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. !:~:.:~~~~~::. 1Sarayda çOk mühim bir ·ç 
hoca ve dervişler öbür tarafta, --------------------------=:....---------·------------------------------=:;.._------·----

• m 
iki fırka olmamıştır. 1908 inkı
labından beri şahsi sebeplerden, 
menfaat kavgalarından, hırs ve 
garezden, sivil münevverler iki
ye ayrılmışlar, ve bu ayrılışı va
tan ve inkılap düşmanları fesat 
fırsatı diye kuIIanmışlardır. 

Araplar, Arnavutlar, Rumlar, 
Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar, 
ve şeriatçılar hep bu münevver
ler fitreti arasında ayaklandı
lar. 

31 ldart böyle olmuştur. 
Rumeliyi böyle kaybettik. 
Serbest Fırkanın başındaki-

Oazl Hz. nln Edirnedekl tetkiklerinden bazı intibalar· Solda Gazi Hz. talebe arasında. Ortada: Muaf/imin takririn/ dtnleyorlar. Salda: Edirnede bir Ct"lel4n 

ler ve onunla birlik olarak An
karaya hiicum eden gazeteci 
ve politikacılar saltanat ve şe- ============================================================================ 

~~e~!ifi;~~~;:::,m::ş:::;: Menemen hadisesi 50" dakika.. Kuponlar ismet Pş. Gazi Hz. ile 
muhaliflerinin çoğu da istibdat •• • ld• v • • b • 'r : ./, • k • d f •• •• •• l 
tat~~~~~ def~~~idığımız mantık goste~ lgI gI 1 1. evki., af Hamiller birkaç gün l I e a. goruŞİU er 
çıkmazı neder? Tenkit ve lildr h • • d •ı içinde 
kavgasının vat.an i9.~n za:a.rlı e emmıyetsız egı"' G h i i d b olduğunu söylıyebilır mıyız? ece şe r m z. e azı cevabımızıalacaklar Zekai Bey Müdafaa; Hilmi Bey de 

Nafıa vekaletlerine ta~n·edildiler Bu hükmü verdiğimiz zaman, · tevki/at 
bütün laziletlerimi inkar etmiş • ld v I ld 
oluruz. Meclis Reisi Kazım ve· Erkanı Harbiye yapı ıgı ıau 0 u 

Hele son Türk inkılabının R Menemende zuhur eden ir· 
başlıca vas1ı, 1ikirsiz1iğe, geri- eisi Fevzi Paşalar bugün geliyorlar .. tica haoisesiıe alakadar oıa.ı:ak 
/iğe ve zulüme karşı bir hareket dün gece geç vakte kadar şehri 
olmasındadır. Fikir kavgasın- Sarayda Gazi Hazretlerinin riyasetinde 1smet, mmle bazı şüpheli kimsele-
dan ancak kafasızlık, tenkit ve K" F p rin nezaret altına alındıkları 
kontrolden ancak gerilik ve zu- azım ve evzi aşalann kuv~etle şayi olmuştur. Bu şa-
/üm korkabilir. · iştirakile çok mühim bir içtima aktedilecek.. yıa üzerine vali Muhittin Beyi 

Fikir kavgası ve tenkit bizim , . .. .. .. .. .. • .. .. . . . • . gece telefoola evinde aradrk 
düşmanlarımız değil, dostları- Meneme!1 va~ asının ıl~ gunu goruldugu ve gost~rıldıgı ka- Mı.ıihitıtin.B. teYkif edilmiş kim 
mızdır. d_ar 11hemmıyetsız olmadıgı anlaşılmıştır. Bu ehemmıyet Mene- s olınadı"ını esasen müddei 

Fakat bizde mıuhalelet niçin r:ı~n müsader:ıcsinde d.eğildir. Fakat umumi. bir ii:tica hareketi ı:numiliği~ t;vıkif müzekkeresi 
daha ilk adımda fikir kavgası, ıçın yapılmış olan genı§ propaganda ve telkınatta ve şıırada bu- 1 k t k. "f apıla-

. k 1 1 kt k rad t kk''] d . ı· k'J' d T K . M"JJ' . oma sızın ev ı y tenkıt ve ontro o ma an çı a a e§e u <: en gız ı teş ı atta ır. a uvayı ı ıye ısyan- - - .. 1 d' 
rak körükörüne bir tahrip ve /arından beri orta ve garbi Anadoluda hiç bir irtica hareketi ol- maMya~hagın_ı .S()r e d1•• • t f 

k · ki' · · t B b b' h''k' k · J h d b h u arrınmız ıgeır ara -bozgun hare etı şe ıne gırıp, mamış ı. unun se e ı u umet uvvetın ;n er yer e u are- li üd"' .. Al" R" B . 
başta bulunan inkılap fırkasını ketleri tenkil edebileceğine dair olan kanaatte idi. Serbest fır- tan po s m ~ru. 1 ıza ·' 
kökünden yıkmak ve bu fırka- ka münesebetile hükumet otoritesini sarsmak için yapılmış o la11 şu cevabı vermış~r: k 
mn başındaki zafer ve eser ya- mücadeleler zaten son devrini yaşamakta olan irticaa cesareti - .Hayır .t~v~ı~at yo t:ır· 
ratıcılarını d~ürmek için çalı- vermiştir. Ve bunlar muhitlerde cesaret görmeğe başlamışlar- Teıkzıp _edebılırs;nız. Mam~fıh 
~ı or? dır. Mi.i?im olan nokta budur. bu tekzıplere ragmen gaıyn res 

Bugün Türkiycde inkılap or- Bizim haber aldığımıza göre, diger işler için lstanbula gelmiş mi !a_'.<at ~eıvt1uk _n_ıenhalard:ın 
ganizasyonu olarak ne vardır? olan Başvekil Paısa ile Reisicümhur Hz. arasında bu mesele hak tafsııa~ verııı;ı~ı;ızın ~a?enn 
Halle Fırkası ve hükumeti! Mu- kında dahi fikir mübadelesi olacaktır. BüyükErkanı harbiye reisi srhhatı teyit' ooılmekte ıdı. 
hale/etin bedeli ne idi? Bu lır- Müşir Fevzi Paş ile Millet Meclisi reisi Kazım Paşa dahi lstan
kayı ve hükumeti düzeltmek bula gelerek Dolmabahçe müzakerelerine iştirak edeceklerdir. 
mi? Hayır, toptan yekun yık- • • • 
maki . . ANKARA 26 (Telefonla) - Meclis reısı Kazım Paşa ile 

Biz bu fırkayı yap_!11ak ıçın umum Erkanı harbiye reisi Müşir Fevzi Paşa hu gün öğleyin 
senelerce çalıştık. Eger bu fır- telgrafla lstanbula davet edil
ka kusurlu ise, !am inkılap. nu- mişler ve ekspresle derhal hare
marası 10 oldugunu larze~ıni~, ket etmişlerdir. 
Eğer bu fırkaya 5 ve 6 eksık bır • • . . 
numara veriyorsanız, bunu kö- Kazır;ı Paşaya hususı ~atıbı 
künden yıkıp üç günde kuraca- ve Fevzı Paşaya da yeverı re/a
ğınız fırkanın numarası ne ola- kat etmektedır. 
caktır? Ayni trenle Londra sefiri 

Serbest Fırkanın aldığı nu- Ferit ve Paris sefiri Münir Bey 
mara sıfırdır. /erle Fahrettin Paşa lstanbula 

İrtica, anarşi, bütün geri ve gitmişlerdir. 
düşman hareketleri sust~ran, Paşalar, büyük elçiler meb
sindiren, bir köşede büzen mkı- uslar ve erkanı askerı'ye ile Rus 
lap ~ırk'!sının ve hü~umetinin sefiri tarafından teşyi edilmi -

' 

' 

~~or~tesınden başka bır şer. de- ]erdir. § 
ıldır.Her genç ve her munev- N f' kT z k'" B M"Jr Fevzi Paşa 

ıcr için yapılacak iş, vazife baş- .. a ıa ve ı. ı. e aı_ ey . ı ı • . 
1 Olarak . Mudalaa vekılı oldugunu ıstasyonda haber almış ve tebrık edıl-
angıcı . . . 

ı - inkılap fırkasını ve o- mıştır. . . . . . . .. .. . 
hu .. '-"-metinin nüfuzunu kır- Ankaramıı :,;ıyası mahalılı Dolmabahçe ıçtımaına buyuk bır 

nun 1<u h . I k _ _,. B . . d M h'd' . mak değil e emmıyet at etme tcuır. u ıçtıma a enemen a ısesı etra-
2 - İnkılap fırkasını ve o- lrnda m_üzak~rat.~~!eyan edeceği anlaşılı~or. !f.a~ise_ilk 1!az?rd_a 

n hükumetinin nüfuzunu kuv ehemmıyetsız gorulmekle beraber mahıyeh ıtıbarıle cıddı bır 
v:~endirmek olmalıdır. tetkike layıfc görülmektedir. Sabık Adliy~ v_ekili Mahmut Esat 

Bu takviye ancak fikir kav- Bey de aynı trenle lstanbula hareket etmıştır. 
gası, kontrol ve tenkitle olabi
lir. Balıkesirde bir şeyhin 

oğullan tevkif edildi 
Menemen hadisesi nasıl tertip edildi ? 

Ş.KayaB. 
Bugün Menemene 

hareket ediyor 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

B. vaziyeti yakından tetkik et
me üzere bugün Menemene ha
reket edecektir. 

1 ....... . 

Arif Oruç 
Bugü~ İzmitte muha 
kemeleri başlayor ___,_~ 

ANKARA 26 ( Hususi) -
Düyunu umumiye meclisi bu
günlerde hükfunetimizin cevabı 
na muttali olacaktrr. Cevabı
mız mevcut davadaki haklı nok 
tai nazamnızı kuvvetli deliller
le bir daha isbat eden hesaplarla 
tanzim edilmiş, ve mezkur mec 
tisin iddialarına mukabil iddia
lar serdolunmuştur. 

Başvekil dün akşam Sultanahmet par
kında halk arasında bir gezinti yaptı .. 

Düyunu umumiye meclisi 
kendisinde yeni müzakerata geç 
mek için salahiyet görmediği ci 
betle meselenin bundan böyle 
borçlu ile alacaklı arasında hal
line lüzum hasıl olduğu kanaati 
cevabımızda izhar edilmiştir. 
"Hiç venniyeceğiz değil, fakat 
memleketin mali vüs'ati derece
sinde bir ameli sureti tesviye bu 
!arak borcumuzu ödemeğe çalı
şacağız,, diye Türkiyenin muhte 
lif memleketlerdeki kupon ha
millerile temasa geçerek davasr 
nı halledeceği aşikardır. 

Dayiler vekili Zekai B. dün lsmtt Pafanın Haydarpa~da istikbal/ 
sabahki eks _ Başvekil İsmet Paşa dünlrini sıkarak hatırlarını sormuş-

! Anka sabah ekspresle Ankaradan şch tur. İsmet Paşayı Gazi Hz. na
pdres e h' . ra rimize gclıniştir, Haydarpaşa mma başkatip Tevfik ve Serya 

an şe ınnıze 
gelmiştir. 

Zekai B. ken 
disinin kabine 
ye dahil olaca-
ğına dair neş
riyaUn doğru 
olmadığını ve 
bir kaç güne 
kad'!r pasa
port muamele 

Zekai Bey sini ikmal ede-
rek Parise vazifesi başına hare-
ket eyleyeceğini söylemiş ve dü 
yunu umumiye işleri hakkında a 
demi malumat beyan etmiştir. 

Dayinlere vereceimiz cevabı 
Zekai Bey tebliğ edecektir. 

M. M. Vek4ltlınt tayin edlluı Nafıa Vtk4letlnt tayin edilen 

Kemaleddin Sami Zekat Bey Hilmi Bey 

P 
istasyonunda beş'uş bir çehre ile ver Rusuhi Beyler karşılamış. 

aşa ve trenden inmiş ve kendisini is- lardır. 

T ı• B } Jd•J tikıbal edenlerin birer birer elle (Devamı 5 inci sahifede) 
a ı ey er ge ı er · 
Berlin sefiri Kemaleddin Sa- Fi K RA 

Falih RIFKI mi Paşa dün Ankaradan hareket ~- -
etmiş ve Bozöyükte trenden in BARiT siaiz: 
miştir. Geçenlerde bir §ehrimizde - Başvekil Hazretleri/ Biı. 

• 

Eğer sekiz on ki§i kıskanç
lık, ahlaksızlık, garez, haset, 
her ne sebeple karşıya geçer, 
bütün fırkayı hırsızlık, zulüm 
ve bütüıı hükumeti iktidarsız
lık ve rüşvet zannı altında bıra
kacak neşriyat yapar ve telkin
lerde bulunursa, bununla ancak 
yeşil ve kızıl, şeriat ve anarşi 
ocakları ateşlenmiş olur. 

Hadise gizli bir teşkilahn eseridir .. 

İzmit, 26 (Milliyet) - Arif 
Orucun mahkemesi yarın saat 
onda başlayacaktır. Adliye dai
resi kira ile tutulmuş direkler 
üstünde ahşap bir evde olduğun 
dan belediye mühendisi salo
nun kırktan fazla kişiyi almağa 
tahammül edemiyeceğini söyle
di .Üç hakim müddei umumi, 
katipler dört avukat bir müba
şir yedi maznun on şahit gazete 
ci vardır. Muhakeme salonunda 
bulunmak zaruretinde olanların 
hepsi otuzdan fazladır. Bundan 
dolayı dava yeni mektep sala
nunda görülecektir. Keyfiyet ve 
kalete bildirildi. Arif Oruç ve 
Süleyman Tevfik B. hastanede
dirler. Teşrinisani nüshasında
ki "Engizisyon mezalimi,, yazı 
smdan dolayı açrlan dava tev
hit edilecektir. Yaz.ıda hapisha 
nede susuzluktan şikayet eden
ler iki idam mahldlmudur. Müd 
dei umumi karikatörle adliyeyi 
kukla vaziyetinde gösterdiğin
den dolayı Y ann gazetesi aley
hine yeni bir dava ikame etmiş 
tir. 

Kamaleddin Sami Paşa bu- tüccarların sıkıntılarından bah- liram var, bunu üç bin yapma.11 
gün şehrimize gelecektir . seden muhterem bir tanıdığımı- istiyorum. LfJtlen nasıl muval- , 

Birinci umumi müfettiş İbra za bunun sebeplt!rini sordum: lak olunacağını, bir derkenarlı ., 
• inkılap fırkası iş görerek, her _BALIKESİR 26 (Milliyt)- kadınlar. şeyhi namile maruf 
gün kendini biraz daha düzelte- Diin gece sabaha karşı bazı ev- Halilin oğullarıdır . Bu üç kar
rek, muhalefet ve gazete ser- !erde yapılan taharriyatı mütea. <leşten biri S. C. Fırkası, Balıke 
bestliği, her şeye müsaade ede- kip Mene~en hadisesile alaka- sir katibi mes'ulü ve Fethi Be
rek vazifesini yapmaktadır. lanndan şuphelenilen üç kişi yin meclis kürsüsündenvatanper 

Vazifelerini yapmayanlar mu tevkif edilmiştir. Mevkuflar verliğinden ahsettiği casus İb-
halillerdir. naksıbendl tarikatından olup rahim Sururidir .İbrahim Suru-

Bu muhaliflere biz her şeyi . rinin Kıbnsa kac;mak üzere pa-
kontrol ve tenkit hakkını vere- cek hareketlerdı~. . saport ihzarına teşebbüs etti~i 
b~liriz. F~ka~ vatan .ve. inkıla?ı, Mağrur v~ h~r~~lerın kör!~~ cebinden ıkan evraktan anla gıl 
bılerek bılmıyerek ıstıyerek ıs- ve gafletlerı yuzunden verdıgı- t F ç hi B . Balık .ş 

· ' · k b 1 mış ır. et eyın esıre 
temıyerek, yıkmak hakkını ver- mız ur an ar yeter. ld··· . f' k ldı" · I k ı· ı· . · · b' ge ıgı zaman mısa ır a gıve 
meyız. n 1 ap nes ım ıyı ter ıye e- t kk ld - bT h' h 

Bu ~~mlekk':ttedi1!k!.lap fkır~a- ddel~mdve bikr ne~il ter~iyes1 i müd n:si:d~ .. u~~sn:~ne:;::ıı~~ v: 
sını çurutme ve uşurme , ın- etı, emo rası şerıatçı arının f th"" k . 

1 
.
1 

· 
kıJap şeflerini çürütmek ve dü- zararlarını tahdit edecek tedbir ~ un anp,, yazı 1 yeşı atla~ 
Şürmek ancak vatan ve inkılap /erde kusur etmiyelim. hır bayrak bulunmuştur. Tahkı 
düşmanlığı sıfatları verilebile- 'Falih RIFKI (Devamı 5 inci sahifede) 

him Tali B .de dün Ankaradan - Çok ... Dedi, başta bilgisiz- bana bildirir misiniz? e 
lik ve acemilik: Yahut: 

şehrimize gelmiştir . 
- Alt tarafını saymayınız, - Başvekil Hazretleri/ Bü· 

İbrahim Tfli B. bugün Gazi dedim. yük manifatura tüccarlarında-
Hz, ne arzı tazimat edecek ve Gazetelerden biri anket yapı- nım. Bir haftadır kapımdan müş 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Be yor. Büyük iş adamlarından bi-, teri girdiği yok. Lut/en dükka-
yi ziyaret edecektir. . rinin dertlerini sormuş: nıma günde yirmi otuz 
İbrahim Tali B. pazartesi gü - ilk dert, demiş, müşteri müşteri ihzar etmesini B"!'Oğ-

nü Toros ekspresile Diyarrbeki yok! lu zaptly_esine emreder misiniz? 
re hareket edecektir. Alt tarafım okumağa ihtiyaç Memlekette dert kucur, Ylll 

Cemiyeti akvamın iste- görür müsüsnüz? nış, Jıep var. Fakat böyle hava 
digı"' • malumat !il•~•••••••••~ - Beni niçin topla selamla- cilvelerine kadar bütün mes'uli· 

Ankara, 26 - Cemiyeti Ak
vam, vergi muamelatmuz hak
kında Maliyeden mallımat iste
miştir. İstenilen malfunat ha
zırlanmaktadır 

1 
O.. k•• ı madınız? yet/eri toptan yükletecek ma-

UD u maç - Elendim, yüz sebebi var, 1 kam ve adam aramakla bunlar 
Galata. saray: 1, ftener: 11 birinci se~e.p barut yoktu.... ne anlaş!Ifibilir; ne de tedbirleri 

Maça alt tafsl/41 kısmı - Gerısıni sayma. bulunabılır. 1 mahsusumuzdadır. Bu gidişle hükumete şöyle Bu tenkitlerle tandır başı ala-
- arzuhaller verildiğini görecek- Lütfen sahileyyi çeviriniz 



'. 

Ne: 123 (TercUme ve lktlb•• 
hakkf mahfuzdur.) 

Beşiktaştaki evde ne
ler konuşulacaktı ? 

MILLIYl<:T CDJ1.'\llTE 

HARiCİ HABERLER .. 
ltalyanın yen~ sene bütçesi Ahali Fırkası s~!'.:'ğı~~~ ~~~;~,.~~:k 

Açık az değildir. Fakat bunu kapatmak için faşist Abdülk
8
adir Kemali Bu~~~ara.fJr~o~a~:~~f:n1;~1i; 

hükumeti tasarruftan daha iyi .bir çare görülemeyor ey ve sırrı B. "Sokoı,, teşkilatı hak
-----..;:..~:__---------------- arkadaşlarıaranıyor kın~ _bir k_onf~raı_1~ verdi. ve ~u 

1 F d teşkilata aıt bır fılım gostenl-

ucuzıuk 1 L Atina mektuplan l ransa a Ankara, 26 (Telef?nla~- A 1 di. Müteakıben Selma ve Azade 
_ danada tegayyüp ettıklerı ha- Hanımlar tarafından Anadolu 

T --k-.---~Y~---- her ~!~an ~efsu? Ahali ~ırka- raksları yapıldı. Konferans ve 
Edvard, Ripis'i en har bir aşkla sevdiğini K l d d ür ıye. una- Bahn"' tı·caretı·n son Si reısı Abdulkadır Kemah Bey rakslar alaka ile karşılandı. 

ira ar a yüz e on n·ıstan itilafı le fırka katibi umumisi hakkın- v ·1 . d·ı müstantik beye yana yakıla anlatıyordu.. . . daki taharriyat devam etmek- ergı erı ta ı pro-
J · d" k" Ek . Ri f k t h fta S 1 .. .. val · tenzilat.. Atina, 22 (Milliyet) - Tür- . vazıyetı.. .. tedir. J·elerı· hazırlandı orrıs ıyor ı: senya - a a ge!;en a ar gunu kiye_ Yunanistan arasında akte p 25 (AA) B hal 

P isin nezdine gidip gelen, mah- desini görmek için Belçikaya İtalyada yapılan tasarruf ve arıs · · - u gıın, Müdiri mes'ul olmadığı - A k M 
1 ı 1 dilen muahedelerin tastiki için bir -nektep gemisinin küşat res- d Ahali t · · k an Ab n ara, 26 - uame e, mu 

remane konuşan şahsın ismini gitmek üzere bir sandık ve bir ucuzluk mücadelesi faşist tal- hazrrlanan kanun layihası par- minin icrasr mü d~lkadi :-_aze ~~1 f1 ~r- _ sakkafat, arazi vergileri tadilatı 
"Karlo., olarak biliyordum ve çanta ve kırk lira para alarak ve yanın siyasi ve iktısadi faali ye- lamentoya getirildi. Parlamen- nascbetile M. k u d 

1 
r he: 1 d · :m:er. art bitmiş, projeler hazırlanarakMa 

bunu Ripisin katibi diye tanı- pasaportunu konsoloshaneden tini uzaktan, yakından takip to bunu müzakere etti. Sabrk Danileou bir nu ~.dadş ~n a .~?- .a c u;ıy~ liye vekili Abdülhalik Beye ve· 
yorum. Bir gün Ripise bir mek- yaptırarak İstanbuldan müfare- edenler için şayanı dikkat oldu. fi . ) tuk irat ~erek mu eı uı;;~ı ıg~?ce ~~~ m rilmiştir . • 

' \ tup verdiği sırada zarfın üstün- kat eylediğini V'C yevmi mez- Başvekil M. Musolini geçen ~~~c~:b~:ı: ;ı:~r:ns::z bahri nakliyat ~~ 01,:"J~ıkk~.at Kıtmer ;=;7;;, Maliye vekaleti yeni kazanç 
de "Silviyoriçi., yazılı olduğunu kurde Sirkeciye kadar Madam gün mali ve iktrsadi vaziyet 1. •. . d ı"tı'ban'le alt<ncı ıkr. d 

1
u ad ır d.e. mak~ . Y vergisi kanununu hazrrlam:ıkta 

d .. "k" · d f d R' · ·ı b b ld • h ld bata muharrir tgını yapryor u. t 
gör um ve ı ıncı e a a mer- ıpıs ı e era er o ugu a e hakkında ayan meclisinde söy- olan Fran _ arda aAş adrl~ an o'.

1 
.1ş1ı md_ev- dır. Bu kanun mükellefin lehin 

kumuı:~ ~ebinden . çı~ar~rğı cüz- g~~~r~k zevc~sini .trene bindir- lediği nutukta müşkiAatı sak- Mazbata muharriri bu muahede -;anın ticareti cu en ıyeye ven mış er ır. dedir . 
danın ıçınde de Silvıyorıçı namı dıgını ve o gıın Vıyanaya kadar lamag· a hacet görmedi. Bir çok terin tastikini istedi. Bittabi . . . . 'h Adanadan gelen haberlere F M h t 
muharrer bulunduğunu görerek bilet vermediklerinden mezbu- böyle vesilelerde olduğu gibi ~:hr':tı:!~~ i~i~ göre Abdülkadir Kemali ve ar- İ an.torna ~ me 
bu Karlo denilen adamın Silvi- renin Belgrada kadar bilet kes- bu münasebetle de bir kaç hatip , k l"d kadaşlarının bir müddeti mu- zmırde faahyette 
yoriçi olacağım istidlfil ettim. tirdiğini hikaye etmiştir. söz aldı, muahede hak~da .?e- ~:~ s:r~ınea :U~ vakkate için tegayyüp ettikte- İzmir, 26 -Meşhur kasa hırsızı 

Şahsı mezkı1run sakalı, bıyı- Edvard Jorris karısını en har y:ınatta bul~du. Mesela Tur-_ 'ı ıl1. Dani/eou taç olduğunu rı, fakat.nihayet.yakayı. e.le ve- Fartoma Mehmet üç ar~~da~i-
ğı tabiaten yok, sesi zayıf göz- bir aşk ve muhabbetle sevmek- kiy~ - Yu~s.ı:n arasında a~ beyan etmiştir. Mumailey, Fran receklen kanaatı umumıdır. le birlikte Samoel Efendı ısının 
!eri kara ve ziyade asabiyetten te bulunduğunu ve henüz bir t~.dılen ~ahn ıtılaf hakkındda soz sanın vaziyetinin bu kadar aşa- Atinada yol tetkikab de bir manifaturacının dükkanı 
çok açıp kapardı, pek müteces- haber alamamasından son dere- s?:ı:'len?ı .. ~akat he~. halde ene- ğı bir derecede kalmasına mü- na girmişlerdir. 
hırçın, hassas görünüyordu. ce muztarip ve mükedder oldu- bilir kı, soyl~~en sozlere ~az- sait olmadığını beyan etmiş ve Ankara 26 (Telefonla) - A- Vak'adan haberdar olan polis 

Ripis İstanbula ilk geldiğin- ğunu müstantik beye yana ya- bata muharnn ce~ap .vermış ;-re tasavvur etmekte olduğu icraa- tina ile Pire arasında sene başın ler derhal dükkanı abluka etmiş 
de gezmek için aylıkla tutu!- kıla anlatmıştır. bu itilafların tastıkını meclıs- tın bir krokisini çizmiş ve müs- da inşastna ba~lanacak olan en terdir.Hırsızlar yakalanacakları 
~u~ bir ~bb~sı var~. ~o~n~~~- Atina sefaretinden telgralname ten istemiştir. M. Makas Anka- takbel bahriyecilerin vesaitin- son sistem şehir tiC.Sesi hakkın- m anlayınca zabıta memurları-
lşın. ~ n~sı dı~ araHany ede Ma= Atina adliye tevkifanesi bir ı rad~ aktedilen itilafl~ın mahi- den bahsetmiştir. da tetkika_:ta .bulunmak üzere n ateş açmışlardrr. 

. erını gorme ım. ·· .. d'd d 1 yetı sulhperver oldugunu, Yu- Nafıa vekaletı yollar umum mu Polislerle hırsızlar arasında dam Ve Matmazel Ripisten baş curmu a ı en o .ay~ maznunen 1 d'ki . . ak H• d• t da d A 
k k d ktu Bir hizmetçi ka mevkuf bulunup ıktısabı beraet nanistanın şim ı . va~ıyeti td" JD IS an a_vini Hıfzı Bey. bu gi.inler e · müsademe bir saat sürmüştür . 
d:n :uı:~ lüz~mundan bahset le tahliye ~dilen Lankazalı Tay v~.Ye e~:~~en.?aşka_ b~r şey u •})" ·ı tinaya gıdecektır · Nihayet hırsızlar kurşunsuz ka 
. - . d h hizm tçı"ye emın' ol- fur Efendı sefarethaneye gele- ş. u.nme~ıg~nı soylemış~ır. Onun mı 1 Cl er Devlet Şurasına gönde- lınca Fantoma ile arkadaşları tıgın e er e k k'f d k - .. T ki Yunanıstan ara 

caklann beyan ile muva- re tev 1 ane en çı acagı gıın ıçın ur Y~ - . . .. - Hindistan valisi Lord İrwin "l • d al kur Yusuf çaldıkları altın tor-mfaıkyaat etmedı' lıer. Rip·ıs daima mevk_ uflardan iki Ermeninin Er sında aktedılen vesaıkın vucu- ah" . tti' •. b" tukt rı en ınşaat osy arı bası ile beraber kaçmışlardır. 
kl d d · d'"' 'ftafb t a ırenırate gı ırnu aez 

1 Fransız altını sarfederdi, sarfi- :nenıce 1ko~ubştu .. arpı . sdıra ah .e g~tır ıgı ~ 1 •• u mevcu v cümle demiştir ki: Ankara, /6 ( Telefonla ) - Torbanın içinde 1230 Osmanlr 
yatı ziyade idi.,, ·emanet erıkn AuguTn ıre en a zıyetın ~ld.ugu gıbı muh~fazasr " Hint hükumeti bir taraf- Dahiliye vekaleti, heyeti teftişi altını bulunduğu anlaşılmıştır. 

! Bunlardan şüphelenmiş ise- reket ed~ce - ~apuruna M. Musso/ini es~a ıstınat etmektedır.. 1!- tan eyaletlerdeki hükii.metlerle yeden gönderilen belediye inti- Hırsızlardan Kenan ve Bayram 
d cıe ·Arına Nellensin on- konuldugu ve mezkur vau- . mumı harpten s~nra a~~edıl~~ görüşerek hareket etmiştir. Bu habatına ait mazbatalar üzerin yakalanmıştır · 
l:r ~~in~e idarei kelam ederek ~-doğruca kKara!enize feçe- ~a~rafl~~smak l~ g~~~ o~an muahedelerın tatlılı gıbi hususta hiç bir ihtilaf çıkmamış deki tetkikatını ikmal etmiş ve Gürültüden ~ütün ci':'a; hal~ 
··phesin' def'e çalıştığını söy- cegı ve geçer en yasta anos gını, an u surete marn mu hır maksat yoktur. . . bunların Devlet Şfirasına gönde uyanmıştr. Magaza sahıbı vak a fu . ti 

1 

"Yeşilköy., sahilinde bekliye- vazeneyi temin kabil olacağını Türk • Yu~aı:t hah~ ıtıl~f~ tr1i:.ord İrwin bundan sonra Hin rmiştir . dan haber alınca cinnet ala.imi 
emış r. cek olan bir balık kayıt', . .::ra- söyledi. hakkında eski hır bahrıye za~ı~ distanda halk tabakaları arası- Devlet Şılrasına gönderilen göstermiştir. Kaçan hırsızlar ta 

' Beşilctaşta bir hane tutulacaktı fından alınacağı,, hakkında söz Tesbit edilen yeni bütçe şu- olan meb'us Startosun dedıgı na yayılan milli cereyanı tanı- dosyalar Konya, Balıkesir, Mus kip ediliyor. 

1 Bir gün esnayı sohbette ter söyleyip merak ve endişeli dur: 18 milyar, 889 milyon, 516 de hül~~a;en şudur.: . mak istememek bir hata teşkil tafa Kemal Paşa, İngöl, Nevşe iıiııiiııııiıiıiılıiııl--ml!l---~-
oturduklan haneden mem- vaziyetle~ izhar ı:t_t~klerini ve ı bin liret varidata mukabil mas- Bu ıtılaf Yıunanıstanın lehin ed -· . ·ı· tın" t" Bir hir Çorlu Malkara Urla Ada Peşkirci sokağı cina 

daha bundan şupheleııdıgınden has- raf şu yekılnuna baliğ oluyor: d -·ıd' ~ ecegını ı ave e ış ır. , , • , . 
nun olmadıklarını V'C be d ka ihba ·· t et 1 de -~gı .. ır · , fi . müttehit Hindistan kongresi pazarı, Bahçe ve Samsun şehir- yetı• nasıl old u?. . . · b' .____ tu- ssa a ra musaraa - 19 milyar 323 milyon 685 bin, Çünk b meb usun ıknn · 
ıyı ve gcnış ır ,..,.~ ·-· . 'f d . lm ·ı , . u, ~ - toplanmak hususundaki arzu lerine aıttir. 
tup nakletmek istediklerini Se- tıgı~.ı ı a ~ etmtş o ası e arzı liret. . .. . ce, ?ılfarz hır .harp çı~.sa yu- ne olursa olsun bunun müşkil Alınan mütemmim malfuna- Tarlabaşmda Peşğirci soka-
moil Fayin ve kerimesi Robina key ıyet 0 

unur. Rt AT ı İtalyanın ~arbıye butç.esı ~- narustan k~dı _sah!lfCnru muda olduğunu söyleyen valii umumi ta nazaran vekalet Samsun in- ğında bir cinayet olmuş, Seyri-
ve Ripis ve madaması söyleyip F milyar, 965 mılyon, 515 hın lı- faa mecbruıyetinde kalacaktır .. d . t' k'. tihabatının iptalini Şfirayı Dev sefain fabrikalarında tesviyeci 1 
ertesi günü Beşiktaşta Ortakö- rettir. Yunan ~<ılı:illeri arasında ~ün~- emış;:k:; Londrada toplanan letten istemektedir. Mehmet; dişçi çırağı Dimitriyi 

' ye doğru giden caddede bir ha- Bu telgrafname de şdifrbe. ':d~~e Bahriye bütçesi de 1 miLyar kale ve ırtıbat kolayca kesılebı- kalbinden bıçaklayıp öldürmüş-
! ne bulunduğunu beyan ile bera- rek arzolunmuş ve te a ırzı a- 537 milyon, 622 bin lirettir. Ha lir konferans ne netice verirse ver- Elektrik şirketi Na- tür. 18 yaşında olan katil Meh-

'di ha . .. .. 1 zimeye tevessül olunması ap- b" . 752 .1 800 b" · . b' f sin Hindistanda amil olan mü-
1
. d"l . . 

berce gı p neyı gormuş er- . . R"' va utçesı mı yon ın Yunanıstan ır tara tan sa fı d • d•? met·, adliyeye tes ım e ı mıştır . dı·r. Bu hane on iki odalr ve do- tıye Nezaretıle usumat ema- 1· tt' ' h"ll .. di. t ft d hah- him saikler daima hükumetçe a an ne 1ste ı • 
k d" . netine ve 1iman idaresine emir ıre ır.. . .. . 1 ı ennı, .ger ara an a . nazarı dikkatte bulundurulacak Mehmet; cinayeti şu suretle an 

kuz lira. kiralı ol!-'p _ı:n. ısı 0 
ve tebliğ edilmisti. Liman ida- Yem sene butçesınde umu-

1 
ri ticaretinı muhafaza mecburı Ankara, 26 - İstanbul Elek !atmaktadır.: 

kadar kıra veremıyecegını der- resince ledetthkik filhakika bu miyetl~ nafi~. işleri iç~n 1~ily.ar1 yeti~d~dir'.. . .. -· . tır . trik şirketi müdürü buraya ge- " Ben ceviz yiyordum. Elim-
meyan etmiş ve merkwnun ta- namda bir vapurun on beş yir- 815 mılyon -~_ret tefnk edilmi_~- , Lakın Turkıye boylede.gıldır. Kara Alinin son hem- terek Nafia vekaleti ile temasa deki kemik saplı, ufak bir bıçağı 
rafından dahi para işine ehem- mi günde bir defa Karadenize tir. Bu.n .. u .. n b._oyl_e, ol_'.113_.sına lu- ı Türkiye kendi kcn.dine k. ıfay.et pası yakalandı başlamıştır. Nafia müsteşarı A ı cevizin başların_ da ki kücük deli~ miyet vermemesi söylenilmiş lm ç h 11 ı k d D 

1 geçip kereste hamulesile avdet zum _g?r~ . :ıştur. un~. :nem- edebilir. Türkiyen~n sa ı. enn- rif Bey bu mesele hakkında de- ı ere sokup çevız ırıyor um. ı 1 
ve zevcesi de oraya nakleder er ett'ö-i limanunızda tevakkuf leketı ışsızlıge karşı hukumet de münakalat kesılse bıle bu Gebze; Danca ve civarında diki: · mitri yanıma geldi.,, Kendisile 

' se civarda bir çok islam hanım- etm~dig" i bildirilmiş ve rüsumat işsizlere, İngilterede olduğu gi- 1 memleket bundan müteessir ol muhtelif cinayetler yapan, köy " İstanbul Elektrik sirketi Sivasti isminde bir kız yüzün· ]arı bulunacağından terzilikten ı 1 · ' 
· ·· emaneti tarafından da sahil mu bi, para verip yardrm edeceğine mayacaktır. lünün malını ve parasını gasbe müdürü son zamanlarda İstan- den kavgalı idik. Kavgayı taze ı de istifade edeceğini ıleri sure-

k ltl. 'ltı' etmiş ise de hafaza müfettişlerine tarassuda bir takım büyük insaat işleri a- Bu meb'us Türkiy~ııin Yuna den Kara Ali çetesinin 7 inci ve bul belediyesile aralarında tes- temek için bana çattı. Bir tokat 1 
re na 

1 1 
zam • · b l 1 b'h · · l · 1 k '1 · b' " ·-' ld l R"" h Ad 1 A B ·· d b - b • k" n fazlalığından ve kum- tı tazımede u unma arı ten ı lıp ış-sız erı ça ıştırma suretı e nistana faık ır mevımıe o ~- sonuncu uzvıı o an ustem şe - bit eqilmiş olan a ar ve na attı. u yuz en ogaz ogaza 

p~r:;~dan aldığı maaşa göre bu ed~esi .. üze~in~-- Ayastafanos yardım etmeyi daha muvafık ğunu, aktedilen. ~~~l_nfı; bu foı: rimize g~_tirilm.işt~~.' . . dolu sahili elektrik tenviratına geldik. Alt alta , üst üste dövii· 
ı u yapaınıyacağmdan bahs ile sahılı mufettışlıgınde bulunan bulmuştur . k;yeti kabul ettıgını ılave etmış Gebze mustantıklıgmce ıstıçvap ait mukaveleleri getirdi, ınuka- şiirken benim elimdeki bıçak o-
~az geçmiştir. Hacr H~san Fehmi Efend~ ge- .. Fa~at yu~arıda zikredilen tir. .. .. edile11 ve muhtelif cinayetle.rin- vele vekaletçe tetkik edimekte nun kalbine battı. Ve ölümüne 

Kansının bımlara o kadar ce saat uç buçuk raddeter;.ınde butçenın vandat ve masraf fa- Bu münasebetle sovlenen soz ı den dolavı hakkında tahkıkat dir. sebep oldu. Ben Dimitriye bıçak 
meclup oluşu ve hizmetl~rin~ ~uhafaza ~dalı ile mı:zku~ sa sılla_rı .~asında büyük bir fark, ler bundan ibaret değildir. _ Rum yapılan Riistem; müh:m i~ira- Buna nazaran !st:ınbul elek- saplamadım. Öldüğüne çok mü 
hahişker bulunuşu neden ilen hılde dolaştıgı sırad": hır şıle- yem butçede açık vardır. Bu a- muhacir meb'tıslardan Sımon 1 fatta bulunmuştur. Kara Alı baş trikı şirketi Adalar ve Anadolu teessifim . ., 
<;.:ldiği sorulunca zevcesinin pa bin sahilden yar~ mil kadara- çık ancak t3sarruf suretile ka- oğuda Yunan başvekilinin Anka ta olma üzere 7 haydut tevkif- tesisatını yapacak ve tenviratı- Polis tarafından yapılan talı 
rnyr çokça sevmesinden ve ken çıkta teva~f ed~p ve oral.arda patılacaktır . ra ziyaretinin iyi olduğunu söy hanede bulunmaktadır . nı temin edecektir. Buna muka kikat; Mehmetle Dimitri ara
disine çok iyilikler.de ?ultı?a- do~aş~ hır ~,'.1.Y1.gın da şıle~e Tasarruf için meb'usların, a- !emiş, fakat bir takım nım'ann Adalar elektriği muka- bil çok az bir müddet için Ada- smda 3 defa kavga olduğunu 
cakları hakkındaki vaıtlerı~.e ?ogr~ ılerledigını ~e~~p ışı.gı yan azasının tahsisatı, nazırla- müsaade edilmemesi muvafık ol l . k 

1
,. • lar ve Anadolu tenvirat ücreti- meydana çıkarmıştır. Tarlaba-

inanmasmdan onlara te~yul ıl~ gore~ek hemen ustune gı~- rm, bütün memurların aylıkları madığını ilave etmiştir. ve esı at ıleştı ne yüzde on zam istemektedir.. şmda oturan Sivasti ismondeki 
ettiğini dermeyan eylemış ~e ı:;ış .~e şılep ~una. d~vam ettı- yüzde on iki tenkihata tabi tu- Meclisteki kırat taraftarş o- Anadolu ciheti ve Adaların Şirket diğer abonelerine ayrı kızla hem Dimitrinin hem de 

. zevcesinin şimdi nered: oldu~u g~ı~tl: ad d ak ıstJ.en ~~r tuldu .Fakat hayatı ucuzlatmak lan bir tek meb'us Rallis de iti elektirikle tenviri hakkında be- ca bir zam yapmaycaktır. Mu- Mehmedin alakaları olduğu tes 
1 sualine de nerede oldugwıu bıl- k . fi~' er est e ıp sa 

1 
e için de başlayan mücadelenin raz etmiştir. Fakat bu sözlerden tediye ile şirket arasında imza- kaveleyi tetkik etmekteyiz., bit edilmiştir. C1n2yetin _kıs-

miyorum anbean sabır~ızlıkla getırmıştır. ( Ritmncı; 1 ~uvaffakiyetinden bahsedilmek itirazlardan mütalealardan son !anan s?n ".e kat'.! itil~fna.m~ Na Emir Maan göllerinde k~nçlık yüzünden uzayıp_ gıdeıı 
bir hahı-r ve mektnn bet

11
"

0
rt"

11 
_ .. · tedir İtalya.nın her tarafında ev ra Türkiye ~ Yunanist<ın muahe fıa vekaletıne gonderılmıştır. ' • • hır kavga esnasında oldngu tah 

. yı yapılır! ! çok ltalya'da oldugun_u. ~o_YI~- kiraları yüzde on indirilmiştir. deleri ayın 21 inde meb'usan Şirket Anadolu cihetinde beş tuz nısbetı min edilmektedir. Mehmet 6ın 
KARA KIŞ yenl~r varmış. Musolı~ı ıyı .b!r www ·* w meclisinde, 22 isinde de ayan- on gü~e kadar ve Adalarda ni- Ankara, 26 (Telefonla ) - cı müstantık tarafından tevkif 

Asıl kara kış Amerika ile tedbır bulı;ıuş: lta}ya ~a .. gırıp Ş" l"d b• da kabul ve tastik edildi. sanda ışe başlayacaktır. Bu yaz Ankaradan 30 kilometre ötede ettirilmiş, tevkifhaneye gönderi1 

Avrupa'yı bastı: Amerika'da, çıkmak içın koydugu butün sı- iŞ 1 e ır soygun HAVA NAKLiYATI herhaldeAdalarelektirikleten bulunan Emir ve Maan köyleri miştir. 
iflas eden küçük büyük banka- kıltğı kaldırmış; herkese pasa- · li p · (AA) H b" vir edilmiş olacaktır. göllerinin İktısat vekaleti kim- Esrar içerken - b lamrş · Evvelki gün güpegündüz Şış arıs 25 - ar ıye, B ·· • t /arın ~kde'ddi yüz otuzul bulmtuk~· port verm~~e a! - .. . d . de Etfal hastanesinin arka soka Bahriye ve Ha~a lşleri nazırları u ne cur e ya laboratuvarından yapılmış o 
Amerı a a uzun sene e.r .t~ - ı- - Gidınız •• go~unuz, - ej;§İ ğından geçmekte olan Madam havai servislerin tanzimi mese- Küçük mustafapaşada, İctali- lan tahlilatında Maan gölünün 
kat yapan ve son eser

11!1 
ort ilk gün/e(l_ yrg_ın yrgın a - Beneri isminde bir dul kadının lesini örü müslerdir. ye caddesinde 20 No. da oturan bir litre suda bir gram 382 mili 

beş sene eve/ neşreden bır Fran yan hudutlar otesıne can atm~ş- . akıla ak b' ak .. • . • bahriye yüzbaşı mütekaitlerin- gram Emir gölünde 414 mili 
sız prole~örü: . . . /ar. Fakat ~ir müd~et ~onr~ suk peşıne t rd ır_ t ~ı~~".,z~ Vekalet Rıhbm Ş1rketi- den İsmail Beyin vine geceleyin gram tuz bulunduğu tesbit edil 

- Eger Amerıka tekmıl cı- lüm büklüm gerı donmuşler. terle onu kan ırmaga Ç~· k • et aldı rdi hır la . . 
h d tecerrüt etse Jcendi iç . d" 1 k 1 it /yan m<".ruf dolandıncılarıdan Süley- ne arşı vazıy me ven dayıyan sız r, e- mıştır. 

an an • Şım ı mem e ete ge en a . . kkınd N · 'kin · k · d · M "T' "'" ertlik pazarları ile bu günkü refahını lar memleketten çıkan ltalyan man, kadını güzellikle kandı- Rıht~ ~ırketı ha a,, ~- v~ ~ _cı at penceresın en ıçe aan go u s-Junun s 
yüz sene devam ettirebilir, di- fardan daha çokmuş! np boynundaki üç beşi birliği fıa ;-rekaletı tarafından katı hır rı gırmışler, n~ buldul~ al- dercesi 19, Emir gölünü 13-
yordu . _ • almağa uğraşmışbr. vazıyet alınmıştır . mışlar, sonra ust taraftaki 18 tür. Her iki gölün sulan Anka-

A ;rupa ve Asya buhranları . Bızd~ de böyle pasapo :.ı e- Nafıa vekaleti rıhtım şirke- numaralı evi de ayni suretle te rada artaziyen kuyularından çı-
bu zP'!Xin memleketi yüz gün- ~~ne verrlecek ne kadar ba~ı bo.~- Süleyma~ bu teşebbü= tine kat'i bir lisanla tebligat de giruıeıye teşebbüs etmişlerse kan sulardan ~~a iyidir. 
de sarstı. r var.. . • . muvaffak 0 amayınca . ~a. . yapmış Karaköy ve Unkapanı mizlemişler, 22 numaralı eve Ankaranın ıhtıyacı bu sular 

Geçenlerde Almanye'dan ge- b" Maskallardakı Mrsırlkıltlılgkı gr- üzerine atılmış ve beşıbırliklen köprül~ri arasında Halicin her de girmeye muvaffak olamaya- şehre getirildiği zaman tama-
· ·- ı, o sr ıntıyı veren aza r ve la ı p savuşmuştur . . · . · ı d'l ·ş olacakbr len bir yolcu: ' ·-- bolluk b h . K ' d b d zor a r . · . iki tarafında derhal i:ıhtım ınşa rak merdıvenlerını bırakıp kaç- men ıza e e ı mı . 

Aman yerinizde oturu~ raha- seli için~e r::;ğ~lu~~~; ~,:!ri:~ . Madam Benerı, feı:ıyat ~~ ıs- sına başlamadığr takdirde ~iç mışlar~ .. tki evden. zayi olan Amelenin sıhhatini 
tınıza bakınız. A~manya da b~ makine sağnağı altında yuvar- tımdada başlamışsa da Suley- bir sebep ve mazeret nazarı dik- eşya hın lira kıymetınden fazla k mak • • 
kış milyonlarca ınsan var ki Ianıyor; Avrupa' da fen işsiz. man sırra kadem basmıştır · kate almmaksızın imtiyazın fes dır. 18 numaralı evde hemen he oru 1~1~ 
yiyecek bulsalar ısınacaksız .ka- ilim açıkta, lngiltere'de amele Şislide Çayır sokağında otu- hine karar verildiği.tı.i bildirmiş- men giyecek eş:nı bırakmamış- Ankara, 26 -. ~şçılerın sıh-
lıyorlar; ısınacak arasalar yıye- hükumetinin talii kömür ocak- M d m Beneri polis ikinci tir . tardır. İki tarafı da cadde olan, hatını korumak ıçın İktısat ve
ceksiz ... J?iyord~.. . /arı içinde siyahlaşmaktadır.. ~:esi!d: Süleym~ resmin- Nafıa vekaleti, şirkete yaptı- elektrik ziyası içinde bulunan kaleti. ile s'.hhiye vekaleti müşte 

. ~talya da, bızım muhalıl~e~ Fakat ... Ah şu H_atk fırkası! den tanımıştır. Süleyman aran- ğı bu müessir tebligatı alakadar böyle bir yerde hırsızlık yapıl- rek bır talımatname yapmakta-
1 -gıbı, cıh~n buhran haberlerını Fa/ıh RIFKI maktadır. makaml;ı.ra bildirmiştir. ması şayanı hayrettir. dırlar . 

neşretmıyerek, sıkıntının en 

Feriköyde Bilezikçi sokağm 
da Kşrço namı diğe::- Koçonun 
kahvesinde esrar içilirken zabı· 
taca cürmü me§hut yapılmış v 
esrar nargilesi müsadere olun-

i
uştur. 

ntihara teşebbüs mü, 
-:erh mi? 

Galatada Mimar hanına gö
türülen bir yaralı, polis tarafın 
dan görülmüş, tahkikat yapıl 
mıştır. Yaralı Hasan Ahmet it 
minde bir gençtir. 

Polise verdiği ifadede kendi 
kendisini yarladığını ve bu işi ir 
tihar kastile yaptığını söylemi! 
tir. Bu ifade üzerine yapılan tal 
kikat neticesinde gencin 5 arla' 
daşile birlikte Galata tiyatrosur 
na gittiği, oradan çıktrktan sor 
ra yakalandıib anlaşılmıştır. 
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[ .._ __ M_aa_r_ıft_e---:::-.__.· I H. fırkası Kargalar \lı.... __ E_k_o_n_o_m_ı __ J_,
1
:-__,l.__ __ ıs""-ta_n_b_ıı_ı _cu_m_a_g_il_n_ıe_r_ı_n_a_s_ıı_l!...:..ğ_te_n...:ıy;_o_r_? __ ....JIL.__ 

Fark yok Ocak kongreleri itlaf mecburiyeti ihracat Noel ağacı alhnda yorgun, kesesi 
G hakkında şehirlere de b 

Diger liseler alata Ali B.in beyanatı Meyva ihracatımız OŞalmtŞ sabahı edenler vardı .. 
saraydan aşağı değil tahmil edilecek.. çogv almaaa başladı 

B. k .. ı M 'f · • Mezruatı harap ve tohumları & 
ır aç gun evve aan sı- Memleketimız' ı'n başlıca ihra-
. hakkında F k up ifnaeden kargaların itlafı hak-

Yasetı ır a gr un- catından birini de m""'vacılık 
da vukubulan müzakere aımasm kında kanunt bir mecburiyet -, 
da ve bazı meb'usların Galata- vardır. Bu kanun mucibince her teşkil etmektedir. 
saray liııeıme hücum ottiltleri kes, bir mevsim zarfında üç kar Geçen ay zarfında Türkiye-
yazılmqtı. ga itlifma ve bunu iabata mec- d~n haric~ tam 5 mily~n 863 Cübbenin içinde ben de vardım !-Masalarınızı evvelden temin ediniz-

Maarif emini Muzaffer Bey burdur. hın 215 liralık meyva ıhracatı Kukl 1 • .. 
bu mesele hakkm.da diyOl' ki: Bu kanunun tatbikatı köyler yapılmışur. Bu mikdar geçen a arda... - Sankı hızım de kuklalardan farkımız 

- Bulunduğum mevki itibari de kolay olduğu halde şehirler ~ene aynı ayda yapıla~ meyva ne?-Smokinli bebekler viskilerini içiyorlar-Yeşil Noel ağacı albnda ... 
le bu husustaki fikirlere hiç bir de büyük müşküllerle karşılaşıl ı~racatın~an tam 1 mılyon 535 _ 
suretle cevap veremem. Hüku-ı ·makta hatta imkansızlık hasıl hın 727 lıralık fazladır . 
met nasıl tensip ederse o ıekil- Beyazıt ocak reisi Tavşantaşı ocaK olmaktadır. Şehirler ve kalaba- Bir aylık ihracatta lehimize 
de olur. Diger liselerin kültür Muhtar Halit B. reisi Hamdi B. lıkmerkezlerde silahla karga av bu kadar büyük bir fark görül
itibarile Galatasaraydan dun Devam etmekte olan C. H. lanmağa kalkmak çok zaman mesi son senelerde meyvacılık 
oldukla!:111ı ka~'iye~ . kabul et- F. ocak ve nahiye kongreleri tehlikeli netayiç veren bir teşeb ğa atfettiğimiz ehemmiyetin ba 
mem. Soylendığı gibı Galatasa- hakkında Afyon meb'usu Ali büs mahiyetini almaktadır. Bu riz ve iyi neticesidir . 
rayın taleb~dc;n z~yade ya~ B. şu beyanatta bulunmuştur: nu nazarı dikkate alan hükiimet Portakal ihracatımız kaydet-
51;>orcu yetışdırdiltı doğru değıl "-C. H .Fırkası İstanbul teş kalabalık merkezleri bu mecbu- timiz bu miktarın haricindedir. 
dır. kilAtmın hazırlık mesaisi bit- riyetten muaf tutuyordu. Ruslar henüz portakal alma-

d 
Sporbü?i:i:tün mı ebktebpledrda ~a: miş ve iki gündenberi ocakların Zaruri şerait altında vukubu ya başlamanuşlardır. Ruslarla 

ır ve tım ta e e un an ıstı · ı b ı h f d d kongrelenne başlanmıştır. Kon lan bu müsamaha, köylerde cid muame e aş ayınca meyva i -
a e e er. 1 d k h tl · .. d. b ' · h .. d 1 · t daki b' 1 k k' ~ 

Maarif 
· · 'ni Fahir gre er e oca eye en ve mu- ı ır ım a muca e esme ma- raca ın ır ayı ye un«a 

emını muavı ili · · 'h h ' · d h f 1 b' k b 1 klık " Bey fikrini şu suretle izah edi- mess en. ı~tı ap olunuyor . ruz kalan kargaların şe ır cıvar a a az a ır a arı ı go-
yor: B.unların ıntıha~ı:wan sonra n~ larında tekasüf etmesine sebep rilleceği şüphesiz addedilmekte 

_ Diger lise talebes~n nis hiye._ ka~a. ve v~layet. h~yetlerı olmaktadır. Bu cihetle tatbikat dir . 
beten geri oldukıları fikrı doğ- yekdığerını takıben ıntıhap o- ta yeniden bir değişiklik yapıla Geçen ay zarfında piyasamız 
ru değildir. lunacaklardır. . . . cak ve itlaf mecburiyeti şehirle- dan Romanyaya 38061, İrana 

Bu gün Darülfünun ve ali Sultan Ahmet nahıyesının re de teşmil olunacaktır. 411, İsviçreye 40, Rusyaya 1~ 
mektep talebesinin ekseriyetini 1 Molla Ali Fenari ve Alemdar İrana 2456, Filistine 3567, Da-' Vı"tri"n mu··sabakası Bütün Beyog"lu ak sakallı bir rada yerlerinizi evvelcıe ı teda 1 ..,;; ba l - ·li k lk 
onlar teşkil eder. Galatasaray ocaklarının intihaplarında biz- nimarkaya 2860, Almanyaya bebeg"in şerefine, taze r=n dal · · · - .. • - ,.-, ş arın egı P a ışı da-
yalnız lisan itibarile tefevvuk za• bulundum. Ocakların kon- hediyeleri 1,725,165, Belçikaya 131,795, lan v• ~enerl-~le do"~"~dı.--Adı- ~ ~~ruz d~ege !uzum yok., ;:ıJc atanla dayak yiyenin tıpkı 

k h . . d k' . . 'd F 378 4 H ~ ,, ~ ·-· Çünku yerlerın yaneından faz- bırer ' ı....::uı gibi biribirlerine 
eder. Onu anca şe rımız e ı gresını ı are için aza tarafın - Yerli mallar haftası zarfında ransa • 94, ollandaya na Noel denilen bu UC\lbe ma- lası boş 
ecnebi liseleri il~ mukayese ede dan intihap edilen muvakkat re yapılan vitrin müsabakasında bi 395407, lngiltereye 941492,Bul g"·~zaalrın canı-'-an~ ından i-'-'r S h .ed... k dmlı keki' b' kaş çatıp hıuJ~t edişleri insanı 
b'l' · Bu 'b' kt le digerı · ı · ık · · · · 764 H' - C'll. ~ a n e a er ı ır çil~ ÇFkaracak kau..;~ hoş! .. ı.ınz. gı ı me ep r ıs en meme etımızın yetiştirdi rinci ve ikincı· gelenlere rey ve- gan.stana ' ıcaza 360, A- ,_ sefiih İstanbu'", camdan go"z K fi'-- da l il tl d d d k ·~ ~u gurup, a """' ns arı yapıyor Kuldalarm rolü bitince saİı· 
mı e er e e var ır. ği muhterem ve faziletli iki dok renleden 600 kişiye kur'a ile he men aya ~34• o93, Mısıra lerile seyrederken binlerce kişi lar. Bir kaç arşın sıçrayıp yine neden çekildiler. ' 

Galatasara~ ll!!eııin~ ilim ha toru idi. diye ven'leceğın' ı· yazmıştık. 107,103, Sunyeye 185,641, İtal bu mev'h"~ ı....ı...;:.:" k"""Ismda ld - d" k 'b d iihl bır mevkii ~ .. ~ı;u• -:ı: o ugu yere uşıne ten ı aret Kuklacılar, alkışlar arasında 
Yatrmız a m m Müzakere ve intihapların ce- Bu işle meşgul olan ticaret ve yaya 1•466•636, Yunanistana gülerek eğlenerek sabahı bul- olan bu dansları çok hoş bulup göründü. 
vardır. . reyanını pek büyük bir vicdani sanayı· odası daim·ı sergı'ler ko- 15,'256, İsviçreye 670, Norveçe dular. ' -"-·ı. ı M ' k .. A...1- , 
M~~fı"'- programının nı&be ç ........... .~. yan ar var. uzı. a, gu- n1.adaşımın hafiı tertip fey 

~·.- ıu • zevkle takip ettim ve Türk mı'! k 1•102, ekoslovakya ile Eston- Burada hatrr-a bır' fıkra 
t k li.ıı.l d ı l -'ahı bel misyonu yarın içtima edece ve fü• rültu fakat monoton bır hava lesoflug- u tuttu.· en ea ı 6 o ayısı e ııoı. 1 t' · 1.. .. f -1- yaya d 7 r ı k ı k' f k örül b'H H h ı e ının u uvvucenap ve ezaı ı kur'anın çekileceği gün ile ma- a ıra ı meyva satı mış geldi: Nasrettin hoca, bir gün çalıyor. Looacıklarda muhab-

ı muva ı g e 1 r. er a - lliyesi hakkında pek büyu"k gu h ıı· · · d k · K ' tır. mahalle katıve.,.;·nde anlatmış·. b 1 'd' de lisan noktai nazarından Ga- . . a ınıı · tayın e ece tır. ura ~ et gır a gı ıyor. 
latasarayın lüzumunu lnklr et- rur ve ıftıhar duydum. nın ı kanunusanide çekilmesi . Rusya portakallanmızm bel- - Bu sabah evden çıkanken Burada daha fazla durama-
mek dotru olamaz. Bu mahallelerin H. Fı~kası- muhtemeldir. li başlı müşterilerimizden birisi kan bizim cübbeyi teker me- drm. Dışarı çrkarken baktım, 

T" t kt h" de na mensup her tabakadan ınsan Harp malulleri cemiye- dir. ker ~rdivenlerden aşağı yu- biri arkamdan sesleniyor: 
ıcare me el 1!'1 lan mütevazı ocaklarına toplan İçinde bulunduğumuz ay zar varladı! - Böyle erkenden nereye? 

gece ders en mışlardı tinden iki istifa fında da portakal ihracatı baş- _ Aman, hocam, nasıl oluc, _ Hiç, dedim, bLı-az dolaşa-
Ticaret mektebinde halk için Tam bir "Halk,, ve "Halkçı- Haber aldığımıza göre harp lamış bulunmaktadır. Binaena - hiç cübbe ııes çrkarrr mı? cağlLll. 

gece dersleri açılacaktır. Bun- lrk,. manzarası tecelli ediyordu. maliilleri cemiyetinin yeni heye leyh bu son ayın meyva ihraca- Diyenlere şu cevabı vermiş: - Gel beraber kuklalara gi-
dan evvelki gece kurslanm;. rağ Herkes büyük bir alaka ile sö'z ti idaresinde iki kişi istifa etmiş- tı yekfuıununıçok fazla olacağı - Uzatmayın işte, dl>benin delim ... 
bet olmuı ve iyi neticeler alın- söylüyo~, mahallelerinin işlerin tir. Bu istfanın sebebi intiha- tahmin edilmektedir . içinde ben de vardım! - Haydi öyle olııun ... 
mıştr. Kurslar üç ay devam ede den, ıhtıyaçlarından bahsededi- bın usulsüz yapıldığına dair ce Şimdi, ben de tıasamıi hafta Tepebaşına doğru yürüdük. 
cektir . yor. serbes bir kanaatla, reyi ha miyet azasından Hakkı Efendi lstanbulun kömür smın ferdasmda gelen bu Noel Beyoğlu coşgun bir neşe içinde 

1 
fi ile ocak heyetlerini ve mümes nin bir istida ile vilayete müra- ihtiyacı gecesinin ~ere dokunan ta- Noel babayı karşılamağa hazır 

Barut suiistima i •illerini intihap ediyorlar, reis caat etmiş olmaıııdrr. Bu şekil- İstanbulda bu sene ihtiyacı rafını pannağnna do1:8.ı:'a.ca~~ lamyor. Yalnız, ara yerde ne ol 
davası ler de faziltkar bir vakarla mii- de bir müracaat vukuundan mü tamamen tatmin edecek odun amma, ne yapıaymı lkı, ışın ıçın muşsa, bu tomurcakları üzerin 

zakereyi idare ediıyorlardı., teessir olan cemiyeti ikinci rei- t k rd F ka . /de ben de vanml de duran filiz renkli mini mini 

b d ··ru"lecek Beyo.X.lu h" k · s l'h S · ..... _ B l 11 0 u va rr ... a t kış şıddet- .. lara olmuş ... Arkada.,mı, o-ura a go 5 na ıye on- Sl a ı amı ve uısan ey er le bastırırsa komtir stoku klfi Stat altıdan sonra, Tuneıl. çamld d - ·1 ç la !. t rt 
Barut inhisarındaki irtişa tah gresi toplandı ~s~alannı vermişlerdir. Vilayet gelmiyecektir. Harbi urnuınt- ile Tatmhn arasındaki gen~ş :1 ~ ~·. am rı gos e r 

kikatm.a ait evrak d09yaaı Heye Beyoilunda c. H. F. iatik- ~stt.dayr muan:ıeleye koymuş ve den evvel hariçt'en hi,. k<lmür cıaddenin yaya kaldmmlan bır en gülB -ıu1 
• ·n . 

1 intihabın Şeklı ereyanı hakkın 'th · · · " •---- ...._ · '--li de 'd' n...•- t - eyog yeşt enıyoc ... ti vekilede 1:etldk olunduktan W nahiyesi kongresi evvelki . c - ı al ~~lmed~ği .halde son sene ummı n-:nn " .. 11 ı .'· .... -.a Dedim ki: 
aonra Adliye vekiletine veril- cece yapılın"', iç..:--..ı... .,-'--'· da talı. kAıkata başlamıştrr. • lerde koınUr ıhtıyacııruzm ekse bu n«ınn muayyen bir istika- Bu ğ ı bö" ı "rdiik 

ı ..,. .,..,_,. .. """'' M il t 1 b k · · · · eti "--"' .ıı.. ı~ı.. ' ...... '°"'. - a aç an Y e go ı:niş, vektlet tarafından da ıı- mizde bulunan faka tq.kiI.at ı ı a e e ongresı rısını Bulganstan temin ediyo- m oı:m .... ıı;• ..-. o ..... r. .. yer d ımdan kızan 0 
tanbul müddeiumumiliğine gön hey' eti de hazır buluomuştur. Dün kongresini.. akdedecek ruz Sebebi de kömürcü ustaları de kabarıp köpürdüğü, kabına çe, ben e utanc Y 
de~iştir. . Kıongıre 4 saat devam etmiştir. olan M. T. T. birliği ekseriyet nm bulunmamasıdır. Senelik sığamıyarak, -«- 90la atftığı mm_:· Ada .... .m, sende... Aldır-

İrtışa muhakeınesı İstanbul- Dünde Kiğııthane ocağmm olmadığı için toplnamamış ve Bulgar kömürü ithatatımız 20 görlilüyordu. ma ı Senede bir defadan ne o-
da görülecektir .. Btit!in tahki- ka:ııgresi yapılmıştır. kongreyi gelecek haftaya tehir milyon okkadan fazladır. Top- .. Bence .~trin müsabaka.sını lur? 
kat ikmal edilmiş olduğundan Bu gün İstanbul ve Beyoğ- etmiştir. tan Bulgar.kömürleri 6 on para bı~ ı.?'1 çdc aoele ettileı:. _İyi anıma, bir çam ağacı, 
11\uhakemenin yakında başlama ftı , Baktı1köy ciıhetlerinde kon- Maarif tayinleri drr. Rumelı odunlan eve teslim Bıir ka~ gım da~ bek_lenseydı, elli 9Clllede meydana gelir .... 
sı muhtemeldir. grelere devam edilmiştir. .. . .. .. çekisi 375, Anadolu odunları Noelmunaseb~ule maı;azalarını A • · etnan kapısı önün 

H ık b·ı • • k . Be - Karamursel Merdıkoz koy 350 kuru tur süıııliyenler ;çınde çdk daha za- . sn ~ın . . ın 
a 1 gtsı onsen yazıt ocagı iı:ongreııi peır- muallimi İzzet Bey Yarımca ş . rif vitrinler bulmak kabil ola-i deyız. P~olı .tıyatr~~un lı:utr. 

Halk b'l..;..t f dan şcmbe günü aıkşamı. Beyazııt muallim muavini Berra hanımla Muvakkat Beledı"ye -'-tı. H~en ,_,,·tun.. d'"-'·an' lac !alarmı gorebıl.mek. ıçı~ kalab!'--

- Sanki biz insanların da 
kukladan fa~kımız ne' Diinya 
sahnesinde urun ve kısa bir ro 
ltimüz var. 

Bu rol bitince, gözlerimizı 
kapayıp geldiğimiz yere gidi
yonu: .. 

Ben ilave ettim: 

- Yalnız, bizim ipimiz, ayrı 
ayrı lcimıtelerin elinde değil. 
Bir tek ku1dacının elinde oyni
yoruz. 

Gece yarısı başlamıştı. So
kaklar Noel ŞCl'efine ice bildiği 
kadar içmiş sarhoşlarla dolu 
idi. Noel ağaçlarile süslenll'iş 
camekanlar içinde simokinli be 
bekler, viskilerini içiyorlardı. 
Otomobi11er, kürklere bürün· 
müş Mont kadınlarını yeni ye
ni eğlence yerlerine taşıyordu. 

Sabahın çiy aydınlığı, Bey Jğ 
tunu, işte böyle dallarına bin 
bU renkte fanoslar . asılı yeşil 
Noel ağacı altında, yorgun, me 
calııiz v-e kesesi boŞ<' lmış bul
du: Yaşasın Noel!.. 

M.S. 

Türk kunduracıları 
himyae edilmeli '---d 'kini ~-b•. tarah-"-mk ra- hiJilialımer binasında yapıJıınıR ""2' ~.. l1U U'l\:ll. ek ı-

IUil a ı cı ır ....... onsen ve __ ,_ . . .'"" becayiş edilmiş ve Bolu Gaz~ büt esi oyuncıd<larla dolduru1.muştu. l lliğı yarıp ta ıçen. gırm. a-
rilecektir. Geçen seferki konser B rıy~~~tıne Muh.tar Halıt Paşa mektebi muallimliğine kız Ç Bunlıar arasında ba~larmı 1 zan ... ~un~ pe~ ~?!ay btr şey Türk kunduracı san'atkarlar 
pek kalabalık olmustur. ıfa~~~:: i~~aSpu~:ı~~şfC:~ muallim mektebi mezunların- Bir kanununsaniden itibaren sallıyan keçiiler, böğüren lbuza- ohnadıgını ıl'k.go~sl.~~.ede a~ cemiyeti dün matbuat mümessil 

Bedia Hm. Otello 
piyesinde .. 

dan. Ayşe ~· tayin edilmiştir; tatbik edilecek olan beş aylık ğrlar, suda yüzen ördekler, ray ladık. Hele, kışenın onundekı- 1 lerini cemiyet merkezine davet 
Tavşantaşı mahallesi ocak Dıkış, bıçkı dersanesı muvakkat bütçe Dahiliye veka- }ar üzerinde dolaşan şimendi- ler ten~a~ndı da yavaş yavaş 1 ederek yerli kundura sergisini 

kongr~ide hilaliahmer bina- letince tasdik edilerek belediye f-ler, ve "·a·ha n•'er neler yok- sokulabıld~k. teşhir ederek Türk mamulatı 
ın.d ı t 'f'" · Maarif vekaleti Pangaltıda .. d . . · ~· u "'' s a yapı mış asnı ıara netı- ye gon enlmıştır. tu. Galataııaraydan itibaren bü Ftyatlarda oldukça hatırı hakkında izahat vermiştir. 

ccııinde riyasete Hamdi, aza- bir dikiş ve biçk dershanesi açıl Kanunsaniden itibaren tat- d ed S h ,,.._ 
likl d F hı: R 'E o-·l ll'asını kabul etmiştir. Bu mek- tün soloa'k başları, tutulmuştu. sayılır erec e.. a neye J~ Türk san'atkarları bilha~sa 

1 ara a a ı ve aı~ .llÇr er- bik edilecek olan yeni bütçenin Cadde iistündeki pastahane, bi- kın kol.tuklar .. ıs.o ku.ruş ... Kuk son gu··mru"k kanunundan sı·-
l 

-ı.!o,bap ediılmişleroir. telbe ilk mektep mezunlarile mil tatbikı ile muhasebed lm !. b d 

1 
7~ • ..ı..-1, A!ıı.ı·--'-'-' ~~k let mekteplerinin son kurslarını e yapı a rahane v. e emsali yer erde otu- lad~, sıne~a gı 1 gen en sey- kayet etmektedirler. Avrupa-
... ,,......_ı- '" """'"'ı ~ sı zaruri olan bazı yeni tadilat k b d ı bulm k ka red lmez kı , H:ongreleri ka'lızmıallac cemiye- ikmal eden hanımlar kabul edi 'la b raca ır san a ye a . - ı . ... dan gelen bir çok ayakkabılar-

. b' da R" lecelctir. ve teşkı t ta u bir iki gün için bil deg"ildi. Kaç gündenberi, ga Bıraz sonra perde açıldı. _o- dan gümrük re-Jmi tenzil edı·ı-
ıtı ınaısın , ustempaşa, Talı de ha ı 1 mış ol akt md aıd kukl b la g takale ocalkları kongreleri de Jandark Fransız z r an ac rr. zetelerin itan sütunlar oa: tuz k ar a, aş rıııı e e- miştir. Halbuki yeni gümrük 
Rüsteınpaşa camiinde yaftd- mektebı" Uskumru akını başladı - Masalarınızı evvelden ~. ha~nu .. selamladılar. kanununda tenzil edilen başka 

,.. B 1 k k b 1 tedarik ediniz! Bunlac ıçınde, oyle maskara h' b' dd kt B .. 
m ... ,_ a ı a mı aş amıştır. Hali ki . d ·u·z ıc: ır ma e yo ur. u yuz-
--,,...... Maarif vekaleti Feriköyün- ı · · · ı · · 1« var ınsan sa ece Y ·· Vatman Mustafa Ef. ce bile uskumru balığı sürüsü - ~oeed?~cc;51 ıçın yer eruıı fenn~ e bakım;klagu"lmekten kı- ı den yerli ayakkabılar fiat itiba· 

de bulunan Sen Jandark Fran- girmiştir. Ayrıca Boğazdan 80 zi t~ın .ın~z.. ~ · . "ki . rile Avrupa mamulatile rekabet 
iyileşiyor sız ·-ıektebinin sekizinci sınıfı- kayık balık gelmiştir. Fiatler u Böyle hır ıhtıyatkarlrğa sa- rrlıyo'.: Ya, o m11;111 en, ya o edememektedirler. Yapılan isto. 

nı ikmal edenlerin badema orta 'd l" B-·ket kac goz O"'"atıp bir atraflarına . Evvelki ..,.,;_ f" Sadeddi cuzdur uskumru 20 25 k h1 en U1JUII1 varmış. ~~ " ,.. . . · · tıstıklere nazaran senedebeş mil 
.. ~, şo or n mektep mezunu itibar edilmele- ' - uru versin ki biz sadece görüp ge- dokunulmuş gıbı acayıp acayıp 1i h · k d . 

tarafından . yaralanan vatman rini ve mektebin derecesinin or ııa kadar satılıyor . çeceğiz, ~as~n: sesler çıkarmaları... Yanımda yon ~ ~nce u ura paras. 
Mustafa ~nf efendinin sıhhtiiyi tr.. mektep olarak tesbitini ka- Ufak tefek iflaslar (Zevk onun minıadı' ibrettmı temap.ım- otlH'anlardan biri merakını bir verme teyız · 
ı .. ~mektedır. Sadedddn henüz tu bul etmiştir. oluyor daııdır.) türlü zaptedemiyor: Bu vaziyette Türk san'atkarlan 
.uıamamış, fakat arkadaşı Sami Maarif piyangosu Yıalnız, böyıle bir "mirsadı - Bunların hepsini bir ki~ çok müşkül bir mevkie düş 

1 yakalanmıştır. T" k 'f · tı' tar Son günlerde ufak tefek b.azı ı'bret,.ı· nerede bulmalı'. nH. oynatıyor acaba? mektedir. Şehrimizdeki mevcut 
D• "l"k ) ur maarı cemıye a- 'flA f ışçı ı eser erı fından tertip edilen piyango ge ~ ~slar olmak!adır. Dün adliye Hah, işte bir çalgılı gazino.. - Suratları da bir tuha ca- yirmi bin kunduracı san'atkar-

Diş doktoı;lan cemiyetinde ıecek perşembe günü çekilecek ı~as m~urlugu Asmaaltmda Kapısının üstünde ıkınnızı bir nım.. dan bir çoğu yeni gümrük kanu-
bir neşriyat encümeni tefrik edil tir. Piyangonun tekmil hasılatı hır ma~ıfatu:ııc~, Marpuççu- değirmen, durmadan dönüyoc. Biır aralık, kuklalardan biri, nu yüzünden atelyelerini kapat 

l:ieıtia Hm. ile M. Oavr/lidls ıniştir Encümen dişçiliğe ait fakir çocuklara tahsis edilecek- lar~ bı'. çel:kçının, Beyoğlun- Sözüm ona Parisin meşhur kamından aldığı bir biçak yara mak mecburiyetinde
0

kalmışlar-
pmva yaparken eserleri lisanunıza terciime e- tir. da bır pıyanocunun, Mahmutpa Mulen Ruj'u, havalanıp İstan- sile vefat etti. Aman katilin fi- dır. 

Bu pazarertesi günü akşamı decektir . Bomba ile balık şada bir dantela tüccarının, bu.1ıa gelmiş. Yalnız, bu dönen rannı, öteki arkadaşlarının fer Azerbaycanlı gençler 
'iunan artisleri tarafından o- T"tü I . I I Çemberlitaşta bir mobilyacının, değirmen, ayni zamanda öğüt- yat ve figanını seyredip dinle-
teııo piyesi temsil edilecektir. u n ame esı av ayan ar 1stanbulda bir komisyoncunun mek hassaama da malik mi? o meli ... Bu kuklaların nasıl oyna Şehrimizde tahsilde bulunan 
ıllu piyeste dizdemuna rolünü Bazı tütün şirketleri, amelesi Yalovada bombayla balık av iflaslarına karar vermiştir. İf- nu biraz sonra anlıyacağız. tıldığı akıl erer şey değil ves- Azerbayecanlı gençler dün Azer 

.arülbedayi artislerinden Be- arasında tasfiye yapmaktadır. cılığr yapan iki balıkçı yakalan las memurluğu diğer bazı kü- Dar bir koridordan geçerek, selam .. . Biitün azanın ayrı ayrı bayecanlılar şerefine muallimler 
<ı hanım ifa ~decektir: Prova- Bir kumpaı;ıya bu hafta içinde mıştır. Balıkçıların ellerindeki çük tacirlerin vaziyetini tetkik içeri girdik. Sahneye uzakça bir 1 hareket etmesi, mesela dudak- birliğinde bir çay ziyafeti ver-

e m ktedir ver intiha ederek oturdılk. Bu ların kıvnlışı, gözlerin siizülü- mişlerdir. 

... 
E 

l 
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oglu Hüseyin üst katta yatar ... 
Hüseyin Harbiye mektebinde 
oMuj!u icin perşembe akşam Iarr 
gelir bizde kalır. Yukarıda bir 
patırdı duydum .. Hemen merdi 
ven tarafına gittim ... Bir de ne 
göreyim ... Rahmi (oğlunun is
mi) önde, Necla (gelininin is
mi) arkada elleriMevlevi dervis 

Duman ~ .~:'.::... M~JiK te ~ 
~ :ııbarw Y enıden başla yor ~: 

..... ~:;?.;::: ·~ \":.1l.f?:~'1 t ~ '~ ,._":../ 

tanbuL 

Telefon numarıJan: 

htanbul 39• ', 3912, 3913 

gibi açılmış bir halde birbiriniri. Al ki l d b' k d Dü_kka~lar ".itrinlerini y~rli 
arkasında merdivenden iniyor- aca l ar arasın a ır de a lll.. ma~ı ıle susledıler. Haftanın ıktr 
lar .. Allah Allah Şasırclım F d sadiyatı büyük bir cümbüs yaptı ... . .. - ransızca an- 1 . .. A • 

•%%%%%%%%%%%%e:XXX%X%%XX%X%~ 
ABONE ÜCRETLER/ - Ayol cocuklar! Ne yapı- Zengin bir adamdı Fakat k G k . . d k peklıler, kurkler, lavantalarla , - D . . . . . ço. / enç ız zengın a amın en boyalar e li ·· h r 1 

»ô< Nancy Caroll ve Charles Roger ><><><• 
ÜÇ NiKAH filminden sonra 

taganni ve dansederek 

KABIN ilTER~E 

Y?rsun~_. ··. . elım_ısınız... De- masraf etmekten son derece çe- disine karşı alakadar olduğunu ' Y ~- ' oz a ıs mem e-
dım. Lakın_ ışıtmedı~er .. İnmeye kinirdi. Zevcesinin çok kıy- hissedince: ket mahsulu olmayan matalar, 
devam ettıler ... Önuınden geç- metli bir çok mücevheratı var Be de d d" . . . bu tasarruf haftasının hışmın-

·1 Od 1 · d"l - - - n ' e 1
' sızı sevıyo- dan ürkerek t l fi k tı er... . a anna gır 1• er.:. . dı. Yalnız zengin adam zı;vcesi rum. Hem de bilseniz bu ne ka- . oz u . ra arın a-

Ertesı sabah kendılerıne bır ni sevm!'z, fakat daima hürmet dar samimi ve ciddi bir his. . ranlıklrına gızlendtler. 
şey açmadım. Yalnız nasıl uyu ederdi. işte bunun içindir ki bu Maamafih zengin adam haya Ne yazrk ki .. San'at dünya-

G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı ~00 kuruş 800 kuru§ 
6 " 750 ., 1400 ,. 

12 ,, HOO ,, 270:.' ,, 
•·--

( Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen niiıhalar 10 kuru! 

tur. Gazete ve matbaaya o.it itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinl•rın meı'uliyetini 
kabul etmez. 

duklarını sor~um .. Pek rahat u- kadın için çok masraf ederek o- tm tecrübelerini bilmez değildi. mız, böyle bir hafta idrak etme
yud17kları_nı hıç uyanmadıklarr- na kıymetli mücevherat almak- Genç kızın bu muhabbeti nere- di. Yıabancı tuhafiye mallarr gi- il><><>< ikinci lıüyük ınuvıffık.iyerlerini ilhia ettiler_ ><><><lf 
nı soyledıle~.. . . tan çekinmezdi. Zevcesini sev- den ·geliyordu? .. Bunu tahmin bi bol gümrük resmine tabi ol- ıı-:••••••••••-••c••••••••lllİı.liııİı.iİ~ 

Hemen hızım ~ok.t~ra ı~~ aç- memek~e. beraber ona karşı son, etmek kendisi için zor bir şey mayan san'at metaları, memle- ı 1 tı~ ... Fransızca hır ısım soy!~- derece ıtına göstermeği kendi ı değildi: ketlerin coğrafi' hudutlarından 1 N N 1 N N O S 
dı:. (Uykuda gezen_) A derr:ek ~- şerefini muh~faza noktasından - Kızım, dedi, ben öyle genç geçerken pasaport bile sorulma- • • 

!'ön hararet en çok I! enu 
8 

~ış ... Hemen !edavı lazım .. L
1
a- elzem addedıyordu. bir adam değilim. Hayatta her yan bu devirde açık gözler, yer- ·-~---~---••1••••••••••••••.I. k~n.has!aya ~ır şey aç~ayı'.1···· Genç yaş,ta olmamakla bera- ~eyi açıkc.a konus.mak tecrübe- li san'at malı diye bize halis ı t•h 1 ~·~- -ı 

d rece idi. Bugün rusg•r lodo.- S l t k d d "' n ı ap -.! Pek yakında ~-<ıectk han bulutlu olıcılınr. _mır erı ~ vıye e ecegız ~ye- her zengin adamın gönlü ihti- sini elde ettim. Fransız, İngiliz mamfilatını sür 11"1~" . .........,.,_. ___ ı--; 

Bugünkü hava 

""=============:; lım ... D~dı ... Başladık .. Bu gune yarlamış sayılmazdı. Onun için bana gösterilecek mekte elbette devam edecekler- Bir balonun hususi neşe , .• ht-

1
,.. 

1 
kadar hı~ daha olmadı amma... Servetin kendisine verdiği muhabbetin neye istinat ettiği- dir. yıcını, hızırıınun oturduğu köçlik 

Haftanın yazısı D~~or ?ır buçuk ay ~e~am ede- kuv::etten emin olarak kalbini ni de bilmez değilim. Ah, bu Bu hal kalpazanların san' at Belediye intihabına sıralar, nuranur zlyı ve ışıklar ... 
11.. ------------...!- c_egım dıyor.Haftada ~kı defa ge henu: yaşlan~~~ta?. çok uza~ zenginlik . . Zengin adam herke filemine burnunu sokduğu gün- P A R ı• S 

Geçmiş olsun 1ıyor ... ş;:ınga, masaı f8;1an ya- oıdugunu duşundukçe kendı se karşı itimatsız olur.. den beri böyle oıa gelmektedir. kaç kişi iştirak etti? 
. . . . . . . P~?'or. ~men ;:\ll~_h hır ~aha kendin~~ . Maamafih genç kız teminat San'atin keşküllü tüfeylileri ka-

Şışlıde ıyı bir aılenın akıllı gostermesı~ ... Çun~u e~endım... - Boyle olmıyacak, derdı, vennekten çekinmiyordu. Genç IUbeladan beri böyle o-eçinmek-
u~lu bir oğlunu tan~rım. Şim- Bu hastalrgı:.ı teh1_ıkesı'. pence- insana a~'.k ~a lazım... ~rkekleri · değil, onun gibi yaşı tedirler. "' • 
dı.artı~ yaş_mesclesı kol~y .t~h rede fal~n duşermış d'.yorlar.. .ze.vcesını sevmen:ıış,. seve~e ılerl~~iş ~i_;.e~keği sevmekte te Nafakasını böyle tedarik 
mm edılır hır şey olmadıgı ıçın - Sız merak etmeyın efen- mıştı. Esasen bu ızdıvaç hır reddut ettıgını o kadar güzel ve d b yt n1 k d k 
b ık· ld 

30 
·ı d. 

1 
G · 

1 
nf · d. ·d· z . e en u şe a ar o a ar co 

3~ ı a ~nıb?r~ a~a B" ~ e ırı;;·· ~er ınş~ laGh.... :;ıe aa~ ~~ .ıvacı ı ı. .engın ak o k~.d~ kanaat _verici_ bir suret- türedi ki, her gün, her adı~da 

karasın a
1 

ıra a~ ırd .. Kır ıı ld"am u sıra a elın hanım am _:ış. 1 ı tıyacını 1temı.?. eu:ıhe: te soyluyordu kı zengın adam: onlara rast geliyoruz. San'at, bu 
çu sene o uyor, ev.en ı. en- ge ı... te manı ere rast ge ecegıne ı tı - Peki dedi peki Sana i- t.. d"l · "d 1 · · k 1 · 
d

. b" k D - · · . . 
1 

· d ' '. · · ure ı erın mı e ermı, ese erı-
ıne uygun ır arısı var. og- - Affedersınız ... Sızı yalnız ma vennıyor u: nanmamak kabıl değil.. · d k · · k lm b. 

ru dürüst, helal !'i?: emmiş bir bıraktım! Dedi... Kayın veldesi - Her şey para ile almır, di- Ba§lıyan aşk çok zaman de- :ıı oythurmad 
1~~lnd. ukr~ uş ır 

taz k·ıd·-· d b kalb. · d ··1 b"l . S ·d... . . ımare ane egı ır ı .. e. çe ı ıgı zaman: yor u, ana ını egı se ı e vam ettt. ev ıgı kız ıçın mas- H .. k d - b · k 
Birbirlerini de çok seviyor- _ Gecmiş olsun! Dedim ... her halde.v.a~tini verecek bir ka raflar etmekte çekinmeyen zen h"k' er gun ° u ug~muz 

1

~ ço 
lar ... Halleri vakitleri de yerin- Güıerek dedi ki dm bulabılınm. Hem de bir te- gin adam günün bir kaç saatini 1

1 a~e, roman, ı5a· n;ye ı;ı .frr: 
1 de. A B f . sadüf zengin adamın karşısına onunla geçirirken: a~ dtıy~trohe.serd~rlın e se;gı1 erı . .. . . - man ey endı! Çat- gene bir kız çıkarmıştı. _Şimdi e kadar he ara mız e, teş ır e ı en resım er, 

Bır de uç aylık bır bebeklerı !ayacağım .. Hayatımda yaptı- İ t d" - · "b" b. k G k "!. .. .. P P ve alafranga tuvalet yapan mu-
var .... Onunla eğleniyorlar ... A- ğım yegane sersemliğin cezası- ·· , s le ıgı b~ı kı ırk. bız. n1 enç, ~zanmak ıçm ne bu yük m~hru- sikim iz de hepisinde ekspres 
ilenin saad t" ye inde B" k . . guze • şen ır ız ı unu a ge mıyetlere katlanmısım dıyor- .1 r' . .. ~ ! . r . ... ır aç nı çekiyorum ... Sıze çabuk anla- çecek saatleri düşündükçe zen du halbuki sevilen bir' ene ka postası e reng dıyarından ge-
~ e~vel ışıttım kt; karı koca tayım .. Ben hasta falan değilim. gin adam kendini yirmi aşında dı~ i in ara sarfetmen1n ·zev - len yabancı bir çeşni, bir taklit 
ıkıs: bır?en hastalanmış; Ne has Bir kaç hafta evvel Rahminin a~k ve hulya peşinde k:c .. n bir k" . ç_ dP. h" d" z - kokusu var. 
taJıgı dıye sordum Kımse ta- d • d b · ··ruı· ·· · . . ~ .,.. mı şım ı ısse ıyorum. . ev- . . . . 

. d d" K" : . . . k" o ası!:1 a ır ~ tu _ışıttım... genç gibi farzediyordu. cem için sarf ettiğim parayı yal Bu; nakıl, ıntıhal facıasıdır. 
yın e eme ı. ımısı sınır, ı- Çocugumuz dogdu dogalı ayrı S ' t · · 1 d k · · ·d k" · · be · h ı .. .. - -- - - - - - nız kendi şerefimi muhafaza gi- an <ı eserını asın an o uma 
~ısı~ e, mıısı yın asta ı odada yatıyoruz. Çunku ben va- ma bir şey getirdi... Necla ile b" be h d b" d"· ·· il h g·ı tecrth eden halk ve san'at yi-
gı dedı Fakat muhakkak olan k·tı· k. · k Ik ı Y u e ır uşunce e a-··• .k. . . h t 

1 
ğ . 1 1 va ıtsız ~yar.. a ıyo- Hüseyin arasında bir münase- reket ediyordum. ~Halbuki bir ne bunun içindir ki, yerli mala 

~~ varS 1d~~ı.nı':1 ::ı a .1
1 

ı akf ru~ .. Adamcagız· ~y_a':1dır- bet olmasın!.. Vakıa aptalca bir kadın için para sarfetmenin zev rağbet ve itimat etmeyor. 
~f·in z~v a~!~me:ne~ l~z~mo e~ maga ma~al Y0~. .. hı~ışı~ 0 - şey amma aklıma gelince uy- kini şimdi duyuyorum. Haydi etabli vesikası alan 

, fil1 kalk~ •tt· Fiİh !t daya geçtım. Guru tu uzerıne kum kaçtı ... Kalktım. Tam oda Zengin adam mutat vakitte san'at eserlerine dokunmaya-
1 iki.. . h ~ 1:·· ~a k.alktım. odanın ~apısın~ arlık et kapısından çıkarken bir çıtırdı evine o-eliyor hiç gelmediği ya Iım ! Fakat, hergün yığın yığın 
1 ren~=c~s "ki~ du ;:.r.- tım ... Bır şeY'. ~oremedım ... Fa- işittim ve odama doğru birinin hut ge~ kald;ğı olmuyordu. ' san'at dünyamızı istila eden bu 

1

1 İkisi de pü!ı~,·e id~e~ya Be.;;J. k.:ı-t r AJ~h bılır ya_! N; ~alan gelmekte olduğunu. h!ssettim. Fakat bir gün zengin adamın frenk malı, mühtedi san'at e-

p
ek i · kabul ettt·ıer p. rd" .. soy ıy~ynn. Çocugun a ıs~ı Kapının arkasına sındım ... Ka- alacaklılarının mahkemeye mü serlerinin boğucu bir gaz duma-

yı • a osu- Rahmıden kıskanıyorum .... Şup pım yavaşça açıldı ve Necla ara ·kl · d uld o "b" b alt ··ıd·· ü ·· h mü asıp ta salona giderken ço- h 
1 

d. D - k k . racaat ettı erı uy u. za- nı gı ı un ıcı,. o ur cu ava 
• . k 

1 
d .. tt.. e en ım. ogru yu arı çı ·- lıktan baktı ... Sonra yukan çık- mana kadar itibarına hiç halel sından ne zaman kurtulabilece-

cug~ annesı o umu ur u ve tım .... Kızın odasına gittim bak mag-a başladı Ben de onu gayet g ı · d · d. bo 1 • -· ? , kulagıma · K. k T od · e mı yen a am şım ı re ar.- gız ... 
· tı!.11. ımse yo :··. ~m ad~ ihtiyatla takip ettim. Merdiven nı veremiyordu. . 

Elif NACI 

Yeni belediye kanununun ilk 
tatbiki münasebetile, 54 vilayet 
ten intihaba iştirak eden kadın 
ve erkek müntehip adedini ber
veçhizir derç eyleyoruz : 

Kadın Erkek 
Adana 2658 4181 
Afyon 832 4745 
Aksaray 1172 2134 
Amasya 1144 2987 
Ankara 4128 12435 
Antalya 2170 3573 
Artvin 575 736 
Aydın 4585 7137 
Balıkesir 6543 13444 
Bilecik 2634 3364 

Kastamonu 1862 3832 
Kayseri 5258 7636 
Kırklareli 2946 3302 
Kırşehir 889 2187 
Kocaeli 4938 5551 
Konya 8214 10999 
Kütahya 6472 7898 
Malatya 563 4587 
Manisa 2926 7120 
Mardin 
Mersin 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siirt 
Sinop 
Sıvas 

1250 
1936 
3240 
350 
328 
555 
358 
551 

4516 
3533 
7794 
1753 
2483 
3506 
1463 
3213 - Hastalıktan bahsetme! donerken Rahmıyı gormeyeyım den cıktı. Ben de çıktım ... Doğ- B f rk · K 1 

Dedi... mi? .. Bana arkası dönük merdi- ru d~dının odasına gitti ve ka- . l ,11 ela ettı.b. furl~ukmasına v d · · A m · · .. ım can o mıyan ır e a et. ı T 1 Şebinkarahisar 
Allah Allah, bu ne garip şey! ~n en ınıyor.. m ~ g~r~p pıdan baktı.. Ben artık muste- F k · · b.. ··k d - Sinema - iyatro Tekı"rdaii" 2267 

bir halde Sornnanbuı g·bı · . . L"k" d"" a -at onun ıçın en uyu ar ~ 
Oturduk ... Hasbıhal ettik ... De- . ··· • ·· rıh :dım.. a. 1~ oneı:ken ora: be ~u oldu: - Tokat 1333 

722 1262 
4604 
4369 

2760 
2363 

reden tepeden modadan po'ı"tı· Ellen açık ... Ben onu muhafaza dakı vazıyetımı nasıl ızah edebı ,,,. hk .. d İs. B. DarOlbedayı· ' • " · · k d ·d ·k K . . ıha emeye muracaat e en Trabzon 823 
katlan bahsettik ... O sırada hiz- ıçın ar as1? an _gı eı en:·· .. a- lırdım ... Hemen uykuda gezen- alacaklılar arasında bir de ka- Yozgat 741 
metçi geldi... Beyin ve Ham- y~~ valdeyı aşagı~an gelır gor- !erin veziyetini ?ldım .... İnmeye dın vardı. Bu kadın elindeki ve- temslllerl mı11: kulaklarına bir şey fısılda- dum ... Ne yap:ı-ca_gı.mı şaşırdım. başladım .. Merdıvenlerın alt ha- sikalal'la tam elli bin frank ta- IST•ıııBUl Hl cnlTfll i~~!uldak 2~:;0 
dı. ikisi de itizar ederek çıktı- Ben de Rahmı g~bı. poz aldı~ samaklarına ~elirken kayın val lep ediyordu!. . illi ll.&oLll Bu aktım 

• ··· . .. .. b"' 
1 

· ld b" b.. . . . . . u kadın. zengın a anım gon lilR L ' • \"'lK B 19605 
cocuaun annesı olan hanım gel gunu ta 11 rnyın va e ıze II - Ayol delı mısınız nedır ·· · h k "'' " ursa . ,, d D kt ld" lune aşk ve eyecan veren ız- llEVRILnl C b l"b k 
di .. Ve hazin bir eda ile anlattı ... ş~y ~çma ı... o or ge ı v_e bu ~a~ ? .. De~i. B_eı;ı s~ımam~ül dı. Kendini seven adamın mes' e e ı ere et 453 

3218 
2985 
3217 

11194 
2424 
4258 

lar gittı"ler Onlar gider gı"tmez ve odalarımıza gıttık... Ertesı deye rasgeldım... B . d .. ~ ~~ ~ij >aat 21.30 da Burdur 1386 

- Ah yavrum Başımıza ge- şımdı beyhude yere şırınga yı- taklıdı yaptıgım ıçın bır şey soy d k"k 1 d ·· d" - · Af '.' tablo .ı perde Çanakkale 3458 ·· · du r 
1

, ut a ı a arın a goster ıgı za T.rihi pi,eı C 
Ie;nleri b_!lsen! .. B~~e nazar. de~- yıp ruyo um. . . lemedim .. Necla d_a söy emedi ... tan istifade ile böyle bir takım 1 11 Yazan: _ankırı 823 1731 
:lı... Evlatlarım goze geldı. Kı- Bu esnada Rahmı Bey geldı. Ondan anladrm kı, ~ da kayın senetler almağı unutmamıstı. llll 'ıü,.hlp Zade Çorum 2753 2568 
min gözü ise kör olsun.... - Kusura bakma kardeşim .. valdeden korkup benım gibi ha CelAl Bev Denizli 2684 7001 

_Hanımefendi!. Aman izah Biraz işim vardı .. Dedi.. İçeri reket etti. O gü~ bu gündür iğ- Dün evlenenler 
11111111 

un~~m:kş~~ Diyarbekir 299 2367 
ediniz pek merak ediyorum... bir hizmetçi kız geldi ve gelin ne yemekten halım harap!. 0 .. B •1 bel d" · d Jeıhdc ten- Edirne 3868 5409 

- Dinle yavr_lfl11··· Yirmi gün hanım~ çocuğun yanına çağırdı.. Bir az sonra gelen g~li'.1 ve un eyog u , e ;;~su~ e_ zılar. Elaziz 324 1793 

Damları albnda 
Böyiik Fraıısız filminde gôz ka
maştırıcı bir çerçeve teşkil ediyor 

Bilmecemiz 

bllmecenıl;ıln hRtr er!ifıı. l .ı 

f~kli 

t., 1 1 

ı =I• • I ' •', 
-ı •ı • il 1 - . ,_ 
--1 •• ,., • 

-ı-1 il • -
1 . , Bı 1 

1 -ı· ı•j 
1 t 1 il 

Hugiinlıiı fJllmecen.i: 

Soldan sağa ve yukaı· dan aşa!':• 
1 - Bir vilayetimiz (9). 
2 - Genişlik (3). Büyük (3). 
3 - İdamet (2). Jfo,a (2) 
4 - Göğüs (4). Taz< degil (4J. 
5 - Uzak nidası ( 2). Sonuna hir 

(1) gelince demir tel olur (Z). 
6 - Arı reçeli (3). Laf ( ~) 

7 - Nota (2). Nota (2). 
8 - Ziraat a!eti (9). Hükii n'iar 

çadırı (4). 
9 - Sonun• bir (1) gelinct Mısı· 

ra gider (2). Sonuna bir (1) !(elince 
adilik olur (2). 

10 - Arka (3). Çalgı (3 ) . 
11 - l'erd~ (9). 

kadar oluyor. .. Oyle ya bu gün Rahını Beyle yalnız kaldık .... kaynana hanımlarla bırlıkte Zaruhı Hanım, Zar~h ; . e 
tam üç hafta ... Bir perşembe ak- Etrafına baktı ve alçak sesle an hepsine veda ettim ve giderken henre_ H. Osman e~, Arıantı,'.1~ Dr. A. Kutı•el Erzincan 

117 1579 

~amı gece uykum kaçmıştı ... lattı.. kayın valdelerinin kulağına: H. Nıkola ef; Amıle H: Hulusı Erzurum 1519 3013 İcel 973 
Saat ikiye doğru odamdan çık- - Birader! Bir budalalık et- - Geçmiş olsun!. Merak et- B. Sol H. Hurş B; Bolisıya H. Cilt. l"rcıı~i, llclsoğukluğu ,e Eşkişehir 2627 2392 İ;parta 43997 
tım ... Hepimiz orta katta yata- tim ... Cezasını çekiyorum .. Bun meyin!.. İn~allah görmemişe Avram ef; Sınora H. Mordohay ademi iktidar muayene ' " clekırilc Gaziayntap 425 8426 İzmir 21370 

i 1 ı i 

6JOG 
30848 

2191 rız. Yalnız. ~ocuğun dadısı olan dan ikiüç hafta evvel bir gece o dönerler! .. Dedim ve ayrıldım .. ef; _-Hi~~et H. Ahmet Muhtar tednlhaııc, i . l<arıkôv llörekçi fınnı Gireson 1310 1959 Kars 12-14 
Matmazel ile rahmetli kızımın damda otururken şeytan aklı- FELEK B. ın nıkahları kıyılmıştır. srru•111d• No. 34 Gümüşane 368 1949 reye iştirak etmişlerc\ir. 

-INapolinin geceleri de akşamla-1- - Siz de pek mes'ut olmama lnüşü çok güzeldi! Bir an geldilsıza~lZankafüimi kaplamıştı lokşamaya, gözlerimin }asnıı 
romanı: 65 · b ~ ,~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rı kadar nefis!.. lısınız?... ki, unlara bakamıyordum, bak- da ondandı! .. Bu anlarımda da silmeye başladı. Ve .. Mütcm .. -i Dedi. Bu hüküm ve .. Bu suali ile bü tıkça baş dönmesi geliyor; de- Paşa abus, nefret verici, iğ- diyen gözlerimdeki yaşı dindir-

• tv-.... ·~. •/ • .. •• 

Bes hasta var l 
- Nasıl isterseniz?.. tün yaramı neşterlemiş, kanat- rin, ciğerlerimi havalandırıp ka ı·enç, tırmalayan, horlayan, vah mek, içimdeki feveran!: hüznü 
Bir an sonra .. Onunla bera- mış, ve.. Ortaya açıp saçını!! burgalarımdan dışanya döke- şi bir yüzle gözlerimden hiç ay sindirmek için bir çok seyler 

ber balkonda yemek yiyor, ko- oluyordu. Bundan sonra, ben de cek kadar uzun ve kuvvetli ne- rılmıyordu. Ve.. Hissediyor- söylüyor, vücudünü yavaş y:ı 
nuşuyor, sarap içiyorduk. O,. fazla içmeye başladım. Zaten, fesler almak ihtiyacını hissedi- dum ki onun elinde bir esir, bir vaş vücudüme yakınlaştırıyo 
çok içiyordu. bana da boyuna ka paşa ile şarap, !)aınpanya içme- yordum. oyuncak, bir aletim! sıcaklığını damarlarıma veri
dehini uzatıyor: ye alışmıştım· Fakat, viskiye Bir an, galiba bütün bütün Bu kin, bu nefret, bu gayız yor, dudaklarını ellerimin üze

- Henüz bir ş,ey içmedin.iz... pek ağız uydurmuş değildim. kendimi kaybeder gibi oldum, ve dehşeti bütün sinfrlerimde rinden dolastıra dolastıra kol " 
rlen edebiyattan, Avrupada gez- tan~ışı_~· .. '. .. . Diyor, içiriyordu. Yemek bel- Yemekten sonra, Hans Val- zihnim hiç iş,emiyor, başım boy duyduğ~m ve.. Muhayyelemi rımdan yuk~rıya çıkarıyordu. 
<ligi ve beğendiği şehirlerden Dıye ustuste teessufler ettı. ki üc saatten fazla sürdü. Her ter: numa ağır geliyor, gözlerim ka- dolduran Cahidi bütün varlığım Ve .. Garip bir haleti ruhiye, 
uzun uzun bahsetti. Benim Maamafih, çok sıcak kanlı, :\eyden konuşuyorduk. Bana - Viski emretmez misiniz?. panıyor, hayalimda yalnız Ca- la arandığım bir saniyede,Hanı garip bir sinir buhranı da gitgi-

EtemlZZET 

Tiirk olduğuma bir türlli inana ge_nç, _gü~~l._bi_~ ~.daı:ı:dı. Öyle ~e bir parçacık hayatından, genç, Dedi. Kendi kendime: hit dimdik duruyordu. Valter, de bana hakim oluyor; onundu 
mıyordu: . . . mız ?ır gortı11;uşu, .. oyle saf hır kendisi için ideal bilerek sevdi- - Oldu, olacak... Hans Valter: - Sizi soyayım, yatğmı:ta ya daklarmın göğsüme, gerdanı-

- Hayret edıyorum., -~ız. bır kalbı .v~rdı kı .. Guneş batıp, or ği fakat evlenemediği bir kız- Dedim. - İsterseniz sizi yatağınıza tırayım!.. ma çeneme ve bir an sonra da ... 
Türk kadınısınız ha .. furkıye- talık ıyıce kararıncaya kadar ko dan bahsetti; onunla geçirdiği - İçelim... götüreyim?.. Dedi. Hic onunla meşgul de- Dudaklarıma çıkmasından kor-
de. demek böyle karlınlar var... raıstuk. .. ... istıraplı aşk gün ve gecelerini Bilmiyorum, ne içtik, ne ka- Dedi. ğildim. Ne 'söylediğin~ kim ol- kacağım, çekineceğim yerde 

Diyordu. Ricare adam Tiirki- -. Yemegı beraber yeı;ne~ıgı anlattı, anlattı!.. dar içtik; içtikçe içimi döküyor, - Fena olmaz!.. duğunu, ne yaptığını bıle farket hazlanıyor, o ateşli dudakların 
yeyi ve Türk kadmlarmı hala mıze Prenses .Hazretlerı musa- Bir ara, bana da: sanki genç konsül kırk yıllık Ve .. Beraberce kalktık, kolu meyordum. Bana odamda hif!- dilimi dudaklarrmı iyice kavra-
Viyana kapılarını saran yeniçe- acle ederler mı?.· - Kocanız size nazaran çokıiçli dışlı ahbabımmış gibi bütün ma girdi, beni odama götürdü. metimle me~gul herhangi bir masını ve bütün viicudümü bir 

1

-iler zannediyor. Dedi. Çarçabuk anla§mış, ko- ya§lı... istırabımı, bedba.htlığımı ona Sarhoştum. Sarhosluğumu bili- adamım g-ibi _geliyordu. Sarhoş yangın alevine vermesini iste-
- Sizi bn halde gördükten nuşuşlarımızdan hoşlanmı§tık. Dedi. ıaçıyor, anlatıyor, hüzünleni- yordum, bıraksaydı yıkılacak- Juktan mı, yeısteıı mi neden bil yordum. 

sonra ltic süphe yok ki gele- Biraz, olur mu •. Olmaz mı?.. - Tam yirmi sekiz yaş far- yordum. O da benimle beraber, tım. Fakat, yine biliyordum ki, mem? .. Bir aralık gözlerimden Bu isteyi~ te bir kinin susuz-
ı..ek v~z ko~j('mi İstanbtrİda ge- Filan demekle beraber, kabul kımız var.. . belki benden daha çok ic;iy-0rdu. bu sarhoşluk daha ziyade içim- ya:; boşanmaya ba!<ladı. luğu, bir nefretin hızı; bir in-
rireceğim... ettim. Dedim- Hayretle: Ay çok giiııeldi, manzara c;ok den. hüznümden, yaramdan, Ca Hans Valter: tikaının emeli, rahatlığı ve bo~-
. . . Bfr ömür farkı!.. ·· ldi, yıld12'ar çok giizeldi, bitten geliyordu. Bütün dertle- - Çok mustariı1siniz... luğu vardı. Paşaya hiyanet et-

. - · (Bitmedi) 
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Fener-G. S~ray 1-le 
berabere kaldılar 

Balıkesirde şeyh oğullarının tevkifi/ ismet Pş. Gazi Hz. ile· g·örüştiiler 
o 1 · '" 

------------•• (Baş tarafı biıinci sahifede ) inhilal eden milli müdafaa- ve 
(Başı birinci sahifede) tedarik ettikleri köyün üst tara nemende geçirmkte ve orada as Dahiliye vekili Şükrü Kaya, killıg ne nar vekilı Zekai I 

kat ilerilemektedir. Şeyh Halil fında, bir orman içinde çalı çırpı kerlere talim ettirmekte idi. Gazi ayintap meb'usu Kılınç nafia vek.Uiğinc Adana Md: 

G l l 
. tagayyüp etmiştir. Taharri edil dan bir çardak yapıyorlar. Çar Mürteciler Sancakı şerif tabir Ali, Sinop ıneb'usu Recep Züh- usu Hilmi Berter tayil'l el 

alatasaray 1 ar zayıf hır takımla sahaya mektedir. dağın bulunduğu orman Manisa ettikleri bayragın etrafında dö- tü, Kütahya meb'usu Recep, Ay mişlerdir. Bu tayinler Reis 
k l v • • d l İzmir, 26 - Ahiler köyünde ile Menemen. arasındadır. nüyor ve zikrediyorlardı. dm -neb'usu Reşit Galip, vali cümhur Hazretlennin tasdı.kı 

Çl ma arına ragmen Jyl oyna 1 ar. yakalanan iki haydut" Mene- Mehmetler ve Hasanlar bu KAHRAMAN KUBLAY B. Muhittin ve polis müdürü Ali na iktiranetmiştır. 
Fenerliler fırsat kaçırmakta yarış ettiler men,,e getirildiler. Müddei umu çardakta zikirlere başlıyorlar. F h . K l B d h 1 Rıza Beyler müstakbelin meya- YENi VEKİLLERE TEBL 

· mi Hidayet B. tarafından sorgu Tam on gün bu çardağın içinde e mı up ay ey er a nmda idi. 1 GA T . mürtecilerin üzerine atılmış ve · z k'" H"l ya çekildi . kalmışlar, zikretmişler Recebin Ismet Paşa kendisini karşı- . e aı ve ı mi Beylere ye• 

f 
.,.., Şerirler cürümlerini itiraftan on beşine müsadif olan salı gü- ikisini göğüslerinden tutarak: layan zevatla birlikte gardançık vazıfelere ~ayinleri dün akşa· 

çekinmediler. Haydutlar derhal nünii beklemiye başlamışlar. O - Silahlarınızı teslim edin, tı. Başvekil motöre binmeden ~lgrafla vılayetlere bildirilr:ı' 
mahkemeye verilcekler ve ceza- gÜiı faaliyete geçmeğe karar ver vatana hiyanet ediyorsunuz, hal evvel etrafındaki gazetecileri tır. , . . 
larım göreceklerdir. mişler ve gece yola çıkmışlar- kr iğfalden vazgeçin!. görünce: Zekaı ve Hılmi Beyler t 

İzmir gazeteleri Menemen dır. · Demiştir. Bu hal karşısında - Ankaradan sizlere selam günten itibaren yeni vazifeler 
hadisei hakkında şu şayan,,dik- haydutlardan birisi mavzerini diyerek motöre bindi. ni i aya başlayacaklardır. 
kt r 

MENEMEN CiVARINDA ismet Paşa refakatın· dekı" Yeni Nafia vekili Zekai Bf 
ta silatı veriyorlar: ateş ederek ~eh · K 1 Bc-Müsellfilı haydutlar sabaha kar- mı up ay zevatla doğru Dolmabahçe sa- e~~elce ~üteaddit vekilliklere. 

Menemendeki irtica hadisesi şr Menemen civanna gelmişler- yi ayağından yaralamıştır. Yara rayına gitmiştir. Cumhunyet Halk fırkası Ao 
tahkikatına devam edilmektedir dir. Bu sırada sahte Mehti ve lanan zabiti.miz mürtecilerin ya- GAZI HZ. NEZDiNDE na !11ü~et:iş~iğinde bulunmuş\ 
İzmir müddei umumi muavinle- Peygamber namını kendisine ve nmdan ayrılmış ve geriye doğru G . H d k" d . 1 . degerlı hır ıdare adamı olara 
nn. den Fuat B-le Menemen • iki üç adım atmış ise de yarası azı z. sarat a ı aıre enn t t Meb' ı d 

-J ren Emrullah ·ı d . M h d d"" balı p ·ı anınmış ır. us o ma aı og u ervış e - nın tesiril d"" ·· t"" e un sa smet aşa ı e 1 Ad 1. · "d" müstantiki ve ceza hakimi Bey t · . d ki h d .. ""'h e oraya uşmuş ur. .. .. .. 1 di evve ana va ısı ı ı. me ısının e ay ut muse..... D . M hm 1, goruşmuş er r. 1 
ler müştereken tahkikatla meş- arkadaşlarını kasabanın dışında ervış e etme unu yara Bu mülakat saat 12 ye ka- BAŞVEK L SULTAN AH· 
gul olmaktadırlar. bir yere gizlemiştir. Kendisi ka 1~ zabitimzin yanına gitmiş, be dar devam etmiş ve Başvekil t MET PARKINDA 

Altx müsella'h haydudun çı- b . . b km tinden bir bıçak çıkarmrştır. Bu ög"leden sonra daG "H . .. smet Paşa dün Gazi Hz. il sa aya grmış, vazıyete a ış b' ki K 1 B . b azı z. ne mu ·k· · ··ı·k d 
kardığı hadise yapılan tahkikat ortalığı mysait görmüş, tek- '.~a a. up ay eyın aşını laki olmuştur. ı ıncı mu a _atın ~n so~ra sa< 
la, gun·· ger-tı"kr-e daha fazla te- ehrin dı ıkarak k govdesınden ayırrnıs ve başını İk" . "'~k 1 on altı buçuga dogru guzel lu ~ ~ rar ş şına ç ar a- • . , . . . ıncı mllld at arı saat 16 ya d bT "f d b"l ·ı 1 
nevvür etmektedir. Şimdiye ka- daşlarını almış sokaklardan ge- ayragm tepesıne geçırmıştir. kadar sürmü.,tür Bu mülakat va an ı ıstı a e otomo 

1 ı e Şerir bu hareketinin din nazarın 1 d M f~ A·bd."lhal"k B - tanbul cihetinde bir gezinti)' 
dar yapılan tahkikatın verdig"i çerek camı"ye gı·rmı·şıerdir ar a usta a u ı e · da iyi bir şey olduğunu söyle- · · M r k"l f .. . : mış ve Sultan Ahmet parkır 

Ftrıtr-Galatasaray maçından bir enstantane netice, hadisenin ~s.ı~-~ş~dığı HALK CAMiDE iKEN miş, gene z;kre ve bayrak etra- yın. a ı~e hvel akelıneMt~~dınfı u: halk arasında dolasarak gez 

G
.. 

1 
d be . b kl 1 f . - .

1 
b . nı ve ne suretle bıttıgını şoyle- B d h lkı b" kı f .. • _ zenne mun a a an u a aaı mı"ştı"r · 

un er en rı e enen erın ayagı e eraberlık sayısı- ce izah d" . u srra a a n ır smı ca ında donmeae başlamıştır ·11· k"l · b 1 · e ıyor " · mı ıye ve a etı mevzuu ahso D .. k"" ··ı·k 1 d 
Fenerbahçe - Galatasaray maçı nı kaydedebildi. Çünkü cidden · mide bulunuyormuş. Müsellih G~nç zabitimizin şehit edilme muş ve Başvekil Paşa bu husus un u ~u a at a;m. da ._ 
nihayet dün icra edildi. Bilhas- gol yapmak dün bir mesele idi. MANl.S~DAN HAREKET si yirmi dakika kadar devam et·. ta Gazi Hz nin fikir ve mütale- yunubahumuml ıye mesel. esı epme 
sa Galatasaraylıların hazırladık Fırsat kaçmnakta Fener muha- Altı kışı bundan on gün evvel · · · zuu so muş ve smet aş 
l 

. M . d mıştır. alarmı almıştır. b hus t G . H . h 
an. sürpnz az daha semeresini cimleri adeti yanş ediyorlardı. anısa an hareket ediyorlar. I u us a azı z. ne ıza a 

venyordu. Nihayet oyun karanlrkta lıera- Bunlardan dördünün adı Meh- KiSi KAÇTI HAiNLER YENi NAFIA VE MÜDA- vermıştır. 
Fenerbahçe ilk devreyi mağlup berlikle bitti. met, diğer ikisinin adı da Ha- TEPELENDi FAA VEKiLLERi Gazi Hz. dün geç vakta k< 
b~r vaziyette bi~i~ti._ Fakat Dünkü oyun Fenerbahçe için sandır. Yani dörtler ve iki Ha- Haydutların beraberinde bu- Neticede Nafia vekili Zekiii dar sarayda dairelerinde me• 
bılhassa oyunun ıkıncı kısmı .. b" ti d ""ldir K d" sanlar İki Hasanlar henüz ço lunan iki Hasanlar henüz çocuk Beyin Müdafaai milliye vekil.le gul olmu~lardır. 
çok entresan oldu. Fener.bahçe J':n ~:Y~: b': ta~la · be~;b~~~ cuk d~~ecek bir yaştadırlar~ denecek yaştadırlar, bu kanlı tine tayin ve yerine Adana meb GAZI HZ. ISTANBULD/. 
t~kımı çok gayr~~.sarfettı. ~e kalmak bir çok Fenerliyi mem- Dört Mehmetler ise yaşları krrk vak'ayı görünce korkmuşlar ve usu Hilmi eByin getirilmesi te- BiR KAÇ GÜN KALA-
nıhayet beraberlıgı olsun temın nun etmemi tir n· f beşi geçmiş adamlardır oradan kaçmışlardır. Bir kısım karrur etmiş ve Gazi Hz. nin CAKLAR 
ede~ildi: . • Galatasarayfııa~ 6l~rk~:: ~a~ Mehmetler ve Hasanı.:r Mani halk ta derhal oradan çekilmiş !3sdi~le~ine iktiran ederek kat- ~azi Hz .. :'1in şehrimizde d< 
. Şımdı maçın tafsılatına geçe- libiyeti kaçırdıklarından dolayı sanın bazı köylrine gidiyorlar. ve evlerine gitmişlerdir . ıleşmıştır. ha bır kaç gun kalmaları ve so 

hm: gayri memnundur, bir kısmı da Bu köylerin isimlerini şimdilik Bu feci vak'a üzerine yüzbaşı İSTANBUL 26 (A.A.) - ra seyahatlerine devam edere 
D Ragıp Bey kumandasında bir ~ustafa_A~ülhali~ ~eyin Ma Ankar~ya avdet etmeleri mut 

• ün ?.ava. çok güzeldi. Rüz- b~raberlikten memnundurlar. yazmamağı muvafık buluyoruz. müfreze oraya yetişmiştir. Ra- lıye vekaletıne tayını üzerine temeldır. 

= ı:ıı:r ve gune~ın olmıı:ması. her B.ızce doldu~ ve. ~ar~ antre İsim yazarsak tahkikatı işkiil et ıkı takmıa bır avanta) verıyor- bır taknnm böyle ıyı bır netice miş oluruz. Bu altı arkadaş köy gıp Beyin kahramanane hareke-
du. Saat üçte önde İstanbul şan- alması Galatasaray için kafi bir lerden birinde geceliyorlar. Bun ti ve dirayeti sayesinde hainler : 
piyonu Fenerb~ç~, .arkada Ga- kazançtır fikrindeyiz. Geçen se- tar silahsızdırlar. Köylülerden. tepelenmiştir. 

,., 
la~asar~y beş hın kış,ı kadar talı- nelere nazaran temiz oynayan silah tedarik ediyorlar. ŞERiR NE DiYOR? 
mm edilen taraftaı1arının alkış- ve berabere kalan her iki takı- Yaralanan Mehmedin ifadele 
lan,yaşanidalanarasındasaha mı tel ·· ederiz. SILAHLARI NEREDE BUL- ri çok gülun·· çtu··r .Bu şe..:r kar-

Ha 
DULA Şehidi maffer Kab/ay Bey •u .,, 

YN~ çık~Bar.d. kem Harbiyeden BEŞiKTAŞ-VEFA MAÇI Artık M hm tlR. . ... d maya çalışırken şakağından gi-
ıyazı ey ı. B .k V f . e e enn uçun e b~zı.~~~selerin camie geldikleri nm bir ku ..... unla yaralanmış ve 

eşı taş- e a maçına gelm- di- b" · d b" kara nı g run k -'- 1--d . .,, Galatasaray takımı beklen- h. f . mavzer, ger ırın e ır - o ce Ou•ıııuş...... ır. yere yuvarlanmıştır. D' - .. 
. . ce, geçen a takı oyunlarına na da" t b _,_ İki H Fakat aht M hdi .. 1.. ıger uç 

mıyen bır teşekkülle meydana zaran Beşiktaşm 2-0 galibiyeti g a ancası varuo. asan 5 e. e mus u- Mehmetler gebertilmiştir Kah 
çıktı. F~c;rln oy~unu akinı bı- iyi bir neticedir. Beşiktaş çok lar siliihsızdırlar. Bunlar, siliih ~an olanlarm kendilerin_~en k~t raman askerlerimiz krsa bir za
rakmak ıçın e~ ın.ce. noktalar hakim ve Vefadan daha düzgün ' . ı'?yen kodi:mam:ınınnı soyle~ş manda bu feci irtica hareketini 
bi~e hesap edı~~ıştı. Meselii bir oyun oynamıştır. Geçen haf K~gresı c. H. F. Kasnnpaşa tır .. ~ll~?m emnle hareket.::ıı~ nihayete erdirmiştir. 
Fi.krete k.~ Mucteba konmuş ta çok bozuk bir oyununa şahit nahıye merkezindeki kulüp bi- ~ennı dunyayı ısl.aha geldigını; Yaralanan Mehmet; arkadaş-
tu ... Her •k!- takını kar~ılıklı şu olduğumuz Hüsnü dün binnisbe nasında inikat etmiştir. ıfad~ ederek camı~~ çıkan hal larınm ve Mehdinin gece diri-
şek::Tde vazıyet aldılar. · · "d" v f h · 1 · f S b k h . "d . kı dıne davet etmıştir ı kl · · ·· 1 · · ıyı ı ı. e a mu acım en ırsat a ı eyetı ı arenın sene- . . ·. ece ennı soy emış ve onların 

Rıza Kadri buldukça güzel akınlar yapıyor- lik raporu müttefikan takdir ve De~ş Mehmet hamı bu sıra ölmediklerini iddia etmiştr. 
Cevat lardı. Bilhassa Gazinin tarafı tasvip olunmuştur. Gelecek se- da c~ıde bulunan atlastan bir Sitahları nereden aldıklarını 

Rept Sadi Şekip b - ık Fikret Muzaffer Zeki Ala NiyBZi hasim için epey bir tehlike idi. nelerin faaliyeti hakkında aza- ayragı. ç armıştır. kendilerine han!!i köylerde ve 
Mehmet Faruki Necdet Latif Rebü Fakat Vefalı oyuncuların bü- lar tarafından takrir ve temen- Tekbır ve tehlil getirerek şap kimlerin yiyec:k verdiklerini 

MUçteba Ulvi Mithat tün. gayret ve !edakarlıkları bir n.iler verilmiştir. Kongrede Bah ka al~yhinde sözler sarfetıniştir. söylemiştir. Mecruh hainin Ma 
Nihat Avni Vahyi netice vermedı. rıye kaymakamlarından Fehmi, Camıden çıkarak hükuhet önün nisada bir Amcası ile bu m _ 

Bu seneki lig maçları bize binbaşı Ahmet ve doktor Feyzi deki meydana gelmiştir. Arka- leden şüpheli bazı kimseler e::r 
Oyun Fen~rin hücumile baş gene üç takımın Fenerbahçe, Beylerle.fırka e~k_fuu buluıı:nuş- d~ş~rı da kendisine refakat et- dır. Bunlar bağcı Krrlı Mehmet 

!adı .. Fakat. çabuk kırıl~ı .. Oyu- Galatasaray, Beşiktaşın digerle t~. Yem heyetı ıdare aşagıda- mıştir. Haydutlar; merakla bir çavuş üziim borsasınd · _ 
nun ılk dakıkal~~ rer ıki takı- rinin fev~inde olduğunu isbat kı ze".attan teşekkül etmiştir.. halk kitles~ tarafından ku~atıl- Ear Mustafa Efendi, M a~is:

1

:_ 
~un ço~ ü7 ~~ a aa~ı ara~m- etmektedır. Vefa geçen hafta R~ı~ Ethem İzzet Bey (Şehır mıştı, dervış Mehmet ve arka- varında Karaköyde b3ucı Akoğ 

a gı:_çtı. vının yer en sa Fenerden dört gol yemesine raö' meclısı azalarından) dasları orta yere dikdikleri bay- ı ı M h ı b d d 
ve soguk kanlı pasları Galatasa . . b İ . . . . . . . <'~"!. ı e met nam arın a ır . 

.. d f • h m1 
1 

men teknık ve sıkı bır oyun oy- kıncı reıs Naı! Bey (Bahnye rak altında zıkredıyorlardı, ora Şüpheli olan bu eshas zabıtaca 
ray mu a aasının sert a e e- n t G h ft G 1 k k ·· k · · d ki h lk h" b -. F . . .. d f amış ı. ene geçen a a a a- ayma am mute aıtlerınden) a a a ıta en: yakalanmıstır 
rı enerın muavın ve mu a aa- ta ·ı- ı B ·kt U , - · ' · sının ayni şekilde mukabelesi saraya mag up 0 an - e~ı a- m~ı. katıp Mahmut Bey -Bu 53ncağın a!tmdan ge-
- . .

1 
.. . d . .. şın bu hafta Vefayı maglup et- (Marellı şırketı memurlarından nl .. r· · 1 . kaf l"k SEBEBi VARMIŞ 

~eyb~rcı e~ uzenn edgayrı musa- mesi bu takımı ikinci dereceye Umumi kaptan Juri Bey çe ekr mu1s uman ° ur, ır 1 
- Yaralı mürteci; niçin Mene-

ıt ır tesır yapıyor u. d"" .. .. tür"" f"k . d . . . ten urtıı ur. . . "h . ki . . . m;urmuş ı rın eyız. (Müskırjlt ınhisarı memurların- H lkı ·~aı d k . mem ıntı ap ettı ennın sebebı 
Esasen evvelce de karileri- B y K I dan) a. lı;• e ere hır karga- sorulunca: -

mize bu. çok ehe~yetli oyu- E OZ - ;~Af BULSPOR Muhasip Sadi Bey (İtalyan şalık ıhdasma ~alı~ bu mel'un - Orada Serbest Cümhuri-
n~n temız.v~ ~bu ?rr mecr~ ta Be koz-İstan~u S r Ticaret mektebi talebelerinden 1~.r ~shahı k~v.ıf~e.::ı. olduklarını yet fırkası taraftarlarının kazan 
kip etmeııı ıhtimali olmadıgm- b>'. kla 1 pdo"ld.mHaçı Veznedar Kerim Bey (Tele- soylıyerek bırıbırıne Mem~, Te dıkları ve müzaheret gördükleri 
jan bahsetmiştik. Hakemin mü ~~ey ~ı;;er~ul seyre ı ı. er fon şirketi memurlarından) tayyüs, Kefeş, Şazenus, Deber 
temadi: düdüğü, ahalinin bağirış ~ ~· a .. ~ gefç ~v: Aza Feyzi Bey (Do\{'j:or) nuş isimleri takmıslardr, biribiri için. 
malan işidiliyor, oyuncuların b3! ır az tec~ıl sız, akat ıyı Aza Zeki Bey (Müteahhit) ni bu idm!erile çağırıyorlardı. Cevabını vermiş. İstanbulda 
sevki asabiyetle pek şuurlu ol- ırNoyuntı. odynaB ark. h Kendi semtlerinde mütevazrane Dervis Mehmedin birde Kıtınır çıkan Köroğlu gazetesinin Kan 

UDi 
•· r,.,.pıy e ce e ey oz asmmı · . d k"" .. kalesi tefrikasını okuduklarmı mıyan oy an goze ..-- or- l-0 

1 
•
1
• etti çalışarak bu giin ikinci kümenin ısının e opegı vardır. • 

du. 8 mag u~ * * en kuvvetli futbol takımına ma- Meraklı bir halk kitlesi; eski ondan ilham aldıklarım da söy 

11 d 
· F İ kk d ·· ··1 !emiştir. Hatta: 

k evrem~ ortalarında e- Dünkü maçları zevkle sey- lik olan Kasunpaşa dman ku- te eler e goru en hallere ben-

Bul\ları: 

Lambalarınızın 
eski olduğunu 

biliyorsunuz 

Yeni Mini Watt PHILIPS 
RADYO Ulmbalarlle de-
ğl tirlrsenlz ahizenlz 

bUsbüt ·n yeni 
olacaktır. 

; 

TÖhK PHILIPS LiMiTED ŞiRKETİ 

Istanbul Barosundan: 
6 kAnunuevvel <ı30 tarihli hcyetı unıumıye içtiıuaının de,·amı · 

27 kanunuevvel 9JO tarilıine müsadif cumarte,;i gunu saat onbe~e 1 

tallk edilmi~ olduğundan rüfekanın yevm ve saati mczkOrda 
Baroyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
idari raporun kıraati. 

2 - ıı.l 1 lv'tı'e,icıin knhııli.ı. 
nerbahçe kalesı. civarına dönen rettik. Galatasaray takrrnın fübüne ve yeni heyeti idaresine zeyen b11 zikir manzarasını sey- - Bu gece ne olursa olacak-
top koşan ~~n ve ~e~ibin yal- iyi bir tarzda teşkil edilmedig~j m. uvaffakiyetler temenni ede- rediyorlardı. tır, kıymet kopacaktır. Mene-t ınşınden ıstıf d men Müftisini bana çağırın, o- içtimalar yaptıkları tesbit edil-' keti Menemende patlak vermiş-
ndış opa.~ . ol aBe e- mülahazasındayız. Bununla be-.rız. HEZEYANLAR BAŞLADI na her şeyi 5 ;;.,liyeceg"im. Sı"ze · · ti 

en Rebu hır g attı. u gol raber gelişi güzel şu bu mevkfe• İzmir 26-Karşıyaka spor ku • . -J mıştır. r. 
sol taraftaki tribünün büyükte .

1 1 
· 1 .. b .. D"k"l" "k"l M"d"Ir A Bu sırada hiidıse suyu bulmuş söylemem. MÜHiM BiR iHBAR TEVKiF EDiLENLER 

.. ul b serpı en oyuncu ar gene u u ı ı ı tarı ı e ı ı ıye va M menrt d · k • M · d b k"" ı d 
zahuratta b unrnasına s~ eP_.0 1 takımlarına bir beraberlik te- sıl olmustur. Sporcularımız ha- tu. e~e 1 er en r.e çogu Demiştir. Müftü gelmiş isede Manifaturacı Tevfik oğlu A- arusa .a. ve '.'2

1 
• oy er e 

du: Fene~çe aceba hır sur- min etıniş oldular. vanın yağmurlu olmasına rağ- ne ol~uı:u~u anlamak uzı;_re ora müftüyede ayni şeyleri söyle- kif Efendi isminde birisi müra- Menemen ıçınde şımdıye kadar 
pnzle mı karşılaşmıştı. Oyunda en iyi Fener mua- men halk ve Yunanlı sı><>rcular ya gıtmı~tt. _Sahte Mehdı: mi, saçmalayarak; müftüyi di- caat ederek Müddei umurniliğe SO kişi tevkif edil~i~tir. Zan a,l~ 

Oyuna daha ziyade Fenerin vin hattı idi. Sadi biraz daha dik tarafından çok samimi bir suret - Dııkkanlarınızı kapatın, ne davet etıniştir. mühim bir mesele haber vermiş tında bulunan ve ıstıcvaplan : 
hakimiyeti altında devam olu- katli pas verebilse idi hasmım te karşılanmışlardır. müslümıın olar: arkamdan gel- Harputlu köfteci Ömer oğlu tir. Akif Efendi bir hafta evvel pılacak olanlar 200 den fazla-~ 
nuyordu. Sağ açık Niyazi, iki daha müşlril vaziyetlere sokma- Yunanlı geneler Türk misa- sin, Meııemenın etrafı yetıniş Mehmet hoca isminde birisin- Manisanın Türkmen ve ya Sarı dır. Tahkikat yeniden bazı kim< 
de~a.Muzaffer, bir defa Zeki.k.a- ğa amil ol~caktı. Cevat müdafi f~leri şerefine fevkalade teza- hin tar~fta.rla~ızla sarılıdır,. den şüphelenilerek yakalanmış Nasıhlar köyü halkından üç ka- selerin zan altına alınarak tevk 
ı: ıçınde fırsat kaçırd.ılar._ B.ırm hattında Zıyayı pek aratmadı. hurat ':'apm!.şla_r ve: . _ Kacma~.a ım~an vokt~r._ Şf'hza ve isticvap edilmiştir. Mehmet dınm kendisine ceviz sattıklan kifini icap ettirmiştir. 
cı_ d~r~ Galatasaı:ayın b>r gol Y~lnız arkadaşının. u~ ve te- - Zıto Turkıye! .. D_ıye ba~ır d'! A~ııtm.ecıt Ef~dimiz Haz hoca mel'Qunlarm cesedi karşı- nı ve bunlardan birisinin: Merkezi Manisada bulunan 
faıkı}'.etı. altınd~ hıtam buldu. mız.vuruşl~a t:ı:b;~~le bu gün mışlardır. Akşam Ans takım~ retlen ge~~ı, kırk ı;une kadar sında ağladığını inkar etmiş ve -Bir haftaya kadar artık ve ta Alaşehire kadar adamları-

İk~~ı .!?~r1!de Fen~~bahçe sahıp olmadıgı.goruluyordu . • tarafınd~ ~>YU~cularıı;ıız se:efı her ~ey duzelecektır. bunlarla hiç alakası olmadığını fes geyilecek, Manisadan der- nı gönderen gizli ve muntazam 
bu talısı_zlıgı gıdermek ıçın çok Orta mubacimle Fen~r sag D:e 2?0 !dşılık bır çav. 7;v~feti ve Dıye.zırvalamış, hükilmeti de söylemiştir. vişler, feyhler kovulmuş, müs- bir teşkilat meydana çıkarılmış· 
çalışmaga başlamı~tı. Galatas~- t~rafım bu oyunda çok begenme nlmıt?tır. Ça':'da ~ı.dıllı mu;a- vireceğınden bahsetmistir. ESRAR iÇMiŞLER lümanlık tekrar dirilecekmiş. tır. Bu teşkilatın epey zaman-
ray t~kımı kuvvetlı hasınm_a la- dik. . . ~ı, beledıye reısı ve erkanı KUVVET GELiYOR ş rirlerde ş dan M _ Dediğini haber vermiştir. Bu danberi faaliyet halinde olduğı: 
yık bır oyunla mukabele edıyor- Beşıktaş ve Vefa muhacım- hukumet hazır bulunmuşlardır. . . · e 

0 
am usta k dın1 1 - başl d 1 ı· ·· d d" 

d B d d F b h k l 
· d" h tl d z· f d d Mürtecılerın orada toplandıgı" fa esrarkeş muş· • elbisesi fu:erin a ar arattın maga an - ve a am arına ta ımat gon er ı 

u. u evre e ener a çe a- en ıger a ar a oynayan ar- ıya et esnasın a ostane nu- . ' •· l t 
lesi iki defa tehlike atlattı. kadaşlarına nazaran temiz oy- tuklar irat olunmuştur. nı hab~r alan kaymakam ?erha~ de E:ız~ miktarda esra~ zuhur ımştır · gı an aşılmış ır. 

Oyunun diger kısımları Ga- nadılar. Bu samimi çay söhbeti bir t~şebbu~te bulunmuş, z~bıt ~eki etmıştır .. Sahte ~ehdı. d~rviş HA~EKET IRTICAIDI~ H:flfllliV!J~:f/d :flJ,HYS 
~ta.s:ıra}'. kalesi civarında geç- KASIMPAŞA iDMAN KU- kaç saat devam etmiştir. Maç lı Fehmı Kupl,ay Bey b:-1" muf~e M~e?in c.e~edı.; m.a~ı~~li ~- . Adliye<;_e rap~akta olan tah S~hte mehdı. ve p~ygaı:?ber 
tı. Nıyazı. Muzaffer, Zeki, Ala, LÜBÜNÜN SENELiK KON-.yarın yapılacaktır. Stadvom ze askerle vak a mahallıne yetış fekle ıkıye bıçılmış gıbı ıdı.Miır kikatta hadısenın çok esaslı ve dervış Mehmedın vaktıle yuz el 
ve hatta Fikret epey gol fırsa- GRESi 'bavraklarla donanmıştır. Kapı- miştir. Fehmi Kuplay Bey Me- tecilerin bundan bir müddet ev çok şümullü ve tam manasile ir liliklerdn Çerkes Etemle çalış-
tı kaçırdılar. Blı devrenin gene 26-12--1930 tarihinde Kasım- da Türk ve Yunan bayrakları a nemenin zafer mektebi muallim vel M;ınisadan çrrak Mustafa- ticai bir hareket olduğunu mey- tığı ve ondan sonra Yuna~lılara 
ort:ıhınnda Fenerbahçe Muzaf- p~a İdman Kulübünün senelik sılıdır. !erindendir. Staj müddetini·Me- ının kahvehanesinde oturdukları dana. çıkarmıştır, ve irtica hare hizmet ettiği tesbit edilmıştir. 
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···MORiNA BALIK Yağının Başn1ahsulünün 
Nefis, taze ve halisini HASAN ECZA DEPOSUNDA bulursunuz. Kilo maa şışe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

Balıkyağından dah:" 1 M j ~ 1 ft ~ J 
iyi ve alınması deıha 

1 • 

Şu teminli 

marlı:a
•llılıaı 

GD nesin 
Harareti 

1010 numİralı PRIMUS RADYATÖRÜ: 
Vesaiti teshlnlyesl bulunmayın evler lçia 
en mülı:emmel cihazdır. Pettol gazı yıkın 
PRİMUS RADIATÖRÜ l&tlf ve her 
ıarıhı müsni bir sıcaklılı: verir. Katiyaı 

duman çıkmaz ve koku verme1. 

t:l :11:1111-1 
AC!NTALARI 

1~01 LEli BiBABERLER YE MlBDOMLlBI 
çı,ekpazar Alaca Hamam lstanbul 

kolaydır 
Doktorlar; Emulıiyon Skoı kuvvet 
4urubunun balık yağından üç defa da
ha kuvvetli ve daha sıhhi olduğunu 

bilfiil ispat etmişlerdir. Terkibinde ıi-
~,,,,.._,.nirlerl besleyen ve kcrDikleri ujl;lam

laşoran (Hypophosphit) in mevcudiyeti 
Emulsiyon Skot'u fakrüddem, kovveı
sizlik zaafı umumi gibi ahvalde pek 
mükell'.mel bir şurubu teşkil eder. 
Norveçya Morina balık yıjl;ının en zen
gin vitaminleri Skot tertibinde münde· 
miçtir. Bu viıaminler ıuz Uc beraber 

Hjl;lım kemikler, beyaz di~ler ve uzun bir hayat temin eder. Çocuklar 
lı:öpilklil Emulsiyon Skoı'ıı ıeve seve içerler ve büyükler kolay 

_hazmlnl takdir ederler. Sıhhat ve kuvvet için hakiki 

EMULSiYON SKOT 
Üzerinde israr ettiğiniz takdirde verdiğiniz pa
ranın mukabil kıymetini elde etmiş olursunuz. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli lı:qfi on bir bin sekiz ytlz on yedi Ura alımıı iki lı:uruftan !ba

nt lııönl fehlr yatı mektebi tımlrıo kapalı zarf aıullle 7-klnunuşul-931 
Çll'f.lmba güııl 111t on beşe lıa4ır mllnalı:aaaya lıoulmuşıur. Tıliplerla 

heyıtl fennlyeden iltilısal edecekleri elıllyetl fenniye vesallıilc teminat ve 
teklif mektoplannı yevmi mezlc:drde vakti muayyene kadar Istanbul belediye 
mcrkezlndclı:I dalrd mô•aad• 6Jlcüıııel 4-l•ı,. tndl ıylı-lcrl. 

• • • 
\1ülhakat dispanserlerine muktut bedelt muhımnıenl maanalı:

Uye binyedtyiiz kırk liradan ibaret cdvtye şartnamesine tevfikan 

mübayaa edilmek üzere 7 kanunusani 931 çarşamba günü saat on 

beşe kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkOrde 

vıkti muayyene kadat lstanbul belediye merkezindeki daire! 
mahsusada Daiınt encümene müracaatları. 

.. ~~~~. ~~~~I~~!i"~~~.~~ .. 1 

Devlet Demiryolları 
inci ldlomettoıundaki { Kerıeş ) deresi uzerlnde yenıden ınşı olunacak • d • ı - t 
( 1 : 207) lira bedeli keşifli iki göslü kemerli klrgir köprünün laşaıına mtı- 1 a re s 1 1 a n a 1 
nıi<asa müddetleri zırhndı tellp bulunamadığı ınlışılmasın1 binaen mün .. 
• asından sarfı nazar ve IS lı:lnunuevvel 930 tarihinden itibaren bir ıy 
• rfında ıalip çıkar" pazırlılria ihalesi tekarrbr eylemiştir. Taliplerden 
,, •t,.me 9 e münak ;a kaimeSini ~örmek ve daha fazla izahat almak arzu 
tJenlerln Urfa ,iJ:\yeti Daimi enclımenine müracaat eylemeleri ilıln olunur. 

........................ ~~...,~ ............... . 
170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla ikinci mü 

nakasası 26 - 1 - 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev 

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

, ~Kara Davut 
3 üncü ve son cildi • • 

Münaka.>aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarnu ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 

katipliğine vermeleri lazrmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ibeşer !lira mu~:ı-pilinde An 
karada ve Hayclarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir

ler. 

• • • 
Nizameddin Nazif Beyin 

daima aranan ve sabırsızlıkla beklenen 
bu meraklı romanı 

Ç_ IK T 1 
Eski harflerle evvelce bıısılmış olan 1 inci ve 2 inci 

Çekme demir ve galvanize gaz boruları ve teferrüatmm ka
palı zarfla rnünakasası 9- 2 - 931 Pazartesi günü saat 15 te An 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 

katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasıı şartnamelerini onar lira mukabilinde An

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir

ler. 

3 üncıi cildin u:::tl;~io,demıi~~~:;k 2~~e~:d~~r uç cilt. kitap J~~ ~~~ Jar~a BeJaZ kan evire . 
mücellet olarak 7 liradır. Posta ucretı yuzde 20 d,ı_r. ' ~ 
Naşiri: KANAAT KÜTÜPHANESi •••Tütün inhisarı umumi müdirliğinden: 

-.,.- -~·,,.. _ ... . (" , , ~ s . • 

MaliJe takalett kırtasiJe ne,osnn~an: 
Nakliyat mUnakasası 

Bedeli muhaınnıeni Taahhüt müddeti 

Lira 
3000 Mayıs 931 gayesine 

kadar 

Anba!Aj tahta, kağıt ve çenberler 3500 Mayıs 931 gayesine 

müzayedesi kadar 
Dolmabahçe ve Sarayburunu kırtasiye depolarlle devalri saire 

ınbarlarında Mayıs 931 gayesine kadar teraküm edecek anbal!j 

tahta, çenber ve kAğıtlarile hurda sandıkların satışı müzayedeye 

ve keza ayni müddet zlrfında mezkbr depolara ithal ve depolar

dan hariı:e sevkolunacak eşyanın iıkeleden depolara ve depolar

dan iskeleye kadar nakliyau münakasaya kunulmuş olduğundan 
depoda mahfuz şartnameleri mucibince ayrı ayrı olarak münaka~a 

ve müzayedeye iştirak etmek i~teyenlerin bedeli mubammeninin Y. 
r, 7.5 gu nlsbetinde pey akçesini Defterdarlık veznesine bitteslim 

makbuzlarını hamilen şehri halin yirmi yedinci cumartesi günü 
zevali saat on dörde kadar Dolmabahçede Maliye VekAleti İstan-- -
bul kırtasiye dtposımda müteşekkil komisyonu mahsusuna müra-

caatlarL 

~tap ınunakasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Tahminen 70 fonnadan ibaret .Silvi-kül~ ~itabile Kimya 

kitabının tab'iyyesi kapalı zarf usuli~~ mevılr.ıı fn:una.kasaya kon-
. · ··nnek uzcre her glin m .. aıka muştur Taliplerin şeraitını go ~ . • un saya 

iştirak için de yevmi ihale olan 7 kfuıunus~ı 931 tar~i: müsa-

dif b .. ·· t 14 te Defteroarhk bınası dahılindc Mü
çarşamtk ~sad~u sMa~·bayaat komisyonuna gelmeleri ilan olu-

esseaatı tı ıye u 
nur. 

:\1übayaası mukarrer 300,000 yarda bey<r kanevlçeye t(iccann evvelce 
verdikleri hat haddi l&yık görülmemiştir. Pazarlıkla alıpacalı: olau mezkdr 
kıneviçeye alllcadar müessesatın son liatlaıım blrldlrmelı; tı,zere 31-klnunu- . 
evvel-930 ça.rfımba günü ıaat 10 da teminat melı:ıupl•rUe berab:r Gılatada 
mübıyut komisyonuna müracaatlın. 

Hiç beklenlimedlAI bir 
zamanda blrderibrlre 
zengin olmak ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun için: 

TllllRE Plllr!~~s~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

6 NCI KEŞiDE 11 KANUNU· 
SANİ 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Aynca 

" 50,000 " " 40,000 " " 25,000 " 
" 10,000 ,, liralık ikramiye ve 

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

iJ . 

Takdime !Ayık ve hUsı 
nU kabule mazhar olan 
en sevimli hediyedir. 

Oevredi lecek ihtira beran 
Telsi• telgraftı kısa ıull mevcc 

mahsus tevcihi ıntenlerdeki isllbat 
hakkında icat için Sinsi Müdüriyeti 
umumiyesinden lsdhsal edilmiş olan 
23 kAnunevvel 1929 tarih ve 1182 
numerolu ihtira beratı baklanda bu 
lı:ere bqka&ını ferajl; ve yıbuı icara 
verileceıtınden mczlı:Cr lbtlrı:rı aatıu 
almalı: ve yahut lıtlcar ıtmclı: arzo
aanda bulunan zevaon lıtınbul yeni 
posıahanc arkasında Aşır efendi ka
tUphınesl caddesinda Türkiye ban 
18·i2 de mukim vekili Hıarl Vılter 
Ltolı: efendiye müracaat ctmeltırl. 

Dcvredllecelı: lhtlrı bcrllJ 
Yülısek lı:&aerll hllllZI havi olu 

mevıdı lptldalyealn mııımıle uıula. 
hakkında onbef ıene müddetle 3 
Ununsanl ı 925 tarih ve 241 • 245 
numero ııhnndı ılnal mtıdUrlyetlnden 
bir loı'ı ihtira beno istihsal edll
ml•tır. Bu lı:ere meztror ihtira fruht 
veya icarı verllecetfııden iftirasını 

ve yı lstlcınnı ıallp olan zevann 
lıtanbul yeni posıahıne arlı:uındı Aşır 
efendi lı:ütüphaneıl caddesinde Tür
kiye Han No 18· 22 de mukim velı:lll 
Hı ııri Valter !stok efendiye mUrıcaat 
eımderl. 

SEYRISEF AiN 
s 1 s:» 

Merk.ı acenta: Galata küprü 
Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentc1I; Slrkecl'de Mühilrdu 
zade hanı ıltında. TeLlon Is~ 

2740 

Mre -lsken~eriJe 
postası 

(Ankara) vapuru Salı 
80 kAnunuevvel 

saat 10 da Galata rıhtımın

dan kalkarak çarşamba sabahı 

lzmir'e perşembe sabahı Pi
re'ye cumartesi sabahı lskcn

deriye'ye varacaktır. lsken
dcriye'den Pazartesi 15 de 
kalkacak Çaı~amha Pire'ye de 

uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektir. 

lzmir sür'at no-;ta .;ı 
(Gülcemal) vapuru 28 klnunu
evvel pazar ı 4,30 da Galata 
rıhtımından kalkarak lzmır·e 
gidecek ve perşembe sabahı 

gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) v~ıwru 27 

K.evvel cumartesi J 7 de idare 

rıhtımından Gelibolu Llpsekl 

lmroz Bozcaadaya kalkacaktır. 

Köprü-Adalar iskelesi büfesi 

,, - Kadıköy ,, ,, 

Yukarıda mevkileri götte

rllen iki büfe ayrı ayrı şart

nameler ile açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Kat'l ihalesi t. 
ikinci kanun 93 ı tarihinde 

yapılacağından isteyenlerin o 
gün levazım müdürlüğüne 

gelmeleri. 

Balatta Hızır çavuş mahılluinde 
Mucit sokağındı 16, 20 numaralı 
iki bap karglr hane 11olıkbr. 

Çarşamba Hııııamı yanında bılı:

kıl Hacı lsmail .ı. mürıcaaL 

ADEMi iKTiDAR 
ve belgevtekllAlne 

karşı en mUe.slr devı Servoin hap· 
!arıdır. Deposu; lstanbulda Sirkecide 
Ali Rıza merkez eczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönde· 

rilir. lzmirde lrgatpazınndak~ Trab
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu 
lunnr. 

n 
Yapılacak hediye 
Bir RADYO 
Alınacak ahize 

Bir PHILIPS 
Clnı itibarile liatlerl emsalsiz olan 
dlıazlanmızdın birini intihap edlnla. 

Tip Flat 

2511 
2802 
1!114 
i515 

425 
~ 
245 
140 

lira 

" • 

TiJRK PHILIPS LIMITED ŞJRKETI 

-· iLERLEMEK iSTEYEN GENÇLERE ~.,-
1 

1 Tenzilattan istifade ediniz 
Ameli ıktam dersleri • Zengin kütüphane · Tenis ve her ttirlü spor ! 
yerleri n jimnastik dersleri . Sıcak ve soğuk bonyo · Konsa, tirntro ., 

Ba 

ve saloa eğlenceleri · ilmi konferanslar . Azalara mah;us · 
ucuz yatakhane ve lokanta. \ 

Senelik tenzilAtlı ücret müddeti yalnız 
26 klnunuevvelden 7 klnunusanlye kadar 

f'azla mılOmaı için atideki adreslere müra ·a:ıı: l 
ve 

Y. M. C. A. • 
Amerikan Lisan ve ticaret dershoneleri 

lsıanbul şubeıi 
Alemdar caddesi No 23 
Telefon lstınbul J 73~ il 

Beyoghı şubesi 
h.abrisım sokak r\o .ıı 

Teldo.ı: Bcyu61u :S.JOO ~ 

Sevimli olmasına rağmen 

ihmal olunmaktadır. 

Şen arkadaşları onun önün
den geçiyorlar .. Ve o, &ebe · 
bini kıt'iyyen anlamıyor ... O. 
her kesin kna ve sarmnış 
dişlerinden ndrct erıigiıı..:en 

bihaberdir. Doktorler, bu 
gibi bir ajl;ıza "Mikroplu ag;ıı,. 

diyorlar. Bunu tedavi edecek 
bir tek diş macunu vardır 

iti o da "KOL YNOS , dur. 

Ytnl ttknlk, dişler• su/tın ~e PARLAYAN BiR BEYAZLIK VERiR 
Dltlerl serian ve ıamamen ıemlzle- KOLYNOS kullanmağa başladı~ı-
melı: ve bcyulıımık için ancak bir 1111. 3 giln zarfında dişleriniz .... ıa 
çare vardır: Uzun zamandınberl diş beyaz olacak, ve diş etleriniz • • 
tabipleri rarahndın ıavıiye ve KOLY· bel~eC·!lı: ve ığızınııda serinleth "~ 
NOS sayesinde tekemmül etmlf ltdf bir tazelik hissedecoksinlz. 
koru hrça tekniği tatbik etmektir. KOLYNOS ağıza alındığı ande 
Bunun için yırım santimlllı: KOLY- leziz •e muzadı taaffün bir kopuk 
NOS dit macununu lı:uru bir fırça 
ile günde iki defa kullanınız. haline inkiUp ve ıj1;11Jn her deLk • 

Lekelenmiş, ıararmıf ve çürümüş boşluğuna nüfuz ederek müke:nuıc-
dlşlerle diş etlerin mevcudlyeıl ıjl;ıu len temizler ve bütiln mil.ropları 
itina edilmediğine delAlettlr. öldürür. 
Umumi deposuı R. FARAGGI, Yeni Yolm l h~. han bul 

........................... 
En iyi senebaşı hediyesi: ........................ 
200,000 Liralık büyUk ikra
miyeyi kazandırabilecek 

Bir tayyare piyango biletidir 

••••••••••••••••••••••••••• ı..:es'ul M~;dür: Bürhaneddiıı 


