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t - Prens • Von 3 .. Afyon litoku 3eoo ıandıkh · 
hatıratı. 

2- Harici ,,. on haberler. 4 Uncli sabll.sdl: 
a Uııcll sabifcde.: 

f acia raı n crt hak.im ta
rarııe tevkif edildiler. 

ı llfai \·e te il ı nok nn 

ı- Fe lek . 
2 Hlk A) • 

Rom •1 

- - -

~.~:~.~: .. }Seyh Esal mukadder akıbetini bekliyor! 
ıSallJhiyetleri ı 

genişleyor .. ı , 
beri irtica maznunlarını 

keme ediyor. Vazifesini ~ 
bir vakarla ifa etmeıkte / · . 

divanı harp, irtica şebeke- - -
VÜsatini ve şümulünü mey 
Çıkaracaktır. Muhakl!M 

elinde tebellür edecek o
noıkta hakkında henl\z 

ÜtJlea dermeyan edile
Fakat bazı maznunların 

hitlerin ifadeleri memle
linevverleri ve cümhuri

·ıcri tarafından intibah ile 
ak 'lazımdır. 

M11alli111lil< ıııi, 
kıraliçelil< mi?. 

Hm. hakkındaki tahkikat 
inkişaf ediyor .. 

idare Amirlerin• 
verllecelı geni 

aalllhlget nelerdir? 

1 Ha:ıırlanan Proje ulı 11lnU 
/ırka urupundlJ 

mlJ:ıaker• edilecek 

Ctntral . Franchtt D'Et$ptr1y 

150 likler ı 
Fransız Ceneralı 
Çerkes Etemle 
neler konuştu? 

Türkiyenin asayişini 
ihlal için hudutta 

teşkilat yapıyorlarmış •• 

Son tmrt kadar srddedlltn Zonguldak /1111anı 

Karadenizde 5 vapui' 
karaya oturdu!. 

Zonguldak limanı iş' an ahire kadar 
kapandı; vapurlar 

ihrakiyelerini buradan alacaklar. 

Anadolunun her tarafında 
mebzul kar yağıyor/ 

:Ankara, 21 (Telefonla) - Dün alınan raporlara 
B l d 

. . na:ıara• 
o u a 50 santım kadar bır irtifa aneden L- l . ,...r ya mııtu. 

Memleketm her taralında fiddetli soğuk hüküm slJrDyor. 

Türkün güzelliği sonradan gelir 
( l'l'"'i /J rı rbımf'.•f'I) 
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Prens von Bülow hatırabndan bir fasıl: 

Türkiye seyahati 

lstanbula geliş (1898) 

Abdülhamit, Prens von Bülow' da 
müsait bir intiba bırakmamışh 

MILLtn:r H 

HARiCI HABERLER •• 
Romanya-Lehistan ittifakı 

Rusyaya karşı bir takım şeraitte kararlaşhnlmış.
Hadise her tarafta nazarı dikkati celbetmektedir .• 

Teslihat Romanya j Ecnebi matbuab 1 
Henüz Romada iken imp:r~~v~iı, ko~kak ·ve. iki büklüm, Türkiye ve Rusya-

<Or tarafından iştirake davet e-jbır Emıenıye benzıyordu. Ter- Kral Karo] ile zev- nın' çağrılması Tahdit meselesi de 

Gazi Hz. Japon Prensi 
telgrafına cevap verd 

Ankara, 21 (A.A) - Reisi-,lerine ~ağıdaki telgra 
cümhur Hazretleri Japon İmpe çelaniştir: 
ratorunun biraderleri Prens Ta- Türk topraklarını un: 
kamutsu Hazretlerinin memle- hatıralarla terkederken 
ketiınizi terkederken çektikleri miz esnasında bana ve 
telgrafa şu cevabı göndermiş karsı zatı devletlerinin 
lerdir: gösterdiği bu derece 

Sol yada Fehametlu Prens Nobo cild.ğim Türkiye seyahati 12 cüman Münir Paşa söyledikle- • b 'T go·'ru"şu··ıdu·· 
teşrinievvel 1898 de başladı . rimizi tercüme etti. Her söz al- CeSl arışmayor ' emps" gazetesi Cenevrede 
Venedikte İtalya kıral ve b."Jra- dıkça bile yere dokunuyordu. başlayan' Avrupa birliği müzake yoti Takamutsu Hazretferine 
1, .c• ile görüştükten sonra va- Bu: "Zatı Şahaneniz huzurundaj ratrna tahsis ettiği bir başmaka Cenevre 20 - (A.A.) - Tes- Memleketimizden ayrılırken 

hüsnü kabulden, netli! 
hakkında perverde 'bu 
dostluk ·hislerinden dol 
rin ın.İnnettarlığımı ar 
Zati riyasetpenıılıileı;ni 
saadeti ve Türk ·milleti 
lu için .samimi temerul • 
lundıığtımu, bu fırsattJ1Il 
de ederek hey:>ııa müsa 
lerim. 

ura bindik,. Orada son de(a ola topraktan başka bir şey deği-, ~esinde b~ müzakerata T~rkıy~ lihatın tal;didl hakkında cere- necip hissiyatınızı bildiren tel-
rak nezaket ve hulusu kalbile !im,, demekti. Padişahın cevap-ı ıle Rusya nın da davet edilmesı yan eden müzakere esnasında grafname'.ıizi aldım. Prense.s 
tı:.m bir ı;övalye olan kıral Um- lannda ihtiyat ve desise görülü 1 · ~~da İtalya ve Almany~ h~-IM. Briand, gelecek tahdidi tes- Ha~r~tlenle zatı. falıım~c!len-

rtoyu gördiim. İmperator ay- yordu. Onun için faideli, hatta' ~~!.e naırla:ı. taraf~dan ılen ılihat konferansının muvaffakı- ne ıyı seyahatlerı temeıını ede-
··rdan, hattii senelerden beri lazım olan bu iki hassaya, bir s1;1ruten teklıfı tetk.ik etmekte- yele neticelendığini görmek hu nm. 
Kudüsa gitmek fırsatını sevinç ihtilalin,bir sui~a.stm. hat~~ ~)ir 1 dır.!"r:ansc.z gazeı:_esı So~et Ru- sus~da M .. Heı:ı_de:son ~ar~fm Gazi M. Kemal 
ve haişle hekleyordu. Şarkın gazete makalesının kendısınde İ s~a nın ~avet edllmek ~~teı:un<:-ldan ızhar edılen umıtlere ıştırak • • kında perverde buyuru! 

luk hislerindeı. dolayı de 
nettarlımı arzederim, " 

her seyi onu cezbediyordu. Zen hasıl ettiği çılgınca korku, ma- sınde~ hıç memn~ degıldir. ı- 11 ettiğini söylemiştir. M. Brlaııd, Japon Prensının 
g.n renkleri, Arzı mukaddesin razi bir mahiyet veriyordu. Bil-ı t~l'.~ .ile A~ya run Avrup~ bu konferansın her halde mu'!af t kk•• t l f 
eski hatıraları, ve (imperatorun hassa Pariste ki, ve Berlindekl, bırlıgı m~elesınde Fr~nsız. ~u- fak olması lazım geldiğini, çün- eşe Ur e gra 1 setpenahileriniıı şahsi -
kanaatına göre) bir tutam Er- şantajcılar, onu Türkiyedeki va fuzuna,~arsı ~~n bır manı çı kü Cemiyeti Akvam misakının ANKARA, 20 A.A. - Japo- ve Türk milletinin ref 
meni ile bir kaç beynelmilel bir ziyeti rrıeydana çıkannakla teh f'rens Miştl ite validesi karn:raJt ıstedıklennden, Rcma_ - sekizinci maddesini imza eden nya İmperatorunun biraderi samimi temennilerde hu 

Berlın Moskova arasında bır p T k ı c"Cuınu, hu fırsattan da isti n.met telakki edilen mutlak ida dit etmeği füiet edinmitiler · Romanyanm Sovyet Rıısya - .. ..•.. ımilletlerin bu husn•ta mukad- rens a_ amatsu cenap arı ... 
reisle bir Pad_i~a~.. Bidayette, Bu gibi dolandırıcıları hem~n ile oRmanya arasmda bir anlaş takım manevralar dondu~nde~ ~es ~anıdıkları bir t~~hhüde g_i· memleketunızd~ı~. mufarekatı derek heyan müsarnat e'f 
stan~ul ve ~ılıst~n~en sonr~Mı her zaman p:ıra vermek sure~ı~c 1 ma hasıl olacağmdan bahsedil- ba~se?en Fra~sız g~etesı .vaz~-ı rışmış olduklarını ılave etmış esnas~n<la Reısıcumhur Hazret • Noboy 

sıra gıtmek>1steınıştı Fakat ım- basından savardı· sarayın bınn d·-· - 1 d c d Le fesı nıhayet bır tetkik mahıyetı- ve· · ---·--~----------·----
. , • ıgı şu gun er e enevre e . b. k . , · K d d h """rator aleyhine Kahirede anar de hap~·,'ilmis bir Türk sehza- 1h· R h · · nı geçmeyen ır omısyon unj "Ben maruz kaldıg"rm her t 8 

T- •• • • ı.stan ve omanya arıcıye na- c . . Ak d hil - . . as amonı e e ş 
1is~lerin ~ir suikast tertip ettik d~.sini tahtın~ ~~t olarak zır/an arasında da yeni bir it- emıyetı -~am: a olma- ~~ü ~sihzalara rağı:ıen nikbin 
lerıne daır gelen haber, bu. ~- gosterece~len tehdıdi k~_ısu;ı-,tilak muahedesi imzalamıştır. Y:u1 de'l(letlen ça,,ınnak mesel~-ı lıg.ıı~u muhafaz~ edıyo~ım_; ~e 
,avvurundan onu vaz geçırttı. da gene bır cok para venlırdı. B h d 926 · d ·ı.: 81 hakkında karar vermek sala- mısır. M .Brıand hıc bır ış tt k '"" 

' .. umua e e, senesın eııu h" . d l d.., ·ı . .. .. ' , sure e ar yagıyo 
Bazıları. bu haberin, .~il?elmin Türki.Y~ işlerini en !Yi. bilenler- memleket arasında aktedilmiş ıyetın . e 0 ma rgrm 1 en sur- görm.eı:nek Y'.'11~ a~ bir iş. yap-
Mısın zıyaret etmesını bır çok den bın o1.an sefaretırnız '?aş ter olan muahedenin tazelenmiş mektedır. . mak ıcın vesıle ıttılıaz edılıne
sebepten dolayı pek istemeyen cürnanı Testa bana, imperator şekildir.yeni muahede beş sene Her ,~alde R.~sya lelıı?de 01-

1 
diği takdirde tahdidi teslihat 

İngilizler tarafından uyduruldu şerefi.ne İstanbulda yapılan bü- içindir. Ondan sonra tazelene- mayan ~l_>ats gazetesı de bu 1 icin takdiri ve zaruri bir sart 
gunu iddia ettiler. yük geçit resminden evvel zu-ıbi/ir Fakat bu muahedenin etra davet teklıfınden bahsederek olan emnüselamet icabatile i-

mperator ve imperatoriçenin hur eden garip bir hadiseyi an-ı/md~ bir çok dedi k .. du yı;ızdığı makalede ezcümle diyor !erde akdedilecek tahdidi tes
refakatmda her üç kabinenin re- lattı. Bölüğü ile geçit resmine dönmeğe başladı. Söylendiğine ki: lihat mukavelesinin telif edil
i3leri, saray müşiri Kont A. von iştirak edecek olan bir Türk 1 göre Lehistan hükumeti bu mu . "Almanya R~pallo muahede mesi tabii bulunchığunu kay
Eubenburg, gene Kont von Ples yüzbaşısı, Padisaha doğrudan ahedeyi tazelerken Romanya- sile Rusyay.~ baglı~rr. İtalyıı da dettikten sonra demiştir ki: 
sen, ve Eulenburgun dediği gi- doğruva bir telgraf cekerek nın yeni bazı şeraiti kabul etme Moskova huk.ihnetıne n_ıuhak- ı - Asıl mesele harp yapına
bi imperatorla münasebatı bir payitaht aleyhine tehditkar bir sinde ısrar etmiştir. Bu ıerait kak surette btr takım vaıtler de mak arzusunu ve ;:ızmini kuv
köpekle efendisi arasındaki mü- askeri hareket hazırlandığını bil askeridir. EIJ başlıcası olarak bulunmuş ve bolşeviklerin iştira vetlendinnekten ibarettir. Za
n::ısebeti andı.ran ceneral von dimıeği vazife addettiğini söyle J da Sovyet Rusya ile bir muhare kinde ısrar etmiştir. M. Graıtdi ten Avrupada bütün fikirlerde 
Scholl vardı. mişti. Bu zabitin tardedilip edil be t;ıkarsa başkumandanlığın İtalya ve Almanya namına bu sükiinet hasıl olmuştur. Mu-

Hobeaaollem Yatı Monte--'mediğini, yahut timarhaneye a-ıbirleiiıt:İrillesi Besarabya hudu- ma~yett_e hir sureti hal projesi hit muvaffakiyet için pek mü· 
Gargano ve Zakintos adası ö- tılıp atılmadığını Testoya sor-ıdunda müdafaa vesaitfrıin tak- tevdı ettı. M. Henderson İtalya saittir." 

Bir posta arabası Düzce ile Hen 
arasında kayboldu 

Kastamoni, 21 (A.A) - Kara kano şiddetinden ileri 
denizde fırtına şiddetini kaybet yorlar. Alınan nıalfunatıı 
miştir. Bütün karadeniz sahilin Bolu, Adapazarı postası 
deki mebani ve küçük gemiler ile Hendek arasında kay 
epeyce hasara uğramıştır. tur. 
Ayancığm Ç;ıyağzmda kara- Kastamoninin Ankara 

ya vuran Bozcaada vapurudur. nebolu İ'le muvasalası k 
Telgraf hatları her tarafta hasa tir. Kar kısa fasılalarla 
ra uğramıştrr. Tamire çıkanljır ediyor. 

Münhal meb'usluklara henü 
namzet tesbit edilmedi 

nünden, ve sonra, bundan üç dum. "Bilakis, dedi; Padisah viyesi de zikredilmektedir. - Alma°: ya. noktai :ıazarına isti-j Bu sözlerden sonra M. Bri
bın sene evvel Yunanistan ve ona ihsan verdi ve yaverliğe ta- Son zamanlarda Romanya da rak etıniiiir.Ortalıgın daha tam and Fransanm mecburi asker
Avusturyaya gelen Küçük- As- yin etti., l hili vaziyetinde de az bahsedil- olması için M. Henderson bü-ııl'k hlzmet müddetini Uçte iki 
va ve Fenike medeniyeti için bir Padişah bilhassa ecnebi mem j mi yor .. s.on z~ma:ılarda Roman tün dü~y~~i ~e~letleriı:_ müz.a nisbetinde indirdiğini ve mev
'·öprü teşkil eden Adalar deni-, leketlerdeki sefaret heyetlerin-! ya ~ahi_Iı vazıyetmdende az bah lı:er~ta ışu,rakı gıbı fevkalade bır cut kuvvetlerini yarıdan fazla a
~inden geçti, İyoniyalılar Sik-j den ve bahriyesinden şüphe e- ı sed~lm11or. Taç ve tahtmı ~le teklifte bulunmuştu~. Bu suret- zalttığını hatrlatmış, esasen di
, od ve Spord a~alarmm istiia (derdi. Elektriğe karşıda bir ga geçırmış olaQ. kıra/ Karo! geç~!' le yan yaı~ çalışan ı~i Cemiyeti 1 ğer memleketlerde de böyle ya
~tmiş,, Trakya adaları sıra ile 1 rip korkıı hissederdi. Abdiillha- ın:yıstan berı Roman;ranın ~~- Akvam vucude geltnış olacak- pılmış olduğunu ve dünyanın 
<\tinalılaı •, Spartaldar, Make-,mit, hariçte bulunan mümessil- kumdarıdır. Kral y~m geldıgı tır." her tarafında teslihatın artırıl- Ankara, 21 (A.A) - Münhalıdeğildir. Ancak fırkaınız 
lonyalılar, Romalılar, Bizanslı-•leri hakkında mahirane bir ca- zaman memlekette ıktısadi buh •·•-< ması hususunun nefretle karşı- meb'usluklara namzet tesbit e- na namzetliklerinin kon 
ar, Venedikliler ve nihayet Os-lsusluk usulü ihdas etmişti. Se- ra_r:f!!evcuttu.Herke~taralından Hindistan rııeselesi !anmakta olduğunu ~;Özlerine i- dilip edilmediğini soran bir mu talebinde bulunacak zeval 
~anlılar tarafından işgal edil- fir katibi tarafından nezaret al-rhukum~arm bulacagı ve ya bul BOMBAY 21 A.A. -Times lave etmiştir. M. Zaleski, Lahey harrimize C. H. Fırkası katibi rer fotoğraflarını ve hüvi 
nıişlerdi. Şimdi de bu adaların tında bulundurulur; katip aske-ı duracag{ çarele~le hem;!". b~ Of İndia gazetesi Yuvarlak ma- divanı tarafından tanzim edil- umumisi Saffet Bey demiştir ni tebite kifayet edecek d 
-r.•inden imperator Kostantin ri ataşe tarafından nezaret al- derde deva temın edecegı uınıt . 1 h k . 1 .. h kk da ki: " Ma!Um olduğu üzere nam mııfass:rl birer tercemei lı 
"~ d'/" d D"" ı sa konferansının nihayet bulma mış o an a em usu u a ın •e Sultan Süleymanın şehrine tında bulundurulur· askeri ata le ı ıyor u. ıger tara tan Ro· k" .h. • dd . L h" zet!lerin tesbiti nizamnamemiz rakalarını da birlikte gön. 
:;den Almanya imperatorunu seyi bahri ataşeyid: sefir eder~ manyada ltrka mücadelesinden 51 münasebetile yazdığı bir ma- . 1 1 tıyar~ mald :yı cb' . 1

1ds~an'.n mucibince umumi riyaset diva- terini ve bu usulün mahalV 
" · • ' "k • d fk • · · kalede M Mac Donlad'ın m h ımza etmış o ugunu ı ırmı - - • aşıyan bir Alman gemisi geci- bahri ataseyi de sefir mürakabe şı aY_et e en ~ ~~ı uu:ıum'Jeyı tasar b" .urette bahsettiğ" u tir Nihayet meclis ihzari tah- nının kararına mevdudur. He- buat ile de ilanını teşkila 
•ordu. Vakit geçirmek ınaksadi ederdi. Hülasa hepsi birden ~a;:..ın ;tmek e ~z~1!1 ı_·. mlenç jeılin ~::di tarafından eh~~ro~ didi teslihat komis;onunun ıne- nüz bu bapta bir karar verilmiş tamim ve rica ettim. 

le imperator bize bir Filistin se- Hünkan aldatırlardı. Bilhassa k · umb. arh::zk~~rıı;ı ır 1?1de e- yeti ·ste-n 1·stı"kla'I madd -~ saisi hakkında M. Quinones de ? 
ha . k - ba l B h . Abdili" h . . 1 ette ır u umuarın e ın " ne e 1 .. ~ esıru 1 F" ettı" M Burof Anka a tnamesı o umaga ş amış a nye amıtın gayzını k d rh· b 1 ab·i· de havi olduğu şüphesiz bul Leon tarafından tevdi edilmiş o- trar mt • • 

tı. Sarih bir surette rasyonalist ve itimatsızlığını celbetmiştk ııkadr sa al ıyet uFunk 1 ırse d - b an etmıst" · un-1 lan raporu müttefikan tasvip et- l ? 
1 · hla ,1__ 1 b ki Cil k .. Abd'"!' · · h . d" I o a ar ça ışmıştır. a at e.s- ugunu ey •. ır · . tZMİR, 21 (Milliyet) · - A- mı ge iyor. 
nr ru yaz~·~ o an u tap n u ıı azızı ta ttan ın ı- k"d b . b 1 lb d" b LONDRA 21 AA _ p imiştir . ııereden eline geçmi§ti bilmem. ren bahriyelilerdi. Bahriye nazı! ı en erı o para ce e ıp ol • . , . . . . ar- CENEVRE 21 AA M roerikan kollejinde Tıirk talebe- "~OMA 19 - Viyana 

. . . . • para sarlma alı•mı• ofa11 Ro- liimentonun ılk ıçtımaı muhte- • · · - · yı· tahkir eden Amerikalı mual ' • 
Fakat unperatonçerun ve maıye rı o zamanın memur ve erkanı- d ~ "ı d b , l'f mes 1 le hakkında h""kil , Briand dünkü nutkunda ezelim - len telgraflara göre BuJgg 
tinde kadınların çok sıkıldıkları nıneıı büyük hırsızı addedilirdi; md anyl~ /~od~ sen~ erde ua- : ~ e ~- ok su 11 ~ me-! le şu sözleri söylemiştir: lim ortada yoktur. Firar ettıgi 'ticiye nazırı M. Burof bu~ 

görü rd f k t "ti d fakat buna nazaran Abdm· · • ay ıat erı uşme te evam et e soru an ır ç a ere geç- anlaş.ıl~y~r. . • • ınunda Ankaraya gı."decekO 
nı. ly~ V~lh; lmea a ı razçli~' e d. l't"'f"" ın· amma azıhzın tikre bu buhrana kolaykolayra miştir. M. Mac Donald, Hindis - Biz, kendi kendimizi bir St A ıkaya ıki mıyor a"-'· ı e gen gın aıma u u u maz ar ~ . • • .- k d . k k'l d.. 1 · . aJ ıçın mer :.ıiyaret esnasında iki hü 
d 

· ·· 1 · 
1 

....,.' k" .
1 

. 1 d .. k"' T"' k balı . . . re bulmanın ımkansızlıgı an/aşı tan hakkında ya uı a beyaz bır ta ım şe ı ve ustur ar ıçın- rd 
aıma soy emış eıuı ı, aı eaın o ur u. r.un .u. u~ rıyesın'. fır. kita rkarılacağını haber v r- de hapis ediyoruz ve yavaş ya zabit gönderiyoruz ·alakadar eden meselele 

de de kadınlar eı1keklere tahak mahvetmek ıçın elınden gelenı . . . ~ ç f e b nl b ı k b ka Yunan Bulga nese1 
k.. t · 

1 
d' W"lh 

1 
d B" T"" k h · I Kral Karolun eskı zevcesı o- mıstır. Gelecek ha ta bu mesele vaş u arın aş ıca ur anla- Ankara, 21 ( Telefonla ) - .. .. .. - . r 

1 

~mbö. el mbı~ er 1: • 
1
1d : - Y.~ıyoKr. u

1
·
1
. ır urd arp gl emı /an prenses Helen ile de bir tiir hakkında mühim bir müzakere rı haline geliyoruz. Asıl mese Aımerika htlkfunetinin daveti goruşul~~ektır · 

mm ye ır vazı.yette o ugu- sının ıe ımanın a sene erce 1.. b 1 V 1. la k l · b k t ak .. · ,_ "k h d ta" ·· Bu muzakereden mak511 h""k dil d" k d" . k ld • .. d"' İ . h u arası u unamamıştır. e ı- o ca tır . e, ış aşına geçme ve er - uzerıne to"nı sa a a 5 J gor . . _ 
na .U ~e em~~ ~.' ve. en ıs~~ a ıgını gor um. yı atının- aht olan prens Miıel dokuz ya- · ki adımları atmağa kuvvetle mek üzere Amerikaya iki zabi- kiyenın dostane tava5511 

d~ bır g~_bana küı:nesınd~·: s~ıda kalı:nıssa, ~ gem.1 İ~parato-Jşmdadır.- Validesinin dikkat ve Amerikava muhaceret azmederek hep birlikte çalış- timiz gönderilecektir. Yunanistan ile Bulgaristatl 
kun ve ıntızaını temın ettııgnı ra Padısahın bır hedıyesıni getir 1 "( ·ı b"' "'t(" •·· k"" .. k · - kt ·b f B · fk · k sında bir itilaf zemini bul 
söylemişti. Kadınlar ses çıkar- mistir.Kaptanda ki:imiir vearzak 

1

1 ınbaaıbaes ugyeu/ı"nucgeyu kuaçdua p{.ens
1
· VAŞİNGTON, 20 A.A. - ma ~n 1 

arket ırto. enım .t1 r1ı· Feci bir aza trr. 
d f k b

. . . • ve ı e r .. rra M b li · d kk""l me gore, as er, p ve mı ra - e 
mıyor u; a at sarayın ınncı alacak para olmadıgmdan avdet• 1 k d M" 1 b b k e usan rnec sın e teşe u e ·· 1 · · b" "k İzmir, 21 (Milliyet) - Bu- lzmirde fırka kon<1r 
hatibi Dryander müdahale ettL edemiyordu. Nefer bile avlıkla-1 ' ~ ~n 1~şe· d"a a;';a. JJ!!. den ve muhaceret meselesini yoz er ı~ınb muayyen ır mkı - gün Narlıdere yolunda biır oto · 
İmperatorun bize okuduğu ve rmı alamiyorlardı. Biçareler aç· ~~;üukr;:::/iK:;:,1 ~ı:a ~:.sı '·~ tetkik eyleyen tali kornisyon,A ~ v; n~s ~ tay:ıı etme te~ mobil kaza~;ı oldu. Bir asker öl riy;tz:!t:fı;:a~·~ir ş~~ 
İncilin muhteviyatına bir neviılılrtan öl~emek için Ho'sten·ı · t d·-· d - y.ırdmab· ınerikaya gelecek muhacirlerin zıya e un kn anmd.amıı ed" k" · ğ -. . . . . . . " . ıs eme ıgın en çocugunu a ı k b .. . . h dd" . arzusunu uvvetlen ınnek dil ve Y 1 ışı a ır surette ya nahiye kongrelerini bu ıı 
tarız teşki!!. eden bu esere karşı eyaletındekı cıvar cıfhklercle ış rakıp başka bir tarafa gitmek ~ ulu ıçı~ muayy~? a ın ~- mevzuu bah·ıstır" " ralandı. Kaza yanlış manevra l · k 
D d d ı · k . 1 k m ddetle yuıde . yapı acak 2 semtın on .1 ~yan er, ıman e en erın no .~ aramak mecburiyetınd0t kaldı- fikrindedir. Kıraliçeye kar .1 

1 ~ene u on nı~~ CENEVRE 20 AA _ A _ )'Üzünd~n olmuştLtr. ikmal etmiş olacaktır. vı 
taı nazarını okadarhararetlemu !ar. pek riirmetkar olan Roman ~ betınde azaltılması hakkında hu . 1... ' . · ·. v TaM<.ıkata başlanmıştrr. d h·ı· d k 1 . heıııiS 
dafaa etti ki İmperator bile .. . . - . • . . . J.. kumet tarafından vaki olan tek 1 rupa bir ıgı tetkik koınısyonu, a ı ın e ongre erı ;ıi 

hı .. 1 k' il· k h 'b" Abdulhamıt e'lektrıge karşı efkarı umumıyesı kıralıçenın lif' k b 1 . t" Cemiyeti Akvam azası olmayan K , K b•lA .hti"f 1. pılmayan Burnova ile De.·. 
te ıeyyuç e a .• ara atı ın e- b' · k k b 1 d" B' t b k d d ·· · d" l a u etmış ır · ulp ta u ı ay ı a ı . . t . . ır nevı or u es er ı. ız s- u a arın an muteessır ır. devletlerin daveti meselesi hak- dere ve Cuma ovası nalı•~ 
lını sıktı. mperatonçe ve maı- b ld "k · ah l k • • . A M · · ~ 
• ti" d k" k d 1 / .. 1 . tan u . a 1 en payıt tm e e -ı-: - - . Amerıkada ışsı·zler kındaki karar sureti liyihasını KUip, 21 ( .A) - eneınen le Urla ve Sefı-nhısar 1-:ıı 

ve n e ı a ın arın goz erın- "ki · · · · · B Al k d b h · · · · '-"d" · ' · tn e tenvırı ımttyazıru ısteme ır ınan a ınrn ır ınstı- . kabul etmiştir. Davet.nameler de vuku pulıın ırtıca '"' ısesı es dan maada bilumı•m k:ıııı • 
den yaslar akıyordu. ğe gelen bir Alman elektrik Şir Y~ kadınının rahat ve refahına . N~VYORK, 20 A.A. -:- !ş- komisyonun gelecek içtima d~v nasında K,ubilaym şehit edilme hiyelerin kongreleri tıit111'. 

18 Teşrinievvel 1898 İstan- keti mümessilline rasgelmiş-lragmen ~saret hayatı yaşanan sızler ıle zabıta ar~smda b~ çar resi için gönderilecektir si memleketin her tarafında ol- Bunlar da 2 ırüne kadıır Jıı 
lıu!a vasıl olduk. Orada ikame- tik. Fakat bütiin gayretine rağ-: bu hapishaneyi ziyaret etmesi pışma olml'.ştur. B';f kaç kişi ıya • duğu gibi Kulp kazasında da bulacaktır . .. 
tin esnasında politika ile, Türk men imtiyazı almağa muvaffakj!muvafık olmayacağı mütalaasın r~ş, bır kaç kımse de tev- müsebbiplerini tel'in eden heye İzmir kaza konı<re~İ e<I 

ııazrırlarile mülakatlarla,~~rlin olamadı. da idi. Nihayet bu ziy~reti yapıl kif olunrnu~tu~. . . . Amerikada a kalanlar canlarla karşılanmıştır. Halkın ünde Cuma giinil, Vit6VC1 

le tegraf ve mektup teatısıle o Hünkar elektrik kıvılcımın-1 masını arzu eden zevcıne itaat Zabr!.a, ışsıı~erdenA . bırının Ç iştirakile vuku bulan bir içtima gresi de ayın 26 ıncı paı' 
, adar meşgul _?ldum ki, Aya- dan .korkuyordu. Vilhe'lm, Hün etti. iZyaretten sonra, harem ?ututı: s?ylemesıne ~anı. olm~k OKLAHOİA CİTY, 2l .A: da mukaddes şehidin ailesi için güntl Türkocağınrla inittııt 
IJfyayı gezrnege bile vakit bula kara karşı hissettiği meyill~. dairesinin nasıl şey olduğunu ıstemıştır. Bunun ~enn~, ~ır A. ~Aç kalan 1000 kadar ışs_ız nakdi teberrüler yapılmış ve cektir. Fırka a:.a~ından ıı 
ınadım. bun görmemiş daha dog-rusu İmparatoriçeden sordum: arbede çıkmıştır. Polısler, ışsız- şehrın tam ortasında ve beledı- toplanan para İzmir ınuallim!!q~ d 1 .. f ı·ı- hııtıtJI 

· · · · dair · · da b l tn er samıın sı a ı , 
Beni kabul eden ve uzun müd görmek istememiştir. Sağırla-' - Aman, d.edıke~dıle:ıne ya- !erden ?ır. kaçını ~uını:uk~.d~la Y~ esı .. ~. fa.!1m u u~n birliği vasr~~.ı:ile ailesine gönde lece!c1erdir. 

det yanır!da alakoyan Sultan rın en Koyusu duymak istemi-lkışmayan Parıs elbıselenle ge- rından ışsızler polıslenn yuzune hır b~al dukkanma zorla gıre rilmiştir. 0 d • fhab"tJ 
H·mit bende pek müsati bir in yenlerdir. 1 yinmiş, reçel ve akide şekeri yi kovalarla su attnışlardır.Etrafa rek yıyecek namına ne buldular Ü .. t a ay ın 1 

/'>} 
tiba bırakmadı. Ermenileri öl- Taaddü<k zevcat aleyhtarı 0 • yen ve milthis bir can sıkıntısın toplanan ehaliden bir çoğu bu sa alıp götürmüşlerdir. Vak'a zum sa ışı KASTAMONU, ~o. tiJı' 
;liirtmii.§ oldugunu söylerdi; bel lan İınparatoriça bu fikirde de-, dan müztarip ·görünen bir yığm sır~da haylı ~ırpal~ı~~· Bir ~a~al~ine yetiş~n 100_ kadar~- 17.MlR, 20 A. A. - Bugün Daday meclisi um:ırnı :.~. · 
ki de yapmıştır. ğildi .Sarayın harem dairesini işman kadınla dolu!,. 

1 

ııolı_s. gazetecılerden bınnın çe- lıs ı.şsızlerl kafi~e kafıle tevkıf 36 kuruşta.n -~2,5 kuruşa kadar tına fesat karıştıgııı<I 
Fakat bir Türkten ziyade mü ziyareti müşkilatle kabul etti.1 (Devam edec<:k) flesıne yumrukla vunnuştur. etmış kargaşalıgı bastırmıştır. 900 çuval uzuın satılmıştır. hapfeı;h-okın~r 
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u a f aı leri hiikim ararile t v 
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aıye 
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" tın noksan 

Terkos işi 
Belediye bu işi 

becerebilir 

itiraf edildi İstanbulu senelerden beri su-

3 tevkif 
Yangın müsebbiple 

ri hakim kararile 
dün tevkif edHdiler .. 

! suz bırakan Terkos ıtirketi mese Gaıtatada, Agopyan hanında 
~anı yangını müna- lesi halledilmek üzeredtr. . yedi vatandaşın ölümile netic~-
aıyenin noksan oldu HükUınet, taahhüdatını ıfa !enen yangın faciasının tahkı· 
.daki dedikodulara etmemek için bin dereden su ge katı, dün akşam geç vakit müd 
ı~e reis muavini Ha- tiren bu şirketin va~iy~tini e~ dei umu~i muavi~i Ş~fi.k B. ta
f '.zahatı vemıiştic: 1ı surette tetkik etrnıştır. Netıce rafından ıkmal e?,ılmı~tır. T~h: 
aıy~ teşkilatımız az- ıudur: kikat evrakı bugun mus~antı~lı 
aınıle asri te§kilit . 1 rd vazi- ğe verilerek mesele taınık edıle 

de"'1d· . 1 - Şırket yangına a . gı ır. Bu da tahaı f . . mamıştır Ve mes'ul cektır. 
· 011ınasından ileri ge1- es~ ttyapd' · Tahtı nezarette btilunduru-
r. tf · . l"k vazıye e ır. 
1 

.. a~.yenı~ s~ne. ı . k t Terkos gölün- lan İstelyanos, Emil ve çırak 
ııdu~.dort yuz bın lırıı 2 d ~ır ~' lan şehre temiz Yorginin tevkifine lüzum görül 

c. ır. Halbuki Viya- den al ıgı .pıs su b ·• müş ve üç arkadaş da Galata 
Yesıne beş milyon lira bir halde ısa~e etmek %~c ~rı- sulh hakimi tarafından tevkif 
llıektedir. Beş ay'lık yetinde oldugu halde s abtı u edilmiılerdir 
at bütçede yeni bir mumiye ile alakadar o~ .~ ta- · 

1 
Yoktur. Fakat 931 ahhüdünü de ifa etme~ •. us~e- Hadisenin fenni -~ihetini te!-

.1de . tahsisatı tezyit lik Terkos suyunun. k~bılı şurp kik etmek üzere .. muteh~ssıs sı-
1Yeyı <laha ziyade 11• olduğunu iddia etrnıştır. Halbu nemacı'lardan muteşekkıl h.ey~t 
takviye etmek istiyo- ki Sıhhiye vekaletinin son tah- Mnüz raporunu vermemıştır. 

lilleri bu çürük iddiaları suya Raporda mühim bazı noktalar 
düşürmüş, halka verilen suyun vardır. Filimlerin murur~ ~a-

~k fiati düşüyor gayri kabili şürp olduğu anlaşıl manl&1 üzerindeki maddeı kım 
b . mıştır. yeviye d~layısile, tahammur e-
cledıye encümeni son ini- derele işıal etmek. haı:sa~n 

a ekmeğin fiatini se- Ortada ~.P~~a~m .. su mevcut olduğu tesbıt edi!lmış-

1 '--__ vı_ıay_e_tıe_]__. yeni itilaf Afyon 
Çok mu? 
Ziraat kongresi 

mezbaha 
resmini çok buldu 

Üsküdar tramvayı Mevcut stokumuz 
3600 sandıktır 

1 

bedelini 
şirket verecektir. 

İhracat ofisi tarafından yapı
Belediye ile evkaf arasında lan son rapora nazaran, İstan-

Ü sküdar tramvay hattı meselle bulda 1900 sandık, İzmirde 
Umumi ziraat kongresine İstanbul sinden dolayı bir müddetten lOOO, Anadoluda 700 sandık ol-

b · d d "h ·1Aı h 11 d·ı mak üzere memleketin afyon 
Ziraat odası namına i•tirak eden mu e.rı evam e en ı .tı. a . a e ı • b h k d stoku 3600 sandıktır. 
rahhaslar gclmitlerdir. Murahhaslar mış ve u. u.susta ı ı aıre. ara-

d b k ı Mevsim iptidasında 10 lira 
dan İstanbul ziraat müdürü Tahsin sın a yenı ır mu ave e ımza 
Bey, dün muharririmize demiştir ki: olunmuştur. Evkaf idaresi bu olan afyon bilahare 22 liraya ka 

K d 
.
1 

iih. • hattı belediyeye devretmişti. dar çıkmış, son günlerde 15 li-
- ongre e verı en m ını B .. d b d" d raya düşmu··ştu··r 

kararlar meyaronda ziraat odaları . u yuz en elle ıye en 468,220 · 
tcıkilitlarmm tevsiı ve her vilayet !ıra matlfibu vardr. ~o!' yapıl~n Avrupa her sene Türkiyeden 
ve kanlarda birer ziraat odaları- mukavelename mucıbınce şır- 5000 sandık afyon aldığı halde 
run teıiıi vardır Nahiyelerde köy.- ket bu parayı evkafa vermeği müstehlik memleketler hüku
lerde de ziraat odalarının muhabir deruhte etmiş ve belediye ara- metlerinin neşrettikleri kanunla 
!eri olacaktır. Her sene viliyetler dan çıkmıştır. Paranın 250 bin rın tesirile istihlakat 2000 san
de ziraat odaları umumi meclisleri lirası hisse senedi olarak verile dığa düşmüştilr. 
t?planacak ve. bunlar oda heyetleri cek ve mütebakisi de 942 sene- Son zamanlardaki durgunluk 
nı scçeceklerdır . · k A d sıne adar devam etmek üzere ta vrupa a mevcut stokların 

~nk~rada .bir zi~aat odaları bir- her sene müsavi dört taksitte satılması da amil olmuştur. 
llğı ~esıa edılecektır. Her üç sene verilecektir. Hamburg'ta 300, Amsterdam 
de bır Ankarada umum! kongre Marsil a Lond ve 1 • d yapılacaktır. . Y • . f!l svıçre e 

- taknben yilzer sandık mal var-
KUZULARIN ZEBHİYE RESMİ Çok çocuklu ailelere dır. 

madalya 
Yalova, Çatalca ve havalisindca. A 'k l b' k b' 

kesilerek gelen kuzulardan bem Haber aldığımıza göre çok ço merı a 1 ır iZ ızden 
mahallerin de ve hem de burada cuklu aile reislerine tevzi edil- bebek isteyor 
zebhiye resmi alınıyordu. Bunun mek üzere madalyaları darbe- t t b l T. d k k 
birisinin kaldırılmasına karar veril d.l kt d. D h d 1 S an u ıcaret o ası sı sı 
miştir . · 1 me e ır. ~rp ane ma a • garip müracaatlar karşısında 

yaları yakında ıkmal edecektir. kalır. 

k, fırancalanm 
13 50 

ku yet ve becerıksızlıgını gosteren tir. Filim kutularını havi ma
ak kararlaştırrruş~ır bu fena neticeler bulunmasın~ hallin demir kepenklerle muha 
~ki birçok fırınların. ek- rağmen şirketi": bir takım y;n; fazası icap etmektedir. Bu tesi
Uruşa kadar sattıkları vaitler ve kendı hesabına karl satın mezkur atelyede noksan MEZBAHA RESMİ FAHİŞTİR 

[ 0 r. Buğday ve un fialeri teklülerle vaziyetini kurtarma- olduğu fenni raporda zikredil
e kalırsa ekmeğin, mah. ğa çalışması hayretle karşılan- mektedi:. Filiınc~ler, bu nokta-

Tapu fen müdürü 
Bunların ekserisi Amerikadan 

vaki oluyor. 

a_ ~oğru 6 kuruşa ka- mıştır. . dan mes ul mevkıde bulunmak-
Cegı muhakkak addedi- Esasen şirketin yeni te~lifle- tadırlar. 

. . d ·· boyamaktan ıbaret F , h . . . rının e goz . d uzak 1 ennı eyetın tetkıkatıle ve 
olduğu, maksad~ tern_;n .e~r müstantiktiğin tahkikatı daha 

Olis teşkilab bulunduğu tesbıt edı mış . · bir kaç gün devam edecektir. 
a Şirketin şu işletme imtıy~ı- Neticede mühim mes'uliyet!leri 
;a, 21 :- P?lis te~kilat: run belediyeye intikal etmesın- ~e~dan~ çıkarıl~cağı kuvvetle 
. Tnelerıne aıt yenı ahka den çok korktuğu ve bunun te- umıt edılmektedır. 
1 lllev t mniyeti umu · · · ı · · ·da en zua e sirile beledıyenın su ış erını ı H'd' d ka 1 d • 

İ• . Dahiliye vekal~tine reye kafi sermayesi mevcut ol- ~- ıse e . s.t o ma ıgı ~e-
tı. ~ahiliye vekilı b1:1 dı"ını ileri sürdüğü görülü- beyyun etmıştır. Maamafıh, 

"de nızarnname pr-0jelerı ma g müddei umumiliğin gönderdiği 
efa d h . . . . yor. er a a tetkıkı ıçın Bu iddia da diğerleri gibi ta- keşif raporlarına istinaden Da-

• 
1 Utnumiyeye iade et- mamen gülünç ve manas11.dır. nü~ ve Nor~stem sigorta şirket 

· k t·nı·n feshedile· lerı d~ t~k1katflarına devam et 
Terkos şır e 1 k d. l l' h . . . bel d. eye dev- me te ır er. 

ı rkası hakkında- rek su ışlennın e ~.Y nk ------

k. redileceğine dair henu~ _!" ara 
ı tahkikat dan belediyeye bir tıeblıg gelme Beyannameler 

y~ 20- Ehali fırkası hak miştir. d. fen işleri müdürü 
ase pı~kta olan takibat Bele :ı diyenin su işlerini 
isrbetııe tevkif edilen kim Zıya B. ~ı iddiasınııı kat'iy- TaYYare Cemiyetinin 
rebıc~ap edilmiş ve netice yaparnı~aca~adığmı söylemiş 

Mezbaha resminin et fiatlerini 
çoğaltacak şekil de fahit olmasın Rahatsızlığından dolayı üç 
dan tenziline karar verilmiştir. ay kadar mezuniyet almış olan 

ÇÖPLERDEN GÜBRE YAPI
LACAK 

Çöplerden, mezbehadaki kandan 
ve sakatattan, lağınılardaki mevadı 

ve berayi tedavi Viyanaya git
miş olan tapu müdiri Halit Zi
ya Bey şehrimize gelmiştir. 

Bir tayin 
gaitadan gübre olarak istifade i Sarıyer mal müdürlüğü vezne 
çin belediyelerin tesisat cüvude ge darlığına muhassesatı zatiye 
tirmeleri tahtı karar alınmıştır. memurlarından Hidayet Bey ta 

AVRUPADAN GETİRİLEN yin edilmiştir. 
GÜBRE 

Avrupadan eetirilcn sunı: gObre 
Etibba odası 

!er tahlil ve raporla girecektir. 30 kanunusani cumagünü etib 
Gerek bağcılara ve gerek bahçeci ba odası heyeti umumiyesi Da
lere bitticrübe iyi gübreler tavıiye rülfünun konforans sa'lonunda 
olunacaktır. toplanacaktır. Ekseriyet hasıl 

olamadığından dolayr 15 gün 
sonraya talik edilen oda haysi

tst<mbulda ileride mahsulatı ko- yet divanına eczacı aza intihabı 
ruma istasyonları yapılacaktır. da O gün yapılacaktır. 

KORUMA İSTASYONLARI 

BAHÇIVANLIK MEKTEBİ 
d~s ır~~mışlardır. M~ yen v~~:h~tı vermiştir:. bashrdığı 

Beynelmilel mesken 
kongresi Ck arnının evrakı tetkik ve ŞU • • •• d matluba muvafıkhr İatanbul nuntakasında bahçe-

ne .tedir. Şimdiye kadar alı - Belediye su ışlerını 1 a: vanlığın tevsii için bir bahçıcan• .· 
t'.c~ bu adamın Şeyh Esa re edebilir; hem de .T.erkos ~ır lık mektebi açılacaktır. Bir temmuzdan beş Temmu-

e~~t~tlerinden olduğunu keti~den çok daha ıyı .".emil· ı _ 1704 numaralı kanun mu za kadar devam etmek üzere 
fıın dısıle muhaberesi bulun· kemmel olarak yapabıhr. cibince kullanılacak hüviyet ÇİÇEK SERGİSİ Berlinde, beynelmilel mesken 

ıı gösteriyor . Terktos ıgölünlin sAur~ İstan- beyannamelerini kullanmak i- Dahilde çiçekciliğin himayeai i· cemi~etinin kongresi ioplana-
l• bulun ihtiyacına kafidır. c;in vilayet makamı şubatın 15 çin, hariçten getirilen çiçeklerden caktıı: Bı~ kongreye . st~b~l 
''IUaınele V'"rgı·sı Lazmı gelen tesisat .i?z~.r ine kadar Müsaade vermiştir. gi\ııırük rüsumunun fazlalaştmlma- beledıyesı de davet edılmıştır. 

' k b ı urp ı h h h lk sına karar verilmiştir. Cemiyetin gayesi ucuz ev te-
tıks.ra edilerek bu suların. a .~ ı Ş •• Binaena ey . mu. terem a. ımı İ 
le ' 21 - 929 senesi mu· b" hale getirilmesı mumkün- zın bunları şımd1den tedank et- stanbu(a bir de çiçek sergiai açı min ve ev yapan şirketlerin me 

Ve~g· . . ır b · k lacaktır. saisini teshildir. Kongrede mes 
lt ısı ıçin teşviki sana d.. mesinde mec urıyet yo tur . ııa nundan istifade eden mü uBr.elediyece bu hususta bir BACCILARA YARDIM ken iktısadiyatmm hali hazır 

. ta verile k . h kk t Bu işle- 2 - Bu varakaların ve defter ve istikb.rldeki ehemmiyeti ve 
ı ın ce prım a m- roı· e hazırlanmış ır. · ı • ı· · 1 ı 
r dU~tnele ay sonuna kadar P. duz·· eltilmesi için iki sene . terin nümunesıne tamamı tama Yeni bağ tesis eden erden beş asgarı ge ırı o an ara ne suret-
• e ılec k nn d 1 şartt t sene müddetle vergi alınmaya.c.ak- le ucuz ev temin edilebileceg" i 
e ·ı:· e tir. Prim nisbeti d ana ihtiyaç var ır. ınına uygun oması ır, mu B d 1 ı ı bu ka ar zam . 1 . be . . . b tır . u ay~cı ve aşıcı ara sertıfıka ikametgahların devlet tarafın-
lıtıek _çuk arasında tahmin Terkos suyunun ısa esı · taktır. Tayyare ceınıyetının as verılecektır. d . f .. h kk d 

Dün gene Amerikadan Oda
ya tuhaf bir müracaat mektubu 
gelmiştir. 

Mektubu gönderen Amerika
lı bir mektepli kız, kendisine 
Türk oyuncak ve bebekleri gön 
derilmesini i-stemekted~r. Oda 
münasip bir cevap ver~tir. 

C. H. F. 
Cevdet Kerim Bey 

reis oldu 

Evvelki günkü kongrede inti 
hap edr\en Halk fırkası vilayet 
idare heyeti dün ilk içtimamı 
akdetmiş idare heyeti riyaseti
ne Cevdet Kerim ve kitabete 
Rükneddin Beyler intihap olun 
muşlardır. Yeni heyeti idare ö
nümüzdeki senenin faaliyet 
programmr tanzim ile me§.gUl
dür. 

Sedat Beyin sergisi 
Avrupada tahsil eden genç 

mimarlarımızdan Sedat B., gü
ııel san'atleır a'kadem'C'Sinde dik 
kati celbeden bir sergi açmış
tır. Sedat B. in sergisi Avrupa 
da iken viicude getirdiği eserler 
den müteşekkiildir. 

Sedat B . in bu eserleri mo
dern ve milli Türk mimari tarzı 
dır. 

Sergiyi herkes serbestçe ge· 
zebilmektedir. 

l'ıet tedır. Diğer taraftan hü •-dı"yeye devredilirse şehrin tırdıi!:ı varakalar ait olduğu ma an suretı te tışı a ın a mü ınu ...., 
1 

~ zakere cereyan edecektir. 
Ilı.en k aınele vergisinin ta- diğer sularına ait işl~r -~ tev- kamca tetkik edilmiş, mutabık HAŞARAT KANUNU Üç talebe daha gı' diyor 
(ik d.aldırılmasr hususunu hit edilerek şehrin butun su . . ... lmüş ve kabul edilmiştir. SelaAnı'k sergı'sı'ne e ıyor . . .d de toplana- gonı . Umum! ve şümullü emraz ve ha Avrupaya tahsile gidecek li

se mezunlarından üç Ef. bugün 
şehrimizden hareket edecekler
dir. 

· tevzıatı bır 1 are 1 Defterler de şubatın ilk hafta- şarat kanunu yapılacaktır. • • k d w • 

lıt\it F caktır. n ıslahı ve 1 smda piyasaya çıkarılacaktır. ıştira e eı:egız 
ahri Bey davası Terkos suyunu ı · · · d DAMIZLIKLAR B 13 J"ld s ı· ·k ~ . bekenin ihtiyaca kafi. d.ere~e Tayyare cemıyetının amgası u sene ey u e e anı te 

•<lır ..,. 
1
. şe .be k mı! 

1 
d da t ı . . . açılacak altıncı ziraat ve sanayi 

i ,,, 'l.a ıt Fahri Be·ofle Darül d tevsı"ı" ı·rin takrı n ı ı - o mayan ve ışarı sa ı an ev- c ki d ık 1 k İ "JI Y" e ~ d ,, ıns ıne •_rın. amız ı 0 ara sergisine stanbul Ticaret odası 
:tlartar~s~d~ki. ~u~akemeye lyon lira sarfetn;e~ la~ın: ır. rak ve defterlerin çoğun~n ~~~- yavruları kesılmıyerek damızlıkta d d t d·ım· . ilk mekteplerde himay ~aın esı .gunu ıkıncı cezada Belediye muavını Har~ııt. B. muneye muvafık olmadıgı gonı kullanılacaktır. a ave e 

1 ıştır. e 
edılecektir. de bu su meselesinin malı cı~e- lüyor. Talimatnamesine tıpa Oda, bu panayırı bilhassa komisyonu 

a . tini halledebileceğini söylemı!r tıp uymayanları polis merkezle- Düyunu umumiye Yunanistana ihracatımız itiba- Maarif vekaleti maarif müdi-
Pıshane gardiyanları tir. _. ri kabul etmeyeceğinden muhte binası ~i~e ço~ ehemmiy.etli gördüğü riyetine mühim bir tamim gön-

\1 .. . . . ı~ın alak~~r tacırlerin nazarı dermiştir. Bu tamime göre her 
ıı~~ıifesini suiistimal eden u- f B 't•ı' rem hal~ırnk ızdi~ bunaf çokl d~k.ı<.at Duyunu umumıye bınasının sıgor- dıkkatlennı celbetmeğe karar ilk mektepte bir "himaye komi-
"'Qt hapish d' Ihsan Ri at ey 1!1 • etmelen en men aat erı ıca- tası yapılmıştır.defterdarlık bubina . . y . . ~lip E ane sergar ıyanı d d daki telefonları kaldırnuf, yalnız bir ~ermıştır, unanıstana başlıca syonu" teşkil edilecektir.Bu ko-
lıtıb f. hakkındalçi karar çar İstanbul gümrüklerind~ki bın an ır · telefon bıralrtırmıstır. ıhracat eşyamız olan pamuk, ya misyon şu tarzda olacaktır: 
İ1tı, a. .günü üçüncü cezada tef temas ve tetkikleri bir hayli şa- Tayyare cemiyetinin evrak pağı,maden kömürü vetuzlu ıba Mektep başmuallimi ve ilci mu-

Cdıiecektir. · d b l b. h O ' A .. 1 ki ·· 1 · _,, yialara yol açan Rüsumat umu ve defterlenn e öy e ır te li- aımı encumen ı arın numune en sergiye gön allim ile talebe velilerinden mü 
ı• m'ı mu··du·· nı·· İhsan Rifat Bey ke hiç yoktur. Halkımız acele D . • .. d.. t 1 derilecektir. teşekkil olan bu komisyonda ic;-

~ aımı enrumen un op anarak B d · · · · l'l..ara Ali çetesi Ankaraya avdet etmiştir. etmeyerek tayyare cemiyetinin yeni ••ne bütçesinin tetkiki ile meş _ . u~ ~ .~aşk~ .Tı~r~t ~dası t1;111a ede~~k talebe ~azıye~ı tet -
Gcbıe . ..d Bu seyahatı esaslı ba~ ıs~- de~rleri _satışa çı~tı~ı z~man ğul olmuştur. sergımn tutun gıbı mühım ıhra- kik ve muzakere edilecektır. Bu 
t ic ve cıvarmda uzun mu , hatın takip edeceg" i ve gumnık- takım halınde hepsını cemıyet- cat emtiamıza rakıp memleket- suretle veliler çocuklarının mek 
't rayı şekavet eden meşhur ı 1 · l h. · d · a Al !erde' mühim tebeddüller o aca- ten tedarik edebilirler. enn a ey ımız e propaganda tepteki vaziyetleri ile daha ya-
l; "'" i çetesi davasına bu sa l saat 

1 
b 

1 
ğı söylenmektedir. 

3 
_ Tayyare cemiyetının H d h . . yapma arma zemin olmak ihti- kından alakadar olacaklardır . 

.ıc<lk l de ağır cezada aşa U ut arıcıne malini nazarı dikkate alarak bu Talebe mevcudu yüze kadar 0• 
tır. Çete efradı 8 kişidir. Mektep balosu yüksek gayesi muhterem halkı- çıkarılanlar h~susta da tedbir alınmasını te- lan ilkmekteplerde himaye ko-

S mıza tamamen malilmdur. Hal- mıne çalışmaktadır. Sergi 27 misyonlarına •·elilerden iştirak 
elim Sırrı Beyin , Kurtuluş Rum kız ve erkek krmız tayyare cemiyetinin kilğı.t Venedik sokağındaki evının ey!Ule kadar devam edecektir. edecek aza daha mahdut olacak 
konferansı 1 mektepleri 12 şubatta Mak •. im larınr kullanmakla hepimizin vaziyetinden dolayı zabrtai ahla Lehistan tacirlerinden mil- trr. 

'e lleden . . . .. salonlarında mektep menfaatıne göz bebeği olan bir vatani mües kAiyeceMhudu
1 
t .haricine .çıMkarılan him bir kısmı da Odaya milraca- Maarif müdilrll şehrimiz ilk 

tti§i S .terbıyesı umumı mu- kl d" seseye yıırdım etmis ve kendi iş .ron. ~y~erın zevcesı adam 1at ederek Türk tacirlerile temas tedrisat müfettişlerini topla a-
~cly°<l elı~ Sırrı B. dün akşam bir balo verece .. er ır. 1 : terini de en düzgü~ bir surette Jına ıle .'~ı Romen çalgıcısı hu- etmek i.ı;in adreslerini istemİller rak bu hususun tatbikatr eı... 

a bır konferans vermiş- I Balonun mukemnıel d 0 ma•I 1 görmüş olurlar . dut haneme c;ıkanlmışlardır. 1 dir. r-..1- 1• --L-t -lf· ti'r • 
icin ihzarat yapılmakta ır. u.... ..,.... ~~· 

r. 
Ekonomi 

Unifye 
- ... ......._ .. -

Dün 93 ten 98 e 
kadar fırladı 

1 

Epeyce zamandan beri durgunluk 
geçiren borsada dün bilhassa Düyu
nu muvahhade üzerinde hararetli mu 
ameleler olmuttur. 

Geçenlerde 81 liraya kadar d~n 
Düyunu muvahhade dün 9375 lira 
dan açılmrt ve Paristcn alınan müsa 
it telgrafların teoirile 100 liraya ka
dar yükselmit ve borsada son muame 
le 98 liradan olmuttur. 

Borsada, ünif yenin bu ani yükse
liti üzerine Dayinlerle hükumetimi> 
arasındaki tcmaı ve müzakerelerin 
iyi bir safhaya girdiği ve esas itibari 
le itilaf husule geldiği §ayi olmuştur. 
Borsa komiser vekili Abdülkadir B. 
bu p.yiları ne teyit ve ne de tekzip 
etmi•, ıade<;e şunlan aöylemiıtir: 

- Devletin harici siyaseti mali· 
yesine taallO.k eden bu meacle hak 
kında söz söyleyecek vaziyette de 
ğilim. 

Düyunu muvahhade fiatleri Pa
risten alınan telgrafiira tabi ol 
maktadır. 

Dün İngiliz 1030 dan, istikrazı dahi 
il 98 den muamele görmlltttlr. 

Rumeli demiryolları tahviltı 4,6S, 
Anadolu demiryolları tahvilleri 24,25 
tir. 

Altın 916 kuruttur. 

Nebati ipek işe 
yarama yor 

Adana ıruntakaoından nebati ipek 
namı altında gönderilen koza nümu
neleri İktısat vekiileti tahlilltı ticar: 
ye llboratuvarmda esaslı ıurctte tab 
1il ettirilmiştir. 

Raporuna nazaran, kozalardaki !it 
!erin vaıati tullerl iki buçuk santim
dir ve elastikiyetten mahrumdur. Bu 
madde mensuçatçılarm nazarı dikka 
tini celbetmiş. bunlardan mensucat 
yapmak pamuk menıucat mevadd. 
iptidaiyesine kanştırmak tecrübeleri 
yapılmış. fakat müsait netice verme
miştir. 

Kağıtçılığa da mü5ait görülme -
mİ§tir. 

Netice: Adanadan gönderilen nli. 
mune yaadık ve yorgan doldurmak· 
tan batka bir ite yaramayacağı tcabit 
edilmlttir. 

Münakaşa kapanmış 
Ticaret bonıası bq kimyaıeri N• 

reddin Münii B. ile Ticaret odaoı ra 
portörü Hakkı Neı:ihi B. arumd; 
afyon meseleainden çıkan münakasa 
iki tarafça da kapanmıt added~k 
tedir. Nureddin B Hakkı Neırihi Be. 
yin son. hucumlarına mukabeleye.. H 
zum görmediğini dün IÖ)'lemiıtir. ~ 

Borsa kii.tibi umumiai Nizameddi" 
B. Nureddin Beyin izahatı üaerin, 
ortada bir mesele kalmadığını, pey 
derpey bütün borsadan geçen malla
rın analin tabi tutulacatıru, afyo 
nun. d~ bu meyanda olduğunu beyarı 
etmıttır. 

Diğer taraftan hükmüetçe afyo -
nun inhisar altına alınması mukarrer 
olduğundan meııele esasından halle
dilmiş olacaktır. 

Buğday piyasası 
İstanbul ticaret boraaaını:n son rı 

porlarına göre, cihan buğday vaziye 
ti çok gergindir. 
Dünyanın buğday ıtoku geçen se

nelere nazaran çok fazladır. 
Cihan piya<ıaların"~ tahakkümü al 

tında tutan Kanadada buğday beş bı 
çuk kuruşa düşmüştür. 

Dünyanın en mühim istihsal men 
leketlerinden olan şimali Amerik, 
bu derece aşağı fiatle buğday sat 
mak istemediğinden sun'! tedbirlerlı 
buğdayı yüksekte tutmağa çalqmak 
tadır. 

Orada çiftçiler birliği buğday fia 
tini 8 kuruşta muhafaza etmek içir 
borsa satışlarına müdahale etmekte
dir 

Cemahiri müttehide, hudutlarını 
Kanada buğdaylarına kapamıştır. F; 
kat bu ıun'! tedbirleri~ok sürmeyı 
ceği an~aşılı.yo~. Buğday o _zaman çol 
ehemıruyetlı bır sukuta uğrayacağı 
muhte'.".el gö~ülüyor. Borsa kitibi 
umumısı Nizameddin B. memleketi 
mizin buğday vaziyeti hakkında di
yor ki: 

- Bugünkü fiatlerimiz bir ta 
havvül. (i,Östermiyor. Buğdayın oı.. 
kaeı yedi buçuk kuruıtur. Fevkalad, 
ahval olmadığı takdirde iatikbald, 
de bir tahavvtıl göstermiyecelrtir. 

Yalnız köylüler, aşağı fiatlerdeı 
dolayı ortaya çıkarmıyarak bekletti 
fi ıtoklan birden bire değil, fakat y. 
vaş yavaı piyasaya dökmelidir. 

3 milyon kilo tütün 
alındı 

İhraca~ ofiıinin iıtatistiklerine g: 
re, son hır sene zarfında Amerika] 
firmalar tarafından Muğla ve Mila 
havaliıinden Uç milyon kilo tütün 1 
tın a1maut ve bu BUretle ~eket 
5 milyon lira cirmlttir 

ı 

I 
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... ' .. -.. .., . . ' 
MIUJYl~T PERŞEMlif. l\.ı\NUNlT!:ı.l'u\I 1931 

Fikir, lVl.iz;E:t.h, Edebiyat, 
"" lk ..... b ......... ·--· ---- ·-· ......... "'.~....-....... • ~ ....... =· 

Jllilliy~t Bilmecemiz • • •••••••••• Bu akşam MAJIK sinemasında 

A .<1111 111111 esi "J:flllget" tir 

2 büyük film birden takdimi münasebetile 
GALA MÜSAMERESi 

22 K. SAı Jl 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde•I 

No: 100 Telarat adresi: Milliyet, ı .. 
lanbul. 

Telefon nınna.ralan: 
İstanbul 24311 - 24312 - 24313 -

AlJONE ÜCRETLERl 
(, Türkiye için Hariç için 

3 aviıg' 400 kuruı 800 kuruı 
6 ,. 750 ., HOO ,, 

12 " 1400 u 27~ N -----

izdivaç mı, horsa arkadaşlığı mı? 
-Fransızcadan-

Hayattan memnun, mes'ııt ! Kadınlardan nefret eden a-
hir adam olduğu anlaşılıyordu. I dam hararetli bir hava oyuncu
Şişman karnı, yüzünden aynl· I su olduğu anlaşılan bu kadınla 
mayan tebessümü ile halindenJdost olmuştu. 

Ge;en evrak geri verilmez daima memnundu. Hayatta her Bunu kendisine hatırlatan bir 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kurut 

tur. Gucte .e matbaaya ait itler şeyi seviyordu. Yalnız nefretle dostu: 
irin hlucliriyd" müracaat edilir. bahsettiği mahluk varsa oda 1 - Sen, dedi, hem kadından 

Her ıkt•uı 

DUO BAKLAN 
< 

" ÖLÜM RAKSI ,, numaral~1 

<'.azctemi> il.iınlann mes'uli:retini kadınlardı. Kendisi o kadar nefret ediyorsun, hem de bu ka 
l<&bul tmez. genç olmamakla beraber yaşı; dınla pek samimi görüşüyor-------------.,f iler1emiş bir adam sayılmazdı. sun .. 

Bugünkü hava Fazla olarak parasız da değil- O buna güldü: 

Ve tekmil yeni 

~p::=:::::::==• ... ooc=oooc••eoc~ 
muvnffakıyeti program 

.\.t: li' VL\0« li 

l un hararet <n çok 4 en az 5 
•' r<ce idi. Buıtın 1ıı?.1lr mütehavvil 
eıecek, havı açik. 

di. Onun için etrafında bazı ka - Bu menfaat ve hesap işi .. 
dmlarm dolaştığı görülmez de- Hissiyatın burada tesiri yok ki .• VASA PRIHODA 
ğildi. Kendisine bunlardan balı Fakat bir gün borsada o za- Yarın ~c'orlmlze mav•sılatle 
seden bir dostuna: nıana kadar kar temin eden ka- önümüzdeki cumartesi giintl 

- Bana bundan bahsetme, ğıtlar düşmeğe başladı. Bu yüz f saaı 18.30 ta matine olarak 

••• Pek yakında MELEK . slnemasındl u 

· En if Aiic[i:'tE:e ~ cHAN~i:Aı t:k 
diyordu, ben kadınlardan nef- den ziyan etmemek kabil olrnı- Fransız tiyatrosunda 
ret ederim. . yacaktı. Artık hayatından mem Birinci koıı<erini verecı·ktlr 

Ana~ıra karşı l 
_ Fakat annen, hemşiren nun, müsterih olan adamın ne- ıı ı 

de kadındır... eesi kaçmıştı. r~ . b- . j 
.. - o .. başka .. Annem beni b .. ül O kadınla. .tekrar konuşup JJugi: •. Jı:i f1/lm•r.' .l:ı 1 lstan u_l_ beledıyesı ı Dikkat ediyorum, bizim mem - L _ 

feket tabii unsurlara karşı hiç yutmuş, benden yaşça daha bu- dertlelimek ıhtiyacını duymuş- Soldan sağa ve yukardan aşağı ılanları 
miicehhe?. değil _hemen Allah yük olan h~şirem ise ~~rdı~ı t~. J'.akat ~~dın d~ha ~vvel çe- ı _Nota (2). Damarda do- ·-----~·---
korusun- bereket versin ki, vol ~ocası sayesın?e ~an~. ıyı .~ır k.t~ı:nış, o kag:tıar uzerınden et- laşan (3). Ayı yuvası 2) . l5tanbu: Belediyesinden: Top· 
'kan ve kasırga gibi afetler biz· ış bulmuş, berum bır gun mus- tıgı az çok kara kanaat ederek 2 _Bağışlama (2) Orta (3) hanede Topçullaşı ;\fehmet aP;a 
.de yok. Yoksa halimiz nice olur terih bir hayat sürmemi kolay- z~yans~z ayrılmıştı.Kadın onun İstifham (2). mektebi kiraya ,·erilmek için 
ıdu. Bakınız aleJade bir kış fır- laşt~aca~ kadar P.ar~ kaza~~a· dınle<lı~~en ~onra: . . 3 - Üst değil (3). Ciğer (3) açık müzayedeye konmuştur. 
~ınası oluyor, limanlarda vapur ma ımkan vermı~tır. Hulasa. -. Sızın. b!r ~a~ahatınız var, c· Taliplerin şartnameyi görmek 
lar, motörler batıyor, şehirler anne~e de, h~mşı_reme de ~ı~- dedı, .~e~dınıze ıtıma~ıruz yok: 4 - ıns (3). 
arasında tel muhaberau kesili- cak mınnet hislen duya bıtı- 1stedıgnı~ z~ı_n~~ bır şeyd~n 5 - Sert ( 4) Adet ( 4). için her gün levazım müdtirlü· 
yor.. Bir sis oluyor İstanbul rim.. i l(azgeçebılecegını~ı zımnedı • 6-- Hicap 2). Nota (2). Şart ğiine, müzayedeye girmek ıçin 
şehrinin faaliyeti duruyor, bir Onu~ borsa oynay~~ak. para yorsun.u7. Halbukı;.. edatı (2) z.~ (2). 9 lira mul'akkat teminat akça-
yangın oluyor tarmvay ve oto- kazandıgnı herke~. bı_lırdı. Fa· - Evet.. Buse.er yanıldnn. 7 _Katı fıat (4) Yuva (4) larile beraber ihale gunü olan 
mobi'.l nakliyatı tatil ediliyor, kat o başkalan _gıbı zıy.an e~C:! - Eğer yanılmasanız kar et- 8 _Demir sicim (3). 15-2-931 pazar günü iaat t5c 
kışııı her kar yağışta şehrin i· r~k ?ynamaz, kar etmıyecegı-, mekte devam ederdiniz .. Çün- 9 _ Bir göz rengi (3). La- kadar encümeni daimtye müra-
çindeki teller l:ocasından da- nı hısseder etmez borsayı brra-,kü baska oynanacak kağıtlar him (2). caatlan. 
yak yemiş yeni gelin telleri gi kırdı. var.·· ıı _İstifham (3). Ben (3) * * * 
bi yerlere seriliyor!.. Neden? d ~u hdus~:ııa pekk'fa~hıllı ddavrda? - Pek doğru .. Fakat şimdi Uzak nidası (2) lst· Belediyesinden: 
!::iinkü, hayatımızın tabii cere· ıgınr .uşu;ere. ı tı. ~r e er ': ne yapma1ı?.. · (DükkAn, mal!;aza ve fabrika 
yan• sırasınrla bu tabii unsurla- Fakat hır gwı kım bılır hangı 

1 
- Sizin değiştirilecek fikir- gibi mebaninin dışarsına yollan 

rı düşünmeyiz!. şirket~n kağıtlar; ü~eri?de oy· ,~eriniz var: Evvela işittiğlme Melitepliler müsabakası 
namaga ba~lamış, gıt gıde ka- göre kadınlar hakkında hiç iyi -- l~gal ve gelip l(eçenleri iz'aç 
zancı artmıştı. Bunu merak et- düşünmüyorsunuz delTil mi?.. H l adecek her nevi eşya ve ~mıia 

A ., aı·n en· n k ı h ı memek kabil deği'.di. rtık is· ı B k d d ld K d' . d onu ma<ı ve ya ut ası m't<ı ve 
Bakınız sıze iki haber verece b k u a m u u. en ısı e k ) 

terse ıral:amıyaca tı. h"l' 1 . t' F k t b muha emesı• dayanması memnudur. g'im: b' . f d a a ev enmemış ı. a a u 
Dostlarından ırı tara ın an kad k d' . k tJ' 1 Hclediyc abıta'ı talimatııame-

.. Dilencie!lrden bir kısmı di- verı'len bı·r zı·yafette bir akşam . ının en ısıne ne ~ymed.~ 
b b kad t sinin 1 O nucu madde.ine yuka lencilıği bırakmış, fakat ufak borsadan laf arılnıış, orada pek .ı.r ors~ ard ğ'lad~~ oHacagdınıb 11 87 inci haftanın beşinciliğini 

d ~ şu ımemış e ı ı em e u rıdal:i fıkra tezyif edilmiştir. tefek satıyormuş, buna a ma- güzel olmamakla beraber genç 1 k" k t' : bo k b" - İstanbul Erkek lisesinden 739 
h 1 b k 1m cakm 1 . " nu es ı anaa mı zaca ır H M h'dd' B k Bu abklm hllifındn hareketi a ıra r aya Ş .,, hır kadın o kadar merak ve ala• 

1 

~'fil<k' . d asan u ı ın ey azanmış 
Di&er haber: " Küçük esnaf kaile bahse karışmıştı ki niha- ııcy t"" . ı etmıyor u. . tır. Yazısı şudur: görüleceklerin umuru Bdediye-

ötede beride çadır ve tente ku- yet kendisinin de bir vasıta ile - B~~ı~le evle~eği kabul ye müteallik ahkamı cezaiye 

Esnafı kova.dyoruz l 

El.MiRE VAUTlER ve FERNAND FABRE Ilı beratııl ade 

Bütün Hayatı bu 

r Tamam en Fransızca sözlü filminde 

••••••o•••••• .. Mt: 

~············ ••••••• e. akşam uıt 21,30 te 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
SAMARDJI YUNAN OPY.RET HEYETİ tarafınclll fcd 

O KLEFTlS STO PARADISO ~ 
' (Le vole ur au Paradls) opereti oynanacaktır. ; ~ 

Yermki Cuma giinU 2 matine verilecektir. Birinclıl 11at 14/. 
1
' • 

HORHOR ACA ikincisi 1tat t8de I ADELF1MOU W 1 

Aktım ıuvarı 1111 21,30te ·av 

TO DIA VOLOPEDO 1lla 

ı Pek ya\oındı: CZARDASS Ye Cl JIH'ON CHIFFONN,;( nıi 

••• ··················' rı 

•
' 11111111111111111111111111111111111.., ~ 11111111111111111111111 ıı• 8a 
111111111111111111111111111111111111,. ............................. . 

!! ANADOILU -· -· -· 
~~ SIGORT A ŞIRKETl ııtı 
§§ TOrklyo it Bank1191 tarafında11 to~kll odllmt,ıl' 
:: Yangın • Hayat • Nalı:lly' • Kaza • Oto.ıı:>ltll • mu•"'1 ın 
:: r.aliye 61gortalarıaı kabııl eder. 
•• :: Adrce: 4 t.ııcQ Vakii ban lstn':ı ı\ ti 
:: Telıfom Jıtanbul - 531 Teıvat: lıııttytlf 

il:: 1111111111111111111111. '11111111. t' lııııı.. ............................ • • ••• ...........•........................ ,.. ., .......................... . 
ruyonnuş, bu hal şehrin bedii borsada oynadığını ve şimdiye eder mısınız? .. J?edı. · Bu haftanın en mühim habe- kanununa tevfikan ccz:ılandırı-
n:t~aras.mı bozuyoı:mu.ıı. artık kadar hic ?arar etmediğini sö.ı:-1 K~dın bu _tl'.kl~fe hayret e~- rini şüphesiz ki divanı harbin llcakl:ırı llAn olanur. Müzayede ile satış 
b~na musaade edılmıyecek- liivrı"hı medı. Onun ıyı hır koca olacagı muhakemeye başlaması teşkil 1931 ikinci kinunun 23üaCCI 

Yeni n,,şriyal 
mış.,, . . . . . nı anlamı~tı., . eder. tık sorguya çekilenler a- lstanbul A~l!~e üçiincu hukuk cuma ıunu ••bah ıaaı ıo dı Rey- Futbol şampiy 
Canım efendım ! H~rdıf_ dılenı r.k.a gl1ı.ıc: .aır0c.ı~yekJ:, •• çı'..ııı akt .ıdıııı 1 Böyle bır ızdıvacın vukuuna ziz "Kubilay,, 1 şehit edenler- dairesinden: oğlunda Galata.arayın<!• Galıta,ıırıy BugiinkO. Spor llemıııl 

yor, haklı olarak mene ıyoruz, arış' arım. '~ ~pagına .a ar hayret eden dostlanna o: dir. Yaptıkllan cinayetin büyük Mün<vv<r H. 'l'.rıfındın kocası ap.ıırtımanınm 4 numaralı dairesinde aenenia tamplyonunu ôtrcn 
o da ufak tefek satmaya baş'lı· çamurdan geçılmıyen, en ışlek - Ben gene kadınlardan nef- lüğünü affettirecek hiç bir ma- Baki R. aleyhine terlı: scbcblle ikame bulunan ve Moıyö Musata ııı· mli- Aynı sayıda çamurda fu n 
yor. Amma diyeceksiniz ki, " O caddeleri daha Arnavut kaldı;ı- ret etmekte devam ediyorum, et aklımıza getiremiyoruz eyledlğl botanma davası ırzuhıli zeyyen ve nadide •tY•l•r ınilzıycdı mızın nazarı di'<kıtinl cclb_.. 
ufak tefek satısı bahane, asıl mm dan kurtarılamayan şehrın 1 diyordu. Bu izdivaç iş izdivacı, zŞeahr i f 

1 
. . d' de. mü:ldci aleyhe göndeTllmi~ ise de suretiyle utılacıknr. l&zım gelen aynca bir tlf' 

k d d·ı · k ı 1 · · · · ·· l d • y k b s men aat er ıçın ın per iL t •L. me•hul oldu"'" mu'b •iri müt.·ıddlt havadisler mı·~-~ st ına sa ı ı enme .,. yı amma ıçının manzaraşına guze e- borsa arkadaşlıgı. . . o sa en . 
1 

d 1 . . fl .ame gaw • •· 1• Dokuz parçadan ibareı ınet ·~' 
asıl maksadı dilenm!k olduğu mek abestiı. Zaten bu tente ve kanaatimde sabitim. sı a Uil; a1yapbı -~~ ırtıcaınl se 1 tarafından verilen mt4ruhııtan ani• müzeyyen ut! yemek oda ı.l<ımı, 
1 ld b k ·b· .. ı 1 I h d bu m d d' · ld aletlerı o an uıuar ceza arını -,,ırı>ıf oldu~u cihetle mUJdeloln ta- \> ıa e aş a şey yapar gı ı go- çac ır ar c a ep men e r an Bu a am ken ını a atıyor- d b 1 klard " ı:; parçadan mürr~kep eniz masif y 

1 
k 

rünenler yalnız bu biçareler zara'ı yerkrde knnılur. Kaldı du !. .. en kısa za~~. a u. a
1
ca .. ır. leblle hukuk usulü mubıkcmelerl ka· •tacından •~rf nneunı dlgcr yemek en çı an~ ~ 

mi? Hem difonciliğin men'i bir ki, höyle muvakkat ve geçici Esrarın ver ıgı tes~r erle gun- nununun 141. 144 maddeleri mucl- oda ulamı, 7 parçadan mürekkep Otel, Panisyon, Ti• 
ahlak işi değil bir <;irkin man- şeylere diinyanın her yerinde lerce aç olarak Manısadan Me· hince miiddelaleyhln bir ıy zarfında uıt mükemmel yatık oda ıakımı, ve sair umumi müe ,...J tı 
ııaranın iıalesi ve ten belliğin mü sade edilir. Parisin en güzel Kongre.. n~~e~e k~d~r yaya ı::elen ve cevap vermek llzere ilanen ıeblitl avrupa fabrika.•• mımultnnı.lan Oıio oturan ve calışan lann lfj 
teşvik edilir gibi görünmemesi binalarından olan Madlen klise Ecnebi ve gayri müslim mek muess.ıf had~~eye ~tbı.~e~ ~e- keyfiyet olunur. takımlar, yefil renkll mıroku tol- varaksı vermeleri mecbııılf 
dir. Bu da temin olunuyor .. Za- sini önünde bir çiçek ve meyva tepler Türk muallimleri cemiye r~nle~ ma ~;~ e ~ 1 ~ ~ e- tuk ~e kanıpe ıakımlan, yıllı n dair: 
man gectikçe lıu dilenciler satı- pazarı kuru ur, AduJ'e sarayınm t' · t' d n ço şayanı ı attır. u a- Ço k ka ıulu boya ııblolar, hayli muhtelif K 

1 
-"' , 

· ı nyase ın en· k · fh ı k.l ı cu vgası anuıı ve ta imatılV" cı oluyorlar .. Delinmesin! anla karqsında da böyL bir şey o'.- . . .". . emenın sa a arı ne şe ı a ır- . biblolar, Jiur ıuıı, ıyııah ve ay-
1 

No. __ ..... ~ 
C lik k 1 lıüvl yet vanıa--dık, Jakin ufak tefek satmasın!. duğunu hatırlayonım, acaba .e~~ye~"!ızın sene. . on- sa a sın: Kasnnpaşada çeşma sokağın nasız dolaplar. lnıbo, muhtelif etı· 

Neden?. FransFlnr bunh• ı neden ~es gresı ıkıncı kanunun yırmı be- d F 'k · · d k' uk jcrler, bir çok muhtelif perdeler ve l! " ., ,. 
· · P .. ·· t d'"rtt C" h · t d "d"l a oturan aı ısının e ı çoc 3 Beyanname ,. Sonra es•1af tente ve ca<lır ç.ıkarmayor! Şehrin güzelliği i- şSın1cı ahmzar gunu sa

1
a
1
. o

1
n ob. 

1
.e hukm un.ye

1 
~~t ~~.'.!!,1un a ı sopa ile vurarak 11 yaşında sair eşyala. \fük•mmel bir Grımofoa " , 1 

kurması ile Istanbulun gü- çın yapılacal· baska şey kalma· u tana ette mua ım er ır ı- ma emesınc en n!Uldp genç- . . .. .. . • plıklırllı Anadolu w Acem halı 4 ,, ihbar ,. 
zelliği ıbozuluyonnus !.. İstan- dı mı?.. ği merkezinde toplanacaktır.Ar !iği,, inktlapla mütenasip karar Hamdiyı gozunden tehlıkelı su ve ıeccıdckrL l'e16ürenlcrdon IOOdc S Defter ~ . 
bul sehrinin icinin manzarası- FELEK kadaşlann teşrifleri rica olunur lar bekliyor..... rette yaralamıştır. :b teminat ılınır- Hamit matbııasıııda " r ·.-------------------------..... --~... ... .... ~~ ' 

1
-::_ Neden soruyorsun?.~:-· ısi katibi miyim?.. -- 1 -Masasının b<İşmda bir defajettim: --j gelmemek!likyapmasııı" 

Dedi. Gayet sade. Dedi, bir saniye düşündüm. yerinden kalkıp oturduğunu g~ - Yalnız bununla beraber bir haf tuhaf itiyatlan var~f~ 
- Öğre:ımek için. . . - Beıı bu işi yapacağnn Nus rür gibi oldum. noktayı rica edeceğim... Şimdiye kadar ilk de 
Dedim. I~aşları çatıldı, du- ret... - Sizi evvelce gene aramış- Zaten, kendisinin böyle bir 1 y~~. Beyi bu tarzda nı" 

dakları toplandı: Dedim. Sordu: tını. "Meclisi Vüke'la,, da oldu- teklifime can atacağı malum. goruyordum. . . il 
- Söylemek istediğin şey - Nasıl?.. ğunuzu söylediler. Kuzum, ne Benim için astl mesele, davetin . - Fakat, sı:ı ıstereeıı t 

zihnimi karıştırdı da ondan.... - Sen karışma .. Görürsün!.. yaptınız, Rıdvan Beyle görüş- asıl sebebi bu kısımdı. Buna da: lır!, t 
Ben, gene hiç aldırmadan: Nusret bu sözümden ne an- tünüz mü?.. H ha R' ed . Dedim. ...ıı 

E'ieıll iZZl!,1' - Canım, zihin karıştıracak ladı bilmem?. Birdenbire kıp- Kısılan bir sesle: f diın a~ /••. ıca al en: e- - Vadetmeyeyim. f'' 1 
_Ne yapUn?. , . 1 . r .. b 1 1 filan bir şey yok. Sen beniın kırmızı oldu; gözleri parla,h, kı - Görüştüm efendim görüş- en · en enız Y .n~z funu Iışayım!. 

'

.ana De venkş ıolsını u am? anıt~ .. sorduklarıma cevap ver. Neyi- sa kısa, keskin keskin: tüm .. Müsbet bir netice alma- değidl, b~tün emiı1erinızı i aya - Yo .. Çalışmak oını"' 
Dedim. - eme muyor . . 1• 1 R" d · B . b" "k 1 kl d .1 ama eyım el .. 
- Bugu"'n Dahiliye Nazırı ile Boynunu büktü ağır ağır söy ne azım.. - ıca e erım. em uyu ya ça ışaca arını va ettı er. Ce b ... erd" g mesinı ısteyonırn ... ~ 4 

1t 1 d... ' Dedim. Ve .. Devam ettim: bir minnet altında bulundurma Fakat, bilmem amma, bir az da va mı v ı. - Fakat, ya gelmell'I. ,..i ı:ı ltendim konuştum. umit yok!.. en ı · · N B !il"' 
E. et - Içki içiyor mu?.. ya kalkışı ·a!.. zor gibi gözüküyor. Herhalde - Dahiliye azın eyin de parsa o zaman ben em~_,.!, s Dedi, ilave etti: - v ohnayor ı · d - b ı · g...-

s d • · - çıyor. .. Dedi. Eğer, anlatmak istedi ben eniz azamı ısrarı yapaca- bu yemekte u unmasını rıca e rine getirememiş olaca . .,
11
.' 

B -d d h · et' or um. E ı· ·? •• 1 d • 'b' · • d' V .. ,.z,.... - ag a ın ususıy ı var· N 1 bir d b , - v ı mı..... gı ana ıgım gı ı ıse: gım... ıyorum... aziyete baktını: ın _,,.re 
B · 'b' b" val' beh - ası a am u nazır... E 1. H H M" l'k D d' D d' B" · d"" .. d" d l k f 11a~· mış. enım gı ı ır ı e- N" 1 - v ı. . . - ayır.. ayır.. ınnet ı e ı. e ım. ır sanıye uşun u. ın ı tara mu ·bu mıı e 

h ı l" D 1 t usret sorgumu an amamıs K . - , . k ç k 1 ~-''-ü ? R'd B · d · · }(et me a oraya azımmış. eve 'b" .... d". , - aç «Ocugu var... ış yo ... - o meşgu mu .. wı z ... - ı van eyı e ıstıyorsu- zerinde tamamile hare 
siyaseti noktasından oralara ye gı ı gorun u. - Bilmeyorum... Dedim. Ve hemen telefonun - Hayır... Sizi dinlemeye nuz... tirmek lazımdı. . fil'· 
ni bir ehemmiyet atfı, Arap ka- - Bayağı bir adam.· Seni!l - Her ak,.<:,am evine mi gi- başına gittim: amadeyim!. Diye, kendi kendincı söylen- - Sonra .. Gücenirı111 
hileleri arasındaki cereyanlan gibi benim gibi!. der?... - Aloo... - Yarın akşam yemeğini di. Sonra: Dedim. 
idare etmek, Umanın hissiya- - Ha;rır, canım.. Genç mi, - Eğlenceye gittiği de çok - Aloo ... \ f bizde yer misiniz?... - Bilmem ki, o biraz aksi· - Yapmayın ... 
tında hakim olan hassasiyeti ihtiyar mı?... oluyor!.. ............ Sesi derhal açıldı, gür.leşti, dir.. - Tabii değil mi? ~ 
izale içi:ı tedbir"er almak la-1 - Orta yaşlı.. Hayati Bey - Metresi filan var mı?.. - Efendim?.. yüzü güldü: Dedi ve .. Devam etti: - Aman Hanmıefell 
zınımış. Ve •. Bunların hepsini kadar. Nvs~et ,;;,ı<ı.''leri.nden l.iç hoıt - Kiminle görüşüyorum?. - Minnetle ..• Emredersiniz.. - Kendisile tanışmayorsu- sonra bendenizin haliın.~_, 
de ben yapa<.:akmışım. Nazır Be - Eğlenceleri filan seviyor[lanmayordu. Ben de öğrenmek- - Hayati bendeniz... Çok iyi bir vesile olur!.. nız değil mi?.. -Ene yapayım? .. ?' bİ' 
yin bana çok itimadı varını~. mu?.. te acele ediyordum. - Burada görüşen Bel- Diye sevincinden ne söyleye - Hayır.. defacık ehemmiyetS' 
Düsiinmüş. ıliisünmfü;. ~eler: f Nüsret durdu. - A ... Ne bilevim. Ben hıııaı ki}'9... cefini şaşırdı. Fakat. ben ilive - Acaba, bwıu vesile ederek 

Milli! efir. <r'cli rcmcr.ı: 90 

--
av rl 



---- . - -- ·--
Spor iJlerine daiı- anketimiz.. 

Spor nizamnamesinde yapılan 
tadilat muvafık mı? 

Polide Menemen hadisesi muhakemesi 
Çocuğu düşürmek is-
terken kendisi öldü • (Ba~ taraf birinci sahifede) ıbu ifadeleri arasında tarikat namına, 

. . . . ı,;afıtmadığını yalnız herkesi ibadete 1 
Kasmı ada dörtkuyuda jtadır. De_lı gibı v~ye;ler takı~ daYet ettiğini, kendisinin müteas .. p' 

[ Maarifte 1 

Merci yok 
Hava şehitleri 

( Batı brinci &ahifede ) 
nanları hava şehitlerini selamla 
mağa davet edecektir. 

O gün saat ı 1 de resmi mti· __ _. ....... , 
Atletizm federasyonu Reisi Bürhan 

Bey kısmen memnun .. 

Pat . Ah' yor. Halifeler halıfeaı tabur ı- olduğunu ve fimdiye kadar ppka a-
dereboyu caddesın~e oturan maııu ıaz hoca lbrahim mevkuf teybinde bulunduğunu söylemediği- Üç bp mu-derrıs· 

1
• 

met ag~ _ze~cesı Fatma Ha: ~ar için en metanetlisidir. Hapi ni, yalım vaızlarda danis aleyhinde easeseler bayraklarını yanya h; 
nmı hamile muş w: kammdakı lar ic;inde eıunetanetlisidir.Hapi bulunduğunu söylemi§ ye ilim boca- d k• •ht"("f dar çıkaracaklar, vapurlar, fibri 
çocuğu düşürmek istemiş. Bu sanede diğer mevkutlara cesa- tarın hükfıınete ~~ı ~ir fe~~ r.aP.ı arasın 8 1 1 l a ~r düdüklerini öttürecekler-
arzıısuna ermek isti yen kadın 1 · d" madıklarıru, kendı fıkir ve duşunuşu, Tıp fakültesi müderrislerin- dır. 

. • ~ . . .. ; ret ve metanet tavsıye e ıyor. ne göre izaha çalıfüuştır. ı' . · 
hır il~ç ıçmış, f~at c;oc~k du.,e Şeyh Esat, enfiyesi kal.tnadığm Rci•, '.ürk tuihinden ve Şeyh Sai-

1 
~en T~lha _ve ~a:oı~_be?'lenn te- Merasim mahallinde ordu, 

_ 
9 

_ şu vaziyete göre,_ iyi "•.ra fena ol cek dıye ~klerurken, ~~ru son. dan bugün enfiye aldrrmıştır. din bir Nak~ibendi olduğunu ve. bu lıf et_tıkler.~ fızı~o\011 kitabı do- ~are ceı:ıuyeti, halk namına 
. " . du bü~ünil ve~e~eceğı~-- ~::-ı~ ra kadm~~ızm .. k~~~~ı, fecı J Ramazanda enfiye kullanmaz ~emlek_ette ıhaneı edenlerin daım~ layısıle mudems Ke~.l ~nap I b~rer zat hitabe irat edecekler· 

Spor nızalI1'1amesinde yapclan tadi nibayetınde nzıyeti daha ıyı g sancılar ıçinde olmuştıır. Kadı- mış, amma hasta ve mevknf bu- d.•.yanetı _p<rde ~derek g~li yolda yu Beyle vukua gelen hadı~eyı tet dır. 
lıa'<lnn~a maruf -s~o~ erkiiıuınız rüz. . .. eseden kaçan ve nm cesedi morga götürülmüş- 1 1unmasınuaıı dolayı çekiyor- r~ye_nlenn oldugun~ sarih ve vazihl kik edecek şimdilik bir merci 

1 

. . . 
< ında dun de anketımıze devam et Mutemadi mükay . . uh tür Hadiseye sebep olanlar a- bir lisanla soyleauştır. bulıınamamaktadrr Mesele «u- Merasıme, muzikanın bır ına 

Ati · -' · · Bur ka •• h""k ü v.rmek ıstemıyen m 8 • muş. B d L İb l · h · .,, ettzm fouerasyonu reısı - t ı u m d" b"lm k 1 ki dı un an sonra "' ra nm oca d . E lt"fl . d T 1 . tem havasmdan sonra harbiye 
.ne~din B. in kongrede yapıla.o tadi- tabıma çok ~arib cevap ver ıtt ı e raştın aca ar r . l'KiNCJ CELS ".. kaldınlmış, Şeyh Esadayudığı u-' ur. se~ mue ı enn ~n a .- . c" • 

t faıdc!i mi oldu ve kafi midır? Su-ı için su auali sordum "'"' zun mektup hakkında l>azı su.Her ha B. aynı zamanda fakulte rcıs mektebı talebe~ nden bır manga 
"rni,c verdiği ce~ap sudur: -·Yenisı eskisin~ nazaran b nasrl~ Mum dikerken .1 sorulmu tur. vekili bulunmaktadır. Halbuki tarafından havaya üç defa ate• 

- Biz her kongrede ondan evv~l- -Bundan e~velki cev~bım k u ıu k } Menemen 20 (gecıkmiştir) - Dı Ş yh Esat, sözu:ı~ devam1a İs tarı- meseleyi tetkik etmesi J.'izım g edilmek suretile nihayet venle-
. ., bize verdiği tecrübeerden istı- alin de karşılıgıdır. Dıyere gene ya a anmış vanı harp bugün ikincı celscsmı saati bul ulemasına Muhittım ar.ıbınin c len merci faku""lte m 1· "d" ki cektiı· 

le ed - d ba .. hıninin" söylemedı 16 d . d . ı d S 11 ec ısı ır . 
ilat ;:~~~o;d~~mnamemız e zı kat 1 ta 

1 
• F. K. . Unkapa~nda Katip Şe~e~- Esat aEf=~tlt~~ 0:ı~ b~~eA~i El;: rlı :~~~~:11ü:k~:~~ğ~;ı::ı:uı~~~Y1!ı~~~ Talha Beyin riyaseti altındadır.! --------

Bu seferki tadiİat böyle olmadı. Salı gunkü_ sp?r. ·~h~fc;:~:e c.;;,~; t~ .. mahal~esınde otııran Cıbal~. isticvap edıldiler. 1 i Reşat zamanında , v et ettigıni Bu c_ih_etin halli için D~rülfü 
ı..l: t, rliliitı merkezi umumi teklıf suf Ziya Beyın fıldrlcrını ya tutun fabnkası matbaasında mu Kıirt şıvcsile konu.aıı Esat Efoo ı •ö ledi. 1 nun emını Muammer Ra ıt Be-
ll'i:t d.i. T kilatı~ şeklini değiştir- nız. cellit Cemal.ef. V_efa caddes~de: d.ı Errnkôyundel:i cvme murtedle- ~Reis--Enlenddri 0 11n sıhhau~ yin Ankaradan avdetine intizar 

Esnafın sattığı 
beyannameler 

. k luzuzrıuna kail baz_ı arka~şlaruıi I h. d çıftekızlar turbesıne mum dık- rın muntazaman devam ettıklennııhakkmda telgraf cekro' Bi c ıyı olunmaktadır. O , kit Ttp fa-
• ığı r,rupla. m•~kezı. umumı az~- Galatasaray e ın e mek üzere iken ;yakalanmıştır. itiraf etm.ekle. beraber l'..asaktan son dir diye cevap ,..,rdilr kültesi reislik işi de divanda ne- Bazı esnaf cemiyetlerinin 

ııutavassıt bir sekil bulundu. arar verı iddia etti. Esat Efendi bu sözleri söy 1 M ld ·r . k h' l ·- tıcelendınlerek bu munaka anın yu .. :;e ıat er e must emın kanaatten t lıf edılmek suretıle k "}dı" ra tekkectlık ışlerile ugraşmadıgını ı Şeyh Ea.•t hu oğlundan IJı>bsife · . . .. ·•ı k f" 1 1 ·· ahd · 

B 
. . . .d. , Araba rarp•·nış og unun u•u a ur mu ıp er ce h ıı· . ı.: ·ı k . beyannameleri satmalan ~amı· 

_ 
1
,. . . · . . 

1 
ld Lig maçlarmda ener • - · , , mıyc ı r< • ı ouuas ı "n v cva .. . . .. . I . . . - ll sekil k;Fi ve faıdelı mı ır. F bah'•Y• kar v • 1 !erken sesi titriyordu . t" . ,_ tl C t Pa a ıne ım~n -verı ece tır. ~ 

dl .. •dılatın faıdelı kı~ım a_rı o ~-. M" teba Beyi oynatan Galatasara Kasımpaşada meddahkapı Bundan sonra oğlu Ali E!endı sanın bulundug· u hev"etin M"suldo Dun kendısıne muracaat ettı- yet er murakrplennm nazarı dı~ 
gıbı nok hatta ı~kal edıcı ~1 uc · ·· d' ı d' Al' · · l' ü - • · 1 

· • T · · · · · · · taıa<ı san _ve yı protesto etmışlerdı. Proteston~n cadesinden geçen 4099 numara- ın en ı. ı Efcndı çok s nır ı ı;or bulundugu zamanlarda buhey ete hız gımız alha B. eskı fıkrınde katlennıcelbetmıştır. _ •;ı .~ 1~eruıriı .
1 

. k"l edici istinat ettiği esas, Mücteba B~>'.'n h yük arabası Sait ağa isminde· niıyordu. Pü~zlu bir sesle konu<u· met eylemesinden dolayı İngilizler ta musir oldugunu, huna ilave ede 
oktaıa"' • ı tara arı e, ıs a gayri nizami oynatılmı§ olma~ı ıdı. . . • yor, bazan aghyordu Ah Efendı Cı- rafından Basraya ııefyedildiğini. bila cek bir ey olmadı. mı sö lemi Bu cemiyetlerinin kendilen 

_ r~ sa!ar mısınız·· Evvelki akşam bu hususta bır ka- bınne çarpmış, agır surette yara bati fabrikasında enfiye imalile me · ı hara tekrar eski y<rine getirildiğini . · . . ~ · y 5 ne bu suretle varidat temin etı ik 
ıll' •ded· Faı:lehler; (A) Fededrağsyo~lar rar vermek üzere toplanan İstanbul lamtştır. Arabacı tutulmuştıır, gut olduğunu söyledikten sonra ken- söylemiştir tır. Ikı t~rafın ıclclıası şudur: teri tahal kuk ede h ki d 

hu 
1
' ihtıyactan fazla ol u ~ an takaaı merkezi üç aıtat süren bır yaralı hastahanededir . disinin tasavvufa degil ilmiyeciliğe Noktaı rıazarları kahul edıl- . < rse a ann a 

Ilı ~iarın beşe ~dirilmesi .. (B) Dı_v~- :'ü:akereden sonr~. mail olduğunu beyan e~ti. Hatta mk ŞRYH ESADIN TAHRiRI ınezse istifa edeccklemıis. Han 1 takı bat yapılacaktır. 
Yaset kararıle merkezı umumının Be · · t' de aayri ·ıik • I"· ' · f ' "f d · Ankard b d . ,. debil- Mücteba yın vazıye ın .. lkı· yaralı var §1 prt-pagandası yapan Lliz ura-ı MODA '"AASI gı tara ın ıstı a e ecek vazıyet-

an aşh.A yer e ır,ıma c . " · h ı ı d lr. karar ver- b" · la · · b"b r T"• k ~ d si. (C) H . 
1 

. ;' federasyon nızamı bır a oma ı&.na ımın tas nu baraketlerını tev 1 te olclııi.'unıı faklilte meclisi ta- ur ocagın a 
l rd 

1 
esap ış erkın n muhaseb<- miştir . . Ağahamamında 55 numara- etmiş. Müteakıben Şeyh Esat mahkeme yı"n edecekt" ~ 

· a Pıarak mf'r ez kalın b" rın en · · · · · · · · · · b" "'daf ır. k f «tedviri (D) Be elmilel temas- Berabere mış tr ":'~~ ~, da Vefalı Sadıye Hanımın evı-ı Celsenın tafsilatı berveçhı atıdır: rıya,etıne tahrın ır mu aaname, On erans 
ınerk..ri umumi~ muvafakati- münasip karar da bu olabilirdı. ne gelen Kamil .-ı: İhsan Efen- vermi~tır: . •• •• .. .. .. . • 

Yapıl k . her sene E sen Fenerbahçe masadan kaza dil 1 f"' M--"- O !ŞEYH ESADIN iSTiCVTBI (Hakım Paı;a Hz.) dıye başlıyanı ~l"yyar kııtüphaneler Danılfuııun mudemslennden 
ması ve . ongrenın sa . . . er e şo or ..,,..ar ve sınan h E • İ . . 

Yapılıp, klüp murahhaslarının yol pa rulIDJş bır galıbiyete pc~ hevesli de- asmda kavga çıkımş silahlar Şe~. sat. . . M "f ı.o.ı t" A ka d smaıl Hakkı B. hu akşam Turk 
ıaı.ırını k d'I . . esi "'idi ar ' 1 Arkada oturan "eyh K.at kal- 90 yaşındayım yırım senedenbc- aarı ve"4.le ı n ra a oca· d ... b" . ., 

- Ya~.~-\ er~nı~l ve~~lar·?. gı · atılmış, Mazhar omuzundan, dın~ı. Reisin önü~ konulan ltoltu- ri kendimi öliı add derek yaşryorum. 1 tesis edilen seyyar kütüphane- gm_ a ınsan ter ıyesı mev 
, - ı ~~~~le: ~<,.'... n:dcdi beş olan Beykozlu Sedat Bey Osman da ayağından yaralan-! ga oturtuldu. İlme hürme~im vardır. lstanbul~a &- nin ta1''11atnamesini İstanbul zulu bır konferans verecektir. 

4' ·-<l r syonların işleri çoğaldığı halde rruşlardır. Fakat yaralılar kaç- Reis: . limle~~.en. b~r çok~arı ba~a tedris et-
1 
maarif n•ücfö;vet"n~ o-öndermis Konferansı müteakip klasik ba 

' " adedinin üçe indirilmesi 2- Mer- meselesi mtşlardır. Zabıta tahkikat yap- - Selimünaleykiım Şeyh EfendL. meklıgımı ~ıc~ _ettıler~ ~ilzle~ce u~e-ı tir. Burada da seyyar kütü ı., zı parçalar çalınacaktır. 
•ı unıuminhı her lıangi idari ve . . . kt d j Dedi. Size yavaş ve kısa aoracağun maya Muhıttını arabıyı I< drıs ettır- . . f d . 

~cııni ınes~eye müdahale ve onun Beykozdan istifa edip,_ ao~a ıstıfa ma a ır. cevap veriniz. Hangi taribttensiniz1 dim. Türklüğe karşı digcr bir bizmc ne te•ı•ı etra ın a tetkikat yapı-
' ~kında nihai karar vermehaliihiye sını geri alan Sedat Beyın. Su~~rıı.a- Şeyh Esat _ Nakşl.... 1 tim var. Mahdum bendelcri Musulda lacaktrr. 
tı niyeye karşı oyna~ığı tet~k e 1 m~- iki hırsız )lllkalandı _Kaç soneden beri devam ediyor! iken İngilizler, Musul ahalisinin 1ngi 1 - - • • ·---

• 3 • B.,. hükumet memurlarını mü istifasını gen a~dıgı ~a~.1 ar;':'.~ ~ Jl,ksara-'e. Kürkci:i bası ma- sunuz? ! tizleri istediğini propaganda ediyorlar! 
,,,~ır sifatile merkezi umumiye alın - bir ay ge~m~dıg~ te_s~ıtl e._ıtüere · · azt yu - Altmış iiCıtcdenberi. dL KraJı•çe 
........ eti gayrı nızamı goru muş r haılesinin Ahmet Şemseddin . .. . 0 d 'f" • b"bb · · Y - Ne \'~'at nihayet verdıınız? ra a urı-: mu ı an· cemıyctı 1 

N d.1, f 'd li F··la olarak bu oyuncun• nüc- so',·a• ın·ıa 35 numar-•'ı hanede fi"'·· . ·•· 'h · · la ·ı ı·• ı ı ı unlara s t ' . ttice itibarile ta ı dt aı e "". d . .. . ' ": " . . ~ . - u~uınetın meıı'ettıgı tarı ten reısı o n og um .. c ıme , ı " , (Başı birinci sahifede) 
'" >ıı.rarlı mı oldu?. bir bır. •ebcp olm~ an ıstıı mesı beledıye muavını Adıl Efendı- beri, çekmiş, bunıın üu•'nc o;:lıırn İngiliz 1 

-· 

Necmeddin Bey 
An karada 

Tahlisiye umumi müdiri Nec 
meddin B. idarenin veni sene 
bütçesile meşğul olmak üzere 
Ankaraya gitmiştir. - llu nizamn,...eyi tatbik edecek ~olayısıle k•n.dıs~n;;' t~vsı. 'j.t nin bostan sokağında kain hane - Ne vakit Erenköyüne ta~mdı· !er tarafından Bağdada nefiy ve mli- daha vardrr. 

rltadaşıann tclakkil~rin~ ve karşıla- tınc.kadkaar musa ~l a.a~ an mene •- sine lı:rsız gimıis bir palto bir ruz? SRl~haclan Go.l'a avdet ctmi•tir. O da muallimlik sıfatım haiz ;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.ilil•ı;;;;m 
t;ıklan i•lerıu mabıyetıne bağlıdır. me'!ne rar Yerı mıştır. • • "k k-1 t • . al d ı ' -· kazak, bir r>esıni !kaput ve ayni - O vakithn beri münzevlyane . . ı ~n ve ve a e~ en ~ın ma ~n 

-------------İd_a_r_e--a .. -m-ı·rlerı· hanePin diğer bölüğünde sakin hayat geçirmeteyim. HOCA ALININ ISTICVABI musabakaya gırmesıdır. Bu cı-
i( radenizde kar f Zehra Hamının bahçede asılı - Oğlunuzla bcral.ıer misiniz? , . . heti vekillet halledecektir. Elde 

. - Hayirl O, ayrı oturuı. Şeyh Esadın oı;lu ıfadesınde ne 1. . lnrllıı 
- 9 parça camaşınnı sırkatle Ak- - Zıyaretçilc ı:dir mi idi? igle meşgul olduğunu ve icat ettiği m~vcut. ta ;mat ve nızamata ı-------1------~ 

. s~ay pazarından gecerk~n bek _Eski taı"'hkhrım gelirlerdi. K• bir enfiye sayt"Sinde milletin kasasıııa mu~terut o an bu no~.tata; naza- ,_0_0_10._'-.,..----ı~:..:.:.:._ _ _:..::::.:ı 
(Başı birinci sahıfede) (Başı birinci sahıfede) cı İhsan tarafından. çevnlerek pımız a ıO<tır. 30 bin lira l·oymağa muvaffak oldu-! r~ dı~~ate alınırsa gu~ellık kra- fl.'":'"-"-t--~::--ı~----...:.::=ı 

!ıtırı b. . dd . . Zongul- re müdürleri vilayet idare şube yanrndah eşyalar ılc b.iı1lıkte Badehu Ş yh ı:: at gelen! re vaıı gunu v fab ik•dan her çıktıkça lıa-/ lıc;esının 2 ay kadar hır gaybu- um !! dak ar ır mu et •_çın . 
1 

j l . müdürleri meyan na ithal karakola götürülmü tür. Hırsız ve nasibatta uulunduğunu, kendisini bas:nın y;ınıııa gelip ziyaret ettigini betini istilzam eden Paris seya- lcıı-r-ıh_m_ı __ 3-6-."""40-l-ll..:in-ar __ .:..25:...._..:. • .::6,I 
- tan hamule ve ıhrakiye a a-leedi~ecektir. Maarif eminleri ve tarın tophaneli Halil ve Ayşe •iyaret kin bır usul olmadıgını. mek söy'emiştir.. l>rahim_ lıoc ' için hu ~- hatinin meşkuk bir şekil aldığı Frank i 43.37,ll'J Koro• 

llıayacaklar yolcu vapurlan . . .. d .. 1 . "b" k - oldukları anlasılmıstır. ıupta yaz:Jan şeyi ,in yalan oldugunu dam ı;çrk<-ştır, soz dınlemez ._her gun anla ılır. 15 ,oo, 
llıe • . . lele- ınhısar mu. ur en gı ı ma a ·· · •öyledı. ' bununla u.,raşmak kabı! degil<lır. O-
. •-derek hanemde muaın.e mat valilerın murakabe ve t f- • .• • ı -"Tarikatın k,.ç esası var?., nun için kendisine bal>asının tensibile p-••••••••••• 

aı rıııe devam edebileceklerd1r. ti ine tabi tutulacaktır. Meçhul bır nıutecavız - Bunlar kalp. s.r, rıı_h baf.ı<l:r bir mcktu;:> yaz~'.gını v.c .oı:ıu~la b_u 1 SENiHA H. iN VAZIYEI. ıy • , 
ş . l ta- Beyoalunda ~evfilc sokaii;ın- Şeyh Lsat bu snada cebındeu enfı- uzun m ktuh gonderdığını soylcmışl enı k 

INEBOLUDA KAYIKLARI 3 - Valıler: meırıur arm d b "' d"'kl·· d ika~et ye tabakasını ~·k~rdı. tir. Bir kaç gün evvelki güzellik 1 ÇJ 
DENJZ GÖTÜRMÜŞ vinleri usullenne gore ışten e~ a ~zacı 1 u ~m~ a S· d dd" - Ha. Bak uııutuyordum. Dedil Bundan sonra reis, maznunlara hita müsabakasında ikinci olan Se-ı 

Çektirmek saiahiyetini, mes'ulı- etm~ t 0 an aı.:ı a e ı- bugün ramazan. ben şu sözleri söylcmiştir:--9günden' nih Ha ım G'" 1 , tl k Anafartalar kumandanı 
. . üzerlerine almak şarüle, ne bır şahsı meçhul taarruz ede Rus: 1 beri kar , kar ıya bulunyoruz. Bu a . n ~ızc sana era a 

İN'EBOLU, zıA.A. -Kara ye~ını 
1 

r ır rek saldırma çelmiş "ce de yara _Sen .. asıasın. <k enfiye dedi. .ı:e m<e u!zıu!-'!q •>q epuıpez ~•PP!'W, cl~ı ısı talebesı hu~unmaktadır. I MUSTAFA KEMAL 
Ya çekilen 

1 
• klan deniz almışJhaız olacak a d · h ""d" _ lamaya muvaffak ol nadan .~p Badehu reis, şeyhin oğlu Mehmet rı ifadelerini aldık. Bu ifadeleri 5-61 Bır mektep talebesı bulunması - ile mülakat 

t.r. İn ·~> 1 
• . ra lan _K~ymak~ın ve na ıye mu ır kasını terkle firar etmiştir. Ali hocaya ~i~a.p etti'. gün tetkik ed_~ceğim. onra, .. i- dolayısi'le hakkında takibat ya -·-

8 .. k.. ebolu ıskelesının Y lerı boy!e bır muaıneleye .. ancak - Pedeıını.zın vasıyeınameai var. cap ederse vcrdıgınıı cevaplara gore pıhp yapılmayacağını mektep R kil h 
ııo ulınüştür. Gümrük ve. posta tabi olduktan valilerin musa~de y . d ' b" Okunacak dinleyiniz. ben aizi çağırtacağım. . . . !müdüründen sorduk. en aritalar/a 

e bodrumları su içindedır. Pos si ile tesebbüs edebileceklerdır. angın yerın e ır Bundan. son.ra hoca Hı~m~ kalkmış Namık İsmail B. vekalet tar 
tanen· d · d ı kapısıj • sirkat ŞEYHİN VASiYETNAMESi ve kendını müdafaa etmıştır. f d . . a ~ suı uı ema en o an 4 Bir vali vilayeti dahilin- Mahkeme yarın ve öbür gUn yok- m an bu hususta hıç bır tebliğ Yazan: RuşenEşre/ 

ta arın tazyikile kırılmıştır· İs- deki~emurla; arasında tayinle Fatihte yangın :v,erinde kura- Şeyh vasiyetnamesinde şöyle de- tur. yapılmadığını söylemektedir. 
V nbuldan gelen Sadık zadeler ri usulüne tevfikan becayiş yapa biyeci Hüsnünün kulübesinde mekte idi: Devlet m•lbaaaı aauf t•bellaod 

l"iatı ; l lira 

u:Purunun Cide önünde ~cası bilecektir. Yani naklin muame- kimse bulunmadığı bir sırada "Hizmeti şeriati ve tarikatı aana, si DiVANI HARBE GÖNDERl MUALL1ML1KTEN İSTİFA liı••••••••••••t:l 

bl:ın~ştur. Vapur, çay agzına lesı" riza ile değil, icabı hale ta- hrrsız gimıiş bir makinesini sir ze Allaha emanet ediyorum. İstanbul LEN TAHKiKAT EVRAKI ETMİŞ 
ndı k I ka 1,. k ti f" tm" t" da ne kadar malım varsa sana, Eren- G ki 

tır ;.erek yolcu al nnSı _çı t~ı;-1 bi olacaktır. a e ırar e ış ır. köyünde neyim vanıa kızım Saadetle İr:mir 20- memleketin her tarafın • ece geç va t Ankaradan al 
li: ~rço vapur ar ınop . · V alil kaymakamlar ve annesine veriyorum. Arsalarımla mil dan ve bilhassa orta Anadolu mın- dıgmnz m~lfunatta, Naşide Ha-

Doktor 

~ Jıaıç bırinsan zayiatı yoktur. Bır 5.- .. d~rieri zabıtayı adli- Sobadan yangın terakim maa~larım Te_vfik Efen?iye takasmde.ıı divanı harbe yığınla ev- mmın kralıç~li~ini feda edeme-
lıa ç vil~4't dahilindeki telgraf nahıye. rıu ri':: de mükellef ola- Beşiktaş ta Akaretlerde 18 nu borçlu olduğum 2~0 liranın tedıyesl rak gel.or. İki gün zarfında Kula- yerek muallımlıkten istifa etti-

HAFIZ CEMAL 
Cuıııadan maada günlerdı Gglc • 

dtn IOnrı ıw ( 1' • lô ) da btan
bul Divtnyolullda ( 118 ) numero 
lu hus1ı.1l k:abluaindı baatalırın 

kabul eder. 

. . tl~rı. bozulmuş, -abere ke- cakye vı~·e eTaharri işi hakimlere maralı hanenin üçüncü katını ni aa~a vasiyet edıyorum... . dan 20, Alaşehirden 4. Konyadan 8 ğini öğrendik. 
llilrnıştic aı ... r. , ğ 1 d "kt k~l . Reıs. tarafından Şeyh Eııata Behıee Manisadan 3, Edirneden 6, Balıkesir Maarif vekaleti N ı"d H 

• verilmiş bir salihiyet ol~akla ış ~ le . end ı Sıs~t veİ a etı mBü- ve Emıre Hanımları tanıyıp tanıma- den 9 kişinin tahkikat evrakı gel- nnn hakk d k"baaş e a-
b be müstacel işlerde ıdare şavır enn en aım smet e- dıfı aorulmuıtur. . tir ın a ta ı t yapmaya 

· FIRTIA · · · ·• er~l r. ın· bö"yle bir salahiyeti vin refikası hanımın dıvara mut Şeyh Eııat Emire kadınının bazı mU mış · b kU h caktır. 
amır enn - ku dld • be . b U • . ö . il . Bu saba ta ta yadan 9 maznun 

L> A tası! rmuş ugu sobanın ku nase tai% a eruu g nneaı zerıne t" ild" b n1 .• .. N k ·ı d' 

11 
n..ASTAMONU, 21 A. . -, bulunacaktır. I tuş d h l .. d"" t kd" "ği . B h" H ge ır ı u arın uçu a şı •eıı ı 

cak 
t m e ır ettı nı e ıce anımın rama- Şe b" "k' . "b. . kl h d . &azlara ... f la kardan M""ddeiumumiler an rom arı u uş er a 110n u d u 1 sli h f İbralı" 1 y ı, ı ısı ., anı s;,rı ı oca ır. Bır 

.ı\ ausen az 6 - u .. 1 .. .. zan a g ze se a ız un tut· da k bek . "d" 
. nkaraya giden otomobiller ge-, muayyen hususat için ve ;yazılı ru muştur. ınalarını Emire Hanıma yazması maznuhnl ır .. çısı ."· 

rı d"" 1 k • muave ü . ş b Esad b ,__ Ah Şey erden blrının evınde iki mu-
onmü~ru·· r. 'emı"rle zabıtadan anunı. p 1 1 zenne ey ın a .. ,. met kıl b 1 -< a tosu ça ınmı• . . d b' . . E . h kk d .. rassa ıç u unmuştur. 

1 d b"\ ceklerdır ., ısının e ır11ıne mıre a ın a soy 
net ta epe e 1 e • · • ·· ledig"i sözlerden tövbe ve ı'atı"g'far et- YOZGATTA BiR TEVKiF " 

.,.AST A KAR · 1 · "fada ıhınalı go- İstiklat caddesinde saka rık- ~ "- AMONUD Bu emır en 1 ~ mesiııi yazryordu. Yozgat, 20 Jandarma mektebi i- • 
FIRTANASI rülenler gene eskisi gibi h~kim- m~nda Siny« oğ~u apartmıa Şeyh Esat sorulan diğer bir suale mamı Mahir Efendinin evi arandı. 

1 kanununa tevfikan teczıye e- nı dort numaralı daıresınde mu cevaben Mmrda Eadık isminde birini Bir çuval ş!ipheli kitap bulundu. Ken 
KASTAMONU, 21 A.A. _ :i;cceklerdir. , . kimhatice İllhami Beyin kapı tanıdığını ve onun bir mecnun olduğu disi tevkif edilerek kitaplarla beraber 

Viıa . ı 
7 

Reisicümhurun, ıneclısın arkasında asılr bulunan palto nu ve kendisine gönderdiği mektupta kif edilen Nakşilerle a!Akadar olduğu 
t Yetin her tarafında 48 saat :- A etin a~hsiyeti manevi sirkat edilmiştir. Vebip Pş.daıı bahsetmesinin sebebini Kayaeriye gönderildi. Kayseride tev 
en beri fırtınalarla kar savrun- ve hukumhk. d~ ler hakkında de kendisinin yani sayesinde Vehibin söyleniyor. 

··~·········· .. •••••••••• ITTIHADI MİLLİ 
1\irk sjgorta şirketi 

Harik ve hayat lizerine sigorta muamelesi icra e)'leriz. 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. tus d . İ bol yesini ta ır e en • · oğlunu okutmuş oln:ıasından milnbeis MEVKUF HOCALAR ME-

i u evam ediyor. ne u yo- t k"bat yapabilmek için şimdiye olduğunu söylemııtır. NEMENDE 
J Unda bir metre kar vardır. İl-,:; olduğu gibi meclis riyase Yunan parlamentosu Reisin (Bulgaristanda tanıdığınız İzmir 21 (Milli t) B 

•···~~Ilı- Telefon: Boyolflu-2003 ......... . 

&as, Cide, Daday yolları ka_pan ti~d~~ ve Adliye vekaletinden ATİNA 20 AA _ M b' _ varını?) Sualine:(Davut, Ahmet hoca gün Ba 'd \ ~~ 1- b ~-
tlıtştır B"lh Karadenızde im • ı··zum kalmıya- ' · · e u !arı tanıdıgm, kendi eserlerinde ta- d .. n ırma renı e stan .u.-, 

· ı assa ruhsat a aga u • l" l · 22 K s an uç h M ı 40_
5 

. . .. im . san ve ayan mec ıs en • a- rikat ve zikirden bahis tevratı esasi- . oca .~ne~ene getırı 1 b" O seneden ben goril e1111f caktır. f ıi nide içtimaa davet edilmişler- ye gönderdiğini, söylemi ve ı.az dı. Bun!~ Abdulhakım, Sadık 
ır şiddette batı karayel fırtına Müddei umumiler tara ın ~ d" ve Raşittiı. Yarın divanıharpte 

sı el 1 • ına tahkı ır. a evam ediyor. hukuku umumıye nam Lf!Z iBRAHiM HOCA istiçvap edileceklerdir. 

Harp borçlan 
NEVYORK 20 A.A. - A

~eril.:ının sabık' Türkiye . _s_efi;ı 
· Morgcntlıau söyle<lıgı bır 

nutukta müttefikler arasındaki 
borc;Jarm yenic.cn t t'tiıti lazım-.... . 

kat yapılacaktır. Ingilterede işsizlik NASIL BiR ADAM IMiŞ? IZMiRDE YENl TEVKIFAT 
İbrahim hocayı ne ıuretle tanıdığını, 

. ta y<>da nüfus 
ROMA, '1 AA. - 1930 se

nes: zarfında vefıy ta ~~aran 
te ;relüdat fazlası 5770 bım bul-

mustur . 

L_ON?~A, ~O A.A .. - 12 K. mahaza titiz ve acul olduğunu ve veri İzmir, 21 (Mrlliyet) - Bu-
Sanıde ışsızlerın adedı geçen len emir ve talimatın usulü dairesin gün Cumaovadan üç şeyh ge• 
haftakine nazaran 18,398 ve ge 1 de ta_tbi~~e matl~ıp layikati göster tirildi. Müddei umumllikte istic 
çen senenin ayni devıesine göre ~edıgını ışı ~ztdugu~u söylemişt~r. vap edildikten sonra Menemene 
1 · ı l59 957 k' · f la l 1 u esnada Laz bralııın hoca ayaga . İ 
mı yon. • ışı ~z o a- 1 kalkmış ve cyh Esat hakkında daima sev~~lundular. zmirin Kalafat 

rak Z mılyon 636,168 ı bulmuş 1 h!irmetkar bir fison kullanmak su-[ hatıbı hacı Hasan tevkif edile-
tur • retile ifadelerde bulunmuş ve fakat rek Menemene gönderilldi. 

MiLLiYET 
MATBAASI 

Avrupadaa getirdiği Tahıa Hurufatla Büyük duvar 
Afifler! yapar. Her müesseseye elverlflldlr. 

Yeni senenin l(azanç Defterleri nefis surette basılmı,tır • 

l\lecınua, gazete, cvrnkı matbua.. IHturıı, mektupluk kılaı, 
kart\'İzlt tab"ını deruhte eder. 
lıt 3911 - 2-3 !(itap kısmı 



ı ı 

1 
ıJ 

1 
u 

;. 

• 

t 

r 

ir 

A 

• 

_; 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara 

• 

Ta~liJ Neticesi 
Dişleri fevkalade te
mizlediği ağızdaki 
mikroplan mahvet
tiği ve diş etlerini 
kuvvetlendirdi~ sa
h; r-lmu 5hı r. 

YENİ 

lngllizce - Türkçe 
LÜGAT 

A V A H 1 T Beyin 
Vahtı Beyin cvelce inıi4ar eden ve Maarif Vcklletlmlz ile OXFORD 

DarMJfünonu tarafındın kabul ,., mübayaa edilen büyük !Ogıtlnden bilhassa 
Türk talebe ve gençll&lnln istifadesi için, p. k itinalı olarak ihtisar ve 
tashih edilerek tenip edllmiftlr. Basılışı, kAğıdı Te cildi çok iyidir. 600 
Mhileye yakın olan muhteviyaa teksif ıdiimlt oldu&undan kitabın hac
mine nisbetle, bemaa ilci mlııline m•ıdilcllr ve böyle oldup halde, liaa 

yalnız 2 liradır. 
Vahit Bey ba yeni IOgıtln aynı bıdmde bir Türkçe - lngllizct lı'ıgıK 

clalıi hazırlamaktadır. 

Tevzi merkezi: Mondlyıl KütUphaneıl, Beyoğlu, lıtilılll ceddtsl 460 
Her kitapçıda bulunur. 

• 

Mu~la vilaJeü naha ~as nın~en~isli~in~en: 
Muğla vlltyeti dahilinde Kara börtlea - Köyceylz yolu üzerinde m11ced

deten yaptırılacak olan 2X ll açıklığında tıbllyt1I ahşap 88411,58 Ura bedeli 
teşllli bir adet köprtl 11-2-931 tarihine müsıdif çarfamba giinil ıaat 15 do 
ihale! katlyesl tcrı kılınmak Uzere kapalı zarf nıulile milnık11aya çıkanl
mışar. Harçlı lnfaattı lstimıll muktazl müstabzem bedeli HU keşil bede
linden tenzil kılınmak ve ımellyatıll baliğ olacağı meballğ 931 bütçesinin 
hini tasdikinde tediye kılınmak fırtil• talip olanlınn şeraid nıflada mün
deriç kı valdt ve bermuclbl kanun teminaa !Aziaeyl lrae etmek ıuretJle 

mUnakauya i ş tirak edebilecekleri il!n olunur. 

Herkese elzem bir lamba 
Fennin en son icadı olan 

( LUCIFER) 
Elektrik cep IAmbaaı hiç bir ( Pil ) e 
muhtaç olmaksızın içindeki mekanizma 
vuıtasile ilAnlbaye yanar ve ula sönme7. 

Türkiye için umumi vekilleri 
llEHAR ve FRESKO Botten han, 
İstanbul. 

Mu~la vilaJeli Nafia ~a~ nıüben~isli~in~en: 
l\lugla vi!Ayetl dahilinde Fethiye - Kemer ve Fethiye - Üzümlü 

yolları üzerinde müceddeden yaptırılacak olan muhteli! açıklık

Janfa 2898,30 lira bedeli keşilli 1 :ı adet imalatı slnaiyenin çimen
to ve demir çıbıkları nafıaya ait olmak şartile 11-2·931 tarihine 
müsadlf çarşamba günü ihale! kıt'iyesi icra kılınmak üzre kapalı 

ur[ usulile münakasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların şe

ı:airi umumiye vı bususiyeyi tanımak n bermucibi .kanun temi
nat ita eylemek suretile milnakasaya edebilecekleri i!An olunur. 

Sinema - Tiyatro 1 
--=-~~_,,;,__-

1 s. B. Darülbedayi 
temelllerl 

Bu akşam 

.... 21,30da 
.,. yann 

aıma matine 
uıt l~,30da 

AYNAROZ 
ICADISI 
komedi 
CI tablo 
Yazın: 

F rah sinemada bu akşam 
Beynelmilel büyük nryete kum

pıny11ı 29 artist elli nümoro ME
ZEY A VE KENTUKt BALELERi 
SEE - HEE Çinliler trupu - BEPPl 
don kıtlos cihan bisiklet muvuene 
ıamplyonlorı. 

Solı 
Kadıköy Süreyya Sineması 
~ününden itibaren operada 
fevkallde rağbet gören 

AŞK isteyince 
Sc,li sözlü şarkılı !ilim 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi. Bclsoğuklıı~u ve 

ademi iktiJır muayene v elektrik 
cc<l.ıvıh:ın c ı. 1\ ·ı rJk )y Cürckç ı rırnıı 

ilra s ı , '\o. . 1 

Zayi tastikname 
1381 senesinde Vela sulta

nisi ıloncı senesinden ve 1334 

aene!!lnde de B~yo~lu Alman 
ticaret mektebinden almış oldu
ğum tastiknameleriml .zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan za
yilerinln hükmü olmadığı ilAn 
olunur. 

Ahmet Nazil: Kasımpatı Te
pebaşı caddesi Camadan sokak 

No:6 

ZAYf 
Bir kaç gün tvvd eıkl •• yeni 

harflerle yazılı iki tatbik mührUmU 
zayi ettim. Yenisini hllı:lı:eııireceğlm
den eıklıinin hükmü yoktur. 

Mehmet Bey kerimesi Sadiye 

Z AY 1 
Denizli askerlik şubeıinden aldı

ğım terhis tezkeremi zayi ettim 
yenisini ılıcağı mdnn eskisin hükmU 
yoktur. SUleyman oğlu 

Ihsan llllmi 
314 

Dr.HORHORUNi 
Cilt , zUhrevi ve bevliye 

Tcdavlhınes4Boyoğlı• Tokatlıyan yanın 
da Mektep •okak No. 35 muayene 
her gün akşHm kad". Tel 8.0. 3152 

Dr .. Taşciyan 
llclsoğuklu~u \'e Frengi tedıvi

h:ın rs l F.ıninönıi :\lin:ısy3n eczanesi 
kar, ı soka~ı:ıJa .\o. 4 

< .11ILL!Yf;T K.\NlJNUSANI 1931 

Malt 1 
..-

u asa 
• Muhasip Aranıyor ... 
Ankara' da bir ticarcrhınenin umuru besabiyesinl usulü n:uzıaf daire
inde tedvir edeb ilecek pratik bir m»haslbe ihtiyaç vardır. Arzu 

edenler şeraıti anlamak üzre Sultan Hamam civarında Emin Bey 
Hın No. 10 yazıhaneye mtiracaat etmeleri ve hüviyet varakalarile 
hüsnühal şehadetnamelerini beraberlerinde bulundurmalın illn olunur. 

lstanbul Jandarma imalathanesinden: 
Jandarma kıtaau ihtiyacı için 200() çift kondura kapılı zarf usulilı mll

bıyu cdileceitlr. Münakasa Hl-931 tarihine müudlf cumartesi günti saat 
14 te Gedikpaşıdı Jandarma lmalAtbanesinde yapılacıkar. Şırınomı lmallt
hanede meucuıtur. 

lstan~ul r. T. T. 8. ınO~iriJetin~en: 
Yamı Eskişehiı", yamı da Alpullu"ya teslim edilmek şartile 8 

metrelik tepede 40-46, dipte 57-62 muhitinde 80 adet kestane 
cinsinden telgraf direği alınacakur. Taliplerin şehri hıılin yirmi 

altıncı Pazartesi gün saat on dörtte Ba~ m t!diriyette müteşekkil 
komisyona mliracaatları ilan olunur. 

lstan~ul P. T. T. ~. nıü~iriyefin~en: 
Miibayaa edilecek telgraf direkleri için talip zuhur etmedijtin

den münakasa müddeti 27-1-931 salı gunü saat on dörde talik 
edilmiştir 

------ --
Kongreye davet 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Oda
sından: 

Odamızın 193 l kongrelll 19 klnunusanl l 93 l perşembe gün il 
MAC on dörtte Dördüncü Vakıf handa üçüncü katta oda meclisi 
aalonunda aktedilecektlr. Kongrenin müddeti azami 10 gündür. 
Kongrede ruznameye dahil olan mevattan başka hususat hakkındı 
milzakere cereyan edemez. Ruznameye ithali teklif olunacek hu
suslar hakkındaki raporların nihayet t:ı k!nunusanl l 931 güniine 
kadar odamıza tevdii lıl.zımdır. Bu rekliflerin ruznameye ithaline 
veya ademi ithaline karar vermek odaya aittir, 

Odayı mukayyet erbabı ticaret ve sanayi ve tlrketler ve mü
esseselerle iktisadı cemiyetlerin kongreye iştirak edebilecekleri llln 
vı teşrifleri rica olunur. 

!lllll ...... l .... ll!!!llllllm ............ 111111!~----~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

.. ızm .. ımı: ................... ı ........ .. 

386 adet lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla ikinci 
münakasa<ı , 23 şubat 931 pezartesi günü saat ı S te Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılac•ktir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif maktuplarını ve muukkat 
teminatlarını aynı gUnde saat l 4, 30 a kadar komisyon kltipliğine 
vermeleri l!zımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An.ka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirlar. 

• • • 
2646 tane meşe traversln kapalı zarfla m!lnakasası 9 şııbat 

1931 pazartesi gllnü sa:ıt 15,30 da Ankarada Devlet demlryollan 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde aaat 15 kadar komisyon Utlpliğine 
vermeleri lılzımdır. 

Talipler münakasa f11rtnamelerinl üç lira mukabilinde Ankarada 

- - --

~EL BEY AN..-
Fi Ayatil Kuran 
Kuranı kerimin Ayau şerif-: ile birlikte tercemesidir. 

B!lyük Alim Cevdet paşa merhumun çok kıymettar higAtı 
kuraniyesini ve Ifthikai şeri!esini havidir, 

Meşhur bir heyeti ilmiy~nin nezaretlle yazılmıştır. .Arabi 
ayetlerin karşılannda türkçelerl numerolarla gösterilmiştir. 
Mükemmel yaldızlı ciltlisi 200, altın yaldızlı kaymak Uğıtlısı 

300 kuruştur. Taşradan porta ücreti alınmaz. Merkeziı 

- Ankara caddesi ŞARK ve MAARIE Kütüphaneleridir. -

lstan bul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
1 - ERDEK Limanında mağruk l 7 S mai mahreç tonunda 

(Sakız) ve 55 mai mahreç tonunda E lremit) \"apurlan ankazının 
tamamen karıbahirden ihracı ve limanın scyrisefere salih bir hale 
ifrağı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - lhalei kafiyesi 31 kanunusani 93 ı cumart~si günil saat 
15 te lstanbul deniz Ticaret müdiriyetinde yapılacakur. 

4 - Talipler arasında hazineye en muvafık teklilatıa bulunan
ların tck!Hleri kabul edilecektir. 

5 - Taliplerin yapacakları teklilatta verecekleri flatın Y. 7 
buçuk hesablle teminatı muvakkatesilc birlikte yevm ve vakti ihı

ltd<' lstanbul deniz ticareti miıdirlyetine v_c bunlara ait şartna
meyi görmek ve daha ziyade malômat ve izahat almak üzre her 
gün müdiriyet idare ~ubesine müracaatları üçünçü defa olarak nan 
olunur. 
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lstanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1980 senesi Kanunusaninin 20 inci gününden itibaren 

Ramazan tarifesi 
No Hutut Hareket 

Birinci Sol\ 
Fuılı hareket larak• 

Saat Saat 
6,36 24,14 10 Şlşll-Tilnet { 

Slşllden-Tllnalt 
Ttınelden-ŞlşUy• , 6" 9' 7,0l 24,88 

il Kurtulu"· Tüne~ { Kurtuluşıan-T!lnel• 
T Ttınelden-Kurtuluj& 

12 H bl F tfh Harblyeden-Fıılh• 
ar ye- a , Fıdhten-Harblyeyı 

S k f Tab!mden-Slrkeciyı 
l5 Taksim• lr ecl t Slrkectden-Tıksbu 

16 Ma,.ka-Beyazıt { Maçlcıdan-Beyazıtı 
T Beyazıttan-Maçkayı 

' Takslmden-Fıtllıı 
1 hıibten-Taksimo 18 Taksim-Fatih 

{ 
Kurtuluşıan-Beyazıtı 

19 Kurtuluş-Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 

5" ıı 
4' "$ 

7' 
6" 14' 
24' 
15' 
30' 

5' lO' 
1 ıf 

Peşiktaftan-Bebe~e 
Btşiktaştan-Eminönüno 
Bebektcn-Eoılnönüne ff 16' 

22 Bebek-Eminönü Emlnönünden-Hebeğo 
Bebek• en· Karaköye 45' 
Kraköyden-Bebeğe 
Bf·bekten·Be§lktaşa 

11.12 23,30 
il.30 24,-
6,0') ı,ıo 
6,21 1,30 
7,10 20,05 
7,35 20,30 
(),40 
(),33 
7,3() 
8,16 
6,4-0 
7,30 

G,01 
6,26 
6,30 
6,-t5 

lll!,23 
ıı:ı,ıo 

1,36 
1,35 

18,30 
19,ltl 
il 1,03 
21,53 

-. 
21,59 
22,42 
24.4-0 

{ 
Ortaköyden-Aksaraya lO' 16' 6,06 

23 Ortaköy-Aksaray Aksaraydan-Ortakily• ı 9' 6,43 

1,30 
2,05 

20,44 
21,30 
ll-t, il 

24 Ortaköy-Fatih { OrtaköydEn-Fadbe 
F•tlhten-Ortaköyo 5(1 

.,_. Beoılktaş-Fatlh { Beşlktışıan-Fıılho 'f il' 

.,. T Fatibten-Be4lktqa l"S 30' 

ı Abar•ydın - Topkıpıyı 

} 

'l'oplı:apıdan-Slrkeclye fi 10 
' Sirkeciden- Topkapıya 17' H" 
12 Topkapa-Slrkecl Topkapıdan-Aksarayı 

Topkapıdın-Beyızıtı • 1 Beyızıttan- Topkıpıya 
Alı:sarıydın-Yedlkulty• 
Y edlkuleden-Slrlıeclre 6' 1 r 

Wl,03 
Ol,53 

7/YJ 
7,46 

6,li 
6,38 
7,~ 

6,08 
~ 
7,13 

ı.oı 

1:4,30 
1,14 

-.-
24-83 

1,9 
1,45 -
-.-
14,20 

1,00 

vı Haydarpaşada idare nznelerinden tedarik edebilirler. :ııı.. 
• • • f 

33 Vedlkule-blrkecl Sirkeclden-Y edlkuley• J 4' t7' 
Y edikuledeo-Aksırıya 
Y edlkuleden -Beyazıtı 
Beyazıttan· Y edlkuleye 
ı\]ıaaraydan-Edimekıpıyı 
Edlrneltapıdan·Slrkectye 'f t:Y' 
Slrkectden-Edlmekapıyı ıt 

1,40 

Ulukışla ile Boğaz köprü ıırasında bulunacak olan poz bölü- : 
ğünün aln aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münakiı&ası ~ 
9 şubat 931 pazartesi gilnü saat 16 da Ankarada Devltt demir
yolları idaresinde yapılacaknr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif - mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 ı kadar komisyon katip
liğine vermeleri IAzımdır 

Talipler mUnakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve Konyada idare vezntlerlndan tedarik edebilirler. 

~. ~. M. llını tonıisyonun~au: 
D. Bekirde Birinci Umumt MUlettlşlllı: emrindeki Otomobiller 

ihtiyacatı için 500-800 Teneke kız marka Benzin, 1 S-3Q Teneke 
Vakc:>m, 10-20 Teneke Gıres 5-IO Teneke Valvalln 20·50 Teneke 
Gaz kspalı zari usulile ınübayaa edileceğinden itaya talip olanla
rın kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçu~ nlsbetlnda teminatı 
muvakkata ve ihaleyi milteaklp teminatı muvıkkateyi yüzde on 
beşe lhlağ sureıile yüzde 15 teınlnau kat'lye vereceklerdir. Müna
kasaya iştirak etmek iizre D. Bekirde B. U. Müleıtişliğinde m!lte
şekkil alım komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak üzre 
Umumi müfettişlik Levazım memurlu~una müracaat ttmeleri 
ye,·mi ihale 1-2-631 

Bar~iJe nıekte~i nın~iriJetin~en: 
- 1 As. Lise ve orts mektepler için riyaziye ve fizik İlimleri 

ve tarih ve coğrafya ve türkçe ve edebiyat ve Almanca, Fransızca 
ingilizce dersleri muallimlerine ihtiyaç vardır. 

2 - Talip olacak zevatın Darülfünundan mezun veya lise ve 
yahut orta mektep muallimliği için Darülfünundan sertifikalı ol
ması ~arttır. 

3 - TafsilAt almak için lstanhulda Tophane As. Ls. MP. li~ne 
müracııat olunmalıdır. 1\luracaat tahriri ve sifahl olabilir. 

6,04 -.-
6,30 14.24 
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Edlrneltapıdan-Beyazıtı 
Beyızıttın · Edlmekıpıyı 

B~Yul TIYYIHE PiYlNGOSD 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni plAnda 3 ve 6. a keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 

ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer keşidelik iki kısma ayrılmış 

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

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır. 

ı ,80 

,, .. . 

~ "ı . '. ' ~:~ '::~ . . . . ' .,... " il 

Kullanınız.~ 
eczanede sa~ 

Merkez acenta: sı Galatı 

flaşı B. 2 62 Şub : /le 
Sirkeci Mühudır nde 

2740 

Trabzon 

kanunusani perşembe a 
Galata'ılan lnebolu, S 
Samsun, Ünye, Facsa, 
Giresun, Trabzon, Riıe. 
pa'ya kalkacak, d 
pazar, Rize, Of, Trıl 
Polathane, Giresun, 
Fatsa, Ünye, Samsun, Si 
lnebolu"ya u~rayarak !'c 
------A 

Mersin post 
(Analarta) vapunı 2 

nunusanl cuma J O da 
dan Çanakkale, lzmlr, J( 

Bodrum, Rado>, Fethiye, 
Antalya, AJ~lye, '.\!ersin'' 

kacak dönllşte Ta~ucu 

mor,Andifli Kalkan'ad• 

yacaktır. 

lst. 4ünc ı1 icra memur! 
Açık -.rtırmı ile paraya 

cek gıyn menkulün nı İ 
Maa bahçe bir bap b•n 

mamı. 

Gayri menkulün bulundur • 
mıhalles~ sokığı numarası: 

Kısımpışıdı Sirkeci Mu 
m. Zlnclrll kuyu ' · atik 1 
220 No. 

Takdir olunan kıymet: i 
Arttırmanın yapılacağı !~ 

ıaat: htınbul 4 imcü icra dl"-, 
19·2-9'31 t s. 13 llA l~,30 

1 - işbu gıyn menkulG 
ma şartnamesi 7-2· '13 I t•~ 
itibaren 930-400 :-<o. ile ı.~ 
icra dairesinin muavyen nunı• 
berkesin görebilmesi için 
lllnda yazılı olanlardın faıl• 
mu almak i teyenler, işbu 
meve ve 930-.ı-OO do<ya n ı 

me~ıurtyetimi1e müracaat •1 

2 - Art tırmavı iştirak 1 
karda yazılı knmetin yUZ 
teminat gösterile~ek • • 

3 - Hakları tapu sicili!~ °' 
7an ipotekli alacaklılarla dig. 
darlann ve irtifak hakkı ... h 
bu haklarını ve hususile fai~ 
rafa dair olan iddialannı iıb_a 
rihinden itibaren yirmi pn ı 
rakı müabitelıerile birlikte 
timizoı bildirmeleri icap 
halde br.klan tapu aiciılile "JJI 
1ıanlar"- aabf bedelinin pa1 
da hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ııünde 
lttlrak edenler ...ıtınn. ı•"'' .. , 
olnımuı ..-e lilzumlu mal~ 
bunları tamamen kabul etll"'. 
itibar olunurlar. Üstünde 
ır"yrİ menkulün bedeli . 
rilmeııH ır•yrİ menlıul ikinCI 
tırınm ile satılır ve bedel ~)il fi 
runı lıalınan yüzde bet ~ 
sanrı. aynca hükme hacel 
sam memwi7etimizce alJCJll 
ıil" olunur. Beı nwnaralı 
tart tahakkuk etmek kaydil' 
batnldıktan sonra ır•:rri 
çok arttıranm üstünde b-~-:.ı pq 
tahakkuk etmezaellrttırnm •-. 
lıp alıcı taahhütlerinden lıd 
teminat ta kalkar. ~ 

il - Arttırmanm birinci il 
ci olmasına ve gayri menkd ~ 
eden kanuni hakka ve aatıtJll 
ırön diırer tartlar. 

Mtlteraklm vergi. Beledi!" 

lear<sl cem'an 69 Ura 69 

müşteriye ıltılr. 1 inci arııf111 
ziyade 1000 lirayı talip çı 
Arnrmı 2ncidlr. [n z!yad• • 
Ustrlnde bırakılıcalııır. 

Yuılın ıayri menkul 4' 
ılllterilen 19-2·93! ıarlbl-
4ünci icra memurlu&- A 
lfbn illn n göıterllen arorııı' ~ 
mest dairesinde satılacağı ıı-n 

d. rlfed 
latınbul Orman mü u 

·n• taşra orman müdürtyetl•11 ıınd 
!rende ıuretlle peyderpeY g ~J 
cek olan ve beheri bel .,ı 
yirmi kiloya kadar sıkleti h• 
aao defatJr n sair evrakı "'ı v• m•htevi olup kanaviçe oı 
konulacak anballj kllıL v~,,,ı 
sıiresl amlline alt olmak hsıl' 
üste beheri 23 kurul 

1110 ~ 
bedel üzerinden mlln•k• 5:~. -
denkler hıkkındıkl müıt• e 1 

unun 
dotl 25-1-931 pazar g l 

d't ,.. 
bir hafta dah a tem 1 ıe~ 
MezkQr ve be J el dah• 111u 
imaline talip olan!Jr•n veV J•rl'I 
kurda sut üçde defter en 
nasındaki müzıyde •• 

0
,,,,1 

komisyonunda ham h01,~o••" 
••••••••••·••••••••••··~.··ha" 
l'lfes'ül müdür: Bııt 


