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Tehlike var mı? 
Falih RIFKI 

Arkadaşların bir kayglsı 

•ar: 

ıoun Gazi Hz.nin riyasetinde 16,5 .a kadar süren 
bir içtima yapıldı 1 Ga i z.nin . Orduya taziyetleri •• 

-Eğer Menemen vak'ası
na henüz Türkiyede geniş şe-' . riat hareketi mümkün oldugu-
nu gösterecek gibi ehemmiyet 
verecek olursak Cumhuriyetin 
kuvvetsizliği ve temelsizliği 
hakkındaki şüpheleri takviye et 
miş olmaz mıyız? 

irtica vak' asına sebebiyet veren büyük fesat teşkilabnın ehemmiyeti 
ile mütenasip fevkalade tedbirler alınmak üzeredir 

Fakat bu sualin bir de tersi 
var: 

"Kutbül' aktap,,şeyh kürt Esat tevkif edildi; fesat teşkilatı memleket dışındaki hiyanet ocaklarına bağlıdır 

- Eğq Cümhuriyetin kuv
vetsizliği ve temelsizliği hak
kında şüpheler olur diye, Mene
men vak'asmı olduğu gibi gör
mez ve göstermezsek, her ta
rafta inkılabın ayağını kaydı
racak tehlike tuzaklan bırakmış 
olmaz mıyız? 

Tanzimattan beri doksan 
bir,Meşrutiyetten beri 22, Cüm 
liuriyetten beri 8 sene geçti. 
Bunca tecrübelerden sonra, an
cak Kabile yaraşır bir faciayı, 
en ileri Anadolu parçaJanndan 
birinde gönnek nasrl tefsir olu
nabilir? 

Menemen hadisesi basit bir vak'a mahiyetinde değil, umumi, 
olduğu anlaşılmıştır. Fesatçılar bütün Garbi Anadoluya 

Dlln Oazi Hz.nln riyasetinde akdolunan fevkaltıde içtimada hazır bulunmak Ozre dOtı sabah lstanbula gtltn 
8. M. M. Rrisi KIJzım vt ErklJnı Harbiye Reisi Fevzi Paşalar Hııydarpaşada. 

Istanbulda tevkifat devam ediyor! 
Bahiliye Vekili Şükrü Kaya B. dün gece Menemen'e 

gitti; tetkikah neticesini derhal bildirecek •• 

Bakınız nasrl: Tanzimat ve 
meşrutiyet, şeriatçtlıkla uğraş
mamış, bilakis şeriatçtlığı çok 
yaygın, derin ve nufuzlu gördü 
ğü için ondan yardım istemiştir. 
Şeriatçıların ve Asyalıların bü
tün müesseseleri, maarifi, adli
yesi kazanç ve menfaat ocaklan 
hepsi ayakta kalmıştır. Zaman 
zaman halifenin dini hükumeti 
padişahın sivil hükumetinin üs
tünde idi. Dini hükumet, içti
ınai inkişafları daha uzun nesil
ler müddet geciktirecek bir kuv 
vette idi, ne zaman bilinnisiniz? 
Daha on sene evvel! Kuvayı 
milliye meclisinin ınaarif veki
linin Anadoluda sivil mekteple
rin bir kaç misli yeni medrese 
açmış, resm i yasak etmiştir. 
Medrese eliti Aandoluda; mek
tep elitinden çok fazla idi. Mek 
tep eliti bir iki büyük şehirde 
rahat it ararken medrese eliti 

memleketin en uzak köşelerin- Fevzi Pş. Hz. içtimaı müteakıp Ankaraya avdet etti. Başvekil bugün 
de çalışmıştır. Halk üzerinde a- · b" h • 
stl nüflu, medrese elitinin nü- gidiyor. Memleketin her tarafında haklı bir asa ıyet ve assasıyet var •• 
fuzu idi. Dün Dolma bahçe sarayında' içtimaa İs -

Medrese adanılan halkı 0 ka- Gazi Hz. nin riyasetleri altında met, Kazun 
dar bunaltmışlardır, ki memle- çok mühim bir içtima akdoluna Fevzi ve Fah
ketin kasaba ve köylerinde sivil rak gayet şümullü bir mahiyet reddin Paşa-

. arzeden Menemen irticaı üzerin tarla Dahiliye 
müne':"'erin fikridilın .. değıl,. m~nz3a1- de tevekkuf edilmiştir. vekili Şükrü 
rası bıle hazın e emıştır. . . . . .. . . 
Mart yakalık ve kıravatlan ko- Bu ıçtımaa ıştırak etmek uze- Kaya B: ıştı-
panp atmiş sivil mektebin ka- re Ankaradn davet olunan B. rak etmışler
nmm.ı döm:üştür. Fakat bu u- M. M~lisi Re!si Kazı~ Büyü~ dir. 
zun seneler içinde sivil mektep- Erkfuıi H~bıy~ . Reısı Fe~zı Akşam saat 
ten yetişen gençlerin adedi art- ve ordu ~ufettışı Fahreddın on sekiz bucu
makta asıl mühimmi bu genç- Paş~l~ dun sab~h saat dokuzda ğa kadar de
lerde kurtarıcı yeni fikirler sa- şehri:ız~ r:~11?ış~er ~ Haydar vam eden bu 
rih prensipler gibi tebellür et- paşa a eısı1c~ Rur hz: nBamilı- fevkalade içti-

. • na ser yaver en usu ı . e da M 
mekte ıdi. Kütahya melb'usu Recep, vali, ma ' ene -

G M f K 1 b . Se . f . ..d.. .. 1. .. mende vuku -azi usta a ema , ır ynse aın mu uru ve po ıs mu . . 

mürettep bir irtica ihtilalinin muvaffak olmamış başlangıcı 
şamil . mahiyette kanlı bir ·irtica hareketi. y_apacaklardı .. 

Taziyet 
Gazi' den Orduya 

"Menem'ende ehaliden 
bazılannın hatalan 
bütün milleti mü
teellim ehniştir." 
lıtanbul, 27 (A .A) - Reisi-

1 

1 

ciimbur Hz. buıün Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Müıir Fevzj Paıa • 
Hazretlerine fO mektubu gönder
miılerdir: 

" Menemende ahiren vukua i• 
len irtica teıebbüsü esnasında za. 

1 bit vekili Kuhlay Beyin nzife ifa 
ederken duçar olduğu akibetten 
Cümhoriyet ordusunu taziyet ede 
rim. 

Kublay Beyin ıefıadetinde mür 
tecilerin göıterdiği vahşet karıı
ımda Menemendeki ebaliden bazJ 
larmın alkıtla taovipkir bulunma 
lan bütün Cümhuriyetçi ve fttan 
perverler için utanılacak bir ha
disedir. Vatanı müdafaa için Y• 
ti§tirilen, dahili her politika ,,. 
ihtilafın haricinde ,,e fevkinde 
muhterem bir ,,aziyette bulunan 
Türk zabitinin mürteciler karıı
smclaki yüksek vazifesi fttandat
lar tarafından yaln12 hürmetle kar \ 
ıdandığına şüphe yoktur. M .. 
mende ehaliden bazdanmı hatala
" bütün milleti müteellim etmiıtir 

lıtilamıı acılığını tabmf bir 
muhitte ıenç ve lrabraman za
bit nkilinin uğradığı tecavüzü 
milletin bizat Cümhuriyete karı• 
bir ıüilıaat telakki ettiii ,,e müte ' 
casirler ile mütevvikleri ona eöre 1 

ı , takip edeceği muhakkaktır. 
ı Hepimizin dikkatimiz, ha ımeoe 
lecleki Yazifelerimzin icabatım has 
aulyetle ,,. bakkile yerine setiı
mefe matuftur. 

Büyük ..-dunun lıalınman 
genç :zabiti ve Cümhuriyetin mef. 
lnirec:i muallim heyetinin kıymet- 1 

li unu Kublay Bey, temiz kam 
ile Cüınburiyetin hayatiyetini ta
zelemit ve lnnvetlendinnit olacak 1 

br. 
Reiıicüınhur 

GAZI M. KEMAL 

Şehit Kublag'ı 
nasıl 

öldürdüler ? 

1 
1 

Şiddetli bir kanuna 
ihtiyaç var ! 

Men(;'men havalisinde bir örfi idare 
tesisine lüzum görülmektedir 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Meclia ve Hükumet mabafili M
men bi.diıeıini ihmale eelmeyen meseleler derecesinde ehemmiyet 
ve asabiyetle takip etmektedir. 

Bir taraftan Dahilye vekaleti, diİfer taraftan makamatı askeriye 
Jandarma umum kumandanlığı ve Emniyeti umumiye tetkik ve tahkik 
!erine devam ediyorlar. 

Haber aldığımıza göre hadisenin henüz tenevvür etmeyen bazı can
lı noktaları hakkında sorulan suallere, hidisenin cereyan ettiği mmta
kac!aki •elabiyettar memurlar, cevap vermekte müıkilit çekmiıler ve 
~ suallere ancak kaçamaklı cevaplar verebilıniılerdir. 

Bu cihetler, tahkikatın devamı ve Dabilye vekili ile ordu müfettiıi 
Fahreddin Patanın talılükata maha\linde nezaret etmeleri ile meydana 
çıkacaktw. Hadise üzerinde eeniı bir tarzda tahkikah idare eden 
her.et lüzum gördüğü qba11 tevkif ettirmektedir. 

ıtanbulcla yapılan ,,e ııizlenmelı istenen tevkifat ta bu meyanda. 
dır. Bu iıte Konyacla ela bazJ kimselerin dahil bulunduğu söyleniyor .. 
Balı.kesirde kadınlar Şeyhi Halilin ani tegayyÜpleri haberi de çok 
dikkate §&yan ıörülmüttür. Hadisenin .....Jı:uundan sonraki vaziyet.. 
dair tabkilr.abn ben~ tenevvür etmeyen noktalarmclan bazdan ton
lardır: 

Madde 1 - Menemen jandarma kumandam bidiae mahalline ıreli· 
· yor. itin mahiyetini anlayor. Telefonla ukeri kuvvet istiyor ve birden 
ortadan iaİP oluyor. Müfreze eeldiği saman nerede imiı, nereye gİI· 
miı? .• 

Madde 2 - Mahallinin en büyük makamlarmı iıPJ eden kaymakam 
Cümburiyet Müddei umumisi lıidiaeden haberdar oldukları zaman 
neden biıdiae mtıhalline gitmiy ... lar? Ve alman tertibata bir.at nezaret 
etmiyorlar?~ Ortada adi bir cinayet yok. lnkı)iba uzanan kanlı eller 
nrken Cümhuriyet Hükümetinin Menemeıııdeki münıe11illeri kendi!~ 
rine mevdu emaneti muhafazada ha kadar biaıis, kabiliyetsiz ve kud
retsiz mi davranacaklardı?. 

Madde 3 - Hi.cliaede inkdibt ,,. Ciimhuriyet gençliğini yalmz ba
'ına müdafu eden aziz tehit Kublay Bey canavarcasına öldürülürken 
n kanı içilirlıen yiiluelen allotlann mahiyeti ne dir? Kimler alkqI. 
mlf 7 Yirmi clakikıı ıüren he ...btiyane sahnenin önilde, on.ela biriken 
lıaJk ruhsuz lıir -ı: lıitleoi halinde oadece amtmıılar mı?. 

Madde 4 - Vak'a malıalline sel- birinci müfrezenin üzerinde 
uıanevra kurtununclan 'lıatka kurtun yok mu imit? Bütün bunlardan 
-da bicliaenin YUbanclan ..,.eflıi ginlsin manzarau da tahkikat 
neticesinde tebellür edecektir. Bu meyanda bir rivayet var: Sabık ftli 
~mda Manioacla teldı:eler himaye eörmüı. Doğru mu7. • 

Meclis nıahafilinde hi.lıim bir kanaata ıöre inkılabı konımak için 
almııcak tedbirler meyanında İstildal malı.kemeleri usulünü ihdas et. 
meğe lüzum eörülmeae bile tahkikatın aeli.meti için mezklır havalicle 
m<'nii bir örfi idare ilinma ihtiyaç nrdır. Hükiimet, böyle bir karar 
verdiC'i takdirde bu karar, Tqlrilib esasiye kanunu mucibince mecli· 
sin taotikine anolunacalrtır. 

Diıter tarftan inkdip aleyhine iılenmiı cürümler için tedit bir ka
nuna ihtiyaç ıöaterilmekte ve lııöyle bir layihanın 1 derhal tanzimi 
,,e mecliate kanuniyet lıesbetmesi elzem addedilmektedir. 

Menemen hadiııeainde ihmalleri görülen memurlann ıiddetle teczi
Iİ lüzumu, meclis.. mahafilinde yalnız bir arzu deiil bir karar haline!• 
dir. 

FIKRA hamlede sivil mektebi memle- dürü Beylerle diger bir çok ze- b~l~n . ırtıca 
ketin başına geçirdi; dini vic- vat tarafından karşılanmışlar- :a:e~ bu Korkunç bir sahne DECIŞMIYEN RUH ı. Halka ~ak~ITJ?amıştır; gençli!t 
danlann malı bırakarak, dini dır.. du d a- Me - ,, ....... bülmıcla ilk~ Bisde muhalefetin hep koydu ıhma] ~dıl1!1~ş~ı~: Bu lalın dog_· 
h,..._,,_ · d · b"" Kazım Fevzi ve Fahreddin ar ol uğu an L-L--1 , __ _. ___ ----L• -'-"-'! b b la dk b 
""wuetın ve me resenın u- • . . . d uh naa - er o ... ....,. ...... ~u :""•~ • lumuz yer,de ot/adılını görll- rusu, ız ırınızı an ma ı , ı-

tün nüfuzlarına, vazifelerine, Paşalar. kendıle~e .. ~hsıs ?- :ı1f 8:rı::rde~ (Şeyh Saide çolı ben:ıegen bir •urat..) eli. Şimdi bu korkunç .... _.n ıç Jö- yoru:ı Deği§en yalnız adam ka- :ıe istediğimizi vermemeniz, dir. 
menfaatlerine nihayet verdi, lunan Sakarya motoru ıle dog- ki tertiy "ple~e ltsanbulda tevkif edilen "KutbOlaktap,. Kart Esat Ef. ııil anlaıılmııtır. ı b · k ı· od ı 

• · I>errit Mehmet; DMCZUp ve ....... ı ı ve e ıme m ası BiR DAVET 
E alı · d --- - • ı.- değil, "-kea Tteaıiıa lumlı çet. Bugu-nkü muhalif aazetelere n can cı ış me rese ter- ait ilk tahkikat raporları tetkik ı tir. Yalnız şu kadarını kaydede- -. ...- 0 

biyesinin kökü kazmmış olınası olunmuş ve saatlerce müzake- /im ki, Derviş Mehmet ve arka- :!~et::.~~~ ~eİıı;:a. İue:!ı:ı"~ fakı;ı:ı: Yar;;_ g~z;tesi tan; a: d ~~C,: gUn ı:;:e~ s_inemasır-
dır. Artık memlekette bir türlü 1 ratta bulunulınuştu. daşları Manisadan on üç, on madığı içi~ tekrar içeri ııirmiıtir. em .ar ır; Sur p am Tgazeh~ds! a ır avet s_a. esdı~lın ndr~~~et 
gençl"k yaJmz garp genrliği ü dört g- vel çıkıyorla _ Dervit Mehmet ve dört arkaclatı tanzımattır; on osta ev ı ı le hareket edılıp e ı me ıgıne 1 

'· ~ - lHTILALl VASi MlKY AS- • · u~. ev · · -· ~;. e_vve_ Menemene sabah namazı vakti yaklat Efkarın lslam §eriatçılığı yeri- göre tekrarla!Jışını görmü~tüm: 
reyecektı. TA DÜŞÜNÜYOLRARDI la_ bır kofdt;. m_ektılıgını. ılan le- h.lar ve kasabanın dı•mcla bir takım ne demokrasi §eriatrılıg"ı yapı- Bu sahnenin en iyi yeri Istan-. dıyor. Ve koy 1ltıbak edıyor. • :s 

Şeriatçılığın ve Asyalılığın D "k 'd" h · ·- kimıel~r!e huluıup konuıtular. Kasa- yor. bul gazeteciliğidir. Şimdiye ka-
yatağı ve kaynağı kalmamıştı. aha ilk tahkik ve tetkik ne- kincı öye gı ıyor me tiliğinı ı banın ıçmd~ .ele. '!"tı v~ adanıl~ı ela Muhalefet ağacının verdiği dar dÜ§Ünmediklerini yazma: 

ticelerinden anlaşılıyor ki: Ser- lan ediyor; köylüyü kandırıyor. vardı; camının ıçındeki bayragı .ı. d D · V hd · · .. 
Asıl inkılap da bu idi. 

Fakat idarede, adliyede, ma
arifte, her işte zeval bulan iki
lik, cemiyetin içinde kalmıştır. 

best fırkanın teşekkülü üzerine Bu köylerde sekiz on gün kalı- daha evvelden peyleıniılerdir. meyva a ya ervış a etı, ta olanlar, yalnız bır gun bunun 
meydan alan anarşi, şimdiye ka yorlar ve silahlanıyorlar oradan Çete kendine iltihak etmit olanlar· ya.J'erviş Meh1!1e~/ d . b aksini yapsalar.·· 
dar hareket cesareti kırılmış o- Menemene geliyorlar, Mene- la caınie eirdi, ve oradan bayrakla ~butll!1un ustun e ıse er Düşündüklerini yazsalar .. 
lan.irtica unsurunun ümide dü- mende adamları vardı; Şeyhleri birlhiikte çı!"'rak.di":1'18baYh1 g:;ıh:. ~ir vbakit Y~~J1 bayr~k ve arkl~sınbda Halk kelimesinin dişleri 

·· ·· t- D · M h t b" d Hazırlanmı h"t r ıey n evıne gı p teY e goruı- er vazut aynı marş une r: d .• d'kl . . 

• 

. .. 
' Şeriatçılığın menfaatleri kırıl
mış, sesleri boğulmuş adamları, 
ki adedini birçok binlere çıka
mak lazım gelir ve Anadolunun 
her köşesinin saf halk yığınla
rile temastadırlar, bunlar ölün
ceye kadar, kuvvet ve nüfuzdan , 
düşünceye kadar, her vakit ak- 1 
sül'ameller beklemek tabii idi. 

şurmuş ur. ervış e me ır var ır. ş mu ı va • tü. Sonra hükUınet meydanına eel.,. Tekbir! sın a çıgne. ı e~ ne ~ef 
taraftan Nakşibendi, bir taraf- dır; Menemen camiindeki bay- rek sancağı diktiler. Dervit Mehmet sakız, gençlık kelımesımn ? • şı~ 
tan da Çerkes Etemin çetecile- rak eskiden peylenmiştir. tekbir getirerek orada toplanmıı olan GENÇLiK VE HALK ri altında sakladıkları ne: tı.; _ aç 

En büyük tehlike bu sınıf 
karşısında İnkılap sınıfının iki
ye ayrılması, biribirine düşmesi 
idi. 

rindendir. Acele edilerek Menemende lar ir~ca hut~eri söyleme&• batla· _ Biz gençliği temsil ediyo- bir bakla olduğunu görürdük. 
Maksat, bütün garbi Anadolu çı~arılan va~'a. süratle bastırıl= :·b~;ry:,t;,.r.:,~..'::ı~ ruz. . • • Falih RIFKI 

nun her tarafında birden irtica dıgı, çeteye ıltıbak edenler kor nasihat etmek iıtedı. Fakat çete kan- - Bız halkın sesıyız. 
ihtilali yapmak idi. Derviş Meh ~~dan ha;e,.kete geçemedikleri lı kararını ,,emıit olduiundan n ka Gençlik diyor ki .•• Halkın an 
met acele etmiş, Menemen vaka ıç.~n !e~kılat haber al~nmış, bü- labalı.':'-, M~~i ve ~teaine hüsnü ka- /attığına göre ... 
sı geniş teşkilatın hükumet tara Y!il' ~rt.~ca kıyamının onilne ge- bul i0~~~digın1Jen Jan~ 1!"man- Biraz daha sıkı§salar genç'ik 
I nd k I d 'l' t k ·ı t çılmıştı r elam bukuı:net konafma gıbnif ,,. te . • h Ik d Vali Muhiddin Bey dan sara dan ı an eş e. ı ıp ev . ı a r.apı- · lefonla alay kumanclanlıima haber denen zatın adresını ve a e 

Gelin.in 
v 

armaganı 
ıkarken )1 lara~ um!1mı hareketın onun~ VALi MÜDDEi UMUMi VE ,,erınittir. · nen §ahsın hüviyetini bildire-

D lm baçh . . geçılmesıne sebep olmuştur kı, POLiS MÜDÜRÜ SARAYDA • Kaoa~n az olan juı~ı ha- celder. Ruşen Eşref Begln 
ru .0 a çe sarayına gıtmış bu hususta Derviş Mehmedin . pıııhaneyı muhafaza etmekte ıdı. Eğer Siz menfaati ve hasedi tem-
lerdır. ve mensup olduğu irtica ve le- İ~a es11:3sınd~ aa~t on . be lıu lıu~et alınına, hapisbaneJ• hü; .~il ediyorsunuz, siz hırsın ve çoh nefi• bir gazısı 

SARAYDAKi MÜHiM sat te§kilatımn ilk haz11lıklar şe .dogru ~ali Muhiddin,. m~?- k:' v~~elı: lıapdarı açılmak telıli- hıncın sesisiniz. Gençlik ve J.al ilfki • h•f . d 
Biz sanki her şey olup bit- IÇTlMA safhasını meskut geçiyoruz. d~ı .~1 Kenan ve Polıs m~- Ala tal" ·tme1ı:. • hazırlan kı yüzünü göstermekten kork-111 ncı Sa 1 emız le 

miş gibi, nazariye sporlan ya- Sarayda Gazi Hazretlerinin Çünkü hükfimet kuvvetleri bu- durU Alı. R~za B. ler saraya l?e e yord/ Vak'":. ırı büıO:.Çlllehemmiy;;; tuğunuz bu iğrene; mahlukların k 
riyaseti altında aktedilen içti- nun peşindedir. Vakitsiz ifşaat- :-ek şehrımızde yapılan tahkıka- . n yüzüne maske gibi takıJ."Orsu- o uyunuz 

,<Devamı 4üncn sahifede) maa saat 10 da başlanmış ve bu tahkikata ancak zarar verecek- (Devami 6-ci sahifede) .111 (Devamı 6-cı sahifede) nuz •••••••••••• 

'ı 
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al'iTiağanl 1 Ruftn Eşref 1 HARiCİ _I Gelinin HABERLER •• 
Edirnenin en belirtili çizgile-j halkın, gök gürültüsünü andı-

ri bile kurşun renkli bir hava i- ı rır çoskunluğu .. Sonra derin ses F 
1 1 

h •ı Af d 
ir le toptan bir buğu silintisi sizlik, açık görüşüş.. t • t 
halndegerilerdekaldı. Şimdi Milletineyarolanbüyükada- ransa - a ya ı ı a ı uza ı 
he. yanda Trakya ovasının kör- mm, köylü ruhlarına varıncaya --------
pe yeşertisi .. Bu nemli enginli- kadar canda nasıl köklü ve özlü ı• "Jt f d J bb •• t" d" 
gi san bir yol ikiye bölüyor. Bir yer tuttuğunu kendi gözleri ile DgJ ere tara in an yapı an teşe US ne JCe Verme ı 
ufau bir ufka bağlayan o yol- görenler bile adeta bir şairin ı·ki f k . d k d" l 
da otomobiller ardar..ıa koşuyor. destanında bir efsane kahrarna- tara ta DO tal nazar arın a ısrar etıne te ır e.r 
E .. •iden Edirne düzluklerini bir nının tasvirini okur gföi hayret 
kaç konakta aşan ağır gıcırtılı te kalıyorlar. Hele Abalar kö- N ı k? ! 11 
ve oynak ıbinekli kervanlara hiç yündeki o sahne ı.. e 0 aCa • 1 Ecnebi matbuab _ 
benzemeyen bu hız mevkibi ara Ovaya akşamın alaca karanlı- . Mısırda .• 
sıra duruyor. Çünkü saz örtülü ğı çökerken Abalar köyüne va- T·· ki e ve uyuştu 
köy damlarının üstünde çevre- rıldı. Orada kendisine şunu sun Sene bitiyor. Hala ur y - Gazeteler hakkında 
!er gibi savrulan dumanlarla bir dular: Erguvan renkli bir yaz- 1 d 1 rUCU maddeler takı'bat 
likte bir ki.ime kadın erkek bay ma yermninin içinde gelintelle an aşama ı ar Londrada geçen aylar topla-
raklar, mendiller sallayarak, ri ile donatılmış, üırtüne de ikisi Fransa ile İtalya arasındaki nan afyon konferansının raporu KAHİRE, 27 A.A. - Meş-
"Yaşa Gazi baba,, diye bağıra- beyaz bir kınnızı kağıttan üç bahri ihtitaf bir türlü halledile- ahiren Cemiyeti Akvam tarafın rutiyetçi Ahrar fırkası hükfime
rak, el çırparak onu karşrlayor. gül koncası konmuş bir karpuz!. metli. İngiliz hariciye nezareti dan neşredilmiştir. Afyon gibi ti tezyif eder yollu bir karika
Saatlerdir, belki de günlerdir o- Bunu ona köyün en yeni geli erkarondan biri ahiren Roma ve uyuşturucu maddelerin istihsal tür ve başvekilin beyanatı hak
nun yolunu gözleyen bu insan- ni verdi. 
!ar, onun otomobilini çevre ku Geçen yaz kendi bostanında edildiği memleketlerin bu istih- kında bir makale neşrettiğin-
..:atıyorlar. İçlerine sığmayan se yetiştirdiği bu karpuzu güveyi sat.atını tahtit etmeleri mevzuu den dolayı iki ihtarname gön-
vinci ovanm uzaklarım kapla- sofrası için saklamış, Gazinin bahsolmaktadır. Bu hususta derildikten sonra Pazar günü 
yacak hızdaki haykırışlarla da- oradan geçeceğini duyunca 0 Londra konferansı ihzari müza kapatılmış olan "Essiyase" ga-
kikalarca anlatmağa çalışıyor gün kestirmemiş; bu yazma, keratta bulunarak esaslar hazır zetesinin yerine "El Fellahel 
lar. Herkes, yıllardır şanını duy düğününde başına koyduğu ye- lamıştır. Masri" isminde yeni bir gazete 
duğu büyük adamı bir defacık meni imiş, bu telleri de o gün "Times" gazetesi meseleye çıkarmıştır. Essiyase gazetesi-

Abd ü l kadir Ke al
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Iskenderunda ! .. 
Firari avukat arkad~şları ile beraber 
"Çürükhan" da Fransızlara teslim oldu 

ANKARA, 27 (Milliyet)- Abdülkadir Kemalinin naıd kaçbğ-ı td' 
bit edilmittir. Aldığnnız malitmata göre Abdülkadir Kemali ve Mahmul 
Nedim ile henüz isimleri anlllJılmayan iki arkadatları (Toprak Kale) 
den (Ceyhen)ın Mustafa BPyli köyÜne &"iderek bir ııece kalııuılar ve bu
rada tedarik ettikleri klağuzla «Kelli» ve •Kapulu• tarikile (lakenderun)• 
çıkarak «Çürük han» mevkündeki Fnnsız istihbarat zabitine iltica etmİf 
lerdir. Hala (lskenderun)da bulunuyorlar. Oradan Halehe ceçecekleri ı.a
ber \'eriliyor. 

Menemen hadisesi 
Dahiliye müsteşarı haberlerin 
miibalagalı olduğunu söyleor 

olsun gözü ile görmek dileyor. takınmış. Eşi ile ilk yemeğinde tahsis ettiği makalesinde afyon nin Londra gazetelerinden bir 
Onun için, geride sıkışmış kal- bile bölüşmeğe kıyamadığı o yetiştirici bir memleket olmak tarafından da iktibas edilmiş o- Ankara, 27 (A.A) _ Bazı gaı Bu mecnunane hareketin her 
mış yaşlı başlı adamlar, sırtla- mevsim aşın nadir şeyi, ömrü- dolayısile Türkiye'nin vaziyetin lan makalesini yazan muharrir 1 · M h.d. · 

kl ak b. . 1 d . . d' • d b h k di M kal d zem ve kadih cu··rmu""nden dola- zete enn enemen a ısesı halde bir mesnedi olacağı düşü-rından gocu arını atar ırı- nün en mut u emının ya ıgar- en a setme te r. a e e hakk d k' · ·· · 
Ü ın a ı neşrıyatı uzerıne nülerek tahkikat ona göre yapıl 

birinin omuzuna sıçrayor, göz !arına sarmış ve hünerinin kon- ezcümle deniyor ki: yr mahkemeye verilmiştir. Dahiliye vekaleti müsteşarı . . 
ona ilişen: "Gördüm,, diye öte- caları ile süslemiş, şimdi köyle "Türkiye'nin vr.-iyeti ileride F k b' • H'l · B Anad 1 A" maktadır. Şımdıye kadar, mab-

ransız a ınesı ı mı ey o u ıansına d k" 1 '-'' 
kine müjdeliyor, "Sen de gör, te rinin en büyük misafirine ikram nazarı itibara alınmak lizrm gel atideki beyanatta bulunmuş- ut ve muayyen ımse er tevııo.u 
c sarışını,, diye yerini komşusu- ediyor. Sevincin ve samimiliğin miştir. Türkiye'nin konferansa PARİS, 26 A. A. - Nazır- t . edilmiştir. Gazetelerin tevkifa1 
na veriyoc. İhtiyarlar: "Var ol", bundan daha candan geleni o- iştiraki son derece hüsnü suret laS rla ?.1üs~eşar~ alsaatdal 7 b~e ~· U:;Gazeteerin yazdığı gibi badi hakkındaki neşriyatı mübalaga-
"Ba:barnız sensin,, diye onun srr lur mu? Bu temizlikte bir sev- le karşrlanmrştrr. Noktai nazar .teeg ın ny~etı . tın . ır ıç- se şümullü değildir, mevziidir. lıdrr. 
tını sığa yor; kadınların kimi se- giyi, bu incelikte bir saygıv1 e!'t teati edilmesi pek faideli olmuş tıma akdetınışlerdir. İçtımada 
vinç yaşı döküyor, biri: "Ben de kuvvetli <bir hayal bik tasavvur müstakbel faaliyet için zemini harici işlerle iktrsadi meseleler 
bağırdım,. diye gülerek yüzünü edebilir mi? Köylü Türk kızının ihzar etmiş olacaktır. Fakat ha- tetkik edilmiştir. Kabine, sana- Talebenin hariçteki hayatı 

Talebenin zabıta kontrolu allına 
alınacağı tekzip ediliyor 

ötekinin omuzuna kapayor, öte- Mustafa Kemale ruhunda ne ltafya hariciye nazırı M. Grandi zı haberler memnurıiyeti mucip yi ve ziraattaki buhranın önüne 
ki: "Ben de niyet ettim.. di ya, mana verdiğim bundan tabii an- p . ,. . d k _,,,,_ d geçmek için milli iktısat ve zira 
önüme kallbahk üşüştü,, diye latan bir hareket olur mu? Kah-

1 
an~ ~.zıy~t eİealre ........ Fa ar- olacak şekilde değildir.Türk mu at nazırları tarafından hazırlan-

h n l -11 · • b" 'b" · b v a goruşmuş ve t ya - ransa rahhası tarafından gösterilen 
ayı anıyor. raman a mı etını ın ınne ag 'h !tH • • • • • b . . ikl T"" ki ed mış olan projeleri tetkik etmek 
Bu insanların gözü o kadar la yan bu erişilmez kudretin sır- ı tı.ıaı1?ın. hallı ıçın hır zemın azı ıstatıst er' ur y en üzere bir içtima daha akdedecek 

ondan başka bir şey görmüyor rı nedir? Bu, bir ırkın, benliğini bulmaga çalışmıştır. her sene çrkarrlan uyuşturucu Ankara, 27 (A.A) - Maarifjname yapıldığım ve mekteplert 
ki, davarlarmı, sığrrlannı ken~i koruyup kurtaran büyüğüne bir mevat miktarı 5,200 kilo mor- tir. f l ka vekaletinden: Bir kaç günden tebliğ olunduğwıu yazmışlar-
hallerlne bırakmışlar, onlar kö- tapışı de<Yil midir? o köylü kı- Bu yaz Fransa ve İtalya ara- fin ve8,650 kilo da heroine baliğ ransa-Be çİ beri bazı gazeteler mektep tale- drr: Maarif vekaleti ne böyle ~ı 
yün kulübeleri eşiğinde, saman zın düşu;düğü ile, onun hediye sında müzakereler oldu. Fakat olmaktadır. Rakamlar müthiş- BRUKSEL, 26 A.A. - Fran- besinin hariçteki hayatının kon talıma~:ı-me yap~§ ne ~e ~ıı 
lıklan &ıünde istedikleri gibi sini masasının süsü ve belki de bir netice çıkmadı. İki hükW:net tir. Cemiyeti Akvanun bir mü- sa ile Belçika arasında akdolu- trol altına alınması ve hatta bu karar ıttihazma !uzum gorınuş
başı boş dol.aşıyorlar. büyük emeğinin bir küçük, fa- de bu müzakerelerin neticesine messili dünya'nın meşru mak- nan kat'i bir itilaftan bahseden . • tür. Talebenin mektep, dahil vt 

Bu ilk hızın sonunda derin bir kat yürekten doğma mükafatı intizareıı sene nihayetine kadar satlar için kullanılmak üzere la- nazırlardan M. Carton de Wi- ışle. zabıta taharrı mem~r.lar~ haricindeki harekiitile yalnız 
sessizlik oluyor. Kendisi konu olarak İstanbula kadar getiren hiç bir gmi inşasına başlamama zım gelen miktar 12,000 kilo art, bu muahedenin gizli bir ve Jandarma kuvvetlerının ala- mektep müdür vemuallimleri el 

şuyOI", hallerini hatırlarını so- Mustafa Kemalin düşündüğünü 

1 

ğı taahhüt etmişlerdi. Sene bi- morfin, ve 5,800 kilo beroini te- maddesi olmadığını her iki dev kadar kdınması hakkında maa- kidenberi mevcut talimatname 
ruyor; ihtiyaçlarını, dileklerini sezip anlatmak kolay değildir. tiyor. Müzakere akim kaldı. cavüz etmektedir." letin hukuku hük~anisine ri- rifvekiletince yeni bir talimat- dairesinde alakadar olurlar. 
dinleyor. En dili dönenler de, Yaşatan kuvvetle yaşatanı se- Şimdi öyle görünüyor ki. İngiliz "Times" bundan sonra Türk ayetkar bulunduğunu, yalnız M d B 1 . , . 
en söz beceremeyenler de gön- ven kuvvetin biribirini ne yakın l lerin maksadı altı ay daha iki hükfunetinin bu fenalığa karşı mütekabil muavenet şartlamu u an ya - ursa y enı vekiller ış başında 
!ünde ne varsa söyleyoc. dan 'duyd!lğunu bu armağan c;_n I tarafın yeni bahri inşaatı tehir mücadele ettiği cihetle itimada tesbit eylediğini beyan etmiştir. h ANKARA, 27 (Telefonla) -

o gün Edirneden Baba ~sk} uz_un ~~~erd;n çok da?a ma- etmesidir. İngiltere İtalya ve layik oldu~~· rapo~n uyuş- M.ım_ıail~yh sözüne devamla de- attı.. Yeni vekiller hakkında Riyaaeti 
ye kadar her köüde aynl ıevıncı nalı hır ıçtımaı ders halınde an Fransa'nın bahri inşaatın bir turucu mevat ihzar edilen İstan mıştir kı: cüınhur teskeresi meclise geldi 
öbek öbek görüyoruz: Şimşek !atmıyor mu?. haddi geçerse Londra konferan 

1 
bulda üç yer bulunduğunu ve - İhlasını tecrübe etmiş ol- Sene başından ib"baren Pazartesi içtimamda okunacak-

gibi beliren Gazinin etrafında Ruşen EŞREF sında Amerika, İngiltere ve Ja- 1 Fransadan Türkiyeye getirildik duğumıız büyük bir devletle ak Devlet tır. 

Balık bol 
Uskumrunun okkası 

20 kuruşa düştü 

R • • d ponya arasında aktedilen mua- !erini kaydettiğini söyliyerek detmiş olduğumuz kat't itilafı D • ll . I Zekai Bey, Müdafaai milüy< 
uya ıçın e nıya hedeye - ki aralarındaki. ihtilafı makalenin sonunda diyor ki: hali hazırda ifşa etmek aleyhi- emıryo arı ış etecek. vekiletine giderek işe başladı 

piyesi halledemedikleri için İtalya ve "Türk hükt:lmeti uyuşturucu mize dönmesi muhtemel bir teh ANKARA, 27 {Milliyet) - ~ilmi Bey de; ~ğlede~ sonra ye 
Haber aldrğrmrza nazaran Fransa iştirak etmemişlerdi - ı mevadın ihracatını kendi kon- like teşkil edebilir. Müdanya • Bursa Demiryolu nı makamını ışgal ettı. 

geçenlerde Darülbedayiin tem- dercedilen ihtiyati maddenin trol etmek istiyor. Fakat şuraSI ltalyan tayyareleri şirketi hattı terkederek gidece- Darülfünun Emini 
sil ettiği genç şair Cevdet Kud- tatbi~i~e lü_zum görüyor. Bu ise ?~ikardı: ki uyuşturucu mevat ROMA, .26 A. A. _ Villa ~ hü~~ete ~ildimıiştir. Hü ANKARA, 27 (Telefonla) _ 
ret Beyin "Ruya içinde Ruya" tah~di. teslihat maksadına mu- ihzar ed~len _hır memleket .ol- Cisnero'dan hareket etmiş olan kilınet m~~kal.iitm sekteye uğ Darülfünun emini Muarnmeı 
ismindeki piyesi şehrimizde bu- ~lif hır. şey olacaktır. Onun ıı:tak vazıyetın~e olması Cemıye İtalyan tayyare filosu Okyan1ıs ~ı ıçın hat~m Devlet de- Raşit Bey, ekspresle İstanbulı: 

Son iki üç gün zarfında liına- lunan Yunan artistleri tarafın- ıçın lngıltere İtalya ve Fransa- tı Akvamın acı! surette nazarı tl fen'nden evvel son mıryollannca teslim alınmasını harekt etti. Maarif vekili ve ma-
nrmıza müthiş bir uskumru akr- d · 1 dah · · d"kk;ı · · lbe lid' a ası se mer- D 1 d · il ·.ı · dan tercüme edilmek istenmiş- '.1 ınşaatm a tı ayf ~ ~ehın- ı atını ce ltmbe ır.I hale olan Portekiz Guinee'sin- ~~m e~ ~tk emılaşryo arınca ı..,e- a~ıf erkanı tarafından teşyi edil 
nı başlamıştır. Bu akın geçe~ tir. Ve yakından Atina'da tem- nı, bu altı _ay zarında iki taraf sınan 1 O~Ç an de kain Boloma'ya vasıl olmu t esını arar . ıtırmışn_r. dı.. 
senekilere nisbetle daha ço sil olunacaktır. arasında bır anlaşma busulunu meselesı tur ş Devlet Demiryolları hır he- ilk kt 11• 
fazladır. Bu mevsimde hiç bir · · E " b ant 1 · y' lla ak ha li 1 me ep mua Im buka Tacirlerin imzalan ıstıyor. ger u aşma o maz Paristeki Düyunu umumiye A . ti• et yo yar ttı tes m a a- -
sene uskumru balığının - • , • • sa İngiltere tahdidi teslihattan vrupanın vazıye caktır. Hat bir kanunusani 931 l • • t k "d' • 

bol ld • ··rülme t J d 1 k t meclisi tarafından Fransız gaze t ennın e aU ıyesı dar ucuz ve o ugu go escı e ı me ıs enıyor beklediğine yani büyük masraf- V YANA, 26 A. A. - Yeni den itibaren hükumet tarafın-
miştir · Ticaret kanunu mucibince ti- lara nihayet vermek gayesine telerinde neşredilen bir haberde Macar hariciye nazın Kont Ka- dan işletilecektir. ANKARA, 27 - Hüsnü Ha-

deniyor ki: "Times" gazetesi- z· B k . B . k"k . . d 
Tecrübedide balıkçılar bu a-. caretle iştigal eden her zat im- vasıl olamamaktan endişe edi- nin 16 kanunusani nüshasında roly, Neue Freie Presse gazete- ıraat an asının ala- mıt _eyın ~et; atı netıcesın ı. 

kının balıkların mevsim dolayı- za ve ünvanı t icarisini ticaret o- yor. Çünkü İtalya ve Fransanin sine beyanatta bulunarak, Av- ki l • Maarif vekaletince hazırlanan 
sile Maımaraya hicretinden ile- dasına tastik ve tescil ettirmiye bahri inşaatı yukarıda dediği- Alman hamillerin Türkiye'nin ruparım ikiye ayrılmasına her ca an mese esı ilk mektep muallimleri tekaüt 

1 müstakbel tediyatı için bilvası- Ankar 7 s İ ı· 'h k · ı ri geldiğini söylemektedirler. mecbur bulunmaktadır. İmza ve miz gibi bir haddi geçerse İn- kl"f b 1 d • "dd' bahasına olursa olsun mani ol- 2 - on günlerde s- ayı ası, no ·taı nazar arı öğre-
Maamafıh büyük balıkla_rı:n ta- ünvanı ticarisini tescil ettirme- j gilterede inşaata başlayacaktır. ~~l:e-k~::: ~ug~~~~ mak lizrm geldiğini ve çünkü tanbul gil2'.~.~e~nde Z.iraa~ ban ~mesi için ~~ri.ften diğer ve 
kibinin de bu hicrette tesın var- miş olanların ticaret odasında ı . dik .: . d 'böyle bir halin harbi intaç ede- kasının, koylunun vazıyetı ha- kiiletlere verilmişbr. 

. 1 . sın ası boyle hır şey en tema • · · be · · zırasmı nazarı dikkate alarak 
dır. ı ş erme bakrlmıyacak ve mua- Fakat İtalya ile Fransa anla- .1 bih be ld • nu ve bu ha cegını yan etmıştır. • ın· d"" • Muhasebi hususiyeden maa~ 

Dün. b"" .. Boğazi . İstan l 1 . ılmr ak İ mı e a r o ugu J d b. hAd' umumı tec uyun yapacagı al alli -utün . çı, . - me e en yap yac tır. şabilecekler mi? tal ya Fransa' berin nereden çıktığmr bilmedi- aponya a 1r a ıse 1 ktad B h st ha _ an mu mlerin maaşlarının 
bu~, Üsküdar ve Beşı~~ ~il- ......... ,, "••-:• u ...... nmki k~dar donanma. istiyor. , ğini ve "Times" tarafından hah LONDRA, 27 A. A. _ Ja- 'k.azım7I~ürü Şii~ B~~~n= de~i yüzde beşinin her sene Ziraat 
len balık avcılar, ~enız uzen de Mektep l ı le r Fran~a ıse. t tal;:aya faile kalm~ 1 sedilen bamillerin kimler olabi- ponya imperatorunun parlamen ki: bnak~sma ".?tınlma~ı ve ~~~ 
balıkçı sandallan ıle dolmuştu. •• b k emelındedir. İkı taraf da noktai leceğini bilmediğini beyan et- tonun yeni içtima devresini aç- - Umumi tecil düyun olsa nın bır tekaut sandıgı vazıfesını 

Balıkhanede uskumru balığı m usa a a Si nazarlarında şiddetle ısrar et- ., mektedir. mağa giderken bir sui kasta uğ- olsa bir kanunu mahsusla ya- görmesi esas tutulmu§tur. Fa-
nın kilosu 12,5 kurusa kadar .. mektedir. Olsa olsa Fransa'nın - - -·••• ·•• • radığr hakkında deveran eden prlrr yoksa banka böyle bir ka- kat aldığım malfimata göre bu 
düşmüş, hariçte de okkası 17,5 84 uncii haftanın Londra muahedesine iştiraki te Rusyada yenı hır karar şayıa, yarı resmi bir surette rar ;eremez. Esasen böyle bir işte bankanın tavassutu pek t< 

20 kuruşa kadar satılmrştır. Ara birincilikleri min edilebili: ki b,u .da muahede ı !"10S~<?~ A, 27 A.A: - Tas tekzip edilmektedir. kararı icap ~irecek bir vazi- ?.-1uv~hk görülmem~~te ve !eka 
balarla kenar mahallele~e ka- Mektepliler müsabakasının ~e ~p~ İ~gıltere nı?' _ko?"c.lurdu Aı~ı .~ıldinyor_: İsv_eıı,tıra. gaze İmperator, parlamentoya yet yok~. Zıraat Ban~sı .ö: titelf1;n maaşını? mu~azeneı u-
tlar götürülen uskumru bılhassa 84 .. .. h ft b" . .1.kl . . gu ihtıyatı madde gıbı hır mad- 1· tesı hukil.met dırektıflennın tat yaklaştığı bir sırada bir adam tedenben borçhmun vazıyetını mumıyeden verılmesı, buna mu 

• •· gül" d'" ·· uncu a a ırıncı ı erını sı- d d t · ki la kt B.. b"k' · k 1 k ·· bi k"k d k d' k b'l' · k b'l ·· d b 1 · ·· · fakir halkın yüzi.ınu uı:m~· rasile ya~z: e e~ce tırme e o ~a ır. ': . ı mı o?tro etme uz~r~ r otomobilin kapısı önüne gele- ret ı .. e ere te ıye a ı ı)'.etı a ı J'.UZ e eşe .. nn muvazen~ 
dün balık al~yan h~~en hıç hır 1 _ Darüşı;efakadan 37 Ali. yle hır ma~de. İtalya ~ b~ ıcra k~ısyonunun teş~lı b~k- rek imperatora şahsi bir şikaye- ne go~e um1!'111 kararlar verır. umumı~eye te'::'.dıı ta~avvur ed~1 
ev, balık yernıyen bır ınsan kal- Niyazi Bey ınşaatı t~titkar ~ldugu takdır- kındakı kararın ehemmıyetın- te dair istida vermek istemiştir. Mıdillıdeki maç mektedır. Vekaletlenn noktaı 
mamıştır. Uskumrunun çokluğu 2 _ Galatasaraydan 960 Re- de Fransa nm da ınşaatta ser- den bahsederek bu kararın dev- Bu adam, istidayi uzattığı sıra- nazarları alındıktan sonra mesc 
~~ger balık fiatlerin!~ tene~zü~ şat Bey best ~~sı şekli_nde olac~k:trr. let makin_esinin ~e~~mmülüne da cebindeki gözlük mahfazası- bugün l~ bir kere daha görüşülecek-

IJ hıf'le sebep olmuş, yuksek fıatlı 3 - Pertevniyal mektebinden Goruluyor ki bu vazıyette ve sosyalıst mesaısı ıle hema- nı yere düşürmüştür. Halk bu- İ . . . . tır. 
baliklara halk rağbet et- 364 Mehmet Orhan Bey. İtalya ile Fransa anlaşacağa henk olarak tensikine mani ola nu bir revolver zannetmiştir. Ari zmır~ hA.:.) - Mıdıllıde Yeniden İnek 
z1ediği, hava da lodos olduğu i- 4 - Çenberlitaşta M. O. M benzemiyor. cağrru kaydetmektedir. Bunun üzerine istida sahibi .. s ta ~ ~ ~~İ yap~k 
, .. 1 diger balıkların fiatının dü- mektebinde son sınıftan 118 Ah Bu gazete bu kararın Lenin alelacele yakalanmıştır. Sui ka- huzerek pterşedeem günu lanmızzrnır en alınıyor 
.. ··ım . ref d hA l l K d . B A . 'dar . d k"l d'I k are e n sporcu o şuru esı zaru ı e ası o - met a n ey. vnıpa birliği ~ ı es~ e ~eş ı e ı ere ay- srt şayiasının ortaya çıkması gün motorla Dikiliden hareket Ankara, 27 (A.A) - İktrsa', 

muştur. 5 -. Galatasaraydan 1116 S. CENEVRE 2 A A A ~- e~~ınmıyett kaz~ş olan na bu vak'anm sebep olduğu - etmişler ise de muhalefeti hava vekaleti tarafından bu sene, İ 
Bu akınm bir hafta 10 gün Nazıf Bey. . . ' 6 . · · - v- koylu ve amele maarif kontrol , zannedilmektedir. sebebile geri dönmeğe mecbur nan1ı Karacabey Çifteler çifti 

kadar devam edeceği tahmin e- Mü~_ab.akayı kazananlar, ~ev rup~ ıttihadı mselesı .. hakkında komisyonu teşkili hakkındaki F ransada işsizlik olmuşlar ve geceyi Bademlide ği ve' Konya inekhaneleri için 
dilmektedir. Tuzlamacılar da ut .. mukafatlarmı . gazetemıze tetkika~a bult~nmak uze~e. ya- karara mabat olduğunu yazmak geçirmişlerdir. Ancak cuma gü- 200 baş inek satın alınacaktır. 
killi. ti' "kta d balık müba- muracaatle aldrrabılrler. kında bır komısyonun ıçtimaa t;ıdır. PARİS, 27 A. A. - Nazır- .. t 15 t M' d"lfye vann şl Karacabe-y harasının ta la, a. 1 ıye ı mı r a 85 · · h fta b 1 d da t' hakkında B l 'ka f 1 li · d'' kü" ' t• d nu sa e 1 1 1 ı ar v gı 
yaa etmektedirler. Maamafih is ıncı a aş a l ve ı . ~ çı taı:a ~ •• · ~r mec ~1 • u_n ıç ~am a dır. Yağmurun şiddetli olması- ahır vesaire gibi·noksanları ik-
tih l k ld • . . bu mu"" ba- 85 inci hafta başlad Bı' haf dan vakı olan teklıfler cemıyetı Mubadele komısyonu bilhassa ışsızlık meselesı hak- na rag·men kalabalık bir halk mal edilmi.:tir. Erzurum ve ı 

sa ço 0 ugu ıçın ı. r Akv ka 'b' ·r-- M""b d l k · kınd ·· k b l lm s 
yaa fiatler üzerinde müessir o- tak~r[:d~ ~azetemizde çıka- f danam tediı ~ı::umı:;ıı ıg~ tarlçikaa- 3 .. ukadae e til?mıdisyonfakau ~yınl t ~uza b~raiktta u unu uş- kitlesi ve sporcular tarafından n.anlı. aygır deposu, İnekhanelı 
lamamaktadır. ca . a r enn .en mühiınmini ~ A n~şr Ş • e. . . une • a .. ~.ta .. r: .. t ış e- tu~. çtıma ıtt . ten sonr:ı- me- samimi tezahüratla karşılanmış nle ç~fteler çiftliği nümune ağı 

seçıp c~t'.:Sı akşamına kadar hükfunetı, evvelbeevel Ceınıyett nn sen gonılmesı ıçın Turk he- saı nazın M. Grında Matın ga- lardır. Yunan 9porculan spor- 1ı ve ınekhanelerinin inşaatı d; 
gazetemız musabaka memurlu- Akvamın esasen tetkikine giriş y'eti çalışmakta devam ediyor. zetesi muhabirine bazı beyanat cularımızm istirahatlerinin te- bitmek üzeredir. Gelecek sene 
ğu adresine.~~!1d~ı:_iniz. Netice- mi§ olduğu meselenin mevzuu Şimdilik yalnız pazartesi günü ta bulunarak, Fransada ancak 

1 

mini için büyük bir aıaka göster yapılacak yanş ve sergiler için Maaş perşembeye 
Kanunusani umumi maaşı ler, pazar gunu ılin edilecek- bahsedilmesini iltizam eyle- 4 üncü büro bir içtima yapacak- 10,000 kadar işsiz bulunduğunu mişlerdir. Maç pazar günü yapı talimatnameler ve programlar 

perşembe günü verilecektir. tir. rnektedir. tır. söylemiştir. lacaktır. yeniden hazırlanmıştır. 
! 
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ihracatımız, ithalatımızdan 3,5 milyon fazla .. 
Arif Orucun lzmitte jC v111111•11• 1 ihracat [ Maartft• J Kongreler 1 Ekonomı ] 

muhakemesi başladı Sinemalar Teşrinisanide de Salahiyet Halkın ihtiyaçları Vitrinler 
- 1. ki• Reklamlar için dam 

Mahkeme, davanın stanbula na J ga resmi verecekler 
talebini reddetmiştir 

Muallim Kemal Bey ile maarif müfettişi Şem
seddin Beyin raporunun celbi kararlaşhnldı •• 

ithalattan 2,5 tesbit olunuyor 
milyon lira fazla Maarifmüdürlerinin 

Anafartalar kumandanı 
MUSTAFA KEMAL 

ile mülAkat -Renkli haritalarla 

salahiyetinin tevsii 
----Halit fırkası ocak kongreleri 

bütün kaza mıntakalarında de
vam etmektedir. Bir kısmı bu-

Maarif müdürlerinin fevka- gün yann bitmek üzeredir. Ge
lade bir hal vukuunda mıntaka- lecek hafta nihayetine kadar da 
sı dahilindeki ortamektep mu- hepsi bitmiş olacak nahiye kon 
allimlerinin vazifelerine nihayet greleri başlayacakt~. 
verebilmeleri hakkında vekfilet ' Ocaklarda ihtiyacat ve te
ten bir tebliğ gelmiştir. Bu teb- menniyat tesbit edilmektedir. 
liğe nazaran maarif müdürü al- Bu meyanda Mecidiye köyü o
dığı emirle bir ortamektep ve- cak kongresinde, buradaki ara
ya liseyi teftiş ederken bir mu- zinin emlaki milliyeye ait olup 
allimin muvakkaten işten el uzun müddetten beri köylü tara 
çektirilmesini mucip harakatı- fından kullanıldrğr mevzuu bah 
na muttali olursaso etaoie eta sedilmiş ve bu arazinin taksitle 
sus~aki n_ıaddey_i tatbika salahi- köylüye temliki için temennide 
yetı olabıle~ektır: ~aka~ ~unu bulunulmağa karar verilmiştir. 
~erhal maanf emınıne bıldınne- Ka.htaneköyü kongresinde de, 
ge mecburdur. Kahtane sırtlannı Bodosaki na
T alebeye fazla masraf mmda biri kendisine ait olduğu 

ettirilmeyecek nu iddia ettiğin.den ~u işin bir 
an evvel halledılmesı hususun-

Milli bayramlar olduğu va- da teşebbüste bulunulmağa ka
kit mektep ve dersaneyi tezyin rar verilmiştir. 
maksadile talebeye fazla masraf ----.:+.._. ____ _ 
ettirilmemesi ve azami tasarru
fa riayet edilmesi alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri 

Radyoterapi için iki 
doktor gönderiliyor 
Belediyece Avrupadan bir ra

dyoterapi mütehassısı celbine 
karar verilmişti. Fakat bu 

Noel münasebetile tatil edi- hususta mütehassısla uyuşula
len ecnebi ve ekalliyet mektep- madığı için sarfınazar edilmi§
lerinden bir kısmı tekrar tedri- tir. Buna mukabil radyoterapi 
sata başlamışlardır. Bu mektep- tahsili için Avrupaya iki doktor 
ler resmi mekteplerle birlikte gönderilmesi kararlaşmıştır. 
perşembe günü sömestr tatili Radyoterapi alati için de bütçe
münasebetile tekrar bir hafta ye aynca on bin lira tahsisat 
tatil edilecektir. konmuştur. 

Maarif müfettişi Hasan Mezbaha bir müdiriyet 
Ali Bey Emanette ile idare edilecek 
Gazi Hz. nin refakatlannda Bir müddetten beri meclisi 

t tk.katt bulunmakt 1 _ idare ile idare olunan Karaağaç e ı a a o an ma .. b ·d · 
'f k"leti. ··f ttı' · •1 muessesatınm u tarzı ı aresın-

arı ve a mu e şı umumı e d b' f 'd lm d • kanaa . 
· d H Ali B d.. M 'f e ır aı e o a ıgı tı nn en asan . un aan h" ı1 ld - d H · d 

emanetini' gelerek meşgul ol- . ~s 0 ugun_ an azıran ru:1 
muştur. ıtı~~n beledi~eye merbut hı~ 

Emanet umumi maarif vazi- mu~ı~et ~eklıne konarak eski 

et. . hakk d t tkik ta halıne ıfragı kararlaşmıştır. y ımız m a, e a ze- • , 
min olmak üzere, Hasan An B. F elemek sefın Laheyde 
ye bazı notlar vermiştir. vefat etti 

İstanbul maarifinin tetkiki 
Holanda sefiri M. baron dö 

daima müspet neticeler vennek W ld b 1 d • Lah 
ted. e eren u un ugu eye 

ır. h · d · d f , • • şe nn e ayın 25 ın e ve at ct-
Ah Canıp, Bedn Beyler miştir. İstanbulun kibar muhi-

Maarif vekaleti müfettişi u- tinde kendisini tanitmiş ve sev
mumilerinden Ali Canip ve Be- dinniş olan mumaileyh uzun za 
dri Beyler berayı teftiş Bursaya mandanberi Türkiyede memle
gitmişlerdir. ketini temsil ediyordu. Beyanı 

Köy mektepleri Veka- taziyet ederiz. 

Jete bildirilecek lzmirde iki milyon lira-
Vekaletten gelen bir tamim

de Maarif müdürleri ınıntakala
n dahilindeki köylerden hangi
sinde mektep olduğu ve hangi
sinde olmadığını gösteren bir 
çctvel tanzim ederek serian ve
kalete bildireceklerdir. 

Muallimler birliğinde 
ihhsas gruplan 

Muallimler birliği teşkil ede 
ceği ilmi hey'et için birkaç grup 
tefrik edecektir. Birlikte mukay 
yet her muallim bu gruplardan 
birine dahil olacaktır. Her tef
rik edilen parti kendi ihtısası 
dahilinde çalışacaktır. En kala
balık grup alfabeciler olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu suret
le muallimler derslerine daha 
ziyade hazırlanmış olacaklardır 
Aynlacakolan bu grupların üçer 
kişilik birer idare hey'eti olacak 
tır. 

Hususi mektepler 
Vilayet dahilinde yeniden te

sis edilecek hususi Türk mek
tepleri ile lisan ve san'at dersa
nelerinin ruhsatiyesile badema 
Maarif müdürü meşgul olacak 
ve icap ederse açılması lüzumu
nu vekalete bildirecektir. 

lngiliz vapuru kurtuldu 
Birkaç gün evvel Haydarpa

şa önünde bir çarpışma neticesi 
olarak karaya oturan İngiliz va
puru kurtanlarak tamir için Ha
lice çekilmiştir. 

lık metruk emlak 
Kadastro fen hey'etleri İzmir 

kadastro muamelatını nihayet 
bir sene sonra ikmal edecekeler 
dir. Şimdi Keçeciler mevkiinde
ki mahallelerde kadastroya de
vam eden hey'etler bu mahalle
lerde mütegayyip Musevilere 
ait mühim miktarda emlaki me
ydana çıkarmışlardır. 

Bu emlakin sahiplerinin is
tirdat esnasında İzmirden kaç
tıklan anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tesbi
te nazaran mütegıryyip Musevi 
!ere ait emlakin kıymeti iki mil
yon ilraya yaklaşmıştır. Bu em 
lakin listesi milli emlak idaresi 
müdürlüğüne verilmiştir. Sahip 
leri tegayyüp eden emlakten se
nelerdenberi istifade eden ve ha 
ne samibi olmıyan kimseler na
mına bedeli icar tahakkuk etti
rilecektir. 

Sahte tahvilat yüzünden 
iki tevkif 

Polis; Yor(İ Pilatyos isminde 
bir rumla Cemil Bey isminde 
bir Türkü tevkif etmiştir. 

Yara alan baş ambardaki 300 
ton buğday ıslandığı için deni
ze dökülmüştür. Geminin kurta 

Yauın: Ruşen Ji:fr•f rilmasının geç kalmam baş am-

Tevkifin sebebi Yorginin e
vinde sahte tahvilat basmağa 
mhasus klişeler bulunmuş olma 
sıdır. Yorgi sahte Yunan tah
villeri yaparak piyasaya sürmüş 
ve Cemil Bey de bu işle alaka
dar görülerek yakalanmıştır. 
Cemil Bey; kendisini bu mese
lede muhbir olarak göstenniş 
fakat tahkikat bu iddianın doğ
ru olmadığmı meydana çıkas
mıştır. Y orği ile Cemil Bey ad
liyeye verilmiş ve evrak 5 inci 
müı;tantığa havale edilmiştir. Flatı: ı lira 1 barda kuru kalan 150 ton buğ-

Duıcı .atlı••11 Hb' ,ubulndo dayın hıç ambara naklinden ile-
- ri velmistir. 

Müııtantık her ikisini bugün 
isticvap edecektir 

Hediye kuralan 1 
K. sanide çekilecek 

Ticaret ve saaayi odası ser· 
giler daimi hey'eti bugün saat 
üçte ticaret odasında içtima e· 
derek vitrin müsabakasında bi· 
rinciliği ve ikinciliği kazanan 
vitrinlere verilecek hediyeler 
kurasını konuşacaktır. 

Bugünkü içtimada kuranın 
nerede ve ne gün çekilecefi tea:r 
yün edecektir. Reyler tasnif e
dilmiş ve her mağazaya verilen 
reyler ayn ayn torbalara konu· 
muştur. En fazla rey alan yeri 
mallar pazarı olmuştur. 

Kuranın 1 Kanunusanide çe· 
kilmesi muhtemeldir. Hediyeleı 
meyanında Galeri dömöbl'ür 
masa ve sehpaları, Psaltinin ta 
bureleri, yerli fabrikalanmızır 
kundura. kumaş ve muhtelif ~ 
yalan, ipekli mendiller, kravat
lar, çukulatalar, çorapar, şeker 
ler, lavantalar, sabunlar ve da
ha birçok eşya vardır. Bu eşy; 
meyanındada bir tasnif yapıl
mıştır. Şehir birinci ve ikincisi
ne rey verenlere verilecek herli 
yeler, mmtaka birinci ve ikinc 
!erine rey verenlere verilece 
hediyelerden daha kıymetli olz 
caktır. 

---~---

BehçetB. 
Dün hastaneden 
çıkh. Kurşun 

sonra çıkarılacak 
Geçenlerde, Galadata Hay· 

Bey tarafmdan vurularak Seı 
Jorj hastanesinde tahtı tedav 
ye alınan, Tiitün inhisarı umu 
mi müdürü Behçet B. dün öğlı 
den sonra hastaneden çıkmıı 
tır. 

Öğrendiğmize göre, ayağıı 
da kalan k\Ulun çıkarılmaıı içi 
yapılması icap eden ameliya 
görülen !mum üzerine tehir o 
lunmuştur. 

Behçet Beyin sıhhati iyi o 
maltla beraber, bir müddet evi 
de istirahati muvafık görillmt 
tür. Ameliyat, istirahati miitt 
kıp yapılacaktır. 

Tuz sarfiyatı azalmamı 
Tuz inhisar müdürü Hacı ı;, 

if B. tuz sarfiyatı hakkında ! ' 

maliimatı vermiştir: . 
- Sarfiyatrmız geçen sene\ 

nazaran azalmamıştır. Tuz sa 
fiyatı, zeytin ve balık bolh:; 
zamanı daha çoğalır. 

Bu sene balık az olmuştur. f 
kat buna mukabil tuz ihracat 
mız fazladır. Sırbistana epiyc 
mal gönderdik. Bundan başk 
Suriyeden de tuz istiyorlar. Ti 
kiye tuzları her memlel;;&tte . 
ranıyor. En iyi kaya tuzu men 
leketimizde çrşkar.BilhassaÇ2 
kın tuzlan pek meşhurdur. 

Kaya tuzu, deniz tuzund~ 
daha iyidir. Hatta kalp hasta! 
ğı olanlar tavsiye olunur. Bur 
bir çok doktorlardan işittim .. 
İdaremiz sofra tuzu yapılma 

için yeniden büyük tesisat Y' 
pacaktır. Bu meyanda biriki tt 
değirmeni açacağız. Tuzlar e· 
vela fınnlarda kurutulacak, sc 
ra değirmende ince tuz halil'. 
getirilecektir. Aynca da şişelt 
içinde ince tuz satcağız .. 

Not 

Nakşibendilik 
Son irtica hareketinde N aln 

bendi tarik.atinin ismi geçi/·~ 
Dün matbaamızda arkadaşı~ 
meşhur "Marilctname.,yi aç 
rak bu tarikaıin vasıfları ne o 
duğunu anlamak istedik. 

Bir nakşibendinin üç şeye rİ 
yet etmesi lazımmış: 

Az uyumak, az yemek, az sc 
!emek!. 

Bunlar şeyhlerine körü körı 
ne uymakla mükelleftirler. BI 
iki şart da mühimdir: 
Şeyhini dinleyip aklını ku 

/anmak, boyuna gezip dolaş 
maki. 

lhtiliilcilik için bunlardan iJ 
vasıflar olur mu? 

Hilafetçiler ve Etemciler tar 
IIrkalarını bulmuslar!. 
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·illiyet Tehlike var mı? 
(Baş tarafı birinci sahifede ) 

Jt nn umdesi "111illiyet" tir parken, bu kara kuvvet yeniden 
yeniye müritler toplamakta, şe
riat sözünü unutturmamak için 
fesadı elden bırakmamakta idi. 

28 K. EWEL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•i 

No: ıoo Telııraf adreıi: Milliyet, lı. Son hareket, işte gene bu sı-
• tanbul. • nıfın hareketidir. 

Telefon n11maraları: Bu sınıfın artık Türkiyeyi Hakikatin acılığı karşısında ... 
-Fransızcadan-

[ ............ ~·········••.+••·~·· ı llu akşam saat 9 1 ı d• Büyük gala olarak ,. , :·: ·:.· 

• MAjiK S iNEMASI ~ .. ~ 
talep ve ırzui umumi üzerine: Her tırafta takdir edilmiş ve 

parlak muvaffakıyetler kazanmış olan 

Garp Cephesi 
( 4 piyadeler ) lstanbul 39 • •, 3912, 3913 Asyalılaştırmasına imkan ver

meyiz. Şimdi dört beş yaşında-
A BONE üCRETLERl ki çocuklarımız yirmi, yirmi be-

~ 
Bir kaç arkadaş :konuşuyor kançrk kadar insanı küçülten' Tamamen Fr1'1nsızca sözlü muazzam şaha- , ~ 

tardı. Lakırdının mevzuu dö- bir şey yoktur. İşte ben de bu serin tski'or lraeslne baflıyor. ' ·, ·· G :'llrkiye için Hariç için şini bulduktan sonra hiç imkan 
3 aylığı 400 kuruş 800 kurut kalmıyacaktır. Bizim vazifemiz, 
6 .. 7 50 .. 1400 " bu sınıfın bir hareketi olduğu 

12 1400 270~ u • 
" " zaman, bu hareketin sebeplenni ---. . kökten kazımak gençliği her va 

Gelen evrak gerı verilmez kit uyanık bulundurmak onu 
Muddeti geçen nüshalar 1? k~rut tehlikeden korkutmamak, fakat 

t r · Gazete ve matbaaya ~~ •tler ayni zamanda tehlikesizlik gev-
içh nüdiriycte müracaat edilır. kl' • · · · d k 

G
. • 'l'nl , r eti • şe ıgı ıçıne e atmama tır ve 

1 ,,zetemız ı a arın meı u ıy m t ··r h .. ki b' 
1 1 

• maat eessu enuz es ter ıye-
'" >U etmez. ' b' k k l k d' · d nın ırço usur arı en ısın e -,--B--.-.-k-.. -h-----ı devam eden Avrupa gençliğini 

'. ugun u ava halka yaklaştırmak, halkın içine 
!'ün hararet en çok 14 en u ıo sokmak, halka rehber, mürc 

d rece idi. llugün ru·zg!r- lodos şit olarak sivil mektebi haim!et-
t ıtcek hava bulutlu olacaktır. tirmektir. 

nüp dolaşıp, daima aıvdet edi- kıS'kançlrk ile küçülmeğe, gitgi •• O ••••••••• O O O 00~ .. ti ........ • • • • •••••••• 
len bir mesele şeklinde kadın- de gülünç olmağa ba§lamıştım. ! • Bugün ~TUAL sinemasında 11' CCO , 
lara ve !kıskançlığa gelmi§ti. Ara sıra buhalimi düşünüyor- 1) iki kısımlı sesli komik Meşhur Alman muharriri Erich Mari• Remargue 'ın romanınd&ıı. 
Hepsi ıhayaıtlarında, gençlik ve dum. Fakat lkafi derece azim ve 2) Viyana operası ıiluşhur tenoru naklen filme çekilip Amerika gü•el un' atlar akademisinde 
tecrübesizlik senelerinde bü metanetim yoktu ıki kendimi ALFRED PICCA VER • Lohen btrincillği kazanan 
yük bir rol oynarnış olan his- toplayaüım da buna bir nihayet grin • ile ( Wagner) in Le& G A R P C E P H E S 1 N D E Y E N 1 
terinden, aşklarından, sevmiş vereyim. ma!troı chıntım·• de Nurenberg. B 1 R Ş E y y O K 
oldukları kadınlardan bahsetti Kıskançlrlc bir erkeği şere- şarkılarını ragannl ediyor isimli büyük sinema eseri müessesemize aittir. Şehrimiz slnemıla· 
ler. Bunlar unutulmaz hatıralar finden cesaret ve metanetinden o p o 8 o M. rından birinin ( Garp Cepheıt ; ismile ilAn etti!! film!n, mUessese-
dı ıki çoğu be~ki de acı olduğu mahrum eder. V mize alt bu bUyUk ve meşhur film ile hiç bir allkı ve 
için daima yaşıyor, silinmiyor Sevdı' g" ı'm 'kadın hakkında h d · ~ münasebeti yoktur. sinemanın en me, ur traje leni 
du. Hepsi anlattıktan sonrası- şüphelerim arttıkça arttı.. Ni- JOHN MARRYMORE tarafın· Kernalfilm 
ra en sonuncuya gelmişti. Bu hayet kendimi o kadar düşür- dan temsil edilen mükemmul 
diğer aıikadaşlarından daıha yaş düm ki sevdiğim kadını takip bir filmidir. 
lı olduğu için daha tecrübeli etmeğe, daha sonra bununla da •••• Kalbl anin içinde olduöu helde ~H~ 

· ffm:•ç~ 
Falih RIFKI sayılıyor, onun söyliyecekleri- lka1mayaralk bulduğum bir a-

------------ ne d~a büyük bir ehemmiyet dam vasıta.sile onun nerelere ------~--. 

GLlK~ll 
HACI FAZIL 

Ahbaplar! 

Mektepliler müsabakası 

Dolma Bahçe Mülakah 

veriliyordu. gittiğini öğrenrneğe çalıştım. 
Nihayet söze başladı: Faka vasıl olduğum netice çok 

- Hepiniz, dedi, hayatınız- acı idi: Sevdiğim ve beni sev
da pek .mühim bil- tesir yap- diğini zannetiğim lkadın ben; 

84 üncü haftanın birinciliği- mı" olan -<1.~ızı anla>ttınız. iıki erkekle aldatıyordu! .. 
İki gün evvel gazeteye g.e: ni Dar" fak d 37 Al' N' " "'i"""' 

Aşkını itirafa cesarııc edemedi ... 
Mümessili: GRETA INISSEN - ÇARLES FAREL 

Sonderece elzem ASRI SiNEMADA büyük zafer. 
Ola O vitaminlerden ll4veten: Bugün saat 16 1°2 matinesinde ve ıuvaredı dUnyanın eıı. 

m~hur dansörleri BARRY BOYS'lar ile varyete ..e büyüle 
maada, çocukta sert • ••• dünya eğlencesi ?Y·? s E D A T S YY? ~N•• 

nk . uşşa a an 1 ıya- ~•mdı' so"y·lemelk sırası ... enun· •• Belki yalnız ibir erkekle al-irken tramvaya bir ya esıcı B k y d -s• u 
zı . azanmıştır. azısı şu ur: D' ..._.li • ,_, •- k rh' d tm olsa dı 'kı~'-ançltktan 

~irdi ... Yanımda cesaretle meş- ıy""'ı nm ııu .. ıs an.,...gın ız- a ış y ~K 
ıur olmayan bir ırka mensup Bu haftanın en mühim ha- tırabını benim ıkadal' hiç kimse çıldıracaktnn. Lakin şöyle dü-
ıir ahbap vardı.. yankesici ile beri İsmet Paşanın bazl mühim. hissetmemi~tir. şündüm: kemikler, kuvvetli et- ---

!er ve s.ağ!~m bir sıh~ OO•Oe M 1 L T O N ••••• 
hat temın IÇIO mu~t~zi • ı Diın akşam ilk defa olarak 
bütun anasırı havıdır~ G L O R Y A S 1 N E M A S 1 N D A 

Gösterilen BEDAVACILAR ŞAHI fllmlnde 

tramızda laakal iki metre mesa- meseleler iç.in Reisicümhur Hz. Bunu pek fazla !bir iddia ıte - Yalnız beni aldatmıyor. 
e olduğu halde, herifin tram- lerile yaptıklar Mülakattır. lak1ki etmeyiniz. Biır erokek bir Kocasile beraber daha üç erkek 
•aya bindiğini görüp gösterdi- Başvekil İsmet Paşa Hz.leri kadını sever, kısk~._ Bu «<a- var .. 
•im zaman hemen ceplerini yok ,Trakya tetkik seyahatinden dın tadından bekledıgı mu'ka- Bilmiyorum nasıl oLdu? Ba-
~rlı. Ve düğmelerini ilikledi. A- avdet eden Reisicümhur Hz. le- bil aşkı görmezse dah.a çok ~~ na nasıl bir istvkırah geldi: 
adan iki dakika geçti bir ikin- rine mülaki olarak Dolmabahçe ver, kadının başka lbır erkegı Dört e~keği birden aldatan . COee bütün temaşakiranı cezb ve teslıir etmiştir 

Yeni neşrıyat I i yankesici ve hemen onun ar- sarayında mühim mülakatta bu sevdiğini görünce daha ~?k kıs~ bir kadın ... Artık bun~nla meş
t•ndan bir üçüncüsü girdi, esa- lunmuşlardir. Maliye Vekili Sa- kanır. Bu bedbaht ı;megı~. h~lı I gul ol.may~yııın .. Dedım ve .~u 
en kalabalık olan sahanlığı dol racoğlu Şükrü Beyin rahatsızlı- ne acrm.amak ... kabıl degi1dır. 

1
11cara! ıle bır daha o.ka~ı~ı-gor

:urdular. Bunları da haber ver- ğı dolayısile istifası ayni za- Onun hıss.ettııı:ı kıslkan~hk .ız-1 medım. ~u acı haklkatı ogren
·gım zaman o ahbabın rengi manda Düyunu meselesinin e- tırabı tanf edıleımez dıye}un· mek benı kurtardı. 
11~murlu havalardaki Kahtane hemrniyetli bir safhada bulun- Fakat ~~~larım aıııl felaket Fakat kabul etmeli ki halki-

. ~~esi gibi oldu .. Üç san'atkar ması, hey'eti Vekilede hazırla- bu degıldır: Asıl . ~- katin acılığına her ,gönül tahaın 
v ,ela gözle ve gayet hafif şe- nan cevabın imzalanıp gönderil baht olan etıkeıke odı:ı: kı şıd- miil edemez!.. 

1 'ide işmarlaştılar. İlk gelen mesi mecburiyetleri karşısında de~e sever ve çak sevılır, fS;kat --------.,,.-----
, r«mvayın iç kapısından girdi Vekalete Mustafa Abdülhalık sevı~~lebeııalber gene hıya- A K 1 T 
' ıkat bir cigara yaktı bir elini Bey getirilmiş, müdafaai Mil- net gorur ... 
' igara ile sahanlıkta tutmak i- liye Vekaleti münhal kalmıştı. Evet, ıkortrunç olan şeyse
. in kapıda duruyor gibi vaziyet Münhal Vekalete birçok nam- vilen fakat sevmeyen kadının 

ldu, ikincisi ve üçüncüsü kapı- zetler gösteriliyordu ... kat'i söz size karş~. bll;Şlca ~rini ~~~e-
1 ın önünde karşılıklı durdular İsmet Paşanın Gazi Hz. lerile sirule degddır. Sızı sevdıgı lhal 
1 e cıkacak yolcuyu aralarından yapacağı Mülakattan sonra ve- de size tkarşı hiyanet etıme'k he 

ec:;irmek için vaziyet aldılar. rilecekti nitekim MüHikat neti- vesinden kendini alamryan ka-

l'dustafa J(eınal 
Güzide edip Ruşen Eşref B. 

in "Anafartalar Kumandanı 
Mustafa Kemal ile Mül.8.kat" 
isrnile evvelve neşrettiği kıymet 
li eser ikinci defa olarak devlet 
matbaasında güzel bir surette 
basılmıştır. 

Tarihin pek mühim bir dö
nüm noktasi demek olan umu
mi harbin en mühim bir safhası 
da Anafartalar da geçmiştir. Bu 
büyük safhanın bütün heyecan
ları,yüksekliği bu eserde en can 
lı manasile tasvir edilmiştir. 

Vaktaki tramvay köprü Us- cesi bu mesele halledildi ve Mü- dını kıskanmaktadır. 
.inde istasyon yaptı, içerden dafaaya Zekai B. Nafıa vekile- Ben gerçi yeni yetişen bir 
elen dalgın bir müşteriyi evve tine de Hilmi Beyler getirildi- gençtim. Genç, güzel, şen bir 
\ kapıdaki sıkıştırdi ve tam iki- ler. Dolmabahçe Mlllakatının kadın tarafından sevildim. Bu 
nin -arasına sevketti onlarda mühim noktası, Osmanlı borç- kadın beni oka.dar çak sevdi, 
ir taraftan: · ları hakkında olan kısnndır. Bu ben de 'kendisini o ıkadar şid-

HUlı:Qmetl cttmburlyemlze bllhH· 
sa mücahedel mllUJe esnasında bU· 
yUk hizmetlerde bulunmuş olan 
Arif kaptan merbl.llilun kedmesi 
Hatem hanımla M. Kemal paşa ka· 
zası altr ceza mahkemeıl keıebeıin
den Nuri beyin M. Kemal pışı 
belediye dairesinde alı:dJ nilı:Ablırı 
icra kılınmıştır . Anafartalar Kumandanı ta

rafından anlatılan intibalar ve· 
-------:::---:---- rilen izahat harbin en müşkil an 

lrtlhll larım o kadar unutulmaz suret

- Yahu yol verin de geçsin- hususta İtalyan, Alman, hattS. detle sevdim '.ki nihayet onu 
ı :r ! diye bağırıp diğer taraftan İngiliz hamilleri tarafından ay- heıikesten ve herşeyden knılcan 
· iamcağızı araklamaya başladı- ri ve müsait teklifler vardır. Bu- mağa başladım. 
ır .. Hele arkasını bana döne- na rağmen Fransız himillerinln Kocası vardı. Git gide onu 

1 ın sağ elini yolcunun sol cebi- tekliflerindeki ısrarına verile- kocasından kıskandım. Onu ko 
e sokarken gördüm ve daya- cek kat'i cevap bu mülakatın cası ile beraber gördü~m za
amıyarak dürttüm: hususi bir ehemmiyeti haiz oldu man 'kıskançlrktan.ı. hıddetten 
- Alemin cebini karıştırma! ğunu ispat etmektedir. Başveki- ·uıınpıOA!Wf!q ıuı:ı:ııırnxJ:eJ; :ıu 
Tabii o protesto etti, ben mu lin İstanbulda bulunduğu müd- Arasrra ıbana: 

;ıbele ettim, arkadaşları onu det zarfında üç büyilk elçinin iş- - Senin kocamı değil, koca 
ikuta davet ettiler .. Beriki ha- tirakile yapılacak içtima İsmet mm seni kıSkanması lazım ge 
. itiraz ediyordu .. Ben dedim Paşanın bu ziyaretinin ehemmi- lir ... Kendine hakim ol.. 

- Sen tramvaydan inme de 

1 
J!ise gidelim. 

yetini arttırmaktadır. Fa'kat lbu mantık beni hiç 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!I <bir zaman ikna edememiştir. 
belaya girecektim! .. 
ENDiŞE EDiLECEK ŞEY 

Kıskançlığım gittikçe artıyor
du. Niçin .. ? Kadın lbeni dahamı 
az seviyordu .. ? Hayır .. Fakat 

93 şehitlerinden Feyzullah paşa· 
nın kerlmeı~ Anadolu ıigorta şitked 
mUdUtG Rabbani Fehmi beyin kain 
valdeier~ Sevgili lyican ve Tunanın 
ınna annesi Zebra hanım irtihal ey· 
!emiştir, vasiyeti miıclbince EmlrgAn 
makbereılfte defnedilml~tir. Merhum 
temiz yürekl~ fedakAr bir tUrlı: ka• 
dını idi. Kızı ve damadı cenazede 
ve tazlyetlnde bulunan doıtlarına 

komşularına ve vefaklr Emirgan 
halkını teşekkür eder. 

te gösteriyor ki değil yalnız biz 
ler, bundan sonra gelecek nesil
lerimiz için bu beyanatın ne bü
yük bir kıymeti olacağını söy
lemeğe lüzum yoktur. 

GÖRÜŞ 
Yaglne ilim ve san'ıı mecmu, 

asınm ikinci 11yısı yıkında çıkıyor. 

- .. Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalannızı <(_, 
Galatado Ünyon hanında ktln ÜNYON SIOORTASINA 

Yaptırınız. J 

TUrklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olao 

ÜN YON - Peki! dedi, fakat tahmi
m vec:;hile Eminönüne gelme

, m atladılar .. Bereket versin at 
, dılar, çünkü Eminönünde po-

Fena haber, hepimizi düşün
ce aldı. Elmas fiatinde tedenni 
varmış.. Eyvah şimdi halimiz 

ben sebebini tıilrniyerek onu I I 
kıskanıyordum. kumpanyasına bir kere uğramad•n sigorta yaptırmayınız. 

Şunu unutmayınız iki kıs- 1 4~!.ii!iii!.ii!iiii!!.ii!iiii!~~)ı- 1elefon: Beyoğlu· 2002 ~>lill~!!!!!!~~; ; noktası yoktur. Heriflerle ne olacak!! FELEK 

CHARLES ROGERS 

Kadın isterse 
Mütenevv~ sevimli ve pok cazip filminde pelı: milkemmtl bit tenor 

ve caz mugınalıl rolilnU ifa edJyor. 

( 3 NiKAH ) fllmlnl temsll ettıaı N A N c Y 
C A R O L L ile berabar rerın 

•kt•mdan itibaren 

ELHAMRA ~iNEMA~INDI 
mutat muvalfalı:ıyetlere mazhar olacaklardır. 

llAveten: Gazi Hazretlerının Trakr• ••r•hetl 

lztırap çekiyor musunuz? • 
Atn hlınttlğlnlıı: yordo lıımoaı 

~LOAN'S LINIMENT 
koyunuz; hemen ağrılarınızı toelda eder. l(aaıa 
deveranını ihya, iltihabı tenldn vı atrıyı 

izale oder 

Taklltlerlnde11 sakınınızl 

.......................... 
İTTiHADI. MİLLİ 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muameleıi icra oyloriıı:. 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

.......... Telefon: Boyoğ/u-2003 ~····· • • 

romanı: 66 1 zı, kemik ve sinirlecimden se-1 - Sen orospu oldun!... Dedim, kendimi kaybettim!./ yat kopardım ve. . Dizimdeki 1 tin pardesüsünü giymesine bile 
nelerin birikıtirdiği bütün dol- Bu kara levhadaki satırları Ve ... İşte bu akşamın guru- baş bu feryatla, bu keskin hay- tahammül edemedim: 
gutıluğun tufanı taşıyordu! gözlerim seçer seçmez deliren bunda da yine ıbu sahneyi böyle kırışla birdenbire yerinden fır- - Nüsret haydi gidelim ve .. 
Hem de kin, arzu, ihtiras, ha- bir sayha kopararak, yataktan hatırladım, yaşadım ve sanki ladı: İçelim!. 
yal, irade ve varlık dolu bu taşı fırladım ve .. Gözlerimin önün-llbizim için biribirine sarmaş do- - Ne oluyorsun Belkiys?.. Dedim. Nüsret SÖZ'lerimden, 
şa bir erkek değil, Çinin setleri de Cahidi buldum. Cahit dipdi- laş olan çam dallarının kurdu- O zaman kendime geldim, o bu telaşımdan hiç bir şey anla-
bile olııa yine dayanamazdı! ri idi, karşımdaydı, yanımday- ğu aşk ve şehvet yuvasında yi- zaman Nüsreti tarudmı, o za- yamıyor. 

Hans Valter, belki de bütün dı, yakama yapışmıştı, ne bu sahnenin devamı ile hatı- man ona dalgın dalgın baktım - Ne oluyorsun?. 
Elem JZZET ömründe böyle bir şehvet anı - Bana da hiyanet ettin!.. ralarımı daha ileriye, ileri haya tekrar Adada, çamlar arasında Ne var? •. 

,, . y;ışamadı! Fakat, kafamın içini, Diye yüzüme bağırıyordu. Ca tuna sarkıtarak muhakememi olduğumu ve .. Gecenin geldiği Bu ne telaş? .. 
iş, tamamile ona kalmamış ol lı bır h~yal vardı: . . hislerimdeki boşanışın sebebini hide: işlettim ve: ni hatırladım, bir kabus geçirdi- Ne oldu sana böyle?., 
amak için beni saran bu kol- Cahıt. Ve .. Sanıyeler geçıp nereden b~lecekti değil mi?.. - Hayır .. Hayır .. Sana hiya - Ben ne adi kadın oldum ar ğimi hissettim ve ona: Diyip duruyordu. Ben, sade, 
r~ is teke'! k~n?im~ brr~kı~or, te ge_nç Yiy~nal~ ~ze.~imd~. et- Amma, nihayet bitkin ve mef- net etmek için yapmadım. Se- tık. . . - Haydi kalk gidelim. • • ce: 
myor, Cahıdın kın "'.e ıntıka- t~~ ~.ır sıl~ndır gıbı donp vucu- luç bir hale gelip te kolları ya- nin intikamını almak içindi!.. Hükmünü verdim, bu adiliği Dedim. - Haydi.. Haydi.. Yürü!.. 

1 
mı alıyorum za~nedı:l:'ordum. dumu yogur~~ça h.ı.zl.anıyor, nına düşünce bendeki -çılgın ve Demek, kendimi müdafaa et- kendimde bütün bütün hisset- Sinirlerim perişan, başım ser Diyor, kendi kendime düşü, 
e. · Bu ~.a?.', bu .:steklı. karar ateşlenıyor, _bu tun hu"'.ıy~t ve deli haleti ruhiyeyi o da anla- mek, gözüme asılan levha ile, tim. Son anda da yine Cahit san semtli. Nüsrete bakıyordum, o- nüyordum: 
r tesadufun ta~ıı sevkıle, be- doy.umsuzlugumla kendımı ona dı! alnıma vurulmak istenen dam- ki gözlerimin önündeydi, çam- na: - Yaşamak için yaşamak! .. 
Han~ Val.~er'ın ~ıkmakta_n verıyor, . Anladı ki, ben sırf paşaya fe- gayr sildirmek, kaldırmak iste- tarın arasında idi, yanımdaydı, - Haydi gidelim... Oh bu ne iyi şey! 

>rktugu, mutered~ıt kaldı~ı - Pa~aya hır parça daha fe- nalık yapmak için, ondan in ti- dim, fakat, ne yanımda ne kar-1 karşımdaydı, eğri bir yüz, kin- Diyordum, Adada olduğumu, Hakikaten öyle. İnsan sade-
>lları arasına sankı ~o~ ~~~~· nalı~ edıyorum. · kam almak için, yalnız ona kal- şımda Cahit yoktu, odanın boş- dar bir gözle gÖ2ılerimin içine onunla birlik geldiğimi bilyor- ce yaşamak için, kendisi için ya 
>k alışka~ bir tanış gıbı bot~- ?ıye sinirlerimin rahatlan- mamak ic:;in kendimi bütün bq luğu içinde idim, yalnızdım, bakıyor, dum; gurubu hatırlıyordum. Fa şıyor. Bu yaşayışta iş yok, ha
ıyor, belkı de ona hayret ven- ~ıg~!'. d.arll:arlar:mın pasının si- iştiha ve delilikle ona verdim. kendi kendime idim, ellerim yü - Sen hakikaten bayağının kat, h§Ia başımdaki ağırlığı gi- yal yok, azap yok, ıztırap yok; 
>rdu! lıı~ıg.~nı hıssedı:l:'ordum. Ve .. Çünkü, o, kollarını çözüp te ya zümü kapamıştı. Korktum, 11- bayağısı imişsin... deremiyor, gözlerimdeki haşin vicdan yap yabancı bir kelime. 
Sarhoş kafamda bu saniyeler ~ıç ~u~he :(,0~ kı, kadınlık hü- nıma düşünce bende de şiddetli tandım, ağladım, tekrar kendi- Diye yüzüme haykırıyordu. hayali silemiyor, Cahidin kor- Ben daima böyle olmak isti

' yalnız sürekli, kararlı bir ar- vıyetımın bu tun_ baş_ döndürücü bir reaksiyon başladı: mi yatağa attım ve .. Şaşkın şaş İşte, bu haykırıştan sonradır kusunu içimde hissediyordum. yorum. Daima buyum ve .. Böy-
ı vardı: Paşaya hiyanet etmek k~vvet ve varlıgm. ılk defa l.ıu Ve .. Kara, kapkara bir levha kın bana bakan Hans Valter'e: .1ı ki, Birdenbire değişmeli idim, bir- le olmalıyım! 
, ondan intikam almak. Ve . . V ıyanalı gence verı:ı;ord~lll· Du \birdenbire gözlerimin önüne a- - Haydi defol buradan şey- 1 - Hih.:h .. h..... denbire kendime gelmeli idim, Hata hastalanmak bile iste· 

1 ulanık g0zlerimde yalnız can- daklarımdan şehvetın bu tun hı srldt: tan!... , Diye hızlı, keskin, acı bir fer- her şeyi unutmalı idim. Nüsre- (Bitmedi) 



~ok çocuklu aileler Yerli mai! 
Satış, gittikçe 

artıyor 

!<ı . JO 

Çamurlu havalarda ... 

Yerli mallarına karşı, halkta 
uyanmağa başlıyan alakanın 
güngeçtikçe artmakta olduğu 
memnuniyetle görülmektedir. 
Son bir sene zarfında, yerli mal 
!arının satı§ı, geçen ve evvelki 
senelere nazaran nisbet kabul 
etmeyeck derecede artmıştır.Bu 
rağbet yerli mamulatmın nefa
seti üzerinde tesimi kuvvetle 
hisettirmeğe başlamıştır. "He
rel«:,, nin son aylar zarfında pi
yasaya çıkardığı kumaşlar, ge
rek metanet ve gerek renklerin 
deki tenevvü itibarileAvrupa ku 
maşlarından farksızdır. Bilhas
sa Fransız Gep faıbrikasının de-
senlerinde yapılan yerli kravat- Son yağmurlardan sonra, !as- rağbet görüyordu ki işlek bazı Resmimiz, seyyar bir Histi_ 

'lar pek rağbet görmektedir. Bir tik satışı artmıfitK. Rutubetli köşe başlarında seyyar listikçi- satıcısını müşterinin ayağm:.ı 
çok ecnebiler, bu kravatların .. .. ler peyda ?lmuştur. ~unl~r, mo . • .. . . 
Türkiyede yapıldığına inanma- havalarda çok faydası gorülen dası geçmış, bazı Lbtıklerı ucuz llatık prova ederken gosten-
maktadırlar. Manifatura eşyası lbtikler, bugünlerde o kadar fiatle satmaktadırlar. yor. 
arasında en çok satrş temin e

l~asmıpaşada Hacı Hüsrev Osman Efendi ve aile efradı bir ğu ileri. sü.r~lerek Kaaımpaşa- den trikotaj mamulatıdır. 
a:•alleainde Ebe sokağında 4 arada.. da Yedmcı ilk :U~ktebe alınma Bundan sonra gömlek, men-
-narada (7) çocuk babası Ali (;ocuklardanbiri, sakat oldu- .ımştır. Acaba ruçın? dil, ipekli kumaşlar, kravat ve 

saire eşya gelmektedir. 
Yerli malları fevkalade ucuz 

olmasına rağmen 'bu ucuzluk na 
zan dikkati celbetmemektedir. 
Bunun da sebebi, tudur: 

Gümrük resmine zam yapıla
cak endişesile bir çok tüccar, ih 
tiyaçtan çok fazla mal getirt
mişlerdir. O kadar ki, hala güm 
rük depoları, sahibi tarafından 
çekilmemiş yüz binlıırce liralık 
manifatura eşyası ile doludur. 
Tüccar, malını satamayınca u
cuz fiatle elden çıkarmak mec
buriycıtinde kalmıştır. Bu vazi
yet karşısında bittabi yerli mal
larının ucuzluğu da hissedilme
mektedir. 

Bir de küçük sermayelecle te 
şekkül eden yer.li fabrikalar, 
mevaddı iptidaiye celbinde bazı 
rnlio.kül1!.ta maruz kalmaktadı:r
Jar. Bu milşkülat arasında başlı 

1 '"ısı, mal celbetmek için hilkft.. 

, .kylorbo,t ~: 111 i''7tl?!!ızere altı ç~uk babasıd~r.,En büyüğü 23, en küçüğü 8 ya-1 . , 
,. f .. :ı.d!, bep!l Mfıı!l"6e9 ol- ıı.rıu ~ı dır erkektır. şındadır. - _

1 

"'< 

Portakal çok ucuzladı 
1 

metten ruhsat almanm bazı tah 1 
didata tabi tutulmuş ıolınasıdır. 

Portakal fiatleri son günler- ·•!maktadır. Daha irice dört fazlasına sattıkları görülmekte Maamafih, fabrikatörlerimiz, 
de pek düşmüştür. Tütün iskele ... rtakallannın yüz tanelik dir. bütün bu ufak tefek. müşküHl.tı 
Sİ ve Yemiş önündeki sandallar . ,.,,.. .:Tr toptan (200) kuruşa ka- Bir çok kimseler, ucuz olsun yenerek sarsılmaz hır gayretle 
da kilçük portakalların toptan C: ;ı " ·Ancak perakendecilerin, diye, portakallarını kayıklar- çalışmaktadırlar.. . 
olarak tanesi kırk paraya kadar portakalı mhal!!. aralarında çok dan tedarik etmektedirler. Bahçekapı?'.lkı Yerlı ı:ı:ıallar 

pazarı, çok ıyı ış yapan mue.sse
se1erden!biri haline gelmiştir. 

Yevmi satrş 5-10 bin lira rad 
desindedir. 

Dolma kalemler tehlikede ... 
Mürekkeple yazı yazmak\ 

mecburiyetinde olanlar, artık ı 
kalemi sık sık hokkaya batır- i 

' ınak zahmetinden kurtuldular. 
Bahaettin Kam Efendi ismin- 1 

de bir ihtiyar, yazı kalemleri-- . 
nin ucuna takılacak pirinçden 1 

bir nevi mürekkep hazinesi vu
ciıde getirerek yarım saat hiç ' 
hokkaya batırmadan yazı yaz
mak imkanını temin eylemlş

tir. 

/ ve uzun müddet kurumadığı 
1 için biı:ıkere hokı-~· •a batırmak 
1 suretile yazmak · .'. bil oluyor. 

Kani Efendi bu kalem uçları 
sayesinde mekteplerde talebe
nin kolayca not alalbilecelderi
ni, muhasebe işlerinde hokka
ya batrrıp çıkarmak zahmeti 
olmaıksızın mesela uzunu bir 
hesabı bitirmek kabil olacağı-

' nı söylemekıtedir. 

Ölü mevsim sayılan bu aylar 
da yapılan bu satış her türlü 
tahminlerin fevkindedir. 

- 1 •••••• 1 

Simitçi sokağının hali 
Koskada, İnzibat karakolu 

karşısında s~mitçi fırını soka
ğı, geceleri göz gözü görmez 
bir haldedir. Geç vakit bu so
kaktan geçmek mecıburiyetinde 
olanlar, bozuk havalarda zifos
larla yarı bellerine kadar çamur 
içinde kalıyorlar. 

Bu miirekıkep hazineleri, şim - Aceba, 1stanbulun, bu semtle 
dilik torna makinesi ile elde ri, ışık ihtiyacından müstagni 

Yazık bu güzelim 
ağaçlara! 

Noel bayramı, bu sene de İs
tanbıihın bir kısan sefihlerini 
sabahlara kadar uykusuz bırak
tı. Her sene bu yortuya tesadüf 
eden glın ı f'rnP olduğu gibi buse 
ne de bir çok çam ağaçlan, bu 
uğurda kesillp mahvedildi. İl
tanbul vilayetinin. çam fidanla
rının kesilmemeai ve kesilmiıı 
çam fidanlarının kimde görülür 
se mU.adere edileceği hakkında 
ki emrine rağmen taraf ıtaraf 

nool ağaçları ile süıılenmiş ca
mekanlar pek çoktu. Resmimiz 

de bir kıptinin, noel gecesi için 

fidan satışını, ve çocukların o

yuncakçı dükkanları önünde 

toplanışlarını görüyorsunuz. 

Ramazan yaklaşıyor 

Kani efendi matbaamıza bu ı 
hazinelerden bir kaç numune ge 
tirdi. Tetkik ettik: Bunlar, pi
rinçten yapflmış, üzeri yivli ka 

yapıla bildiği için az miktarda 
satışa çrkarılaıbilınelktedir. Ka
ni eıfendi, biraz sermaye ibulur
sa, bunları fabrikada imal et-

mi kalıyorlar ki, hiç olmazsa bir ' ş h d d""kkA b' k d.. ı · tatmin ,_ı 
fener yakmak lüzumu hissedil- Ramazan yakl~~ır,okr.b' e za- k:ıpalı 1uranğ ub an

1 
!dar~ ır~r mera ına uşen en 

? debaşında şöyle küçu ır ceve bırer açı ma a aş, a ıgmı go- mek için yeni r ~dan bir dükkii-
m~~:diyemizin nazarı dikka- lan yapacak ~l~r.sanız, _çayha.~7 r:rek R~mazan:ıı. yaklaşt~ğı.m ıun dahili manzarasını gösteri-
tini celp etmenizi rica ederiz. lerincamları sılınıp temızlendıgı sız de hissedersınız. R~smımız, 

· .. · a 1 r eri Ramazan geceleri, nışancdık yor. 
, eklind e dir. 1 

r 

••• 
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Yiyecek fiatleri 

•• 
ı ul Yerli ekmeğin birinci nev ı 

ı 5 kuruşa ve ikincisi 70 kuru
hire memle-

Zekai B. bugün gidiyor 
Dayinler vekili Zekai B. bu

gün Parise hareket edecektir. 

Bedia Hm.ı öldüren 
Fikretin yaşı 

Bedia Hanımı kıskançlık yü
zünden öldürdüğünden dolayı 
10 sene hapse mahkumolan Fey 
ziati talebesinden Fikret Ef. 
hakkında verilen karar temyiz 
mahkemesince nakzedilmişti. 
Ağırceza mahkemesi dün bu 
nakza uyarak muhakemerun ye
niden başlanmasına karar ver
miştir. Fikret Ef. nin yaşmm 
Beşinci hukuk mahkemesince 
tayinine ait muamele ikmal edi
lebilmesi için muhakeme 14 şu
bata talik edildi. 
Sergardiyan Galip Ef. 

nin muhakemesi 

Hiç beklenilmedlğl bir 
zemanda birdenbire 
zengin olm•k ancak 
Tayyare piyango bile 
ti almakla kablldlr. 

Onun içine 

TllllBE PllllGOS~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

6 NCI KEŞİDE 11 KANU~U· 
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. 

-
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SEYRiSEF AİN Bilmecemiz 
bwıbul !\lahkemei Asliye birine 

ticnrct dairesinden: 
lluse vin llü>nü ve Mehmet ilifat 

llevler ;ara[ın ı lan :nem•likı 'arki'e 
Fransı z bankasın a rehnedilıp Urla · 
köy'dc Hilal d·. po;unda mevcut " 
mahk mece açık artırma ile satılma · 
sına karar verilen Tokat malı tahmi· 
nen b3000 kilo tütün kıym< ti mu· 
haınmine)I bulmadığından saulama· 
m1> ve l.ıu kere ikinci arttırma ola 
rak 30· l 2-930 ıarıbine miı>o<lif ••lı 
uat ıo,:ıo satılacağından talıp olan· 
!arın tarihi meıkür'da ,. <abil ola· 
madığı takdirde milteakıp günlerde 
mahallinde hazır bulunıııılan illn 

_,.. __ _...,......._. 

~l.rk ı accnta: l; ' 

•uıil•kü bllmecımtz 
Soldan s~ğa ve yukardan aşağı 

1 - Hiııt!IC (3). 
2 - İstirham (4). Edinıede 

bir ını (4). 
3 - Şarap (3). 
4 - Kuşun tayyaresi (5). 
5 - Nakit (4). Sırt (4). 
6 - Bir adet (2). Nota (2). 
7 - Ek (4). Küstah (4) . 
8 - Sa düzelten şey (5). 
9- İade (3). 
10 - Senem (4), Serbea-

lik (4). 
11 - Sevda (3). 

' 

olunur. 

Jandarma imalathanesinden: 
19480-21760 takım serpuş ve 

toılugu ile beraber yulılı: elbise 
bl~kl ve imallyes1 yeniden pazarlıkla 
mubayaa olunacaktır. Pazarlık aleni 
münakasa ile ikinci lı:inun l I! el 
931 pazartesi gtiııü eaat 14 de Gc
dtkpqadı jımdarm• !mallthanealnde 
yapıiacalı:ıır. Buna dair komisyonda 
mevcut ,aınıaıne münderecannı ın · 
lamık ve pazarlığı iştirak etmek 
üzere ullpl•rin teminatları beraber
lerinde olarak Jandarma imallthıne· 
siııdelı:I komiıyoaa miiracaııları llln 
olan ur. 

Gayri Mubadiller takdiri kıy· 
met komisyonundan: 

Esas iıtihkakları on bin liradan 
otuz bin liraya kadar olan ve yet· 
!erinde zirde numaralan gö>terilen 

karar suretleri bulunan araz ashabı 
gayri miıbadlllerin yüzde iki 
nlsberindeki istihkaklarını almak 
üzre 28 klnunuevvel 930 pazar 
günü saat ondan itibaren Gala· 
tada Danüp hanında komisyona 

müracaatlan ilin olunur. 

264 
288 
823 

Karar No: su 
272 276 279 
289 306 316 
3'l5 326 327 

284 
322 

lı..._S_in_e_m_a_-_T_iy .. a_t_ro _ __.l ~!; 
ls, B. Darülbedayi !~~ 

346 348 350 
371 374 375 
401 405 407 

143 
360 
387 
408 

415 416 418 424 

temelllerl 428 444 456 

IST - lllllml 80 .qım İzmir Akhisan hukuk 

Başında; lleyoglu 2.'lı' Şu~ı: 
actnt\!$1; Slrkcci'de l 1'üirJ1= 

zade hanı altınd:ı. Tel fon ls~ 
2740 

fire -\skenderiJe 
postası 

( Ankara) vapuru Salı 
30 kanunuevvel 

saat 10 da Galata nhtımın· 
dan kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir' e per•embe sabahı Pi· 
re'ye cumartesi sabahı isken· 
deriye'ye varacaktır. lsken
derive'den Pazartesi 15 de 
kalkacak Çaışamha Pire'ye de 
uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
gelecektir. 

A V'"alık sür' at 
postası 

(Mtnln) Tapuru 30 kAnu -
nuevvel salı t 7 de Sirkeciden 
Gel!bolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, Edremit , Burhaniye, 
Ayvalığ'a kalkacak n dönüşte 
Alunolu~& da uğrayacaktır. 

Trabzon birinci 
postası 

('.\1ahmutşevketpaşa) npuru 
80 kAnunue..,.vel Salı akşamı 
Galata nbo51llldan Zongul· 
dak , lnebohı , Sinop, Sam· 

sun. Giresun, Trabzon, Rlze'ye 

kalkacak ve dönü1te Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Onyı, Samına, Sinop. 
lnebolıı. ZonıtUldağa 11f;raya· 
cakur. 

Theo reppen vapur 
acentalığı 

Norveç bandıralı 

RiO 

Piyasada satı lan saatler meyanında 
10 büyük müklht k.,,anan yeglne 
saattir. Umuıul aceııtalan: Nasip 
Cezveciyan ve mahdumu, Çar,uyu 
kebir. hunbul. 

ıs Latif ve lüks pmarfö 

IWanbul beledi;;~] 
il~nları 

~~~~~~~~~~~~ 

1 tanbul belediyesinden: Fatih latanbul 4 üncü len menıurlupn

daa: 
Açılı: ırnrma ile parayı çeYrilc· 

celı: gayn meıılı:ulıın nı olduğu: 
akında ilç bap dUklttnı müştemU 
aparumın. Gayn metılı:ulun bulun· 
dugu mevki, mahallesi, sokagı, nu
ıuarası: Fatih Dülger zade Kuyulu 
Nabilbent s. c. 5, 7, 9, 1 ı N). Tık· 
dir olunan kıymet: tamamına onse
klz bin beş )llZ lira: Arurmanın 
yapılacağı yer. gOn sut: lst 4 üncil 
icra 29· l-931 ıut 13,5· 1 s.~. 

yangın yerinde 55 inci adada 
Haraççı Muhittin mahallesinde 
Gelenbevt sokağında 251, 252 
harita numaralı arsalar ara!!lnda 
105, 12 metro murabbaı arsanın 
metro murabbaına 250 kuruş 
kıymet takdir olunarak atılmak 
için açık müzayedeye konmuş· 
tur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün levazım mü· 
dürlıiğüne miızayedeye girmek 
için ihale günü olan 'l0· 1-931 
alı günü 20 lira t.:minat akçe-

iera dairesinin muayyen numaruında sile beraber encümeni da.imtye 

1 - işbu gayn menkulün arnr· 
mı şartnamesi 18- 1·431 tarihinden 
itibaren 930·446 o ile lst 4 üncti 

her keşin göre bilmesi için açıktır. müracaatları. 
lltndan yazılı olanlardan fazla malt)· 
mat almak isteyenler, ifbu şarmı· 
meye ve 930-446 doıya oumarasllc 
ıuemuriyeılmlze ıuüracaat etmelidir. 

• • • 

I! - Arttırmayı iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gösterilecelı:tir. 

3 - Heklıırı tapu aicilile sabit olnıı 
yan ipotekli alacaklılarla diser alaı
dıırlann ye irtifak bakla aahipleriaia 
bu baklanm Te bu111aile faiz ve _._ 
rafa dair olan iddlalımm itba ilin ta
rihinden itibaren :pirmİ sün içinde _. 
rakı müıbitelerile birlikte -uriy• 
timize bildirmeleri icap eder, akai 
halde baklan tapu ıicillile sabit olını· 
yuıt-~ aabt bedelinin paylqmaaıa
cla hariç kahrlıır. 

.; - Cöıterilea pnde arttumaya 

l ·tanbul belediyesınden: Be
deli k~fl 605 lira 7 ı kuru~ 
olan 1\Jecidiyeköylı cıvarında Tak· 
sim suyu galerisi ve kemerleri· 
nin tamiri kapalı zarfla muna· 
kasaya konmu~tur. Taliplerin şart· 
name almak ve k~ü evrakını 
körmek için her gün levazım 
müdürlüğüne müracaatları ve 76 
liralık muvııkkat teminat mak, 
buzile şartname ve teklif mek, 
tubunu mühürlü zarfa koyarak 
ihale günü olan 20- 1 -93 ı salı 
gunu saat on bese kadar encıi· 
meni dalmlye vermeleri. 

• • • 

' \ 
HASAN SÜRMESİ 

Güzelkre sihrt füsun i\ka ve aşku garam bah,cder. Ha an sür
meslle süslenen gözlerin cazibesine dayanılmaz. 1 Jer kadın için 
zaruri \'e ebedi bir ihtiyaçtır. Avrupanın en kibar ve mümtaz 
kadınları dünyayı vell·eleye vertn bu e[:;anev! Şark müstahzarın· 
dan . ipar~ etmektedirler. Nebattan mw tahzar olup gözlere faidei 
azimesi vardır. Kabiliyeti rüyeti tezyit ile göz hastaiıklarıcıa minı 
olur. !O kuru a Hasan ec-.ı:a deposunda toptancılara teshil~t • 

Askeri fabrikalar umum müdür -
lüğünden: 

8 kalem taban demiri 
21235 kilo çinko levha 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf lle ayrı ayn 19· 1-931 de saat 
on dörtte alınacakur. Taliplerin şartname için merkezde :,;ıtın· 
alma komisyonuna lstanbulda Askeri san'atlar mektebine her gun 
ve münakasaya girmek içın d• o gün teminat ( teklifat ) ile 

müracaatları. • • • 
Kapalı zarfla 27 klnunevvel 930 tarihinde müz .. ; edesi ıcra kı-

lınacağı ilin olunan Zeytinburnu fabrlk:ı,sında mevcut curufun 
şartnamesinde bazı tadilat yapılacağından müzayedesinin tehir edil· 

eliği ilin olunur. 

• • • 
16-2-931 tarihinde açık münakasası yapılacağı 

ilan edilen 13 kalem tezgah şartnamesine merbut 
listenin teksirinde 6 numaralı tezgah eb' adında 
vaki olan hata bervechizir aslına göre tashih 

~ ~ ~ 
8i~ 2iflvJ: hakimliğinden: 

DEVRiLDi Alı:hlsar kazasının Kapaklı Kar· 
2tablo 3 perde yeslnden All çavuş kerimesi Dudu-
Tarlhl piye• nun; iocatt lstaobulda Balatta Hu· 

\ 

' 

Yazan: köy iıkelesinde hacı Hll eyin •l• 
11111111 Mll11hlp Zade kıyıkhaneıınde rnuklm Erzincanlı 

1111 Cet&! Bey Alııııct o&lu Mahnıut aleyhine açııtı 

iıtirak edenler artbrala ~ 
okumut TO lüzumlu malUınab almıt 
bunlan tamamen kabul etmit ad Ye 
ib1'ar olunurlar. Oatünde bırakılan 

yapura llmanımıııdı olup A,nyers, gayri menkulün bedeli zamaıımda """ 
Hamburg için ve blı:adlnavyı Balnlı: rilmuM gayri ınenlml ikiDCi. lıir art· 
Denizi Umanlannı alı:tarmuııı cıatW tmna ile aablır vtı bedel farla ... malı 
Töccariye tahmil edecektir. ruın kalman yüzde bet faiz n diger 

!azla tafslllt için Galata'da es1ı:I. zararlıır ııynca lıillii'ııe hacet kahnak-

lstanbul belediyesinden: Üs

küdar tephirhanesi hayvanların· 
dan bir beygir 28,l'l-930 pazar 
günü Üsküdar at pazarında mü· 
zayede lle satılacakur. Taliple· 
rln bulunacak memuru mahsu-

olunur. 
gövde aralığı 600 milim olmayıp 760 milim 

ve kesme aralığı 670 olmayıp 600 milim olduğu 
alakadarana ilan olunur. 

Loyd hanında Theo Reppen npur :a':.=:."'"ıf.:ti::=.::.cı~:ti 
aecnulııtını mtıracut. Tel: 8. O. 2274 . . , _,_,_,,_ ek •- ~"-tart ......,..._ - .. y ..... üç defa suna müracaatlarL 

TA VlLZAVE VAPURLARI bağnldıktan ııonra pyri -ı.uı • ;:;:=========-1--------------------
Ayvalılı: • lzmtr postua çok arttaanm üotünde bırakılır. Şart ~ · ·1~a~\tuı §"§S=::;::= ::..~2;~= , . tnksek Mttbeudis mektebi ınnhaıaal koınis· 

6 yqındaa botanma davası ilıtrine mUddea-

llllll\I 
qıgı çocuk· tar tiyatro- aleyhin llı:ametgllu meçhul lı:almuına 
ya kabul edl mebni mUddeiyenln talebilı lllnen 

lmoz. Gı•e İıCi :Ü: ... ,1 !il den tebligat lcruına karar verilerek mu· 
~ • ·-· - • .- ' ""'"-4'- - ... _ .. , .ı..J),at cumarteıl günll 

itibaren ıçıknr. lı&teme 1!4-ı-~,,. 1 

Millet ,tiyatro unda bu akşam 

Sanatkar Naşit Bey 
ilk defa olarak altı tavuk blr 

horoz komedi 4 perde aynca 
hafız Numan Bey saz hey'etl 
llk konserini verecektir. Var· 

sut ona talile kılınmış olmalı:la yevm 
ve vakti mezlı:llrde mi!ddeaaleyhln 
bizzat mahkeıueye gelmesi veya 
tarııhndan bir vekil r;öndermes~ aksi 
ıakdlrdı hakkmda gıyap karan itti· 
hazile yapılacak. muamelAıın Mute· 
her addolunacağı ye işbu ll!nın 
gıyap karan makamını da kaim 
olacağı Hnlmk usulu muhakemeleri 
lwıuaunun 141 vo 398 inci madde
lerine tevfikan ilAn olunur. 

lDb... vap!Jru Her Pa, ci ~lma=-~';ri-;eii::·t..~~tc~~·;~ı~~ ıonundan: 
~ zartt!sl akşamı aaat e~en kaiı. uni hakka ...e aabJm w-zm: 4'·· 'l'evfık ve Se~usu 1 t 

d 1 
el•yt C'OI .. cyavcr n. a fl&Jc" • • • 

17 de Sirkeciden hareketle Gel!- gore ıger tart ar. • - "~' ~ · : ;r~ -v& '-~ ıçın mevcut ne müsadif çarşamba günü saat 

bol 

Arttırma Nrlncidir Müteraldıu ıı.r - '""'• ~, .• • '<araydan vfi- 14 •e ı'cra •-1-acaktır. Talipleı 
u, Çanakkale, do~ru İzmir• ·-- M kte • ı•.u.m verği belediye evkaf borçları ıu~- e P taıe... et odasında mukayyet bu-

azimet ve Çanakkaleye uğrayarak teriye aittir. u--ı •-'"'"" şartname ve nümunesine dair vesika ibrazı-
avdet ede~ektir. Yazılan apartıman yultında gös- awı • a-d o,.•w• ıı. .... , ,_ kan 272 çift iskarpin imali aler~ __ _ yete dıieto. 

Fer ah sinemada bu 
akşam 

Yolcu bileti vapurda da Terillr terilen 29-1·931 tarihinde lst 4ilacü 1"""""''°,1
ete m~akas~ya konulmuştur. İha-ılunduklaıı.,. 'd• 

Adres: Yemişte Tavilzado icra memurlug. odasında işbu Ulo lesı 31 Kanunuevvel 930 tarihi- na mecburdurlar. 
__ , 

Muazzam mezeya balenin 
buyük suvaresl ayrıca sinemada 
Düztaban Bastiıbacak Avcı meze. 

yalar fevkallde Programını bu 
geceye mahsus olarak huırla

mışlardır. ·------SAOIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
VF. LÜKS POST ASI 

Dumlupınar 
vapuru p gUnil 

28 K. evvel azar akşamı 
sırıcecf rıhtımından lıarelı:etlo 

Zooe-uldak, lnebolu, Ayanc.ılc 
Samsun, ordu, Giresun, Trab-, 
zon vo Rlzeyo azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafalllt lçla Sirkecide Mey
menet lıHı altında acentahtı 

ımııracaat. Telelon:lıtaabul 21341 . 

~~ 
AQrıyan ma• 
_halle tatbik' 

edlnlzl. 
Burkulmalarda, romaUzma· 
ya, lumbqoya veealr buna 
mUmurıaruda haricen is
timal eclll-k en mükem
mel ve en mUeeelr 1169 
(Allcocke Poroue Plaete ... ) 
dlr. Atrryı aayet seri toe
kln eder. 

ALLOO(KS 
POROUS PLASTERi 

~iiiiiiiiiiiöiiiiiö--------ıa 

Her eczaneci• bulunur. 
Aoent&lıiu J, BlllJT ,.. (191. 

Poata KutPU 283 Galata. letanbut. 

biraderler telefon lstanbul !210 ve gösterilen artırma şartnaıuesl IL,\,,~ 
------ ------ dairesinde satılacaıtı llln olunur. lstanbul milsldrar inhisar idare-

~ 
~inin Şehzadebaşında Kalenderhıne 

, , ~ • .Jl...,.. •. ZA YI: Oğlum Şerefnu• bin Hakkı mahallesinde ıuektep sokağında Ali 
~~3Jl :;>fi):[!] Efendinin maaş tatbik mühürllno Şefik beyin ıs numaralı hanesinde 

- -- -- -- zayi eylemiştir. Yenisini hakkettire· Fehlıu All Galip beyin bulunduğıı 
Limanımıza muvasalat! beklenen celtindcn eskilinin hUkıuU olmadığı mahalli terkle bir ıemtl meçhule 

Vapurlar illn olunur. gittiği hasebile tebligat icra olunamı-
(SEMlRAMIS) vapusu 28 kt· Sarı Demir mahaileslnde Kepenkçl dığı mübaflr tarahndan yazılan şerh, 

nunuevvel pazar (İtalya ve Yu- Sinan Yokuşunda 4 No Ahmet Be- den anlaşılmış ve mumaileyh• bir 
nanlstan) dan yto hanesinde Hakkı Efendi ıevceal mah mOddetle illnen tebligat icra· 

Emlnı Enver. ı k ·ı (KALDEA) vapuru 29 kinu' ına arar vm ınlş oldıııtundan tarihi 

1 
lllodan itibaren bir ay sonra yani 1 

nuevvel pazartesi ( talya ve Dr. 1 H S A N SAM 1 ,abat 931 pazar suı ondördtıe 
Yunanistan) dan. Gonokok aşısı mahkemeye gelmediği takdirde gıya-
Yalanda limanımızdan hareket ben tahkikata devam edllecetı 

edecek vapurlar Belsoğukluğll ve lbtllltlanna tebliğ makamını kaim olmak Ozero 
(GIYANIKOLO) vapuru 29 karşı pelı: tesirli ve taze aşıdır, illn olunur. 

Dlnnyolu Sultaıı Mabmut tQrbeıl ---:-----------

kAnunuevvel pazartesi Kavala. No.188 SeıAnik, Pire, Kandıa. Kalamata, 'Cele SabllJOf ~~::~~;o·Y:iume, Venedik ve Dr.HORHORUNI il Bursa'nın Osman Gazi türbcıl 

(MERANO) vapuru 28 k!nu- Cilt , zührevi ve bevtıve d 11 arabğıa ı mektebe m11tuııl ve Top· 

nuevvel pazar ( Burgaz, varna Tcdıvlhanes~ Beyoğl• Tokatlıyan hane bahçesine ve Buraa ovuına 
ve KÖStence) ye. yanında Me1ı:ıep ııokU: No. 35 mua- newed Umlleyl hm elektrikle 

yene her gün aqıma lı:adar. 
(KALDEA) vapuru 30 kinu, mücehhez fevlı:anl Ye tahıanl Uç adet 

nuevvel • ' , ı msun, Trabzon, Telefon şirketı" od! ve iki sofa ve bir mutb&k ye 
Bat · k) bahçeyi ve ild adcı Atanı ıuyu ,.. 

lzınir mektepler mn~aJaat konıiSJOllUll~an: ,u\~'~~c.~;~r%.. ~ .~~ m::::: ';::"' ... "': ~s·:_:::::.::: .. 'ı..'";' 
iz . kız J' s· d edilerek Şlmall n Cenubi Ame- için hazırlıklara başladıgtnı muh· T U mır ıse ın e yeniden yapılacak 16913 lira 53 kuruş be- ika lln•·ınlanna gitmek için ten terem abonelerine bildirmekle a P olanlana Buru'da Camii 

deli ~eıtfli banyo binası 18 kAnunue.,vel 1930 tarihinden itibaren zila , /, ı u bilet vırlllc. kespi şeref eder. kebir dnruıda Halk oteli mtldtlrll 

-----------------------~ 

yirmi gün · ddetle e k !il · Emin ve yahut Belediye bahçesi muştur. mu v ap 
1 

zarf usulile münakasaya kunul- Her nerl ta( lslllt için Galatada Bu tahvil keyfiyeti ancak karşısında yazıhanesinde Saffet Yıl· 
T 

11 1 

mumhane Lloyd Trlcstlno :) 1931 senesi nihayetine doğru maz Beye möracaatlan 

a P 0 •nlann mühendis veya mimar vesikalarını haiz olmaları aer ıcantesınıı. Telefon Beyoğlu hitam bulııcak olup bu merkeze IAzımdır. lnşa~tın şartlarını görmek isteyenler her gün kız lisesine l! 1 l!'I' uya Galatı sarayında merbut bütün tesisat ayni za- gnıı=bul ÜçUncii icra memurlu· 

muracaat. edebilirler. ihale 6 k!nunusani 193 ı tarihine müsadif aabılı: Sellnllı: bonma•.... bina- manda dediştirilecekn·r. BI bo f salı ıı:Jnu saat 15 de lzmir erkek lisesinde kkil k ·.-· .,. r rcııa temini lld uı için h d . müteşe omisyon undalı:ı yazıhanelerine. Telefon Müdiriyet, ayni suretle .Bey· mahcuz Ilı:! reis ııkaz ve bir reı. 
~zıır~o t akıcra kılınacağından o gün ve saatte taliplerin % - Beyolfu: 2499 n yahut Slrkecid oğlu ve Kadıköy merkezlerinin· ıuerlı:ep K. enelin 31 inci çarşamba 

nıslJctıııt c ı teminat mektup ve~a makbuzı:n~ı havi kapalı zari· lırzade hanındaki yazıhanesine de ileride tebdili tasavrurunda günO saat 10 daa il! ye lı:adar Fa-
lttdan i~ılaret leklifnamelerlle munakasaya ışurak etmeleri icap müracaat edllm••; Telefon tlhte Aıpazannda açılı: arnrma ıııa• 
Cd 

_.., ı ~il ol - ise de bunun tarihi hen uz" takar- uı 1 c..,...,. ' unur. -·J~ "'"~!; ı.u vıa .. I lata e sanlacaktır. Talip edata memuraaa 
~"ut' umuminin talebi üze- rarililJ!'~bul: 185· rür etmemiştir. m«lracaaıları ilin oluıııa. 

titteler lJ~ır ~e,osn nıü~irli~in~en: 
B~dell keşfi. 8609 lira 75 kuruştan ibaret olan Çiftelerin Mah• 

mudıye mevkıınde tadilen inşa ve ikmal edilecek bir inek ahıtı 
kapalı zarf usulile l 0-12-930 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
~.ünak~saya çıkarılmış ve 10-1-931 tarih cumartesi giınu saat on 
dortte ıhalesi takarrür ettiginden taliplerin ~raiti anlamak üzre 
Eskişehi~ baytar mudürl!iğüne ve Mahmudiyede depo miıdürlü· 
ııune muracaatları lüzumu ilin olunur. 

12 Da~ ~küı nınnakasası 
·Pendik serum darülistihzarı 

dürlüğünden: 

mu-

Pendik serum darülistihzarına lüzumu olup 3 kAnunuevvel 93U 
tarihinde miinakaaal aleniye ile ihale edileceği illn olunan ~n iki 

, baş Öküze yevmi mezkO.rda talipler tarafından teklif olunan fı:ıı 
gali göriıldüğünden mezki\r Öküzlerin 28 J..inunuev ve! 930 tat 
hine müsadif pazar günü saat on dörtte ihalesi yapılmak iı/.,., 
ayni usul ile yeniden münakasaya konulmu~tur. Münakasa\ a j,tl, 
ralı: etmek !Jteyenlerin Defttrdarlık binasında müessesatı iktısadhe 
mübayaat komisyonu kitabetlne müracaatla şeraiti öğrenmeleri 
illn olunur. 

ı- ISTANBUL vfUYETİ -, 

L!!.EFTERDARLIK iLANLA.!!!_I 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Saalık arsa No. 64 Agası sokağı ( Kınalıada vapur iskelesi ~•kınındadır. 

Oç ıokalı. afzındıdır. 918 arşın mılı:tannda olup ıahmln olunın kıymeti iki 
ıeae ... iki uuitte istifa edilmek şırtile 500 lira 30 kuruş olup birinci t• ır 
!halel mUtealdp alınacaktır. Satı• ıouııuelesl ı ı. ı-93 l pazar günü $Ut l'il 
baçalı:ta Adalar malmldiirlilli!nde alenl ıuilıayed• ile yapılacaktır. 
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BİR REStM 1 PAZAR 

28 K. EVVEL 930 

Gaai Hıaretlerlala Edlrıı• aeyaltatlerl lattbıatıadın 

24,000 
tas 

" 

h; 
ço 
be 
ba 
la 
.Gı 

30 
· sil 
ısa 

mı 

ka 

ın
le~ 

iŞ 

Sİ5 
ırik 

,de 
1 • 1 
rı r 

mcvlıü tedavüle çıkınlan evrakı nakdiye T. L. 242114,25 
Vukandalı:I llçllncil madde mucibince hafta 
ıırhnda lstlrdaı olunan isıerllnlere mukabil 
iade olunan evtakı nakdiye 

Yubrdalı:i dördllncll madde mucibince arı 

dalıl farlı 

Yutardalı:I beılnal madde mucibince 24-12-1930 
ıarlhlne kadar mevkii tedavllle çılıanlm~ olan 

82436 

159678/l5 

11084260;43 
llıılyat nralı:ı nakdiye yekunu 

17 eylül 1900 tarih ve 1726 numerolu kanuna \evfikan keyfiyet Ma· 
!iye velılletl namına tebliğ ve llAn olunur. 

1726 Numerolu 27 EylOl 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısi]e vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
24 1 ci Kanun 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları ..... 
'· JJt::l birı 18 - 1 el K4nun 1930 tarihinde mevcut evelld bakıy• L 
duğun ~·.h~iJ edilen yahut hafta zarfında tah5il edilecek nlın 

1.060. 500 -

,de uo.,zler 18/12- 24/li torihlne kıdır &.. 2:•.500 
Kaı Halta zarfında çıkan Dövizler " ,. 8.000 

}<alı 

bun 
me\ 
.büti. 
:Ka~ 
:mın 

I' is ı 
11an 
'tanl:: 

15.500 -
Fark 
24-1 el Klnun 1930 tarihinde Oımınlı bankası yedlndelı:I 
Dövizler ycktlnu L 1.076.000.-

20 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
Çıkan Evr•kı Naktiyenin 18-1 el Klnan HISO ıırlhlndıki 
bakıyesl T. L. J0.924.582.18 

ll4i.1 l 4.25 

Afyon Karahisar elektrik müessesesi 

müdiriyetinden: 
On amperlik tek safhalı 220 voltluk ceryan için 100 adet 

elektrik saati bir mermer taplo iki adet onar amperlik Sigorta, 
dört izeletor ve dört izdctor vida,sı ile kompilc olarak aleni mü

nakasası 3-1 -931 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte 
Encümeni vilayette icra kılınacaktır. Taliplerin kıymeti muham
mencsinin yüzde yedi buçuk teminatlarile Encümeni vilayete 

müracaatları . 

200,000 Liralık büyük lkra
ı miyeyl kazandırabilecek 

Bir tayyare piyango biletidir 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
Vilayet daimi encümeninden: 

Hlndlııtanda fakirler tarafından tBrHI tUrlU marifetler yapıldığı malftmdıır. Bllyle fakirlerden biri
nın bir kadını ellerlai zliıclrle bağlaylp bUkdllgll halde kadına bir \ley olmadığını ve sonra bu 
kadını bir IDBan vucudllnlln sığamayacağı bir sepete zorla ıokduğuııu gll8tertyor. Gören bir lnılllz 

muharririnin anlattığlna göre ne sepet yırtılmış ve nede kadına bir şey olmuştur. 

•••••••••••Türk maarif cemiyeti••••••••••• 

Büyük Esya 
Piyangosu 

• • taliinizi tecrübe ediniz Yeni sene ıçın 

1 Kanunusani 1931 de lstanbulda çeklecektir. 

ık • } d Doç otomobili yemek vı salon takımları. dllı:lş, foıograf, gramofon 
ramıye er arasın a mıkinalan, alltı zlraiye, balı, tuvalet takımları. kadın, erkek saatleri 

ve ( Y orlı mallan pazanndan ) tedarik edilen kıymetli etyalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza yardım için birer bllat 
alınız. Biletler bir llredır. 

Adres: Ankara caddesi Orhan bey han 3 üncü kat ...................................... ~ 
Türkive ziraat bankasın~an: nın:: 1:E~~ü ::~::J::1~:·.ri~~~ 

1-1-93i tarihine müsadif perşembe I :::re~a~:nlı:avs:~!e~tA~:~~za;iraT: ,. d • l,. •• 1 metli 240 adet hisse senedi K. 5an 
günü resmi evalf muame ati ffiUS- 1 nln 7 ncl çarşamba günU soat o 

l k 
. . d" .., • l • • dan on bire kadar Yeni postabı 

tesna 0 ma Uzere tger gtşe ertml- 1 korşmnda Adapazan Tilrk ticar 

zin kapalı bulunacag" 1 ilan olunur. bınkasınia 5atılıcagı llln olunur. 
Dr. Ihsan Sami 

Emvali metruke müdürlüğünden: Öksürük Şurubu 

~alılık hane 
Bedeli keşfi ilÇJtlz dokuz Ura doksan dokuz kuruştan ibaret Sultın-

abmeıte Baytar ml!dtlriyetl aygır depoıu ıhırlan tamiratı bermuclbl ıarıname İmrahor llyu Bey mahallesinde Kuyulu bak.kal sokagında eski 

ÖksllrUI< 'l'C nefes darlığı içi 
pel< tesirli ilAçtır. Divanyol 

Sultan Mahmul tllrb t ıl 

No. 189 

yaptırılmalı: Uzere 28 K. Evvıl 930 pazar günü 11at onbeıte puarlılı: ile 41 yenl 45 numaralı hanenin bedeli dört taksitte ödenmek üzre KUTU 
Haltı zarfuıdı Ç>lı:an Evrakı Nalı:tiye 
18/li- 24/12 tarihine lıadar T.L. 
Hafta zarfındı giren Evrakı Nıktlyı 
18/12- 24/12 tarihine kadar TL 82.436.-

159.678.25 
1 : ihale edilecektir taliplerin bey'eıi fennlyeden ehliyeti fenniyelerlne dair alı-

Fark cıkları veıaikle htonbul belediye merlı:eılndekl dairel mahaunda encümeni 1665 lira bedeli muhammen ve 2010 lira mefsuh bedeli ihale ı Yı Çıkın lbıiyat Evrakı Nalı:tlyınln 24- 1 el KAnun 1930 dıimiye mllrıcaatlan. ile 1- 1-981 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de müzaye- San'atkılrların yuvası k~nu 
-_ı_s_k_·---~~~~~~~-----------~=~~~J __ J~~DO~-~~'~;'~~-~~~~~~~---~Ld~e~i~a~l~m~l~~m~·~m~u~k~a~rr~e~~~i~~~T~a~~~n%~50 tt~natm~u~• en~n29~~~-~~ 11.084. 260-43 b 1 k afi- Kitaphanesi rile İstanbul Emvali ınetrt'ıke şatış komisyonuna mürncaat eyle- saat eşte açı aca tır. 

___ ...._..;_,:M:.;e:s:.;' u.._--ı.__..m,,.İl:· dün Bür hanec. ~ 


