ni mevzuu bahsetmekle büyük Maliye Vekaleti masraf büt- gonlarile müsademe etmiştir. 50 uyandırmıştır.Atina şehri Türk Liman içinde de birçok san- cektir. rar verilemiyenlerdetl·r 
bir siyasi hata işlemiştir. çesini tertip eden her daireden kadar yaralı vardır. On ikisinin darüllünunlular tarafından bıra dal parçalanmış ve iki motör Alınan malumata nazaran ne gelen istidalara ?a' 

Bu sözlerile M. Briand, Sov- altmış suafük bir listeye ce- hastaneye kaldırılmaeına mecbu kılan bu güzel intibam tesiri al işe yaramıyacak bir hale gelmiş Anadolunun bir çok yerlerine bata hanrlayaralt rı~ 
vet Rusya aleyhindeki ınüdaha- vap istemiştir. rivet hasıl olmuştur. tmdadır. tir. İlikleri donduran sert bir şiddetli kar yağmaktadır. kamına takdim ~ece 

... -- . rn~ 1 tir ısıınoau 
r'.ünku - · 
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ANİ 1931 e E - Ankara aodde.i 
ııt adreai: Milliyet., la. 

ÜCRETLERİ 
lciye için Hariç için 

oo lı:unıı 800 kuTut 
50 .. 1400 " 

., 27~ ti 

• MILLIYE'f ARŞ.ı\MBA 21 KANUNUSAı'll 1991 

Mektef!iler müsa~.!.~~ • Şehııdcbışı Milli sinema bugünden 

Türk - Japon (' I 
dostluğu B i H O L O L L O l O (Luı) nitt ilk ses ı te ıöz O 

87 mci haftanm 4 üncülüğü
nü Darüşşafaka lisesinden Ha
lil Bey kazanmıştır. Yazısı şu
dur: 

2 saatlik mütemadf kahkahalar filmi olan 

BEL İLAH MÜBlBEl' 
şaheser filmini takdim c:decektlr. Ayrıca: FOX halihazır dünya Haftanın en mühim haberi Ja 

pon prensi Takamatsu Hazret
lerinin memleketimizi ziyareti- havadisleri g-österileceğl muhterem müşterilere arzoluııur. Raına-
Je dostluk hususunda atılana~ ı zan mün~stbetile matineler 2,30 4,30 suvare 8,30 1030,da başlar 

dnndır. .- . 1 ~-, 11!!ill!:~~~7f.::::'.~~-- Tokyodaki Türk_ Japon ce .~ Harı.il, .hayat, kaza ve·otomobil sıgorta arınızı ~-

-..l sorguya çekildi .. 
ev ı Genç isyanıkamilen nakşi şe

Loı1, yhler~nin ın~ifetiydi. 
Nıhayet ışte Menemen hadi-

Jo~si Bektaşiliğin softalığa en 11-

fi-: tarikat olmasına mukabi 
lıılyenca, ·ilik softalığa en yakın ta-

Kr tarikatıdır. Gerek bu hu 
(i gerek mahiyetindeki 

'e arkasından habaset-
filmindo llkd\m ede, için adam kandıra
bldlsesldir. Biletler şlL 1 A b kın tı 

Telefon : Han ıra rş r. 
.-------cıe feyz alıp Mene 

BuKJio yalnız m}lakşlbentlik hav 

geri verilm~ 
en 1>üabalar 10 kuruı 
• ınatbaay:ı ait ~er 
ıniiracaat edilir. 

'ııl.ırın nıea'uliyetinl 

. . • h~ · · lan muhte ~ Galot:ıda Ünyon hanında kAln 0NVON slOORT ASINA "41tlt? 
ınıyetının . aınısı o - I • 
rem misafirimiz arzu edilen dos Yaptırınıı. 

..-ıı--: luğun taraftarlarının başında ol Türk.iyede blla fasıla ıcrayl muamele etmekte olan 

Programda: (len hemen te
m\brahim tam 

SEVMEK 'lakşilikle-
- 'rediyor duğuna hiı; şüphe yoktur. u·· N y ON 

Bu mülahazaya binaen prens 
Hazretlerinin Türkiyemizi zi
yaretine büyük bir ehemmiyet 1 

atfetmek lazımdrr. Asyarun en 
uzak noktalarında bulunan bu 
iki hükfunet, yekdigerine karşı 
besledikleri samimi dostluk his 
lerile aralarındaki fersah fersah 
mesafeler her gün 1 

• - z daha 

. li 

··············~ gız 

ALINMASI DAHA 
LA TIF ve SİZİN 
fÇlN DAHA iYi 

en çok 3,5 en aı 

Ugün rıızgir mOtevusıt 

bulutlu. 

kump•rvasma bir kere ueramadan sigorta yaptırmayınız. => 1elefon: Beyo/!fu • 2002 ...ıı 

• En bilrük Fransız artisti ve "ŞEFKAT. liıak- Morina Balık yağından Emul-
J?i ı MARCELLE CH ~r,. 1 •iyon Skot ciğerler için sıhhi bir 

• muh vvl olarak ıdi yağdan üç defa 

iç- çamaşırı münakasası ı Bu·· tu··Sonn ııaı •• H; olan :~tu:U••ctll olduğu ispat olun-

ay Vitaminleri zonglo olup Morina 
Alt deniz ticaret mek tehi müdürlüğünden: •k yağı mükemmel bir mukavvi 
Yerli malı mubtelifülcim yedi kalem iç çamaijlrı 29-1-931 tari- fil · d k k d · '•tm•k için kireç n soda tuz-

1 küçülmüş bulunuyoc ~ten ci
hanın haset ve takdirleri karşı

sonra blloıecemlzin ~·il•dllmiı sında koca bir inkılap y(lratan 

mın e pe ya ın a ...... sınemırışcmlmıştır. 
hine müsadH pcr eınhe giiııü .saııt üçte ihalesi icra edilmek üzre .. •OOOOOOOOOOOOO•OOO~nn yegtne telıibl sayesinde 
miinakıısai aleııiyeye vazolunmnştur. Taliplerin şartname ve niimu-

U kı fdtlı _ • Türkiye i1e, elli se~.e .~ibi. çok 
gmdan sonra, P Soldan sağa ve yukardan qagı. kısa bir zamanda buyuk hır te-

esi gibi gazeteler- 1 - Kamer (2) Ufak (3). Ra· raıkki gösteren Japonyarun 
kım şikayetler, ten- bıt edatı (2) dostluğunun tabii bir netice ol-

ııftvaplar tüter ... Sonra 2 - Tediye kağıdı (3). Nota dugu-nu itiraf etmek lazımdır. 
tlia§ söner, ölen ölür ve ( ) ( 2) Kımuzı 2 . - Ga · H ı · et :veni bir kazaya ue- ' b' ·ıı t ("') No- Bu dostlugu zı azret erı-
ııl Çin Allaha sığınırlar. 3 - Asyada ır mı e - · nin irat buyurdukları nutukları 

atırlarımm da bazı ta. ( 2).. "yük bir hay- kuvvetlendirmiş ve fili sahaya 
ı l:ızdımıaktan b4 §- 4 - Cılt ( 3)' Bu ( 2) çıkacağına ~üphe bırakınamrş-
bir işe yaraınıyaca- v~ ( 3)k ı:ıey~z(Z) · Evin tır. Her fırsat ve zamanlarda iz-
iyi bilıyorum, fakat 5 - Bır re~ ısmı · har edilen bıı dost!luk prens Hz. 
r gibi bu satırları yaz cephesı (S). .. nin memleketimizi ziyaretile 
ncfüni men'edeme- 6 - ~man ( 3). Bir gaz ren- kuvveden file çıkmış oldu. Bu 

~a Yangınlarda görü
Yan.;mda <la tecyüt e

var. Bizir.ı itfaiye 
kafi merdiven yok. 

ek kullanmasını ~il
unun aksini iddia a

he edenlere misal gr-

gı (3). d d 1 sebepledir ki misafirlerimizin 
,, Not' (2' Damar a o a-. . . k • 'd k 
• - p • zıyaretı pe manı ar ve ço 

şan (3). . _. ( 3) mühimdir. 
8 - Garaz (3) Çıh degıl -----------

Bağışlama (?.} 
g _Nota (2). Uzak nidası(2) ne~iktaş ikinci sulh hukuk hı1-
ıo - Para mahfazası (4). Za- klmlljtinden: 

man 1ar ( 4). . Bir seneden -.iy•de htirriyed 

11 _Kemiğin içindeki ( 4). salip ceza ile mohkiim Kamil bin 

( ) Abdurrahmana Beşiktaş Topçu mek· 
· f · d .. ksek Nota 2 · b d ı ,. il ıt aıye e yu • ıc in e mü .izıııı "dm vasi tayin 
zazcrleleri kurtaracak 1 MiS AVRUPA'nın intihabı... edildiği alakodaraııca malum olmak 

d la yoktur_ Yahut var • , üzere i!An ıılnnur. 
na 1 

ŞERF-Fl'\E YAPlLAı GALALA.R 
cı >T!ltyor ... 

e n itfaiyede gaz ve a- f SAN SEBASTIEN ] 
irmek için tertibat t.. Şenlikleri .. , 

ın ılfaiyede tahrip va-! lıuni n pek pkıııd; 

Yoktur. 1 G ~ z E t 1 1' 17 itfaiye de yangın en IJ ft 
kolc.y nasıl ~öner, gaz, ~ ~ -

nelerini görmek üzre Ortaköy caddesinde kain mektebe ve mü
nakasaya iştirak edecd<lerin lstanbul ikusadi müesseseler mulıase
beciliğinc tevdi edecekleri teminatı mu vak kata makbuzunu hıl
mılcn yevın v~ saarı mczktlrda mektepte müteşekkil komisyonu 
mahsusuna müracaatları. 

B~luK TllllBE riliNG~~~ 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. C1 KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni Flanda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

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

gibi bir şekil almıştır 
Milkaf atlar keşide sırasile: 20,0flO; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

!ev yıkıntı, feyezan- K 1 ~ ! t • ~ E Q • · A!}rıyan nası! kurtarılır? Bunu \ 1 O 1 j
1 

halle t:atbik Biletlerin 
~oktur. Çünkü bu bir 1 
tz<ie ise itfaiyecilik ma ) ı' ediniz 1 il 

talep ediniz 
satılmasına haşlanmıştır. 

111 
• ta raptedilmiş tulum-, (Mis Avrupa lı Burkulmaıarda,romatızma· ıı-
tıdır. . 

1 

ya, lumbagoya vosaır buna Cemal Sahir ve Sineına _ Tiyatro 
- filminde göreceksiniz. mümasil arazda haricen ıs- arkadaşları 

ırn ıtfaiye teşkilatının -Doktor va·m· ık tımal edilecek en mükem- Kadıko) huşdill oin<ma<mda hu '-..... Is-.-B-.-0-a_r_il_l_b....;e_d_a_y_i_, 
.. abiliyetı de temamen mel ve en müessir ilaç ak••m lıir şoförıin cinayeti fodı 

dir. Bütün bunlara i!3ve (Allcocke Porous Plasters) -(l___ h h " " -h· temslllerl 
b; k B fJ,ıstal;ırını Suadiycdc Bagdat dlr. Ağrıyı ııayet seri tee- 'küthr birinci "'' ULl1" ·•- llu ak>anı 
.re sik daha var. U kin eder. kimli~inden: ISTAlılBUl ıcını(Y"' saat 21.30da 

k etmek onun tirakisi caddesindeki köıkümk 12-2 ye P' ~·fi~ fü}in Gsküdar $.rii kuyu n ı.ı.ı.ıı W 

Filminde: yann akşam 

.~!!"!,~~.!!!~,~~-~11 N 
"!QQe:ee~Q00 Yarın akşam ••••••llOOO 

MAJIK SINEMASINDJ IJ 
SESLi ve ŞARKILI > 

iki btiyük film bird•n: ALEXANDRE KORDA' nıo eterle J 
~lARIA KORDA ile MIL'fON SlLS ıarahndan temsil eı.n 

K A N L 1 V E ·N E D 1 K 
ile Z.manımızm en tğlenceli lkı komikleri 

84MllC41 KOHEN ve kELLITAYYARECI~ -
..ınun<lar.: 

,ııyri mtiba
d• yazılmış 

MAXiM 
iL <tihkıklarıııı 

~~:nu .•• li931 çar
• • - ~ _,, ~an ltlbar n 

1!2 KAnunu.ıni per$embe akşamı • '• Takdiri 

MASKELİ VE KOSTÜMLÜ t :utları. 

ı B~ U 1 .. ~.!.ı~,,.,M_ü ~~.MEB Et?::::· 
: Danslar, dans muallimt, Professör PANOSSIAl 

;ı_ 

•O•~ .... ••...,.. ... tarafından idnre olunacaktır- ...... ~ ...,,,. tiseyln, Pertev vo 

Bu akşam saaı 21,30 d• 

Fransız tiyatrosunda ~ 
SAMARD.JI YUN<\l\i OPERET HEYETi tarafındı 

MA SOEUR ET MOI 

,_ l ::ı'esl 
si 

.ünir Şefik Ei. 
~l 

Yrnnkl pe•şembe aksamı • 

ENAS KLEFTİS STO P ARAD).: 

hanı faciasını biraz eczırncdcn meccanl'n [elcfon Gl ~ ~ .. ~ A•ni Bey aleyhine ikame eylediği Pek yakında TO D AVOLO PEDQ• El. 
111aal'esef o da pek az. kadar kabul eder. \ltıracaat!ar "LL"''o~ll'~ sokağında öP.·60 numeroda mukim ~ ~~ ~ij GQ

3
.p.Pi\Lc·:~Ge E Cuma gOnü iki matiİn. veriltcektir '''lı 

· Yerde yatan hortum edilir nADnUS PLASTERS oıomo\.il iicMinill 120 ve tamirden -Ot n 5. 
-.ın ls ı d j ~ on yedi lıuçuk lir;ı ki ceman 14J resesl 
ed u arın yanın a Zayi ue• ec_za.nede bulunur • ....._ Yazan~ 0v-.-....-."'l'-.-ee··e-'i9e • • ft ....... -.-.-.-.-.-.-.-.-~ S" d H 
va:~~ havuzundaki fıs- bıanbııl ldhalat ~uoırügünden Po•:-._';K·~ • ..,"~~· ,_·iş ~~~"'~i.~~~. ~:~;,.:~~~:kn-~ı·;~~'1• 10~~ n~~~~,1 ,:·'~0.:: Nikoılomin ı•:If-·V··--A'-··5··-·A" MeşhurP~Rı:r-v1 ıy;'"Hı .;T<tQ D -A- -~.·kB~. ~:_! 

1 

• 

Ca~~,.\ gibi kalırdı. Evet 1q 95 namara 19·-12-1929 tarihin.de. - - ' - " • 1111 Nakleden: 
• v ı kliruıı ıohsilinc 7-3-930 tarihinde 

'lk hortuma tesa- almı' oldu•um mokbuı <ence 1.nı 1 A M h B re Uf d !iki · k ' b d s- -- karar wrilıni: v: nıuııı:ıikyhin ik,ı. · u tar · 
d. at bu e · erı a- zayi ettim ıenisini alac•j!;ıın an' b 11111111 Bu akfam •ı tarafıodan ''"ilccek lronHrl<rin blrlnchi 24 lr.tnunu••nl cu~·--11· ır ..... t k 1 b -ıar kt r J\adılwy Sürcpa Sinema" metgAhı meçhul olma,.na rnc nl na- _ ~-

,...,,yrş O a ı ag ~!;inin hükmü yo · ." · ' için ünlfor • _,, ü ık· ı ı 28 ki ı b !I 1 r . I l'k ı "' 1 \ ı·m" Salı ~ününden itibaren operada mına t0>tlr kılınan te'1',ı ıı ihlıarna- •"" vt ınc s nunuun çarşam a günleri sut Jl!,30 t• ' 
da l"il •sa ınsan c e ı yer · 1 m·.ılı 1."bltana blltıl•rd• teıııil:lt vardır, • m 0· ı k "' ~aUh B. fevkalade ·~~lıe< ~üren nıc~I ınaokcme divaohanesınt ta ik - ı ne o ıra - · v 

1ttJa re·ıar.. , itfaiyenin kendini tehlike- AŞK isteyince edilmiş olmap;la carihi ilandan itib,.en Gişe her ııü• sut 13 ten itiba- .•
1 

FRANSIZ TIY A TROSUNDA ven"i~i. 
S r-<aı'yenı'n adedi de rar. ehlı'ke- ,. ·ı r J · t ct·•· ren açılr.tıı·. .. ında b k 1 '"' t sc•ıı ~l n zarın a ternyız e me 16 1 

İ ' d atmasr aş a ar.u..u. ' 1 " lü k 1 ı·ı· e· .. -~~M-1>4>--.11>1"0> ...... >--1~-..o;H.•..,~ e-- H. 
,\kabil içlerın e ye · Ses 1 -'"' ıor 1 1 1 ım takdirde lıiıkınilıı kesbi htlı•t etai• _\\El yaşmrlua •"•ı rocuklar ıi- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f vatanı . . . 'k d kurtarmıyor kı ! - v - ..-e • - ·- - ·- - • - •• - •• - • -----, 

dikkat ke?dım .tehlı e- en FELEK olacajl;ı ll~n olunur. yaırovo knbul edilmez. " 

. renizi takın .n~ ~~- ~a- -- --ide-biraz da-kendilerifedaİı:ar j bir şey. Vali olmakTçiı:;- eloğlü"fyi göndermeye tercih etmez-! gönderiyorlamış. Çok iy-i bir p~yle yapabilirler. Z.ik s. 
r//!1~1':1eı n!efi 89 1 ~lsalar ya?.. kırk sene bekliyor. Benim için ler... şey amma, ben istemiyorum. kesin gözü çocuğun, veresesi 

J&$ * 1 
1 Acaba Nazır beyefendi Haz- bu büyuK. bir ta'kdirdir. Mülkiye Dedim. Ve. . Hakikaten ka- şey amma, ben istemeyorum. ı Kıskanıyorlar, benimıes H. 

··= l retleri bir defa olsun Çatalcaya yi bitirmiş, Avrupada tahsilini, rar verdim: Teklifimi gayet iyi karşıla- miğime sahip olmasını bi.8. 

1 
kadar gitti mi, İstanbuldan öte stajını tamamlamış bir genç i- - Sabah olur olmaz .. Haya- dı, lü hazmedeı:niyorlar. . 

ı sini gördüm;· . Tavsiyeler çin yerinde bir taltiftir. Ayni za ti Beye~ bütün tanıdıklarıma bu Hay hay hammefendici- - Nüsreti lstanbulcl "<11. 
hep bize. H~ın, benim için hava manda dev:Jetin gençleştirilme- işe mani o:lmalarınr söyleyece- ğim .. Vazifem. Elimden gelen laştıralım.. ~-----J 

.. .:~:::::;:~:.::..::..:..-:;:::":'.-::--;:;;:;-· hoş. Bir defa içine girmişiz. Ce si yolundaki teşebbüslerin de ğim ... Ve •. Herhalde sen git- gayreti gösteririm. / Diye, tesir yapanlı ohtı ıd~ Domaniç 
- Etem JZZE1' henneme de git deseler gidece- ta·bii neticeleri L )yle şeyler ola meyeceksin... Dedi. Ayrıca, Hariciye müs- mış .. Denemez. Faka1ına 11- m • orma

i'im. Fakat, sen.~ .. ne yapaca- bilir. Fakat, bütün bunlar. seni Dey~, onu te~ine çalıştım. teşarı Sakıp Bey; de sö:ı:~edim: b~r tiir.1ü .. kat'i karar_vt"ıCQi llıı ,f.: eşsçe~~ 
... ]{üfretmeye başladı: - ~layı bırak canım.· ı ğım? .. Beraber goturemem:. Bu t~ad~~ e~el olacak ~şler- Hem, ı!ave qe edıyordum: - Nüsreti Bagdada gondert- k~ ... _Dogrudan dogr t 1 lll çam eşcarı 
tkılmaz herifler. İnsan Dedım. . , 1 rada kalmana ben tahammul e- dı. Şımdı ımkam var mı kı ben - Gıdersen beraber gideriz ... memek için sen de çalış!.. bır pıyangosu da olar.~' itibaren bir ., 
azsa imza etmeden ev- - İşine geltneyor galı~~... ! demem. İstifa etsem yazı~.Bun seni brrakabi.leyim?.. Bunu hiç aklı almayordu. Üs O <la: dem ki, devlet teşki1Ştf'r"7.arf usulile ve 

,,ıı ~ere Ni.isret buraya gel.. Diye ~ülerek devam ettı" a- ca sene haves ettiğim, e:nek .. B~ları söylerken. sahid~~ tüstc bir .kaç_ defa sordu: - ~ekeY-·· leştirm~k istiyorla>:ıç f>ı 305 kuruş be-
,..-, ra~dada vali yapıyoruz.. - Musteşara zaten altım verdiaim meslekten olacagım. gozlerı yaşarıyor, scsı teessu- - Sahı mı?.. Dedı. Bakalım ne olacak?.' kıymetlı eleınanlan.,n-~edeye vız olun-

sın ? •. Deye sorar. Kera- tomu dayadım. Tas<likteı; çık- 'Hem~ ben başka ne işe yara- ründen titreyordu. En ihtiyatlı - Gider misin?.. Herhalde, bunlar biri birlerinin getinneye çalışıyorıa!..ıd 1-2-931 çarsam. 
akıllarına gelen işi yapı- madan evvel teşebbüs edın:• ge- ı rım ?. _ Bundan sonra, yeni bir olmam lazım gelen bir andı. En - Demek, gelirsin ha. • • hatırından çıkamazlar değil de bu niyetle tayin eıar~ Bursa ormaa 
· Ben kim Bağdat valili- riye getirtilsin.· .. ~ğer benı ne- işe atılamam. Ticaret yapa- basit bir sözüm, en küçük bir Ben de her soruş tında: mi? .. Nafıa Nazırı, aksi nasıl isbat edilir? ... ':ır. T~lip olan. 
?.. Bura~a kayırılacak zarettc; fazla goru;yorsanız ta: marn, bir şirkette memur ola- hareketim onu kırabilir, aleyhi- - Sahi. . - Rica ederim.. . '' * * •de 5072 Ura 

anu vardır, onun icin. yin edilece~im başka yer mı maın. Vali, müdiri umumi mu- me fona hükümlere sevkedebi- - Gideriz.. Diyecek te Dahiliye Nazın: Aksam üzeri Hayati Btıouvakkata ile 
de ~asırmıstım: , yoktu? .. De_?ım. Bana feragat avini, şu bu ol da sonra gel bil- lirdi. Hem ben de samimi bir - Gelirim... - Olmaz... ne aradım: vesalklnl havı 

llaii.da<la seO: nasıl gider- ten, fedakarlıktan, v~~ana mem hangi şirkette hangi fren kanaatle bunun böyle oluşuna Dedim. Ondan sonra,_ neşe- Diyecek değil ya?.. - "Meclisi Vükelada,. ma~susu~1; 
hizmetten, genç ve. ~u~ev- gin ağız kokusunu çek! üzülmüştüm. Uzun uzun onu te lendi, her vakitki cici, sevimli, * * "' ler. . . \ ·~•ın~ını gor-

oınuzlarını ver valilere me.ml~ketın ıht1 y~- _ Fakat, valilik senin için selli ye çalıştım, şuh, yaramaz Nüsret oldu!. Bugün kendi kendime düşün - Ne yaptınız. Dahili• n.1 ıra: :,•m•.n 
cından bahsettı, bır suru nası- hakikaten terfi değil mi?.. - Ben de çalışırım .. Hayati ''' * * düm: 'zırı Beye söylediniz mi?.yesı • .. d: .•şchır 

~iç nasıl olacak. Basbaya hat verdi durdu. Dedim. Beye söylerim. Diger tanıdık- Hayati Beye telefon~~ .söyle- - Acaba Nüsreti ~hsus mu Diyecektim. Ben, te1c;;
1
" mu rıyet~e-

i kola verip gideceğiz.. Hem anlatıyor, hem kızıyor- _Evet hakikaten terfi. Be- lardan rica ederim. Sen git- dim: Bağdada gönderiyorlar?.. parken Nüsret ge<ldi mü;::~tlı~uaaı·~a'' 
• Sortlu: nim yaşımda hiç vali yok gibi mem. Dedikten sonra kavbctme - Kuzum, Nüsreti dada Çekemi~enler, bı. "lek a ··~ber hiç iyi .... 
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ursadaki akaret!. .,1 

Sabık mut~met?net~~ 
dava edıyor: •.• ~.~~ ~ Kambiyo 

·p-~z.'e!. ~.2.' kf 1 ' 
'• ''" •. . "\ ~\ \ 7 

<f. "'I ~ Nureddin Münşi B.e ÇO az a. Vapurcuların şiki-
,. emal Ziy~ B. ile Hasan_.~? 

7
7; .. ,.. ~ mukabil hücum yet ve talebi nedir? 

arasındakı dava devam~~ ~~ \ '! Ticaret Odası raportörü Ha'<- Konsorsiyom bu İstanbul ticaret odasl Deniz Kara Ali çet 
~ <>' 'il \ kı Nezihi Bey. afyon meselesi dola- ticareti komisyonu dün toplan- muhakeJ11 

Buru 20 (Milliyet) - ŞehriıııU- Refik Beyin ~ ~ ·~ ~ • yısile Ticaret borsası baş kimya- hafta da 100 mıştlI' 
Je ııayani dikkat bir allka uyan~n b~r şekilde\ "'% \ \ ., ,, geri Nureddin Münti Bey tarafından Bu içtimada vapurcuların ıi- yarın başla 

kanına 
~an Gene o! Rekabet 

arasmdll:i hakaret davuma bugün rum. ,'% (!\ ~ ~ '% <# (),,ıtll\ ~ - Nurt'ddin Miinşi Bey, konırre- _ • _ _ rak vapurların gecikmelerinin ki sabah celsesinde, 
devam edildi. IrarbcıJardan bazıları ter, ' ~ ~ ~ ~% ~..., v_-. ~ -;::. de bir tüccarın da ismini s6yleyerek, önüne geçmek üzere dahili li- uzun seneler şakavet 

• (Ba 

larına 
tnak. 
kaha 

Ve 

~;;kil;!!t~;e~~::1zi ~ ::::!3~ \ ~~~ ~. ~ .... • ;:~id~!~:~ı;:;~ dün mukabele ede· bin isterling aldı,. kayetleri nazar, dikkate alına- Ağrrceza malı.kent 

ile mü~ bir çok samiliı ...ardı. ~~~ 7 O:, :;.' ~ .. ~ ~ ~ ,. öyle olsun diye tatanbul borsasındaki afyon satışları Salahiyettar zevatın manlar arasında hamule mani- da dolqan meşhur 
G~cn muhakemede ispatı TOc\lt ede ki r'\ '(. .<. ,. ~ '° I'\ • >1' nın, uydurma e1aslara istinat ettiği- f 1 .. .. kl .. · e 
meycn plıit meh'us Refilı: Bey, tah- '\ "T7 ~ %,..:. ~ .. /~ 1 ~ oir kasıt yok .. fakat ni, - müstahsillerin bu hallerden za- kambiyoya esto arının gumru ere goste- tesinin muhakemesııı 
lifi DjÜteakip iatima edildi. Reö ili ., ..,. ~ ~ "' ~ ·-ı;, •• • • ' •ar ettiklerini ve !.mirde liiboratu- rilmesi mecburiyetinin kaldlrd- caktlr. 
di Beyin suallerine göyle cevap ve-. "\ ~ ~ % ~ ~ :ıusebbıp te mı yok ! var yapılamamasının sebebi, •tzmir dair verdiği izahat... ~sı. ve. vapurların ~ev~~ım~. b~ Maznunlardan bir 
di: ~~ 1-, ~ O · ~<t, ".(,: , borııaamdaki tt>cirlerin müstahsil a- Son zamanlarda havaların ny~ ~htıyaçl~rma aıt gu~ruk. ~ cürümlerine temas ed 

_Kemal Ziya aleyhinde ri~ -,; ~\ ·v <>' ~ • l~yhlne. JW:da devam ~rzusundan ile- muhalefetinden dolayı durgun- lerının transıt mm .. '."lelesı gıbı idam cezasını müstel 
yeti tahkilı: etmek için ıu,an rA .\ 1' \A -: k 1 rı ııeldıtlni beyan ettı. luk geçiren ihracatımızda yeni gümrük resmi ve.nim .. eksiz .. in ğundan muhakemeniıt 
Beyi ça~tık. Mumailey • ~~ :-. ı N dd' M" . B d" kü be 1 h k" 
mal Z·,.,. ıı-..:" L-'-' -tan :;-;, •• ' .n ure ın unşı ey, un - bir faaliyet başlamıştır ya1>tırı ma. smı temın .1.çın u u- yanı dı'kkat safhaı\ar 

ı- ~:r-........, •• " ~ yanatile morfin miktarı belli olma· • . . · . 
dan Ynnanhl•n. hizmet.~ "T7 ~ ~ soy- dan yapılan afyon oatışları uydurma Salahıyettar bır zat demış- met nezdınde teşebbusatta bu- ği anlaşdmaktadrr. 
bahsetti •c birdenbire te~ ~ ~"' ~ dır, demektir, oözU ile eski beyana- tir ki: lunmağı kararlaştırmıştır. 
rck Kemal Ziya Bey al' ~ ~ %-. \ tını kısmen kabul ediyor. - Son bir hafta zarfındaki dur- Bundan başka gene dahili Zevce katilinin 
kk•ente ~~nı, bad~~e· \. '; O '! sında kavga Kısmen diyorum, çünkü Nured- gunl.uk geçmiş .".e yeniden başla- limanlar arasında vapurlara ait talep edı"lı·y 
~- .,.. ~ · ı B d yan ıhracatm tesırıl borsaya ehem- . l . . 

Beyın· ~a-y1n e:.. ':>,.,.. din ey, kongredeki beyanatın a; miyetli mikdarda kambiyo gelmiş- pratıka muame esı.1:11~ de k~.ldı-
~ .-a oturan sabıka- 1 satışların bugünkü şekilde devam tir.. · nlması muvafık gorulmuştur. Kadıköyde zevcesi 

söyleniyor. ile Keçi Nuri ara 1 etmesini tüccarın milstahsil zararına H k k 
1 

ki 
I / cerri menfaatte devamı için bir kasıt Bu hafta başındanberi konsor- Komisyonda bazı vapurcular antmı ıs anç r a 

.-ga çıkmış, Beyaz Nu- siyom. takriben (100,000) tngi-
1 

b h ·yeyı 't umru" "k mütekait Hakkı Bey Esnaf çadır • · N · · d" k 1 · ı olarak ııösterıni' ve hatta ihtikar ke- . 1. alrru evazımı a rı e a g .. 
-<:Çı unyı overe c enıze !imesini dahi kullanmıştı. ız ıraN ştır. · .... d ı Üsküdar müstantikli kuramayac atmışsa da yetişen polisler tara Konsorsiyomun elindeki kam- takyıdatı yuzun en vapur arm 'k 1 fından kurtarılmıstır. Borsa, Oda vasıtasile Vekalete biyo stoku artmaktadır. Borsada bu ihtiyaçlarını transit şeklin- p~lmakta olan tahkı a, 

Bazl açık arsa ve m ıdanlar gönderdiği bir raporla, Münşi Beyin satış müdahalelerine lüzumuna gö de gümrüksüz yapan ecnebi li- cıhetile, Hakkı Bey, 
da bir takUll cıına:fın çadır ve Ç ~ d ,. .. .. 

1
1 daha dün afyon satışlarında almasını re devam ediliyor. Vaziyet iyi- nıanlarında yaptıklarını mem- muhafazası altında 

• . . Ol'.:ugunu uşurmuş Hasl.ıt1e dlJşelitıdt inleyen arzu ettiği şekli istemişti. dir .. , leketimizin bu vaziyett~n mü- tevkifanesine nakledillll 
t,.~ kurarak Öte beri sattıkla- ı•otondaşlardan blrisı Bu itibarla İstanbul borsası, kim-
---.,öriılrnÜ§ ve bu halin şehrin Çemberli taşta Tavuk pazan:n yagerlik vazifesini gören bir zat ta- Buğday ve arpa him bir zarara uğradığım söyle Hakkı Bey, bu G 

> • h 1 1 diğ' da Faik Bey hanında oturan ah- Agopyan hanındaki facia tahki- rafından haksızca itham edilmemek ı"stı"hsala~h mişlerdir. sebepleri hakkında: 
lii rn.an:ta.asına a e ver . 1 1 çı Ahmedin'Zevcesi Bedriye H. katına dün de dtvam ounmuştur. ıgerekti. Hatta Türk sancağrnl taşı- _Siz bilmezsiniz! 
aşılml§ oluğundan bu kabı! bir aylık çocuğunu düşürdüğün M~ddeiumumi n:ı.uavini .Şefik Bey· Ben, bu itham.l~r karşı_sında A~- yan bazı gemiler de boya ve sai- tin kabahati pek çok 
,afm rnen:lilmelerine karar 1 den hastahaneye kaldırılmış ve ı ve •h1~. vukuf ta~ muteşekkıl bır .he- karad~ ~ongre. reısı Rahım . ~eyı~ İstanbul Ticaret Odasına ge- r ibi levazunı bahriyelerini ec çok adamlarla go"ru"•u"vr> 

1 

-~·- yet, dun de facıa mahallınde kefışte nazarı dıkkatını celbederek, ıkı mu- .. . e !?! . • • , 1 

•erilmiştir. ve tahkikata başlanılmıştır. bulunmuşlardır. Fakat miıtemadi tah him müessesemizden şüphe uyandı- len .raporlara go~e, (~9~0) s~- nebı lımanlardan tedarik ediyor nu, bile bile kabul ed 

;por işlerine dair anketimiz 
kikat ve keşiflerden elan bir netice ·a- racak haksız söz inin mü•ssir olma- nesı zarfında bugday ıstıhsala- !armış! Nihayet cinayet günü. 

1 ıınamamıştır. . ı ma~ını ve zapta ge<;iri!mcmesini rice! t'.mız .(2, 789,973) ton, arpa is- Dünkü içtimada deniz tica-. mma alarak sokağa çı~ 

Spomizamname.sinde yapılan 
adilat muvafık mı ? 

Yalnız anlaşılan bır şey varsa, o ettım. tıhsalatı ( l 497 607) tondur . retinde men'i rekabet meselesı rahim Ağa bostanına 
da; işin içinde i~mal ~e .. tetbirsizli.k, Bun?an sonra mesele • ?enim~e 1 İstanbul' tarikile ecnebi mem en tazelenmiş bir hayli mü- · ~• 
bulunmasıdır. Dıkkatsızlıgı ve tedbır Nureddın Bey arasında degıl, ala- . g e ' mız zaman, yaptıklarI•" 
sizliği görülen 1stelyanos tevkifane-' kadar müesseselerle kimyager. bey leketle:e aynı zamanda 35,oo.o nakaşalar ve hasbıhaller olmuş- birer anlattım. Bana Re. 

da H. 
temek 

ye gönderilmiştir.. 1 arasında olmak ikti" eder. ton bugday ve 3640 ton arpa ıh tur. verdi, ileri geri söyleıı 
li vükuf, filmlerin yanında ~-, Yalnız Nureddin Beyin şahsım raç olunmuştur. Bu hususta vapurcuların yal yanamadlm, tabancaıııı. 

hin g ül 

ı:.:;b'us s;fntlc Reisi Fethi Tahsin Bey tadilatı 
yakılmadıkca. ateş alamayacagı ı hakkında kullanmış odugu dedikodu nrz Seyrisefainle değil, kendi ve vurdum!,. demektedı 

kanaatindedir. O .esnada fil"'.lerin 1 mahiyetinde baıı ifadelere maalesef Şarapçılık inkişaf aralarında da ihtilaf çıktığı anla 

cevap usip ve muvafık görüyor 
yanında bulunan bır hamalın cıgara cevap vermek mecburiyetinde idim. Hakkı Be~', ida;.1 
ateşi attığından şüphe edilmiş v~j . .. . . . ediyor? şılmıştır: mahkemeye scvkedilrn' 
hammal dtrd•st edilmiştir. Müddei- Afyon hakkındakı sozlerımın dın- KOIJ\!Syon, mesele hakkında 
umumi muavini Şefik Bey, hadisede1 len~m~?.iğ.ini v~ bana; "İn aşağı!,, . .. .. ki raporunu Oda meclisine ver-

i b' .. k be . ka kast ihtimalinin az olduğunu söyle-1 denıldıgını tasvıp etmış olan N':'red- Tıcaret Odası raportoru Hakkı , d • . . ık b . l 
- - ır mura a ım nı hazırlan- mektedir ... Filmlor dün de yazdığı-ı din Bey, bu tasnilerle çok nazik bir Nezihi Bey, beyanatın~a; Ticaret O; mış ol ugu ı~ın .~rt u ı~ e S •' kongrede spor ni- mıştır. mız veçhile 6 bin mefrüşat ta bin hava içinde müzakere ve münakaşa- dasınca yapıan tetkıkatta umumı meşgul olmagı luzumsuz gor-

\ bazı tadilat ya- Bunlardan maada hey'etlerin Türk irasına sig~rtalı bulunmakta- da bulunmuş olan birinci ziraat ha1"9ten sonra şarapçılık istihsalitı- müştür. Ticaret bahriye müdü-
(8af inkilali veya azalarının istifası dır. k?n.gr~sinin s~mi~iyet ve nez~k~ti- nın a~aldığını .v~ ~u~a in~i~arm da rü Zeki B d.e raporunu vekale-

..... ıaddeler hak- halinde, kongrenin ı'nikadına Faciada yaralanarak Senjorj bas· nı ıncıtecek bır soz söylememış o- sebebıyet verdiğını söylemııtı. t "nderdig" ini ve kanunun çık 
!ur. Dün bir mubarririıniz bu husus· e go dıklan tak "-" l'f . k da h • ti • · 'h bi tanesine kaldırılan dört yarahnLı b ki kt b k . ..,..., muhte ı tır. a r, eye ere aza ıntı a Kongrenin devam ettig" i müddet ta Müskirat inhisar idaresinden tah- masını e eme en aş a yapı-k b len ev _ .ı4 k h kk sihhati iyidir. k 1 le a ı tıııuo bazdan Türk a ı merkezi umumiye veril- H'd' d h d t hl'k zarfında hiç bir azaya. hiç bir kimse: kikatta bulunmuştur. İdareden ~u lacak bir şey a madığmı söy tcahh'"t e . . . . ca ıac esnasın a, an a e ı e 

u 'Sparc1'ı bır adım atıl- I mıştır . içinde kalanları kurtarmek için bü- "İn aşağı! .. dememiştir. maHlmat verilmiştir:. miştir . 
M. Hirı;p<>nl da yanlış hare- 3 - Kongrelerin toplanması yük bir fedakarlıkla çalışan Galata Esasen afyon mevzuunda benim .. t~his~~ idaresi ~_rapçılı~ın teden- İstanbul Ticaret odasına Ce-

tısadi karı dığtnljndedir. için yapılan tadilattır. 1 karakolu muavini Mehmet Bey has- söylediklerim, afyon istih1al ve ima- nısı.nı degıl, tarakkisını temın etmek- neve konsolosluğumuzden son 
ca Avrup. ~et e'.cendi kanaatimi- Kongrelere iştirak eden umu talan~ıştır: . . . . latının tahdidi hakkındaki beynelmi tfedırt. ve ~k~r slde~_c. ş~.r~~llarıkmızt d~a ne- gelen bir :apora göre, İtalya ha-
- B . . . . . • • . Muddeıumumı muavını Şefık B .. Jel mükavelelerle konferanslara ait ase ın yu se ıgı goru me e ır. . . _ "h . 
ola{Tlıyaca . ıdarecılerımı~.ın mı ve mınt~ka merke~ı ıle .Fe~.e I tahkikat hakkında kısa<a şunları söy bulunmakta idi. 1 İmalat ve ihracat için ciddi bir nçten zeytın yagl ~lmak 1 tıya-

M. Pırleı?ih, !'ı muvafık gor- rasyon ve ıdnıan hey etlen mu-
1 

ıemiştir :. T d k d' . . k d .. şekilde çalışılmaktadır. Şarap inhi- cını duymuş ve mubayaatınrn 
·ıı · · k d " . . ren e, en ısının ongre c soy~ . . .. . . .. . d 

buhranuı:. messı ennın ongre e rey ver- - T~kıkata deva":'. e?ıyo- lediklerini kimseye söylememekliği- sar resm•. de on ku_ruı .değil, beş ku- muhım bır kısmını Turkıye en 
ni tahli!Mülakaısine mıntaka bi- mek ha~kından malı.. .rum. bırakıl j ruz... Keşıflerı bugun bıtırdikten mi rica etmişti ruştur. Şı~ede ve şışesız olarak satış temin etmek istemiştir. 

l b ıh h d sonra tahkikat evrakını saliibiyet- · serbesttir. T' d b h mak üzei reisi -utbol federasyo- rna an 1 assa mu ım ır. h'k' d' d •. Dedikodudan hoşlanmadığını için ıcaret o ası, u ususta a-
vasi miklcinci rlethi Tahsin Bey 1 Kongrenin her sene toplana- tar a ıme tev 

1 
e ecegız... kendisine cidden cür'etkarane olan •. Şarap ,ihraç _edenlere m~şk~l~t .de lakadar tacirlerin nazarı dikkat 

tcsanit 0 baqJıy,: bilmesi için mm taka V'! kiüp mu • ' • ....._ beyanatının şahsıma ait olanlarını gıl, azambı 1teshıl1ilt yakill'.ıldıgı gıbı, 1.~- !erini celbetmiştir . 
~ ahh 1 h hl Dersiamların maaşı tekzip etmesini ve meselenin bu su- racatta u unan ara o başına uç 

ve en ziy FethY. nizamnamede r .as ~rı ar.ı;':a arınıntemini • • retle kısa kesilmrsini telefonla ken- kuruş prim verilmektedir . ' • oı• • 
millet maı.n,+ .. : kafi ve faideli pratık bır şekle so~ularak, . her verıııyor disine bildirmiştim .. İzahatim zariırt Dahilde de iyi şarap imal edenle-
mesi lüzum sen~ srrcul~n~_d·~:n~~· he! Ankara 20 (Telefon) - Bir bir müdafaadan ibarettir. re; şarapçılığın ilerlemesi için maki- Ticaret borsası ne 
nu söylemişkalırsa, şimdilik iyi ~ap aşı ması ım anı ası o muş müddetten beri verilmiyen ve Ü Söylenecek ve isbat edilecek di- ne ve fü1lt verilerek yardım olunmak k ? 

c1ttlmıştrr. ur. zerindetetkikat yapılan dersiamı ger şeyler de vardır. tadır: ~ülasa inhisarın te~!•i i~e şa- yapaca . 
lzveıttr;ada nizarrınamenin da-ı - Netice itibarile bu tadilat !ar maaşlarının ven'lmesı· dı'va- Borsada afyon sa"•larının tanzi- r~p ıstıhsal~~'. a.~almış degıl, ıdare- Ticaret borsası idare meclisi 

k'f 'd' M _, nın gosterdıgı suhulet ve yardım sa- .. .. 
ve daha ziyade tatbik a ı mı ır. emnun musunuz? h b t · d'l · mi hususunda Nureddin Beye de se- yesı'nde artmış ve daha zı'yade ı'nkı'- dun toplanmıştır. Son gunlerde, MOSI'. . . . N' . d •. . .1 m mu ase aça vıze e ı mış ve 

ı olan hır şekle getınl- - ızamnamenın egıştırı e- 1 k f' t M !' kal t' b'Jd' nelerden beri mühim vazifeler düş- şalına çahşılmaktadrr. borsa aleyhinde vaki olan bazı 

Mahkeme~erin ih 
lan teshil edi1İ 

Adliye mekanizmasııı 
ha sihhatli ve daha seri 
işlemesi için pek mühilll 
esaslar tesbi t edilmekte 
anlaşılmaktadır. Bu ııı 
mahkemelerimizin me 
tip kadrosu da ihtiyaca 
mediği görülmüştür. . 

Haber aldığımıza göt!~" / 

ye Vekaleti, mahkemele!' . 
katip ve saire ihtiyaçdar tfl 
kında müddeiumumilik!C 
tamim göndererek ııı• ~ 
talep etmiştir. Müddeitıl'~ .. 
likler, ihtiyaçları tesbit ed 
en kısa bir zamanda vt% 
bildirecektir. 

Yarın ~--~an 11 
zyi 

l; 

a1ansı b. teşkil olunan nı"zamna cek daha bir çok noktası vardır?· .e
1
y ~y~ Da ıy~ mlve e ın~:t 1 ı mektedir . 

n mıştır ersıa arın mu era A beyanatı dolayısile Nureddin zı:tcsi, 1.m' erun' de konuştuk Ancak yukarda söyledi- k' . . . - caba bu baptaki vazifesini ifa tesi aleyhine bir ıgını 
k · · · • . . . '. • .. ım maaşları da venlecektır. için şimdiye kadar ne yapmıştır ve Münşi Beyden gelecek haftaki 
OınıBY<Jı, bir tadilat projesini gım gıbı, ımkan ve zaman mu- V , . müstahsilleri zarardan kurtarmak E l • f l içtimada izahat alınması ve la- yazmıştık. Davaı :e-

Gilya 3 milyoı 
istimali yapıldığır-• v· 
lan asılsız neşri y ne 
Müddeiumumilik aze. 

bahse~ere.':' ~·- ·ıakıt müsait de- sait değildi Fakat kongre bir. aızıar kontrol edılecek için kuvvetli teşebbüsleri var mıdır.,. v enen çı t er zrm gelen muamelerin yapdma- z:ı mahkemesincJl'UY" }Iıl: 
Grandi, buyuk esaslı tadilatı sene sonra toplanacağına göre, Ramazan münaselıetile vaizleri • •oı• • , Fatih evlenme işleri me- sı tekarrur etmiştir. tıne başlanacakt kdı"el;J;: 
Versa. Y muahed.~in bir sene za:. i göze çarpacak nizami sakatlık- bizzat müftü Ef. intihap ve tayin e- murluğunda dün atideki çiftle- B . 
d b A 1 derek k• dı'l• · 'k · t' T' l b . . Nureddin Mü~i eyın borsa , 3·a·•(J·a. e _ır vrupa. 1•ecru'"beye ve bu !arı peyderpey ve tecrübeye isti · n 'rın• vesı a vermış ır. ıcaret ta e esının rin nikahları kıyılmıştır: " kan lmad - Vai?ler, evveke tavzif edilen ho- meclisince istifaya davet edilme 
ım o ıg~e yapılacak tekınaden tashih etmek daha hayır- ca efendilerdir. Bu sene hariçten hiç Atina seyahati Fatma Makbule Hanım-Ö- si muhtemel görülmektedir. Türk ocağ:-./hnsil, 
bütün devletleilt. Maamafih ak- lı olacaktır. bir kimseye v5ız vesikası verilmemiş A. . . • mer Osman Efendi, Emine Ha d f d 
k~~ ~lep etm':ıktalar değişmiş-il Neticeden memnunum. Kuv- tir. ıoo kıdar hocaya vaız vesikası l~ tıca~e.t mekte.~ı 30 kan~- ntm-Kemalettin Efendi, Hay- Tohum İstasyonlan e t~ri efs.erl 
bınncı derecct vetli bir merkez bu kadarla da verilmiştir. Bunlar. ancak tayin edil- nusanıden ıtıbaren somestr tatı- · H H" . A" S Türkocag" mda 'lisan el 

d'k' · 'd d • ı· k M k b' f rıye anım- useyın ga, a- İktisat Vekaletinin mühte-Fon Cu~;ran tadilatın esas hat çok şeyler yapabilir. Şimdiki 1 .erı <amı • ve zam,nın a vaız 1 yapaca trr. e te ın son sını f H Al' Ef d' A rine ilaveten usulü m . 
. t'r lf k . d k'f' k . d edebileceklerdir. talebesi sömestr tatilinde nisti- ıye amm- . ı en .ı. ' :ı:-şe lif mıntakalarda açacağı ıslah 1 f ı 

mış ı . bunlardan ne gil?i fai- mer ezın e a ı uvvetı var ır. Müftülük vaizlerin bir listesini f d d k A . b' k"k Harum-Remzı Efendı, Sıdıka istasyoııllan geçen sene zarfın- ve usu Ü de teri dersler iJJ' 
ıttih~~~n 'ettiğinizi söyler misi .. Yarın Burhan Beyin Fikirle- dini müesseseler müdürlüğüne gön- a e e. ere tıaya ır tet ı se Hanım - İsmail Efendi, Gül- mıştır. Şubat 931 den it 
edıldıgı .,.,.. rını okuyacaksınız. dermiştir. Dini müesseneler, vaizler yahatı yapacaklardır., süm Hanım _ Nuri Efendi Fik- da büyük bir faaliyet göster- bu dersler Kemal 1skencll 

· · ki B h ıo .. .. k • mişlerdir. Bunlar çok faydah temas Deg" iilen noktalar üç cep ıçin miıra 'pler tayin etmiştir. Bun- u seya at gun surece riye Hanun _ Sadık Efendi f . 
1 

. .. .. tarafından veri:lccektiı", 
Frans?arzed Cuma günkü maçlar !ar Fvatıih~larsı kıontrohl edecse·kılerdir. . ve gidecek talebeye bir müder- Fatma Pakıza Hantm - Bekir' olduğu için, aalıyet en onu- müddeti 4 aydır. Dersıerı.ı 
hus e' a , utana met, u eymanıye, ris riyaset edecketir A _ müzdeki sene tevsi edilecektir. 'f . 

~ -. - Şiıye kadar yalnız ida- İstanbul Futbol Hey'etinden: Beyazıt, camilerinde yeni harflerle · ga, Makbule Hanım - Musta- Bu sene Adapazan ıslah istas- tı ade etmek istiyenlerııı 
le~ı hiç .-n:ta salahiyeti olan halkı hayır müesseselerine yardıma Ôteberı" satan dı"lencı"ler fa Efendi, PaJkize Hanım - Meh yonu 15,000 kilo lSlah edilmiş kitabetine müracaat e ' 1 g ı 23-1-931 tarihine musadif cu- 'k · ı mı. n 1 

•j umfye, fenni salahi- .. .. . d'l k l'k ve ı tısat ve tasarrufa riayete davet D'l .
1 

_,, 
1 

.. met Efendi. patates tohumu tevzi edecek- rıca o unur . 
gayet sar 1erilmek suretile itti- ma gunu ıcra e ı ece ı maç- eden mavyalar kurulacaktır. ı encı eue yapı an ınuca-

da tahai\ lan: dele neticesinde, son zamanlar- Eminönü e\!llenme dairesin- tir. •••••••••i!illl~ 
pa yük icra ve temsil Jk" . k" K d k'' d d "k'hl k d'l 'f Ad 1 h · t ı "it ıncı ume • ı oy Tevzı'at muntazaman da bunların adedi nisbeten a- e e ru a arı a te ı en çı t- ana lS a ıs asyonu vası- y k 
yen ngı \is edilmiş demektir. T k B - '. . 1 H' 1 :! d' ·ı d ki f • iarını fevk • k b" ''k op apı - ogazıçı saat 1 a- d d' zalmıştır. er şun ar ır: tası e e pamu arımız ıstı aya enı çı 

ını mer eze, uyu k R" .. B evam e ıyor D'l ·ı· - · · · G' . H ş tabi tutulacaklardır . Rize nü-binnetice <..· d d h'J' em uştu . ı encı ıgı ıtıyat eden bazı ıizın anım - Mehmet a-
zakerattm.'1yhhe. end, b~ 1 ıye'.. Kasımpaşa - Totönya saatl2,45 Gayri mübadillere tevziata kimselerin zabıtanın takibatın- kir Bey, Mı.itia Mediha Hanım- mune fidanhğı, şimdiye kadar Anafartalar kuınandll~ 

·:e sı ıye en ırer mu- H k R .. t" B devam olunmaktadır. Arazi tev dan kurtulmak için kibrit, kun- İsmail Sadreddin Bey, Vartu- 6,000 portakal, mandalina, fls- MUSTAFA KE~•I>• 
masml 1hndurulmak suretile de a em uş u · · · d" b' · ·ı · · y - · · · t k f'd t · tm' t' İkt' t 1• 1 

Yetlerle . . . . s· . . k T k . S zıı un ıtın mış.tır. arın, ya- dura bagı ve saıre gıbı üç beş hi Hanım - Aram Efendi, Man- l ı anı evzı e ış ır. ısa 
l uı temın edı.lmı~tır. . dıncı ~me, a aım ta- hut öbür gün müsakkafat esha- kuruşluk sermayeli kutulan el- yo Hannn - Sofokli Efendi, Vekaleti lS!ah istasyonu ve fi-
tarp v orsunuz kı, boyle bır yomun a bma para tevziine başlanacak- !erinde taşımak suretile dilen- Zari.ıhi Hamın - Manoel Efen- danhğmm tevsiine karar ver-
ker g~hemiyetli bir kudret Beşiktaş - Anadolu saat 11, Ha- tlr. Bu husustaki haznılıklar bi- ciJ!iğe devam etmekte oldukları di, Sara Hamın- A1i Efendi, Za- miştir. 
Fransaya kem Niyazi B. · ·ı · · 
va. m misaerasyonların Olı'mpı·- G tın mıştır. görülmüştür. Esasen bu kabil bel Hamın - Edip Efendi, Zey-

alatasaray - Süleymaniye 12, Tevziat .büyük bir intizam kimselerin malum v(' mahdut nep Faika Hanun, Agah Efen-
~ ~evzı:ı11 temaslara ait pro- 45, Hakem Refik B. dahilinde cereyan etm&kte ve olduğundan bunların da mene- di, Mari Hanım - Krakel Efen-
bır sıyas·'· hltçeleri merkezin Ve B ko 14 4• H h" b" i~ d ·ı 

B 1 va - ey z saat , .ı a- ıç ır Şy, te mey an verı - dilmdleri için alakadarlara emir di, Ermü:ı Hanım - Ohanis E-
u soz er •tutulmak suretı'le kerr A 'f B k · • • rı . meme te,~_ır !\>,- virilmiştir. fendi. vet Rusya ate,.... -

Niyazi Bey geliyor 
Evkaf umum müdürü Niya

zi Bey birkaç gi: ,, __ , · , .,- - • .,.., 
· · .. m ır. 

ile mü!Akat -Renkli harlta/8 

, Fiatı : l lira 
ıc'iimma tt•bauı ıaıı, ' 



-

Dün bir kısım • 
ı .. ümhuriyet Halk Fırkası kongresi Kı~E.çe ____ h_o_c_al_ar daha sorguya çeki 

- (Başı birinci sahifede) (Başı hirinci sahifede) olmak dolayısıle değil ondan ev Genç isyanıkimilen nakşi şe-
, (Ba• t f · . . ·ıed ) d nun tevsi edildiğinden, Beyog . . ~ ara b.irmcı sahı e u . .,~ 1 tanbulda her hangi bir müsabakaya ıştı- bu muhasebcciyı· taı ıdığını ve velce rubaiyat dersi okumu.ş- yhlerinin marifetiydi. 
1 • lundakme tülveten s · · .. d lm O k ti d d N'h · M 'd' arına ve sınıflarına şamil ol- d b' k bakım yurdu açıl- rak etmek ıçın musaa e a ası i&minin Ahmet oldugunu ve ha- t~. ma sa ayaz ım emış- ı ayet ışte enemen ha ı-
llı.ak Üzere milli ve siyasi bir fır· da_ ~aç:~~ hulasai hesabiye- lazun gelir idi. . . . .. fızasının zaif olmasından dola- tır. sesi Bektaşiliğin softalığa en ıı-
ka haline inkılap etti . d:;ınbahsediliyordu. Hey'eti ida Filvaki ~~zelli~ !P.bı bı~ mu- yı Mehmet Ef. nin söyledikleri- Müteakiben Hafız Cemal l·al zak tarikat olmasına mukabi 

Ve bu fırka ile medeni bir . saı'sı· hakkında münaka sabakaya gınlmesı ıçm musaa- ni ancak simdi hatıriamış oldu- dınlrnış ve bu da Osman efendi nakşilik softalığa en yakın ta-
. remn me · d' ·ı 15 l'k b' h k k ld - f ·ka d G k b h !et olarak yaşamağa !ayık d rapor tasvip edildi. de verilemez ı . ğunu söylemistir. ı e sene ı ır u u u o ugu savvu tarı tı ır. ere u u 

ir • şa an sonra ·· ş· d' apılmakta olan tah L' ı· b h.- h H f nıı söylemiştir Bundan sonra susiyeti gerek mahiyetindeki 
. z~et ile her türlü idan, Müteakiben beşer azadan mu- . ım ~. y 'd H b- az ra ım oca":"~ ~. ız k b' k. 
1Yası dini · timai inlalapla-

1 
· amname hı-sap kikata gore Naşı e anımın u Cemal vasıtasile kendısıne gon- te rar ır me tup okunmuştur. gizli perde arkasından habaset-

ı Yap~ı:. ve ıç . re~e~ 0 an n.~z enleri i~tihabı- gün vekalet emrine alınması bir derdiği bir mektup okunmuş ve Bu mektubu da Hafız Osman !er işlemek için adam kandıra-
H:alk için ve halka doğru o- ve lay~~· encum emri vakidir ve Naşid~ Hanı- hoca Ahmet Ef. bu mektubu ta- Şeyh ~sat'a ya:ayordu. Tarihi bilmesine imkan bırakmıştır. 

~~ ezeli ve ebedi şiar ve pren- na gec.~ 1 ü~enler intihabı mın bund~. başka ~r daha hattur ettiğini ve bir sene evvel 19 teşn~ 930 ~u. Mektup~ Şe- Er:nköyünde fey.z lılıp. Mene 
sıbı oldu. Halk fırkasının bütün . ~ne .. enine A- mesl~kte ıst.ıhd~. edılmemek_. birisinin yatsı namazmdan çı- Y~ Esat .<ı:..ve ogluna hedıyeler me~ .cı:'aru:ı~~ Nakşıbentlık hav 
hareket ve t bb'.slerinde esas Nızamname encum . suretıle teczıyesı lazrm gelecegı karken kendisine verdiğini ve gonderdıgı yazılıyordu. vanlığı ettıgı hemen hemen te-
. . eşe u F ruki Avnı veı d . . B d h H'l · .. , İ . ittihaz edilen şu prensibin tecel sim, Osman, a ~ ih .. _ ı anlasılmakta ır. . bu kadının bizi Laz Ibrahım ho un an sonra oca . ı mı beyyun eden Laz brahım tam 
il ve arner sahada tatb'ki için Methi Sait B. Ieı;. lay .a :n~.u Böyle olmakla beraber, ıhra- canın bir odada crkc::[er ve bir efendi kaldırılmış ve Akhısarda bir softa tipidir. 
otaklarda:ı b 

1 
rak 

1 
nahiye, menine Asaf, Naıl, Ab~ülBal ır, cına kendi hareketi sebebiyet odada kadınlar olmak üzere top şeyh Ahmet efendinin kendisi- O da müritleri de nakşilikle-

' aş ana ~" h rrem Naıl · er, d·-· d ed' lışma · " d d'•' b' kt k · · d l"l - ·nı-~- d' l(aza ve vilayet teşkilatı yapıldı. Rıfkı ve ı~~u a. Kemal, ver ıgın en, Y. ı sen~, ça . !ayarak zikir ettirdiğini söyle~ı ne gon er . ıgı. ır m~ up o un nru e aı e ragme.~ ı ~ e ı~oı; 
Ve son zamana kadar bu teş hesap encumenıı:ıe de dd. masına mukabıl, tahsıl ~eli- ğini ve kendisinin bunun üzen- muştur. Hılmı efendi, Hasan !arsa da bu, nakşılıkteki gızli 

kitatın ku t kudretile Mil- Yusuf Zıya, Azız, Sade ~n ı:re 11in kendisine tazmin ettırilece- ne bu nasıl olur' ne mecnunane Fehmi ile 328 den beri tanıştığı. mahiyete atfolunuyor. 
ll, linsı ~vte vd~ . timai vazife Cemal B. ler in~h.ap o~udn uh : ği Maarif idaresince beyan edil- bi; harekettir. d~diğini söyledi. m ve 3-4 seneden bet'i Akhisara Menemen Divanı harbi nak-
1 • ıt ısa 1• ıç vılayet ı are e t · d' - · · .. l · · H ·ı · k . . d .. " 1 . ere devam edildi. Vatanımız ol ~ah~ sonra ,,. . di Re le- miştir. . . Ve bu sözünün işiden Laz bra- gıtme. ıgını soy emıştır. as~ şı er~n ma~ esıru uşure~ ~t~r. 
dukça terakk' inkişaf etti. yeti ıntıhabına ~eçı.l ·· h ~ . Tahkıkat hıtam bulmadan lhim hocanın muğber olarak bu Fehmı mektubunda, zarar ve zı- Aynı salhıyettar zat Nakşılerın 
Geçen sene s~r~:st fırka namı r in tasnifi netıcesınde kk~~ e~- ve tazminat alınmadan Naşide mektubu gönderdiğini ilave et- yan yapmamak suretile zikre Türkiye hududunda bulunan İn 
ait~da teşekkülüne taraftar ol- i~~enin şu suretle teşe u e Hanun~.n memle~et~en a}_'.?~- ti. c:_ı;ı-~ı Ef. ~u ı;ıe~bu götür devam edilmesi tav~iye ediyo.r- gil~z çasusu 1'.'ahut Lavren~le 
ıgumuz fırka ile fikir sahasın- tıgı anlaşıldı· . sına musaade edılmıyecegı ıhtı- medıgıru ve Laz Ibrahım hoca du. Bundan sonra Laz İbrahım m!inasebetlen olduğuna da~r 
münakaşa esası bir defa daha Yeni idare hey'e_tı .. malinden de bahsol~nmakta~t;· da mektubu gördükten sonra bu hoca tekrar kaldırılmış ve Bur- kuvvetli ihtimal mevcut olrlugu 
rübe edilmek istenildiği va- Asli aza: Cevdet Kenm, R~ Bu hususta Maanf Vekıli yazınm kendisinin olmadığım saya ne maksatla gitmiş ve Ka:ıı nu söyledi. 

• inkıiabımızın tabi düşmanla neddin, Necip, Ali Rıza, Sal.ah Esat Bey şu beyanatta bulun- söylemiş ve yazının kendi yazffı seride ne zaman bulunmuş oldu Ot-l b-· lerı·n-
la H .. ·· e Esat B !er. im b'I f'k . d. . · ğ im t e eyanname ~ n bir takım menfi anasısı- Cimcoz, usnu v . . mutşur: o asa ı e ı rın ken ısıne aıt u sonı uş ur. . . , • ... 
harekete O'eldiği ve masum Yedek aza: Saınıh B. Safı?'e - Memle~et ço~u.kla~ın olduğunu ve imzaların da diğer Laz İbrahim hoca ızah etmış den hangılerı dogru? 

.. .Jk. tabaka!~ arasına soku.la 1 Hüseyin ~: . ~se~ muallım tahs~l ve. :~r~ıyelerını. elleı;n~ 1 i~alara ~atabuk etmekte b~~un ve Bursadan şeyh Mehme~ Esa Han, otel, pansiyon ~e sair 
tak ıfsada çalıştıkları görii~u~ mekte!Ji mudın .ı:ı:amı~ ~· t~vdı ettıgırı1:1z muallım~e~ı, dugun~ nyaset tarafından soy- ~a mektup yazıp yazmadıgı su~ yerlerde oturanların polıse ver-
\'c fırkamızın nazarı dikkatını İdare hey'etının ı~tıhab~ zın mevcut nızam ve talı~~t lenmesıne rağmen hoca İbrahım !ine de; hatırlam~orum: bel~ı 

1 
meleri Iazun gelen beyanname-

CeUıetrniııtir . • rnüte3kiP Cev.d~t Ke~ı~ B. s~~ namelere göre hareketı ılk mkarda devam etmiştir. . yazmışundır dc~ış ve .~h?e.1' bır ler nümunesine mu.vaE1;k olarak 
Bu noktai nazardan inkıla- aldı. Ve; teşkılat hey etıl~-~ey şarttır. .. Bur.dan sonra Laz İbrahım suale de, Kaysende muftıyı ta- ancak tayyare cemıyetınde ve 

bııı kemali emniyet ve rnuvaffa· eti mümeı;silenin ~österdıgı em Bu haberi .tıı:n de bugun .Ha- hoca tekrar kaldırılmış ve Ma- nıdığını söylemiştir. . yüz para mukabilinde satılmak 
~1Y~t!c devamı ve Cümhuriyetin 1 nü itimada teşekkiır ederek de- kimlyeti M~llıye ~azetesınde nisada iken ıyüzbaşı Nihat Bey Müteakiben İbrahım hoca ta tadır. Alakadarlar tayyare cemi 
~şaf ve tealisi ve halkımızın diki: gördüm. E.ger Naşıde ~aff~t isminde birisini tanıyıp tanuna- rafından şeyh Esat'a yazılan u- yeti şubelerine müracaat ederek 
1htıYac.lan hakkında fırkaınıZ C. Kerim B i.n beyanatı hanım hakı~ate.n yazıl~~gı ~ı- dığı sörulmuştur. zun bir mektup okunmu~'.u.1'. bu beyannameleri tedarik ede 
Cşk~Iatı dahilinde yeniden bir "- İstanbul teşkilatmın. ço~ bi .~ir muallım ~s~ ve guze.llik İbrahim hoca, tabur arkada- (Laz ~brahir.ı A~adolu dahı.lı?- bilirl:r. :. . . . 
~':tkıkat icrasile tensikine ve teş ümessillerinin ıntı- musabakas.ma ıştırak .etmışse şı sıfatile tanıdığını söylemiş ve de tankatın tamım ve taksırın- Bır karnınızın haldı sualı 
ılatın daha canlı ellere tevdii- muhter~m. ~ ayni zamanda bu hareketı mevcut nızaı:ıına- bunun üzerine Nihadın Siirtten de kendi nam ve hesabına c.alıs- ı 776 sayılı nüshanızın birin-

he1 ~CŞebbüş edilmiş ve önümüz- hap re~i e~:: t:lebin mündemiç me ve talimatru:~eıeı;le bıU:~s kendisine gönderdiği mektup o- tığı zehabı hasıl olunca seyh. Ji'.· ci sayfasında "mesele anlasıldı" 
t dc.~ı .biMik kongrede de dalı~ k~;;:~uğunu kabul ediyoruz .. ~ s~ meslekle kabılı telıf degıl- kunmuştur. sat tarafından ~u ~olda kendı~ı- diyerek 1704. s.ayılı bey~~~m~ 
v llluhım esasların müzakere edil b b .. adımını attıgımız o- dir. . Nihadm Laz İbrahim hocaya ne yazılan tehdıtkar mektup u- kanunu mucıbınce verdıgınız ı-
el ınesı ınusarnmem bulunmuştur. d~ .1:1.g:Uki mesai senesinde bek Keyfiyetin sıhhatın İstan- yazdığı mektubun şayanı dikkat zerine, Laz İbrahim hoca bu zahatı dikkatle okudum. Verile 
, Bu hususta İstanbul teşkila-t~~z. e şamil faaliyet ve hara bul maarif eıtı'.111iğinden sor- kısmı: mektubunda diyor ki: "Ben kcn cek beyannamelerin dört renkli 
ı~ tıınızı teınsil eden hey'eti mu~- ~e t~g~:temıemizdir. . dum. Kanun ruzamnam; ve ta "Buralarda isyan devam edi- di namıma çalışmayorum." olduğu ve ticaretane ve müesse 

~ererı:enizin matlup olan tetkı- e ~ize vaitte bulunurken .aynı limatlar ve ah~amı 1.11.en oI?~k yor. Bundan başka maksat bir İlanı istiklal etmedim. Be.n satı maliyede çalışanların yeşil 
-atı ıcraya yardımlarını v~ k~n zamanda talebinize ı:nukabıl şah ça elbe~te tatbık ed~lir ~u ıtı- kaç eşkıyanın şeriat kendilerine gittiğim yerde bütün hal~~ sıze renkli verecekleri izah edilm.ek-

gr:ye hazırlık hus':1s~da~ı him siyetinizde mündemıç bulunaı;ı barla eger haber dogru ıse Na derebeylik süsü vermesinden i- karşı aşk • ve mutıabbetını . t~- tedir. Halbuki bugün otelcıler 
:-tlel'İni ve beled.ye ıntıhab~la teşkilat arkadaşlarımızdan hır şide hanunın meslektC?,_ ~ak- barettir Yoksa bu isyan şeriat min yolunda çalışıyor~m. Sı~~n cemiyetinden verilen yeşil renk 

llastnda gene .tsta?bul teşk talepte bulunuyoruz .. O da me- laştılılması da pek tabiıdir... için değildir. hatırınıza gelenler dogru degıl- li beyannamenin yukarısında o-
~llıız~n gösterdılden gayret ve sai senesi içinde bizi yalnız bı- Bu hususta İstanbul ı_ı:ıaar~f dir. Ben bu vazifeyi yaparken, dalan ayrı ayn kiraya verilen a-
Cdakarlıkları ve İstanbU~U? şu- rakmamanız, her zaman sami- emini Muzaffer Bey de dun bır Liz İbrahim hoca tarafından vazifenin cazip ve sahhar tesir- partunanlarla müstakil haneleri 

' ~~~u ve va~yerver halkinın v~ mi muzaheret ve . ikazınızı ve muharririmiu vaki beyanatın- Hafız Ahmet Ef. diye yudan leri altında bazen n~ !aptı~~''.~ı han, otel, pansi~on ve be~ar o-
ka n ve terbıye sınıf~ vı;_ fr~ hatta lüzumunda ıhta.rmızı y~p da: . mektup: • unutuyorum. Af edı~ız.' . ~utun dalan işletmek ısteyenlenn ve· 

hl mensubu gazetelerın alakaı marnızdır. Eğer mesaı senesı - Naşıde Han~m bu ha- "Hoca Cemal ve Hafız Ali mevcudiyetimile emrınızı ıfa e- recekleri 3 mımaralı bcyanııame 
~a~susalar...nr, vilayet idare ve rfında bu muzaheret ve müra reketi mesl~ki. haysıyetle ka- Osman ve rüfekası harekatımı- diyorum. Hatta değil erkeklere, başlığı yazılıdır. Bir de 1704 nu 

İ) ~:z 1?at ~~etle;inin intiz~mper :benizi yapmazsanız gelecek bilit~lif değıldır. Hakkında z~ ~~vip ediy~rlar. Sizin c~~rı:: kadınlara bile emriniz veçhile maralı kanuna.n_ıerbut n~une-
d rhklerıru teşkilat hey'etı arka k grede bizi muaheze hakkını- tahkikat~ ?aşl:ınmıştır. ~~- tıruzın bu şekılde tezahurunu telkinatımı yapıyorum. Bursada lere baktım. Sızın yazdıgınızm 
d <ı.~larnnıa beraber minnetle ya 0~ betmiş olursunuz. Tekr_ar nüz kendısıne ı~ten el çe1;ctınl görmekle müteessifim. yaptığı vaazda, kadınların muh ve otelciler cemiyetinin 1 numa 

eder ve :rrzı şükran eylerim'.. ~~se~ür eder ve c.ok çalışacagı- metli .Fa~at. talimat ve·nızam ~yh Esat'ın Ana?ol~_Dahil~ telif hocalar~ merbutiyetleri. ~o- ralı n~mune ile mevk!i fur:u~ta 
Beledıye intihabında teşkili- · dederiz." name sarıhtır.. . deki şeyhlerden halıfelıge tayın layısile belkı kadınlar muhıtın• koydugu beyannamenın hılafı-

,. r.ı. 

ALINMASI DAHA 
LA TfF ve SİZİN 
iÇİN DAHA 1YI 

Morina Rılık raıındın Emul
ıiyon Skot ciğerler ıçin sıbbı bir 
mukavvi olarak adi yağdın üç defa 
daha kuvveti! otduıu ispat olun· 
muştur. 

Vitaıninlcrl zcııglu olup Morını 
Balık ya~ mükemmel bir mukavvi 
teşkil etmek için lireç •~ ıoda tuı• 
larlle karıştırılmıştır . 

Skot'un yegtne tertibi sayesinde 
onu hazım ve tabii IAtil kılu, cijtcr
lerinden muzıarip olanlar hakiki 
F.mul~iyon Skot almakla ıedni bul 
duklan gibi zafiyeti umumly den 
asablyeden, kuvvets!z'.ikıen muzııırıp 
olanlar hemen iktisabı kuvv:t ve 
afiyet ederler. Sizın ve çocukları· 

nızın sıhlıatı içın sıhhat ve kuvvet 
ll!;:ı olan 

EMDLSiJ~N 
~K~T 

cıın bir ı, alınız. 

c:.ıri rııül>.1dillcr komisyonunu ": 
i\lüsakkılat cshabt gayri müba· 

dıllerJcn t<amisl aşa&ı<la yazılın., 

olanların yüzde iki isıihkıklarını 
almak üzere 21 Ununıısani 931 çır· 

şomba gunü sııat IO dan ir!bar n 
Galata :la lhııtib hanında Takdiri 
kıymet komisyonuna müracaatları. 

No. 
1 
2 
3 

Abdülvehap va Ali ~elı·:> B.ter 
Osman Ali 8. ve Atiye H. ver ses 
Sıdıka H. 

~ Rauf il. GüliılC y~ Nııin: IUu 
fı Haun Namı B.. 
7 Sımyc iL 
8 l\lehmct Ali t:f. 
9 

~;ını~ın her kademesi mümk~ mızr va Büyük kongre ~iraliçe bu .ııe ne dıy~~? . ettiği eşh,asa g?nderdiği me!c- de bir te.sir husule ~eti~~medim. na 6 numa~a ile g~st~.rilen n~-
dugu kadar uhtesine terettup bu sene Anka- Dun akşam bır muharrırımız, tup suretı, yanı ferman suretı; Maamafıh, gene mumkun oldu- mune oldugunu gordum. otelcı- .'il. Sarcn• B. 

~~:U vazifeyi yapmış ve muvaf- Bundan~~~;~ olan büyük güz~llik kıralıçeligine .. s~.çile~ (S~i Şe~h halifeliği?e. 'Dasp ve ğu kadar bunla_n da zatı de~let- !er cemiyetinden sor~um hepsi- :~ ~~~~~,ı~ik:;. ~'.!resesl 
a 

1
1. olmuş ve bir çok arkadaşla- rada akded iimessil intihabına Naşıde ~affet H. ıle goruş~uş- t~yı~ ettım. 1hvanazıkır ve !~1- !erine bağlamaga ~e k~~~~erındelnin dört num;ırada? ıbaret old~ H Şaziye il. \'eresesı 

.. . .nız fedaklirlıklarile de tema- kongr~ye m K . ve Salah tür. Naşıde H., şunları soyle- kın ıle meşgul olmanızı ve gon- ebediyen yasatmaga butun mev ğu cevabını aldım ıse de ne sı- 1 ~ Ömer Ef. vcres~sı 
orl~"',:uı etmiştir . gcçildı Cevd.et 1.erAımd !ar kaza- miştir; . derdiğim tarifname dairesinde cudiyetinıle temine çalıştım. lzinyazdıg·mız ve ne de otelciler 16 ı ,ı ,.,- t B l~r as ı a d 1 !&vva il. ve Münir Şdik t.i. 

eı· • Stanbul teşkilatımızın ekse- Cim~o.z · - . 'K d k"y ka- - Muallim olmak, ınsanı çalışmanızı rica e erim. Hüiasa tuttuğum yolda ben ila- cemiyetinin tabettirdiği nümu- 17 llaıiçe Şebiıre il 
ar' tr;Yeti kahire il~ muvaffak ol~~- sı reısı. ~adedd~~B.l:r ~h~iyat a- en tabii haklar.ında~ ~rom Elfakirilsey~~ Meh.met Esat 111 istiklal et_med.iın.Sizin irşa~la neler kanuna merbut nümunele ıs l\1. • 'Azım B.. 
klC davamızın kudsiyeti ve mıllı zası reısı Far~ . edemez. Muallımlenn guzd- nalqıbendı tınız ile vazıfemı yaparken bır- re mutabık değildir. 19 :)adiye ıı. 
~~ ~U.tumuzun ve Cümh~riyetin. za intihap ~~ıldil~~isi Gazi Hı Jik. ?1~sa~ak.ala~a gir~em~- mühür an için olsu.'.1.~izi h.atırımdan çı- Bu iş ile aliikadar o.la~lar.lı~l ı 20 Fıhriye il. 
~1 ed~ kı a.f ve tekamül ve ıstıkbalı . Fı;~a reı~ı t::ıet Paşa, fırka len ı~ın. hıç~ır emı.r teb~ıg edıl karma~n: Butun ehıbbanın tevec kr tenvir etmezl~rse kııı:ı s~z~ 2! Fatma H 
ıt eı:" ktaı. nazarından bilhassa e- ıl~ .re_ısı sanı.1 .s Saffet B. ve B. ~emıştır. Boyle bi~. emır oldu Laz İbrahim hoca bu mektu cühlennı cel~ çalışıyo~m. . ve kin_ıi ~~. otel~ıler .~e~ıye~ı~ın ~2 ilacı Ali Rıza El 
V tnn:ı.ıy~t ''.C kıymeti m~~susa- katıbı u~~m ~zıın Paşaya kon- g~nu bıl.seydım musabakaya bu tevile çalışmıştır. Bundan (Laz thr~hım~ı;ıca t>rıkata ıt tabettı~dı.~ı po~ıs mudın~etının 25 Yüzba~ı Hayn s. 

haızdır. lstanbul teşkılatımr- M. ~· reısı.Ka arz teklifi gırmezdım. sonra; Laz İbrahim hocanın hal etmek ıstedıgı adamlara şu mühüriınu havı yanlış numune- 27 Abdullah Ef. verese.! 
bundan sonra dahi deruhte 1 grenın tazımatı~ı d'ldi Güzellik müsabakasının fe- Rahm~nlıda ~afı~ Osman sözleri sarfediyor: "Şeyh Esat'ı !ere hüviyetlerini yazıp verdikle 29 Abdullah B. ve H. Suveyda H. 

ede~eği. her türlü milli ve vata! müttefikan ~ab~. e. ı . na bir şey olduğunu zannetmi Efendıye azdıgı .hır mektup görmek ve onun kutsiyetini an- rinde kanunun hükmü yerine Akır, Ömer Faruk B.ler 
va~ıfelerini ifaya muktedir ola- !kıncı ıt~ıuı:aa yorum. okunmuştur. İbrahı~ ~oca bul 1amak isterseniz, evvela benden gelmemiş olmasından kim mes' 3u Fatma Didar H. 
cagını, azasının yüksek mefku- Kongre iki?c! ıçtımaını cu- Maarif Vekili Beyin ~ey~~ m~ktu~u~da berayı ı~tıcvap .tz-' ders alınız, ondan sonra kendi· ul olacaktır? 32 Safleddin Manço B. 
r~ ve Şeref ve namusları zamin- ma günü saat ıkıde a~~etmek natlarmı okudum, ve tabu mu mıre gıdıyorum. Endışe edıle- sini görmek üzre Erenköy kös- Bir de bir mal sahibi bir apar 33 Ahmet Şe!lk l!:f. 
dır . üzere tatil edildi. Encu~eı:ıler tecssir oldum . cek bir şey yo~tur. Bana mua- küne gitmeye mezunsunuz." tımanının veya bir hanesinin bir 34 Hasan •it• verese5I 

Büyük G~zinin hayrağı altın frrka merkezinde mesa enne Müsabakaya girmekliğim~ venet ediniz df}_'.ordu. Hoca ~u, Laz İbrahim hoca halifeler hali veya birkaç odasını ayn ayn de- 35 l\liralay :ı.ı. Salih B. 
da bulunmakla müftahir olan in başladılar. . . • böyle bir netice alacağını bıl- mektubu yazdıgmı kabul etmış /fesidir. · ğil kat kat bir aileye kiraya ver- 36 Nimet H. 
ltııap fırkamızın tarih mi\vaciha Fırkanın bu s~~~kı vılaye~ seydim girmezdiı;ı-.. -· ve f~kat, kenarında yazılmış ~-. J Hoca İbrahim bu mektubu mesile aile ikametine tahsis e- : Atı)'O l-L 
slttda denıhte ettiği yüksek ve k ngresinde gençlıgın dah~ ~~. Muallimlikten ıstıfa etmegı lan uç satırlık yazının· kenılısı Şeyh Esat'm kendisine bazı ha- dilmiş olmal:tan çıkar ve pansi- 37 Sabiha ll 
"?tanı vazifenin icap ettirdiği ·

0 
bir sekilde temsil • e~ıldıgı hatırıma getirmedim. Mesle- tarafından yazılmadığını ileri reketinden ~üpheicnip ve kız- yon şekline girer mi? 38 lzzeı BH. 

dıkk ı nz ' B d atı !çın da- · · · · l b · .. .. t" Mua en t k ı· ' Nigor · r . ~t. ve ehemmiyetle müza ce örülüyordu. u . a .. . kimi ve mını mını ta e emı s~rmuş ur. v e e ıme- rnış olduğunu tahmin ederek o- Alakadar olunuz ve alakadar J9 ı: okıor Fail 8. 
d~~ızı ı~ra ve büyük kongreye 1 ~a kuvvetli bir vaıt ve umıt ma pek severim. Onl~rdan n_ıuvak sındc.n m~~~ad d~, harç~rk de-

1 
nu izah maksadile yazdığını söy lan tenvir ediniz. Bu vesile ile 40 l 'azıl Paşa veresesi 

2 
e~lenr:i~in. ihzar ediler~k ~r- hiyetinde idi. , • knten a':'rılma~ I;ııle beru pek mek .ıstedı.gı .şeklı~de t7vıl et- 1 !emiştir. iBrinci celse burada bit hürmetlerimi takdim eylerim. 41 K Mukaddes il. 

d edılmesıru nca ve bu vesıle ıle müteessır etmıştı.. mek ıstemı§tır. ~uteakıben Ha- miştir. Galatada Havyar Han No.12 42 A. Sabd Selim B. 

1 e Büyük Gazimize uzun ömür- T" k·ye konsolosunun Tekrar ediyorum: müsaba- fız Osman eEendı kaldırılmış ve Milliyet - İkinci celse tafsi- muameleci: faik 43 Semşi H 
11 J fer ve afiyetler niyaz ederim e- ur 1 • · eti kaya girmekle muallimlik mes j sorulan suallere cevaben, İbra- !atı gazetemizi makineye verdi- A k h-ı· · k l b • _44 __ :;_·u_·k_rü_O_s_m_•_n_s. _____ _ 
ııl~ endim." yeni hır vaz V leg·inin haysiyetini ihial eden him hoca ile ne suretle ve nere- g·imiz dakikaya kadargelmemiş n ara u u ta e esı 

E C d - k d. · 1 An lncgol kazası dabillnde Domaniç 
erı ski ~ey'etin raporu MOSKOVA, 20 A.A. -:- e- hiç bir harekette bulunmadığı e tanışugmı ve en ısıne n_e ti. Alacağımız tafsilatı yarın ki Ankara 20 (Telefon) - - Nahiyesinde Dere çarş.mba orma· 
jtiJıi re· ~utuk şıddetle alkışlandı ve mahiri müttahidei Amerıkay~ ma kaniim. sure~!e1yaı:dı~l~da bulu~du~u- nüshamızda neşredeceğiz. kar~ Hukuk mek:ebi t~ebesi nından senevi 3326 M3 çım eşçarı 

11,ıe . ıs~ sa~ ile katip intihabına g~ 

1 

irecek Sovyet vesait v~ ve~- nu soy emıştır. uı:,un uzerıne Şark isyanı nakşıbendilerin bir Italya seyahatı tertıp et- kat eımek şartile "" ıirm! sene 
ir. Çlldı._Ikınci reisliğe Beyazıt mu ~ ıanziminde noterlık vazı- Macarlar ''e triya11on Nalıncı Hasan ~yaga kalk~ış eseri mektedir. Bu seyahatin tarihi mUddeıle 66520 MS çam eşcan 
er<! kessıli Dr. Mustafa Hayrullah, . . T .. rkiye konsolosları ta- muahedesi ve Haf,,: İbrahım, Osman ıle İzmir 20 _ eŞyh Esat mas- henüz takarrür etmemişse de, ı ı.J·93l tarihinden itibaren bir ay 
~-" atipliklere de Beşiktaştan Şe- fe~ın: 1:1fasına Amerika hüku Laz İbrahim h~anın beraber !Up Şeyh Saidin de reisi idi. Zi- tatilde yapılması münasip go- müddetle "e kap:ılı 7.arf usul!le ve 
~ti'' ref, ve Adalardan Sadeddin B. ra ll_1 anvafı akat etmiştir. PEŞTE, 19 A.A. - Bütün İstanbula gitmıs. olduklarını sö-1 ra Esat efendi kutbülaktaııtır riilmektedir. beher Metre mtk'nbı ;ıo5 kuruş he-

ler · 'ha d metı mu k k ı · t' k'l l · · H f İb h' O j · S h t' f k bır· zu··mre d ıı 1 ed r ı~.tı p olundu. Bun an son • Macar hu ~ ~u arının. ış ıra ı e y emış~ıı;. a .ız ... r~ ım sınan yani bütün nakşibendilerin en eya a ın u a e <s&s i e müzay eye vız olun . 
.___.,na ;Rukneddin B. tarafından se- • kartal tayyareyı akdolunan ıçtımada cıhan hu- Efe;'Jı ılı; n-ıttıgın·ı· ve Şev:ı büyüğüdür, şeyh Saidin ise nak değil, bütün Hukuk talebesi ve muştur. Muzayedc 11-2-931 ~arsanı. 

ehk rapor okundu. Raporda, Bır kukrular birliğine gönderilmek Esat m evınde 20 gun kadar mı- 'b d' ld - "h" .. d b'le profesörleri iştirak edecektir. ba &ünü ıut 15 de Buru ormıııı 
g . 1 d.. •• d •• "' . - k . . şı en ı o ugu mu urun e ı Ad J ! ktr' w • d . d 1 k T 1 1 
l 
.. 1cçe~ sene tesbit edilen d.ıle~:_~- uşur U üzre müttcfik~n kabul edilenbir safır kald~gı~:·. e. sen .. gecele. n.ni yazılıydı. a ar e e ıgı mü üriyetın e o ıca ur. a ip o an-
ı\ b kı · d ldıgı d T l.ı h d d d n l lann vakti muayeninde 5072 Ura .,.. ~r smının ıntaç e 1 

1 •. LAHORE, 20 A. A. -· Bir muhtıra a rıy·an· on m a. e e- ora a gecır ıgı 1 soy emıştır. Salahiyetli bir zat bma bu- Ankara 20 (Telefon) - A-
·«Uar f 1 h hare cetı k k d l k N l H d H f 15 karnş temin.u muvakkıtı ile 

~ 11 ız ır canın attı f·.k. t Tz askeri tayyare filosu sinin hu u u uve no taı naza a ıncı asanın ora a a ız nun böyle olduğunu bugün ha- dalar elektriğinin İstanbul elek lhti<os ""iktidarı mali vesaikin! ha,·ı 
ııdB e ınemlekette nezih bir ~ ır ı ngı 1 b. u~ yaptıg"ı sıra nndan idamesi gayrikabil oldu- İbrahim Osman efendiye bir o- ber ver<l'ı ~ llltılı~l f . . doO'ru muntazam ır uç ,. k . d h . d.l . ld - h k · trik şirketi tarafından yapılma mckıupla konıbyonu mıhsusun1; 
n/I~ · .::.c etı yerme nereye " 1 d b' · 800 ka- ğu hakkıijdaki Macar no taı na a ta sıs e 1 mış 0 ugu a - Tarihte çıkardrklan isyanlar sı meselesi üzerinde tamamen fartname ve mukavelename!ini g/jr· 

gıttıgı i"aret edildikten sonra da ta!'Y~re er en ~rı 1:1 b'ldirilmektedir. İçtimaa ri kındaki sözlerini kabul etmemiş dan maada 330 martındaki Bit- anlaşılmış ve mukavele tanzim mck istcvenleriııde AnkarıJı ornıın 
~o~ belediye intihabından ve bu dem ırtıfada k~nat a7 :çı 1 

zan 
1 

d n Kont Aponyi, söyle- tir. Bundan sonra Hafız Osma- !is isyanını nakşıbendiler alevle edilmiştir. Şirketin Anadolu müduriytri umumlyeslle t:skişchır 
nntıhap esnasında hal fırkasınm ğı sekiz kademı bulan ır arta: Y?~~t et ekt hak ve ırk noktai nın Şeyh Esat"a yazdığı mek- mişlerdi. Bozkır isyanında Zey- sahilli vp Adalar için muayyen lsınnbul Bursa orman müdilriyetl 
y::ıı muı~~~azai vikar ve haysi- la çarpmıştır. Kanatlarından .. bı dıgı ~~;an ;.riyanon adaletsiz- tup okunmuş ve Hafı~ Osman ne! Abidin şeyh Rifat şeyh Zi- bir müddete münhıısır olmak rlne "' lnegtıl orman muımelAt 

r,.ı tıına'Zl~dıgınden, Setafet apar- ri kınlan tayya~. y~r~ ~~ş~~ş, ~~~a~ tamiri zaruretini kaydet bu mektubun muhtevıyatını te- ya, şeyh Taliit, Avdan şeyhleri, üzere istediği yüzde on beş zam memurlu~unı muracutiarı ilAn 
ı ttıir ılc ınerkez binasının ta- içinde bulunan ıkı kişı olm~- lı~~n ' vile _5<11Tşmıştır. Mektubu Şeyh nak~ibendidirler . ı ~ıl edilmiştir. olunur. 

ve ka·lınları alıştırma yur- tür. 1Rtır. - -
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i- ISTANBUL VILİYETI ı-·E L B Ey A N~-ı-SEYRISEFAİN 
1..2.EFTEROARLI K iLANALRI F • A t • ı K 1

1 
- Merkeı ·7c:nıa::;c;;;;;t~ küprü 

U ·k- ! l .. d ·· j ·· x... d • 1 ya 1 uran Başı B. 2362 Şub" Acente•! : 
S U<. ar n1a mu Ur U~ Un en. Sirkeci Mübilrdu zade hanı 1. 

Satılık arsa: No 18-36 Derici sokağı Hasan- Kuranı kerimin Ayatı ı;erif~ ile b!rl~kte cerccme;idir. 1 2740 
. _ . . . k Büyük Alim Cevdet paşa merhumun çok kıymettar lügMı •-----------

paşa ınahallcs~ ~odıkoy· Kuşdılı çayırı arşı- kuraniyesini ve JAhikai şerifesiai havidir, Trabzon İkinci 
sındadır. ve ıkı tarafında haneler mevcut Meşhur bir heyeti ilmiyenin nezaretile yazılmıştır. Arabi 

olup jkametgah İnşasına müsaittir. Mesahası ayetlerin karşılarında türkçelerl numerolarla gösterilmiştir. 
mıktarı ( 188) zıra (12) parmaktır. Tahmin edi- Mükemmel yaldızlı ciltlisi 200, altın yaldızlı kaymak kAğıtlısı 
len «188ı> lira kıymet defaten verilecektir. Mü- 300 kuruştur. ~aşradan posta ücreti alı.n~az. Mer~ezi: 
zayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk -Ankara caddesı ŞARK ve MAARIE Kutuphanelerıdir.-

pey akçası alınacaktır. Satış n1uamelesi 12-2-\:131' 
perşembe günü saat 1:'.i te üsküdar malmü
dürlüğünde pazarlık usulile yapılacaktır R. . "' .. 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa: No. 3 Derici sokağı Hasanpa

şa mahallesi Kadıköy Kuşdiline kurbiyeti 
bulunup ve tarafeyninde ebniye mevcut olup 
ikametg~h inşasına elverişlidir. Mesahası nuk
darı (172) zira 12 parmaktır. Tahn1in edilen 
172 lira kıymet defaten verilecektir. l\lüzaye
deye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey 
akçası alınacaktır. Satış nıuamelesi 12-2-931 
perşembe günü saat 15 te Üskükdar malmü
dürlüğünde pazarlık usulile yapılacaktır. R. 

• • • 

Kudret •• sesinin leınlzllll ltlbarlle 

YENİ MODEL TELEFUNKEN 33 

HEPSİNİN FEVKİNDEDİR 
Sesin tabii olarak tamamen iadesi lcln lazım 
olan batan llavitsı camidir. Bu suretle en ma- j 

kemmef bir cıllaz ellven 'eraille temin edlletJll~r. 

Üsküdar malmüdürlüğündc.:n: 
Satılık arsa: 4 hissede 2 hissesi No 23-29 

Vangınbağı caddesi Selan1i Ali efendi mahal
lesi Usküdar, cephesi Vangınbağı caddesi olup 
arkası meydanlıktır, ve tarafeyninde haneler 
mevcut olup ikametgi\h inşasına elverişlidir. 
Mesahası miktarı 11200» ziradır. Tahminedilen 
«150)) lira kıymet defaten verilecektir. Müza
yedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey / 
akçası alınacaktır. Satış rnuaınelesi 12-2 931 · 
perşembe günü saat 15 de Üsküdar malmü- \ 

düdüğünde pazarl:k u:ulil: yapılacaktır. R. il T E L E F u N K E N 
Usküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa : 4 hissede 2 hissesi: No. 23-29 

Van~ınbağı caddesi Selaıni Ali efendi mahal
lesi Usküdar cebhesi Vangınbağı caddesi ve 
arka ciheti meydanlıktır Tarafeynin<le hane
ler mevcut olup ikametgah inşasına müsait
tir. Mesahası mıkdarı 200 ziradır· T ehn1in edi
len 150 lira kıymet defaten verilecektir. Mü
zayedeye iştirak edeceklerinden yüzde 7 bu
çuk pey akçası alınacaktır. Satış muamelesi 
12-2-931 perşembe günü saat 15 te Üsküdar 
malmüdürlüğünde pazarlık usulile yapılacak
tır. R. 

• • • 
Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa: No. 36-27 Hacı kaymak so <a-

J:;;_ Kuzguncuk, denize nezareti olup ebniye in
şasına müsaittir. Mesahası miktarı cı.460)) ar
fındır. Tahmin tdilen <1230» lira kıymet defaten 
verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 
yüzde 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satış 
ınuamelesi 12-2-931 perşembe günü saat 15 te 
Üsküdar rnalmüdürlüğünde pazarlık usulile 

BOURLA BiRADERLER vE ·şsı 
• 
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Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Miktar Mikyas Cinsi eb'adı, markası 

9000 kilo Telefon teli Üç milimetre kııtruıİda 
2500 adet Maa <lemir Fincan (10 santim irtilaında) 

100 ,. Pil takımı (A.D) marka ( 13 S. irtilaında) 

1000 ,, Avrupa zengi 
150 kilo Nışadır 

6 adet Mikrafon zarfı 
40 ,. Grafik levhası 

(tngiliz) 
(Si mensi) 

2 ,, Onluk satıral makinesi (Simcnsl) 
3 ,, Beşlik ,, ,, • ,, 

14 ,, Telefon makinesi (Tarto) 
Evvelce 15 kAnunusani 931 tarihinde ihale edilmek üzre yirmi 

gün müddetle münakasaya konulan, yukanda cins ve mıkdarı ya
zılı malzemenin münakasa müddeti görillen lüzum üzerine 24 

kAnunusani 931 tarihine kadar temdit edilmiştir. Taliplerin şartna
meyi görmek ve daha !azla malı'ıınat almak üzre vİlayet daimi 
encümenine müracaatları ilAn olunur. 

Sebze münakasası 

postası 
(KARADENiZ) vapuru 22 

kanunusani per~embe akşamı 
Galata'dan lneboiıı. Sin op, 
Sams~n, Ün)•e, Facsa, Ordu, 
Glresıın, Trabzon, Rize, Ho· 
pa'ya kalkacak, dönüşte 
pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 

Fatsa, Ünye, Samstiıı, Sinop, 
lnebolu'ya uğrayarak gelecek tir. 

Mersin postası 
(Ana!arta) vapuru 23 kt\· 

mınusani cuma 1 O da Galata

dan Çanakkale, lzmir, Küllli1<, 
13odrum, Rados, Fethiye, Finike, 

Antalya, Alıl.lye, Mcrsin'e kal· 
kacak döniişte Taşucn Ana
mor, Marmaris, Dalyan'a 
uı'('rayacaktır. 

Satılık fabrika mahalli 
Türkiye Seyrisefain idare

&ine ait Haliç fenerinde kain 
4924 arşın murabbalık fener 
fabrika ve kızak mahalli ve 
müştemilatının hey'eti umıı · 

miyesi bedeli üç senede mii

sa vi taksitle ödenmek üzere 
2'1.000 liraya talibi uhtesin
dedir. Bundan fazlasına talip 
olan varsa binayı görmek ü-ı 
zere her giin ve müzayede· 
ye iştirkk etmek üzere 26 
ikinci kanun 931 tarihine 
müsadif pazartesi günü yüz· 
de 10 teminat akçalarını 

miistashibeıı levazım miidür

lüğüne gelmeleri . ..... --=ıımı .... __ ... 
TAViL ZADE VAPURLAR! 

Muntazam Ayvalık Postası 

..... va~~ı~:~~~ f' şembe akşamı saat 

ı 7de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Kiiçükkuyu, Altın-

olıık, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilıade 

biraderler telefon lstanbul 221 O 

Yeni çıkan 
Otel, Panisyon, Ticarethane 

ve sair umumi müesseselerde 
oturan ve calışan lann hüviyet 
varaksı vermeleri mecburiyetine 

dair: 
Kanun ve talimatname 

ı No. hüvl yet varakası, Beyaz 
2 ,, ,, ,, Pembe 
3 ,, Beyanname ,, Yeşil 

4 ihbar ,, Sarı •• 
5 Defter 

Hamit matbaasında 1111tılır. 

yapılacaktır. R. 
• * • 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa. No. 16 Türbe sokağı Has3npa

şa mahallesi Kaôıköy. Kuşdili çayır karşısın
dadır. Tarafeyninde haneler mevcut L lup eb
niye yapılmasına elverişlidir. Mesahası mık
tarı (l !67ı> ziradır. Tahn1inedilen ı< 5200 » J ira 
kıyınet iki ·senede iki taksitte verilect>ktir. 
Müza.yedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 bu 
çuk pey akçası alınacaktır. Satış nıuamelesi 
9-2 931 pazartesi günü saat 15 te üsl.:iidar mal
ınüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapı-

Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Mtkcelıin 93 ı mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebze 29-1- 1 İstanbul belediyesi J 
931 tarih.ine müsJdif perşembe glinü saat on beşte· ihalesi icra ilanları 
edilmek iizre münaka;ai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şart-

,~..-~ ...... ~-----~ ...... ~ 
namesini görmek üzre Ortaköy caddesinde kain mektebe ve mü-

caktır. R. 
• * • 

Üsküdar nıa 1 müdürlüğünden: 
Satılık arsa· No. 54 Kandilli sokağı Kandilli 

deniz rıhtımı ve kısmen kagir temelleri mev
cut olup ebniye İnşasına elverişlidir. Mesahası 
mıkdarı {:.ooo) zıradır tahmin edilen (2000) lira 
kıymet iki senede iki taksitte verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 

buçuk pey akçası alınacaktır. S::ıtış muamelesi 
9 2 931 pazartesi g,ünü saat 15 te üsküdar 
ınalnıüdürlüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktıı·. R. 

• * * 
Üsküdar nıalmüdürlüğünden : 
Satılık ev. No. 21 -6 eski tiyatro yeni tenuış~ 

nakasaya iştirak edeceklerin lstanbui iknsadi müesseseler mühnsc
beciliğiııc tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hAmi
len yevm ve saatı ~ezkürda mektepte müteşekkil komisyonu mah· 
susuna müracaatları. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
700 takım kışlık elbise biçki ve imaliyesi yeniden pazarlıkla yapılacakbr. 

Pazarlık ihalesi 5-2·93 l tarihine müsadıf perşembe günü sa.c 14 tür. Şart
name mündere"ıtını ahnık ve pazarlığa iştirak etmek üzre taliplerin teml
natltrile ber lıer Gedikp~adı Jandarma imalftthancsindekl komlsyonı mil
rocaarları il:.ln ot11nLr .. 

sokağı, İcadiye mahallesi üsküdar. Zeınin 
kat bo<lrum birinci kat bir oda bir mutbah 
bir hela, ikinci l<at üç oda bit yüklük bir 
heltı., üçüncü kat iki bü) ük oda bir utak 
sandık odası iki daracadır. Bir miktar bah
çcs; le nnıtbağında sarnıç ve bahçesinde kuvu 
olup odaların cesameti takriben 20 nJetro eba
dındadı · Tarafının n1ey<lanlık oln1ası hase
bile nezareti kan1ileyi haizdir. tahn1in edilen 
(1500) lira kıymet defaten verilecektir. müza
yedeye İşlirak edeceklerden yüzde 7 buçuk 
pey akçası alınacaktır. Satış nıuamelesi 9-2 931 

pazartesi günü saat 15 de üslzüdar nıaln1üdür
ICığün<le aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

R. 

lstanbul Belediyesinden: icra 
ediliııekte olan kanalizasyon 
ameliyan dolayısile 24 kAnunu
sani 931 tarihinden itibaren 
Tumruk sokağından Uzunçarşı 
caddesine kadar Tahtakale cad
desinin bilelim'<> vesaiti nakli· 
yeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. 

* • * 
Fatjh Belediye Müdürlüğün• 

den : Unkapanında Elvanzade 
mahallesinde Hacı Yakup soka· 
ğında 6 numaralı barakanın 
enkazı açık müzayede ile kai
men furuht edıleceğinden talip 
olanların şubatın onuncu per
şembe günil saat 14 te daire 
encümenine miiracaatları. 

Iktısat V ekaletinder 
Ankilra'da tdsiz telgar:ı[ cıvarında ziraat mektebi iJf 

dahilinde in~a olunmaktc bulunan (Tanıkçııluk ;ııstitüfil 
riç) zirai ve baytari enstitülerin billl istisna bütün meban 
souk, sıcak su ana tesisatı lavabolar ve bina dahili laitJm rı 
su mecraları, yangın tesisatı, banyo duş tesisatı teferrliaO 
palı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Müddeti rn:ı 
kasa 21 kAnunusani 1931 tarihinden 16 şubat 193 ı cari 
kadar (25) gündür. Evrakı frnniye ve şeraiti münakaı~ 
projeler Vekt\lct muhasebesine verilecek (25) Ura mukabili 
telsiz telgraf cı varında enstitüler hey' eti fen niyesi tarafın 
tali;ılere verilmektedir, 

ZarflJr 14 şubat 1931 ıı;ünü saat 16 da iktısar vekakd 
,1at mlı,tcşarlığı kısmında teşekkül edecek komisyonu J1ll 
sus tarafınd:ın klişat olunacağı ilıln olunur. 

oo:=coocooo • 
lstan~ul ~ı~~i MüRsseseler MO~~ 

KomisJonu · ~iJasetin~en: 
Bakırköy'dc kilin akliye· ve asabiye hastanesi için IUzuıııu 

1500 adet yerli malı yun fanelii olbaptaki şartname ve ıııe 
nümuııcsi veçhile ve J O şubat 931 salı günü saat ı .ı te ~ 

l'rf u~ulile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bu 
taki şartr.ameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin 
kur komisyona veya hastaneye müracaatları ilıl.n olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası umtJ 
müdürlüğünden: 

Satılık Bostan 
Bankamıza ait emlakten Büyükadada l\laden mahallesinde 

yılmaz sokağında 56 eski ve 92 yeni emlak numaralı ta~ 
34,970 metre mıırabbaında ve derununda kari kadim su de 
ile kulübe ve kuyu ve 11'" mikdar eşcarı miismJrcyi havi 
peşin para ile satılıktır. . 1.:ıyede kapalı zarf usuliledir. 

]hale 2 şu bat 1931 tarihine müsadif pazartesi gün [j ,aı 
alnda Ankarada Baukamız idare meclisinde icra edilecektir, 'f 
nat mikdarı (800) liradır. 

Arzu edenler İstanbul ve lzmlr şubelerimize veya An~ 
umum müdürlük Emlak idaresine müracaatla mufassal şa 

mizi mütalAa edebilirler. 
Müzayede iştirak h2linde bu şartnamenin bir niishasını ını' 

altında teklif ve teminat nıektuplarile birlikte umum 'lllid 
gönderirler. Teklif mektupları ihale gününe yeti~mek lİ~rr J' 
taahhütlü olarak verilmelidir. 

••HER KEŞIDEDEOLDUGU GIB 
Fminönü'nde Vılde 'bnı iıcis.ılinde 4 namcıolu 

KADERventu 3iŞE 
Yine tallln cilvesine mazhar olmuştur. lsmall i lakkı BcY1 

sattığı bilete en bilyük ikramiye nl•n 

200,000 LİRA 
isabet ettL Siz de biletinizi dojl;rudan doğruya mczkt'lr giş ,de~ 

• •••••• alınız ve taliinizl deneyiniz ..+.+ 

Kereste münakasası 
Aıt deniz tiearetl mektebi müdürlüğünden: 
22 metre mik'abı muhtelilülcins kereste 29-1-931 ~arihine 

sadif perşembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek üzre 
nakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartnamesini gö 
Uzre Oataköy caddesinde kıl.in mektebe ve münakasaya i; 
edeceklerin lsı:an:ı ul ikıısadl müesseseler muhasebcciliğine 
edecekleri teminatı :nuvakkata makbuzunu hAmilen )'i'Vm ,·c 

mezkı'ırda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna mllraC'Jı 

lstan~ul it~alat ~ttınrü~ü ınü~irli~in~e~: 
Adet Nevi kap Cinsi eşya 
105 Sandık Limon 
MezkOr limon !ar 22- 1-931 tarihinde Yemiş'te Gümrük ba 

hey'etinin bulunduğu binada bllmüzayede satılacağı cihetle r 
mezkı'ırda saat 13 te talip olanların mahalli mezküf(]a rııe 
olmaları ve lst~nbul ithalat gümrüıtü satış hey' eti ne müracns 
mel~ri ilan olunur. ------------------- --
......JUBOL, 

Dalma sıhhat ü-· 
zere olmak için 
her akşam bir 
komprime (Jü~ 
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır . 

jÜBOL: 
Barsakları ye"iıl 
tamir ve ihya 

l'NKIBAZ 
4LTİHABI Efıl 
USRETİ HAZI 

rıılGRE 

BaDırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarlP 

olanlara muayyen bir saatte deli hacet etmolerini temin ede" 


