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Dayinlerin müsbel 

Çinde vaziyet 
Montevideo, 22 (A.A) - İn

tihap heyeti M. Gabriel Terre
yi Reisicümhur ilan etmiştir. 

safhaya girecektir. Menemen za 
bıtasından timdiye kadar 750 se 
yahat varakası almmıt, 100 kiti 
vesikaız seyahat ettiklerinden 
tevkif edilip divanı harbe veril
mittir. İkamet ettiği istasyon bi 
nasında be,yüzlük tesbih ve aH 
ve bazı evrak bulunan emiralertl' 
istasyon memuru irfan kaçmış
isede lzmirde tevkif edilmiştir .. 
Taharr:vat yapılacağını irfana 
ihbar eden kahveci Diyarbekirli 
Süleymanda tevkif edilerek di
vanı harbe ve· ilm:,tir. 

BUGUN 
2 acı sahifede : 

Preuıs • Von bUlow,. un 
hattratr, 
Harici •• ı•>rı haberler. 

3 Dncll sa!ıllede: 
itfaiye için mUtehaııuı 
getirile 'k 

a- Seyyah akını ba,layor 
3·· lıtanbul cuma cUnltrl 

oa!!ıl •ileniyor? 

• Uncu ıahllc·I~: 
1 fıelek • haftanın y8ı.ııt 
2 ·~ Tiyatro htt\-&h 
3 Hlkı\ye 4 Roman. 

Fransız abinesi isti
f aya mecbur kaldı 

Ziraat nazırının yerli buğdayı himaye 
için tarifeyi yükseltmeğe 

kalkışması buhranı tevlit etmiştir 
Dün gelen telgraf haberleri du. Fakat bunun için yerli huğ 

Fr~ rız kabİ:1esinin düştüğünü dayı hariçten gelen buğdaya ka' 
bildirdi. Şöyle şı konunak için himaye usulü
ıöyle dört beş nü takip etmek lazımdır. M. 
haftalık bir Boret bunun için hazırladığı pn 
'mrü olan Ste jesini alenen anlatu. 
g kabinesi keıı Fakat diğer taraftan gene ka 
li azası arasın bine azasından iktısat müste!ja
da çıkan ihti
aftan ve bu ih 
tilafı' tevlit e-

Beşiktaş Anadoluyu 6-0, G.saray Süley. 
maniyeyi 5-0, Vefa Beykozu 3-1 yendi 

MOrelllplu kon1<· esi11de bıılunarıfardan bir !<fUP 
'\\ilrettlp!er, dün senelik ko~ı:relcrlrl aktefrc ki ~di. 

dünkü içtimada, ekseri) et haşıl olcır.adıg nıııın kongre bir 
eonrnya talik cd:lnıl~tlf. 

Fukat 
hafta 
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Prens von Bülow hatırabndan bir fasıl: HAR" et HABERLER.. ~ - =5:2=.~ 

Türkiye seyahati 1 f.i@.iroi~fi!!ij4ı 
1 

----------"'Umumi tahdidi teslihat konferansı Gazi Hz.ııe çekilen' Yeni Adana s~ 1 
Wilhelm'in Kudüsteki nutukları telgraflar aleyhine ta1<·tl v 

Cenevrede aktedilen gizli içtima neticesiz kalmıştır.. Ankarat22 (A.A-Reisicüm Ankara, ~3. < Tel~f:~k 
lmperator nutuk söylemeğe başlayınca 

imperatoriçenin benzi abyordu 

hur Hazretlerine Menemen hadi B. M. Meclısı aleyhın • J 

Ih ı f k \1 

sesi münasebetile şu telgraflar ' yapan Yeni Adana gıı 

ti• a"' Çl h Balka kt h 1 1 •it d gelmiştir. a~eyh~e dava açııması ıet1 
- n me u u ngı ere eıRiaicümhur Gazi Mustafa Ke. nyasetınceteşebbUsatt'~ ?, 

M M I
• t' 1 H 1 . muştur .ılaı 

Hayfadan K'Udüse trenle de tan kiliselerinin mümessilleri- G .. t ·1 . . • a ıno un 100 ·1 bo ma :azret erıne T . uf d \ıl p 

-8-

ğil, fakat at ve araba ile gittik ni kabul etti w onlara hararet- •OS en en relSI b•ır makale Si mi motor t Yarattığın Cumhuriyete indi asarr san 
1 

m· 
ve hu seyaıhat tarzı bizi çok eğ li beyanatta bulundu. l'ilınek istenen baltayı bu uzak talimatnanıe'ha~ 
lendirdi. Dumanlı lokomotifile 31 t.....,.;nievvlde hünkarın ıstemeyorlar rekn_ '""U ellerden esefle haber alan bütün -,.-- Sofya, Kanunusani ( Milli- • gençlik bu melnetı' inıha 1·çın' 1·.,,. Ankara., 22 .- Hus.; 
vagonları ve memurlarile bir Almanya imparatoruna hediye "'" ı _J; . . t' 'nki fı. . . d' •. "D . . bea v· C d .. h. . . 1 . yet) - Sabık Bulgar başvekili Londra, 2 (A.A). - Saatte retlerinize mu"ntazırdır er belediyelenndevew 
tren, ınsanıye ın ı · şa ıçın sı ver ıg1 ormıtiO tae ır- enevre e mu ım ıçtıma ar M M r f d • üh" b" · 1 d" d im e n 
yasi ıhadiselerden, diplomasi en ginis,. erazisine gidildi. lmpa- oluy H tt' A b · f'ğ' · a uıo yaz ıgı m ırn ır 100 mil sür'at cihan rekoru. Poshof: Türkocağı ve be ar nez ın e açı rş "p.iat 

t d 
. ._ 'h' . mes olr. . . at tka 'k vedrupa kır '. ı makalede Balkan itilafı etrafın- Miss Engalnd 1 motorotile te- . lediye R. Mevl·~t T. C ı tasarnıf sandıklarının. rikalacın an, cı.ıan tan ının rator bana Filistine giunek iste e esını e z en onııs- . .. u • · ı · .. 1 · ·d 1 -'' tt 

ıb 1 ı · d daha .. t 
1 

d "'ld' b"I da şayanı dıkkat mutalealar ser sis edilmiştir. Bundan evvelki R Tahir erı statu en, ı are eıw 1 
ili.ün · 1arp erın en · mu- diğini söyJ.ediği vakit, kendisi- yon op anan egı ı ı e .. ded" M M 1. f d' ki · r · f · 'kta~ d 

him vekayiin cereyan ettiği bu ne, ıbu seyahate münhasıran Fakat bir taraftan Cenevre }YBOrl.kan. .a11 ın1o . ~yober : 
1 

rekor Sir Hanry Cograve tara-. Reisicümhur Gazi Mustafa Ke- t
1
' t~v~~a~ vMe al~~ mı i!ı11fı 

'dekor,. ve bunu seyredenlerin bir prıotestanfıil'JIIl mahiyeti ve- müzakereleri olurken, beynel- .
1 1 

a. ~11 • e~ enb~ yktane fından Windermere gölünde te mal Hazretlerine k:~ ~f ıiın z· a ıye ~aıı · 
hiı:eti ruhiyesi için de hakika- remiyeceğini derhal söyledim. milel siyaset aleminin diğer ha mı e sı~aset e:ın e ır .. no . sis ediimiş ve mumaileyh orada Toplanan viliiyet meclisi umu ~-e erı e ı:aat & c 
ten münasip değildi. Wilhelm'ıin halis lbir protestan a· ı · d d - - vardır ki, hepsı bunda ınuttefık- telef olmuştu Bu seferki rekor, ın1si, bir zümreyi hatta vatanın n:unteh~p bırer mu c 

E 
· ·· 1 .. ıseMerı l~düurmbuy'?.r, ylunıd- tir. Bu da Balkanlarda kendile- İrlandada kain Noagh go"lu"nde azı·z bir parçasını deg-ı'l hız' zat bır komısyon yakında •. 

rtesı gun yo umuzun uze- olduğunu biliyordum. Fakat yor. ese a n u sutun ar a . d b ka h' b' .11 matnam h 1 a~ 
rinde ve bir .kaç adnn ilerimiz gerek Rusya'da gerek Alman- bahsetmiştik ki; lngiliz kabine n

1
n edn. adış Bıç laır mı kie.te Ybı:~ yaptlan teşebbiis neticesinde Cümhuriyet rejimini istihdaf e- d 1 e kd:ızır ıyd ar ııııis 

de, ufak bir eşeğe binmiş ve kol ya' da hük&net, ıher Mci me;ı;bep . . oma ıgı r. un r sev ta ıı tesis olunmuştur. den Menemen irticaını lanet ve ev ete ta ırn e ece . e 
lan arasında bir çocuk tutan arasındaki müsavata halel ge- sı par~ementoda ekallırette ka ile biliyorlar ki, eğer kendi ara- Londra, ı2 (A.A) - Avust- nefretle yadetıniştir. Vilayet hal Sıhhiye vekalette 
b~~ ıkadma rası!eldilı:-, yanında, tum" emekle mu"kellefti. Hane- lrverdı. Fakat gene yerınde kal- tarından biri taksime ug· rasa di l d iki' km h" · · ı • d _ d . . - ra ya onanmasına mensup ın ıssıyatına tercuman o an bir sualı 
yüzünden iyil\k akan gürbüz dan protestan olduğu ıiçin ka- '· . gerlen de bu akıbete kavuşmak- tahtelbahrin İngiliz donanması meclis bu münasebetle duyduğu A k 23 ( T 1 fda 
bir adam yavaş yava"' yürüyor tolik kil1'sesı' veya unsurun••n Dün gelen telgraf haberlerı: ta geçikmiyecekle•Jir Bu müş f · · "th li d · d · ı .. ı · · b" 

11 
ara, e e ., ~ F k b" . . d b' - • - se aını meyanına ı a ne aır enn e em ve teessur ennı u- Sıhh' kal . ·ıa et 

du. Düşündüm ki eskiden de bu aleyhine hetihangi bir niimayi- ransız .a ınesının_ eme - terek his Balkanlarda harici her Avusturalya hükfuneti tarafın- yük Halaskarlarma besledikleri/ .. d.~Y1ı:.kvle . edtı vı ~ v 
u,olun üstünden bir kadın geçi """mahal vermem•k :~~p ·"i'yor usan meclisınde akallıyette kf!! hangı' bir tehlikeye karşı ınüşte d k. ı kl'f k b l ed'l · · h. ı mu uru· enn en mw · , . _ ,.- v ·~ ""' d ~ b"/d' . ô" . . an va ı o an te ı a u i - payansız mınnet ve tazım ıs e- d h'li d k' f 1 • elt 
yor ve kolları arasında insani- du. R•ivayete .göre Meryemin ıgınr . ' 1;d1:. g;endık kı, Ste rek bir cephe almağı onlara il- miştir. 7927 de ikmal edilen ve rine terdigen takdime licizler;ni ~ ~·~ 1 fa~ ~kam · · 
yetin .günahlarını affı;ttirecek \metfun bulunduğu bu eraziye ey ~abın?~' d~§mus. .. Bu husus- ham etmektedir. herbiri 1532 ton hacmında oıanlmemur ettiğini kemali fahirle ar 1 de ıdenk a nb al ve01 ıii 
olan bir ç?c.uk t~şıyord~; • :;ahip oL:nanın Alman katolik- takı talsılatı ılk sayla;:ıızda o- ~.u ı:ı1üphe~ b:!' histen ibar~t bu iki tahtelbahrin sokulmaları zeylerim. ne edır. eh okktord u unı!ı 

12 teşnn;ev~lde Ku~ıı;ı~ v~- ıerini sevind:riceğin! kaç yerden kumu~sıınuzdıı~. Bu.s~tıı_nda ge degıl~ır. Hakıkatte Balkan mıl- mukarrer bulunan Akdeniz do Mardin: Vali Talat :n~ gı .a 1 U: ? yap ıf. 
sı.~ ~ld1;5k. Kuduse h1;1 gınşımız j duymuştum. Bu hususta Babıi- ne bahsetmek ıstedığımız mev_: letle~ı arasında müşterek menfa nanmasına ait eski iki tahtelbah enn netıce ennı sorıll 
kotu bır ressa~m ~r ~blosu- r di d t .. bb" tta b . zıı, Ceneı•rede cereyan eden mu atlerı vardır. Balkan yarnnadası rin yerini tutmaları mukarrer Ankara Sportingklüp k~l~~ e~liden fazla .. işçİ 
na mevzu teşkıl etımştır. Knac ı1. nez • n e e\!~ usa T ~ zakerat etrafında toplanıyor. mazide olduğlı gibi şimdi de Av dir h l buyuk ınşaatta mutea~ 
.. tuss ismini taşıyan bu ressam t.IUY'.aga t~rcumaB n bbe~ta - Geçe ayla C ed 'h rupa siyasetinde mühim bir mer . - a OSU bir doktor bulundurn~ 
b

. f k _ _,. • t yı memur ettım u V·<>e usat n r enevr e 1 za- C b"' A 'k d Ankara 23 ( Telefonla ) d'-· · ·ı· 0 tl ıze re arat ""ıyor ve sana ve . · , ..._. . el tahdidi teslihat komis onu kez olmakta devam etmektedir. enu ı merı a a • - zan ge ıgını ı an ve ~ 
tabiate thir saçma 5:1P?ı: k~ı:fe / muvabffakıdY_ekttlenlne~cetaı:lenfınch.cı·~e toplanmı§ ve bir takım es~slar Büyük devletlerin menfaatleri Londra, 22 (A.A) - Çin hak Sporting klüp senelik balosunu ra tamim etmişti. Bun(!; 
ransla.- vererek hepmnzı sınır- uron ene ı e en a . ı b da kt dır k d A kam da dün gece Ankara palas salonla- şimendifer ve yol inşıı~ 

. : S . ._ d h f edil n kot Hkle tesbit etmişti Bu esasların tes- ura çarpışma a . ın a vam arasın soru- d 'ld' D . eli b" "k len<lırıyordu. _ehnn ""apısın a mu a aza e ve 0 - b' d'I k k. · d -
1 

Eğer Balkan milletleri kendi lan bir suale cevaben kabine aza rı!1.a. ve~ı ı. avetıy. e~ . uyu amele adedi elliyi asa~ 
ir Siyonist ıheyeti ?.mparatıora rin hürmeti mabsusası mevzuu ıt e hı ereh l,domısr.obnun b~gı ~ lerini tehdit eden tehlikeleri dü- smdan "Daltosk demiştir k: l\:ıır 1tına rle mahdut hır zumreye rupta bir doktor bulun' 

k 
.. .. 1 k · t d' 1 · · · t' · d K ması er a e mus et ır ı• " · d'l · b ı d - · · ır aç soz soy eme ıs e ı. o an erazıyı zıyare ımız e u- . . . . .. .. " §ünüyorlarsa da elbirliğile hare- _ Nankin hükil.metinin tevzı e ı mış u un ugu ıçın • , ~~ -~unların başında hararetli bic 

1 

düs patriği Mousinyor Piavi to.- addedılebılırdı. Çuııku devletle k t d k Uk k f tl . k" 1 d k balo cok nezih ve müstesna ol- Rıhtım şırkeh ntıl 
yonist ve zarif bir adam olan rafından :kabul edildik. Bu zat rin hangi esaslara göre silah- k~ ~ke~~ i' k se men/.at e"::ıe :;ıev 1~1 son .z~;naşn.ar f, ço du. , edilecek 

Viyana gazetecilerinden Thes-1 zarif ve nlalhir bir Romen rahi- /arını tahdit edecekleri bir kere uçukt ır a ıınd menadiı~ erci uvvl el eı:ımdışk~r: ımahı gk~· M li .. K' . p · t-- etme e gene evam e yor ar.. eya et erın e ı ısyan art eti . ·ec s reısı ~z~m aşa ;re Ankara, 22 - HeY" 
dor Herzl bulunuyord':'_- ..... !'a- :bi ~di. Bize .güzel hir mıtuk iırat kar~rlattırıldıktan ~o?ra a;tık Lakin bize denecek ki bu ar- sureti katiyede bastırılmış gi refıkalan baloya ıştırak suretile dünkü içt' da R.ıbt1 
rato

1 
rda Badekııdim·~and-.ld~k~ı B~- ettı. Iım~:ırator. lbu nuıtu~ o ferıfe umumi tahd1ıdı teslıhat tık mazidir. Filhakika Balkanlı bi görünüyor. Çin reisicunıhu ~eceye ayrıca güzel bi~ .mü-1 tinin müb:::ına kaf91 

ra ın an ta e ı mıştı. ı- ıkadar m'Utelezzız oldu kı Kab- .con eransının top anarak bu 1 · t' d b d ği ·kt'k il M · l' k an zık, dans sahasının ne.şes.ını s_a- tı'r, Sı'rket Nafıa veka·tel 
d 

· W'lıh im • İ 
1 

. .. k . arın vazıye ın e azt e şı ı ru e ançun va ı ve um 
aye~te, fik?J11~a;ahtoraretl1 eta riftoin önünd.e .bul~du~muzd- mes~beykılm~na daşa ve ıntaç et- ten imkansız mıdır ki, yakın bir danı arasında tam bir itilaf bah~ ka.dar devam_ etttrd~.' Br~ç laf edemezse miibaya.a 

sııonızm rını ar e s- sanın an!lesının hızmctınc or u mesı e enıyor ır. d · b d -· •kt·k h 1 idi"" ·· ı · Ge ~· rtıleıu11e çok ragbet gostenl- derhal tatbl'k oluna. _,,ıı 
Vl tın. t' B tl meml · t gun e gen" mazı u egışı ı - usu e ge gı soy enıyor. caı>. 

p e ış ı u sure e e- · ı · · h • k · ~' ketinden bi.r takım 'hoşlanmadı ~u,'.1_,uıı vıbe lımpard _ator u~uln d~- C • . zarı. Akomısyon dr~porunu lere rağmen canlanmasın!. çen sene Çinin bahusus mer- .Kadın tuvaletleri arasında na izciler layihıv 
.. '" k • . .. . .. ....,e u un ugunu soy e l. emıyetı vama vel' ı. Umu- Bu ihtimal karşısında Balkan kez aksamında şiddetle hük -K ğı unsı. la:, ı cı aracagııu umıt 1 b d k • hd·d· ı·h k f r·· - zarıdikkati celbeden cidden za- Ankara, 23 ( Telef"'. . ' · ~ . mperatorun ceva ın an pe. mı ta ı ı tes ı at on eransı- lılar kenc;li müşterek menfaatleri münü icra etmiş olan şekave-edıyordefu. k ... ıd•akba\ ımp~ı::- ziyade memnun olan Mr. Pi:ıvi, nın Cemiyeti Akvam meclisinin ni tehdit eden mühlik şeylere ti kökünden kaldırmak için rif elbiseler vardı, Meclis bütçe encümeııı 

tonın r a atın e u unan ur ban W'l!h l ,. .. te k bu içtimaında tayin edileceg" i ka ' lid" ç· h. k"'- . f d T h' 1 • 'h .f l' den beri ıvı:. Meclisinde tki . B l' ef' . k d' in a ı ·em ı •gos rere rşı sanı gayret etme ır. ın ti uıuetı tara m an a- ayyare şe ıt en ı tı a ı izciler layihasını tetkiJı 
r.enl i.n er 111• s 1:1 ..:_~ ıs e "Charlamagne'dan daha büyük söyleniyordu,.. Şimdi p" ek ziyade mevzu bahs zimkar gayretler sarfolun w Hun rarm ne sıyon1zmuerı, ne . , . d d ANKARA. 23 (Telefon) - kabul etmiştir.Layiha " 

de müstakil bir yahudi devle- IS~- Louıs den daha ın ar., e- . Onun için bu kanunusani iç- olan Ba~n konfederasyonu fik maktadır. Bu aym yirmi yedinci salı gü- mumiyeye verilmiştir/ 
tinden bahsedildiğini istemedi dı. . . . t~maının hususi bir ehemmiye- ri inkar edil~mez ki, büyük bir fi Mısırda mahkumlar nü Ankarada tayyare şehitleri •••• 
ğini söyledi: Bunun üzeri.ne Ondan soı:ra çok ze~ bn tı vardı. kirdir. Müstakbel nesilleri me~- Kahire 22 (A.A) - Geçen ihtifali yapılacaktır. İhtifal ıtay Hindistanda ş 
Wiılhem bu işi terketti ve si- z~.t .?1~ pa.;F~~le uzun :u~det Müst.akbel tahdidi teslihat gul edecek 0 18?' bu mefkftreyı temmuz ~yında Nahhas Paşa- yare şehitlerinin metfun bulun- Yeni Delhi, 22 (A.lı.1. 
yoııist heyetıni kab~ı etmedi. ~oruşt~m. 1 iseye me utıy: konferansına kimin riyaset ede- muhafaza e~elım. Fakat bun- nın Zaşazıkı ziyareti esnasın- dukları Hacı Bayram camii si mahpusların affi şa1' 

Ayni gün, her paskalyanın ~ı~e ı:gmen, İta!-yanm menafı= c~~i de az mühim değildi. Çüıı- dan muhtehf Balk~ P3;Yıtalı~~a da vukua gelen kargaşalıklar- kabristanında yapılacaktır. İh- sırrane devam etme1'1
1 

şavklı papaslarla Romen fran- ı mı her ren:le ve ~~ab;nda Fr~. k.u 11aşta Frans~ olduğu halde, °:':da fa_zla bah~~tınıyelırn. Çun dan dolayı itham edilen 39 kişi- tifall programı her senekinden Gandi ile komitenin di' 
siskenderi arasındaki aııbedeler sızı:u-a. ~1 •• ~fula, .aa etımegi rıyasete Çekoslavakya Harici- k~ ~u bır lıayalı~lemdeyaşamak nin davası hitam bulmuştur. daha vasi olarak hazırlanmış- run valii umuminin eıl1~ 
le .kana bulandıg·ı !sanın meza- vazıfesının muhıın bır kısmı o- ye Nazırı M. Benesin intihabını gtbı our. Daha zıyade azami me B n1 d ki b' b' 4 y tır. ye edilmelen· pek yakJ!I la k l'kk" ·•· · ... . . . .. rf d k d _. u ar an es ırme us a rı üzerinde inşa edilmiş olan ' .ra t~ a 1 ettıgıru ogren- ılerı. sürenler vardır. Buna mü- saınu~ı ~a e ere .e~ıl yalnız 25 kişi 3 ay hapse mahkfını ol- itaatsizlik edeO 
mahedi gezdik. Tiiork zaptiyele ' dı~. _Daıma Fransızların ~afı ka~ıl ~l~anya. b~.na §iddetle ecnebı. bır k~vve_t; b~z~ o~n~k muş on beşi beraet etmiştir. Anky ol prograf~ı ~· Devonpert, 22 (A.A) 
n, ellerindeki değneklerle bu 1 nı ıltızaıın ve İtalyan menafııne nıuhalıftır. Pek tabıı olarak Al- eden sıyasetı degıl bızı bır gun 1 • ,. ara, 23 - Na ıa vek .... e- . had' .1 tik dal' 
arbedelere nihayet vemıek i.çin zarar iras eden Yezüitleırden, manyaya bu hususta müzahe· biribirimize tutuşturacak olan Be.çıka parlamentosu tince evvelce hazırlanan yollar et d ~sesıdc;: ad .. 3:. ul 
hayli uğraşıyorlarıdr. Bundan 

1

1 şikayet etti. ret edenler vardır. siyaseti de terketmeğe çalışma Burksel, 22 (A.A) - Meb'u programı meyanında bir de e ra uı .an or uncu~3r, 
soılıra protestan kilisesinoe: ~i~- O akşam imparatıorun çadı- Umumi tahdidi teslihat kon lıyı~. Balkan memleketlerirJn san meclisi, maliye ve milli mü Trabzon - İstanbul ve ya Bursa da da ?1v~m harpçe ,/ 
tik;. buı:a~ Dryander şe~l. ıtı- mıda ·b~yük biT ziyafet ~erildi. feransına riyaset meselesi pü- h'.11<ıki ~~stu. ola~ herk~ he.~e daf'.18 en~ü~e~eri ~vkalad; ma yolu bulunmaktadır. Bu büyük haz edıl~~ v~ 6 

ay hıı 
barıle ~ukemmel, roma ıtıba- 1 Böyle bır ,günden ııonra ımpara rüzlü bir istir. Onun için bu yüz 'Y1 kendı ısmı~e soy~emege dık- sanf proıesını tetkik etmışler- yol Karadeniz sahilini takip e- kCim edılmıştır. 
ril~ -~e~, ve zor~ tahaı_nm~l J torun :ııiy~ette irat edeceği nu.t den çıkan· ihtil8.f kolay kolay kat ettnişlerdir.. Bız. de b~yle dir. Müdafaai milliye nazın, as decektir. Bunun istikşafına ya- J"h Ri·~f.....-t ' ettıgııınız .sıcakla mutenasıp <hır kun hrristıyanlık hesabına dı- halledileceğe benzemiyor. Esa- yapmak kanaatındeyız. Bızc;e keri tahsisat taleplerinin muhik kında başlanacaktır. SaD 3 ~ 
vhus~rz ~ı. J?ryand~~den so~! ni bir mahiyet arzedeceği ilini- sen yeni gelen telgraf haberle- yal:uz maku~, k~ndi vesai~~~n olduğunu ispata çalışmış ve bu 

nu nıyetıı:ıtlen şuphe ~dı~ı di bilhassa kadınlar tarafından cinden ne öğreniyoruz?. emın olan b~ sıyaset tabıbı lil- projenin her hangi bir devletin "Times,, is makalesi 
yecek olan bır papas, bıze bır i:ııhll'I' edilmişti. Fakat impara- C . ,. . . . zumuna kanıırn. müdahalesi olmaksızın tanzim "TİMES,, tN MAKALESi 
saat devam eden nutkunda ; tıor misafiri ıbulunduğıu padişah . en~vrede gız.z bır ıçtım~ ~k Böyle bir siyaset tabibi müm edilmiş olduğuruı beyan etmiş- "Timea,, gazetesi Gazi Hz. nln 

Gümrük varid1 

meşgul oıdv 
müstakbel Kudüsün tndli kapı ı ta ' .. ı·· lardan ve islimi te_dılmış, fakat konferans ıçın l<ün müdiir? Şüphesiz. Fakat tir seyahati serlevhalı bir baş makaleain 

1 
_, n, mus uman bır katar verilmemi~tir · annu~, altın duvarlarından yetten. 

0 
de.adar hararetle bah- ., · tekrar edelim ki, böyle bir siya- H' t 'll"' '( ri de son Menemen vakasından bahisle ıe baıhsettı. Ceneral Sc'h. oll yanın settı· ._, T"....ı.:..,.. _ _ı:..: benden _Ne olac.aki' .. o kadar ehem- set cesaret ister, azim ve meta· ın mı ICI e söze başlayarak Başvekil İsmet !'§. ANKARA 23 (Lef 

d 
"' 'Wtuı- "'° ... ' Allahaba zı (A.A) K nın Mecliste söylediği nutukta mUrte Bir müddetten beri ~isi 

a oturuyordu. Bıçare uzun lıu'"nka~ra verilmek u"zere nutkun mıyet venlen kanunusani ıçti- net ister. Bilhassa umumi harp t, - on · ·-'d •~- b k · · M M d nald cilerin Menemende chali tarafından tetkikatta bulunan · 
müu et mukavemet ettiıı.~..,n bi etin" · tedi B tkun, maı u meseleyi hailetmeden te galip gelmiş olan ve sullı gre omıtesı, · ac 0 m hüsnü kabul gördüklerini söylediğini ,, ...., ıi1: 
sonra bir aralık ıbayılrna:sma re il' aur 118 · unu mi dag~ılacak~ · · b' hlik t kil d beyanatı üzerine takip edeceg"i kaydedı"yor. Bu mekalede "Tı'me.• .. , .. rnu•·· <1' 

ı . k ld 1' . k ki . k k ancak benim muvafık görece- . ... lÇm ır ~e e eş e. en mu- h h . k hakkı da .. f' _., r ma ·, a L . uz o atma , on - . lci.ld -..........A·ı -· C 
22 

(A A . ahedelen zorla kabul ettll'en dev attı aıe et n mutte ı Gazi Hz. nin seyahatine dair ezcUmle · ı hsafl ( 
yak içirmek suretile nutkıu so- bg: şe ·-'ım.' e p·~~':.~f~;1acd= et' enAkevre li: .. ) -k Cem!- !etler tarafınddan bu cesaretin kan bir karar ittihaz emişir. Lon diyor ki: J ' ıraY

3 

·fı 
k d d' li eb'l ver-u "" ~ · Y ı vam mec sı a t~ttnış d dak' ahh 1 d " Halkın muhtelif şerait ve sareti ın F

1 

nuna ı a ar arrzas1z ın y ı - l . Mı, ld - h lde b 1d • . !' b' el •ed .hd' gösterilmesi iktiza eder ra ı mur as ar av et etme ne temas etmiş ve pek a~. ı·ka·rdır ki,' . '1 tst~ 
mesini temin ettik. yekr eSnul..,...anH ı~, a un~- d0 • ugu\'hgız kı ırf c 5 e, ta. 1~ Mag"liiplar sırasında Bulgaris den evvel bu karar neşredilmiye · tu tan aıınıuın memnum• ı tes ı at on eransınm ıçtı- kt' Ankaraya hükumet idaresinin c• ,fi : soıı ~ 
or Nut':fkd biterf b~ır;;ez :~ dı: Fazla ısrar ettnedi. Bazı ma tarihi ve riyasete getirile- tı:;: da va~~: Bug_aris~anın ~~- Şce. ır. iA J k A (' ıslahata muhtaç olduğu kanaatile dö• • 0ı,-tS 

- yerı:ı ~n ır ab.ı,d r yetini mucip olmuştur. cek zatın intihabı meselelerini kt .. velrhece ahırd~elyı .Yo ~~~· .. un ıma ı ra ta resnu ısan müştür. ~oşnutsuzluğun iktısadi b; : ~ıııı~i 
dog ru gıttı ve ce ın en uzun .. k . . d h. . u su mu e e en on:....11 vere İ . eeası var ır ... '- ıı 
bir kağıt çıkararak okuınağa Kutlüste çadırlaroa ikamet muza .er~ etmış ıse e, ıç bır ceğinden fazlasını almıştır Bul rak hükfuneti Irak millet .. Times., bundan sonra iktısadi GeÇ~ 
hazırlandı. İmparator merasim eıdiyorduk. ıı:n ıhaıfif bir ır~ga- karar ıtıtıhaz edilmemiştir. garistaıun yegll.ue istediği· şey mecl~sinc do~ ~ddeden .ib~- vaziyetimizden kendi noktai nazan - · :ırida b" 
ünifoıırnalarınuı üzerine İmpa- n_n_bulut .ihalınde kald~ıgı toz <;enevre 22 (A. A.) _ Cemi- galiplerin kendisine karşı olan ret b~r _kanun ~yı~ası vermıştır na göre bahsederek idarede de mer- himce il' 
ratoriçenin nedimelerinden Ml bızı hayli rahatsız ed.ıyorıdu. yeti Ak-.;am meclisi aleni celse- taahhütlerini ifa etmeleridir Bn Bu layıhaya gore !rakın Musul, keziyet usulünün çok ileri gittiğini i;ı~an l< ••• " o. göriiltıl fi 

B dıe ıkud • h ıra1 cani d · d · · E b'l K k'"k S"l · · ilave ile diyor ki: kia bunun asıl sebebi -ye 
de Beaulieu'nün gizlice işlemiş en sı ~t ar . an. ı sın e ıdari vekaletller daiınl ko- uu söylemek acıdır. Fa!tat mag· - .r 1

.: er u .: u eymaıııye g.ı · d b h tı. k d kendı bı T k K rt 1 kCi " Gazi H~. nin tetkik seyahati ~im rük tarifesinin tatbikt~ 
olduğu bir sırma manto atmış- ran U sey~ a .' en 1• • misyonun 19 oocu içtima devre- lfipların itimadı kınlıriıstır. Ev- u: ve u. ere m~s n şı- cliden mühim bi; netice vermişti;. lki vel yapı!lan fazla it!ıal~.11 tı. imparator.iç~ benzi attığı me, acelesız, btr çdk ~1mseler sine ait mesai! hakkındaki ra- velce Almanya için, ~uahede- m~l ~ıla;yetlennder~.smıve ~~u seneden fazla bır zamandan berı mü- b k . d uör~ 
nı gördüm; W1'lhelm'in bir nu- ~mda~.rahatsız _etl~ed.en porunu kabul etmiştir . terin birer kağıt parçası oldu- ~ı lısan .?tarak! . Tu~kler ıçın şarUn. ileyh kendisini dahili siyasetin ~ş a s~beplerı e " 
tuk_ söylemek istediğinden ha- ıcra etmegı ne ~ ııstıemı~~ AFYON TICA 

1 
ğunu söylemesinden şikayet e- tür.k~e K~rtler ıçı~ kürtçe olma haricinde tutuyordu. Şimdi uınum! dır.. l 

'.>en yoktu. Bana endişeli göz- Fak;at ~ctıs~ bah~ının RET denler bizzat galipler degı"'l miy sı ılan edılınektedır. reisi bulunduğu Halk Fırkasının fa- İhsan Rifat Bey, ge ~ 
lede baktı. Riocasmm, bulundu e.ski zeytın agaçlarının golgele Cenevre 22 (A. A.) - Cemi- di?.. B.u mm.tak.alarda mektepler- al surett~ riyasetini ifa et;neğe ka- varidatın azlığı sebeP~eJ 

de 1 d 
- bu . Ak d ki d l rar ve.mıış·v· c Fırkanın kabıneye k. arşı bu sene varidatın ne 1'3 

ğu yerin kudsiveti ve sıcag"m nn . top an ıgımız zaman . yetı vanı meclisi Yugoslav- Bulgar·ıst"·ım daha az ehem- e te rıs ısanı, mahkemeler- ı t k b b ld " ' 
1 

d dan ha .... sı " ıır ınura a e yapmasını ı ir- I .1 • . . h . . t tkİ,. 
tesirile vecde ,,.elerek koendisi- şeraıta tın a yap seya tın ya mürahhaslarmdan biri tara m· etli ı b' t · · de idare ve müesseseler arasın- şarünileyh.ke.n. disini dahil! siyaşetin J.ı ecegı cı ;tını ' e 1• ıe,ıl ı..oı_· ., m·· " __ ,, ... _, __ _,an .ı..~-tl olan f d ıv o mayan ır emen.'llst d h lı l' ki tır Bu tetkıkat harç .. ne ,...,.ım olmamasından tkoııku UZ'IÇ sa:rnaJ:i:llııau .• ,....,. .. m an verilen ıbir raporu kabul de ·Balkanlarda bir sulh amil' a mu a ere ısanının Tür ere le tekrar ıştıgale başlamasını tenkit · "lı'' 
yordu. Fakat kadıncağız çıok stkm1ıl ıtamamen zaıl oldu. Önu etmiştir. Bu raporda; Şarkta 1 k b'"tii d' . B lk d ı göre Türkce Kürtler icin Kürt etmek kolaydır; fakat bunun faidelc temasta diması ve ın°. 1 e 
geçmeden sükilnet buldu: Çün müzde İsanm 9eyrettiği, gezdi afyon ticaretini, !kontrol mese- ~ ~ra .

1 
~ n ıger a a~ ev- ce olııcakt;r.' - ri mahzurlarına faik görünüyor.,. kide bulunması itib3r:.,,ı• 

ku 
.. w· Ih ı L B g-i çıplak ve kül 1"Cfl.gt.. dag"lar il · · kik et en e ostane surette aş- İngiliz gazetesi makalesine niha}•<t bul_eiimıiig" ünde vaP. r 1.e! 

ı e m, ucanus ve oose esını tet e memur komisyo- ınaktır B · 1 ' · -tarafmılan ka • ~me alınmış gü duruyordu. Zeytinlikler dağı- nun elde etmiş oldug" u netı"ce- · ınez. una marn O an şey gaup verirken Tür ki yede yalnız bir fırka Ihsan Rifat Beyıo ıfl 
zel t d·i b'. h' b • ku- ıun ve Golgota'nm bu manza- Bulgaristan ile diger Balkan terin müşterek ve büyük menafii 1 il~ !dar~~'.n .~n müm~ün şekH otı:r~ı, bütçede varidat l>~'~ııl 

': n;,.u .e .1. ..;r k.ta. e '° - ırası ruhumda. en mümtaz bir ler tasvip edilmektedir. 1931 devletleri arasında dostane mü- küçük, hodbinane bir takın1 me gorundü~unu ".e. Gazı Hz. nın bılhil l· miihim cihetini te•kıl e 
muş!_ . 'ltY1ent mAu ea.kıp ınH1plara yer i«g" al eden hatıradır. klinunuevve'linde Bankolcta bir nasebatm teessüs etmesine ma- nafie tercih etmek hususunda ik fırl-.anın ıdaresını ele almakla fırka . .. ı . ' f>ll' 
ter, ngı re, merı a, o an- -. afyon konferansmm iç.timaa da . 1 d" 1 .. b" 1 b. . d . . d nm nüfuzu arttığını yazarak Gazi ruk_er, varıdatının. r.ı ~ 
Qa...lsviçre. Skaııdinav proteı (Devam edecek) veti kabul edilmiştir. ::;z~ a~::fem~~~~ı:~~:i o:ö:te~~ :~1 eoı:af:;~~ı:.~ :ra etten mah ~:kt~~r~zfm ve idaresini·• hıydet·I ~=de~~!<~~~~~~~~e~~~:. r 



onoların evzı 

~is işleri 
ve nahiyelerin 

11111~1 müdahalesi 

ınaslahatgüzan 
rnaslahatgüzan Sait 

kında Tahrana gidecek 
lian bir daha avdet et 
' Yerine yeni bir sefir ta 
~Cektir 

avuzlar 
isefain tamir 
°ğ'e karar verdi 

ra ekseriyetle büyük 
~ileri de girdiğinden 
l1 yapılması çok lü
lilmektedir. 

11.s :nın matbaacı· 
•akkında raporu 
: edası matbaacılar ko 
tarafından türk matba 
İnkişafı hakkında bir 
~rlan~aktadır. Bu ra
vlet matbaasile husu-
1ar arasında bir ihti
Jndan bahsedilmekte-

Bonolar 
Gayri mübadillere 
hakları veriliyor 

1 
Jstanbul cuma gilnleri nasıl ef!leni11or? 

Ramazan soğuk havalara 
Avrupadan müte
hassıs getirilecek 

d ır. 
inir · 
ıd ı nr 

' l ' 
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• 

__ ..,debiy~t, Sa•ı' 
• • u 9 .... = -=·· .... ~ ................ ~ .......... ~ -~~-......,._.~ ... ......, ... o ......... . . - -UML 

~•i.liy~t 
ada.nlar, orucu aleme kafa tut- tulmanın çaresini bulurum.. mm var ki ııasıls:ı hayırsız bir 1 yet hek~~er ken~isir.! . 
mak, çalışmamak, ve imkan ol- Bunu söyleyeni deği'l , öteki- kocaya düşmüş. rısının olum tehlıiıesil: link 
dukça iyi yemek yemek için, ni kadının huzuruna çıkarırlar, 1ıı.te onunla aralarında bir ğını söylediler. 'kat' 

.4 •ı ın umd~•I "Mil /iyet" tir tutarlar... cürmü sabit olur ve ağır birce- sevda macerası başlamış. Ko- - Yalnız, dediler. drğ 
Oruç tutmalı mı, tutmamalı zaya mahkum olur. Sıra ikinci- ca, kendi karısı için artık şifa l leştikten sonra unıı 

24 K. SAJ. İ 1931 mı? .. Va ilah efendim, bütün iba ye gelir. kadı sorar; ihtimali kalmadığına kanaat ge 1 lir. Baştaki yaralarda 
iDAREHANE - Anlı:ara cadde\I detldar gibi oruç ta insan ile Al - Bire utanmaz herifi. Sen, tirdiği için kendini bu yeni cazi bir tehlike yoktur. 

l"o: ıoo Teıırat •dreıi: Milliyet. ı .. lah arasında hesabı görünecek oruç yemişsin!. beye kapı!lmakta haklı buluyor. Unutkan olmak, bil 
ı, :bul. bir harekettir .. Hakiki dinin em - Hayrr efendim, ne müna- Hele bir müddet sonra bu kadm G . , . t miş şeyleri unutmak:' 

Telefon numar.ları: 13 rettiği her sey, bir zaruret ne- sebet! dan bir de çocuğu dünyaya ge- eçmış zamanı U.autmuştu . Kendi kendine dU 
latıuıbul 2431 ı - 24312 - 243 ticesi alınmış tedbirler olduğu - Bire daha söylüyorsun. lince, artık bütün varlığının sik 1 ıııf. 

ABONE ÜCRETLERi na göre, orucun da faydası ol- Seni falan yarde yemek yerken let merkezi deği§iyor. Çocuğu Genç bir iş adamıydı. ÇalışI ölilırse .. O öldükten sonra nasıl - Yaşasın da K 
· · · H · ı-·ın dug·unu kabul etmek lazımdır görmüşler! meşrulaştırmak ı'çı·n evlenmeg-e yor, çok para kazanıyordu. O yaşal'dı? .. 'Bütün bunları düşü- j Sun... •eh' 

G Türkiye ıçın anç • • .• • ·· · b""'- k lm niirk h ileci d" - . ··h· D" ili b Jdıı. 7 1 
3 ayiığı 400 kurut aoo kurut Ben, bunu, anllayışırır bir dok- - Evet efendim, amma ben karar veriyorlar. Kadın kendi! gun zevcesı . ınıassa. g~ç a a en a eme. ıgı mu ım ıye te:ıe u ..'ile g 
6 .. 750 " ı~oo .. " tora sordum.. Müktesit bira- oruç yemedim... kocası aleyhine dava açarak bo- masmı ten.t>ıh etnuş:U·. O da nokta şu oluyordu. .. Kadınnıhayetaıasv'an-

12 " HCO " z7ıı;: " dam olan doktor dedi ki: - Yemek yerken oruç bozul- şanıyor. Şimdi iş erkeğin de genç ve .~z~l ze.v<:'sım ~l~ ı . Nasıl ?1m:"lş. ta böyle uzak çıktı .. l'!ek~het devr. adi 
- · • • -Vallah dostum! Allah de- maz mı?. boşanmasına kalhnıstır. m~k. ıçın ışlerını erken •bıtır ?ı~ yere gıtmıştı?. Buralarda ne mek ıçın bır yere go i . 

Gelen evrak gerı verılmes ~ . - rnek •"ın çalIŞmıştı ışı vardı? O k d tns 
Miidı:leti ıeçen nüshalar ıo lı:unıı diğimiz ınahliikaıtın fevkindeki - BozUlur, lakın oruç tutan- Fakat zavallı vatalak kadın- tki"· . h · , tt N"h ··· h tah . . .. zamana a .,._f A. 

tur. Gazele ,. ırıatbuy• ait iti• ali kuvvet, senin, benim oruç ların bozulur... cağıza bu haberi kim verecek? H" b.sın:ı. aya: b~t's·u d u. \~Y~t as ~nenı: ~n~ dine hiç bir şey s~;:"' 1 ir v 
için müdiriyete miinıcaat edilır. tutmama muhtaç bir kuv·ıet - Vay!. Demek sen oruç tut Ne koca ne de öteki kadın bir .1ç

1
. ırh_e bışe, ır vrtuerınki be_n ne .. gke··ı gı z1~man ba k adi kat aradan bir nıüu iye 

. . - 1. · · 1 k l" V ba · d - · · f d" 1 .. .. • . gız ı ıç ır §eY ~ ır muş u sua ın ceva mı en ten sonr genç kaddl Gauteımz ıli.nluın -•'u •Yriinı o mama azım.. e en Slt nıa ıgını ıtıra e ıyorsun . turlu buna cesaret edemıyorlar .. d tl . . .hlil d bil · k r . d a 
••hu! ebnez. mantık bunu böy<le neticelendi- - Hayır sultanım!." Ben müsjAile dostlarından olan, daim~ .guGn saa. c = 1 e · e. :::: ı en~m~:"~r~= u. . .. .. mamile iyileşnriş sa rııd 

rir .. Şu halde orucun faydasını lüman değilim ki; oruç tuta- kocanın allcyhinde bulunarak!! enç ıkı .a. 1
_ zcvces;ı "h - d .~.mı ~ . an~ı~ onun Kocası içini keıl11 . .r ir 

Bug-ünkü hava kendimizde aramalıyız... yıml.. kadını kocasından soğutmağa etmeme ıçın ugra§ara nı a- ; e ~=:e kıçerı~e gırıp sor- leri bir an evvel izale•·· · 
1 ı .. ı h•rım en çok:; en ., ı-s Oruç tababet noktasından - Yaaaaa.... Öyle deısene ... çalışan birisi var Guya araya yet: A ab"l" . 1 d" ·· ma 0 ~.1 u~~rbu; , sordu: B 

" . 11 h k 1 ' . d . Haydi rık d . · . . . .
1 

- rtık çık ı ırım. ıye soy 
1 

- nu o muş u ursam... K old 'filli.' 
" rr c . .ıı. ugiin ava ıp• ' senede bir ay süren bır te avı " .. ;.şan .... A • • bıraz neşe katmak ıçın ıcat edi- lendi Fakat katibine son bazı Fakat bu korku beyhude idi. . . - azanın. . uı;~Nır. 
hafif kar dir. Buna biz, §İmdi Fransızca - Başustune .• Lakın bir ma- len ve c:serin en muvaffakıyet- te bili d k eyler olup olma Çünkü kadm ölmemişti Yaşı- ışın vardı? .. Kimı g ~en 

1 
{_Kür) diyoruz ve Yalovada, Vi- ru~~ ~a~... siz siması olan bu dost ta bir dığm. 1 ed~n~ken birdenbire l yordu.Fakatkcııdine malik değil i miştin.. . ek 

Haftanın yazısı şıde, Kaı!lsbadta yapıyoruz .. A- Y e ·: .. .. şey yapamıyor. t 1 f cald 1 di. Kocası yanına gittiği zaman Kadın mecalsız .. 
~-----------.. ziyoruz ve midelerimizi, banıak - B~n •. bır şartla muslnman Tam bu sırada hasta kadın, e ~:z~vce~i miydi?. Fakat al kaınsmı bu halde buldu. Genç 1 gözlerini kapadı. 

Ramazan !arımızı, kara ciğerlerimizi yı- o1m.ak ıstıyonım... Kabul eder- doktorlara varıncaya kadar her dığı cevaptan anladı ki bu zev kadın gözleri kapalı yatıyordu. şündü. Niıhayet: a;ı 
kayoruz ... Netice, oruç, bu nok- senız.... . . kesin ümit kestiği şifayı bulma cesi değil, hizmetçisiydi. . Kendisine bir takım izahat ve- - ~en mi n~eyı uş· 

Bek . k . . tadan faydalıdır. - Ederım .. Nedır o şart... sın mı? Altı sene kımıldıyamı- Verdiği haber fena bir haber 1 riliyordu Kaza nasıl olmuş ne Ben hıç oraya gıttıl s 
h"}[ı)' ~,ıı oruç_ tu:ıama ıçı_~ Halbuki efendim, Biz de ra- - Benden evvel mahkfun o- yan kollları, bacakları harekete di 1 rede o~uş? Bunlar anlatıİdık ı mobilin bana nerede iy 

1 1 go~~me~ a~ar verıruş mazan bunun aksini tevlit eden lan müslümanı affederseniz, ba~lamasın mı? Kocasına bi• · _ Madam sokağa çıkmıştı. tan sonra kadının kolundaki kı bilmediğim gibi ha e 
ve dgelce. cırı ekvınek kapaıunış, bir aydır. ben de müslüman olacağım... si,;..'"PrİZ yapmak hevesile dok- Akşam olduğu halde gelmedi. rıktan bahsediliyocdu. Bu 1ank le bir kazaya uğr' M 
per e en < c sı ı sı ı apamış_ K d b" . . ... ,_., ff d b k h k · ı· . - . . -. . h' bilm' ı B tl . ·· Senenin en ağır en hazmi a ı, mncı ma .... umu a et tor an aş a er esten gız ı Bir otomobil tarafından çıgnen ehemmıyetlı degıldı. Fakat ka u; ıyorum •· ,ır ] 

ud~'!1:e. ~ ramazan ayını gor- güç en karışık yeıı:ekleri 0 ay- miş, beriki de bir kelimeişaha tuttuğu bu iyileşme tahakkuk. mis... chnın başındaki yara ehemmi- Kocası hi~ bir et' a:il 
mYektıglı ıçınd. orkuçd.~tmazmdış .. da y' enir Bugun·· bir cog"umuzun det getinnis ... Olmuş, bitmis .. ettikten sonra birden bire kal- -- Ne söylüyorsun?. Kendi- yetli olabilirdi Kaza ortalık ka · yacağını düşündü. ~azı 

a n arı a en ısme ne en · • M h. · • k ' · · · · · · yı 
d - . yaptıg-ı sekilde ramazan obur- a kemeden çıkarlarken de- ıp .:oc:ısının atelyesıne gıdı- si nerede? .• Nerede?.. rarırken olmuştu. Kadın hır ha hakikaten herŞt e 

oruç tutma ıgını sorunca. - · k" · · , ed kal .. . ·d·? luktan başka nedir?. Bakınız .. mış ı; vennesın mı. - Hastanede .. Hastan en · dırınxlan otckine geçerken mu ı ı •. 
- Ben, daha ramazan ayını Ol H k'k . '-" 1 ' • b' . f' . d" B d . t 1 k d b" t b"l . •11111-~E:m-•-.ı:l .. . . . . . Gece yarısından sonra saat üç- - an, bak ne becerikli he- a ı atın ""'Y e anı ır ın ı- t-elefon edıl ı. en e s1ze e e ar a an ır o omo ı geçmış, ı~ 

ı0:edımb.~~'.· .. geç!ştırı~~§·: te tıka basa bir yemek, kahve, rifim ... Gavur oldum, kendimi qf..k ile ortaya atılıvennesi şid- fon ediyorum. kendisini yaralamış, kaçmıştı. T"PEnı;ı ~ID ~ 
a at ay u?"1~.uş, on e~.1~~ cıgara su saat dörtte uykuya kurtardım, müslüman oldum detli bir buhran uyandırıyor ve Hizmetçi kızın verdiği iza- Genç kocanın ıztırabı arasın IJ il Uftll " 

bulmus v,. bır gun nasılsa gozu . • .. ' . . ' · k .. ' k h il' .. kül" b" ı b d k d h t ··b·· d ttık b. .. · . . d d ertesı gun saat ıkıye kadar ... senı urtardım... Sen şoyle bir gerçe ten a ı mus ır ce- hat ne kadaır acı ıa er eme - a ayret ve aaccu u e ar HER AKŞ!!bar 
ne ılısm~.;. bek.ası e ayana- İ . . . k . h 1 d b"J' . . . · t kd · ·· d" · · k d" · · bi ta ft d t du rı ·. • kıde kalkıp, gıyınere gıtmek, a t e e ı ır mı ıdın ?. mı ye u esı vucu e getırıyor. se en ısuun r ra an a ça ar ıyor · 
mamış ·.. . . .. .. şöyle elde tesbih, tatlıcı, turşu- FELEK . Filhakika şu vaziyette kimse hayret ve taac~~ü artmıştı. . -. B~ır~d.a ne iş~ vardı? .• Ni T E K M ı' L 1 ~dı 

- ~ubar~k, hanı~ıse gozu- cu dükkanlarının önünde dola~- nın kabahati yoktur. Zevcenin Çünkü hizmetçının telefonla çın kımın ıçın geldı? .. 
mt.· ~ır~çeksın .. demış. mak, saat beşte bol ve tafsilatlı 1 Tiyatro hayah ı h:ıstalı_ğı kendi _ir~?e~inin ha;!~ söylediğin~ bak~lrrsa kansı şe~ . Di.~~-düşündü .. Hatırına fena 

Eskıden ramazan, .?"'~ tu- mükemmel bir yemek daha!. _ cındedır. Fennın umıt kestıgı rin uzak hır yerınde kazaya ug bır duşunce geldı. Fakat karısı 
t~nl~r ~e tu:ınayanlar w:e;ınd.e Bunda güçlük, ağJrlık hatta Go·· lge bu mucizeye benzer şifayı da ramış ve o civarda biır hastaha ölmezse onun ~end~ne ~iyanet 1 YJRYE·TE rnn e 
c~ddı bir tesır >:apardı ... ~ı?1dı- sevap neresinde, bana gösterir -hastanın kendisi de dahil ola neye kendini bilmez bir h.alde te bulunmak gıbi agır bır kaba HU es 
kı ram~zanla: bır sabah sısı ka· misiniz? .. Asıl garibi, orucun bu •• • • . rak- kimse tahmin edemezdi.! götürülmüş_~· l_{endi ke~~ıne: h_atte bulunmasını da affedecek dlan 

~ dar tesır etmıyor. . . şeklini tashih ile mükellef olan Mu hım hır cemıyet ukde ~ ç ;SCıte sabır?an sonra artık! ~ Günduz ~ır_ yere gı_dıp ge tı. . .. .. . . 1 muvaffakıy• Ü 
\ Ramazanlarda benım en zı- din, ulemalar en çok yeınek ye- sini Öste d d' umrt kıılmadıgını görerek yeni ı zebıh.r. Bunun ıçın sokaga çık- Evme dondu. Hırmetçıdeıı J rL e 
k yade sinirime dokunan iki şe, mek ile şiihret bulmuşlardır.. g. .. r~n eser! ~r ın bir rabıta tesis eden koca ile ~ mış olabilir. Fakat.~ kadar~- tahkikat >'.'.'-ptı. K::rısın~~ iki sa Dr • A. I' ın 
ğı vardır ki; hamdolsun yavaş ya- Doktorun bu sözlerini görün çaresı uzennde fıkır yor teki kadın da m~znr sayılabilir I zak ?.U:. sem.tte ne ışı vardı. dı-

1 
at sonra d~mek uzere ogl~den Cilt, frellgi. ıı.11<'1' 

vaı; ~r~ad_a~ ka·Jkıyor. ce, bu kadar karışık ve hazmi mamış gibi görünüyor ı_er. H.eıe aradakı masum çocıı-ı y~ duşundu. Bunu halledeme- ~~~Ta ~~kaga çıkmı§ oldugunu ademi ıkıidar muayeo• 
Bınncısı'. .o~ç .. tutm~yan~~- bati ve bu kadar gayri tabii ye- gun hıç sucu yoktur. ! dı. . ogıendı. . . . . .._ ıedavlhane>i. Knıkoy e 

nn oruçlu gr~ı gorunmesı .• Dün mek yemektense, oruç yemeği Bir genç ve güzel kadın düşü Şimdi cemiyet hayatınm bul Kendini bekleyen otomobile 1 - Oh, d~dı, ~~ç bır şey og- "ra·ı~ 
yada ne şekılde olursa olsun, tercih ediyorum. nünüz: Bu kadın candan yürek kördüğümünü nasıl halletmeli? atlayarak olanca siiratle hasta- ı renmek kabı! degıl!. · Dr. Taşel a~' 

t mürailiğe tahammül edemem... Size ramazan hakkında bir ten sevdiği bir erkekle 'sevişe Darülbedayiin Ramazan re- hanenin yolunu tuttu. 1 Her gün hastahaneye gidi- " 
tı İster Allaha karşı olsun, ister fıkra yam>ak isterdim. Lakin sevişe evlenmiş. Dokuz sene pertuarında iılk yeni piyes ola- Yolda giderken zihnindenge yor, karısının yanında bulunu- Belw&ııkluğu ve ;~~ 

kula karşı olsun.. bilirim ki; bu bahse ait fıkraıla- bir çift kumnı gibi tatlı tatlı rak oynanan "Gölge,, nin ınev- çen şeyler hep kara, korkunç yordu. . . . hantıi Eminönti Mln•~11 e: 
İkinci kızdığım şey; oruçlu- rın hepsi yazılmıştır. Yeni fıkra J>aşamışlar. Saadetleri üzerin- zuu işte budur. Eserin müellifi bir taknn ihtimallerdi. Karısı Uzun hır zaman geçtı. Nıha karş1>ohJında N•. 4 ~.!b. 

ların aleme rahmet imiş gibi. icat etmeğe de kimsenin vakti de tek bir gölge var: Çocukları meseleyi pek güzel vazetmiş, \ . -- ·· - .. - 1• 
' kafa tutması, tiryakilik satma- yok. Bununla beraber size bir olmamış. kahraman ittihaz ettiği hasta kalan bazı tekrarlamala~ r_nus- M A K s •il\ 
şı ıar ve kendisine hürmet edil- tane anlatayım: Dokuz sene, kocanın mesle- zevceyi pek derin ve hissi gö- tcsna tutl<'1 ~:s~-. pek_te ıyı ya
sı mesini ister gibi görünmeler... Eskiden, amma Zaroağanın ğinde daima ileri gitmesi, karı- rüşlerle tahlil ey'lemiştir. Fa- zılmış olan Golge,. nın yegane 
le Efendim, oruç Allah rizası için doğduğu zamandan daha evvel run her an kocasına sevgisinin kat buna mukabil kocayı olduk- zayıf tarafı budur. . 
n tutulur .. Bunun maddi faydala- bir devirde iki arkadaşı oruç artması ile geçtikten sonra, bıı ça gölgede bırakmış, hele öteki Eserin tahlil adesesı yalnız 
m n da varsa, o da, dahil olduğu yerken yakalarlar. MaJUm ya, giiLel yuvaya bir felaket darbe- kadını son meclise kadar belir- zevce üzerinde teksif edildiği 

halde bütün ecri tutana aittir .• bundan on, on iki sene evveline si çarpmış; Genç kadın fe'lç nev' siz, hatta yarı kabahatli gibi için oyunun en başlı rolü de bu 

Her aktım 

DUO BAKLAN a 

"ÖLÜM RAKSI" numaralıı ·(f 
~· Şu halde elfüeme ne diye ku- kadar oruç yemek yasaktı. Bu inden bir hastalığa yakalanmış. göstermiştir. Eseri de cemiye· vazife idi. Neyyire Neyyir Ha

I"um satmalı .. En ziyade zıddı- yasak, Allah hesabına bir jan- Elleri, ayakları hareketten mah tin bu derdini yalnız gösterme- nıın bu rc!lü hakikaten pek mü-
ma giden şey; bunlar arasında- darmalık idi. Amma namaz kıl- rurn kalmış. Altı sene bir yatak ğe hasretmiş, çaresi bahsini a- kemmel bir surette ifa etti. Ve tekmil yeni program 
ki kalem efendileri idi .. Elinde mayan, zekat vermeyen hakkın içinde, hareketsiz, yalnız gözle- deta ihmal eylemiştir. Sahneye ilk ayak bastığı gün-

w. bir doksan dokuzlu tesbih, ağır da hükumetin vazifesi yoktu, ri ve sötleri ile yaşamı_ş. Adeta Eğer müellif biraz daha cür'- den beri daimi tekamülüne se- • 
rilt ağır yürüyüş .. Kaşlar kalkık ve lakin ille oruç!.. Neden?. Bura- kocasının hayatında bir gölge e<tli davranıp ta koca ile metre- vinçle ~ahLt olduğumuz bu kıy- ı• TTIHADA 410ı~·.IM·M~·~··ı~~~J4••J~ı;;L .. fl(j; 
etti eda!lı bir bakış... Her şeyden sı Malum değil!... gibi kalmış. sin de haJ<ıh taraflarını ortaya metli san'atkarımız, bu son ro- L 
va~ 'Yerilttlenecek.. Ogün erbabı Uzatmayalım, iki kişiyi ya- Diger taraftan, terakki yolun koymuş olsaydı, derdin rasgele lünde bunca senelik san'a.t di-
ı- 'Ü niyetilt gelemez .. Gelen olur- kalaı'lar ve bu cürümlerin ceza- da devam eden koca, her gün bir felaket, bir kaz;ı değil, cemi- dinmesinin en parlak mükafatr l 

.-m ~tını, işini soran dlursa: sını vermeğe memur olan kadı- muayyen saatlerde zavallı has- yet teşkilatına, cemiyet içinde nı ddı. Ciddi bir san'atkar ruhu Tu·· rk c, 
1
·gorta ŞI· ı·ketİ ~. 

m dam, sen mübarek gün- nın huzuruna götürürler. O za- tayı ziyaret etmekle beraber, kadınla erkeğin rabıtalanna, ço ve gayreti ile vazifesini canlan- " _ 
, . ...-nı _mı arıyorsun! Bay- ~an oruç ':'emenin. cezası pek h~stalı~ın. ti.fa.sın.d~~ adeta ü- cuğun mevki~e ait .. esaslı . bir ?ırdı. Zat~~. ":1.üell_ifin de .epeyc~ Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi ic"'. e 

ı~.' '!'iı-ttesı gel!. Ramazan bil- agımış .. İkı oruç yıyen korku- mıt kesıldıgını gorunce yavaş hastalık olldugunu gostermı'.'j o- ıhma! ettıgı otekı şahsıyetlerı Si 0 t~ları halk için müsait şeraiti bavidif· b 
r:ıı.-.??'ez misin sen?. dan tirtir titrerlerken, birinin yavaş içinde yeni bir sevginin lurdu. gölgede bıraktr. Bu gayret hem g. r.d •• G I d U J-Jstlı 

Şu ~afa bakın efendim .. Guya aklına bir tedbir gelir ve öteki- tomurcuk1andığını hissetmeğe İşte, pek güzel tertip edilmiş san'atkara, hem de esere haklı ı Merkezı ı aresı. a ata a nyon ~, 
mübarek benim için oruç tutu- ne dec ki: başlamış. Karısının eski arka- ve -eserin kendisinde mi, ter- alkıŞl:ar kazandırdı... Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranıJI• 
yormu~ gibi... Zaten bu tertip - Korkma, ben bu işten kur- daşlarından genç, güzel bir ha- cümesinde mi yapıldığı meçhııl l. NECMl •••O~~~,.. Telefon: Boyoglu-2003 ~' 

.a-.. ... ka 1: 1'- __ 

yak iç.iı :;ure fir. a'tl:i romonı:-92 l.de. muktedir olmalıdır. Değilj - N~ç~n?... . , , · ın(bıllada bıraktıracaktı.· Seni Dedi, ilave etti: ·ı" -~Belklys, &eni 
nuna ka ,.. mı?.. · - Nıçın mı?. Demek hafa bu söylerken başını bile sallamadı. -- Sen benim karım olur mu- değil mi?. J 
mesini te J?~im. !~~~t.. o ge~e. bana nun farkında değilsin!. gen şu işi yap Rıdvan bile de- sun~.. - Evet.... f~ 

Nutuk ~lahıyetsız:ıgını, tayının tas- -:. Hal'.'0::·" .. . . . . medi !.. Belki de Rıdvana: Şu- _. . . . - Senin için h~ ıı+r 
or yerind \: dıktc:_n bel~~ de bu gece çıkm.ış Göz!Je?~ı go:lerıme. d~ktı! yı- mı nezaretten at ta Belkiys'i Cevap vermedim. Bek'ledim. katlanabilirim degıl 
doğru gittı ~·" oldugunu, arzuyu şahane,, nın yecek gıbı, bogacak gıbı, bır ta payllaşalım .. Diyen kendisi ol- Daha ne söyleyecek?.. - Evet .... 
bir kağıt '':' yerine gelmiş. olması için Nüs- rafnm koparacak gibi elinde tut muştur!.. _ Biliyorsun seni seviyo- - Sana koca da 
hazırland l!.teuı JZZET retin B~ğdada gitmesi~ her tuğu elimi silke silke, homur- Nüsretin bu sözleri fena hal- rum. Gün geçtikçe bu sevgi da- değil mi?.. .. 1 üniforma)~ ~ . halde lazım bulunduğunu ısba- dandı: de sinirime dokunuyordu: ha çok büyüyor, artıyor, hızla- Burada, yalan so'/ 
ratoriçenin . ..!.?lıkanlı Bağdada ne ğim?... ta çalışmaya koyuldq.. - Çünkü sen güzelsin .. Çün- - Sus işittiler. Bunlar sade- nıyor! .. Sen benim olursan a- mak için kendimi t~ l 
de B~w .ı;ın gıdıyorsun bakalım?.. Dedi. Ben gayet Jakayıttım. Bilmeyorum, nasıl oldu? .. Bir küsen benim karım değilsin. ce bir sarhoşun sözleri olabilir. yak direteceğim, gitmeyece- - Ha;ır... . i 
c. .. esinde bir nazır hakimiyet - İsterseniz olur.. aralık dışarıya çıktım. Nüsret Çünkü, bu büyük ve iştahlı lok Ne yapıyorsun, neler söylüyor- ğim .. Diyeceğim. Söyle bana be Dedim. Sencleled•· t 
tı ve kudretinin bütün ifadesi var - Eğer, yüzde bir derecesin- te arkamdan yetişti. Beni bir mayı benim elimden çekip ken- sun? .. Farkında mısın?.. nim olacak mısın?.. gıcırdattı: t 
nı ,. dı. Kolay mı bu?. İşkodradan de bile im~n tasavvur edebil- odaya ~.e~ti; . di1e~ ~utmak istiyorlar da o- Dedim. O, kdlumdan bir de- _Sen sarhoşsun. Bırak bun- - Neden?., d~ 
t Bap.dada, Erzurumdan Yeme- seydim derhal emrinizi yerine . - ?oruy.orsun ya ... Dedıkle- nım ıc;ın!.. . . fa daha bütün hızile çekti, lan da içeri gidelim.. Ben, gene yurflıı; 
!:ıt ,e, '!emenden Trnbulusgarba getirirdim. rım bırer bırer çıkıyor!. - Sen" delısın!. - Gel seninle şu meseleyi Dedim. Bütün bütün asabileş dim: 
leı ..ıikh. &3kiim onun!. Sonra, tuttu bana devlet me- Diye hiddetli hiddetli söylen Adeta kavga etmeye başla- halledelim... ti: - Nüsretçiğirn. 
ğu yerin kudsiye.~p ıermeuen evvel sel~lerin~e~' .•. ~ensiplerin~en, meye baş:,adL . . mıştık. . . De~i· .. ~i biraz olduğum yer _Hayır .. Sen, benim söıJleri ~~nları k~~uş~anı~d 
tesirile vecde .,.elerefl-!iiktI. Ve .. O- Bagdat valihgının ehemmıye- - Tabu .. Hemen bırden bıre _-Ol!l.bilir. Fakat, ya sana ne den surudu. me cevap ver.. gıl. Haydı ıçerıye gı·s 
ne hakim olma~nasrndan ledim; tinden, Nüsret için bunun bir baş üstüne diyecek değil ya.. dıyecegız? .. Ahmak mı?.. - Ne var gene?.. _Canım, yavrucuğum .. Ce- Diye zorladıı:rı. So 
yordu. Fakat kadmcaı!'ı:ı~n edi?'.'o- şere_f, dik~ati tahrik edecek ~ir Dedim. Yüzü kıpkırmızı ol- .-. Sa~malayorsun .. Haydi içe Dedim. Bir saniye sustu. Ba- vap verilecek sey söylemeyor- lemeyorrlu bil~. i"' 
geçmeden sükfuıet 1"-··;Jagoada goı~- terfı oldugundan bahsetmege muştu. .. . rı g~~~lım:. ~yıp .. ol.~y~'.'· na w:un uzun baktı. Gözlerinde sun ki... - Hayır, soyle 11 1 
kü Wi lhelm, Luc:srar ettTieyeceksı- başladı. - Sen oy le zannedıyorsun ve Bu tun ·butün kopurdu: yeni bir fikrin ıdevlenişi, şim- Dedim, oyalamaya, Dedi. j 
tarafmılan kaleme - Ben bu söylediklerinizden hala kendi kendini aldatıyor- - Ayıp mı olur? .. Ayıpların- şeklenişi vardı. Kelimeleri te- - Bunları her vakit konuşu- - E bunları )taÇ fi 
7el ve mutedil bir ~.eni . s~izd~: şe~- hiç bi~ ~ey ~~am. Bildiğim s~. Bu ~damm ~ararını değiş- d~n kendileri utansın. Nerde_ se ker teker, keskin keskin söyle- ruz .. Evde beraberiz.. tuk. Ben ser?.est, :~ 
•nuştu. l\v;~_;... f, ,ozlerını gozlerı· şey, sızın Dahılıye Nazın oldu- tıremezsın .. İmkansız... nın Nafıa Nazırı Beyefendı? .. yerek: Diye, alıp içeriye götürmeye pusulasına gore Y)l1 
ter ; ' '°?', lo)-;;' ğunuz. Bağdada onu tayin eden Dedi ve kolumu şiddetle sık- Hani? .. Söyleyecekti, iltimas e Bu meseleyi ancak ben ac:nin çalıştım. Fakat zorladı ve ayak yen bir kadınım. c 
di.. , .~, ~l,ır hanımefendici- nazJr bey yeni bir değiııikliğe tı. decekti, rica, Uıtirham edip be- le bitirebilirm... diredi: hic kimse ile evJeJ1' 

,1 .. ,...~ • 



MILLIYl~T CUMART~:sl <) ' ... K.~NUNUSANI 1 ıı,JI 

' F ranEız kabinesi rfi id~~e 15 gu·· n. t~mdit edllecek Dünkü lig maçları Poliste . 
irıl . . BiR (Baı taralı birinci sahifede) Hassas hır kız • (Bq tara/ birinci sahifede) 

~ tinkl~~~ı bırınci sahifede) 1 FAHREDDlN PŞts~N österell yere geçmişti. Şehzadebaşmda Saffet Paşa 
ikat~ ı~a~ıharp celsesinde ta MÜSAAD . .. g Beşiktaşın sol açık mevkiin- apartunarunda 12 numaralı dai- yerli buğdayın himaye için ted-

er actı· muzır olduğunu yeni an- İzmir 23 _ Meneme~ltler orft de Eşref gibi şütör ve tehlike- rede oturan Hilmi Beyin kızı Le birler alınırsa Fransada pahalı
tı. asgrnı ve k~bahatinin ya'lnız idare amiri Fahreddın Paşa~.~ li birinin oynatılması, bugüne man H. nişanlısının kendisine lık olacağını söylüyor. 

da rahtu~oldugunu söyleyen İb· müracaat ederek ramazan m~ kadar zarüri idi. Çünkü Eşre- gücenmesine müteessiren af- Bir kabinenin iki azası arasm 
adr;:ı oca, tevkifanede müte- nasebetile yirmi dörd~ kad~\ ı fin yerine konacak oyuncuyu yon yutarak intihar etmiştir. da böyle açıktan açığa münaka

bU: an/Yden .okuyup üflemekte ve sanda bulunmıll~ı ı~te~ı\~r cesaretle denemek !liznnd; ~- Kızcağız üınitsiz bir halde Ha ~r olması bir hadise teşkil e
l;.- a b; akı <ı;kadaşlanna, bura- dir arzulan is'af edıtmıştır. k ~r nadolu gibi bilnisbe tehlıkesız seki hastanesine kaldmlmıştır. dıyordu. Nihayet kabinenin içti 
d' ek~e~i~elkına~a vakit geçir- mi.dörde kadar serbest bıra ı - bir takım karşıs~da; Beşiktaş- iki katil iddetle ?1~a M. Boret tenkit edilmiş, 
uıı M • dılar. RI lılar oyuncu degıştınnek tec- Ş ıstıfaya davet olunmutşur. Fa-

Kı EHM_ET ~!'f~N: . • ŞEHRiMiZDE iFADELE rübe~ yaptılar, mu".aff.ak ta aranıyor kat zi~t. nazın istifadan imti-
ch· Ytnetlı z_abıtımız Kubılayı ALINANLAR oJdırlar. Nitekim Eşrefın ıçe a- Polis, sabık Musul meb'usu na etmıştır. 

~.tıc ıt 
1
eden haınleı'le Meneme- M irtica ııadiseai ile ıınınaııı daha semereli bir oyun Nuri Byi öldüre katil Hacı E- Buncn üzerine mesele meb'u-

~~-~ en v~ yaralı olarak yakala 'k ~nem:ak üzere şehrimiz- şekli doğdu. min ile Bahkp.:armda porta· san meclisine intikal etmiş ve 
.. ıJ.nad· u şerır.'. tevkifanede müte- ala a ~~ 0 bazı kimscilerin ifa- Eskiden kale yanına kadar kalcı Hakkıyı "ld"ren katil ci- solcenah radikallerden M. Bu
o inı~::n ~-u~ijnmekte ve hic ~eı::1e :üracaat edilmekte- indikleri halde bir şey yap~~- ğerci Arnavut ~~i hararetle yat bir istizah takriri vermiştir. 
~ ı\~ ıle g_?r.~şmeı~ektedi:. . ~r Bu meyanda Suadiyede. o- dan dönen Beşiktaşlıil~r, dun aramaktadır. Fakat bunlar ha- Aşağıdaki telgraf mecliste ecre 
~İt u_k duşunmekten delırmış di · Al' Galip Beyin ifadesıne müdafaası çok gayretlı çalı~ ıa tutulmamı .1 dı yan eden sahne hakkında bir fi. 

· i~ vazı~ete gelmis, mütema- tu~an ~ edilmiş ve bundan Anadolu takımına karş~ 6-0 gı- • ş ar r. kir vermektedi;. 
dıll M aglarnaktadır. mur:a~k' at daha isti~vap ': bi bir farkla galip çıktılar. Bır talebe kayboldu Steeg kabinesinin yerine, ha-
sa. :;ıd e?rnet, gece gündüz karşı- maa ~~ z Bunların ifadet.:n- Dün, merkezden inkişaf eden Vefa orta mektebi yedinci sı- riciye nezareti gene M . Briand 

ir a ıdam sehpasını görmekte ı~:u~ e~ak divanıharp mud· Beşiktaş hücümlan karşı~ıı;-~. nıf talebesinden 271 numaralı m uhtesinde kalmak üzere M. 
e1 'NAL :,. :miliğine gönderi!lecek· Anadolu m_üdafaası h~ ıki u;ı Halil Efendi, evvelki salı akşa- 1 Tardieunün ya reis yahut aza o-

B iNCi HASAN: . tum netice alabılecek Beşıktaş ce- mı mektepten çıkmış bir daha !arak bulunacai(ı bir teşekkül ih 
u~Jlir. u,To ka~ar d~şünce!t de~il- tıŞEHlT DÜNDAR BEYiN nahlaruım ha?-gi taraf~. tutaC?,· görülmemiştir. Çocuk 15 yaşın- tin ali vardır. Fakat buhran ko-
göl'ilen d evkı.anenın penceresın- AlLESlNDEN MEKTUP ğında haklı bır tered?,ude du- dadır. !ay zail olacağa benzemiyor. 

ekı ışardan geçenleri seyret- . . ·s anını haber şürdü. Bu suretle mudafaaııın Halilin en sıkı arkadaslann-
z 11 ~ vaki_t geçiriyor.. Şarkta ırtıc_au~fa hayatını ve dikkat ve ga~reti' bir tarafta dan Pandeli ismindeki çocuk- P":ri.s, 22 <':'-·~) -. Meb'usan 
~ fi ü__ÇÜK HASAN: veren ve ~u uf k' Dündar Be· teksif edilemıyordu. tan şüphe edilmiş cocuk polis meclısınde mıllı radıkallerden 

rın~u" on yedi, on sekiz yaş- r~n mu_allım A~ ~ Hanım. Me· Dün merkezde orna~an ço- tarafından nezare~ ~ltma alın- ~'.Bu yat M. Borete buğday fia 
eY' Üş" .. olan bu şerir de, fazla yın refıkasıh't :dilen muallim cuk ta geniş ve emın.bır be~~-ımıstır. Pederi Mehmet Ef. co- tını 17~ franga cıkannak husu· 

un a tm~yor. Yaşının küçük ol- nem~nde şe .ı fkası Vedide 'ş tarımı rahat tatbık ed~bı_ıı.,cuğunun bir kaz a kurban g'.it- sundaki arzusunu hatırfatmıs 
, iy~n an kurtulacağını ümit e- Kubılay B~~~e 1 

bir mektup yıordu.. Bunun sebe!'i basıttır: tiğinden endişe :Xi or. ve bu hususta ketu~iy~t m~ha-• 
aıdl e c·~ da, senelerce hapisler· Hanıma hıta i:.ı rkez milhacimler ıç ve ~~ah M h y , faza etmemek suretıle ıspekülas 
;,rs' .uruyeceğinden müteessir ... yazmı.ştır. b ktubun- 1 ~aki arkadaşlarına ~tımat eç ul sarık yona meydan vermiş olmakla 
D MAN_lFATURACt OSMAN Alıye ~a;ı~ !l~cı:: abide- ~sleyince, oyunu, il~letı~ tar- Galatada Roma otelinde otıı· mumaileyhi itham eylemiştir. 
cevi .~anısadaki evini ·.....;""' ma- d~ Ank:U-,2 h~d~ ruhuna ithaf zmı ne.tice alacak sekılde ıdare ran Nuri Efendi evvelki akşam M. Boret cevap vererek M. Bu-

fi aılı ya ı,.-·- nın bu ıkı ŞC 1 ın ' ' h.9.d' 1 · • kl · r Pan Osman efendi de . · kl'f tmektedir. eder. . . . gece geç vakit Salkım söğütten yat Y1 ıse en ızam etme e 
'eyi ~ıla .dü§Üncelidir, Muhakeme- ve rekzını te 1 ~ ._ İşte bu~ne kadar her ıtı_şı- geçerken önüne meçhul bir şa- n:ı.uahaze etmiş~ir. M. Baret, sö 
· 81daırna inkar vadisine sapan Mekt~~-denıyor ~~;,. Şeyh nin 1tırı!laca.~ı beklenen Beşı~: hıs çıkmış ve Nuri Efendiyi an- zune devamla bıllıassa fiatlerde 

llan Efendi tevkifanede yal - Zekı Dundar~ Şa kU ban taş hattı, dun her.akışında ra~ı sızın bacaklarından yaralamıs vukua gelmekte olan tahavvüta 

G
ID 1~kMani5'.1h m~nunlarla görüş S~i~in canavarlıgma r bini sarsan (Realısateur) bır tır. Meçhul haydut tekrar k;. tabi; nihayet verın:k mes~~esi-
ftll te ilcül ve titiz tabiatli ol- gıttı. b' Anadolu· hal almıştı. .. . ranlıklarda kaybolmuştur. le ugrasmakta oldugunu soyle-

~aasından bütün işlerin meyda- Bu defa_?.~ .. Gare;en Kubi- Bu teşek~l ş~klı b~zan ~~- • ıniştir. Bunu müteakip bir çok 

Ş~b Çıkmasına sebe olan Laz da, irticaa gogus g sayacaktır. Çünku henuz bırı- K . . A 1. . takrirler verilmiştir. M. Steeg 
•· ~u.hirn Hoca 1~ k ak tay Bey, şehit oldu. birile tam anlaşacak vakit geç- ayserı vılayet mec ısı Buvat takriririnin takdimen mü 

1
"'dır ya anet 0 um 1ı·t1 ri Cümhu· · · F k b' ka aşı · · Bu büyük şe ı e .. d .•. memıştır. a at ır yn r· Kayseri 22 (AA) - Vila· zakeresine karşı itimat meselesi 

l<AMAZAN NE ALEMDE riyet hükUrı1etinin J.0s~er :~ !arsa, o ~am~n h~kiki_ randm~- yet meclisi bugün vali Fuat Be ni mevzuu bahsetmistir. Me:lis, 
e~·nernen ,·ak'ası ş.erirleri büyük duygu v~ ka ırşınas n_~nı venr. Şım~ı Beş~ktaş ~~ı- yin riyasetinde açılarak Reisi- RtJyat takririni 283 reye karşı 

H
n le b 1 Mehmet ve arkadaştan ilelebet yaşatacaktır-. . in 

0 
cum hattında bır eksık k~ ~; cüınhur Hazretlerine ve Başve- 293 reyle kabul etmistir. Bunun 

U s e.~aber iken, vak'adan on Menem~~ k~a~ı ıs~ı~feten O da, ortad": oy~~ya_ı:ıa . ~amı,. kalete arzı tazimat telgrafları İİ7"rine nazırl:ır Reisicüınhurn 
n ~un evvel şerirlerden ayn- büyük şehıdın ısının~ ız d'l e ve şuurlu bır duşunuş ıtıyadı çekilmeğe karar verildikten son ;0 t'fanameleril'; vc .. ıııel.· üzere E 

ıyed ıı" anıazan da 
0 

kadar düşün Kubilay kazasıilt~sm~ye .. e lımaeck vermek.... ra vilavetı'n ı'craat rapotu ok !' 't · 1 d' Yor ı\ •. Kub ay .,.unu o . , u- ıza sarayına gı mış er ır. 
"'11_.,..._en v. k' rkadaşlan ile Me~e- ?.ı ve g;n~ ene vaıa"run her ta- Galatasaray - Süleymaniye 1 narak tasvip edildi. Raporda~~~ Celse tatil edildiği esnada 
l'~;ınctana ası günü bulunma ı- uzered eıyns. gu" nde ihtifal ya· Bu ma~ı Galatasaraylılar için yüz iki bin lira sarfdildıgı meb'uslardan birisi bir gazete 

ınemnu "rünilyor rafın a a 1 z ·ı· 12 'lk k ıı.ı IiA.Fı n go · ·ı mektebinin ismi Ku- (5 _ O) ka7.andılar. ve vı ayette 1 ,,_, me tepte müdürüne gazetesinde bazı meb 

24 Muhtelif MEMLEKETTEN gelen 

1600 EMTIAI TiCARiYE GRUPUNUN 

MALLARINI teşhir eden 9600 

TOccann iştirak ettlill 

1931 iLKBAHAR 

LEIPZIG SERGİSi 
her durendiş tOccann menbaını bulup 

Cörenmek ve en mükemmel MÜBA· 
YAATTA bulunmak için YEAANE FIRSATTIR. 

1 MARTTA BAŞLAR. 
8Dt0n Uıfailat fahrı mOmeıı.slfi bulunan 

Gallta'da Aifopyan hanında 4 cO katta! 

MUHENDİS H. ZECKSER 
tarafından werillr. Tel. B. O. 1113 Posla kutusu 76 Galata 

Mu~la vilaJeti Nafia ~as uıühen~isli~in~e ı: 
:\fogln \'ildycti dahilinde Fethiye ·Kemer \C Fethiye. l zum il 

yolları iııcrin<le miıcc<ldcdcn yaptırı!a.:ak olan muhtelif nçıklık 

lıırda 28Q8,30 lira bedeli keşlfl , t 5 adet imaıan slnaiycnin çim ~

to ve demir çılııklan nahaya ait olm:ık şartile ı 1-2- 9,ı 1 ta rı !- , e 
miismllf çar~amba günü ihale! kat'iyesi icra kılınmak üzre kopalı 

zarf usulile münakasaya çı!-anlmtş oldu(':tından ı llp olanların c 
raiti umumiye ve hususlyeyi tanımak vı· bermlı cibi kanun tem'· 
nat İtn eylemek suretilc mimakasava cdebılecckleri ilAn olunur. 

Bilmecemiz 

t ı ı n. ı cemiıiıı h 1111•allınl1 
fıtkil 

1 ! 11 4 6 ti T S 9 10 11 

r ' 

f 

yen< M lı ZAHMET pılacag' · dilmesi vatanı! .. 9300 ve 16 ~ mili mel<tf'b;nde usların hususi hayatlarına tel-
lı e a kemet:le her şeyi inkar bilay tesmıy~ e d'l n bu mual- İlk haftaym, çok guzel . ~a~- 7430 talebenin mı.idavim oldu-
Y n bu Yetmislik fakat dinç uğrunda şehıt e 1 ed b' ab'd '!ayan Galatasaray takımı ıkm- ğu zikredilmekteffi'r mihlerde bulunmuş olduğunu ,ı 

a, maznu~lardan Derviş !imler için Ankara a ır 1 e ci devre, berbat bir oyun oyna- • söylererek mumaileyhi muahe-

cl 
eh:-nedin m 

1 
k de bütün insası gibi milli duy~ları duy- dı. Nitekim on beş dakikada üı:; Bahçıvanlık ınektebı ze eylemiştir. Bunun üzerine il:i 

Onu Öksürükten, Nez
leden ve Çocuk Has
talıklarından Vikaye 
ediniz. 

l!'.mublyon 'kot, yavrunuzu hu· 
ıalanma ınd&n muholaza edecektir. 
Ncşvü nilma bulmakta olın vücu
dunu t•kvlve " url hastılıklua 
mul ıı· emeıe \'&r.lım, kanı lhva v• 
ci~er!erini vibyc edecektir. ~:.;,uı.ı. 
yon Skot terkibinde biıtUn dıiayanın 
en h3lf< ı· e ._f balık yağının en zen
gin '°en mugadJI vitaminleri vardır. 
f\lukJv\ l 1 lvpnpho-phltl , i•c sinir· 
!eri besler, kemikleri kuvveılend:rtr 

ve bc)aı '" güzel dişler husul ı 
temin eder. Dokıorl•r Emıı 

lk'k a ı eme > ı · 'z bır derece- b k 'k' · d · d k d ....... b . ~ ı at!_eri ortaya aımasuld~ dukça. elem _enmı . gol çıkaran uta .. ım, ı ıncı c~ Ziraat müdüriyeti şehrimi· sı ' arasın a yumru ogu~u aş 
e rr...,

1 
.la ını teessir Mehmet Emı- ye kadar hafifleyecektır.,, rede sokak futbolu oynamak y,ı de bir bahrıvanlık mektebi ar"j lamıgtır. Bir gardiyan tarafın. 

lnl!i1' e· "M .. .. d b' 1 ~ "~ dan him?.ye edilmesine mecburi 
'· ol 

1
· _ahkcmei kübrada hazı: • , A zun en ır şey yapama< 1

• masına karar vemli~tir. Bu me • d k t hsalatı -'A ı l 'k k 1 n-· yet lı:ısıl olan !!'ı>.zctecı hırpal"n 
Ub'; 1Yen bu hoca. mah .. emeı Çimento ıs : Biriııci ""'~.re.,.1a •ı a~en z.e~ tep için bütçeye_ ta ısisat ko 
hııd ayı pelr yakında gorece- •

1 
. tarafından ya 1i bir oyun gorduk. Dun Latıf, mustur. Mektebın haziraııda:ı mıştır. ı P 

en emindir. İktısat v~ka e~ı 'kl .. 10 sahte artistliğini terketmiş, sonra acıtması mernııldur. !:il ! B 
A.LJ HAFIZ pılan son ıstatıstı ere. gore, gol yapmak üzere şüt çekiyor, T k. ! k . .. .. 1 ,~EYRISEF AIN 

lieınen hemen babasının ya memleketimizin muhtelı~ yer~e Demarke koşuyor, Rebii ile iyi avu çu u enstıtusu 
a gelen' şeyh Esadın oğlu A· rinde yeni .inşaat dolayısıle çı- anlaşıyordu. Kendi kabiliyeti· İktısat vekilliğince yaptınl - - ~·-r-;, •cenrs:s;G ı cı ,;;;n, ı l 
lia[ız, Laz İbrnhime lanetler mento sarfıyatı çok artmıştır. nin azametini ortaya koyabilc makta olan tavukçuluk en· titü ıı ı ı B. 2 'o~ Şub' Arrnıesl : 
•llllJakl;ı ıriinünü "'eçiriyor. Memleketin bütün çimento 1 cek bir tarzda oynanan bu oyun sü binası ve tavuklara ait klı ~ ırk ccf . ı Jh•ir ı" r.ode ı anı f. 

.ı!i a~.kemecle 'enfiye ic7ıt ettiği· 'htiyacı senede 220,000 ton ola da Latif üç gc:l yaptı. Üçü de ınesler ve sairenin i11ııııatı hit· 9740 

alııı' ,~e0:Yl ·y_e.ı A'i Hafı··, tevkifa· ~ak tesbit edilmiştir. 
1 
gUzel gollerdL. . . mek üzeredir. . .. .. . - ----------

ı• 

il 
L--

Uuglinlıii bllmec111ıl:ı 

SOLDAN SAGA 
VE 

YUKARDAN AŞAGI . d(! ınkar yoluna sapmak . k ~3 219 tonuj Nihat ve Huseyın harıç ol- Tavnkçuluk c:1stıtusu ıcııı Av J7n1İr sür'at l')O<;ta<>ı 
ın llat icadına çalışmaktadır. ~unun :11~~ diİmektedir. ınak üzere, bu birinci devre Ga- rupadan satın alman cins tavıık , (' nhurlyet) \'Rpııru 2:; k:\n 'I· ı _ Nota (2). Nota (2). No-

SAFFET HOCA harıç1tekn t~ ~rıd çcı'mento fabri latasaray takımında muvaffak !ar, kümesler tamamile bittik- ı ta (2), İstı'fham (2). t · k Mem e etımız e nusrıııi p:ı1.·ır 14.30 c a Gaht1 

t 
rtıcaın Menemen kay_ m_a ·a-

170 000 
ton cı'nmento olmayan oyuncu bulmak i in, ten sonra yeni yerlerine nakledi ı kalarının rıht•mınd·ııı hlkarık l7mlr'e 

1 
2 Bag" şlar.•a (2) ş· (S) 

olacak Saffet Hoca, ırtıca'.n . 'h 
1 

d İc kudrett~ olduğtt menfi bir adam C'lmak lazım lecektir. Halen ziraat mekte· -
1 

•• • ır · 

L 
~Vaffak ola111amasmdan mu· ıstıb.saedeil e~etı'r dı bindeki muvakkat yerlerinde l(idecck ve per;cmbe ~abahı Genişlik (2). 
es · D" .. · ı · Cıgara ka tes ıt mıs · · · f b f b kl ' k · 4 Şa t el t (2) Et · (5) sır.. uşunce ı.. . . An k bu -!ardan azami ran· Biriııcı ha tayını ec, sı ır ulunan bu tavu arın ek· c:r .cce tır. - r e a ı . çı . 
ıdı satmakla hayatını geçırdı- d ca laca~ surette faaliyete j bitiren Galatasaray takınıı, beş serisi yumurtlamaktadır. 1 ~ır:ıı•--------- Nida (

2
) . 

. : ~enemende kaymakam mev ım_r amesi ecnebi çimento sar dakikalık istirahat zarfında san Mevcut üç yüz tavuktan ~im· : 5 - Duman lekesi (2). Vasi-
1 J~ne geçtiği zaman neler >:apa ~eçı m~an ileri geliyor. ki bütün zekalarını sovunına o-ıdiki halde giinde iki yüz elli yu SA!11!\Z:\UE BIRAIH:Rı.ı·:R kai ııa!diye (5). Köpek (2). 

icrt &tnı tahayyül eden. bu. ıı::ce y;ın afih tedricen yerli çi- dasında çıkarmışlaı· gibi, başsız murta elde e,Ji!mektedir. Yu- V . .\.FllRLARI 6 - Şart edatı (2). Başına 
vidit· ~~sakallı ihtiyar, şım<lı. Curn aaı~ t'htaki artmaktadır. on bir vücutle sahaya avdet et- murtalar muayene edilmekte ve I N 1 z \\l (L) gelince diinkii mac.ların a-
tlsıı' tıyetin adil Diva:>ıharbınden mento ıs 1 k t' ız' e 't tiler. civciv t•ıkarmak için iyi olıııı- KARA!1l·:N 7. MU •. 'A ' ' 

Sk<>nt'un odi l'•lık ' •· 
ğın<lan "' ,lcfa dah• 
kuvvetlı olduğunu bit· 
ıccrüb~ ispat etmiş· 
ferdir. Çocuklar daha 
l!til bulurlar \e bU· 

yUk[er ko!av haıme· 
derk•. Kuvv~t ve ,ıh · 
h•t ıçin olan hakıkl 

EMUL~l f~N 
~ K ~ T'u 

_._ 

P ~ .sı1 kurtulacağını düsünmekle Geçen sene ınemle e: t1• Bu başsız on bir kişi de sa- lıır tefrik erlihn•ktedir. VI•: ı.üKS POST.~SI dı olur <2>· 
anııt• Ünü gecirmektedir: Tevki- hal edilen çimentonun yme 1 ğa sola, arkaya, geriye kasmak .. Dumlupınar 7 - Nota (2). Bir hatırayı 

1e~eki _di~er maznun ark~daş 1,680.000 l~~ kadardrr. • • s~ı;e?le kıı-k beş dakikay; r;c- ~~~~~~~k musabakayı <3 ~ 1
) va;-uı u p~. ilnU tı.:bcil iç!n rel:zedilen ~ey (5). Musirren isteyiniz 

ıle hıç görü~memekt;dır. Darü.funun emını çırdılcr. . .. . F. K. 2~ I\t s:ı•ıi azar kş•mı Nota (2) --------m::ı:.r---
ı.1!0ROZ KÖYLÜLER • riilfiinun bütcesi .. Taf·ın:ıa hu halın ço~e~ı ASKli'Rf YURTLAR sanı 18 de Sirkeci rıhtımın- 8 - Zaman (2). Cigara ku· 

ı az İbrahim Hocanın abdest Vekaletle D~. Arık . J ıc;ın de bır sebep yoktu._ Bız bu ŞA lif PiYON ASI dan l!nreketl. doğru (Zongu'.- tusu (5). Yuva (2). 
tııasını namaz kılmasını bil- nı· görüsınek uzere ara_Y~ vaziyeti, heniiz nefeslen tam ye . t f eıj· • . , "lf' ıun emını 1 b k' k , dak, nebotu, Ayancık, Sam 10 - İstif! ·~m (2). Kazın 

tıet ""r ~klerini söyJeJiği bu yoba.&· gitmıŞ olan D~ru Buı ·n bugün rıne gelmemi~ olan bazı oyun· k"' stan :.ıld~ 1 as. ~~ı .. ~şek- sun, Ordu, Giresun, Trabzon, clostu (5). Lahim (2). 
eğil· b a lıep b;r arada oturmakta Muammer Reşıt eyı cuların başlayış temposunu de- u' er arasın a yem ır ske- Rize lskelerlnc azimet ve ay-

r. lhınl•rd b ·! Allahın •det etınesi muhtemeldir. vam ettireınediklerine hamle- r~ yurtlar sampiyonası,, ihdas nı isketere u"'rnyarak avdet 11 - Genişlik (2). Beygir 
a 

1 
" an az, arı av f d'l · · M ı d" S ı· · "' (2). Bir rakkam (2). Uzak ni-

a da 1' 'ulda oldu · ın z nedi· 23 - Darül Unun e· diyoruz. e 1 mıştır. aç ara un e ımı- edecektir, Yük yolcu rçtn Slr-
tlarmıs. gt. u an _A_nkara, er Raşit Bey geç VEFA MAÇI ye sahasında b<1~lanmıştır. 1 kecld: Mıymenet ~arındekl 1 dası (2). 

ı;l})'! lı~nla~ı h . 1 mını Mu~ tieri tarafın· BEYKOZ - Müsabakalara Halıcıoğlu, ac, ıtıhanesine müracaat. T. S T 1 
imi t~ tı,::_ lıalifel:r ~~~~!~ At1~;; 1 ın vakitk Gbaztıedi~~;~şetir. Maça, Arif Be

1
y
1
kinb hadkek~kli- AKukleli~ SDeniz lise

0
si, Maltepe, ı,.: 2134 inema - iyatro _ 

.""anın te<lk' . · . · dan a u üi ile ba~landı. es a ı a, s en anayi, edikli küçük - 1 
e'ledi· t'ıtıişler v ~n~tı ıle tankate F kir çocuklara yardım ~onra hakemin sert ve favüHü zabit takımları iştirak etmekte- s. B. Darülbedayi 

c:a•lı istan~ azılıırı da . Şe~~ a • reti bir oyuna ses çıka:maması yiı- dir. Dl!ıı yapılan müsabakalar femslllerl 
etık(i.n:_ Ula kadar gıdere", cemi) ' .. d oyun çığrıgından çıktı sunlardır · !.u •kş.m • "t :!l ,<IJ rı Bu akşam Hat 

.ı !' - , '"•de ziy t . 1 r uklara zun en . . . F IST•NBOL nı rntlfffl mııo;l" c 1ni Qprnü .are e~ış e Fakir ve kimsesiz ~oc , k- Karşılıkllı favül yarı~ına çı~a~ı .. Ask:ri sanayi, Gedikli kü· ransız tiyatrosunda ıuı ıı.ı.wı ILll ~ı.:ıo da 
ı r~a>:nun1ar{n ~ms~l~d;. . yardım etmek maksadı!~ ~~şeco oyuncular toptan evvel rakıbı- çuk z~hıt takı~ı 5. 1 yenmiştir Yunan Operet lleyetlnln en büyük ~ ~~ ~ MM~RAI 

İJJI ın hakla epsı e ıvanı "! den Sultan Ahmet a ır : ne saldırıyordu. Bahrıyeliler bıdayette çok iyı muva!fakiyetı olln ve 7.ozo Dal · ' o !yerden 
~ııı 1't heklern ~d~ vereceği ka- ku e b kan cemiyeti senelık Maamafih, !>u oyun tarzı o- oynanu~lar, fakat oyunun niha mas ile l'iflpldi., Kollnoııs, Kili Nakili: M. 

Cskiıdar ikinci sulh hukuk mıh. 
kenıcclıdrn 

Üskü<larda lh,aniycde 3 tı ~oka. 
gın<la 82 • 'o. lu hanede ukır. ı~en 

~lyevm akıl hastalığı hasebıle llJk r 
oy emrazı ıkliV< , 0 ascbiıe h 

tın •in<l • tahtı lrolavidc bı.ll 
ÜI • 1 • nnan 

m ızıoı ••tan mutc~ alı lebınet Zihni 
Efendinin •ııacrile. ı•hn veuyeıc 
alının• ın ı karar ıerılcrek mcr.kör 
hanede ~kin valde<I Fatma :t.etıha 
hanım mum~i!cvlı o~! u \1ehnıet 
Zihni Efendiye vası nup " t3yln 
edilmiş olmağlı bu bapta bir ıtüıı• 
(~razı olanlann tarihi i!Andan iıltı . 
ren on ıtiın zarfında itiraz eı-ııelcrı 
!Uzumu ıl~n olunur. 

gid l~ İN ete tedırler. <;l'klara. ~ buırlin Divanyolun- ncu'la•ın kusuru ile meydana yetine doğru Askeri sa .ayiJerin ad!s ve Poınont' işıiraklle K·: ın•I B. •• 
y~ So1 "Nıı.ı~~tıL!z CA;;,USUNUN ko~~resın~ezinde al:de2ec~kt~ y~]ınedi: Hakemin ses çıkarın~- t~fovvuku temin etmelerine ma R o s 1 T A 1 Seniha Rauf 

!j 1 • ER.LE TEMASI da~ı mer_ 11· J'kler gl - gören futbolcuların mu- nı olamamı!jtır. 1111 Hanım liugu aaı 18,.JO ta m une olarak 
. le ııi' 1· ~llsaı• r:.l 22 - he lı . . . l\1ünhal ınua ım 1 - c ıgbı~lıe etmek hissi kadar tabii Kuleli, Mal tepelik. i kolay- opereıi temsır edilıcekıır du ak~am • •vı ur lngılız k - ka \'Mınki pHar günu aaaı 14,:lO ıa umuma ıııı ı Fransız tiyatrosunda 

11&i!j, a":ensin a'rk zamanlarda bazı as erı l ·r l1is olaınaz. l•kla ve 4 - 1 mağli'ıp etmiştir, bırlncl modne olarak c. 
JtaÇ ttaı ·. r:.a· sıı li 1 adaşı ola_n Son ' kt le de hoc~ılıklar bı B' . . devrede Şeyl,ozlular Son nnçı Halıcıoğlu takı:ııı ile C H R l T İ N A 11111111 lerd~ ıendllt 1 ıneşh• vlyolonı t 

1<t k, b.'1ak~ 1.r 0 stayn Bag·J\·e ort'l ın~ ep ~ktadır. Bu ders . ır;r-1\11ar Vefalıların bera Deniz lisesi oynamış ve çok ha- vardır. VASA PRIHODA nın 
st~ıı?' İ§tiı-, ~ ta ırı t te~ıas ede· ı ıi'.nhal ~.u.~nm· mezunları ta· bır Ş'~. :eınin ~tmek icin sadet· raretli bir müsabakadan sonra uaı 18,$0 ikinci matınc olarak reıı ~~ktı~~r gtın •

111 
IJ ten itiba- ı Birin ·ı k n •ri ,crlfe:ekıır 

e 'Ne sinde b't\claıı ,o a.lı~at ver- !ere Darultun~n Münhal olan b_erlıg.ı a ret boşa ç(ktı. Halıcıo~lu 6 • 1 gibi kahir bir (llALl~1A) akşam ım 21,30 Altı yaşından •ıa,ı;ı çoc •klar ıi· (l,ıum!ml•kı ı·• ş1mh1 ~·nıı lkıncı 
n Unb~ ı ırtıca hadi- ·in edilecektır. "rafva, e- tıkle~ı ~ yevrede. Vefalılar üç farkla galip gelı.1iştir. hı•-•c•z···.A_R_D_A•S•S•-.. yaıroya kabul •dilmez. ----'•"•'•u•n•ko•nıı:ı·car_llllil_..I 
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·so.caklarda mal teştiiri taammüm edlyar. Yenlcaml merdivenlerinde de seyyar satıcıhlı: •• Ne 
kadar tuhaf oluyor .. Hele bu, halı alım ve aatımı oluna •• 

' · • Ramazan Ayına Mahsus ~ ' 
Galatada Karaköyde börekci fınnı ittisalinde hüvük rrahallebicinin üstünde· 

• 
1 

l:Suyük Elbise Fabrikası 
En milkcmmel kumaşlardan en son modayı muvafık ve kusursuz biçimde 

ımal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlorde müntahap elbiseler muhterem müft•· 
rllerinln enzarı ıstifıdelerme arz edar: 

Erkeklere mahsus 1 Erkeklere mahsus 
1 

. ! lngiliz biçimi spor vesaire Lira 
Müflon ile Gabardin .. ıra ; --

251/ : Kostümler 14'/2 
2 : Llci <ert siyah v. L renklerde 

Pardesüler 
Meıhur Mandclbcrg markı 
Emper;nabilize Gabardin 

Pardesüler 
: Kostümler 181 

/ 2 

291 
/ 

2 
S Hanımlara mahsus 
: Muhtelif renklerJe Gab.udin 

371/ : Trençkotlar 
2 t Duvetln 

Muflon ile ~bıtldborr 

Pardesüler 
lngillz biçimi kumaşlardan : MANTOLAR! 

Pardesüler 22 '/ t ÇOCUK 
2 : ELBiSELERi 

6 Liradan 
itibaren 

Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler ve kostümler ile 
mantolar ve ipekli muşambaların muntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

f ...... T cp~an Fiatına Perakende Satış - T ediyatta Büyük teshilat ~-. 

Ağrıyan ma
halle t:at:bik 

ediniz! 
ı Allcocks Porous Plasters) 
heman burkulduğu mahal· 
de tatbik edildikte emin bir 
surette teskin ve tedavi 
eder. Bu gibi ahval ve ar
azda haricen lstlmaı edilen 
en mükemmel vo müea • 
alr ilaçtır. 

ALL(OCKS 
§'OAOUS PLASTERS 

Her ecza"ede bulu n~r. 
Acentahi'ı: J, BERT ve ş ... 

Po9ta Kut!lau 233 Cıaıata. iatantu.11. 

1 
Dogum ve kadın hasraııkları J 

müt~hassısı 

DOKTOR 

RIZA ENVER 
1 Cataloğlu Emnıyet s:ındıgı karşısı 1 
· No .. ~7 Tel. lr. 2683 ...................... 
Dr.HORHORUNi 
Cilt , zührevi ve bevliye 

'l\davlbsnesi;Beyoglı• 'l'okatlıyan yanın 

da Mekte? so<a< 'lo. 35 muayene 
her gün akş11m kadar. Tel B.O. 3152 

Kongreye davet 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Oda-

1 sından: 
1 Odamızın 19.31 kongresi 29 kilnunusani 1 93 l perşembe gün ii 
1 saat on dörtt~ Dördün~ii Vakı[ handa uçlincti katta oda meclisi 
1 salonunda ah.tedilccektir. Kongrenin müdd,ti azaml IO ı;üntiür. 

1 Kongrede ruznameye dahil olan mevattan b1şka hususat hakkında 
müzakere cereyan edemez. Ruznameye ithali teklif oluııacek hu
suslar hakkıntbki raporların nihayet 25 k•lnunusani 193 l g-iinlinc 
kadar odamı;rn tevdii lazımdır. Bu reklifierin ruznameye ithaline 
veya ademı ithaline karar vermek odaya aittir, 

Odaya mukayyet erbabı ticaret ve sanayi ve şirketler ve mli
essesclcrle iktisadi cemiyetlerin kongreyt: i~tirak edcbilecekl~ri ilan 
ve tl'~rifleri rica olunur. 

Tamirat ınünatasası 
Ali Ticaret mektebi 

komisyonundan: 
mübayaat 

Mektebin Orta ve list kat koridorlarının tamiri 2 şubat 931 
tarihinde ve saat 14,!I dr. ihalesi icra kılınmak üzre kapalı zarf 

usu!ile mlınakasaya vazolun muşttır. Talip olanlJrın yevmi ihaleden 
evvel depozito akçalarını lstanbul defterdarlığı binasında müesse
satı iktisadiye muhasebecilijtine tevdi ederek alacakları makbuzla 
yevmi m.-zkurda saat 14,5 da mektepte mliteşc;•kil komisyona 
gelmeleri. Şartnameyi görmek iizre talipler her gün mektep ida
resine mlirac.ıat edebilirler. 

Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

Kabataş Erkek, Erenköy kız lhe· 
!eri ile Kandilli kız orta mektıbl 
talebesi için lüzumu olan 250 çift 
ayakkabı şubatın 8 inci pazar günü 
ihale edilmek üzere k•p•h zarf ile 
münakasaya konulmu~tur. Talip olan
ların komisyon kitabetine müracaatları. 

j Lis.eler Mübayaat Ko
misyonundan: 

lstanbul Erkek ve Kız liseleri 
talebesine yaptırılacak elbi!e için 
komisyonda mevcut numune veçlıile 
kumaş ve imaliyesinln ihaleıi mukar
rer olduj!;undan talip olan zevatın 
8 subat 931 tarihine müsadif pazar 
llgnü saat 16 da komisyona '1!Üra
caatları. 

Şeker hastalarına ve diyabetik ASAN 

~ ~-· . • ' ,.. ~ a 
Ahiren Londrada açılan lran sergisinde teşhir ed!lcn nefis eserleri çalınmak veya el sUrUlerek bozulmak gibi tebllketerc ~ 
muhafaza için muhtelif tertibat alınmıştır. Bu resimde şah Rıza ban tarafından ıı;önderllen bir kaç parça pek klymetli eseri 

___ m_u_h_afazası için elektrik tertibatı yapılmış.Bunlara yakışan birisi olursa derhal çan çalınarak muhafızları çağırmaktad~ 

lstanbul Trakya 
Şeker fabrikaları T. A. şirketinden: 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim şirketi bis
scdaum heyeti umum!yesinin 12 şubat 931 tarihine müsadif per
eembe günü badezzeval saat on beşte lstanbul'da Bahçckapıda 
Dördüncü Vakıf Hanında kain şirket merkezinde zirdeki ruzname
de muharrer hususu müzakere etmek üzre sureti fevkaladede tçti
maa daveti meclisi idarenin onbeş Kanunusani 931 tarihli içtim~
ınd11 karargir olduğundan esas mukavelenamenin 28 ve 30 uncu 
maddeleri mucibince ekalli yüz hisseye malik hissedaranın yevm 
ve saati m~zkfirda teşri!leri ve malik oldukları hisse senedatını 

yevmi içı:!,maa takaddüm eden bir hafta zarfında şirket merkezine 
tevdi ile dühuliye varakası ahzetmeleri rica olunur. 

Ruznaı:ıı,e~ müzakerat: 
1 - f~vsi dolayısile yapılan ıstikraz muamelAtının izah ve 

tasvibi. 
!l!ll!llll!!llllm .......... IJllll!l~ll:".ı:laıı;;ıa .. !llıml .. li'lBl'll!l!!!llll ... mııı! 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

.. ...... &W:o..:llS..a;!~4 11111 ... 
Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9 Mart 

931 pazartesi gün lİ s;ıat 15 te An karada devlet demir yolları ida

resinde yapılacaktır. 

;\lünakasaya iştirak edccekkrin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı glinde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talip~er münakasa şartnamelerini b~şer lira mukabilinde .Anka
rada ve llaydarpa~ada idare veznelerind~ıı tedarik edebilirler. 

• • • 
16 şubat 19~1 I tarihınde münakasasının ''apı\acağı ilan oiunan 

kıl.at ve kartonların munakasası digıır bir ilana kadar tehir olun-
muştur. 

• * " 
38u adet lokomotif ve vaı;on bandajının kapalı zarrıa ikinci 

mliııakaöa - 1 23 şubat 931 pezarıcsi günü saat 15 te Ankaracla 
Devlet d~miryolları idarcıindc yapıluc.ıkur. 

Ilhinakasava i;tirak edeceklerin teklif maktuplarını ve mmakkat. 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine 

vermeleri 1Azımd1f. 
T•ılipler münakasa şarınanıelerini beş lira mukabilinde Anka

rada ve Haydarpaşada idare vtznelerinden tedarik edebilirlar. 

• • • 
2646 ıane meşe traversin kapalı zarfla mlinakasası 9 şu bat 

Dit anlan 
pek tahammül terse.dır 

Aspirin 
koP\pıiındcri 

almakla deol"ı-91 •~skin olunabilir. • 
Yalnız kınruZl bandırolhı b6kild .,..,. 

emNJôjma dikkat •c bu markayı _..cı1 
'9lcp cdinl:ı. 

~ ~ 1 u K T l I 11 RE r i f l N G ~ ~ ~ı 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. Cİ KEŞİDE 11 ŞU.BAT 1931 
Yeni ı;.landa 3 ve 6. cı keşidelerde büyil~l 

ikramiyeler ve ayrıca amorti vardıt 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyli~, 
ikramiye konulmak suretile tertİP> 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılnııŞ 

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

100,000 Liradır 
1931 pazartesi glinü saac 15,30 da .\nkarada Devlet denıiryolları Çok Zengı"n olan yeni planı 
idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- talep ediniz 
ıkar teminatlarını aynı günde saat 15 kadar komisyon Htipliğine Bı.JetJerı"n J l 
vermeleri Jll.:t.ımdır. satı masına baş anmışbt· 

1allpler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada • 

" :,:::.::".;7 .:::':!,~. :.:::~:·::·:., böl~ MOiia ~la yeti naha bas mo ben~isliği-! 
ğünün alp aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münaka;;ası Muğla vilAyeti daı,ilindc Kam bôrılen . Köyceylz yolu üzerind• 1 

9 şubat 931 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devl~t demir· deten yapnrılacak olan 2X6 açıklığıı,d• tabliyesi ahş1p 3845,58 ıırıl 
yolları idaresinde yapılacakor. keşifli bir adet köprü 11-2-931 tarihine müsadif çor~amba günd ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- ihalei katiyesi iira kılınmak üzere kapalı zarf usulile münak•1
'' 1p 

mıştır. Harçlı iıııaatıa istimali muktaıi müstahzeraı h•deh esos k~;ıı: 
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 .a kadar komisyon katip- !inden t•nzil kılınmak ve ameliyatın hali~ ola:ağı mebalığ 931. JI 

GLOTE 
liğine ~ermeleri lazımdır . . .. . . . hıni tasc!ı.-ınde tediye kı!ınmak şartile ıallp olaıılan:ı şuaiti nafi~ 

Talıpler munakasa şarlnamelcrını uçer lira mukabi!ınde Ankara, deriç l<ıvaiıle ve berınucibi kanun teminatı lazi•eyi irae etıll-
Haydarpaşa \'e Konyadıı idare veznelerindan tedarik "edebilirler. münaka!aya iştirak edebilecekleri ilıh oiunur. _..! 

EKME LERi olanlara büyük mGjde 
llcr ~(in taze oliırak istihzur oiunmakwdır. Bq ıv !ıııilcl "' n 
nıc,hur kinıyakc l"rin rnpurlarını hulidir. AHUJdllll tc " i 
Tooıaıı~ı.arn r,nzıUt, 

ctibba kongresinin şeker hastalarına gıda olarak ll:abul eykd!ği esas ve formül üzre yapılmış olduğu ve ıerl-ibindc yüzde altmış ırukiıırmda saf gloten mevcut olduit' 1 111 ~! 
ı.ı.chul Gloıen müstahzaratına her cibetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meşahiri etibba tarafından tavsiye edilmektedir. Paketi 40 kurıı>n 1 h,.,., ec1.·ı 

,3JJ• 
fl1es'ül müaur · bıırı. 


