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Dttrl.ilıi.ınun c111i11~ \tuam 
mer Ha~lt be) Auka.rMdıln 
dündü 
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yapılıyor 

4 ilncll sahilde. 
telek 
' lı.~\ ... ~ Rom ,11 

ı acak ! 
Siirt meb'usu: Mahmut 

trtica hadisesi memleketin 
her tarafında derin bir nefret 
uyandırdı. Caniler, mürteciler 
ve mes'uller elbette cezalarım 
görecek. Bu hadiseye bakarak: 

Hey' eti Vekile bugün ismet Paşanın riyasetinde toplanacak ve 
alınacak fevkalade tedbirlere ait kanunu hazırlayacaktır .. 

----------··-------------------"İnkılap tehlikededir" dene-

:,1~~Y~~~ii~!~~~~ .t;:- Dolmabahçe'de dün de Reisicümhur Hazretlerinin riyasetlerinde bir içtima yapılmıştır. Hükumetin 
~':·1Z~~1~~ar X:~~~=~~e alınacak tedbirler etrafında bugün Mecliste, yarın da Fırka grupunda izahat vermesi bekleniyor .. 
Yazık ki, b~zen hepi~z müfrit . 
bir hürriyetın, sahte bır demo- S 'd • tİ \ 411111 1 mı. ı 
krasinin kuru nazariyelerine ka aray a iÇ ma Es 1 
pılarak tarihten ve tecrübeden Menemen irtica hadisesi mü- lnkıla"' hı koruma ka- as ı 
çıkanlmış en basit hakikatleri nasebetile tabaddüs eden vazi- 1 
unutuyo~z; ruhlarla alakadar yet üzerine dün akşam saat 11 h 1 ' t db. er 
olan fikri ve içtimai ihtilaller, de Dolma bahçe sarayında Gazi DUDU azır anıyor . e ır 
halk tarafından ne kadar sami- Hz. nin riyasetinde ikinci bir iç
ıni karşılanırsa karşılansın, u- tima a.kdedilmı'~tir. Bu içtima
zun bir mazinin kurduğu zihni- da B. M. Meclisi Reisi Kazım 
Yet binasını kökünden yıkamaz, Pş. Hz. ile Başvekil ismet Paşa Ankara muhabirimizin son daki
Yalnız cephelerini biraz değişti Hz. hazır bulundular. lçtima-
rebilir'. Onun için ruhlara nüfuz ın bir safhasında Vali Muhiddin kada Verdigı" • mühim malumat. 
etmeyen inkılap hareketlerine Bey de bulunmuştur. 
ltarşı .-ok uyanık bulunmak IS- ltl ANKARA, 28 (Tele/onla) - Başvekil ismet Paşa, yarm 
2lındır~ Esasen hükUmet mefhu Aldığımız ma mata nazaran (bugiJD) burada beklenmektedir. Başveltil Paşa, gelir gelmez 
nıunda hıidiseleri vukuundan Hey'eti vekile derhal toplanacaktır. Hey'eti vekile içtimaında 
evvel görmek ve tedbirlerini al- Dolmababvede verilen Jıararlarüzerinde müzakerat cereyan 
nıak gibi bir mana mevcuttur. . edecek. ve Mecl~e telılili zaruri KÖTÜ/en Jıanıınun ana hat/an 

Evet, inkılap tehlikededir tesbit edilecektir. Daha dün dDşman cephesinden kurtarılan 
denemez. Fakat inkılibm mü- Menemen ve Manisada dolan ve patlak verm irticai hareketten 
dafaası için her gün vatandaş Millet Jleclisi azaları çok. müteessirdirler. Jleb'uslar Jlenemen 
kanı dökülmesine, her gün za- de ballım Kublay valı'ası mDvacehesinde seyirci Jıalmalarından 
bitlerimizin, muallimlerimizin, da ızt11ap duymaktad11lar. 
askerlerimizin aziz başlarını Meclisin yarınki lçtimaında bu mefOnane hadise etrafında 

hiiktimetin izahat vereceği ve bau hatiplerin bu münasebetle 

B. M. Meclisi Reisi 
Kazım Pş. 

Hz. nin beyanab 
Büyük Millet Meclisi Rei

si Kazım Pş. Menemende 
son vukua gelen irtica hadi
sesi münasebetile dün bir 
muharririınize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- HükUmet çok eaaıb 
tedbirler almaktadır. Ve bu 
tedabir derhal tatbik oluna
caktır. Her halde mürtecile
rin liJik olduklan cezayı ııö
recekleri muhakkaktır." 

kanlı süngünün ucunda, irtica söz alacakları tahmin ediliyor. 
bayrağı halinde görmeğe de mü Salı günkü Fırlıa grupunda aynı mesrienin glirüşülmesi ve 1 p 
~~-~~ t 
c;ılarının en bariz faziletleri, ha-

«tlslcflmhur Hz. 111 lllnltru halk yapııra ralmıtı mababbttlt btltltyc 

Reisicümhur Hz. dün bazı 
ziyaretlerde bulundular 

Gazi Hz. Türk kunduracılarının san' at 
eserlerini pek ziyade takdir buyurdular alınması lazım gelen mühim tedbirler etrafında hüktlmetin Fır- sme ş 

k ka azalarını tenı·ir edeceğine ihtimal veri/yor. Meclis azası, bir • 
kikatleri olduğu gibi görme , ,. 
ne kadar acı olursa olsun onlar- • ınkılabı koruma kanunu,,na iddetle ihtiyaç olduluna kanidir- Büyük Reisimiz bir cümlelerinde halka yer!i 

ler B kil d'• k la karşı kars.ıya gelmekten kork . M h'd" · ·· l h. • "tib ·ı 'k aşve Una şam malını kullanmaJannı 
dık enemen a ısesı şumu ve ma ıyetı ı arı e tan atı sa- • 

nıamaktır. Tekkeleri kapa : Iahiyeciler meselesine benzetilmektedir,. Ankaraya avdet etti ehemmıyetle tavsiye buyuruyorlaı 
fakat dervişler yaşıyor. Medre-
seleri kapadık: fakat ondan meh Üç gündenberi şehrimizde bu Gazi Hz. 

H )'f · 1 B kil t p d.. dün sabah sa-cur olanlar duruyor. a ı eyı R . . ümh" H . d h d . .. be il R . . .. unan aşve smet aşa un b h daki 
kovduk, fakat saltanat devrinin Maarif vekil/ Esat B. • cısı c ~r .. z:. nın or uya ta a etı munase t e eı~ıcum- akşam on sekiz buçukta Gazi a . sara;Y 
nimetleri i inde, o atlı hatıra- . . • . .. z~ye~~ı B~yuk ı:rk~ı h~- hur H_z. ?rdumuza tanyetna Hz. ne ve<ia ecle.iek Sakarya mo daıreleı:ınde 
ları hala zihinlerinde ve ürnitle- bu u;tım_ada müessif ha~ıse m~- b_~ye reısının hır ~~ il~ b~- melen .sur_etı. aynen yokanya törü ile Haydarpaşaya geçmiş Başvekil ~s
rinde yaşatanların sayısı az de- nasebetıle almack tedbırle1 b11 tun krtaata teblıg ediliniştır. raptedılmıştır. ve saat on dokuzda yaverlerile met Paşa ıle 
ğildir; şapkayı giydirdik, faka.t defa daha gözden geçirilmiş ve Gazi Hz. nin mektubu merasimi Bütün kıtaat ve müessesatta birlikte ekspresle Anlı:araya ha- görüşmüşler -
onu ta ıyanlarm arasında hıila içtima saat 18,S a kadar devam rnahsususa ile kıt'alra okunacak umum zabit ve neferler müvace reket etmiştir dir. Bu muli-
bizi tekfir edenler var. "Cebrü, etmiştir. tır. hesinde merasimi mahsusa ile ' kat öğleye ka 
ikrah karşısında domuz eti bile GAZI HZ NIN TAZiYESi Fevzi Pş. şu tamim ile mektu okunmasını tamimen tebliğ ede Başvekili Haydarpaşaya ka- dar devam et-
yemek caizdir" diye şapkayı ta- ORDUYA. TAMIM EDiLDi bu orduya tebliğ etmiştir: rim. Yüksek ordumuz hakkında dar teşyi edenler arasında Reisi miştir. 

" Zabit vekili Kublay Beyin her vakit izhar buyurulan ve bu cümhur Hz. namına katibi umu Gazi Hz. sa-
şıdığı için nefsini günahtan ve Ankara, 28 ( Telefonla ) - feci bir surette vuku bulan şe- (Devamı 5 inci sahifede) mi.Jeri Tevfik ve Seryaver Rusu at onbeşe doğ 
masiyetten tenzih eden ve mli- R 
teselli olan biçareler var. Mem- = bi Beyler, Millet Meclisi eisi nı saraydan 
Jeket haricinde mütemadiyen /stanbufda gapzlan tevkif af Kazım ve Berlin sefiri Kemaled otomobilleri-
tahrikat yapanlar da ayrıdır. din Sami Paşalar, şehrimizde le hareket e-
Bunların, dahil ve hariçte yap- M •• • ı • E H d d• k bulunan erkıinı askeriye, Afyon derek bazı zi-
tıklan tahrikatı bilmeyen yok- urtecı erın sat oca an ıre • meb'usu Ali, Kılıç Ali, Kütahya yaretlerde bu- RdslcOmhur Hz. strgidt 
tur. Menemen cinayetinde ele- meb'usu Recep vali Muhiddin lunmuşlardır. kile Darülfünun meydanına gel 

~~~~~~a~te~·~~vi~da1!~:::1:~:~ tif aldıklan tesbit edildi.. B. lerdebul~uşlardır. ler?::! ~:;::!~~i:e:~:~b~: ~~~~~:::r~~:m~:ş~ic:~e: 
olduğu tesbit edilmedi mi? U- seryaver Rusuhı Bey bulunu- faiye binasını ziyaret etmişler-

. zak gitmeğe hacet yoktur: daha Menemen'd.en bu hocanın evı·ne gelen 5 kı·şı·ıı·k Mı·ti·Dg yorlardı. Büyük Gazi, tram- dir. Halihazırda eski harbiye 
son fırka mücadelelerinde bü- vay yolunu takiben lstan- mahzeni evrakile "piyade ve 
tün bu haleti ruhiyelerin teza- hh h ' d k f} d d bul tarafına geçerek Ankara makineli tüfek müfettişliği" nin 
hürlerini görmedik mi? Beledi- mura aS ey eti e meV U ar arasın a ır.. caddesi, Türbe, Çarşıkapı tari- (Devamı 5 inci sahifede) 
ye intihabatı esnasında şurada Darülfünun gençliği -----------------
burada beliren alametler, derin- Beykozlu Şeyiz /bra/ıim de dün FIKRA 
den derine isidilen tekbir ve nefretini 
tchlil oğiıltuıarı, memlekette Manisaga gönderildi. Vali ve alenen ı·zhar edecek Falih RIFKI gizli gizli homurdanan, hırsını 
Ve nefretini güclükle zapteden müddeiumumi beylerin beyanatı 
bir şeriat fırkasının yaşadığını 

Menemen hadisesi her tarafta HOKKABAZ TEF! se cevkil .. olunmadığını _yaz'!-r· 
olduğu gibi Darülfünun muhitin Eskiden çocuklar sünnet olur ken, kutb.ufaktabın, h~lı~emn 
de de pek haklı bir nefret uyan ken, sünnetçi odasının dışında baş şey~~n tutul'!şu. üstunden 
dırmıştır. Cumhuriyetin genç yahudi çalgıcıların tel çaldıkla- yanm gun geçmıştı. 

göstermedi mi? Yazıkki o vakit 
ne Halk fırkasının daima tehli
keleri küçük gören ve müsama
ha eden ateşli inkılapçıları, ne
de Serbest fırkanın dünyayı 
dümdüz gören safdil ve sami
mi şefleri bunun farkında olma
dılar. Her iki taraf ta, politika 
hislerinin tesiri altında tehlike
nin seslerine kulaklarını tıkadılar. 

ekrar ediyoruz: bütün bu 
menfi amil ve unsurlar, inkılap 

· için mutlak bir tehlike teşkil et-

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 Mektepliler_,I 
1 milsabBkaıı 

85 nci hafta başladı 
85 oci baıta bafl&mlttır • 

Gazetemizde çık .. lıalterıer 
den en mUbı.,ınıoı Hçlp cu
martesi ak.-mına !tadar ma. 
ıabaka memurluğuna rllode
rıaıı. Neticeler pazar &GnU 
DBfredllecektır. 

Burada tevkif edilenler 8 kişidir; gençlik 
hararetli bir 

tel'in mitingi yapmaya hazırlanıyor .. 
neslini sinesinde toplayan bu nm bilirsiniz buna "Ala ala hey Bütün bu telaş niçin? Çünkü 

tevellit derin teessürlerini ale- - Ala ala hey .. Olduda bitti lmdan satın alınmış olanlar, de 
1 

irfan ocağımız, hadiseden mü- tefi,, denir. biz, dalkavuklar, hü.ktlmet tara 

Menemendeki vahşiyane irti- rine yapılmıştır. Tevkif ediJen- nen ızhar etmeğe hazırlanmak- maljallah.. mokrasi aleyhtarları, aylardan 
ca hadisesi ile alakadar olarak lerin İstanbulda bilhassa "Kut tadır. Menemen vak'asından beri beri bu tehlikeyi haber veriyor-
şehrimizde tevkifat yapıldığını bulaktap,. Esat hoca ile temas _ .. D .. 

1 
"Son posta,, gazetesi böyle ala duk; bu muhalif efendilere yaka 

ilk olarak haber vermiştik, dün ettikleri ve hazırlanan irtica ha 
/ 

M h 'dd. .. Haber aldı~nnıza gore anı ala hey tefi çalıyor. 1 zada olunuz diyorduk: Bizim 
kü nüshamızda da tevkif edilen reketi üzerindeki direktifleri ta- Va/ u 1 ın Bey funun tale~~s~. ta.raf~~an bu Yok, bu bir meczubun işidir; 1 memleketi tanıdığımızı, <.nların 
eşhas hakkında, aldığımız malu yin ve tesbitettikleri anlaşılmış! Tevki/at Menem.~n hadisesi ~aks~tla buyu~ bır mıtıng ter- yok, iki esrarkeljin dalgınlığı- memleketi tanımadıklarını an-

tır. Dün de bahsettiğimiz gibi ne vaziyet ede'! muddef umumi tip edılmektedır. dır; yok lstanbulda tedbir al- /atmak istiyorduk. Şimdi onlar 
irtica hadisesi yalnız Menemen nin talebi iizerme yapılmı§tır. Miting münevver gençliğin mak değil, bu işin mühim olup bizim haklı çıktığımızı halk gür 
deki vak'a şeklile hazırlanma- Erbilli Esst El. den baljka Me- irtica aleyhindeki nefretini ve olmadığı görüşülecek; hayır, Is mesin, duymasn, kaygusuna 
mış _ve ·~Ü-~ ~arbi A~~.oluya n~ll}e.ni'! Horos köyünde'? ker;,- cümhuriyet prensiplerine karşı tanbulda kimse tevkil olunma- düştüler. 
şamil bır ıhtılal teşeb~su hazır dısı~ı zıy~ret~ geler; ve bır m_u~ sarsılmaz rabıtalarını teyide ye mış~ır. , . Biz, dediğimir1. çıktı, diye ö-
lanmı~. Ancak vak~nden ev- dett~nber~_e_vınde ~k~metlerrnı ni bir vesile teşkil edecektir. Bır vak ayı tekzıp etmediği ğünmek için vatanın acılanm is 
vel Dervış Mehmedın ortaya temın ettıgı beş munt te tevkil kaldı!. . . . 
çıkması ve hıidisenin akabinde edilmiştir. Muammer Raşit B. de bu hu- " ç-o, Po~ta .. lstanbulda kim- (Devamı 5 ıncı sahıfede) 
bastınlmasıdır ki, ip uçlarımı: e BeykQzda ljeyh lbrahim na- s~st~ bir muharririmize demi~
le vermiş ve bütün teşkilatı orta mmda birisi de tevkil olunarak tır ki: 

11 ya koymuştur. Manisays gönderilmiştir. "- İrtica hareketi Darülfü-
V ALI BEYiN BEY AN ATI Tef'rar et'me~ is~_erim_ ki, b~ nunda nefretle karplandı. Bir 

Dün İstanbuldaki tevkifat te_vkılat ll}t1;_hal~ı muddeı umumı muallim arkadaşın şehit edilme 
hakkında kendisile görüştüğü- nm talebi uezrıne yapılmakta- si gerek talebe ve gere~ müder 

Müddeiumumi Ktııun Bty müz vali Muhiddin Bey gazete- dır ve başka btr maltlmstım yok risler üzerinde büyük bır tees- ' 
matı ilave eylemi§'tik. mize demiştir ki: tur.,, sürü mucip olmuştur. Talebenin 

1stanbulda tevkif edilenler "- lstanbulda tevkil edilen- Kenan Beyin beyanah ıbir miting yapacağım ~de 
doğrudan doğruya Menemende ler Erbilii Esat El. ile ondan il M"'dd . • K Be d duydum. Fak.at d~ha henuz ~-
hadisenin tahkikile meşgul olan ham ve direktif almak için la- u eı umumı enan Y e na bu yolda bir muracaat vikı ol SlırhOflullt bugOnlerdt clnayetien ~ogaııu. Bu da bir cinayet kurbanıdır. 
müddei umuminin talebi üze- tanbula gelmiş olanlardır (Devamı ·s inci sahifede) mal'I)lStır,,.: wızıs1111 pDlls b•Tlui aratl/Jdll okuyacıık11nız 
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Sulta·~amil ! __ HARiCİ HABERLER •• '~~~ 
Tahsin Piışanın._Halıratı. -

.. nw • 

(TerçUme we lktlb•• 
hakkf mahfuzdur.) 

21 gün devam eden dava .•• Taziyet mektubu 
No: 123 İngiliz mahkemesi mühim bir sahtekarlık davasını halletti Gazi Hazretlerinin taziyet mektupla 

Anarşist Jorris el yazısı 
ile itiraf atta bulundu 

Eşi yok! 1 Ecnebi matbuab 1 y ahudiler Bu··ru·n 
orduya tebliğ edildi 

Y tu ki kıtaatta, zabit ve neferler muvac 

ı ·ı· h .. ki . h eni r ye ve Lo d d b. . . hesinde okunacaktır ngı ız a mı ay- hAd·s n ra a ırıçtima 

Abdülhc.mit, takyidatı inzıbatiyenin 
teşdidi için kati emirler verdi .. 

k ıd 1 SOn a 1 8 kt ·ı Ankara, 28 (A.A) - Büyük, muhabbet ve hlasiyatı iliy 
rette a ı •• Menemen<ie irtica hadisesi a ettı er Erkanı Harbiye reisi Müşir karşı ordumu.ıun liyezal ra 

hakkında ilk haberi Reuter ajan LONDRA, 27 A. A. - ln- Fevzi Pqa Hazretleri Gazi Hz. ve şlikranlan Reisicümhur 
sından aldiğnu söyleyen Sofya- giliz Syonist Birliğinin 31 inci nin orduya taziyetini aşağıdaki ne bizzat ar:ı:olunmuştur. 
da çıkan nim resmi "La Bulga- senelik konferansının bu akşam mektupla orduya tebliğ etmiş- kahraman arkadaşımızın şe 
rie" gazetesi buna dair bir baş- açılan ilk celsesinde İngiltere tir: <!etinden dolayı teessürleri 

Sahilde ledelmuayeac ka- 1 başında eski Kredi Liyone ve makale tahsis etmiştir. dahilindeki Syonist cemiyetle- " Zabit vekili Kublay Beyin fade ederken bu aziz şehidi 
yık derununda iki sandık bıtlun şimdi Fransız bankasınaı. bulun Sofyalı refikimiz evvela Tür tinin murahhas1 ~rı hazır bulı-11- Feci bir surette vuku bulan şeha hunu tebcilen zati taziyette 
muş ve sandıklar açtlmayıp doğ duğu binanın az ilerisindeÖmer kiyede Büyük Gazinin ilhamile muşlardır. Bıı 1 deti miinaaeıbetile Reiaicümhur rimin de bütün ordu arkadaş 
ruca gümrüğe getirilerek usulü Ahit hanı sokağının başındaki vücude gelen büyük inkılabı içtimada, hüki' Hazr~tl~rini~ ~rdumkuza taziyet ma iblağını aynca rica ederi 
veçhile ledelmuayene içlerin- "eskiden şemsiyeci, şimdi ye- kaydederek vatanı kurtaran Ga- metle elyevm name en ısııretı yu arıya ay-
den yirmi dört küçük paket di- mişçi,. dükkanının isticar olu- zi Hz. ne karşı bütün Türk mil- cereyan etme' nen dercedilmiştir. Bütün kıta- Ankara, 28 (A.A) - Bü 
namit ve kırk sekiz adet rüvel- narak hafriyatına başlanıldığı- letinin derin merbutiyetini zik- te olan ·müz~ 'at ve müessesatta umum zabit Erkanı Harbiye Reisi Mü 
ver zuhur etmiştir. Kayıkçı Ha nı * Kendiryandan işitiyordum. retmekte ve İzmir havalisinin kerat neticesin ve neferler müvacehesinde me- Fevzi Paşa Hazretleri bu sa 
zaros isminde bir Ermeni olup Bu esnada Filibede diger bazı bir takım tahrikata sahne oldu- de Yahudi ajaı rasimi mahsusa ile okunmasını ekspresle şehrimize avdet 
anasıl Tiflis ahalisinden bulun- komiteler ile Ermeni fesat ko- ğunu, fakat ş~mdiye kadar bu sının Suriyede tamimen tebliğ ederim.Yüksek miştir. Müşarünileyh istasy 
duğu ve nefsülemirde balıkçı es mitesinin fevkalade mühim bir tahrikatm dalına akim kaldığı ki mesaisine hi ordumuz hakkında her vakit iz- d~ M~lli ~üdafaa vekili ile 
nafmdan olmayıp mücerret bun içtimaı oldu. ilave edilmektedir. "La Bulga- bir müşkül ve ha~ b;ıyurulan ve bu ?efada pek kanı askerıye tarafından ka 
lan kaçırmak için Atinadan al- Bu içtimada pek çok erbabı rie" eliyor ki: mania karşısın- anı bır surette tecellı eden bu lanmıştır. 
dığı talimata binaen hareket ey ihtilal hazır bulunmuş ve "Pro Sir William Wasterlow "Gazi'ye karşı hazırlanan sui da kalmaksızın 
!ediği anlaş,dmıştır. Armenia,,gazetesi başmuharriri . . . kast da bu akibete uğramıştı. devam edebile-

Jorrisin uzun uzadıya vaki o- Pirk~yar dahi bizzat iştirak ede lngı~U:~.e ahiren uzun bır Lüzumundan fazla gürültülü ceği ümidi 1? 

lan ifadatmdan Atina, Pire, Fi- rek ıcraatın Yıldızda cuma se- dava goruldu. Davacıların, şa- bir faaliyette bulunan Fethi B. har olunm ,•istlerin başı 
libe, Vama taraflarında bulu- lamlığıesnasmda ikaı tekerrür bitlerin dinlenmesi tam 21 gün in fırkasına karşı İsınet Pş. ka- tur. M. Llu) Weiseman . 
nan komitecilerin g(lnagfuı hı- etmişti. · sürdü. Muhakeme tafsilatını ve binesinin alınış olduğu metin Georg ile Kanada Başvekili M. 
yel ve desayis~ tevessül ile ikaı Zaten Viram Şabuh Kendir- r~n gaz.~teler inceci~Aharflerle vaziyeti icap ettiren ve İzmir Bennett, konferansa iştirak e
mefsedet ve cınayete çalıştıkta yan beni Semoil Fayn ve kızı s:1tun tutun bu tafsıla~ı ~ercet- sokaklarında yapılan nümayiş- den murahhaslara teveccüh ve 
rı ve bu vapurla Istanbula gön- denilen Robina ile görüştürmüş tıler. Davacılar ecnebıdır. Ale- ler hayli şüpheli bir takım tahri muhabbetini bildiren telgraflar 
derilen dinamit ve rüvelverle- tü. Hakikatı halde Robina Se- yhlerine dava açılanlar İngiliz- kata müsait görünüyordu. Mem göndermişlerdir . 

Fransız-Alman muka 
reneti olabilir mi? 

En nüfuzlu Alman gazeteleri bu muka 
renete taraftardırlar .. 

rin vak'adan sonra vüruduna na moil Faynın kızı değildi. Bun- dir. Hakim İngilizleri mahkfun leketini teceddüde sevkettikten LONDRA, 27 A.A. - Lord 
h'"" l' etl · d d · · D l'b' d'kk Moskova, 28 (A.A) - Tas a- 'den dolı;.yı yaygarayı kopa zaran ...,.. me an enn e e- lar mühim Ermeni anarşistleri- etnuştır. ava azca ı ı ı at sonra Yakın Şarkta sulh ve is- Melchett, ölmüştür . · 

edi 'd · b' d ··ı M lı · Jansı bildiriyor: Almanya ve ve buna mukabil Fransız ord vam P yenı en yenıye ır dir. egı · erak bir hikayeyi an- tikrarın bir amili olan Gazi'nin [Lord Melchett, asıl ismile 
ak 'st d'kl · dd d Fransa arasında bir mukarenet sunun tezyidini bag-ıra bağır~ 

şey yak olmı e 1 erı ma e- İhtilal terbiyesi görmu"ş, Er- ırıyor: şahsiyetinin hayırkir parlayışın Alfred Mond 62 yaşında idi. İn-
ten ma kl S ıtan H tesisine matuf teşebbüslerden temek için Fransız matbuatı 

'd' us ıkılma atı u a- meni ihtilfil cemiyetine girmiş Portekiz bankası 922 de Lon dan. . dolay. ı herkesin.ken®.· J ken. gı.'lter. enin bir çok mühim mev- bahseden tzvestiya gazetesi di- iyi bir vesile hazırlaycaktır. 
mı ın caıu 8 ış r. kim 1 d' Y · · k • d d • · d b k k d - kil d bul lık Binaeaaleyh takyidatı inzı- d 3s0e er ı. lemenıcı so dag~n: ra. ~ Waterlow ve ogulları şır- ~ı t~ rı etmemesı a~ıl eg~l .enn e unmuş, nazır ~t~ yor ki: En mühim ve nüfuzlu Al amafih Avrupadaki siyasi zıd 
batiyenin sıkıştırılması hakkın- a =~dı ~p~rtmb~ .. ~ ıstı ketının matbaasına yeni evrakı ?i.r. Bılh~.sa Balkan mılletlen mış ve. lord o~?ŞtU;f. Kendisı man gazetelerinin bir Alman- yetler bir Alman_ Fransız m 
da tekrar emirler ısdar olun- car e . en aıre e uyu s~- nakdiye bastırmak için bir mu- ıçın, dahılı muharebelerle meş- Yahudı ohnak ıtıbarile son defa Fransız mukareneti tesisi le- kareneti tasavvurunun bilhass 
muştur. londa ibır çok defalll:r Sem?il kavele akdetmiş. Buraya kadar gul bir Türk Cümhuriyetinin ar Filistin hakkında İngiltere hü- hindeki yazılarr Alman harici Danzing koridorunun tekrar A 

F'.ayn, Ma~azet ~obına veRıp- her şey iyi gidiyor. Fakat 925 zedeceği tehlikeyi kimse bugün kfuneti tarafından neşredilen siyasetinin müstakbel istikamet manyaya verilmesi projesini 
Tahkikat komisyonunun icra sın zevcesı, Kendıryan, Trase te Marang isminde bir adam inkar edemez." tebligatı yahudilik aleyhinde veçhesini tayin için şimdi Al- tahakkukunu gü~leştirmekte 

ettiği tahkikatı amı"ka ve tetki- Yuvano~ç, Silviyoriçi ve Şarl peyda olarak matbaacı Water- "La Bulgarie" bundan son- bulduğu için hükfunete hücum man diplomasisince perde arka dir. Bu arazi tebdili fikrini L 
katı istintakiye ileViyana Atina YAşuvanohvıç Tbor

1
kom,d 

1 
Maddahm low'ya müracaat ediyor ve bir ra Türkiye Cümhur reisinin ha- edenler arasındaydi.] smda büyük bir faaliyet ve gay- histana kabul cttiımek için on 

F . . Sof p . , ova azır u un u ar, a a tak 'k .. k k d' . ld • b"yük' ..... _ . f l d • d . d' C "' h rbe •1A ılıbe, ya ve ans ve Jenev b' k kim . d ım vesaı gosterere en ı- ız o ugu u nu...- sayesın- ret sar o un uguna elıl ır. i- evve... a n mag up etme 
A ır ço se mevcut ıse e · · p ki bank d d C"mh · d'' l den alman m

1 
alumatı ~su- isimlerini ve kim olduklarım sının o_rte z asmm a a- ~ u unyet ~nı.an annm Hindistanda ısyan han ve bahusus Fransız harp se l!zım gelir. Alman - Fransız i 

sad~n başka s~~d!' mute- öğrenmek mümkün olmadı» mı; ~ldu~ hakkında ?Iatbaacıyı şımdiye kadar dalına aaliyetle- RANGOON 27 A A G nayiinin mütezayit inkişafına tifakı fikrini ortaya atan Deut 
addıt defalar k~sını ~hut ~diyerek onları saklamıştır.,, temı~ ~dıyo;. Port~kız b~ası- ri akim kaldığnu ilave ediyor. . • · · - a- şahit olan Alman sanayi erbabı ehe Bergwerkazeitunga böy·l 
ve enkazı komısyon nezdınde Komisyon lieyeti bu saklama- nın kilışelenle yemden bır ta- " La Bulgarie ;ı 1 hariçte ~res~i ha~rlerdeı: ~n~~ıldı- kendi hallerinden tezallüm et- bir ittifakın ime karşı müteve 
ır;ahf~ ve mevcut aı:abanm sa- nın iyi olmadığını ve her halde kım para bastırıyor. Matbaacı çalışan hainlerden de balı- ~a gore, ı;rıı~arı .~ı~ı muteca- mekte ve harp sanayiindeki ma cia\ olacağını soımağa mah 
hıplerı ve .a~lan ile beraber onların isim ve hüviyetlerini bu adamın hakikaten banka na- sederek Damat FJrit kabi- vız olan asılenn ~u~liyetli cep- zideki rollerine mütehassir bu- vardır. Müstakbel Okranya m 
gor~ şahıtle~ şehadatı ~ bilmesi ve söylemesi lazım gel- mına böyle bir harekette bulun- nesinin Dahiliye Nazın ma- ~aneye ve kuvvetlı sılahlara ma lunmaktadır. Onlar Alman ordu selesini kurcalayan Germani 
sı ~uyacehes~?~ E?var~ Jo';.'s diğini ihtar etmiş ise de Jorris mağa salahiyeti olup olmadığı- hut Mehmet Ali gib~ eşhasın ha lik bulunmaktadır .. son musade sunun büyütülmesine müncer o- gazetesinin bu neşriyatı karşı 
hkak

1 
ıkiad~ ketmukdı~a.drakımkanil 0 meçhuller hakkında bir sey nı tahkik etmek istemiş ise de riçten Türkiye Cümhuriyet hü- meler ~~n~~~da .. asılerden .150 Jacak bir Alma!).: Fransız aske~ sında Rusyada dirilen Fransı 

ama ıgmı ta ır ve ı e 'f · · dah ·ı · 'tın · · kfuneti aleyhinde ç~,.·~~ı.. dini kada.n oldurulmuş, 50 tanesı de rl' ittifakı yardımile bellerini tek sermayesinin büyük bir kısın 'f h bazı ikr lard bul t şa etmemıştir. a ı en gı emıştır. ~= t k f 1 ~uaş :ne ı'fadatı ~ı·sanı'yaesı· zaunptı- Bun~rdan bir kısım fedailer Paralar basılmıştır. hisleri tahrik ettiklerini söyle- ev ~A~ uGnınOOuştur. rar doğrultmağa çalışıyorlar. Çar!İk zamanında Ukranya ma 
- İ dikten sonra makalesine niha- ~· 27 A. A: - Ağır t·Fransız sanayii büyümüş den ve kömür sanayiine sarf v 

mahsusuna geçirilmiş olduğu geçen. k?11unuev.velde stanbu.l- Bir müddet sonra Portekiz yet verirken Türk inkılabının Tharr~_w-Ad~ı den gelen bır ha- bir Alman ordusu için alacağı si hasrolunduğunu unutmamak 1 
gibi aşağıda tercümesi yazılan dan gıt;~le~. Parıste ve Bulgarı~ bankası işin farkına varabilmiş, daima yasayacağını şu suretle bere go;e. asıle:. son 24 saat zar parişlere imrenmektedir. Lit- zımdır. 
ifadei tahririyesini Fransızca tandakı ıçtımalarda. delke sıfatı matbaacı Waterlow ve oğullan 1 t . fmda hır kac koye taarruz et- L h' 'lh k 'b' 1::ı· 
o~:ırak bizzat yazıp komisyona le bul~dul.ar ve nıhayet bo~- şirketi aleyhine İngiliz mahke- an.~ ~~~: t k - k h . mişlerdir .İmein'de asilerden 17 van_rayı k e b~~.ta~a ~ a .gı ~ ~r Almanyanm halen geçirmekt 
tevdi etmiştir. ba tecrub~sı ~~rasıı.ıd_a .Sofya cı- mesine müracaat etmiştir. a ısa ı arşuama angı k' . 1 . ·1 . t' İ tavız mu a ı ın e anzıg on- olduğu buhran büyük Alma 

vannda hır koyde ıkısı telef ol- Marang d .
1 

n F 
1 

enk noktai nazardan bakılırsa bakıl- nışı ~ e geçı~ mıtş kır .. syana sah dorunun Almanyayı iade çaresi sermayesinin esliha ve mühim 
d 1 B'l"h f a· eme ve e em · · b'l elid'r ki e o an yer ere a vıye kıtaatı · b 1 k · · rtalık b' k t 

Anarşist /orrisin el yazısı ile ~ a:· ı :1 ara .umL.uru. esa _ ıy.e tebaasından olduğu söylenen ve sT~ kş1;1ra~~ı ıbyıc~. yı mk Şı l gönderilmiştir. nıf u ~ak ıçd~lo 1 ırktaçd a mat sanayiine yatırılmasına m 
itiraf/an nın ıcra rıyasetı ıparıpse ıntı- b .. k' b'l' d 

1 
ur ıye nın ugun a ın art I . . . ra tan ıs an ı o unma a ır. ni olmaktadır. Fransız vatanpeı 

kal etti. ugun ım 1 ır nere e 0 _an a- ta sulhün muhafazası için arzet ngılız prensı vuku bulacak siparişlerin üçte verleri Alman tehlikesini bağı-
(B. d ') dam meharetle hazırladıgı ter- · • · · G · H · ah · b' · · F ·ı · 'h · Benim fikir ve emel arkadaş- ıtme ı t~gı te~nata. az~ z. nın ş - LONDRA, 27 A.A. _ Kra- ırıı:ıın ransay~. ve~ mesı ı tı- ra bağıra ilan etmek suretile 

!arımdan olup çok zamaular bu tibatında muvaffak olmuştur. sı mezıyetlen asla yabancı de- lın kücük oğlu prens George ma~ı Fransızlar uzerınde fevka- F l'h 'd' . 
(•)B h f · h kk d k' Marang ile arkadaştan bir ban- -·leli T" k k d . - • lAd 'b d b' · k ransız tes ı atının tezyı mı luşup sohbetler ettiğim Ama- u a. nyat . a ın a ı . . . gı r. ur vatanının mu a - bır av eğlencesi esnasında attan a e cazı e ar ır tesır yapma - . 

VUtko"y "Vıram Şabuh Ken- rapor neşredılecektır. ka tesıs etrnışler, Londradakı deratını bu daAhi idare etmekte d" ·· t" p · tadır. Bahusus ki böyle bir hal ısterlerse AlmanyayaAlman tes 
b b d ki 58 usmus ur. rensın omuz ke- • 'ha · · 'kr l'd' 

diryan,, esasen müfrit hür fikir- ~at aacrya astır ~. an O devam eyledikçe böyle olacak, miği çıkmış, fakat biraz sonra Büyümüş bir Alman ordusu için lı tı ıçın para 1 az etme 1 u 
li ve başı taçlı müstebitlere kar Müstemlekede tahkikat hın banknotu tedavule çıkarmış layiklik onun tarafından teşvik bir cerrah tarafından tekrar ye- Alman ordusımun büyümesin- ler. 
şı son derecede kinli bir adam lardır. Bu uzun ve meraklı ma- edilecektir." n'ne konmuştu p . ıhh" 

b.. .. f ·ı anı r. rensın s ı 
idi. Ben de küçük yaşımdan beri CENEVRE, 27 A.A. - Ak- cerayı uttin te erruatı e ata • • • • • vaziyetinde endişey· . b' 

· fık' ı sahi mazsakd hu"IAsa tm k · u· Fransız mareşalı
0

n ayagı"' ı mucıp ır aynı. ı .ı; ve ~e e _P ve a- vam Cemiyeti meclisi, gelecek, a a . e e ıs yo- şey yoktur . 
'"rşıstlıge. ~alik old~umdan içtimaında Liberyada esaret ve. ~z. İşe ba~ınız ki .matbaacının PARİS, 27 A.A. - Mareşal 100 ·ı l° f k 

İstikraz teklifi Dahiliye vekili
nin beyanatı a~z~a ıttıh~d~. efkar v~ ~a- mecburi c;alıştırma usullerinin Lızbon~akı adamı ~le olan mu- Joffre'un ayaklarına anz olan Fransız kabinesinde mı yon ıra ı 

c;aatı vıcdan hükumferma ıdi. gfiya el'il.n mer'i olduğu hakkın haberesı sekteye ugramış, tah- intani hastalık vahimleşmiştir. PARİS, 27 A.A. _Harbi- bir teklif.. lZMIR 28 (A.A.) Menemen 
• Ta~~~ e.fkar ve hi~a~~i ah- daki iddia üzerine tahkikata ko kikat bu suretle de akim bırak- Mareşalın sol ayağı diz kapağı ye, Bahriye ve hava nazırları a- Ankara, 28 (Telefonla) _ İsviçre hadisesi ha~~mda ~~hki~att! 
al ettıg~z sı~ada ~~unase: misyonu tarafından kaleme alı- urılmıştır. üstünden kesilmiştir. rasında vukubulan mükaleme- sigortalar birliği tarafından hükQme- bulnan dahılıye vekılı Şükru 
• E?11enı komıtelerının gayeı nan raporu İngiltere'nin talebi Banka kendi mezuniyeti ol- EJmasçıların karan ler esnasında hava işleri nezare- te ıoo milyonluk istikraz teklifi tk- Kaya Bey Anadolu ajansına va 
malı mevzuu bahsolur ve bun .. · kile ed kti d k nl b bankn AMSTER A A . . 1 tısat vekili Şeref B tarafından tetkik k' b t d d · t · k · J 

h '-"tı clid t uzenne tet ece r. ma an çı a an u otları D M, 27 .A. - tının ta esimi ile harbiye ve bah- · ı eyana ın a emış ır ı · an 
ann aret«t şe eye eves- edilmektedir. darma bo"lu"k kumandanı F. alın· 
ülleri düşünülürdü. tedavülden kaldırmağı kendi iti Elmas fabrikaları sahipleri,1931 h.riye nezaretlerine raptedilme-
Vıram Şabuh Kendiryanm Zelzele.. ban için elzem görmüş bunun i- Nisanından itibaren elmas is- sıne karar verildiği hakkında or Saraçoğlu Şükrü B. Bey vazifesinin icabını yapma-

u hususta bana ika ettiği tesir MALATYA, - Son günler cin 1,000,000 raddesinde İngi- tihsalatının yüzde elli nisbetin- taya çıkarılan şayialar hava iş- • ·ı t• dığı anlaşıldığından tevkif edil-
- d k 'Jt'lm · 'ttı'f k k 1 . · f d ıyı eş ı di. Menemen kaymakamı Cev-

·
e_n. ba,ş,ka ekseriya. mütalaa et.- de fasıliılı surette vukua gelen 1. r . d la k ah e e sı ı esme ı a a ya m en nezaretı tara m an tekzip 
- p A t ız ırası kıymetın e 0 ra s - hir .. ı,~rriw•tl,. k"rar v,...,.,;~•ir. l'iFlm~l.·t,.rl;r. det Beyin hadise esnasında va-

ı.gım .ro rmeı:ıa,, _ gaze e~:- zelzeleler dördü bulmuştur. te paralan hakiki evrakı nakdi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ankara, 28 ( Telefonla ) - zile sini ihmal ettiği görüldüğün 
ın. neşrıyatıda d:magrrna mu- Cümlesi hafif geçen bu hareket ·ı d •. . . . tiyemez nm kıymeti kıymettir. Onun ı·- Saraçoğlu Şükrü Bey, eyileş- d l ·ı . 1 
ssır olur .. du.Me.zk.ur gazete. Os.- , ler.:ı-n hiç bı'r zarar vukubulma ye ı e egıştırmıştır. .. . . D" b .. hi d en ve :a et emrıne a ınmıştır. 

l h k,.._ E 1 "" B k b . . l ·ı· Fakat hakim Wright mat- çin tazminatı İngiliz lirasile ver mıştır. un ve ugun, şe r e 
ıau ı u un:ıetının rmenı mı mıştır an a unun ıçın ngı ız b'l · ·ı · 

. . baacılann iddialarını kabul et- mek lazımdır. Bu sahtekaArlık otom 1 gezıntı en yapmıştır. "Yarın" muhakeme etme yaptığı mezalimi acıbirsu matbaacısından 1,100,2818 İn- M l' kA .. -1 d 
'h d k h k h • l•k •• d memiştir. Bir misline daha te- çok mühimdir. Bir milletin ma- a ıye er anı, og e en sonra c-

ette teşrı e ere er o uyana iKi sene ı musaa e... gı'liz lirası tazminat talep etmi~ · 'd' k d' · · · t t d•l k . . h ca b' t " sadüf edilemeyen bu vak'ada li ve iktisadi hayati bununla teh vı~e gı. ıp en ısını zıyare e - e ı ı·r en 
ırbili!1'~vıd. eheyel n(Svel asa ıy~) ve- ANKARA, 28 - İktısat v- tir. Matbaacı şirketin vekilleri matbaacı'nın sui niyeti' yoksada l"k · · · o mışlerdır. •• 
e r ı, e utan ruJ na- kAl ti . h l dı" "l "l k ı eye gırmıştir. nun için Por- A k d ) k •k fi • Ankara, 28 ( Telefonla ) -
ile yadolunarak Ennenilere a e r;:~ azır ~. gı .0 Ju er .. a bu hususta bankanın ihmali ol- ihmali aşikardır. Çünkü Ma- tekiz bankası kendi itibarını, n ara a e e trı ati lzmitte Yarın aleyhinde cere-
ulmettiği yazılan Sultan Hı;- nunu ~tçe enc?menın e muza dug"unu iddia etmişlerdir. Vekil rang hakkında tahkikatını ta- çıkardığı paralan ellerinde bu- Ank 8 (Milli' ) A-•---kere edılmektedır ara, 2 yet - ......... a yan eden muhakemenin mahke 
ide karşı bende büyük bir in- · !erin idcliasınca matbaacının ih- mik edebilirdi. Portekiz banka- lunduranların vaziyetini kurtar elektrik fiatleri üzerinde Nafıa veld- . . 

·al uyandırıyordu. Kanunda metre sistemi e- mali olsa bile banka da kendine sının kendine emanet bıraktığı rnak için yapılacak şeyi yapmış leti ile Ankara elektrik firketi arasın me salonundan gayn bır mahal-

0 Sıralarda Ermeni ihtilil sası kabul edilmiştir. Arşın gi- düşen dikkat ve teyekkuzu go"s kılişeleri kullanmadan evvel tır. da bakir müddettenberi cereyankaeden de yapılmasına teşebbüs edilme 
't · · t b ld bu" yük' bi eski mikyaslar tarnamf'n kal- . . - Londradaki Portekiz sefirinden Hakim Wright netı'ce olarak milı: erat neticelenmiştir. An ra e- si burada nazarı dikkati CL • • 

omı esının stan u a dır lm tır Kan kii' termenuştır. . . Iektrik fiatleri kilovat bafına firkctin • 
·r hareketi cinaiyede bulunma 1 ış · unun mev . . de keyfıyetı sorabilirdi. Bunu Waterlow şirketini Portekiz 32 kurup çıkarmak huıwıundaki gay miştir. 

k d . • · ba fedai- tatbike konması için iki senelik Matbaacının vekillen tara- yapmamıştır. bankasına mahkeme masrafı ret ve arzularına rağmen 29 kuruş ü- Bu hususta vekaAlet t 
a arar ver ıgı ve zı bir .. d kah l ed' . . f dan il . ürül' .. 'ddial ' 
n·nı· buı'şe memur eyledı'g"ı' an- musaa e u ilmiştır. m en. s. en ı arın Sahte kag"ıt paralarnt hakiki ı'le beraber 531 851 tng·ı· ı· zerinden tenaip cdilmi,tir. Bundan "dd . . .•. -

• 
1 ız ırası sonra bir komisyon teşkil edilerek mu eı umumılıgınden rr -

şıldı. Hazırlan bu hareketler en kuvvetlisı şudur: -· . kaJıtlarla te~dili. ,,n?kt~sında tazminata mahkC\m etmiştir. Bu tarife tetkik ,edilecektir. • mat talep etmisf.i,·. Adliye 
e mesela Osmanlı Bankasının - Banka bu paralan degıştır mudafaa vekıl~.tinın ıddıasr da karar bütün zarar ve ziyanın Bula n tan n Edır e 

t k S d. . Ak' 6 a s ı n te=rı Ferit -8 · k'ı sua Galata, stanbul Öprüsünün ene başında ı. Fakat kağıt yenne gene ki- kabul ediln=ttüştir. Ha ını eli- hakiki miktarı tcsbit edildikten ,.- •. ey, va 
erhava edilmesi düsünülerek ı R J11 s ı ı ı ı f l.!.!Jl ğıt verdi.Banka olsa olsa bu k~- yor ki· sonra infaz olunacaktır. Matba- konsolosu cevaben b:ana dedi ki: 
ankt Osmani civarında tram-ı fı \! y ft ğıt1ıırın masrafını istiyebilir. Jco'.Kağıt para paradır. M.a- acı Sir Waterlow evvelce Lord Sofya, 28 (A.A) _ Bnlgaris- - Mahkeme salonunun yeri 
Y Yolu üzerinc!e bir fotograf Fakat altın kıymetinde olan -t m ki her şey, hatta altın bile ... · L d b l d' Ed' • ı b · har' · d mecmuesı "•k ....,,,... ınayor yanı on ra e e ıye re- tanın • - ·~.ra lll'""' osu u sa- muayyer~dir. Onun ıcm e 
akincsi mağazasının ve köprH T ıyor P'iliz lirasile 1 milyor ı- ~biliyor, o h:a:ld:e:_:ka:Ag:·ı~t~para~!,!.!is~iJb~u!!!l~u~n~u~o!!rd!!;u~.,_ _____ ....!.l:ıab-ıııiıı' ___ ,ııall..l:tnıi&tir.--lc01'uh..Jc.u;.'--~------"" 
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Sahtekarlık Esnaf Darülfünun Cin.ayet! 

fenisene Bunun önüne nasıl Cemiyetlerin vaziye M. Raşit Bey Anka- lsmaili vuran belli 

fairelerde def ter-
geçilecek ti gözden geçiriliyor radan döndü değil. .. 

Ticaret odası memleketimiz-
ler değişecek de iş yapan Türk ve ecnebi şir-

v · ene b d daır· eler- ket ve kumpanyalarının firmala . em s aşın a .. f ı b. h 
b:vrak numaraları birden baş rınr gosteren mu assa ır re -
1-caktrr. ber vücude getirecektir. Bu su
l:>ef terler de tecdit olunacak retle ticari muamelatta bazr yan 
tıir senelik muamelat muka- lışlıklar ve sahtekarltldarın önü 
• edilecektir. ne geçilmiş olacaktır. 

~!lzı iskan şikayetleri Zahire borsası 
.,, ık· f · ı· -· b Zahire borsası idare hey' eti 

1.nü ıye mü ettış ıgıne azı 
ıseler iskan işlerinden şika- dün bir içtima akdederek yeni 

11te bulunmaktadır. sene bütçesini müzakere etmiş
yM:amafih bu şikayetler ara- tir. Yeni bütçede tadilat yok
·.la büyük ehemmiyeti haiz tur. 
;ı.ıar yok gibi dir. 
fviüfettişlik bunları tahkik e 

·cf.k tashihi lil.zrrn gelen mua
Jat tashih olunmaktadır. 

rBaytarlann senelik 
kongresi 

Türk baytarlar cemiyeti se
ıik k.oııgresini 2 kanunusani 
na günü saat on dörtte Türk 
ığmda yapacaktır. 

'idanlıklar yapılacak 

Yılbaşı münasebetile bar 
uans yerıleri ve bazı tiyatro sa-' 
bipleri polis müdüriyetine mü
racaat ederek sabaha kadar açık 
kalmaları için mezuniyet iste
mişlerdir. Müracaatlara müs
Pet cevap verilecektir. 

Rapor hazırlandı 

Aldığnnız malumata nazaraıı 
ticaret müdiriyeti esnaf teşek
küllerinin vaziyet ve mahiyeti 
hakkında bazı tetkikat yapmak 
tadır. 

Maliye vekaleti ile ya
pılan temaslar 

ne netice verdi ? 

Teşkilat 
Belediye de yeni 
teşkilat yapılıyor 

Kanunusaniden itibaren tat
bik edilecek yeni bütçe ile bera
ber belediye muhasebsinde de 
bazı tadilat ve teşkilat vücude 
getirilecektir. Bu meyanda büt
çenin ihzarı, hesabı kat'inin tan 
zimi ve tahsisatın usulü daire
sinde tevzii işlerile meşgul ol
mak üzere bir müvazene müdiri 
yeti teşikl edilecektir. 

Müvazene şubesi şimdiye ka
dar mümeyizlikle idare edilmek 
te idi. Y qıi teşkil edilecek mü
diriyete müvazene mümeyi:ı;i 

Baha B. in tayini mutasavver
dir. 

• 
JJfahkenıelerde l 

3ersene! 
Sandığı dolandıran

lar mahkum oldu 
Emniyet sandığının resmi 

mührünü taklit ederek ellerine 
geçen bonoları tahrif etmek su 
retile sandığın 16,400 lirasını do 
!andırmakla maznun Ayetullah, 
Fuat B.lerin dün Ağırcezada 
muhakemeleri intaç edilmiş ve 
cürümleri sabit olduğun -
dan, üçer sene 9 ar ay, 20 
şer gün müddetle ağır hapse 
konulmalarına, kendilerinden 
50 şer lira ağır cezayı nakdi alııı 
masına ve üçer sene müddetle 
nazaret: altında bulundurulma
rma karar verihnistir. 

Emniyet sa;:ıdıği memurların
dan Murat, Ferit, Cemal, İzzet, 
İsmail Beyler beraat etmişler
dir. 

Geçenlerde Küçükpazarda sebze 
miiteahhitliğile iştigal eden İstavri is 
minde bir adamın karısı Marika, 
Türkliiğütahkir ettiği için muhakeme 

Tensikat başladı 
Tütün inhisar idaresinde bazı tensi 

kat yapılacağım yazmıştık. Bu tensi 
kata depolarda bulunan bazr amele
nin vazifelerine nih:ıyct verilrpclc sıı~ 

retile başlanmıştır. 
Bütçede azami tasarruf yapılacağrn 

dan memurlar arasında da bazı te
beddülat yapılacaktır. ,_ ' 
IYeni çıktı 

Anaiartalar kumandanı 

MUSTAFA KJ'MAL 

ile mülakı 

Renkli harlfıuarla -----
Yazan: Ruşe11 E!;ref 

Fiatı: 1 lira J 
Devlet matb•ası satıf fUbe•ladc 



.. 
:::: 4 . . .. MILLIY~:T . PAZARTES! 29 ll:ANUNUEVVEL 1930 , f ~ . Fl~lr, .• ~ ~.MIZ-E1.~-!!!!"""9h_......,..,-!!!!ll!!'_~_ ~E~-!!P"'!!!ıcl~-...,._ e~-;.;;...,..b~t y~a.~- t,!!!"'!"!"-~--S-ı:ı.---.-.-9 a.~~ .:~ 
~ •iüi~~i" i- ;;;;;~;-ın~~~~.;;. . .,•• • '" h -· -·-·:-:: 

~- ·~ . T gibi yumak sayan devirler ç;k Menemen şenaab 
No: ,. nn 11111d,ıl "Mll/111,t" ,,,_ İyatroda tercüme meselesi.. tan arkada kalmıştır. Bugünün .. .. . . . .•.. 

yazı lisanında en yükaek deqer, 84 uncu halta ıkıncılıgını G. 
- 2 _ en derin fikirleri, en yüksek ha- Saraydan 960 Reşat B. kazan-

T yalleri, en ince hisleri bile, her- mıştır. Yuısı şudur; 
) iDAREHANE - ~ ...w..ı ercüme güçlükleri - Fransızca bir ibare ile kesin kolaylıkla anlıyacağı bir Menemen hadisesi bu haita-

No: 100 T....., ..... , "Tltet. I• l' ·ı 
'•nlııol. tercümesinin mukayesesi _ Mütercim kendine ıııan ı e bild~rmektir. Hele. ti- nm şüpheııiz en mühim haberi- . 

l ı , .. yatro eserlerı okunmaktan zıya dir. B ' }j • k" d ? '111\a r ' .. t~., .•. : ~ ne sormalı? - ç ıçe cumleler - Mütercimliğin de söylenmek, oynanmak için Kendiıııine M-ehdi süırii ve- unun mes u yeti ım e .... 

~ 
meziyeti nedir? - Tiyatroda konuşma ~=konlır. Bu:!laarddailı'nhı'içon·· tersaeddfa üa'tl= ::_enad Derviıt., M~~ ıoe. beş ar- Hiç haberim olmadan işledilbir mini yoktur. lARl 

b O •• dil' • Ju ...... A aşmın şenat ıstenz ava- ğ' b' . . . . .. • . . B ABON• CR•TU.u ının ymeti.. malıdır. zesile Ol'Ulya atılank irti~ai ha ım ır cmayetı. şımdı ogrenı- ~ıhayet hekim muvı . 
O ~ .. ,e !pn Haris ip. . . . . . yorum. Bımu sıze anlatayım. ettı. Ben de bir zaJuif ve 

f 1 •Jİltl 4tl lıunat IOO bnıt .. ~en makalemızd~.tercıime F~ilin hemen faili takip etme R~ıııt Nun B~y ~rkada.ş~- ~kete ~kışm~ Cümhunlo'.e- Eğer beni itham ettikleri za- mes'ut yasadığım bu ~y 
• .. 711 .. ı• .. ~uıkülitının bafbca c~le t~ş- mesı yüzünden cümlenin mina- zm !f anç~r,, .~yeaı 1?ıı ıtıbar tın ~~ ~ altında ~1- man siz : de mes'ul tutacaksa- giriyordum. vqı:ııdJ 
tı .. 14" .. ine .. kilitında Avrupa Jısanlarile sı ta nihayete kadar anlaplama ile guzel bir numunedir. Orada melen birilri -tten fazla IJÜr- nız 0 halde hakikaten kendimi Kalbi · t şimdi 

Sah ,,__, .L • •
1 

Türkçe arasındaki büyük fark- mak mahzunmdaıı ı...-ka bir de yazı dilinin teşekkül sistemleri- memiftir. K_. bir ıuııhveye- kabahatli addedeceg·im Bu ka- marn mm çarpın ısını 1den 
d ..... en e1'r- 6flrl 1'UI - tan il . idi - . . .. le . "k .. ' ' ' · ~ ' f k k l l' ~...ı..: 1 ...__, ııık '- . . eı •Hıll ..... ellıhl•r 10 ......... erı ıe . ıın.ı sor ~ıı;tı • cumlelerın ıç ıçe gınııinden çı- ne uymıya~, a at ~nuşu an ı- ye ır-en -· .v rt--.ı nunun cezalandırmadığı fecaat İçeriye girdiğim zamaıfhum 
ş ve •· a..... 99 _,...,,. ıılt iel- Bu.noktayı bır mıeıl ile ı.zah e- kan.k_arıaşalık ta ibareyi güç- sanı pek guzel temsıl eden mu- coro çe'lonekJ.e geçıren bu al- vicdanımızın her vakit beni lı bir adamla karşılaştım.la · 
a .gı .. •IJI it• aoiraoHt ..-... de.1,ı;.n i . . . leştınyor. havereler vardrr. çak ruhlu ycıbazl~ vahşet muazzep edeceği bir cürüm de- umini söyledi. Buranın kJ: . 
hıl_e O· ı ' ....._ -'ulitelilli ~ ed k t~~ırı,, ~ın Fransız- Filhakika şu: "Dalgı/acına- İşte mesela şu Fransızca den~cek derecede ~selen.te- mek olacak. Bana isnat edilen doktor bu adammış .. Hali rm........... ca~~o~; ~u c~mleyı ala~; . sil ve :ıengin efendisi gibi,, tq.. Cİ;İffileyi bir Türkün sôyliyeceği c:ı-vu~ pek mes'u~ bir netice- kabahati anlatmak için şöyle rı mükemmel bir adam.. ,.rif i 
ıtt . e sdprıı vogue sur oce bihi Türkçe ibarede "aklınn nı tasavvur edelim.Ama buTürk dir kı an~ .~endı ~larmda başlamalıyım: Maksadımı anlattım. }tıatJ v 
zu B ...A kü h an, ou para ent vos vasseaux .. .. " .. 1 . l be l' k kılmış düşkun cmellenne eha . . h -u u5 .n ava aux voile · t · sozune mi, "ulak ticaret gemi- 0 cum eyı evve ce ez r ıyere , . ' . Bwıdan on sene evvel sevdi- sım ra atsız etmezsem bu bat 
tl • lllııı ..._ aı çok 12 aı a 7 neurs ri:h':saıe:., u~u::~~ s;ıg- /eri,, ne mi, yoksa "muhteşem yah~t bir yerden. o.kuyarak söy- lıdcn kanan, :ıJ.d~an k~e çıık ğim bir kadınla bir apartmıan- °!anm müsaade edilecek y . 

llot• .a • I u g t! es. relken/i gemiler e mi racidir> lemıyecek; kendın hemen o sı mamıştır. Elme bır yeşıl bay- da oturuyordum Ben bu kadım m tekrar görmek istediğimılJll l 
VI lkrecc 1111. llugtııı rııqlr poyraz •• uomınant es ,,. ıts navı- " · d 'h · d b f"k" 1 rak alıp tarahar +"""lamag-a ,.... · led' n. · b 
dı. 11ecek lını kapalı ol1e11mr. res ınarchands ui s'inclinent de lk hamlede anlaşılamıyor. İş- r~ a zı nın e~ geçen u 1 ır e- -ı: ": çok seviyordwn. Tasavvur ede- ım. .ocnı aştan aaağ· kan 

ka vant euıı: avec feurs ailes det t~ eski fesahat derslerinde "ta- °.. ka~sındakı adama vehleten kan bu haydutlara ~6n tavsı- bileceğiniz derecede şiddetli kerre süzdü: r. 
ı ta1 ile.,, o- kıt,. denen kusur!. soyleyıverecek. ~~ eden he~ muallım hem ~e biraşkla seviyordum. İkimizin . - Geliniz, dedi, ne kad hua 
'ği Darülbedayide oynanan pi- Halbuki FrllJlllIZcasına bakı Hiç akla sığar mı ki bu vazi- ıdem:~~ ıf!' e~~~~la? ~r hayatı pek mes'ut geçiyordu. bir hatıraya hürmet ettiJeyle 

.' yeste bu cümle söyle tercüme nız: Derhal görülüyor ki but = yette bir adam kalksın da: g~m; ~ ıtımu: şe ıt mıştır. Fakat felakete bakınız ki bu anlıyorum. '?r edilmif: bih "muhteşem yelkenli g~- "Aklu11z, dalga/arm asil ve Bır azız vatandaş daha bu k~ra seadet pek az devam etti: An- Hekim beni zevcesine d-M 
1 ~c Odanın ismi f "Aklınız daı6aıarın asrı ve /er., içindir. Çünkü benaiyeıı ve zengin efendisi gibi, ufak tica- ru~1!1 h;y~:::.~ar~~aaddra ate~.ılü~e cak üç sene kadar.. terdi. ı hay 
'~ 

0 

zengin efendisi gibi ulak tica- benzetilen fikirleri ifade eden ret gemilerinin ketenden kanat ~~·"'ı: ~ 8;I' IInn< es 0
• ! Sevdiğim kadın öldü. Genç, güzel bir kadın. , Kub 

Eh bv yer, herkes iaim de- ret gemilerinin kete~en kanat- sözler yan yana ıelmip larile eğilip seliimladıkla11 muh ~~ ş~ı s.cnın matC" emin. ı~e M , t h tı b" l"kte Kendimin kim oldugumr ihti 
~~_.4 ~· in de Ticaret Odlılannın /arile eg~ilip selaınladıkları muh B"tü" bu kad ~,'. '-· teşem yellıenli gemilerinlııle muteessır ıken . ~huny~tın d~~ ~ aytnna mııbem . ır 1

• • lattıktan sonra aramızda bazif 
...,.. . d d ğ' . u n ar gayre- .,.,ra ... b . d . 1 d d l lkl'--++~~ kuvvetırun kat'ı ve geç ıgı apar an nım •çın ·ı . . . 

b ne en e ışmeaın.. tecem yellıenli gemilerinizle be be t ,. ___ ..,_ k 'k a<:ra ec, engm emz er e o aşı :r;··~·-. . .. . . kit ak·t 'd' · t d'l ı e zevcesı aramızda bır ;tıun e t Bı d bir k .. el İ " r erc ... ırcuc ıene e sı te sen tecelhtııle muteselliyız va v ı gı ıp zıyare e ı - luk . 
. en gn~aıı aç ıun ev . • raber, engin denhlerde dolaşı- vardır: Franııuc:aaındalıi para - yor.,, . mesi lazım gelen pek mukad- peyda ~l~u: ~enım _anı 
vak' Wr ';'ekl~~ O~asıı:,a böyle yor.,... .. .. • dent,, fiilile "dominant,, feri fi- Gibi dolambac;lı bir cümle söy irtihal des bir yer demekti. Fakat sev- ~~ şe:yl~rı H<ısı de alakac nl 

hnftarun. Solıakıar: ::: yı:- Göru~uy~r ~ İ F~ızc~~a ili ve "bourgeois,, kelimesi w- lesin? :\1erhum Doktor Ömer LOtlı pa~a diğim kadının vefatından sonra ın ;.~~ştı. ..
1 

b' k ~ 
ed -·'-1 . .. d ilim' 1 . ad d- -zanne enm ngı esın e cümede mevcut değildir Eğer Şimdi sahne üzerind T" k zade lstanbul beledi"esi memur- kendimde orayı ziyaret için ı assa o en ır a e 

yaı: ~· e~~--ı_ ve enn - . ı e de böyledir- daha bidayette bir dibinin virgüllerini bile de- . ·1 b. 1 '!' d·~· .u~ , kifi kuvvet ve metanet bulamı- hatırasını hala muhafaza l.PID 
ma• !..".!tı, vuoıuın Deden değı.,rıe- "votre esprit vogue sur foeean,, g"i,.tirmek hakkımız deg-ilııe g~ seyırcı ehre ır nl ~ ı~~ a ıbs.ı~~ !arından Omer usrartin Bev yordum. Kendimi çok uzak bir mcm bana kar ı genç kac için 

anı amma ne olsun' d · d "fk · · · " ~- en meş ur e&er erınucn ınnı dun :ık~am Maçkadaki hanf',in- 1-k t A ~l 
in c ~imdilik mün~i bir i . en!r enmez, ı rnu~ e~gın milerin deni:ıde azametle salın tanıtacak olan bir Türk san'at- de irıihal tımlştir' yere attım. Onun yaşadığı öl- a a asını ar tı~ıştı, pa . 
ina 1ıu•'!-... H P an denızlerde dolaıııyor,, hükmu an dıklan ve ufak gemilere hakim k' b .. 1 .1 .. .. 1 düğü yerden pek uzaklara kaç- nın bazı yerlerını gezerek oılip 

yen _..nn. ele .~.fı§Dle takar !aşılır. Bu da cümlenin asıl ihti- kesildikleri fikirlerini asaletle ~nı~ u c~-e ı e ~?.z .. s~y .. er Ccnazeıi bugün öğleden ev- tım. ait hatıratımı anlattıktan et v 
im rtir etsin de zcmınu zamana uy va ettiği hükümdür· b ·uaıı - .' . . . • gı vran ıgını uşununuz. vel kaldırılarak Yah)a dendi- !ar tarafından dinlendikteııa 

e Pil bir lfCY bulunu... Halbuki Türkçesinde fail o- UrJf 1 gı~ ayrı ayrı ıkı ıçtımaı Hiç bu sc; leyis gerçeğe benzer deki aile kabri,tanına defncdl- İşte şimdi aradan seneler ra müsaadelerini alarak ç~ılerd· 
r. • .. sını o dugunu da kaybetmeme mi? geçmiş olduğu halde tekrar bu- Ar d bir k .. . Olmak 11tf!yenler lan aklınız,, en başta, bunun ğe çalışmak lazım gelmez miy- leccktlt. r K d' . d'nl . a an aç gun geıJirk 

ahk fiili olan "engin denı"'rlerde do- di? _ San'atin ise bütün gaye.si ese Ailesin beyanı ıaziyct ederiz. ~ya ge ıyorun;ı .. en ımı 1 _e- ti. Bır gün eve hekim gelclnu 
• • ta Rüfekamı:ıdan biri karilerin /aşıyor,, hükmü de en sonra ge- . . .. .. ri tabii göstermektir. Çünkü ALEANI TE,EKKÜR dım. O~un.la. bır~~kte l-'.a~adıgı- Yaşlı adam telaş içindeıc ve 
· · 41en: liyor. Ara yerde on yedi tane Dıg':r taraftan Turkçe tercu- gerçek zannetmedikçe ne du- mız yerı gıdıp go.rme~ ıçın ce- Benimle karşılaşır kar t, 
19~ _ Nı olmak iaterainiz? diye kelime daha var ki hep 0 sonda medekı (ıı~lim!adıklan) Ye (le dakta bir tebessüm, ne de göz- l fuliı lıu inile cümlemisi chtdl sare~ buldum. gıtmege karar maz: T '" 

be • beraber) so le d F maıcmlcrc ~arlıeden Osman ltıza verdım • 
aİıt lıir aua1 aormuf.. Bu suale ak- ki hükümden sonra anlaşılacak d k z rı e ransızca- lcrde bir damla ya11 husule gele Kih3r B" in Samsun ha. ıınc ,indc · - Zevcem yok, dedi, ze\ ah 

b tör ohnek, hekim olmak, aüzel ttr. sın a yo tur_ mez. ıcdni < dil di~i kı"" m ıidder zarfında Fakat orada şimdi kim otu- yok.. r nu 
't de olmak cibi feyler teme~ e~e- Şimdi bu sözleri birinden din Zanned!lı;nesin ki bu e~&i~ ve o halde bu cümleyi -ne ka- ıerı..bipBc · ile rıifcka ı ı ·~uhıerem• ı ruyordu .. ?. ~un~ h~c; bilmiyor- . ~en bir ey anlamadım. ğren 

nk cevap verenler var .. Likın- lediğinui farzedin: Tabii bir fazlalara ıtıraz etmek ıstıyo- dar parc;alanırsa parçalansın_ n ."am-un dı ıc l•ıan\mld> cenaze d~m . Belkı ımdı kırac.ılar ?~- dısıne: M 

f Dü taneli büabütün aykırı şey- n1 ._ H t•" rom Asıl kabul edemediğim b" T "" k.. .. 1. b"I • . h 1 meı ı <imine i ş tirak eden ve alim '~ nı kabul etmezler. Kım bılır - Zevceniz mi yok ? Ne 
uz !I...... i i B ICY a amıyaca .... ıruz. a uı ·b. . . ır ur un soy ıye ı ece!(ı a e ekdınmızın te ell i ıi zımaındı telgraf b lk. d bö" 1 b' ·ı b 1 . .. :eş 

eri 1...- at yor.. unlardan biri.. "Türkçe mi söylüyor bu a- şey, ır eser hır lısandan öbür k k .d . e ı e ~ e ır ves~ e u up muş? .. 
"Tekrar dünyaya gelseydiın d , d ' k d' k d' · lisana çevrilirken her kelime- oyma zarurı ır. '• mekıup ~ondermek lüılundı bu bahane ıle gelen bır hırsız Diye sorabildim. KA 

şı am." ıye en ı en ınıze so . B' "b · T"" k " 1 hulunın ze\111 •uhıercm c ile m<r- d 1 d . Ll 
Ü 

-·~ k\ılaklı ve lııayruklu bı'r e- k ye her noktaya h•r vırgu··ıe •- ır 1 areyı, ur çeue an aşı- (' 1 1 k d • zanne er er ı. - Evet dedı' benı' hır" V8 _...,.& raca llftJ.1 ' ' "" .., bU'Tlll n ,3 ataıaray l ar a a~ ı ilrtOa ' ' a 
·kia~jek olmak iaterdim. .. Hic; bir dü T .. • d bö 1 .. 1 sir kalmak fikridir. lır bir h~e koymak için bölme~ avn ıyn """"P >e r ınegc imUn Fakat oraya gidip ziyaret kaçtı. nka 

dı•üncem olmudı,, diyor .. Bu su- lere e::~~fd~ğt~~kit ~e~~~e e= o halde ne yapmalı? v.eya altust etn:~k •. eser.d: tadı- giırem · di~iıBizdcn muhttı cın i"•ıeni 1. etmek arzusu karşısında bütün - Sizi bırakıp kactı ncara 
en allere cevap verenler apğı yu- dine ,u ııuar sorma! . n Yapılacak şey meydandadır· !at Y~Pffi;~k .. degıld_ır. Bı.~akıs e- n-ıı ı,ile hissiuı v•; ıeşekkilratı miıı· bunlar öyle manasız kalan ma- Her halde benim haberim Yne 
ve kan tahakkuku pek güç şeyler _Acaba 

1
b•n b aıd.am oJs _ Okudug·umuı Fransızca lngil~ ğer bır buyuk eserı .. tercumeclen ncıwarcınizın ukdim "' ih!J)!;,,ıı ;kJ nilerdi ki hepsini attım . Verdi- - Sizin haberiniz yok. T-erin 

·ısıı· -" dl ır8•k Jm k · · ~ u ay ' maksadımız onu Turklere tanıt ı \1 h h ı · · · k J • • - · 
SUS\ )l'wıuer r . ..,.... o a ıstı- dım da ~u fikri Türkçe söyle- ce, Almanca ... V. s. ibarelerin k . b k bö 1 !"ki """ u umun ar m trm.n gım arar a oraya gıttım. onun nereye kac;tıgını sızıa.ıar 
aşa yen zatın arzusu iae okadar güç me" isteseydim nasıl so··yı~r- ne demek olduaunu anlamak ma ıfsfekunlab~l~c~ Ye ı e Kibar. ,ıJidcci Rahia l\ i h ır, Kaç senedenberi görmediğim soracak değilim. Kimbilir İ\ere 

tahakkuk d bi d - ·ıd ' • ~ " • muva a o a ı ınz kıyın Hlidc•i l\lihriban . . · b" - ık F i 1 • e er r şey egı ır. dim? Yahut bu şahıs Türk ol- sonra o ma~ayı Türkçe nasıl { N ECM l l\ibar bu bınaya kalbım ç~rp~rak ba- a,ı genç . ır ~ş. la.. akat p 0 
t.Eıer .u~un kulak ve uzun kuy- [laydı bu fikri TIJrkçe nasıl söy- söylemek la.zım olduğunu bu- karken onu daha ıhtıyarlam?s zm mesulıyetınız başka. tece 

i etruk gı~ı kıyafet hususunda ıs- lerdi? lup yazmak!.. • ........................ buluyordum. Nihayet kapıcıyı - Benim mesuliyetinı ı11me 
ırar edilemezse eşeklik o kadar E.Yer bu sualin üstünde cid B k .d . 00. 1 ' f 1 ·~ görerek kendisine buraya geli- Anlıyamadım. 

. ,.,.., bir şe d ı.·ıd· N . t .. - u aı eyı y ece ı ac e et- <' 0 .v N 1 1 ..._ . . beb. . 1 d B . ca 
rşı " y e .. ı ır. .. evmı den kafamızı yorarsak buna hak mek kolaydır; fakat -itiraf et- .., ı\ V . v şımın se mı a~ at .ım.. ~. a~~ - Sız geldi~iz. Sevdigıı da 

~~hl. . " .. kile tekabül edecek bir Türkçe mek lazımdır ki- tatbikatta bu Bu sırltı•hayı lıa/11 111 :.ın ıııtunıı:t. '>m rn/11 lıııyllk i z~m o kadar garıp go~un.mu~t~ ka~ı~la yaşadı~ınız yeri ziya;aki. 
Diıer birı de -Dunyaya ay- ibare bulmamamız mümkün de- .. d b" k .. k .. 

1
• .. .. fılnı ı olaraklır. kı maksadımın samımıyetını ettınız . Bu beııı zevcem de o m· 

fıır olarak gelmcği temenni edi g·ildir Likin bunun için "ese- yu~ en kır «1° mu~. u a~ 1~ı:?· ·~ anlatmakta güçlük cekeceğimi dıtt büyük bi r heyecan uyan· t ' 
t • .- h b · • muze çı ar. şte mutercım ıgın •• • ......... ... ............... .. .. d M · f' . . · ır ı daıfor,, a,yı amma er atm araya rin aslındalri ibarelere nokta- 'f t ' b .. k .. 11 .. k .h v gonıyor um. aama ıh nıbi- dı kı, artık hep: m 

'd "I · b 1 Ek • marı e ı u muş u en ı tı am k d " · · 'k · B p sol• eceı; nı ve uru mayıp - sına. virgülüne kadar, sadık ka- . .. . . yet en ısını ı na ettım. ana: - Ah. aşk. . . Ne gli7el s~i 
öy mekçi beygirllfi yapmıyacağını lıH:ağım .. iddiaıımı bir tarafa br- etmektır .. Yoksa . m~tercımlı~ •=• - O katta şimdibir hekim Ah, ask ... Ne saadet.. e 
an,, kim temin eder?.. rakmalıdır. Fransızca ıbarelerı Turkçe kelı oturuyor, dedi,kendisi müsaade Derneğe başladı. 
baş Felek Zaten böyle kelimesi kelime- ı:ı:ıelerle aynen yazmak ~lamaz. TEPE BAŞI GARDENi ederse bu arzunun husulü icin Bu sabah bir mektup bıra ~d 

d . k k . .. Oy le oluna ne o tercumeden k ka M k b d . e sıne, no tası no tasına, vırgu- . .. . ra çmış . . e tu un a. ·kt 
Yeni nt!şrlgat lü virgülüne uymak şartile ter- b!r f_ayda, ne de. o mutercırnde 31 Kanunuevvel Çarşamba akşamı M ı L T o N' u "Beni artık arama aziz eli 

cüme mümkün müdür? Böyle bı.r h1;1~er ve mezıyet tasavvur e tum .. Ben kendimi bekliyen : K 

M u H t T yapmamız lazım gelirse rnese- dılebılır. ' 1 L B l ~ 1 H il' y E 1 n N n ı-ıonır'eçsı~'EhMıhisııoJ kı aramağa gidiyorum" 
. . Muhitin 27 mel fl>lll çıknı ı ştır. la: Tercüme tiyatroya taalluk et "' u u mı 1 n A yor. Eğer siz gelip bizim ap~nd 
ı vıc Kıymcıll şiir ve nesirler, tl.~erh " Qu, est-cc que c 'esı que ça,, tiği zaman elimizde bu müşkü- manı ziyaret etmeseydin i7., I~ 
a~~ ınıkaleler, cnıeruın hikAyılcri ' · •. sözünü Türkçeye "Bu nedir?,, !atı azaltacak bir çare daha var- en 1 Kotyonlar, Sofralarınızı BEDlYl~ILlR ılHı nim genç zevcem böyle gı> \ı gı 

g lıırıvı cımekırd iL Mıkalelıri ar111n- diye değil de,"Nedir bu ki Bu- dır: O da sahne lisanının yazı- .;>Urpriz er, yan etmiyecek ve bana sarla~k 
rmc dı Keıaıli••ln. t'ışizm ~• &l••'fbm dur ki bu?,, diye c;evirmek icap dan ziyade konuşma diline uy- evvelden tutunuz aizliğini gizlice yapmakla herılar 

li m ile ıaulııve 11ıl ıın vınlı mıhlı de eder. Tabii böyle bir zevzeklik ması IÜ%Umudur. ilmındc mudıka p;idıp gürce ksin i her benim sükün ve rahatım ı ş" 
ha: entre11ndır. kimsenin aklına gelmez. Büyük edipliği herkesin söy- ______ -- Telefon Be)"Oğlu 181!8 zulmıy~ · l: tr.. Mes'ul si zsinia şü 
. d 

'.!"!!!!'!!'!"!'!!!!!!!!'!""" .. ~"!"!'.!""'.!'L!'L~-!"!'""----........ ..,.!'l"'ııııııiı .......... ~~he~m!!!!"e~h~a~l~y~a~şa~y·a•c•a~k·.--Y~at~a~m~-·a•y•a-.i·Ç~ti~m~.~N~u~-snı!!!!!t!!"'!'el~i~m....!!_d~e~n--· ba~·- ·r~d~a~ğ~ı~~- !'""'~~L~a~f~!~.!"!!' ..... ~ .... "'!"--'""!!!!!!!~~Kal~~b~imd~~eki~'~pa!!"'s•s~i~li~nı~·y~o~r~d~u~,-l!'!"~N~ü~s~ret!!!!!~b~ir~a~z!'l"'t~la~r~g·ıı-ı,~l~ıi•r~ik 
Milliyetin edebi romanı: 67 E B - doyacak, kendisi için her yerde c;ekmek, - .. ak görürsün!.. V c .. Yeni Belkiys, Prenses kırgın: 

ve her vakit ya~amayı bilecek. - Yahu ne yapıyorsun, bu -Böyle içmekte devam eder Belkiys, yapmak ic;in yaşıyan - Dürıyanın içkiı;ıni ictin 
Ya~asın bu Belkiye;dansh, vw- adamı çarpar ... Çocuk musun? .. sen, yaran saat sonra fitilsin ... Belkiyıı, bulanan nazarlarının dada içecek ey kalmad ı !. Yu 
kili şaraplı şampanyalı Belkiys. Diye almak istedi, bırakmadım. demektiı".. arkasında yine kendi hüviyyeti 1 Dedi. . Yül 
Kendisi için yaşı yan Bdkiya. - Hiç bir şey yapmaz. Ak- - Beyhude te13ş ediyorsun!. ni buluyor, her şeye dudak bükü - Vız gelır.. t yo 

Prenees Belki.ya! sine çarpılınlan kendisine ge- - Pekala.. Günah benden yor, salonu dolduran bütün in- - Beyhude z..-hirl nı <ıere• 
e yıı, "'':. * ··· tırır.. . gitsin de.. sanlan küçük, adi, hor görüyor &un!.. k T 
teş EltJDl JZZET Otele döner dönmez; susuz- Dedim. Ben bu iki bardağı Garson viskiyi getirir getir- ve: - Aldırma'· 1~ 

evi lula doyamıyan, fıçı altına yat- bir soluk~ içtifim. h~lde ~.us- mez, iki bardak viskiyi de üst -. Viski!.. . . - Sc? lıi!irsin !.. Bir 
'rdi,miyorum. En küçük bir neş'e- kalbi delik deşik. Alnının üze- mak isteyen bir adamın baş dön rat hAli bir kadehı bıle bıtıre- üste yuvarladım. Bardağr öyle Diye, tekrar tekrar kadehını - Hıç bır scy olma?. Il hat 

Y•izlijte bile tahammülüm yok. rine üstüste basılan ve ta bey- mesi içinde hemen, memişti. . . . . .bir kavrayıljım ve başıma öyle kaldınyordu !. . . j içmezsem deli olurum!. ~ ~. 
ettiTecssür beni boğuyor, vicdan ninin içine kadar burgulu, zehir- - İçelim Nusrat. .. - Artık vıskı ıçelım !.. bir dikitim vardı ki, etraftan Daha sonra .. Şararı ısteclım, - . . . . . . · . 
ka.uabı bana felç getiriyor. li. bir. neşter gibi işleyip geçen Dedim! Sofranın kuruluıu- Dedim. Ve .. Nusratın ne di- göz ucu ile beni seyredenler bi- şampanya içtim, ve.... Sabaha Nüsret, bahsi uzatmak istını 

yano Aldırmamak, düsünmemek, ~n bır kara cl~a. v~r. ~· Bel- nu bile bekleyemedim. Gaf'so- yeceğini beklemeden: le git gide c;oğalıyordu. Fakat, kadar dansettim ! mi yordu. Bf'n de kestim. Fak, 
aduymamak, bilmemek, acıma- ~ys ~u yar~lı, kırlı,ııtmıııyah al nun elinden kadehi kaparak bir , - Garson bir ıtnte Johnnie bana bu saniyelerde yalnız ba- * * • birdenbire kafama dank ettı M-

itea mak ! . Bı-n ancak, bunlarla ya- nıle kimsemnkar§ısına çıkamaz denbire ağzıma bofalttmı. Son- 1 Walket" .. Diye işaret ettim. Nuıı kanlar, hayrete düşenler değil, Erteıi ıün ak,ama kadar teliisland ı ın: le 
e ~yabilme~ !. Elki I;le~ki~i~ hiç kimseye ~ir gö~ ucu ile .bile ra, şişeyi. çektim .u bardağ111ı 1 ratHl şaskmlığı gittikçe artıyor- kainat bile vız ~el.iyordu.. Her y~gun, bit~in, kırık ve ... Tatn.a· ı . - Yalın biz .~ i tıniyecek ır'. tal 
canlı Belkıys, CahıdınBdkıysı bakamaz. Eger, bır az eskı ta- atız ra4u ile doldurdum ve onu du. tı.dak dolusu ıspırto mıdeme mıle kendımden geçmış bır. yız?. Konak altus t olur. . •k 1 

i buben değilim. O olmak istemiyo assup cemiyete hikim olsa idi da bir tıamlecle içtim. - Ooh .. Amma, toy şeysin?. indikçe sanki bir yığın ateş ko- halde uyumuşum. Uyanınca • Ben hic; onu düşiinıneılı tlii:t 
dı. mm. Onu hatırlıyaınıyorum. böyle bir kad111111 kapısını kat- Nuarat, Bir az pişkin olmalı .. Diye alay runu birden söndürüyor ve da- sordum: Nüsre t. gaı eı sakin ,e a j 
eseXimdi, neydi, neredeydi? .. Bil- ranlar ve kendisini bir katırın - Ne oluyoreıwı Belki)'I, an ettim. marlanma serin, yumuıtatıcı bir - Nüıret saat kaç?.. yitsiz: ce 
alaımiyorum. O diri lirse bu B~lkıs kuyruğuna bailayıp sürüm aü- byamıyorum?.. - Yavrucuğum, bir ııMieyi hava yayryocdu. Artık: - Altı buçuk.... . - A.rtık, yarııı sabah.. .,,.. 
ava ölecek. Fakat, o da ölecek. Ikiıi rüm süründürürlerdi! Onun için Diyip duruyordu. birden içtin, şimdi de viski iııti- Ferahlıyordum, Fakat, hali başım kazan ;.,ilı i. Dedı. Ben deo, catn ' ak l an.! 
kı C~ O dirHrse bu BeWti,ys dir ki, ben hiç bir teessür duy- - Sen daha, böyle şeyleri yonun. Senin iyiliğin için söy- Açdıyordum, idi. Göz kapaklarım · iı;ti. Yiizü dım, .. ite, 
yohandi baıını yapyamaz. Günah madan, hic; bir azap hissetme- anbyamazsın!.. _.,;.ıı kı ~yorum. Saf'hoıt ve .. Heata ola- Serinliyordum, mün etlerini şis i sanıyor-: - Pek guzel... rü 
İn~c ..._ ..... ,,;ı...ı.dttntt r•lr•r • İft"\ • • • • • • .tİ.sttı,J"...-----------1-..ı.--.ı.-.-.,ı.,.ı.:,-.-ı.ı--ı..,-LA.•~-----""-------------------
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-ıy' da içtima FIKRA Reisicümhuı Hazretleri C. H. F. inkılap tei11ikecie BHınecerniz 
(Başı birinci sahifede) 

-:,ıralı birinci sahifede ) tismar edecek kalpsizlerden de-
d v "ld" 

Yedekler de asli gibi ~~~~~r •• 
2 3 .. ~ İl '.' u l) 1 o 

• pek alt bir surett~ t~cel ğiliz.. _ • . . . (Başı birinci sahifede) lan Gazi Hz. on altıyı on geçe 
, bu muhabbet ve hıs~ıya- . Bız_ hukumetı y~kmak ıçm, bulunduğu bu iki katlı büyük bi çıkmtşlar ve yağmura rağmen 

mi olacak? (Başı birinci sihifede) 

~e karşı.~du7uzu ~i'.e~ ~iJletı aç, çıpfladk go,steren !}ahy- nanın Halk fırkası tarafından gittikçe artan halk kitlelerinin 
Şehrimizde toplanan halk fırkası .. .. . , 

kongreleri önümüzdeki hafta içinde mez; en buyuk tehlike: mes ul 
ı a ve şu ran arı eısı sı"et ve şere a am arını şup e bik h . 1 samimi tezahür t ve şed"t al-
r Hz. ne bizzat arzolun- altında bırakan Türk ı·andarma es ve mu taç vazıyette o an a I . ı . 

' d ··ır· ı lar · · tal b kışları arasında otomobillerıne . Bu kahraman arkadaşı- sının Yunan neferlerine rahmet aru ununu ıçın e e yur- . . . 

~ile bite~ektir. Bundan sonra vi ve gayri mes'ul hükfunet ve in
Liyet kongresı toplanacak ve bunun- kılap müesseselerinin kayıtsız-
la şehrimizdeki Halk frrkası teşkila- 1 - d ·· ah d 

· - ·· du halı" ı"f - edilmes" mukar- bınınışler ve Kadırgadaki Ma-şehadetınden dolayı tees- okuttugunu soyleyen şuursuz ne rag 1 1 . . . . 
tı tamamlanacaktır . ıgın an, musam asın an ve 

Şimdiye kadar idare heyetlerine in bilhassa bütün ufukları pembe 
ti:11~1? ed~en ~edek a;a; az~dan gören müfrit nikbinliğinden do
bm inhilal edınce ~sl_ı azalıg~ g_eçıyor ğar. Şurası muhakkak ki, bu ci
du. Yedek azalar, ıçtınıalara ıştırak e- b" · · d d ' l 
demedikleri cihetle frrka faaliyctluini nayette ırıncı erece e ınes ~ 

· "f d d k kt · ı· "k l rerdir an{ cemıyetı talebe yurdu bına-
mı ı a e e erken aziz ve ara ersız po ıtı acı arın ar · . . . 

h t bcil '.L.' kasından yürümeyiz Gazi Hz. binanın her tarafı- sını zıyaret etmışlerdır. 
ru unu e en şau:.ı ta · B.. ..k R · · · b rd 

erimin de bütün ordu arka Biz inkılabı korurken; onla- ru gezerek tetkik etmişler ve i- uy~ ~ısımız u _yu. u 
·ıma rbliiğmı ayrıca rica e- rın kafalarını da korumakta ol- zahat almışlardır. Ali B. bu bi- ç~k begenmışler, kendılenn~ 

duğumuzu biliriz. nada açılacak olan talebe yur- şukranlarmı arzeden yurttakı 
Vak'a mühimdir; korkunç- duna 800 darülfünunlu alınaca- genç talebelere irşadatta bulu-

lARlF VEKiLiNiN tur; hazırlık büyüktür.; umumi- ğını söylemiştir. narak çok iyi yetişmeleri temen 
, BEYANAT] dir. Fakat hit; merak etmesin- nisini izhar buyurmuşlardır. Ga 

.,, 
doğrudan doğruya takip edemiyorlar- ve kabahatlı olanlar, Dervış 
dı. Haber aldığımıza ~?r~ yedek ~·~- Mehmet ve arkadaşları değil
run da asır azalar gıöı ıçtimalara ıştı- dir. asıl sebep ve amilleri daha 
rakleri için fırka nizamnamesinde ba- . . ' 
z• tadilat yaptlacaktır. ıyı aramak ve mutlaka bulmak 

btımeceaıizln Jıallet!ilmlş 

111kli 

~vekaleti şehit mual- /er: Ankara inkılap düşmanları- KUNDURAC
1
ILAR SERGi zi Hz. talebelerin hararetli teza-

ublay Beyfu tercümeihali nın her yerde ve her vakit hak- . S Nf!E huratile teşyi edilerek yurttan p / 
vaşmdaki çocuğunun ismi kından gelecektir. Gazı Hz. 20 dakika ka.~ar ~l- ayrılmışlar, tramvay yolunu ta- O iste 
,şimdi nerde bulunduğunu diktan sonra orada ve guzergah kiben otomobillerile Taksime Vefa cinayeti 
den sormuştur. EÖER. larında toplanan halkın tezahu kadar 'bir tenezzüh icra buyu- . . . 
ıfhumun çocuğunun İzmit- Eğer bu da demokrasi tüc- ratı arasında .yola devam ederek duktan sonra saat on yediyi beş Evvelki gece. ':'efada b_u·. ~-

IJiınl.k a f"k . . . • b b k A kkab · dir nayet olmuş ve ıki genç bınbır-. ıa ı Y pan re ı ası- carlarının ıstedıklerr olmuş ol- saat on eş uçu ta ya ı geçe saraya avdet etmışler . . . w ara1 1 ~zdine bulunduğu söyleni- saydı, şimdi, Nak§ibendi şeyh- san'atkarları cemiyeti tarafın- Bu tenezzühlerinde refakatlerin ~nı;:f.1" s~~tte ~ amış ar 
li feri, mürteciler~, hep Türk bele dan açılan çarşı kapıdaki büyük de Başvekil Paşa ile katibi umu r. a şoy e 0 UJtur. 
.arif idare~i küçük yavruya diye/erinin ba:şında, inkılap ye- sergiyi ziyaret etmişlerdir. mi Tevfik ve seryaver Rusuhi Vefada çeşme so~gm:a otu 

:tı vatamye tertibinden dinci ya sekizinci fırkanın dahi- Burada Gazinin teşriflerini B. ler bulunmuşlardır. ran ı:ıanav Haydo ile: maret 
bağlatmak tasavvurunda- Ji nizamnamesinin müzakeresin duyan birçok halk toplanmış ve sokagında oturan Tahir: Unk~-

de idi h tt' · ·ı · k ha GAZI HZ. NE KADAR KA.- panmda Haydar caddesınde bır 
. · a a o cıvar geçı emıyece - LACAKLAR . . rmıın ıçin bugünlerde Mecli s k" "'b··ı- - l"k b" · ı ıd·-· · · t ·· bırlenle kavgaya tutuşmuşlar • . . e ız., o unmll§ genç ı ırı- e ge ıgı ıçın ramvay muna- Gaz' fi d"" k · . ed "ki · d b" ·b· 1 · · 

: kanun Iayıhası sevkedıle- birinin boğazına sarılmış; mad- kalatr muvakkaten durmuştur. ı z. un a ~am . geç ~tıc e ı sı e ın ır en~ı. a-
r. de kavgası yaparken inkıl' Ga · H · · k vakta kadar saraydakı daırele- gır surette yaraladıkları ıçın , ap, zı z. sergıye gırer en . d 1 lm 1 d C h · k ld ı 

d hususta Maarif, vekili E- zikirler tekbirler ve tehlillerle k d"le · · kınd g·· ek . _ nn e meşgu o uş ar ır. errahpaşa astanesıne a ırı le , en ı rını ya an orm ış B"" .. k G . . b" k ü 1 d H d ··1m k .. 
i~ey görüştüm. Bana dedi yuhalanacaktı. tiyakile sevincini ızhar eden bin dalı uyuh . :ızdınınkaldıırktaç g n mıdi ş arTahı~. . ay arı 0 

. e.1 uzerke-
Ru topraklarda bir daha Is- 1 halk t f d ·dd tl 1 a şe nmız e an son- r. ınn yara arı ıyı eşme -

-Memleket ve milleti na- tanbul dü~erken Ayasofya' kub- kışercelanmı ar~ m an şı le eB~ ra tetkik seyahatlerine devam tedir. Tahkikata devam edili-" şve yaşa,varo u- B İ ... 
l hayatını feda eden bu aziz besi altında nazariye kavgasına yük Gazi!" sesleri yükselmiştir. ederek 

1 
~rsa hve zını1dir? zıyaret yor. 

; ~hu~lay Bey. ~ir muallim tuktuşm1 uş olanlakrm manzarası Gazi Hz. :ı.i sergi methalinde a- eyleme en mu teme • İntihar edecekti .. 
r ı. tiyat zabıtıdir_: te rar anmıyaca tır. yakkabı san'at'-"rları cemı"yetı" FETHi BEY SARAYDA .. fedar Imad - haıld = Üsküdarda Şecaattin mahal-
~zı. . ~.daf ıg_ı . • .f Falih RIFKI reisi Salih B. ve idare hey'eti a- Mefsuh Serbest fırkanın li- lesinde oturan 18 yaşlarında 
' unyetı mlmu aa ıçın ası e zalan karşılayarak tazimatları- deri Gümüşhane meb'usu Fethi Huriye isminde bir kız Kereste-
ırtasma atı ıştır. · · ·r b ı K .. ah b' N · B 1 ulWtr mill b" di } t b ld t k•f t nı ve sergıyı teşrı uyurma arı ve ut ya me usu un . er ciler sahilinden intihar kastile 

ac ' ıha, kl ete ır ve a.- S an U a ev 1 a münasebetile duyduktan payan dün sabah Ankaradan şehrimi- kendini denize atmışsa da kur-
)nlara arı olan saadett · ·· · 1m· ı di 

cin 
k . fe . d" sız rnınnet ve şukranı arzetmış- ze ge ış er r. tarılmıştır 

etme vazı mız ır. . (Baştaralı birinci sahifede) lerdir. Fethi ve Nuri B. ler dün ak- · 
tzım gelen yardımın yapıl- . . . d Taarruz 

c için tasavvurumuzu yarın dün gazetemize bu hususta iza- ~~zı Hzk s~:.~.nın h~~ tarafı- r:ı saat on do~ ak D~m~-
il Paşaya arzedeceğim. hat ve beyanatta bulunmuştur. : ~-aşar~. u~rer ı ~amu ıt' çe sa;a~ :~ e~eed.ın:z1ı Taksimde Altınbakkal soka-

oşüphe etmem ki, gerek hü- Kenan Bey demiştir ki: k tıdilıre~ ırer dte etını~le~, d.z. tara ın an a u ı şer ğında madam Marikanın evine 
vet ve gerek Meclisi ili mü- " • . . • en erme kun ura sanayıımız ır. taarruz ederek tabanca çeken 
n - Menemen hadısesıle ala- hakkında arzedilen izahatı din- İ . . Rasim isminde biri yakalanmış-
atmıa muvafık cevap vere- kadar olan eşhas hakkında ma- 1 ·şı "d k" uh lif stanbul, 28 (A.A) - Reısı-

llerdir.,, halli tahkikat hakimliğince ve- em~ er ve ı::;rf e .~ m t~ . cümhur Hazretleri beraberlerin tır. 
;;.ürkocağmda cuma günü şe- rilen tevkil kararı Manisa Cüm- yer aya a ! numunel~nnı de Başvekil İsmet Paşa Hz., ka Randevu evi 
dnuaJ.~ın için bir ihtifal yapı- huriyet müddeiumumilig"inden ~~rulpa mamrifublatlı dkertakeced~ındte tibi umumi ve seryaverleri oldu Polis ikinci şube zabıtai ah-
eıt htifal-'- M "f kil" guze ve za u ara ır e - - h ld ·· "J. d T"" k . ve 1 • . W:. aan ve ı dün geç vakit memuriyetimize . .. . gu ~ e 0 g_ e :11. sonra ur lakiyesince son bir ay zarfında 
sı, ~aarif musteşan M. E- tebliğ edilmiştir. Tahkikat ha- mışle~. ve b~ları_ vucude ge~- Maarıf ı;;eınıyetının talebe yur- yeniden 9 randevü evi kapatıl-

Tiirkocakları reisi Ham- k" ı•w• · b k b ren Turk san atkarlarma takdır dunu ve ;ıyakkabıcılar cemiyeti tır • ıım ıgının u aran za ıtaya 1 . . be d k .1 "f ' llllŞ • 
Vah Suphi Beyler tarafından teblı"g" d h 1 . I d ·ı . enm yan e ere ı tı atta bu- ni ziyar-ıt etmişlerdir E 1 . dd dili" k d"l . ve er a ın az e ı mrş-

1 1 
dır · v en se e p en ı en 

,:: nutuk irat edilecektir. tir. unmuş ar · Gazi Hz. Tıalebe yurdunuıı. mahkemeye verilen uygunsuz 
ğrendiğime göre Kblay B. KUNDURACILARI TAKDiR tevııi. ve i~ıpali için tedabir alın kadınların gene ötede beride ye 
Menemende bir abide inşası Bundan maada sabık Manisa B .. yük. R . ·. . b . ması lüzı:rnunu söyJ.emişler, a- nidn ev açtıkları ve ayni sah d 

~eşebbüs edilecektir. hastanesi imamlığından müteka 
1 

. du la ileısıınu:, u zıJ:'a;e.t- yakkab~c,İar cemiyetinde kun- faaliyette bulundukları anlaaşıl~ 
"t lb h" El h kk d h 1 en o yıs e cemıyet, reısının d l . . . . 1 d" 

KARA MÜDDEi UMUM! 11, ~addı~ • a·ı-~nda m~. a - kunduracılara ait işler ve müş- urRa~ı :1~.serhgısınHı glezı;ıış e~ ır. dığı için bunun da önüne geçw 
, LiGiNiN TAMIM/ ' mu. eı um~~ gın_ en vurut k .. ll r hakk d k" . eısıcum ur . z. erı cemıye- mek maksadile bazı tedbirler 
• eden ıhzar emrı uzerııne muma- u .~ . 

1 
m a 1 maru~atını tın hatıra defterıne şunları yaz- d"" ·· ··ı kted" 

nkara, 28 ( Telefonla ) _ ileyh, dün akşam Manisaya gön v~ ı tı~aç arını eh~mmıyetle mışlardır: uşunu me ır. 
"tara müddei umumiliği ken- derilmiştir. dinlemışler ve çok alakadar 01- "Kunduracılar sergisinde gör Kendisini asmış ! 
Yne tabi kaza müddei umumi muşClard;r. . . S . düğüm her türJ.ü aya~kabılar, Sabıkalılardan ve Galatada 
erine yaptığı bir tamimde . -:ı;'e~kif edilenlerin miktarı ~ emıyet reısı alıh B. kun- san'atkarlarının çok ilerlemiş ol · 

Zfa.larda gizli mahiyette tari- kışıdı.r. Bunlar Şeyh :ıı:sat ve og duracılarm ihtiyaç ve dertleri- . b . oturan Kibar Mustafa memle-
here ın· ..:sap etmı"ş kimselerı·n lu Al·ı· E .. f. le. rtc: Man.ısarun. Ho- n· en ··h· · · t kil d duklarını ıs at eden eserlerdıı: .. ketinden aldığı bir mektuptan 
"'1 .,. _ ın mu ımını eş e en ec- Vatandaşlara yerli ayakkabtla- ·· · · · · 

lm • ros koyune ıskan edilmış olan b" l't ı· t"k kk b muteessıren kendını ıple tavana p o adıgınısormakta ve var . · . . . . ne ı mamu a ı as ı aya a ı- rma rağbet göstermelerini tav- ak ·ı · · 
tecemmülerinin takip edilip Fılorına muhacırlendır. lar meselesinden bilhassa bahse si e ederim. 0~.nı s~retı e ıntıhara teşeb-

. • · d k l" ddı · "d · y bus etmışse de kurtarılmıştır 
medıgıni sual etmektedir. TAHKiKAT DEVAM ere , yer ı meva ıptı a·ye Yerli ayakkabılarını hariçten · 

. caların camilerdeki vaızları- EDiYOR ile bunlara muadil ayakkabıla- gelmiş "östererek fazla satış Bomba tecrübeleri 
ıı da lazım gelen ehemmiyet- Bunl h kl d . . nn memleketimizde yapıldığını yapmakb hevesine düşenler bu-
8:aki dili dil d·-· . ar a un a memurıyetı . b 1 . .. yaparlarken 
o -~d~ . p e ~·~ ıfını ~o- mizce ilk hazırJ.ık tahkikatına 1 f~e~~ş ve .un ~r~aıt numune lunduğunı: söyleyenler oldu e-
n·· mt.u • eı uhı;ıumı ıb! aza ar- vaziyet edilmiştir. Tahkikatın d~rı mduşaruk nı!lle~ z .. ~e. t~k- ğer bu dogru ıse çok teessüfe Zeytin bumu fabrikasında 
ır ıcaı ma . ıyette ır cereya- ür'" tl "kına!" . ..t k t h ım e ere mı ı sanayıın ınkişa şayandır. usta başı M. Hanri, fabrika sa-

h 1 im d - d s a e ı mı mu ea ıp a - f . . . di k"l d hT d b b i ~~ sdus. o up o aktrgmı ba kikat evraklarile birlikte Mani- ı __ ıçr:ı1:,.şım ~ osun an60 kuruş ı ın e om a tecrübesi yapar-
. nımın e ışaret etme eve u .. d .1 ,_, d" gumriik resmı alınan bu ecne- M. Ven ize los seyaha- ken bir bomba kazaen havada 
ektif "'-L"'-d d . b" saya gon en ec=er ır.,, b" lı ,~ ik kk b, 1 d" 1 B ucu.uw.ıı e auna ır za- ı ma rust aya a ı arın ı- ti b l d pat amıştır. u esnada M. Han-
~ memuru gibi hassa~ bir şe- KAÇ KiŞi MEVKUF? ğer ecnebi ayakkabılar gibi ne aşa 1 ri ile fabrika idare memuru Ke-
tle ~ştlmasmı tavsıye et- Yaptığımız tahkikata göre 360 kuruş resme tabi tutulma- Atina, 28 (A.A) - M: V enize nan B. ve ameleden İbrahim 

ıiktedır. mevkuflar, henüz tevkifhaneye smı istirham etmiştir. los Belgrat, Varşova, Vıyana ve vücutlerinin muhtelif mahalle-
. KUBLAY iHTiFALi nakledilmemişlerdir. Gazi Hz. bu maruzatı nazarı R.?mayı ziyaret e.t~ek üzere bu rinden yaralanmışlardır. M. 
İıkara, 28 (Milliyet) - Mene Ba~ı.gazeteleriı1 mevkufların itibara alacaklarını vait buyur- gun hareket etmıştır. Hanri ve İbrahimin yaralan a-
~nde şehit olan zabit vekili adedını 15 e, 20 ye çıkarmışlar- muşlar ve iktısat müşavirleri Ç ki ğır olduğundan Ermeni hastane 
pallim Kublay Bey için pazar dır. !ial~uki. dün akşama kadar Şefik Beye bu mevzu•• üzerinde ok ÇOCU U aileler sine kaldırılmışlardır. 

e\i günü Türkocakları Ankara tevkıf edılmış olanların adedi8e icap eden notları aldırmışlardır. Yankesicilı"k ! 
!~kezinde yapılması kararlaş- !baliğ olmaktadır. İsmet pasada cemiyeti'1 ihtiyaç Bunlara ne zaman ikra-
crılan bü~k ihtifal layik oldu- Maamafih, zabıtaca malfunat- larına çok alil.kadar olmuştur. • ·ı k? Dün Foto Süreyya önünde 
. 'ş~ul~ olab~lmek ~ç~ herke !arına müracaat edilmek üzere SERGi DEFTERiNDE mıye verı ece Fransız seyyahlarından Müsyü 
ı.a ş~ulu atı:bılmek ıçın .?e~ke daha bazı eşhasın celp edilmele Gazi Hz. kendilerine takdim 6 ;:e;!, ~~~~~:ı: ~:~;~ :::._~~~:~~ Odresin yeleğ~ .. cebinde~ 
. 1. tatil. ol?u!Fu cuma gunwıe ri ihtimali vardır. edilen sergi ziyaret hatıra def- lan amelelere ikramiye ve ya madalya 1500 frangı yankesıcılık suretı-
ır.Jık edılmıştır. .. terine şu cumleleri kayıt buyur verilecektir. le çalınmıştır. 

Turkocaklarc Bergama Fırka muşlardır: Kanununbumaddesinihaber alan Arnavut Süleyman! 
Y 

• t h "Kunduracrlar sergisinde bir çok anneler sıhhiye müdürlüğüne 
unanıs ana seya at kaza kongresi gördüğüm her türlü ayakkabı- istida ile müracaat etmişlerdir. Şimdi Bir müddetten beri İstanbul 

Yüksek T.icaret mekte~inde üç ay- BERGAMA 28 (Mili" t)- tarı san'atkarlarının çok ileri- Y~ k~dar verilen istidalar yüzü geç- da bulıınmıyan ve Avrupanm 
'yoklama ımtihanlan hıtam bulmak ' ıye '. . mıştır. b" k h k ı · 

0
eredir. İıntihanın hitamında Yük- İzmir teşkilat hey'eti azasından· lemış olduklarını ışaret eden e- ır ço meş ur mer ez ennde . İ 

1 
rdi .. B?. kah.il istidalar .di~er. sıhhiı:e mü yankesicilikle şöhret bulan Tir 

k Tıcaret mektebinin son sınıf tale Celal ve Münir ( zınir) Beyle- sere r. durluklerıne de verilmıştır. İstıdalar . . . ' 
·si. sömesı: tatilinden bilistifade Yu rin huzuru ile kaza kongresi Vatandaşlara yerli ayakkabı vekalete gönderilecektir. yeste hapısanesınde hır buçuk 
ınıstana bır seyahat yapacaklardrr d k 1 wb .. 1 . . - .. sene yatan meşhur yankesici 
Bir hafta devam edecek olan bu .~ yapılmış, kongre e azanın beş ~ra radg ~t goystelı::me enkknı tav- Haber aldıgımıza gore hıfzıssıhha Arnavut Süleyman d.. li 

.:>cıhate mektebin muallimlerinden Rı· nahiyesini temsil eden mümes- sıye e enm. er ı aya abıları kanunundaki maddenin tatbiki için .. . u? po s 
ı İzzet B. de iştirak edecektir. Tale sillerden maada bütün nevahive hariçten gelmiş göstererek faz- sıhhiye vekaleti yeni bir kanun Liyi- tarafından şuphelı vazıyette ya 
, :Atitıa ve diğ~r bir kaç Yunan şeh Ocak Fırka azaları istişari mü- la satış yapmak hevesine düşen- hası hazırlıyacaktır. kalanarak hakkında serserilik 
nı gezeceklerdır. tal d . 1 b 1 d - ·· 1 1 1 B k d 6 d h kanunu tatbik edilmek uz·· ere tı ea ermeyanına salahıyettar er u un ugunu soy eyen er o - u anun a ve ya a a fazla ço 
, Mekteplerde spor olmak üzere hazır bulunmuşlar ı1 d~. Eğer bu doğru ise çok tees- cuklu annelerden fakir olmayanlara müddeiumumiliğe verilmiştir. 

d R . ak b süf dır" m.adalya, _fa~.a!'nelere_ de naktı mü- Süleyman diğer serseriler gibi 
ı Me~t;ptilerin spo~ klüplerine gir- ır. uz~e ~iız eresine aş e şaran · w . . kfilat vcr~eceg~ ~ah .~dilı:ce~ir. Ka~ çalışmak üzere Şark vilayetle-
elerının men'i üzenne talebenin mu- lanmış, hey etı ıdareye avukat Gazı Hz. çok begendıklerı nunla bu ışler ıçın munasıp bır tahsı- . d k" D . ll .. dril 

r, .. :tal kalmama!arııu temin için jimnas Zıya Fehmi, tüccardan Fehmi sergiden ayrılırlarken cemiyet sat alınacaktır. 'nn e 1 emıryo arma gon e 
ık hoc~rma programla sıkı bir su- Mehmet Ali Nafiz B ler seçil- reisine memnuniyet ve tebrikle- Nakti müktlfatların belediyeler tara cektir · . 

· ette alakadar olmaları tebliğ edilmiş . ! . . · • • b · • · T d ı ir. mış, mahalli ıhtıyacat tesbit e- nnı eyan etmışlerdır. Gazı Hz. fından ve~ilmesi düşünülmüş, fakat ramvaydan üştü 
a tikha.n dil k ·-"" k · bu esn d ki b d her belediyenin mali vaziyeti müsait Jim·ıa• eleri bulunmayan bazı ere vLldyet ongresıne arzı a a ma ne aşın a ça- olmadığı için bu tahsisatın hükfunet Kadıköyünde Rıza paşada 

ektcpler birer iimnastik salonu yap sekiz saat sürmüş, meb'us bey- lışmakta olan san'atkil.rları da bütçesinden tesviyesi muvafık görül- oturan Mm Satenik dün Sulta-
'"""nay•};,fıaamrdışlardır. . kararfaşmıştır. İçtima bilafasıla ziyaıret ederek iltifatta bulun- müştlir. Sıhhiye vekfileti bu tahsisatı nahrnette tramvaya bı"nmek 1·s-

n n s.. - a talebenın munta- . · 1 d Jd ktan 
.•tn bir surette spor ihtiyacı temin e• !er alman bU kıymetli netıceden ffiUŞ ar ır. ~d~e hef:o;;~ ~~:;,;:~:e~e:~~:: terken mÜ~aze~eSinİ wkaybede-
lılec< k ''o.'' J.'be her zaman bu salon memnun olarak İzmire dönmüş TALEBE YURDUN DA . lecek ikramiye alacaklarla madalya ve rı-k: V"'.T~ n1ıııµıuş, ayagmda ya-

. le ir Serı;ı:ide 40 dakika kadar ka- rilecek olanlar tefrik edilecektir .cmemekte<tu: · 
-- zannedildiği kad& 

lazımdır. Bundan başka hadise
nin musebbipleri arasında o a
cıldı cinayetleri ika edenlerin 
yanında cinayet zeminini ihza

1 l! s 4 5 6 7 8 9 10 11 

ra müsaade edenleri, asilere ka
nun haricinde müsamaha ve 
müsaadekarlıkta bulunanları, 
elhasıl vazifelerini hakkile ifa 
etmiyenleri de ayni derecede 7 

mes'ul tutmalıdır. Her halde 
Türk vatanının hududunu Me
nemen. ve nihayet Manisanm hu 
dutlarından ibaret sanan o mec

1 

ıı 
nun ve cahillerden başka büyük &...."'-..:.......:......ı.ı::::;;..~=ı.,....ı-... 

iJııgiJ.ıı;ii biı. 

Soldan sağa ve yukai 
1 - Nakit (4). inam. 
2 - Erkek (2). Nota-
3 - Kırmızı sarı mavi nıeu.u. 

Valdem (4). 
4 - Sırt (4). Ev (4). 
S - Kir (3). 

mes'ulleri de aramak lizımdır. 
İnkılabın adaleti başka türlü te
celli etmez. Cümhuriyetin kud
reti, irtica ve anarşi unsurlarına 
karşı eğilmekten ve sarsılmak
tan kat'iyyeı. uzaktır: bu haki
katı dostlar ve düşmanlara gös 
termek ayni zamanda vicdani 
ve insani bir vazifedir, zira bu
niın anlaşılması vatan dahilin-

6 - Haya (2). Bir adet (3). Ya· 
ma (2). 

7 - Duman (3). 
8 - Allah (4). Siyah (4). 

de olsun vatan haricinde olsun 
inkılap aleyhine kıyam teşebbü 
sünde bulunanları akliselim, 
dikkat ve korkuya sevkedecek 

9 - ifade ( 4). Minarenin tepesi 
dedir. (4). 

10 - Zaman (2). Nota (2). 
11 - Mektup (4). Emir veTen (4 

ve dolayısile zaman zaman va
tandaş kanının dökülmesine 
mani olacaktır. 

Gayri Mübadiller takdiri kı)
met komisyonu:ıdan: 

Esas istihkakları on bin lirad1 
Siirt meb'usu 

MAHMUT 
otuz bin liraya kadar olan ve yet 
le rinde zirde numaraları gö>terile 

karar suretleri bulunan arazı a,:ıa 

Yıkık minareler 
ANKARA, 28 - Edimede 

fırtınadan, Erzincanda zelzele
den yıkılan ve kısmen harap o
lan minarelerle camilerin tami
ri için evkaf tahsisat vermiştir. 
Yakında tamirata başlanacak
tır. 

gayri miilıadi!lerin yüzde iki 
nlsbctiııdeki istihkaklarını :ılıııak 

üzre 29 kanunuevvel <ı30 pazar· 
tesi günü saat 1 Odan itibaren t:aı 
tada Danüp hanında konıi,,·ona 
müracaatları ilAn olunur. 

Petrol aranıyor 
475 
503 
532 

Karar No: su 
483 492 4()6 
511 515 :i25 
533 534 5;3(ı 

500 

531 
537 ANKARA, 28 - İktısat ve

kaleti memleketimizde petrol 
taharrisine ehemmiyet vermek
tedir. Bu iş için l 931 senesi büt 
çesine daha ziyade para konaca 
ğı söylenmektedir. 

548 550 557 570 575 
581 
611 

584 
619 

640 650 
700 

589 
620 
679 

594-
630 
69J 

598 
632 
681 
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~uı g 4 ııun.aralı jan~aıinıa elrat nıe~te .. 
~i nırfiiı'li~in~en: 

('in; 

L'n de ık 

~· devajl;ı 

ııtır eti 
n ... :~ıır 

Kilo 
IO~ıOO 

:ısoo 

30000 
7000 

Cinsi Jtllo 

Kuru sovan 10000 
Pirinç 1500 

Odun 180000 
kömür 6000 

~"hun ı 51)0 Arpı 12000 
ruz sooo Saman 9000 
K1"rcı f:l•ulva 7000 Ot 10000 
.~rıhııt 4000 Salç• 800 
Kuru beze!yı 4000 Zeytin dinesi 800 
l\lrıkama 4000 İrmik 200 

Mercimek 3000 Şeker 500 
PatntlS 8000 Kuru üzüm 1000 
Zevcin vaıtı JOOO Beyaz peynir 500 

ı - Edirr}e jandarma mektebi efradının 931 A~ustQI gayesine 
ka,•ar ıa:ekri için ihıiraç görülüp cins ve miktarlan yukarda 

2<i<tcrilcn yirmi altı f..nlem erzak ale]Qsul münakasa71 vuedilmlş 
,e ,·erilen fiaı',ır \haddi l:ıyık görlilmeml~ olmakla bir hafta müd-

• ddle temdit '!ilmi\tir. lhale>i 31-12-930 tarihinde ve çarşamba 
• ı;ı:nd .. 'iirnt' rr a!i)C d:ıirc~indc icra olunacaktır. 

iti 'J 1'$.J ! ln l•i ~ıluıeni havi olmak ve Edirne fabrikası mali ter-
u C ı:· "";:...< ıızrc dckık ile sıjlır eti de ayrıca ve kapalı zarf usu-

?~ı1/.sJi irnıi ı:;iın mliddetle münakasaya vazolundu~ndsn 14 
A •/ ·.., "~ ıı.1' ç:ır~amh:ı giinü Ed!rne maliye dalresinde icra ,........._ ...,., 

Din ·-"'-dnte• ııtı. 11, ... r.cı~ı C\ ı' ve şeraitini görmek istiyenler her gün 
uıcck lına r ~üdiri; d;'lc mllracaat etmeleri lldn olunur. 
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"'...........,rzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek o;man Mektebi Rektörlüğünden: 
Eüyi;kı::lere Bahçeköyilnde kain yüksek orman 

mekt;. bile Orman Ameliyat mektebinin mayıs 
931 gayesine kadar bakıyesi erzak ve levazımı 
sa-re ihtiyacalı kapalı zarf usulile münakasaya 

konmuştur. 

T a1ipl~rin şartnamelerini görmek üzere her gön 

ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 

kanunusani 931 tarihine müsadif çarşamda günü 

saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müesse

satı ikt s ıdiye mübayaat komisyonuna gelmeleri 

ilan olunur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanları 

lz:EJ'n::ıı .. s:ıı:ım ...... ~~!!!"l!m::~~~~;Dl!--J:W!. 

170 ton acli ve 55, 5 ton İsveç demirinin kapalı :zarfla ikinci mü 
~ .~~k< -a-:;ı 26 - 1 - 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev r let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
a Münaka3aya iştira!-. edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

»a.:kat teminatiarmı ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
t katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasıı. şartnamelerini beşer lira mukabilinde An 
~ arada ve Hay(larpa:ıada idare veznelerinden tedarik edebilir-

"~ 
• • • 

Çekıııe clt!mir ve galvanize gaz boruları ve teferrtiatının k<a
?alı nıfla miinakas:ı,;ı 9 - 2 - 931 Pazartesi günü saat 15 te An 

<arada De\ iet llemlr} olları idaresinde yapılacaktır. 
Mün:ıkasaya >.timk edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

ıakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 

,atipliği·ıc vermzlerl lfızımdır. 
Talir.ler nıiinakas.'l sartnamelerfnl onar lira mukabilinde An

<ar:ıcla ve Ha:•darpasad:ı idare vemelerinden tedarik edebilir

ler. 

H'ç beklenilmediQI bir 
Z'manda birdenbire 
zcngirı olmak ancak 
T yyare piyango blle 
tı alm ~kta kabildir. 

Onu' fçln: 

Tllll~E PlllNG S~ 
BIIJETINI ALiNiZ. 

6 NCI KEŞiDE 11 KANUNU· 
SANI 1931 DEDİR 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca 

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

"100,000 ,. Liralık bir 
Mili< afat· "~rdu·. 

1 

JSTANBUL vİtAYETl •ı 
DEFTERDARLIK iLANLA!!!_I 
Kiralık odalı bahçe. Boyacıköyü Baltalimanın

da şet mahalli ile çayır cıvannda bir odalı ev ve 

8 dönüm sebze bahçesi 3 sene müddetle kiraya 

verilecektir. Senelik kirası 137 liradır. Kiralamak 

muamelesi açık arttırma 8 kanunusani 931 per

şembe 15 Defterdardarlıkta (M-127) 

Türk çiftçisinin düşmanı 
Tarla l<rel,rinln J•ıtne imha çareli 
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Depoılteri: Yeni poaıane 
Pchli vın zade Salt 

Alet 

Fi 
1 
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E 
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Her uman için !stok hulunwr. 

Telefon şirketi 
Şirket müdiriyeti İstanbul mer

kezinin otumatik şekle tahvili 
için hazırlıklara başladığını muh
terem abonelerine bildirmekle 
kespi şeref eder. 

A!)rıyan ma· 
halle tatbik 

edtntzı 

(Allcocka Poroua Plaate;a) 
.,.m•n burkuldutu mahal
de tatbik edlldlkt• •mln bir 
aurett• t••kln ve tedavi 
..ıer. Bu ılbl ahval ve ar
azda hulcen ıatımaı edilen 
an mUkemm•I ve mü••· 
•• , lllçtır. 

ALLt:OCKS 
POROUS PLASTERi 

tter ecaaneo. bUlu.ruır. 

Ace"tahİ'I ! J, BRR'f ve fel• 
PoeU Kutı.ı.au 2SS O.a&ıa. latanbt.U. 

damla (inme) 
fam semen 
romatizma 
!'lamı mafsallye 

' 

HMUZI Bf,;VLIN ( ASiT URlK ) KURB\Nl.ıl 
Tıp akademisi rcbi 'abıkı prol 

( Lansero )ıaralından tavsiye edilm 
Paris hastahaneleri mutaahhitleri 

Şatelen müessesal 

15 büyük mükafa 

lıamm 1ıu1 (asit urik) ile ıehirleıuııiş, aJjm " ımraba• 
tahb tehdidinde bulunmuş olanlar mncak 

URODONA 
.. yeaiude lllllla olabilirler. Zin urodonaJ; ba- bevfi 

lıallcdeıı yepne -ddedir. bilOmam eczahanelerde utılır. 

Mlll R~J 
Katibe aranıyor 

Li•• veya Kolejden mezıın Fran
sızca, Almanca veya lngilizce ilsan
iıondan birisine aşina ve Türkçe 
kitabete muktedir bir tltibe Hanım 

aranıyor. Talip olıolmn 31 klnunu
e.vcle kadar iki ile beş arasında 

Mıjik sinemasında Haka Filim mü
düriyetine müracaatları. 

Türkiye İş Bankasından: 
Senebışı münuebetlle l K. Sani 

1931 perşembe giinU l1tanbul •• 
ll<yoğlu oube !erimiz kapıb bulona
caknr. 

SEYRISEF. 
M.rkcs ıcentı: Gaf 

Başında; Beyogla 236i 
ıccntetl: Slrkeci'de JI 
zade bam alonda. Tel 
2740 

Pire -lsken~eı 
postası 

(Ankara) vaparu S 
80 kinnnuevvel 

Bu tahvil keyfiyeti ancak 
193 1 senesi nihayetine doğru 

hitam bulacak olup bu merkeze 

merbut bütiin tc>isat ayni za
manda degişt"ri'e ;ektir. 

Cll~ Frengi, Zilhrc,1 
milteh1ssısı 

hostılıkiar nU kabule mazhar olan lstanbul belediyesi Takdime !Ayık ve hU•ı 1 J saat 1 O da Galatı nl 
dan kalkarak çarşamba 
İzmir'e per,embe sa 
re'ye cumartesi sabahı 
derlye'ye varacaktır. 

derive'den Pazarteıi 
lı:alk-acak Çarşamba Pir 

Müdiriyet, ayni suretle Bey
oğlu ve Kadıköy merkezlerinin

de ileride tebdili tasavvurunda 
ise de bun~n tarihi hcnliz takar
rür etmemiştir. -

Dr. iZZET KAMiL 
Saat 2 den 7 ye kadar Ra~ç'

lı:apı ••kere! Hacı Bekir dükkAnı 
k1roısındaki apartımanda h•sU kabul 
eder. 

Beyoğlu ikinci noterliğine 

Efendim, 

en sevimli hediyedir. ilı'\nları 

lıtanbuı 4 üncü lcra memurluğun- .... 
dan: lstanbul belediyeıtndtn: Fatih 

Açık .nırmı ile parayı çnrlle- yangın yerinde 6! nci adada 
cek gayrı menkulün nı olduğu: Haraççı Muhiddin mahallesinde 
üç bap hanenin sülüı hlıseleri 
Gayrı menkulün bulundu~u mevki, 12, 13 harita numaralı aralar 
mahallesi, sokagı, numarası: Şchza- arasında 50, 60 metro murab-
d,başında Fevziye mahallesinde d 
~luhıar paşa sokağında atik n ükerrcr bamda S, 45 metro yüzün e 
195-19!>- 19.5 cedit 25-27-29 No. l 1 numaralı arsanın metro mu-

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez
zeti deSlil, klmyevt 
terkibinin safiyetldlı-

3 bap han•. rabbaına 2 lira kıymet takdir 
Muhtelif ta•fülcrde buı hususa- Takdir olunan kıymet: 3 b•p 

h•nenln ıamarrı ı 8500 lirı on sekiz olunarak saulmak için açık mü-
tımın halli zımnında saldhi~eti muh
telife lle tevkil etmiş e>l'.!"~"m zirde 
isimleri muharrer muhterem vekille· 
rlme arzı ce~ekkür ederltTI. 

Filen mesaileri aep~eden veya 
etmhen hll mnhtercm arkod1şlınmla 

onlar tarofından nomımo bill•afc 
vekllet ,.<rmlş oidakları arkadaşlarımın 
kıydl vekAletlA mukanet bulunmalı 
rını nrlt ~örmetliılmdrn vckAletlerlnc 
hl:am verir \'e adresleri muharrer 
tılan1mn şahıoimna tebli~ surı tile 
dltıerlerl i~ln \'llAyet ve Milliyet 
r;uetelerlle keyliyetln ve aynı zaman: 
da hUr-:ıcılcrlmln lbllğını rica ede-
rim cf 'ndlm. 22-12-930 

Gahta'dı Ahen ve Milnlh ha• 
nında 3 ne! ka:ta 2 nuınauh 
yozı hın ede tUccar .lan Sani zade 

~le!,met 1\forat 

Seyfettin, Laıaraki, 1.askarldl, 
Reşit, Sıtkı Beylere ktli~ olunmakla 
Rlfat ve Sa!Ahattin Beylerede lllnen 
ıebiıt için Milliyet gızeteıine berayı 
neoir irsal kılındı, 

Beyoklu ikinicl noteri. A. Hilmi 

bin besyilz lira: Artırmanın yapıla- zayedeye konmuştur. Taliplerin 
ca~ı yer. gnn saaı: lsL 4 Uncu icra 
d•iresinde 2-2-931 tarihinde saat şartnameyi görmek için her gün 
ı 3 ten 15 buçu~a bdar. lenzım müdürlüne miizayedeye 

1 - işbu gayn mcnkulUn artor- girmek için ihale günü olan 21-
tnl şartnamesi 18·J-11Jl tarihinden 
itibaren 930-322 No il: ht 4 üncü 1-931 çarşamba günü 8 lira 
icra dairesinin muayyen numlrasında teminat akçelcrlle encümeni da-
her kesin göre bilmesi için açıktır. 
lllnda yaıılı olanlardm fazla malO- lmiye müracaatları. 
mat almak i>teyenler, işbu şartna• * * * 
meye ve 930-322 dosya numarasile İstanbul belediyesinden: lstan• 
memuriyetimiz• müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu- bul tcphirhanesi hayvanaundan 
karda ya7.tlı kıJmetln yilzde yed! bir beygir 31-12-930 çarşamba 
teminat ,österiiecektir. . ·· d k h k ·· 

3 Haki t - 'lil b"t 1 •ilnu şaat o. oz uçu ta mu-- arı apuııcı eaa ı omı ~ 

yan ipotekli alacaklılarla diger alaka- · zayedc ile Fatih at puarında 
darların ve irtifalı hakkı aalıiplerinin . saulacağı i!An olunıır. 
bu haldımnı ve huıuıile faiz ve maı- -!!181!1!11------~-~ 
r~~ dair .o~an iddi~~·-~tb.u .ilan ta- yelkenci vapurJarı 
rihınden ıbbaren yırmı ırun ıçmde ey. , 

rakı müabiteıenıe birlikte memuriy... Karadenız postası 
timize bildirmeleri İcııp eder, üsi SAMSUN npuru 31 
halde hakları tapu •!"!"'le aabit olnu- ~ K. evvel 
yanlar, aatıt bedelınm paylaıma•nı- ç b 
da hariç kalırlar. a rşam a 

.; - Cöıterilen ıründe arttmnay• 
iıtirak edenler artlıl"IDll prbıamesini 
okumuı ve lüzumlu maliimab almıı 
bunlan t•ınamen kabul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. Oıtiinde bıralalan 
ırayrİ menkulün l>edeli zamanında Ye< 

11 
rilmezae ırayri menkul ;kinci bir art. 

Sinema - Tiyatro tırm• ;ıe .. 1ı1ır ve bedeJ farkı ve mah 
'------------- rupı kalınan yiizde beı faiz ve diger 

günu akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak lnebolu, Samsun, Ordu , 
Giresun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) iskelelerine azlme 
ve avdet edecektir. 

Acento v <1,poz:ıc. l BOCOS K. 

1 
.(IRAPY.'\'.\: lmnbul C,";ırşul Kebir 

Operatör Dok!or 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELF.RI 
\'e cerrahi haıalıklorı ınüteha<mı. 

Divan yolu l'tıktor F.mlnpaşa •okak 
Nn, '..."fl 

Dr. A. Kutiel 

İs. B. Darülbedayi 

temsllteı-1 
Salı giiuü 

ISTAJIBUL BELEDiYESi akşam Eaot 

~~ ~~ ~ij ~:z3~~~:ıJ";"~· 

il il 

ve t-ı'ebeye. 
\'A~AYAN" 
K~ !'.\ VRA 

tı t•l>lo 
6 pcrd: 

Yızıı: 
Tolqs t'l ,.; 

·e c·ctiınc cd"n 

llllllll Reşat Nuri H. 
Cllı, Frenıf, Belso~uklu~u vo 

1 
6 yo~ındın 

ademi lktid4' muayeno ve elektrik •ıağı çocuklar tiyoıroy.1 kalıul edll
tedıvlhanesl, Ksnköy Börekçi fınnı me 7 . Gişe her g!in sut 12 den 
masınd• No. !14 iıibaren açıktıL 

•TURKUVAZ ı------
Pazon•~i günü alttamı Şehzade 

.11 Kftnununvel çariırıo!ıa 

ŞEN REVEYON 
Yıldızlırı 

DANVYA 

M oon 

bı'ı Millet dyı rosunda Nışlt Bey 
ve Korıkaş efendiler birlikte birinci 

defa bir haydudun intikamı dıram 

komedi 4 perde •!nemada - kanlı 

ova : Vllyım Lold - Jak Hont 
8 b. birden kanto varyete. 

R J<: N ANO B AB Y T. A. T. 

1 
Y V il: T T E ~kh7.adeb•şı Hlltl dyatrosundı 

2 N y K 1 T 1 N F: llalı JrtinU akşamı !1 dı umuma 
(perşembe) gl!nU g!!ndnz uat ııı te 

PP:TROl' Rl'S Rı\J.AT.AYIC"ı~ (taleben) •• umumı' 'Kopann 

zararlar nyrıca hükme hacet kalmak
ıızın memvriyetimizce alıcıdan tah
ıil olunur. Bet numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile üç defıı 
blığrddıktan ıonra ırayri menkul en 
çok arttıranın üstünde brralahr. Şart 
tahakkuk etmezıearttınna geri bırakı 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci olmasına ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni hakka ve ıatı~ın tarzına 
göre diger şartlar

,\ rttırma tirinci olup müterakim 
verğllerle beledhe reslml01i vakıf 
icaresi ıniişteriyc aittir. 

Yazılan hanelerin sillU9 hlşgelerl 
yukınd~ gösterilen 2·2-931 tarihinde 
lst. 4 üncü icra memurlotıa oduında 
işbu ilin ve ~österilen artırma şartna
mesi dairesinde sanlacagı llln olunur. 

TalsliAı için Sirkecide yelken 
cihanında kAln acentuına mii 

racaat Tel. lstanbul 1515 -Theo reppen vapur 

acentalı~ 
Norveç bandıralı 

vapuru llmınımıtda olup Anvera, 
Hımburg için ve lskadlna vya Balnk 
Penlıl llmlnlonna aktarmuız emtiai 
Tttccarlyo tahmil edecektir. 

!l'ulı ıafsllAt için Galata'da estıı 
Loyd hanında Theo Reppen vapur 

ıccntalıfına mUrıcaaı. Tel: B. O. 2274 

uğrayarak Perşembe Is 
gelecektir. 

Trabzon biri 
postası 

(Mahmutşevltetpaşa) ..,, 

30 klnunue"nl Salı 

Galata nbtı!lllmdan Z 
dalı:, İnebola , Sinop, 
sun, Giresun, Trabzon, R 

kalkacak ve dönü'te Sürl 
Trabzon, Görele, Gir 

Ordu, Ünyı, Samsun, S 
lnebolu, Zonıuldağıı ili 
eaktır. 

A vvalık sür'~ 
postası 

(Mersin) npuru 30 
nuevvel ~alı 17 de Slrkcc 

Gelibolu Çanakkale it 
kayu , Edremlı , Burhan 

Aynlı~'a kalkacak n dör 

Altınoluğa da uğrayacaktı 

idare levazım ambar 

teraküm eden takriben 
yüz adet boş saç fıçı 

arttırma il~ satılığa çı 

mıştır. Kat'! ihalesi 6 1 
kAnun 931 tarihinde 

kıhnacaıtından almak iste 
!erin o gün saat 16 da 1 
zım mlizayede hey'etlne 
mel eri. 

KUTU 
San'atkArlann yuvası k! 

eTVelin 29 uncu pazartesi 
saat beşte açılacaktır. 

Balattı Hızır çavu' mıhıllı 
Meulı sokı.ıtındı 16, 20 nm 
iki bap karglr hane 11tılıktır. 

t Çarşımbı Haıı>amı yanında 

kal Hacı lsmall tf. mürıcur. . 

l~o·w~ 7.ı\77 ,,,-- '"-::-•ı bllr~ınl) piye! il prrd~. (Asahl_Ye 
J · _"\sn kı \eyOl'ltehasmı' •odvll t perde M.,11·uı lrll:!8ur: liurhaneddıa 

..,, y. .. , tKinci ı.;r ~abiliVo1 • '1 

e 1 dol el urdum. Almafto~ ·~ ' · ,ı" Bo o l iı " 
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