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2 nci ~alıiledc 

Tarihi terrika .\bdfıJhamlt 
11arlci ve son haberler 
3 üncli sahifede: 

1- Memlclc:etln kambiyo ih· 
tfyacı temin edlldr, 

2- Cerrahpaşada feci bir 
clıınvet olt'/u 

3 · ihracat c'1yaıı11ı.ın evsafı 
tespit ediliyor 

4 Düyünuumunıiye binası 
satılacak mı? 

6 ıncı sahifede : 
1- Felek· 
2- Hlk4ye 
3- Rom~n 

-

lliyet muhterem okurlarının yeni senesini kutlularken derki 
30 Takviminin son başı değil, bu şehit başıdır: damlarında hepimizin kanı miıtir. Ve Kublaym öcünü alaca tebrik etsin? Yüzümüzü Kublaym bayrak direğine 
kl;rı Kublaym genç Bu bqta.ı ~ hepimizin ba- biribirine karışıp 'aktı. Mene 1931 senesıne hepimiz ğız. Yeşil ve dişi canavarın kwu1an Menemen sahnesi- geçirilmiı kesik batını gö:& 
· stine dÜ§tü. şmdan bir şey kesilmiş gibi, men de yeşil kurt, idealin bir tek ahd ile giriyoruz: bütün keser dişleri kırılacak nİn lekesi silininceye kadar önünde tutarak 1931 vazi • 

.. , Türk inkılapçdarı bıçak acısı kadar derin bir boğazından tutmuş, şah da- -Cümhuriyeti boğazlat tır. kimseden ne şevk ne sevinç felerinize bqlayınız. 
Ür~"inde yer tutan yıl- ıztırap hissediyoruz. Onun maroıdan onu kesmek iste- mıyacağız!. Bu yıl başını kim kime istemeye hakkımız var?. Falih RIFKI· 

GaziHz. 

1u::iyele karşı ihtilal zuhurunda, hazırlanmakta 
olan fevkalade kanun 

bir mahkeme heyeti teşkil olunacak .. 

KazımPş. Dün bütün lstanbul bir kalp gibi ha} kınyordu : 
Yaşasın Cümhuriyet, kahrolsun inkılap düşmanları .. 

lstat,ın hefarafında muhtar itılilwbı yapıldı ve bütün 
~allele'e C. H. F. namzrt/1ri kazandılar 

Dü ..,..,.ı. n eası--- - ,,_.. 
Ankaraya gittı Dün Darülfünun ve yüks«;k 1 

W§il gençliği Menemen hadi-
Dobbahçe sa~~da_ Rci- yecaıi.\ıııısebetil~ duydu~ he: 

sicümhur Hazretle~~ ny~s~ çin toplanaf.retı alenen ızh~r ı 
lerinde vuku bulan ıçtımaa ıştı- lerin talebesi de toplaruşa lıse
rak etmek üzere şehrimize gel- !ardan başka dünkü'-~!; on
miş olan B. M. Meclisi Reisi 1stanbulun irfanı ve imam tam 
Kaznn Paşa dünkü ekspresle bütün ateşli ve heyecanlı genç
Ankaraya hareket etmiştir. Ka- liği de hazırdı. 
zmı Paşa, Gazi Hazretlerine ve- Daha sabahtan, gruplar Da
da ettikten sonra motör ile Hay rülfünunun vasi meydanında 
darpaşaya geçmiştir. Kazım pa toplanmaya başlamışlardı. Hep 
şa, Haydarpaşa istasyonunda sinin yüzünden teessürle karışık 
Reisicümhur Hazretleri namına bir azım akıyor, gençlerin bütün 
katibi umumileri Tevfik, Vali muhaverelerini irtica'a karşı, 
Muhiddin, şehrimizde bulunan gayz ve kin teşkil ediyordu. San 
meb'us Beyler ~le ~irç?k. zevat ki, bu gençlik bir tek vücut ve 
tarafından teşyı edilmişttr. bir tek baş halinde idi, ve bu tek 

Kazını Paşa bu sabah Anka- vücudun bugün bütüiı düşünce 
ı rada bulunacak ve Meclis içti- ıWıi ve benliğini şehit Kublayın 

mama riyaset edec;ektir. 

Kemaleddin Pş. Berline 
hareket etti 

Şehrimizde bulunmakta olan 
ı Bedin Sefiri Kem,aleddin Sami 

Paşa dünkü ek~sle Berline 
hareket etmiştir. 

Polis birl~ci şube mlldiirü 
/brahlm . bey 

hadisesi mürettiplerile alakası 
tesbit olunması üzerine tevkif 
olunmuştur. 

Bu da Nakşıbendi şeyhi mev 
kuf kutbülaktap Esat Ef. ye bi
Jlikaydüşart tabi tarikat men
suplan meyanında gizli teşkila
tın kara emellerine hadım ol
makla maznundur. Kendisinin 
mevkuflardan bir kısmile alaka 
ve münasebeti meydana çıkmış
tır. 

Avukat Hasan Fehmi B.in 
tevkifi 

İstanbul belediyesi avukat
Devami yedinci sahilede 

İstasyonda, K"dtahya meb'u
su Recep, Vali Muhiddin, İs 
bankası lstanbul ıııbesi mUdürU 
Muammer Beyler ile Alman se-
firi M. Nadolni ve birçok zevat 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Gayri m'iibadillere 
tevziat 

30 bin liraya kadar istihkak 
lan olan gayri mübadillere tev
ziat bu akşam hitam bulmakta
dır. Yarmden itibaren otuz bin 
liradan fazla hakları olanlara 
tevziat yapılacaktır. 

Muzaffer Bıy nutkunu sllyleyor 

muazzer hatırası kaplayordu. 
Saat 12 ye doğru Darülfünun 

da hararetli bir kaynaşma görül 
meye başladi; diğer fakülte ta
lebeleri Hukuk Edebiyat ve 
Felsefede arkadaşlarma iltiha
ka gelirken önlerinde: "Kahrol 
sun kara kuvvet; İrtica vatana 
hiyanetin en büyüğüdür; G1!nç 
lik kara kuvveti ezen demir pen
çedir; Gençliğin umdesi olan 

--11!11-11!!!!'!.ll-----•ı Cümhuriyete el uzatan ezilir'' 14 5 inci sahifeleri- ibareli bayraklar taşryan diger 
• mizde Menemen mektepliler geliyordu. Müder-

lıadiseslnln ba- rislerin hepsi birer birer gelme-
tlin tafsi/81 ve resimler/.. Devami ediaoi sahi/ede 

irfan genç/ilf CIJmhurıyet abldul111 çnllll koyı.yor 
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HARiC HABERLE Sulta amili 
Hatıratı..jlil ::: ... -.. _-:--:~. 

•• 
Tahsin Paşanın lspanyol tayyarecisi kurtuldu ! .l\nkaraya ka 

f\lo: 126 
(Tercüme we lktlb•• 
hakki mahfuzrtur.) 

Suikasta teşebbüs 
edenler kimlerdi? 

ihtilalci Franco Belçikaya iltica etmiş bulunuyor •. Şehir bembeyazdır. Yılbaşı, H , 
ahmerin verdiği baloda t sit e Nasihat !. ıı Ecnebi matbuatı JI lngı.ltere.. ANKARA 31 (A.A.) - Karadeniz sahillerinJU 
Bu gün on dört buçuktan net yüksek olc\uğundanıı 

U ı d
. h İngiliz kabine- Fransadan alaca- itib~n şehrimize. kar • dü~- mur halinde tereısüb<,.ı Y·. 

SU urm.az.sa U- s•ın·ın meVkll mege bşlmıştır. İktıst vekfiletı tadır. Son günlere ıdfar·r 
dut haricine f. ğını isteyor rasadatı cev~.iye müessesesi b~ rum ve Kars haval~lnde ıı . 

Tahkikat komisyonunun tesbit 
ettiği eşhas .. 

. 1 gilt t rometreye gore karın kuvvetlı 2 d.. ..ğ .. 1 1 • b 
"Temps" gazetesı n ere- LONDRA, 30 A.A. - ngil- - - b'ld' kt d' net ve uştu u c ~ t . . yagacagmı ı ırme e ır. . . e 

de Mac Donald kabinesının va- tere hükilmeti tarafından Fran- Ayni müessesenin memleke- den ben suhunct nal{• · n 
zi:yetini tahlil eden bir başmaka sa hükilmetine yeni bir nota tin umumi hava vaziyeti etra- sında tahavvül etmekt em 
le neşrederek ezcümle diyor ki: tevdi edilmiştir. Bu notada, fmda verdiği malfunata naza- mur yağmaktadır. JGn, 

"M. Mac Donald muhakkak Fransız bonoları hamillerinin ran vasati' Anadoluda Srvas, günlerde Rizeye 33, T te 
Komisyoqca cinayeti mezku- leri ifsada say ve gayret edegel hüsnü niyet sahih~ bir.adamdır. matalibatından bahsedilmekte Yozgat ve Konya havlisine kar Dörtyola 24 milimetre . 

:enin mütecasirleri oldukları ve diğini, Sofya civarında bomba Fak~t d~ru~te edı:.en .~ş m~vcut ve bunun nazarı itibare alınma- yağmaktadrr. Suhunet 12 dir. düş~_üştür. -:ı:rabzon .v k 
her birinin ayn ayn roller ifa tecrübe ederken t~lef olup "~ro ~eraıt ~aıres~nd.~ h':1sn~ ı;.eı_ı~ye sı talep edilmektedir. Hatırlar- I Anadoluda bava umumiyetle n~ ?uşen yagmur mık'tib 
ettik:eri tesbit edilen eşhasın Armenia., gazetesınde resmı _ve ısal .edılm~.sı_muş~ı~ hır ış~ıBır e dadır ki, geçen Temmuz ayında kapalıdır. rmlimetre arasın.dadıt'jay 
isimleri berveçhi atidir: terc~ei h~. münderiç oldugu- kalliyet ~ukumetı~~ a~ za- verilmiş olan ve bu bonoların ı -- • • • lüy 

Semoil Fayn namı müstearını nu ~oyle~ıştır. • . mand~ ~ır fırka hukı:~e~ ol~a altın olarak tediyesi talebini 1 Heyetı vekıle Edırne gentr ı 
taşıyan müteveffa Hiristofor Lıpa.~ıps: Anası! Ba~1:1':1. bır sr kabılı tasavvur degıldır. Bır havi bulunan son notaya Fran- ı 
M.kailyan, Arnavutkölü müte- Ermenıdır. Boyu uz~ ~?g~~ ge hüku~et ki beyn~lmilelci ve sa hükilmeti gayri müsait bir ce I,lenemen hadise111ha .. 
veffa Viram Şabuh Kendiryan, niş, omu:tarı ~· l'.uzu mudev 1<>syalist umdelerınden ayrılma vap vermişti. Dün geç vakte hadar .. il' 
Belçikalı Edvard Jorris, firari verve bugday benızlı, açrk alın- yan bir teşkilata istinaden ha- LONDRA 30 A.A. - Yeni miizakerede idi muteve ıt ga~, f 
Belçikalı Madam Jorris Anna lı, kumral saçlı, orta~a burunlu reket ediyor ve söz söylüyor. sene bidayethtde cenubi Gal'de izah edecek! 
Nellens, Karl Yuvanoviç, Asot bıyıkları kısa, çenesı yuv~rlak 'rrade-Union~ teşkilatının ~u-. tatili işgal edilmesi 153,000 a- ANKARA 31 (Telefonla) - Edirne 31 (A.A.) ~a 
ı.am diğeri Karabet veledi Oha- §i~mancadır. Bakuda tah?ıl ~-t- kukunu _tahdıt ed~~ .926 tanhlı melenin işsiz kalmasını intaç e- Bu gün öğleden sonra içtima men irticaındn fevka j 

nesyan Trase Yuvanoviç Tor- mış ve on be.ş s~n.ede~be.rı mut'. Tayyarcçı Franco kanunu ılga etmegı ısteyen La- decektir. Meğerki son dakikada eden heyeti vekile, geç vakte essir ve mütehayyiç o 
!:om namı müstearını taşıyan lıasrran kormtecılıkle ıştıgal ey İspanyol tayyarecisi Franca bour Party'yi memnun etmek bir itilil.f hasıl olsun. kadar müzakerata devam etmiş ne gençliği ve halkı J,e 

Ardaş veledi Haçik Kaptan- lemiş ve Rips namını taşımakta nun isminden son zamanlarda için Mac Donald. kabin~ l~be- Bu sırada Lancashire pamuk tir. mütevellit gayzini izh, 
yan, arabacı Sıvaslı Mığıı:dıç ve bulunmuştur. . . . 1 çok bahsedildL Franco tayyare- raller tarafından ıstenen ıntıha- sanayiinde bir gerv ilan edilme- Avusturya sefiri bir şühedanın ruhunu tr 
ledi Sergis Garipyan, seyıs Has Madam Sofı Lıpa Rıps, Mos 'lik •1 . d k h olan bat ıslahatıru kabul etmek mec si ihtimalinden bahsedilmekte- mek üz re cıı ıi:·,i .şo 
ı öylü Yervant Frangülyanjons kofçası Sonya ve asri adı, Mari lb c~ da emdın eFpe meş ur yan buriyetindedir. Fakat kendisi- dir. Hükilmetin cenubi Gal ma- kaza geçirdi ocağında muazzın b k 

S s1 M Z . d' f 1 Alın.an ı ır a am ır. ranco son ıs . d"kka 1 ·· h 1 k d y apartmanı kapıcısı rva ı a- ayıç ıye maru o up - . .. . . nın şayanı ı t o an nunave- den amelesile maden sahipleri azır ama ta ır. 
nok Ümityan, kahveci Srvaslı yalı bir babadan Kafkasyada hareketı munas~be~l: ~~ndin- beli rey usulünü kabul ettirme- arasında tahaddüs eden ihtilafa ANKARA, 31 A.A. -Avus Erkanı harbi bal 
Nisan Ohanesyan cinayet ara- doğmuştu~. . ~eikfu-~ e~ı;.sen den çok lıahsettırdıgı gıbı d~ ısi hiç bir suretle muhakkak de- müdahale edeceği istihbar olun turya sefiri Auguste Kral cenap 
bacısı Mığırdıçm kardeşi Grav- Kafkasya ıhtılfil cemıye.tı a~a- evvel cüınhuriyetçi olduğu içın . ğildir. M. Lloyd George her şe- muştur. ları bu sabah 9 radelerinde Türk müşaviri İzi • pıl 
ye apartımanı kapıcısı Ohanes ~~dan olup Jı:nova. k?mıt~.sıne takibata uğramrş, nihayet hapi- ye rağmen mesai kabinesini~- LONDRA, 30 A.A. - Cenu ocağı nümune hastanesi ve ev- ANKARA 31 (T tı 
Garipyan işlemeci İstanbullu ıltıhakmda Lıpa Rıps e m~kı saneden kaçarak firara muvaf- tacak mıdır. Bunu yalnız tecrü- bi Gal'de kömür madenlerinde kaf müdürlüğü arasındaki mey- Umum erkanı harbi e 
y ervant Honenyan Mğırdıçm olarak beraber yaşamakta ı_se F , re- be gösterecektir." işlerin durmasından endişe edil danlıktan geçerken o esnada lir- müşviri Münir Bey _IFs • 
yeğeni Osep Topalyan, Babı! de r~s~en kansı olup olmadıgı- fak olm~ştur. ra~co nun ~: "Temps" gazetesi bundan mektedir. Sabahleyin akdetmiş ken bir yük arabası altında ka- miştir. Münir Beyiıı, k 
Havze mensup kitapçı Ağya ve- ru bılmıyorum. Mezbure 29 y~- ye kaçtıgı epey muddet hukQ- sonra İngilteredeki işsizlik buh oldukları içtimada patronlarla !arak yarala~ ve derhal nü- Menemen hadisesile ile 
ledi kahveciyan, Avusturya h~s ı şındadır. Kısa boyl';1• ~~Y~ vü- metçe anlasılamadr. Fakat tay- ranı uzadıkça vaziyetin veha- amele bir itilaf elde edememiş- mune hastanesıne kaldınlar~ görülmektedir. ın 
tanesi kapıcısı Erakil, müntehır cutlü san saç~, ı;ıavı goziu, ~- yarecinin şimdi Belçikada bu- met peyda edeceğini ve liber-..1 !erdir. Maden amelesi bu hu- tedavi altına alınmıştır. A~valı - - • ·•-kt 
aşçı Niııan Minasyan, firari kun n kaşlı ufak ..ıııvrıce ~urunlu, ın- lunduğu anlaşılmrştır. Maama- ı fırkası azasından bir kısmmm susta bir karar ittihaz etmek ü- sıhhiyesi hakkında aldı~ız Macaristan in 
duracı Erzurumlu Arşak. Tıb- ce duda~, adeta agızlılyu;:'ar~ fih Franco bulunduğu yerde zaten Lloyd George' dan ayrıla zere öğleden sonra toplanacak- malfunata nazaran muşarunıle: BUDAPEŞTE, 3ile 
biye mektebi talebesinden Ma- lak çenelı beyaz çehre ı guze . A ih il Al • i rak amele hük:Umetine hücum lardrr yh başından ve kolundan sathı Polis müdürü intihar 
nok, Kroker otıeli kapıcısr Fro ı cazibeli bir kadındır. Alman_c~, tahı;ka~a kalkar, ~ne ~ a~t ettiklerini yazıyor, LONDRA 30 AA - Cenu olarak yaralanmış bir kaburga Mumaileyh bir takım~! 

nrk!ld9ryan müstahdemlerin-, Rusça. biraz da Fransızca bılır ı faaliyetıne devam enıe en - bt Gal d • 1 . . . d kemiği ve bir kolu kırılmış ve !ardan dolayı tahkik 
den Bitlisli Manok, yine mez- tahsili mükemmeldir. Matma- sini hudut haricine çıkaracak- Rusyada program sahi 

1 
n.ıa. enam~ ı:ıd~- çrkımştır. Ahvali umumiyesi en lınmı 

kur otel hademesinden Bitlisli zel Robina Fayn ise. kısa b~~1~: lardırrFranco'ya uslu dunnası MOSKOVA 31 AA ._ Tas _P ekararnnın şart. ör' e disebahş değildir. Kaza, şehri- liişiıııtı•. ---••.s 
led" B d b .... k ve sıyah gozlu . . • . . mege vennış . . ah fil' d büyük' .. Boğos Keçeyan ve t . ~ ros esmer, uyu__ . için Belçikada nasihat edılmiş- A'ansı bildiriyor: Komünist miz siyasi m a ın e J 

ve Haçik Ployan, demırcı Pa-, burnu az .buyuk ve kemerlı du: tir {;kası merkezi icra komitesi ki Tahdidi teslihat bir teessürle karşılanmıştır. Dih ha· 1 
b ı r Milto demirci ı.-.anol daklan ınce ve kansrz çenesı · .. b" b' . • . 

şa a 1çe 1 
• • • • lı · · 'k' Franconun bugu • ecne ı ır ribi Moskova memurlarının ıç- Ardı:ar 31 (AA) - Harıcıye 

komisyoncu Mihal, k?'11isAy~nc~ beyzıdvednarAnın yalpıK,ayfkırmasy_ı_,1,ıı memlekete kaçarak kendisini tim;mda söyledig-i bii· nutpkta MOSKOVA, 1 A.A. - No- vekil'ı Tevfik ;;.;tÜ Bey Avustur 
l '" b · lh Kôse rıstı- vaşın a ır ası " - · ih · t ·· b ·ı B h'' · -y nateo ve 1 assa .. · · E · · · · b'li takibattan kurtarmış olması . beş senelik programın ilk ikı se- e munase etı e enese ın sı- ya Hariciye nezaretine gönder-

-~--·SS 

Milliyetin lıtanbulclaZ 
dine memur ettiği hi\I 
yoktur. Her hangi li:zr di, Silv' oriçi, Kari nam musV~- dAılmr. Rusça, Frmenıceyaı ıyaızd~ r tilalciler tarafından biraz hoş nesile birinci üç aylığında fazla !ahlanma lehinde neşrettiği ma dig-i bir f vusturya 

a l nle yad olunan Alfons ı- anca ve ransızc sı . .. h . . k 1 • • - -- • • ..ı, .,<l.- • 
r a Ş b h K d" L'pa- 8 • d' görülmemistir. Cum un~etc;ı - sile tahakkuk ettirildiğini s<!n .~aPgazetesi diyor ki: Bt"'-ı • -

... ........ -
fı 

~_rn a ~ d en ~r~~ ~~ ı ve ıtme 1 
ler bu ihtilalci tayyarecinın son zamanlardaki mali büş!H{{; ko 1 kale Fransanm evvela emniy~ ,. .. 

ıps ~e a ~ To ı ~ps akim kalan ihtilal hareketi yü- l münhasıran sui kast c~d~ mal ı sonra terki teslihat olan tezinin b f'"~ ~ ('! 

~arl u~~novıfçf, Hr~s~ t ~::n~ Çinde ihtilal zünden yapılan takibattan ken- operatiflere !F~erma;eyi muat- . yeni bir tezahürüdür. Bilhassa 1 ~ ~~ ,. --\e;.~. 
kailyanın kızı Robina Fayn ve ŞANGAY, 30 · · - .. sı- ını u. 1 ö .. .. .. ı 1 .~falde bırakmış olmaların 1 gelecek terki teslihat konferan- • -
An ton Foş olduğu anlaşılmış ler tarafından yolun tahnbı n~- affed~mıyorlar .. Y:: ~oı;ınu - .W ~ıeri geldiğini ve bu mliş-

1 
sı riyasetine tayin edileceği ri- ınesı. 

dil, s· 
arı"• 

••••"•"'' po ıs ve "d iıb. 
:di.lmi~tir. Muhterem ha 1 

l 
kuyucularıınızı bir dıha e'. 
ideli buluyoruz. 1 

'\ite ve muteve a ırıs o AA A · d' · k rtarm ş olmasını pek de 'dd'h · ~..... \ 

ve Jorristen bunlar hakkında ticesinde raylardan çıkan ~ır ~or. kı, İspanya :~:ılalcıler;. atsı külatm bertaraf edilmesi icin i- · vayetleri deveran ettiği bir za- FARİS, 30 A.A. _Nazı. 
tafsilat vermesi talep olunmuş 

1 
trenin .. b~~ olduğu k~z.a .so kışı- ~ı ~u:. kanın verclıgı haraı;ıır ma cap ed~n ~edbirlerin alındığını m~n?a B~nesch'in .bu makalesi meclisinde M. Steeg, müsteı:ır .. ••••••ICl',ı'!'.I~~~ 

ve merkum tarafından aşağıda- nin öıumune ve 40 kişının ~aı:ı- ı~t11aıe pek ka?raı:r.ı?J.erdır. söyıemıştır. muhım hır ehemmıyet kesbet- kelerin iktıEadı vaziyetinden {e r{ en1· Ç\Euı 
ki malfunat verilmiştir. !anmasına sebebiyet vermıştır. hıyet verm,ek..'.l'lde vatandaş!~- y b k"I" mektedir. Bu makale, bazı dev- M. Briand'da harici vaziyettn 

. .. . .. Seyyahların bir çoğu kaza dola- Frıır.:-.,;;:ı şohret ve mevkıı- unan aşve ı 1 letler grupunun terki teslihat 
Semoil Fayn mustear ısınım d" . d' . b" 1 k k 1 k f . bahsetmiştir. ıtır 

H' . f M"k .1 ın yısile cıkan ateste ın ın V!!ij ıun oy e az co ararmı~" ma VARŞOVA, 31 A.A. _ M. on eransını gayesı her halde Meclis, hava servislerine a· Anafartııar ıwıraki 
taşıyan mk~~01 °r. d 1 aı yaını··t mışlardır. Sakiler, tret'' etmek sına tahammül edemiyecektir. v,.";_A,M !--·~"''~ .,.,ı~:r+:r terki teslihattan başka bir şey oL 
Kafkasya oy erın e teve u - .. .. .. 0 · · t · · 'tt'-' . f . . tedabiri tasvip etmiş ve Mil MUSTAFA " ı 

. d R d lar ve fidyei nerdllp gotürmuş nun ıc;ın ayyarecının gı ıgı olan hır kon erans halıne getır- müdafaa ali meclisin 8 kanunu 
c?Tiış, genç };'.aşın a _,. u~y~- a ;; 7 .",., - yerde de memleketinde Cümhu- 'etmek üzere bir müddet Pariste mek istediklerini isbat eder. İz-
lıır çok harekatı fesam--· • n'1 • • •• 1 . 1 ak kal kl -'- . . . sanide içtima etmesine karar . 'h .r mektep ıııu Y w ıı: • nyetın tesısı cm c;a ıı;m tan aca arwr. j vestıya gazetesı, konferans reı- 1 
lun~uş bild~lma~eve Tr""-ak Ce- agınur .. enesı geri kalmıya;:ağı tahmin edile- BRÜKSEL, 30 A.A. - Fran sinin daha şimdiden tayini hak- vermiştir. 

• .-- )e 

ve ıhraç e ı ı -y ARİ bil' b 1m· li k · · Cava yanardagıw ll' . ld - v esini teşkil eden P S, 31 A.A. - 1930 se- ır. c? . uraya ge ış ve po s en- kındakı teşebbüslere karşı hay-
a .ımı. <?b.!!auğunu, Jenovaya nesi yağmur senesi rekorunu ANVERS, 30 A.A. - Fran- dısıne Anverste yapılmış olan ret ızhar ederek silahların tezyi LAHEY, 30 A.A. - Mera-

Renkli harit'ı 

".!'.~~e,1ı .!zerine cemiyeti ihtila- kınruştır. Bu sene zarfında ya- co ile arkadaşlarından birisi bu vasayayı tekrar etmiştir. Mu-j dine taraftar olan bir adamın si- pi volkanı indifa neticesinde vu 
iye merkezini oraya nakil ve ğan yağmurlar 1922 senesinde raya gelmişler ve otomobile maileyh, uzun mliddet Belçika- Iahlann tahdidi konferansı riya kua gelen hasarın 100,000 flo- oevıeı matbaatı 
Troşak gazeı.esini neşir ve Me- yağan yağmurlııra nazaran yüz- Brüksel'e gitmişlerdir. Taraf- da kalacağı niyetinde olduğunu setine getirilmiyeceğini beyan rina baliğ olduğu tahmin edil-
maliki Osrnaniyedeki Ermeni- de 10 fazladır. tarlan ile temaslarını muhafaza söylemiştir. etmektedir. mektedir. 

ıtl'••------------------ı••-lliiiiiiılııllllııiiiıı; 3 - Buraada bir ıeyh. - 4 - Sultan Ahmet . meydanmclaj9-=Yunan ulecliıi itilifı-taıtiket,. tqkil edildi:- - ku~u ve itimat rey: ..,~I~ · • • l 4 - Mali vaziyetimiz ve paramı- kadınlar bir mitine yaparak intiha_p 1 ti. 4 _ Kıtaatnn12 Ağrı dailannı i:ı- ( - Batvekil ıeclıate~ 
SenAni~ f;r .. ~ '"'~.. zın istikrarı baklanda Baıvekil ve h_akkını veren biikümete teıekkür et· TEMMUZ 930 . ga1 etmek üzere harekete geçti. ce'op verdi. . .ne 

--------------------------· J Maliye vekili Mecliıte izahat verdi- tiler. · 5 _ Yeni fırka lıtanbula bir ıube 4 - lıtanbul eledıye 0 

G 1
• •• k'"' ler. . . 5 - Ş':"ket B. iım~nde biri Anka: 1 -;-,Şark. b~d~dum~ ~yazıt açh. na :ıaşlandı.. ıa 

~ d / 5 - Paramızı korumak ıçın kabul ra caddesmde muharri Va. Nu. Beyı bavalıaınde ırticaı ve ııyaaı bir ll)'IUI 6 _ c. H. Fırkaımın riyaaetin- 5 _ Y enı fırl prop41u eçen sene ur ıye e edilen kanunun tatbikine batlandı. vurmak isterke? Ak§UD idare memu· hareketi ba!ladı. .. . . de tebeddül beklenemiyeceği ilin edil aanc.ık ~şlannd~ı çfe 
6 - Sab.k Afıan kırab Amanullah ru Şevket Beyı raraladı. 2 - Maliye mutehauıaı M. Riıtiıl eli. ra aebebıyet verler. ,e 

d •• d ı ld ? lotanbula ı~di. . . 6-; l~tıaadi ııroırramm eıaılan raporu neıredil_di.. • 7 _ lran, taleplerimize menfi - . 6_ - Samsun.\.n~v~i.ı 

Ve Unya a ne er O U 7 - Gazı Hz. lzmıre hareket etti- neıredildı. 3- Şarktaki aailere inam müııala vap verdi. lihli ve Amaıya çırlrı,t.i. 
e ler. 7- Sabık Adliye vekili M. Eaat ret ıöaterdiii anlatddı. 8 - Yeni fırka için doinadan ölü kaydedildi. ~·: 

8 - Hakimler kanununda tadili.t Beyin avukat H. Rifat Bey aleyhinde 4 - lrana bir nota verdik. yor rivayetleri meydan aldı. 7 - C. H. F.er 1crdlll 
. . . yapılmak için yeni layiha hazırlandı. ki davası görülmeie baılandı velS ma 5 - Şakiler Ercit prlanda büyiilı 9 - Sivasta ilk ıimendiferin ıehre ekseriyetle intiJıatı ka.ı 

(19~) senesi ~Ü~ gece scat raflar teatı ed.ildi. . . MART 9.JO: yua talik edildi . lıir h~~e uğrad~. . •·armaaı veıileoile mer~im yapdclı va 8 - Yunan Ji".ı:kili 
?4 ten ıtıbaren tanhm malı ol- . 7 - ~'Y? al~n. tanzımıne . . MAYIS 930· 6 - Zı\ftn dere11ne ı~brdan ta· BaJyekiJ lımet Pt. Sıvuta pek mü- loı, Macar Ba~kılı K1t 

B .. lDJl . . 'lk aıt tedbirler ıttihaz edildı. 1 - Gazı H:ıı. lanirden Antalyaya .. ~ . . kiler kimilen imha edildi. him bir nutuk irat etti. Anlaıraya gel.h". 1 
ugun, ıenesınm 1 ~ ltalya velihah evleneli. vaıd oldular l - Fırka erupu hükumetin ilrtı· 7 s· - irt. • • ,__ L_ __ ,_ 9 T·· -•- . ..,,_ ·· A ı d b kt ğ 1 • di • . . . . - ıyası ve ıcaı ""7am mınoKe EYL"'L 930 _ ura • unaıı ı...-: ur. !' .;a a mı ı nnız 9 - lıtanbul banımlan Darülfü- 2 - Gazi Hz. Anlaırara ndet et· aa aıyasetinı taınp etti. tinin hitam bulduğuna dair reuni bir u : le imza edildi. 

bir senelik zam~ :11arfmda nunda toplanarak tasarruf mücadele- tiler. 2 - Mahmut Eaat - Haydar Rifat teblii neıredildi. l - Fethi 8. -.hur lzmir..,...... { 
cereyan eden yak'aların l:!l a'lÜ· "'. ı~i.-ı k"!lcl!ferincı konferanalar ve- . 3 - H~ilmet Düyunu umumir• Beyler muhakeme~iıı;ıe devam _edild~ 8 _ HükUmeti, hudaduaı taıhih!. tine çıktı. . • . TEŞRJN•": St!Nrv" 
h • 1 · · k ·ı · · b'ld. nldi Ye rerli mallarından modeller yı daft etti. 3 - B. M. Meclıuııde Maarif veki· ni (randan talep etti. 2 ..- lmıirde mueuif lıamlı vak'• . iti _ !m ennı arı enmıze 1 ırme- göıterildi. 4 - Yeni belediye bnununu li Cemal Hüsnü Bere bütçe müzalıe- 9 _ Harekihn ikinci luıımma bat- lar oldu. l - M. Me.&ı Al e 
"l faydalı bulduk: tO - Türk • Yunan miizakeratı Mecldte müzalı:ereaine hatlandı. resi eanaamda hücumlar yapıldı. landı. 3 - Gazi Hz. Forblar kartumclalıi hetladı. . ~ ta 

l lıetladı. 5 - Kadmlanmızın meh'uı inli- 4 - Şarkta Şeyh Saidin oğlu, bir 10 _ Ankara • SıYaı hattı üzerin YUiret)eriai izah ettiler, 1 2 -. Gazi H. 
KANUNUSANi 930: 

1 - Devlet Banka11 için tanzim • 
dilen M. Şah bn raporu Baıvekilete 
takdim edildi. 

2 - latanbul vilireti ile Şehrema 
'1etinin tevhidi etrafmda tanzim edi
len proje Mecliı encümenine verildi. 

3 - Bir iktıadi program için ha· 
nrlıp baılandı. 

11 - Beyoğ-l1111cla 10 ev ve iki a- habatancla rey sahibi olmalan karar- feaat. haınrladıiı aırada yakayı ele deki rar ferıiyah bitti n hat SiYaaa 4 - Airmm brb zia o leri lataatr 

1 

rat ettileFrethi. . E Medi.;' 
~ randı. laftı. ""'eli. vardL aıızm eline ıeçti. 3 .--:- . 

12. :- Her tarafta rerli mallann 6 - ~car Hariciye Nazm Anka- HAZiRAN 930: 11 - Irakta ela huı çapulcu etk>- ~ - Millet MeclUi ictimu davet

1
ıa:-'..'::_ ';! P.kaıı ~ F 

tethirine başlandı. rara geldi. 1 - Ali ikhaat mecliai açddı ra hareketi cöriildü. edildi. · . dı. ' t 
l 3- Fırka divam Gazi Hz. nin ıi 7 - Gazi Hz. Macar Hariciye na• 2 _ latanbul köprü müruriyeai 12 _ Edimede büyük bir baqa 6 - K•hinede tehecldiilit oldu. TI~eamM.ba.:i· . el&' 

yaaetinde toplandı. aırmı kaltul ettilw. lcalktı. oldu. Adliye, lktıaaL Nafta Maarif vet.ilet B - l ıam ıılll er 
14.-:- 8' bü,.ük devlet an•ı;:;Q. ~ - lımet Pı. matbuat h•kluncla 3 _ Haydar Rifat B. hapsedildi. 13 - lran hükılmeti haduttalı:i ha lerine yeni tah•i.r~er geldi. . . müi."t:;~) l~~·:li: 

!-hdicli tealihat lconferan• Londracla talti."klr beyanatta bulundu. -4 _ Kibrit inhiaarnu iıtiren yali zarar ve ziyanından bahsederek 7 - M. Mecli~nın feTlaılide içti- • M ...... "tanı.i 
ilk defa toplandı. N /SAN 930 : ~pla itilif haıd oldu. bizden tazınina~ istedi. auu çok hararetli oldu. yın h0 . &. ~ .. 

( •·- 8 v_L, • .,.._ ___ -----" aaret · •lr ~ .. 
ŞUBAT 93 . 1 - rak Harbiye nazın Cafer P1o ş - Gazi latanhua ıeldi - ........ ne ,...,_ ........ . · 

O. Anbrara geldi. 6 - Devlet hankası lıan~nu kabul AÖUSTOS 930: 9 - Yeni kabiney~ t~şkile gene la. d~. Sa ;do.~ 
1 - Sabık Bahriye vekili lhaan B. 2 - Yeni tekaüt kanunu bereli .,. edildi. y El met Pap memur edildL fnın aonu di'. 

içti- hapiaaneden çıktı. kil ··zaı. •-L• . . .. l - eni çimiz Tahrana gitti. TEŞRiNi • "EVV eshe ...,_ "" . . • ece ma ere ve~ edildi. . ! - Türk• Yunan itilifı M. ~ 2 - Hadudumuza Suriyeden de • EL 930 : 6 _ Serb.,ıt Cüınlı 

4 - Milli tasarruf ve iktıaat cemi 
eti lıtanbulda faaliyete ıeçti. 

- Lahey konferanııı.., ilk 

ddı. l - HükUınet proıraıru etrafında bütün ıeıkiı.tı ile tıitt". 
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m•~etin kam iyo ihtiyacı temin edi di 
--...;:::::::.:...;:: 

_ e l knıbiyo Kürkçü başında feci Kongre 
H , olaca}? K~orsiyom 2, 5 bir c_ İnayet oldu Ziraat kongresi için Belediye ile defter-
t e~ U nmr ,-yon .isterlin raporlar gönderildi darlık arasında 

. runu m_..,. e 
!~~~: .. ı satılacaı.::.. 1?. salın aldı Bir hizmetçi kız yüzünden bir kişi ölmüş Ayın beşinde Ankarada açı- ihtilaf 

Yıldız Ekonomi 

ihracat 
Eşyamızın evsafı 

tesbit ediliyor 

' 

ft{) k k d lacak olan ziraat kongresi için -· _ 
süb y, ıarafr:ıdı A:onsorsiyom döviz alışları- i i işi e ağır Surette yaralanmışbr ticaret odasından bir rapor is- Yıldız binası hakkında evvel 
c ktlar ~rdarlık b k d 1e: devam etmektedir. Bu hafta tenilmişti. Bu rapor Oda rapör- ce Maliye Vekaletile Belediye İstihsal ve ihrar maddeler 

• lınan sa 1 U U· rf d bo üh" • 'k . . . 1 • al.ınde binasI hazin41ı.bına za ın a ~saya m . ııı:ı mı • Dün Cerrahpaşaıda Kürkçü 1 törleri tarafından hazırlanılmış arasında mevcut mukavele fes- mızın temız a ırup, temiz satıl 
!• de! ~ttiriJıniştir. lrdar- tarda kambıyo .arzedilmış'. ve başı mahallesinde çeşme soka- , ve İktısat vekaletine takdim e- hedilerek bina, ikinci bir muka- masmr temin maksadile teamül 

na ı pm ııatılmaSiltaftar b~~an takri~ lOO hın İs- ğında oturan kömürcü Hasan 1 dilmiştir. vele ve cüz'i bir bedelle tekrar halini alacak bir takım formül· 
tmek;:;ak fiatleriik ol- terlını konsorsıyom tarafın • efendi ile Bayazıtta Sovanağa Gene ayın beşin:1e Ankarada Belediyeye verilmişti. Bu ikinci ler tesbit etmek üzere ticaret ve 

h k
'k• '-""'- . dan satın alınmrştır. Kon- mahallesinde ikamet eden re- açılacak olan Ziraat sergı'si mü zahire borsasında yapılan içtı-ır. n, a ı ı ""-enn- . fmd • mukavelenin bazı maddeleri ü-

33 l t 
. b 

1 
ani sorsıyom tara an agustostan J.i memurlug-undan mütekait A nasebetile de Ziraat sergileri malara dün de devam edilmiş 

, en u ameyr a- · ·ba al d" · 'k zerinde de Defterdarlıkla Bele- · 
t H k

.k. f" tt .
1 

ıtı ren satın ınan ovız mı - li efen<li ve mahtumları Kemal · hakkında sergiler komisyonu a- tır. me rer. a ı ı ıa mı· 
2 5 

.1 1 ·ı· 1. diye ar d "ht'l"f ktı-zon ~ k d d tarı , mı yon ngı ız ırasına ve Ihsan efendiler arasında zasından Daniş Beyden bir ra- asın a 
1 1 

" çı gın- Dünkü içtimada da huğda 
r mi .ba tr bı.r. aıU d' yaklaşmıs bulumnaktadır. Hasan efendinin. hanesinde hiz \ \ por istenilmişti. Daniş bey ra- dan bu hususta Defterdar1ık, üzerinde tetkikata devam edil-

tı ar a ın e ıye . larak buln 16 l - Maliy V k"I t" .. t.... . b" kı . k dır;).ayet dairesi azı da metçı o . an ~aş a 
1 

j porunu hazırlamıştır. Raporda e e a e ıne muracaa ..... mış ve ır ta m yem ararlaı 
- r Avrupaya gı" decek nnda Kadriıye namında hır kı- sergiler mahalli umumi ve bey- miştir. -·---- ~ _ ittihaz olunmustur. Dünkü içti 

Luyor. zın Hasan efendinin evindtn 1 nelmilel sergiler vasıflan ile maa şehrimizdeki zahire tacirle en .... ıd eli t l b • 1 , k ·1 A Daru''lfl
0

İnunun tamın" • . . . 1 1nm a e enm evazım1 bazı eşya kaçırma suretı e - üç kısma ayrılmakta ve •er bi- n ıştırak etmi lerd"r. 
disef.i yağ~urdakırköy Avrupaya tahsile gidecek 0 _ li efendinin hanesine ınçmak ri hakkında ayn ayn tafsilat ve Darülfünun emaneti Darülfü-ı İçtimalar deva.-n edecektlr 

_!JhattI c;van'1}dırım lan talebelerimizin yol ve seya· yüzünden bir kavga olmuş. bu · rilmektedir. nun binasının tamirine karar ~ğer ihraç ı;naddelerimiz üz·-
gay~f fakat hasa apma- hat levazımının, bavul, elbise: kavga neticesinde kömürcü Daniş Beyin raporu sergici- • . nnde de tetkikat yapılacaktır 

ecel'. . .b. d . • al Hasan efendi ınaktül düşmüş- 1 !ık noktai nazarından çok ehem vermıştır -
ve saıre gı ı aımı eşy arının tür. Ali efendi ile kömürcü Ha 1 T k " 

.A.) ~ankaya ir yerli mallarnnızdan tedariki i- miyetli görülmektedir. Bu hu- aşme tepte uç ev Çikolatalar içı'nden ikr .. 
fevkali . · h"'kil ta f d 20 b" san efendinin biraderi Mustafa j 1 susta ba~karapor hazırlayanlar d .. 

. llrtaşta ekmbası ka- ç~ u .met r~ 11? ~n ın ağır surette yaralanarak Cer- ' yan 
1 

miye numarası çıkmayor yy1ıkç ~~ml"'·' mı"l"'n -oldu- !ıra tahsısat verılmıştır. Bu tah 

1 

~·ı.... h ta.h . k ld 1 da vardır. Daniş Beyin raporu-ıı, cuu " · tı tedariki · d r .. ! .. paşa as anesıne a ırı da İktısat vekaletine arzedilmiş Dün saatll,30 _da Topkapıda Ufak çukulata paketlerinın 
.ıa_ . ıh Emak bama veril- sısa nl . lı~tep ~ ·ıenb. eşl.yka mıştır. tir Taş .• mektepte hır yangın "*- ı' ~;ft..:ıen sen· halı'nde resı"mler 
ını ız ve ma z~m~n~. ıs sı ı .~ ıt ı - KatiL!erdıen Kemal efendi · __ ·----- " _... 
unu ti _

1 
d te sanayı bırlıgıne tevdıı ve eş- k' akibinde ve İhsan efen- M ht mış, uç ev yanmıştır. çıkmakta ve bunlar muayyen 

..iııii .şog u aparnı a sa- la b" lik t ·ı ed 'ki va a u ar t b' 'k b" .k .. zm b kanlmıştır ya rıı:ı: ır . v~-ı ası e t an di de aıkşama doğru derdest e- tfaiye yangın mahalline gel, ır mı tar ın tırıldiği takdir-
Yalova J tekarrur etmıştır. dilmiştir. diği zaman bir evi tamamen de, alakadar fabrikalar tarafm-

\T aridatsız kalacak Cinayete müddei umumi mu. İ t "h -b--t ---d"" - b•tt• yanmış olduğu halde bulmuş- dan mu~telif ikramiyeler veril-
bul Ziraat lrü Tah- avinlerinden Abdürrahman Şe- i O l a a ı UO 1 ı tur. Terkos musluklarında u- mektedır. 
alovaya git, orada e. "' • cemiyetleFİ ref B. vaziyet ederek tahkika- · ı Maktul klJmflrca Hasanın H. fırkası zun müddet su bulmak kabil o- Fakat son zamanlarda birçok 

Pılmakta <>ısf lt metresi Melek H 2- Melek H.ın paketi d · km k a şo- Sermay,,leri 1500 liradan faz } Jd lamamış, civarda bulunan çeş· er en resım çı ama ta 
1 (T tı dolayrsiazisi ~ol la olan c•-ıafrn ticaret odasına kızı Ulviyr H • .1 - Vakaya sebep namzet erİ seçi i me hazinelerinden ve sahrinclar· o~d~ğu görülmü.ş ve bu hus.usta 

.:;ıe kalan ,.;&o. olan hizmttçl Kadriye H Dü ki k" tl · 1 tır Ş""" haınbi,. :.-''Il zarar- kaydedilmeleri mecburiyeti var · n bütün mahallelerde muh dan istifade edilmiş bu yüzden şı .. ye er çoga nuş · IJ<il• 

Bey fFsbit ile mt olmuş- dır. . . _ tar intihabatı yapılmış ve her d _ ' .. • yeder haklı görülerek nazarı 
Beyiıt köylülere tlan taz. Bu kabil esnaf ticaret odası- saikasıle !en:ı bir vak:a ol~cogı tarafta Halk fırkası namzetleri e h~vanın yag~urlu .. ve ruzgar dikkate alınmış ve halkı aldat-

isesile ilecektir. _ ~ in~ı na kaydedildikleri takdirde es- / nı anladı~ı Clhetle Ali ~eyı kah 1 kazanmışlardır. Ekser mahalle- sız 0 masına ragmen uç ev yan- mak demek olan bu hareketin 
• ın fenalıgıtgmen ı- naf cemiyetlerine kaydedilmek- v~~.en çagırtmıııtır. A~. ~f. ~~ !erde eski hey'etler ipka olun- mıştır. ö~~e geçilmesine karar veril-
:-~tedir. ten vareste kalacaklardır. Bu digı zaman Hasanla goruşmuş muştur. Terkos musluklarına su an- İ ıruştır. Yapılan tetkikat paketle 
ıstan inşaat ya2 ilkbahar yilzden bazı esnaf cemiyetleri- ; ler. Ve güzel güzel ayrılmışlar HOCA PAŞA MUHTARLIGI cak 11;t~ bastınldıktan sonra. 1 rin küçük esnaf tarafından us-
TE, 3ilerinde ileıecektir. nin yalruz müstahdemlere mün drr. .. . Sirkeci nahiyesi dahilinde Ho gelmiştır. Y~gm H8:san efC?dı talıkla açılarak icindeki resim-
intihar hasır kalacağı anlaşılmaktadır. B~un uze~ıne .saat 21 r~d~ ca paşa mahallesinde icra kılı- namında bir zatın ~vın- lerin alındığı, fabrikaların da ııe 
ta~ m ~~n Müstahdemlerden temin edi- Maktul k(lmOrtO ,1aıtul kilmllrcü d~erınde >.Iı B-:yı~. Y~_nma ıkı nan muhtar ve ihtiyar heyeti den ~aen mangal devrilmek riyi tamamlamak için lazım ge-

tahkikµ -.U. lecek varidat ile cemiyetler mev Hasan t/. nuı yaralanan kar- oglun~ .alara;Jt k~uı::cu H:asan int!habmda birinci muhtarlığa suretile çıkmış, ve _maalesef su len resimleri az gönderdiği an· 
·-- -·-tf cudiyetlerini idame edemiyecek Jtşi Mustafa t/. efendinın e'Yme gıtmışlerdir. ibkaen H. Fır1<ası ocak reisi E- b~lunma~ı~.~tıle ha~; ve- !aşılmıştır. 

•-•.ssesa İnİye leri için bunlardan bir kısmı- min Ali ikinci mıihtıi:lığa, Gü- nleme~esı, vuz_u~de? ~~-atle Binaenaleyh eı;asen burada 

1 ki 
h'd" d . . ta başlamıştır • .Bu hususta yap Burada Ali B. Hasan efendi· ustan oteli sahibi azalrklanna teves. . su ed. erek ıttısıın. n ... ~-: ter- !:nal edilen bu çukulata fabrika-

ka 1 arc,·ışladı nm tev ı ı üşıini;'r>'l-tedir. ........_._,._ .. Kömü" . ye sen ikldei>ir bizim '!Ve geli- lik N f R f " Maamafih hen· tahakkuk tığımız un ...... ata gore: r da eczacı Ali Rıza, fırıncı Salih . çı azı ve aşıt e endileı;e !arının sahiplerine tel:ıligıit y .. -
-ıssesatı diımüdiriye- ve tekarrür etmiş bir şey yok- cü Hnan mndinin evinde biz yorsun ve bu gıünde bizim eve otelci Şevket, Şükrü ve lokanta aıt ~ler de yanmıştır. Polıs pılmrş ve resimlerin çukulata 

tanbuldıiııan münatile hazır. tur metçi olarak bulunan Kadriye gelmiş ve ailemi teiıdit etmiş- cı İsak Levaton Bey ve Efendi- tahkikat yapmaktadır. ile yaldız arasına konduktan 
ettiği. ~r. tacı tamir · y Jb namındaki Jı:ız, bundan bir ay ain demiştir. ıer intihp edilmişlerdir. Halı "h b sonra açdamıyacak ve açilsa bi-
~ng> •• 12ı camileramirat ve 1 aşı gecesi evvel Hasan efendiye ait yüz Bmıun üzerine Hllflan efendi Muhtelı"t--m· übade-lede l raca yanyanya le bozularak bir daha kapanamı 

Iemiz!ik Jnaktadır. Dün yilbaşı idi. Bu münase- lira iıle metresi Melek hanıma kardeşi Mustafa Ef. iıle birlikte indi yacak tarzda kapatılması bildi· 
dil, süpürge, ~ gibi nok- betle Beyoğlundaki bütün ma- ait bir altın kol sutı ve hırka- sokağa çdanışlar Ali B. le oğ- Yil başı münasebetile muh- rilmiştir. Diger taraftan küçi.ı 
an ,.. ikmal maktadır ğazalar dün sabahtan ak_,..,,. aını alarak Ali beyin evine Jta: 1u Kemal "'-· Hasan ve Musta telit mübadele komisyonu cu- Son zamanlarda balı fiatle- esnaf arasında bu harekete de-
.ili - • ,,..._ H -~ d" il -.. ~,. rt · ·· ·· k d k lı rinde mahsüs bir tereffü husule 

ve " ıb. b" d kadar oyuncak ve saire gı"bi he- çıyor. asan .,..en 1 e me .. ...ııı fa efendilerin üzerine bastonla ma esı gunune a ar apa o- vam edenler de görülürse, tec-
rem a 1ıp lDI epo M lek H Ali Ef n'n evine gele Jacaktır gelmiştir. Bunun sebebi İran 
. d h e' diyeler satmakla başa çıkama- e · · 1 hücum etmişlerdir. o sırada · halı reda ziye edilecektir. ır • a ,apılmı'.ak mışlardır re1t Kadriyoeyi ve emanetlei bir bir köşeye ııalııh bulıman Ihsan Va.purcular ~emnun ması1:;~a tının azalmış ol- K 
1ımı.-111Crii"yece ba' ahşap bi- Bilha~ Beyoğlundaki bü- kac; d~a istiyonlar. A:li E~. ve Bey de elindeki kama ile Hasan İntişar eden ycnı oktruva ka- atil Mehmedin evrali 

1 

ill!ı!Dtı,,,,. hiç bir sıe depo a- tün bar ve zevk yerleri birkaç 
1 
zevcesı İffet.~- Kadnyenın nü fend" · ·· · yiirümü f nunu vapurculanmızm memnu- Halılanmız üzerinde ihracat Geçenlerde Kalyoncu kullu-

E 
müsaa6ilmemesi gün evvel hazırlanmışlardı.1931 I f:ıs te~eresını ve bavulun"? ge :at ~;:ı;nu~f::ndini m~af:= niyetini ve şükranlarını mucip muamelesi artmışsa da bu mu- ğunda 17 yaşlarında Dimitri is

ıf'.'1 tlann ~derpey or yılma giren müşterilerini celbe-: tınn:~ı~c~. fal~rının venlme a ederek İbsa~ Beyi omuzun- olmuştur. Çünkü kanun Milli amele uzun zaman işsiz kalan yeci Mehmet hakkında altıncı 
",!;'l ldmlmaırar altına debilmek için türlü türlü eğlen 1 yecee;ını M?Y 1 '.ı'.0r ar. dan yaralamıştır. vapurlarımızla merakibi bahri- hah tüccarlanmızı tatmin et- minde bir çocuğu öldüren tesvi 

llu
!T ur .. Bunil"-ka içı"nde celer tertip etmişlerdir Bun~~a.herınke dHasan bEf. lk' . .. d kra İh yeyi Gümrük resminden olduğu mekten çok uzaktır. Son ay zar istintak dairesince yapılmak-

ki - B . · . evvelki ....., ar a aşı ara acı ıncı munazaa a te r - . . !< rac~ otu\hşap bina . u sen: ?e. hır çok kımseler , Kftzım ile Ungada bir meyha- san efendiye hücum etmİ§ ve maktagıbı oktrud vadan da muaf tut- fmda halı ihracatımız 283316 ta olan tahkikat hitam bulmuş 
ledıyecelli bir kon- bılhassa hinstıyanlar yeni yılı nede rakı içerek sariıoş olmuş Hasan efendiyi (l7) yerinden • ır. f" kal dı lira tu~uştur. Hal_buki geçen tur. Evrak Ağırceza mahkeme· 

ülakdında bulWuıacaktır. sa~a.ka~ eğlence yerlerinde ive yalnız olarak aksama doğru yaralayarak öldiimıüştür. Canh ŞO or ya an sene aynı ayda P';yaumıroan sine verilmiştir. 
-

1 
\>e birliingresi geçırmışlerdir. • . 1 Ati Beyin evine gehni6tir. Ve, hadisede yaralanan Bundan bir hafta evvel Ha- Avrupaya 553,ss5 liralık halı Mektebe müntehi 

ar t11 Türk Ta~irli»ı id• .. ~e 5:1at tam on ikide vapur' Hasan Ef. 'karşısına çıkan Ali B. iıl.e Mustafa Ef. Cerrah sanpaşa karakolu önünde Sirke satılmqtı. ;........-~ ııtinclen: •• duduklen çalınmış, ve bazı kim Ali B. in ailesi ve kerimelerini paşa hastahanesine kaldınl ci Topkapı hattına işleyen tram Bu nisbet halı üzerindeki ih- yollann tamiri 
Ruşe_11 ~be Birliğiıgresi 

2
_
1
_ ~l~r de tabanca atmışlardır. Bu tehdit makamında bıçak, ustu- mıştır. vay vtmanı Mustafa Arif efen racat muamelemizin yüzde 50 - Son inşa edilen yeni ilk mek-

ı: 
1 

hta na günü ~ de Türk ~bı eşhas hakkında, polis ta- ra ve kama. hatta tabam:a gös- Mustafa Ef ağır yaralıdır. diyi ağır surette yaralayan şo- 60 nisbetinde azalmrş olduğunu tep binalarından bir kramma gi-
.. , .,,,, la içtima ceğinden kıbatı yapılmıştır. terereık tehdit etmiş. Ka<lriye- Ali Beyin yarası ehemmiyetli för Sadeddin firar etmişti. Za- göstermektedir. En son hafta- den yolların bozuk olduğu gö-
...... Wıaslann te~ rica o- M b " nin almıs olduğu para ile ema- değildir. Hasan efendinin cese bıtadan yaptığımız tahkikata nın halı ihracatı 1000 lirayı geç rülmüş ve bunların tamirine ka-

~aş ugun netleri ve Kadriyeyi ia<le etme di morga naklediılmiştir. Katil- göre carih şoför Sadeddin evvel memektedir. Bundan maada fi. rar verilmiştir. Bu husustaki ta· 
ey: ,.~li: an reısı: Eteın cek~;numı maaş bugün verile- !erini. söylt;miş~ir. . • ler.d~ l?san ve Kemal derdest ı ki gün Hasköyde bir şoför kah- atlerde de mühim düşüklük var mirat Haziran nihayetine ka-

l fecliıt ne bıiOilildlla . ıeri l ~ -. ---- - - . - ~ Alı. ~e .~ ailesı . sıır~ l~, e<lıln:ı~'.'I".. . - 1 ~nde_ de~de~~ e~ilti~ - _<hr. ~ dar bitmiş olacaktır. 
1 ol~ye"okat, Samal~'lret ~- Hz. Dariilfiinunu :oya- Hançte neier oldu? i."~dı... .•. 1 ıdı. B_a~ta Almanya olchıiu ·~eoi ohnu,tur. Karo! iami zikre. bdrr. Ahnan intihabatında .Dilli ...... ,ken Amerika-... olup bitenleri_,_ 

ıa ııittiler .,. ı.r.ı. tetllİ· 12 - Baıvelölin kötlıünde müh' Geleliın harici vekaiye: knle:ed:!ler '.""lllup devletler ıı"!ip ııe clilince bi~at bir roman yafamıt olan yaliat elenilen Hitler fırkuı büyük bir mak imkinAZclır. ATnıpa itlerine ı.. 
l prop1lunclalar. bir içtima yapıldı. ım Geçen 930 senesi harici vekayi iti- lar tamirat,, namı~~· bir çok bu pren~ın ~ce~alannı batırt-- muvaffakıyet "-anda. Hitler .,.. t.,..f rıfllU'Clıimı aöyleyen Amerikanm ne 
dı-t çfevfilı Rüıtiilıı riyasetin! 13 - Gazi Hz. Trakya ..,..ı.atine barile zengin midir, yoksa kıaır ını ~ara vennek mecburiyeti.de kal. mak bbil deiılcli.~. ~~aın~. ka- ~rlan Alm~yayı bağlayan muahede yapbğı Avrupalılar için daima -1r 
ıer. ıeyet talıdicll ~t koııfe. çıktılar. oldu?.. Alın . lan taç v.e tahta ıonl~un ""'.dili ka- yı, Young ı;>linmı yırtıp atmak iddia la taı.ip edilir. lıte 930 tepiniıeni•ia 

n.~n~v~i_ttiralr etmele., Ceuev· 14 - lamet Pata. Fethi Beyin ıu- Vukuat ve bjcliMt hiç dnrmadan yii sürdü. ";!aZ.,. ~ı;~.w;: ::Jd.:!iai:!d!:: :h:;.k': j=.d~I Hıtler ve ~r"'.'.m. g~· de ~alan ~ntiha!'-t likaycli ile ııöriil-
çırln,li. al takririne M. Medioinde • nidüğü için 930 ııeneıinin •z vukuata kt Fakat zari . . . . . • . • . e ı manyacla mailubiyetin ınti- mecli. Meb uoan mtihabab tamıuna, 

iiilôunetimiz lı · d" • c:nııp .,.,. h"t ld ~... ·· 1 ek ·· kild" ç~ '· pal'IUUD • • ahnm~aı ye nyetindeydı. Minumm oglu Mite! kamını, almak arzuaunu besi-·'"" ayan intihabı kıgmeıı yapı' ı. N~ 
• nu u-mı ı. !" ı o UC-•lU soy em muş ır. rıne Almanyaya mulrabil menafi göa. tahta çılaınlch Fakat Karol ki' . . ·-· . . • _. . • • • • 

. .er ,.,..d,ltıne -~ 15 - Maliye ftkili Saraç oğlu Şük Diger mcmleketlerdo de onlar için tererek ödettiribwi ai .....m, . ymnd,. bi ııeçen ııe 1" ınde tefaır. edıldıııı ısın bilhaauı timdilıi camhur. """' Mr. Hoo••• 
l>ab b:ı\ M. M·cbatnı,b••li' nii 1 rü B. iatifa etti .,.. Abdiilı..lik B Ma !*k mühim vak'alar olmuıtur. Fakat lıt y plim Cıe.. "tilif bu O - ~· r tanare Fran...ı.. endite uyandımutbr. fırkasının aleybınde çıiamfbr. 
lı>:ı:W1i 1...,,....., hedildl. lire vekili oldu. . ıbiz lıuradlı '.'JO v~yiinin ~ ai~ maı..:tıa: edildi. You..: plim ı.eı.arı"'::::~J~ l~ Y~t~ar- INGILIZ iMPARATORLU • 

K\NUNUE~ 18 - Denit Metı-t iaminde de be~~- muna~t ıtilıarile 930 ııeneai ıulıatmda bt'i mabiyetini eli Romuıyanm hiilriimdandır 'B' ÔU FRANSIZ KABiNESi 
-:.... ıtit:: • Hz. T • "J.. 930: rir bir Jolıa, .tb lıacllır a.........U. /Z' :brı::::. t;:,°1:.'::z. batlılanıu aldı. Onan isin tamirat meaeleainin vak'a hariçtebazı -1eketlerin' ~ 930 tepinievvelinde 1-clrada lngi 930 aewinin en mühim lıir ••a 

..azı. "'\m lıtanbu niaadan M- ıolmelı haUo k•' a lıöyl~ bir itilifa lıait.- da 930 !"•İni uyiındsnmttır. Fakat bu enclİfe tiz imparatorhd& konfermıaı toplandL u da Framadoı Tarclieu hl" ·n•n 
ettilw. 1 clilerine iltihalaı davet ettiler. B.ı .._ on bır ueri ..ı•eılel-iliriz. leri bealeyealer hızla bir .., yapama Bu ı.-fenm Dcıd •0-ı •• ile..,. va- ayım meclisinde ditmesi oldn. 930 

··:S~Nlamet ::!' ~ F.tbi inlerin üzerine tek bat- yüriiuıelı BAHRi TAHDiDi TESLI- iSPANYA DIKTATÔRÜ mıılardır. -olıml..pt-mildleadimüna.. ~ı;ıaevv~inde düt~ 1.:ardiaa · 
. tv•P. v .... 1. kahwnbfmt ıöı..._ pnç sabiti- HAT .. biçin tcpb.-ııtb. Fakat miiıbet 1111111 yenne ııelen hükümet ııeküı 
~evfikd Rut~ r"°'""'d.,. miz Kulılayı alçakçaaıu tehit etti- Bu itibarla 930 ""''"'inin en ııııııiis • Lonclra konferan11, Younıı plim si HiNDiSTAN MESELESi bir netice haad olmachiı için ıolı .. k kuz giin •üren bir lılılırandım aonra 

ra a.v et etb. ler. 1 him hiıdiaeai pçen -in ilk ayın- lıi aıeaeleler ~ beynelmilel ıiyuet. . . . _,. tehir edileli. ~ bir 18 teteklrii! ebnİf, aoJ ce...ı.a _...., Yıı 
tbw'ıi .Gazi Hz. lala\ teddlaıt·' 17 - irtica hiıdiaeaiıobı ole batılan' ela Londracla toplanan bahri tahdidi te her ~n dikkatle t~p ettiii 930 ~ ~ .. ."yedi al- yi ıöııteııcli ki, o ela w -- yar- lmbineclır. Me!''uaan ınediaincle laj 

'Jıl•:'1'ar. j ıevkif eclllcliler. , tealihat koııfenınu oldu. Bahri tahdi· f~ylerdi. Fakat _930 ııeneumn az mü- mayan bir !'i~ daha: Sll1IOll npo chm huıuauda DominionlarlD arzu, t~rafm k~vveti karşıaında bu kalıine-
E Me'llaıl:nıncanda m( bir ..ı... 18-M. M. Yeületine Zeldi, Nııfıa d konfenuıu İİç ay aürmüıtü. Van- hım ~yan ~ır vak'aıı ela lapanyal ru- ""."'> I~ ~~ ~ ye nıenfııatı,. kadar lıuYVetli o1nr .. ru!' _?'evkii daima snrımtılı olacak • 

. ya Hilmi Be,1- tayin ..ıılcliler. la.ı netice ehemmiyetsiz değildir. Fil da Pnma de Riverarun 923 ten beri •mdım 5,,_ riyaaeti altında Hind_ia olRD lnsiliz iımparatodafunun bu e.. rnnuyor. 
f!lraaı ...,.ethi ~y ~de hal- 19 - Gam Hz. Edbnıdın udet hakika ltalya ile Franaa kendi arala· denmeden diktatör idaresinin geçeni tanda~ - tetkikat yapım beyetin li~ daha :ııiyaıde kendi menfaat 
• . Y~ne c18i1Mecllaine ettiler. rındaki ihtilafı halledemedikıeri için 930. t~babncla diktatörün artık ordu uzun mnddet ~ ••khnm nıpo !erini dütiindiildwidir. Maumıfih im- UMUM/ BiR NAZAR :::l'dr verdL ~ynı de Cenev' 20 - 1.-t Pata. pldi, Müt.Ju. konferan11n Amerika, lngiltere ve h·! Y.a 11.tınat edemiyeceğini anlaman ne ru ~eçen 930 ~ ~reılil~ panılol'luia bailaJ&D lıailar hiç ele lıte 930 un tahit oldaiıa I· 
~i h~ına ııı~. J.haıları- ben Fevııl, Falırettin, M. M. Reiai Ki panya araımda temin !JHiii jtilifa ha ticeıı olarak ~ekilmeaile hitam lıul. Sıma~ raporu ~~~~ IÇlll mua- ail deiiJclir. Bilikiı menfMt iaerine milel büyük bidiııelerin Wfi!iıtMJ~[ 
l~:;:-"tlanna ıtia\;. •· znn Patalar ıeldiler. li. ittirak etmediler, Mde konferanaın' ına11dır. _Bu~un lapany• henüz tabii takbel 1~ teldi ~ lıir takım ~ lıuralaıut olan bu lıailar lnavvetlidir_ bunlardır denebilir. 
,..,!' ~ bafta"ıet Pata-' 21-lıbutlıalda M-n hi.diae- neticeaiz kaldıiı iddia edilemez. Çüıi aur~tte 11':8"~ hayatına henüz avdet bır tavaıy~ ~t~; 930 ~ TAHDiDi TESLIHAT Beynelmilel m h 'ta aalhii 
· tır. a v~ . açıldı. i aile aWaıclar alanlı .... tnkifat ya. kü büyük bahri brer devlet olan lngil ebnit cleii!dir· . ~t~d;a Hı~t ~cileri ~!'81' lıir... . • . . . . takviyesi yolunda blan pek ~ 

e 'ı kıl C;" t e görüt· pıldı. tere, Anıerika.,. lapanya arumda, . M~afıh P~ıma de Rivera nm çe- t~ ıst.~diklenm, ~~ ~ I~ la ~..::-it~cli tesli~t ıçın •tı· bir keyfiyet ele Tiirkiy • Y_..., 
Pi<. yh:~ ~bt !' g'" ! 22- Sarayda Gazi Hz. nin riyaaet iıtenen itilaf t-in eclilmit demelıtir.. kılmeaiı:' çok aurmeden ele P•riate ye ~ ~)~ mu~ereye I'':**"'~ ı ı d ı ':- n .e:: e ıız velut olmadı. araam.WO kat'i itilafuı alııtWlr B ,eli. ehrıta•\.h. tah !erinde ltir ~tlma akdolandu Yem-.· Londraıla atılan aclıqı talüp eclilecek fat etmit olmuı 930 - mühim ve- nı ili.nettiler. Ganclhi ele wda •1- Geçen ~· Lonclra konferan11lço1ı miihim lıir hiıdiudir 938 
t c~ . ' ım him luırular alındı. u tir kayü •rraamdadır. lihıuz mnlıa-ıi ilia etli. 930 tet- t~andıiı ııilıi ıene 930 un te,riniaa- .. - bılmJ-i için - de ~lıııiillıi' 

fi ile iman ve it lyı . . l · MIRA ES I I I rini .. nisincle Londnıda t p' •e ı.o.. muncle toplanan Cenevre ihzari tahcli - - 8 
"'yunu umutJli JPOn ha 23 :- ~nı ... ~e M~n~n hanli- TA T M ELES KRAL K NCI KAROL fenuua millciler iftink ebnentİftir. d! ~t ı.-iayonu akim kıılmamıt, ~--- ~ 

ühim veka ünden lıiri 930 •eneoinln ATnlpacla • :ııipde bir ıtilifa viul •...ı. claiılmıtbr. = ilL ~--



~ a ıy 
, - :ıya ka 
~arihin hiç bir evri şu _yahşe1 t sah!fteSi &ı i kay·~~tm .. ~~iştir: iJrazdır. Yılha-şı, H 
ensenden keseyim de gorme. Ve bır kasap g ıbı yuzukoy~n ~ği baloda tesit e 

f 

Sonra bu kesik baş alkıflarla yeşil bayrağın tepesine bağ 1an1yor ve jandarma kU:ın net yüksek oıduğund 
_\ Karadeniz sahillerin 

_ -- mur halinde teressübaı Y 

.. 

'hilkiımet konağı, yanı b:ışım:a ı 

ufak bir hapishane.. Karc ı .:ı 
bir cami var.. 

Dahiliye vekili, hadiseye va-
1 

ziyet eden İzmir müddei umu- , 
misinden izahat istedi .. 

Sonradan öğrendim : 1 

Menemenin müddei umumlli ı 
ği münhalmiş .. Bu vazifeyi, bir i 
müstantık katibi vekaleten ifa 
ediyormuş.. 1 

) Şükrü Kaya B. n'ıüddei umu- J 

miden bu izahatı ister~en, ordu 1 
müfettişi Fahreddin Paşa söze 1 

karıştı. 
- Müsaade buyurursanız, ,_ 

1 ,. 

r 

e 

' 
zahatr müddei umumi beyden _şükrü Kaya B., Fahreddiıı Pş., Vali Kazır., Pş. hlldisenrn fecaatini dimedikten sonra h'likume --J""" 
almayalım.. Halkı dinleyelim ... · 

Etrafımızı çevinren. irili u- dan okuyup üflüyordu.. 1 yac_ak .. Düldciinlar açıhnaya -/ tı .. Ve elindeki siliihr çevl 
faklı, genç ihtiyar halkı gösteri Ben vıe camiden çıkanlar, bu cak.. Camie gireceğiz .. Dua ede zabite ateşledi. (Bu kurş~ 

d V k·ı · B hal karşısında donduk kaldık .... c_eğiz .. Herşey düııelecek!.. - vallı Kublaym. omuzundaı1 
yor u.. e ı · . : - · y· b 1-1 _Ha ha 1 Bir. az sonra kendisine Meh- ~ tizbaşı 

1 
aş~ı sa a,?~: • rip ar~asından çıkmıştı.) 

• Y Y • dl süsü veren ( Derviş _ Meh- - Yaaa. dedı .. Pekala agam. lı zabıt, yarasının , ağır 
D~. ~e ~~ defa süal, halka met) elinıdeki bayrağı şu gü-'ük Şimd.i ~erhal tellal çıkartalım .. rağmen ayağa kalktı. 

tevec~ ~ttı. .: ) ağaca dikti .. Ve iyice · tuttur- Abalıyı .top~~yahm!.. Yobaz, ikinci bir kurşi. 
- 1çınızde gar~ var mı ..... mak iÇin 'de aha-tiden bfr ip iste !"lehdı, yuzbaşının arkasını vurdu .. 

Mtjk4re, memleket şthidi kahrama11 Kubillly'in mtzİırı başımla Cllmlıuriyetin iz çocukları g(lz y11ıı dökllyur/ar · • • • · · · • · • · · · di .. İçimizden ıbiri kuşağını çı- s~gazladı:. KUBLAY VURULUYG 
Ses yok. Herkes susuy.ordu... B h dar ı ı 

[ Menemendeki menfur irti
~a hadisesini bizzat tetkika gi
den Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya B. ile birlikte "Milliyet,, mu 
harririni Menemene göndermiş 
tik. 

Dün avdet eden arkadaşımız, 
müşhade ve intibalarım şöyle
kaydediyor:] 

MENEMENE GiDERKEN 

kardı verdi... ' ~ er u o ... 
Fedakar şehitlerin mezarı.. . şa... Herkes çekiniyordu.. Zavallı genç, yarasmdt 

_ Yağmur yağıyor... · Sesinde teessürün verdiği bir Süal tekrar edildi: Nasıl oldu bilmiyorum, mey iLK MÜFREZE GELlYOR .. kan kanlarİa meydandan 
Tabiat sanki, mel'fin irtica titı:eklik var.. - Hiç birini:ıı de görmediniz danı dolduran ı~a~a.balığm ara- Yüzbaşı çekildi.. Ahali gitgi- kildi, Halktan bir kısım b 

hortlağının namerdane tecavü- Devam ediyor: mi?. Nasıl oldu bu iş?. smda, bayrak dıkılı:ken el çır-· de büyüyordu.. nada uzun uzun el çırpara~ 
züne uğrayan fedakarların ma- "- Vali Paşa, Kumandan Pa Gene bir da~i:ka süren bir sü- ~anlar. oldu .. Mehdı boyuna, e- Yirmi dakika geçti.. kışlıyor, ve .. Haykırıyordu' 
temini tutuyor... şa .. Burada şerefle yatan bu şe- kut oldu .. Ve sonra, beli bükük, lındekı_~aat~~akarak~ etrafa, 0 - Birdenbire meydanı otuz kırk !ah allah allah!.. · 

Şiddetini arturarak fırtına bitler celıalet ve taassubun le- beyaz sakalı goğsüne inen bir kuyu~ ufle~ıgı topragı savura- nefer silahlarına süngü taka- Genç, biraz sonra cami ' 
şekline bürünen rüzgar, derin ci kurbanlarrdrr .. Size bunların ihtiyar kalabalıktan ayrıldı: rak soylenıyordu: rak abluka ettiler.. hsında kayboldu.. • 

huzurunda taziyetlerimi, tees- - Ben gördüm!. - ~ayrağm altından geçme- İçlerinden genç bir z~bit, _ Aradan onbeş dakika gel 
sür/erimi beyan ederim.. Dedi.. yen gavurdur!.. korıkmadan ileri atıldı. Mehdi- Asilerden biri, Mehdinin}": 

Yüzlerde, memleketin bir kö 
ıesinde başını kıpırdatan irtica "' 
yılanının, tevlit ettiği teessür 

• Ve sonra en kafi bi.r 'lisanla, J Ayakları çıplak, başlan çrp- Namazdan çıkan halk, hep nin yakasını tuttu. Şiddet ve na gelerek, zabitin cami 
1 

yumruklarını sıkarak ilave etti.j . .,.,, 
- Bu şehitlere, inkılaba, ve ~~\""'' <!<••oiıt"''""':,..,....,:.--""'.'.'r"" 

vatana karşı bu cinayeti irtikap 
edenler elbette cezasız kalmır.;;ı. var .. 

Cümhuriyet düşmanı, inkılap f 
düşmanı, memleket düşmanı yo 
bazlar "Şeriat isteriz!,, diye a-

v~ '·-:~..,_:ı;ı.~11a.Jı, ~~filrar.§iar .. 
Memleketini seven, vatanını 

seven, inkılabı gönlünün derinli 
ğine sindiren enç bir zabiti, fe-

1 dakar bir muallimi şehit etmiş
ler .. 

Aziz şehidin inkılap uğrunda, 
Cümhuriyet uğnında akıttığı 
kana, bir yılan dili gibi, sade 
sokmak için, sade zehirlemek i
çin yardılmış soğuk dilterini u
zatmışlar, kanını içmişler .. 

Yüzlerde derin teessür çizile
ri .. Dahiliye vekili Şükııü Kaya 
B. düşünüyor .. Fahreddin Paşa 
düşünüyor ... Hep düşünüyoruz. 
Düşünüşler bir noktada topla 

nıyor: 

İnkılap yolunda, şaşmaz ve 
sarsılmaz adımlarla yürürken, 
ayaklarımıza dolaşmak isteyen 
ılan başlarını, zerre kadar mer 
amet etmeden ezmek ı,necburi 

yetindeyiz .. 
Tren koşuyor .. Bir saat sonra , 
enemendeyiz.. ı 
MENEMEN GÖZÜKTÜ 1 

Saat tam 15. 

- .. 

1 
caklardrr.,, • 

i' _ Şehitl_i!<:~cn' _-·;~~t üç büyük 
şehidi kucağına alan ıssız kab
ristana şehitlik demek en doğru 
dur- ayrılırken hepimiz de ah
detmiştik : 

Cümhuriyet sui kastçılarınrn 
fenalığını cezasız bırakmayaca
ğız!.. 

MENEMEN NASIL BiR 
ERY? 

Menemen, dağınık ve yanık 
bir kasaba. . 

Bozuk kaldınm'ıarda otomo
bilin yaylan esneyor, hoplryor, 
zıplıyoruz .. 

KANLA SULANAN MEY
DAN 

Nihayet işte menfur hadise
nin cereyan ettiği meydan. 
İçimde tuhaf bir ürperme var: 

Hiddet ve teessürle karışık bir 
ürperiş .. Yaşlı gözlerimin önün 
de bir hayiil: 

Şeriat isteyen hainin yakası
nı silkeleyerek yere vurmak is
terken kahpece arkadan vuru-
lan fedakar zabitin hayali... Mürtecilerin toplandıtı meydanda Dahilıye Vekili halktan izahat alıyor • _ 

duydum: İnkılap ve Cümhuri- - Biz de .. Biz de gördük .. 1 Mehdi, kuvvetli bır adamdı.. Bunun uzerıne _M~hdı ~ışlı. 
Menemen gözüktü .. Vagonun 

ençeresine koştum: 

Bu andederecesiz bir gıpta lak bir kaç çocuk atıldılar: 1 meydana yığılıyordu.. 1 hiddetle sarstı. . . . ısında yat~ıg~ı haber ~er~. 

Ordu Mlifettişi Fahreddin Paşa yet yolunda böyle şehitliği kim dediler.. JANDARMA KUMANDANI Genç zabiti silkeleyip yere at- (Devamı 5 ıncı sahifed 
oğultularla hiddetini izhar edi- ÇIKIP GlDlYOR' istemez?.. Evvela, bir evkaf memuru o- .. ı 

Kucağında yılan besleyen bu 
alihsiz memleketi m~rak edi
orum ... 
Saat 15,10. 
Lokomotif svludu. :ı.ılar 
sladı .. İssız bir btasyocl<l ~ dur 
uk.. 
Platformda koşuşan memur
ra baktım : 1 
Yüzlerinde hiyaı:et örmüş in 

anların hüzün ve melali var ... 
Tirenden indik.. İzmir valisi 
azım Paşa, fırka kumandanı 

ekili karşıladılar .. Bir kıta as
r selam durdu .. 
İstasyonda hazırlanan oto
ıtbillere bindik .. 
Herşeyden, ve herşeyden ev

e! bir vazifemiz var: 

ÜYÜK ŞEHiTLERİN J(AB 
RI BAŞINDA 

Aziz şehidin, fedakar Kubla
ln mezarını ziyaret etmek. 
Uzun bir zaman, iğri ' büğrii , 
r geniş bir sürü yol aştık .. 
lssız bir dağ başında, sağa so 
çarpılan taşları yosum bağla 

ı bir kabristanda durduk. 
·rğın mütevazı bir kö

eti lstaı.toprak yığını: 
--- - Laı 

yor.. • Bu his, inkılapçı ve cümhuri-1 lan bu ka:basakallı ihtiyarı din- Tam o sırada J·andarma yüz- • 
Dahiliye vekili, taze topragm 

ta yanıbaşına gitti .. Nemli göz- yetçi her vatandaşın duyduğu ledik. başısını gördüm .. Çekine çeki-

l . . d k ld d histir.. "- O sabah, diye başladı, er- ne ortaya ilerledi .. Adeta kor
erını yer en a ır ı .. 

Hadisenin vukua geldiği mey kenden evimden çıktım. Şurada ka korka sordu: 
DAHİLiYE VEKiLiNiN danın manzarası şu: ki camide namazımı kıldım .. Di - Ne var? Ne oluyor ağalar? 

HiTABESi Bozuk kaldırımlı, on metre şarı çıktım .. Yavaş yavaş yürü Mehdi cevap verdi: 
Hepimiz, bekliyoruz.. Niha- genişliğindeki caddenin sağ ta- yordum .. Birdenbire bir çrğrış - Bugün hükumet açılma-

7et söylüyor: rafında ufak bir meydan .. Mey- duydum: yacak .. Dükkanlar açılmaya -
- Vali Paşa .. Kumandan Pa danın bir tarafında harap bir - E y-o -- amaattt!.. 1 cak ... Camie gireceğiz .. Dua e-

----- Durdu Xulak kabarttım.. deceğiz .. Herşey düzelecek ... 

/ 

J\.ıüdddumuml hıidiseııin şeklini ve şehit KubUay'in nerede kesihfi/!ini 
Dahiliye Vekili Beye anlııtıyor 

Etrafıma baktnn: Üçü silahlı Herşey yoluna girecek!.. ' 
olmak üzer'e _altı adam gördüm. Jandarma kumandanı: 
Hepsi de genç, fakat hepsi de - Pek fila !. 
sakallıydı.. Dedi .. Yürüdü gitti .. 

Bunlardan ö~de gideni boyu- Aradan beş dakika ya geçti 
na, avazı çıktıgı kadar haykırı- ya geçmedi bir ikinci yüzbaşı 
yordu: peyda oldu.. Bu da merakla 

- Eyyy camaattt.. Mehdi 1 Yaklaştı: 
bugün çıku_. .. 1ki saate kadar _ N·e var? .. Ne oluyor? .. 
sancakr şenfın altından geçme-, Ne tahaf! .. Mehdi bu yüzba-

• d 1 yen gavurr uuurrr ... sıyr yanma yanaştırmak is t:me 
Ve digerleri, ell erindeki yeşil di: ' 

ba"rakı sallayarak haykırıyor- _Yanaşma!. 
du: Diye bağrrdı .. 

- Gavurduuurrr !.. Yüzbaşı, yavaş yavaş, ve gü-
-Geçmeyenleri kılıçtan ge- !erek sokuldu .. Tekrar sordu: 

çireceğiz... - Ben yabancı değilim .. 
- Kılıçtan geçireceğiz!.. Ne oluyor? .. 
İçlerinden ıbiri durmadan, yer MEHDi ANLATIYOR!. 

den avuç avuç toprak alarak i
ki tarafına savuruvor, durma- - Bugün hükumet açılma-

..... . "'"' '] 

Mehdinin zulıururıda11 sonra it emen fes glyttı, bayrak çıkaı .. rı, yubaztal;ı 
önüne düşen liç lıa/n : 

Bosııak Alımet. Müeui11 Ahmet, Çi11li Hoca Mehmet 

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-
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MiLLiYET 

nası 
- .L 

ı e l?ı ~raıancln genç zabite haykırıyor 
·0 aca · K0 1 gövdesinden ayırıp musalla ta 

. unu UmWJ}'e Dl!-,, _______ _ 

; dur 1 Korkuyorsu J. Seni 
ının üze ine b ırakıyor ... 

sı satılacak.ı? ,..nkl sesli bir fllimmlf gibi seyrediyor. Hidise tahminimizden çok daha fecidir .. 
r . .,.. .1- ... T·lr •'"'r"tfmci: T 

1 4 üncü sahifede) 

rdatarak yanındal 

-ak nerde?. 
F rbada .. 
in torbasından ıi 
im uzunluğundarıl 

ınan bir bıçak çıl 
il, bir arkadaşileıiin 
ı girdi .. 
zaktan duyduk .• allı 

•encin sesi yallar - ' 

esme.vin beni.. 
li hidde,tle ho/anı-

....... 11laşıldı .. Anlaş Sen 
çevfoc:uksun.. Ke~ten 

ıPrsun .. Seni yüoyun 
dai'm da görmeyt,, 

) V LER ÜRPEJN 
f MANZARA/ 

KURŞUNUI'AN 
ŞEH/1 

ırada kırbekıM ustala 
or .. 

stala, oradaw telgraf 
i siperalarahşe başlı 

evvel Mehdi,ra bir a r! 
vuruluyor .. 
iş Mehmet, hal sila
kc;inin üzeritoğrulta

ustafayr gözen vuru-

- -· - ~ - --

MOrltcller toplanıyor, caddtlerl dolafllrak . hakOmtt m•ydan'"a ıınyor, ltkblrltr alarıık arııdakl ıı/ııca ytJil bayrak· rtk.y.r. kahrama 
Ku/Jillly'I vuruyor .. Sonra camı kapısmda başım KllYdtslndtn ayırıp g/Jrd{l/iln{lz taş111 lztr/11,t koyuyorlar 

F ahrettin Pş. idareiörfiye mıntakUı kumandanı o~~ 

r.tlor re rak'amn Msıl oldu/unu Vtkil Btye vt Ml/rtti$ Paşa~o <!' 

.. 

.,. 
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.. •KIRJa ka 

iDAREHANE - Ankara cadde,\ 
No: 100 Telcraf ..ı.-i: Milliyet, la

Ncı lanbul. 

L JEAN ~ zdır. Y ılb~şı, H 
.ı ~ - ~baloda t site 

\ -'t,~ k- l Karadeniz sahi~lerin 
~. ....._ U net yüksek olaugundan T.Wcıa ........ıanı 

1.ıanlıul 391 ;, 3912, 3913 Hasta ve zengin adamın hali 
-Fransızçadan-

' ~ _ •ur halinde tercssübat Y• t -~ . 
hh'-l l\llUK 

Muaz7am ve m 
şem filmind 

Cuma günleri 
10,30 de tenz 

fiatlerle matine:lki 
Birinci 40, hususi 50, 4 kişilikhıcalar 200 ku 

·er j 
heı 

Bugünkü hava 
eti rıın hararet en çok 6 en iZ 3 
isi l dırece idi Buglin ruzgir povraz 

r<ec<lr havı kapalı olacaktı& -ta 

i(flCLli~ il. Diger taraftan Başvekil 
Paşa Hz., bazı mühim meseleler 
hakkında Reisicümhur Hz. nin 11ı.::;:;.....J • 

• Bu(ünd&n ltlba 

Bl~I FlZlt ETU.\L SİNEMA 

JljN ~RJWF~H F 1930-1931 l' 
fikir ve mütaliialarını sormak buf!/.'.:t:i: biıııucer;:i::. 
üzere İstanbula hareket etmiş- " 

r Her sene adettir, gideni ye- lerdir. Başvekilimizin büyük Re Soldan ıağa ve yukardan aıagı: 
ı rer, geleni de ümitle istikbal e-. is ile vukuıbulacak müzakerata 1 - Yaymak ( 4). Aletler ( 4) 
1 deriz. Halbuki kim bize yanrun hususi bir ehemmiyet atfedil- 2 - Uyanıklık (7). 
' r.e olacağını tayin edebilir. Ba- mektcdir: 3 - Leke (3). Valde (3). Bü-

ııa sorarsanız "yılbaşı" denen B" ··ad tt be . h ta b 1 yük (3). . d • • ır mu e en rı as u u 
lieyı ogrusu manasız ve muzır kı r al" kilim" . 4 Zaman (2) Başına bir 
bulurum. Bir yılbaşı bize bir sü- nainhiln. "lymdet ıMmal~ye vVe •-~1 tını~ın -(K) gelirse ~tes kesilir (2) 
·· bedi af b" a e en ıye el<d e e 

ru ye ~sr ma, ır gece M.M. vekili Mustafa Abdülha- 5 - Cet (3). Dem (3). Yap-
uykusuzluga, o gece manasız lik B · tirilm" • d 1 ·ı mak (3) dah f . ın ge ~ı o ayısı e . 
para ~arcanrnasma,_ ve: a c- açık kalan M.M. Vekfilctine ki- 6 - Yuva (2). Baştan 
nası bır sene daha ihtiyarlama- · · .1 "· 1 · ·· al 1 H . . b" "b" . mm getın ecegı mese esı, mu- Nota (2). 
~z~:: 0 ~ah e~~~ ~~ ırı- him bir safhaya dahil olan Dü- 7 _ Kalm kumaş (3). İş ve 
~z~ ır ya~ a . ~yumu~, es- yunuumumiye meselesi ve ha- ( ) 
~ş ol~u~~uz ıçın tebnk ~- miller mümessillerine verilecek (3). Ansızın 3 . 
denz .. Lakin ınsanlar şarap gı- .1 h B"" .. b 8 - Nota (2). Uzak nidası(2) 
b. kidik k . b. son cevap ı a .... utün u mcsc 9 - Bir kuş ismi L3). Yüksel-

ı es çe ıymetı artan ır 1 ı D 1 bah ··1·k ~ 
d ğil" dir H lı "b"dir hak" e er, oma çc mu a atının tmek (3). Buzlu yağmur 

§CY e · a gı ı • ı- mevzularını teşkil etmektc-
pay oldukça makbule geçebilir .. d"r (3). 
Eğer yilbaşı olmasa herkes ra-

1 
· 10 - Yemek mahalli (7). 

hat rahat evinde oturur, paracı- ill - Diger taraftan, İsmet Pa- 11 - Piyango ( 4). Ödünç ( 4) 
ğı cebinde kalır ve kendisi de şa Hz. ile beraber Türk dayin 
bir yaş daha yaşlandığı için ta- ler mümessillerinin de gelmesi 
ı:alanmaı... ve daha evci üç büyük elçimi-

. . rin İstanbula hareketi, şchri-
Ne ıııe gıdcne Allah eelimet · d ·· b""yük" el · · · d · 1 d .. mız e uç u çımızın ve a 

versın, ge en sene e cümleye d · 1 ·· "limizin" • d · . . ayın er ınumessı e ış-
sıhhat ve servet gettrsın! ti"ra.k"J kt d"J k .. h. b" • ı e a e ı ece mu ım ır 

Sınemada tabanca içtimaın tahakkukunu göster
Şehrimirin sinemalarından mektedir. 

birinde bir tabanca patlamş.. Herhalde, mühim hadiselerin 
Tahkik ettik. Böyle şeyin aslı arifesindeyiz., 
; okmuş .. Gösterilen film sesli -----------
imiş .. Tabanca filmde patlamış. 

Mübadele! 
Bu mahut mübadele değildir. 

· Öğrendik ki Avrupa milletleri 
ile aramızda talebe mübadele e
dilecekmi~ .. Acaba gazeteci mü 
badele etmezler mi? 

FELEK 

Bu sene bir hastane 
açılacak 

Belediyece mevcut hastane
ler, kifi görülmediği gibi hali 
hazır bütçe de şimdilik birkaç 
hastane inşasına müsait olmadı 
ğmdan, yeni sene zarfmda hiç 
olmazsa bir hastane tesisi için 
karşılık aranmaktadır. 

MUz•yade ile aatıt 
t 931 ilı.lncl Ununun 2 ncl cuma 

gttnU '"bah saat 10 da Beyoğlunda 
Surp•KOpta Frenkyan (s!İbık Baravyın) 
ıpartımanının 2 numaralı dmesinde 
acı·cut ve şehrimizin en müteber 
ailelerden blrlne ait mltzeyyen v• 
nadide cfyalar mii?.ayede suretl!e sa· 
alıcaknr. Limon kaplamı ve asri 
emsılnz yatık oda takımı, nadide 
ve asri yemtk oda tıkımı, •n son 
modtl yazı odası 1 kütüpane, 1 ya· 
zıhıne Te bir koltuktan mürekkep, 
hakiki Avrupa mırokeninden mamul 
ı kanıpe ve 2 koltuktan mürekkep 
fümuvar takımı, yemek odaıına moh· 
sus bir kanape ll kolaıktan mürek
kep ve Viyana usulü mükemmel 
pomye takımı, 4 parçadan ibaret 
minyon yatık oda tıkımı. Toneı 

fabrikası ınımullıı bayii kanape ta· 
kımlan, bayii gümüş ve madan pek 

lstanbulun üç senelik 
zeriyah 

Kıdıköv Sürena Sineması zar!E parçalar, Tonet portmanto, 

İstanbul Vilayetinde son üç 
sene zarfında zcredilen arazi 
miktarı şudur: 

928 senesinde 369,386, 929 se 
nesinde 309, 906, 930 semsind,. 
459, 700 dönüm ar».=i zeredurniş
tir. s 2~ 

Bu miktar gittikçe artmakta 
wr. Son günlerde viliyctin bü
tün ınmtakalannda kafi :ıeri

at yapılmıstır. 

T E M A Ş A G E M 1 Si n<lis biblolar, Çtkoslovak tabak takımı, 
Lora Laplanı ınralından ilk defa sedefli tabureler, portatif gramofon, 

olarak Sesli Sözlü Şarkılı Flim son model alçak masalar, tablolar 
------------ • ve sair eşyalar. Meşhur Förih mar

Üsküdar H.tle Sinemaaın<U Pra
terde Mr gece. ilAveten Sevgili Ga· 
zlmi'tiıı aon Anadolu seyahati. 

Kir k•dlm orta oyunu 
Bu ıkfım şehzıdebaşında Türk 

aalonunda Küçük !amali dendi. Kı· 
vuk!u Ali bey. Kemani Memduh bey 
ıaz heyeti ve .ICangöz. 

kalı mükemmel bir Alman plınosu 
Anadolu ve Acem halı ve seccade· 
!eri. Pey sürenlerden 100 de 25 te· 
mlnat alınır. 

Bu aktım Millet dyıırosunda 

Naşlt Bey birinci defa ( Hım hımla 
bunwıua : gülüçlü komedi 4 perde 
ıinemı, varyete. 

iktisa~i istiklal 
Çıktı 

Parasızlığa, bahalılığa çareler 
iktisadi ilmin hakikatlerini ve 

maçlarını Dedava seyrelmek 
- Oh bu ciheti hiç merak için bilet dağıtınağa devam e-

ctmeyiniz. Burada biz sizin biz diyor. memleket ha<talıklarını ve tedavi 

tar~nd:ın t msil edil 

mOkeııııeı ve JTllllıteşem bir 
lltveıer lki kı-ımlı sesti k 

vı ]. Blume 
~iraderler 

Muhıereıt •ıterilcrilc dos 

1 
yeni ,enel ini t<brik ve u 
rini t C\j _.,:er. -- --------'I 

ı=Efxıa · Tiyatr 

İs. R Darü\beda 

ıııı 
6 pcr 

Ya 
Tolesı 

Tercüme 1 
Reşat Nu 

11111 ~ 6 ya<ın 

ıtığı olan "Cuklır tiyatroya 
edllm.ı. G' her glin aaaı 1 
itibaren açıl\_ 

metinize amadeyiz. çarelerini ve iktisadi esasaunı 

R · ı· A ihtiva eder. Bu akıaı Panga!tı sinema 
0 gece hastanın rahatsızlığı esım 1 y Şevki B. lınsilleri Türkiye 

arttı. Doktor yolcu has~a bakı- Bir aylık bir vakfeye uğrayan Her kitıpcıda bulunur. Mer· blitün"ınu~al !erinin iştirakilc m 
cı yol~unun da y~r?ımı ıl~. has: Resimli Ay bu gün yeni bir şe- kezi tevzii: lstanbulda Ankara n•n hcdi}el )İ} 3ngo Altı ta\Ut 
taya lazım gelen ıtınayı gosten ı kilde çıktı. Resimli Ay bu nus- caddesinde 155 numaralı idare horoz şarJ<ıl oıuıı 4 peıdc si 
yordu. basile bize yeni tarz bir mecmu kitap ve kırtasiye mağaz.1snlır. camb3z '"'ite. İ 

Bir aralık hekim hasta bakı- acılık getirmiştir A111111111111111111111111111111111111ı. ...ı1111111111:: 111111111111111111 
' · wııııııııııııı ı ı ı 1111 ı ııı ı ııııı ı ııııı,.. .,,, , , , , , ı •• , ,, ''''' '' 11111111 ı 

cı yolcuya: Bundan böyle on beş günde :: o 
- Siz~ bi~ ı:ı:ıü.ddet için _ı~zum bir defa çıkacakbr. EE ö N fi n » o n u 

yok, dedı, gıdınız, ben sızı ha- :: ~ ~ l!:::::a 
berdar ederim. . Bir kadın söyleyor Ei IR E'l'\ 

Hast~>:ı .ben ?ekle~ı~ .. sonra Genç muharrirlerimizden Ya :: SJGQRT A Ş l l 
ben cekilırım, sız gelırsınız. ar N b" B · ""B k dm .. 1 :: • . . ş a ı . ın ı r a soy e :: 

Genç kadın .çekı~dı. . . yor,, isimli romanı muallim Ah- :: 
Fakat kcndı yenne gıder gıt met Halit kitaphancsi tarafın- :: 

TDrklye r, Bankası tarafından t '.dl edllmlştlr 
Vaııııa • Hayat • Nakliye • !(aza • Ol~olıll • mes'ııl yet 
maliye Slgortalarım lı:abııl eder. mcz kadın feryada başladı: dan neşredilmiştir. Bir genç kız :: 

P ·· h uh · d b kı fak •• Adrea: ' unca Vakii ban lıtaııltml - ara çantam, mucev era- r unu tasvır e en u sa at :: ,_ bııl 
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11 tını yok. . . samimi eser bütün kadınlan a- :: Telefoıı: .. tan -
1 
ııgra · m yaı 
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edebi romanı: 70 Benim çıkışımı uzun uzun 1 yor. 1 Boynunu büktü, yumtl§Clk fa-1 lerimin içine baktı, bekledi. 1 Senin b~Oegin yal~ız bi 
seyretti ve ben odanın eşiğini at Burada Nüsretin sözünü kes- kat acı: - Sen, böyle şeylere aldırma, v~dır ~ ? ~~~mm p 
la~tan sonra başını avuçladı, tim. Fakat, gene alayla: - Öyle, Prenses Harumefcn geç... donmc~ ~·~· don~ek 
masanm üzerine kapandı! - Canım. Allah kerimdir. Me dinin sayelerinde şimdilik ihti- Diyeyim, dedim. Fakat, kafa- olmadJgıl\ bılmendır. 

Bu anda, muhakkak ki, ben raklanma. Elbette bir çaresine yacım yok. mm içinde bir an burgulanan Dcdiill- liayretle yüzüm 
yaralanan, didiklenen, kırılan, bakarız. . . Sonra, işi şakaya boğdu ve. . bir his ve fikir Nüsretin biledbeki: kıyor, d'daklanm buruş 
hüviyeti delik deşik edilen, fa- - Fakat, orada çare arama- Bu şakanın müteıbassim yüzü ar ni tanıyamamış olmasın a yordu: 
kat, altın kafesler içinde bile ya lüzum kalmaz:. Allahın vere kasma sakladığı fikirlerini debi noksanlığa isyan ettirdi. Ve.. - Ve.· Çok rica ederin/ 

htenı JZZET yerini yadırgayan, gene avcı- bileceği kadar var. Paşanın al- rer birer söyledi: Ona bu bahsi kesip attım: bahsi ba11;ı tekrar etme. ~ 
. . . sına ısmamayn bir kuşun azat bnlan hcrgün avuçtan sokakla- - İşte paşa ile banşırsaruz, - Nüsret, bir defa aklına iyi- dan gene •ana haber getir 

Dedı, ve. · Elilc başına bırl - E':'et, ay~!al.II!1·. · . . edilişindeki sızılı kurtuluşun he ra serpscn gene bitmeyecek ka- daha çok ve daha kolay yemek ce yerleştir ki, ben paşarun ko- kimse ?l~rsa onlara da bu 
ıımruk vurdu: . . Ve,. ~trek, ~ç ışıtilebilen bır yecanını hisediyordum .. O da, dar çok!. . kabil olur. . Diye düşünmüş- nağına dönmem. Sonra, o da se- yeti iyıCC anlat. Bir defa 
- Eyvah, namusum ıki para- sesle ılave etb: bu yaraladığı, delik deşik ettiği - Sen, böyle şeylere aldır- tüm. nin zannettiğin gibi çarçabuk zahmet etmesinler ... 

ık olmuş!. . - Ben çok yanılmış:m !: . ~ütün güç ve serveti?c boğdu- m~ .. Beı:ı yaşadıkça para benim Ve .. Deva~ etti: ölmez. . . . Diyerek, yerimden kalıJ 
Parmaklarını. alnında.d?la~- Ve .. Bu anda ben hiç bır şey gu, fakat altın kafesıne ısındıra esırımdır. - Yavrucagım, bak paşa has O ne sınır adamdır .. Sen bıl- İçimi b<ış ltmak icin doğ 

ıra dola~t~ra .hır apta~ ~ı?t, bır düşünmüyor, hiç bir kayıtla ta- madığı, kendisine ram edemedi Güldü, kızardı, dudaklarında taymış. Belki de yarın öbürgün mezsin!.. yanonuıı ~asına g~çtim. 
arsa~ g~b~, ?ır k~ndı.sın.ı kay- bi bulunmuyor, içimde derin bir ği kuşunun onu alt edip kurtu- hafif bir tebessüm dalgalandı: ölecek. - Benim de aklımın ermedi- Zavall N"sret h"J" b 
ctmış gıbı, ıradesız, bıtkın, pe- ferahlık, geniş bir hürriyet son tuşundaki istırabuı acısını duyu - Amenna ve.. Saddakna.. Bir saniye durdu. Ne söyliye- ği nokta bu ya?.. Niçin dön- k" l<l 1. u ta 
şan duruyor, sönük, ateşsiz, suz bir kurtuluş hissediyordum. yordu!.. Para sizin kadar kıymetli değil- ceğimi bekledi. Gene hiç bir mezsin. Niçin o muazzam ser- ım h~y tıgumu, nası. Y~;a 
eyecansız, ümitsiz nazarlarla Hapisaneden, zindandan, zincir Hani, paşa seni ·bu kadar sc- dir. Fakat, ne de olsa paradır. şey öğrenemeyince: vetten istifade etmek istemez- n:1~· .. 0}tımın nem~ana 1

1 a, 
O··zıerı"mı"n irine b~kıyor bir ı d k rtulanl · · · · · · Güle. k ·ı· · p "l"· b"" ·· bu · , tıgını ~reneme ı. • an ay 

..... ~ a • a Un an u ann çılgın se vıyor, ıstiyor, onun ıçın gıtsen re , ı ave ettı: - aşa o urse utun ser- sınr.. ,. f y , + 1 Ya 
yler duşunuyordu. vinçlerile eldivenlerimi giyiyor fena olmaz .. Demiştim!.. - Mesela, bende olmayan vetin sahibi sen olacaksın!. Bir ~..- • a~ ~o.c a~:f ·: 

1 Derhal: dum. Daha, bir saniye sonra. . Gene de bu fikrimde musır- şey!. . Bu nokta galiba aklına gelme kiv· • a. td~~m. k 1

1
1!'1yora 

A l 1 ık . · d k Ç d · B" · · · · S b kt h · •J ıınm a< 'r v - yn a ım.. ımız e ur- antamı al ım ve.. Usul usul, nm. ıraz ıstemcyc ıstemeye, do- mıştı. ana, u no ayı e em- 'flehdinin zuhurunda,, sonra lıemen fes gıyııı'. a , .... u, A''• J-Vvu.<ı 
' zincirini koparan bir idam mah- Bak, o debdebe, o tantananın kundum: miyctle hatırlatmak isterim... önüne düşen Uç /ıa~~: 
4~ _ ıv&aıısı.ı: cansız, a- kumunun hücresinden kayıp ka yarısını bile burada yapamaz- - Paranın sana lüzumu ne?. . Dedi, bütün o servetin mu- Boşnak Alı met. Müeuin Ahmet, Çını Hoca Mehmet 

eti lıtanbt.. h::ıktı, baktı, çışı gibi ayaklrımı sürüye sürü- ken c;an;abuk küpeler, yüzükler Ne yapacaksın parayı. Neyin hayyel bir yeyicisi gibi şevk ve ı 
- Lah ye odadan çıktım. eridi. Hazırın sonu çabuk geli- eksik?.. neşe ile pırıldayan gözlerile göz --



MlLLlY!:I' 

"--Türk gençliği dün pek coşktın bir tezahür yaptı Fah~!~- P&şa 
m ~ (Başı 5 incı rahife it') 

~aşı birinci sahifede) leri karşıladı. ye, _al~ışlar biti~- Bey g~ldi.~er ve nihayet Edebi- silin kabarıyor, iftihar hisleri 
~ılar.Darülfünunun vasi ce Muslahaddın Adıl Bey, gur yat 3 uncu sınıftan Rahime Ha- duyuyorsam size Büyük Gazi- Mustafa paşalar olduğu h<ılde 

i1;ım::.-.,;:::::::----: · · · · b otomobillerle İzmirden Manisa - _ . doldu; Gençlik, sanki sesile heyecanlı hitabesım ırat mm u müellim hadise önünde nin taktirkar nazarlaratfettiğini 
1 · M AdilB .. d 1 · ·11· d d - kin f ya geldi, Dahiliye vekili şehre 

--

e / bma sığmayan bir se ett~:. ·. . .m~ca e eı mı .. ı!e uy ugu . ve ne ret hislerini gözlerinde okuduğumdan dola-
-------==-~· el önüne çıkacak her tanhinı vecız bır surette hüla~a heyeçanlı bır sesle haykırdı. yı sizlerde ne kadar iftihar etse girerken polis kolordu önünde 

ı ı? !virecek, her manii bir ettikten sonra Menemen hadı- Burada gençlerden artık kim niz azdır." vali Fuat, tayyare şubesi reisi L... V 
O aca · nakli k l' d k ded" .. 1 k · y Abbas, belediye reisi Rıza Bey . sı· l\i ı-o i/l ' 

1 
K bi ezecekti. sı:sıne e am e ere ı se soy emeyece tı; ağan yağ- Ve alkışlar arasında Darül- .ı....l /"'1....,1 

• Oı.oldu. Kaynaşma son ki: mur altında bekleyen ve sırf he- fünun gcnçlerile Türkocagm· ın ler Halk fırkası heyeti ve biri h 1irrlerı tLJt;şmaz 

unu Umulll'e 
sı satılacaku? 

"G b h · ·ık k · çok memur ve halk tarafından \' · p 

m·J~nçler Darülfünun eçen sa a güne§tn ı nur :ı-eca.n esılmiş olanlara bu söy- hazırlatmış oldug"u çelenkten <rıcı: rr>jckor l'ATIJE KllJ 
1' ı b' l d o - istikbal edildi. -:ndeki meydanda top- lan yükselirken sefi ır ıerze- en ı. zaman en önde Türk merasimle abideye konuldu ve ·'5 lira 
ve gah coşkun rüzga- me giriyor; bu giren kara kuv- bayrağr arkada diger yazılı ıav- burada birinci Hukuk mahke- Vekil Bey doğruca vilayet ma \'erici: Projektor P:\ Tl!E-l!AB\ ,. 

Sr meydanda çıka:-drğı vetin cehaletin taassubun pi9ta- halar binlerce genç meydandan mcsi azasından Recai Bey: kamına giderek tahkikata vazı-' model G 2 <•~ lira 
~- ,_.,".ı.ı' •"'.·,,fm<lı •e- 1 !ıit ve muazzam bir ndır. Giriyor ve ilk hamlede, ö- ayrıldı ve Türbe tarihile Babıali -Aziz Cümhuriyetimiz ve yet etti. :Suratla tahkikat müd- Alıcı: KAl\IERA ( !\cklAm llaıı, 

t 4 üncü sahlfed~L f , tu -'Ş,;;ilh bir mabet içinde nüne çıkarak düıtükleri dalalet ye oradan Eminönüne inilmeye inkılabımız ugu" runda her biri- dei umumi Kamil, sulh hakimi l 22 liu 1 
ıderlllgt ınc:"-•"P-uun v ':' ı d k d"I • · · ek b landı İs a·ı Hakkı B ı f Alıcı· l\l(lT01·"/\'l'·"R' B" l. gibi en ı'nn bir sesizlik. Bazen yo un an en ı ennı çevırm aş • miz birer Kublayiz. Kara kuv- m ı ey ~r tara m-. · " " "' ·"' ~ ıra 

"~"-- F hm" B . bu ses·•k birden coşkun bir isteyen büyük ve asil Türk ordu GENÇLER TAKSiME vet bizden kork" diye bağmlı dan yapılıyor. Tahkıkat heyeti Fiatlar maktu 
...,...., e 1 eyıtııyer 17 kah b" b"t" · GID ' gece gu"nd" "b tl kufi T -'~ I 1 ~aınetgahı ile ~ada gencin ,eyecanmmr fazlahğıyla sunun raman ır za ı ını, ERKEN ve hazır bulunan binlerce genç, . . u~ no e e mcv a- Uuuye accntası: JAK JAR LA Y 1 

. hanında olan Yinesi Yirtr~rdu; . necip muallim ordusunun kıy. .. Gençler sıkrşık bir halde yü- bu cümleyi tekrar Cümhuriyet nn ıfa~~sını a~.aktadU:. Galatı Aslan Hın Telefon B.0320~ 
edilmiş ve ele l ev- .ıVı1ıay~t Muammer Raşıt B. metli bir rüknünü ilk ve orta nımeye ~aşladılar. yolda heye- ve İnkılap uğurunda aht ve pey ~ahı_liy_e vekili geceyı burada Jıtanbul 4 üncü len memurlugu" n· 

1enemen Müddeinm- •Yah elbıseyi !abis olarak bal- kamaların bilebir mislini kaydet ~la bagınyorlar, Marşlar söy- man ettiler. geçınnıştır. danı 
~ •öndcrilmişti. kon~ çıktı. Oparlörün önüne mediği bir tenaat ve denaatla liyor~~~:. Derkı:n "Yarın" ga- Müteakiben merasime nihayet İrtica hadisesile alakadar bir Açılt arurmı ile parayı çe.-riıe 
ı:Çkuf adedi 12 :f.lu geçti ve .. söze başlamadan evvel tehit ediyor ve bununlada kal- zetesı onune gelınci}; Burada verildi. yobazda "Vangelos., imzasını cek gayrı m;,nkuUin nı olduğu: 
r diye kadar ıutda uzun muddet. alkışlandı._ Sonra mayarak, bu dakikada Türküm ge~çler .~zun uzun ~ahr~ls. un Gençlimn beyennamasi taşıyan rumca bir mektup bu- Tarla: 

edilenler Gelibtı ge- hc~ec:ından titreyen sesılc me- diyen her ferdin manevi buzu- İrtıca,, ka?rols1;1n hainler ya- B .. ok. T k ·ıı . lunmuştur. Bu mektup çok u- Gayrı menkul Un bulunduğu m 'ki, 
muhacir Naşitbera- rasırnı açtı: runda hürmetle ebediyen eğil- şasın gençlık diye bağırdılar. üyu Ur mı etı~~ zundur, muhteviyatı etrafında mahalle~ ıokagı, numarası: Bakır· 

~ ye baliğ olmuM v- . Muhterem Hanımlar, Efen- meye mecbur olduğu baıı Kub- Sonra, Babıali yokuşu inilmeye A ~~em~nde çık~n so~ ırtıc:a sıkı ketumiyet vardır. köy Safra karyesinde 5·38, u·45, 
'ıd h .. 1c e. rlıler; lay'ın asil baımı göğdeıinden başlandı. hadısesı munaaebetıle Turk mıl '? 4:ı, a.4ı, 9•11 , J0.4(ı 'o larıı 
uoaki~ ~nuz sev.,emış 1 Sizlerin burada toplanmanıza ayırıyor ve onu kara kuvvetin BiR H ADISE letinin genç evlatları derin bir Bu mektupta "Koyunlarmuz şnın aynca ·vap • hAd' . . ah fil b" f . "b" b S' k . H b" . . d b faaliyettedir,, cümlesi varmış.. murakkanı alu porçada cem'an kırk 

altın l ;. sebep olan fecı a ıseyı ız a se ır za en gı ı taassup ay- ıır ecıde akan bir seli andı- eyecan ve asa ıyet ıçın e u dört dönüm iki c\'lek tarlı olup heyeti 
aha~ ·lı eş~ lüzum yoktur. İnkılap ordusuna rağına asıyor. ran gençlerin önüne birden hareketi nefret ve lanetle karşı- Tahkikata devam ediliyor. umumlyesı 630 liradır. 

muvace eıcn }lak ı- . f d "k k H ·ı b l d ı · C" h · M · ı· r k d . ıran or usuna mensup yu se aı e ununa a kalmayor tramvay cıktı. Vatman bir az arız. um unyete taarruz et- anısa po ıs merkez memuru 
ımaya a ar ruzde b' hs' · d 1 B f · k • -. k T" k h ' · · ı· · · Z k' Ef d' 'h alk' h k' 
1 1

.. h I ır şa ıyetm canavarcasına şe- vatan aş ar. u acıa arşısın- sen geçebılmek için alayı ikiye me ve ur ey etı ıç ımaıyesı e ı en ı ı m ar are atı 
S arına uzum lmus- hit edilr'''$i neticei elimesine da sakit hissiz ve kalpsiz seyir- ayırmak ister gibi bir harekette nint erakki ve tekamülüne set dolayısile tecziye edilecektir. 

. jvaran n:~nfur irtica hadisesi ü- ci kalan bir zümre var. Daha fe- bulundu. Bir genç hareket ha- çekmek isteyenlerin hareketleri Manisa mülhakatında tevkifa 
nlarm cu~ya~d'.l~e I zerine gayet muhik bir heyecan cii bu zümreden bir Hizipte bu !inde bulunan tramvayın önüne bir kaya gibi metanetle yükse- ta devam ediliyor. Şimdi Mene 
~htemcldır. Y~ ısttc. duyan Darülfünun ve vüksek müthiş faciayı alkışlayarak ıe- kollarınr kaldrrarak atıldı: lecek olan Türk gençliği önün- mene geçen trenle Salihli ve A 

J~~len!er arası~()il~r;k mektepler gençliği inkılabı dur filleri teşciden utanmayar. "Dur. bu geçen Türk gençli- de hüsranla eriyecektir. Bu me- l~şe~ir ~öylerinden yakalanmış 
ılmiyerek gt2!şkilat- durmak isteyen bu hainane ha- (Kahrolsun sesleri) ğidir" ve vatman durdu. şum hadisenin vulruunda vicdan yırmı bır kişilik kafile gönde-

ııberdar ol~n ~ar da reketi tel'in için sizleri buraya Vatandaşlar, hakikatta idam EMINÖNÜNDE larmın seslerini susturanlar bil- rildi. Burada hadise alakadarla 
·. Maamafıh '~kadın t 1 G 1... . • h 1 B J"d' ı ki b ı k ı· · · rından su"t " M h d" k . edilmi de" il • ..op ~ıştır. e~ç ıgın. ınkılabın edilmek istenilen, im a edi - .. u;ada alay durdu. Fen fa- me ı ır .er u m~m e ~ ın ı?n çu e me ın arısı 
t kif ş d'l g ~Şehn- uzennde nasıl bır samımiyet ve mek istenilen Kublay değilclir. kultcsınden Muzaffer Bey Be- de fUunle mantıkile vıcdanıle da tevkif edilerek Menemene 
. e~ \ 1 en. ~aska dikkatle titrediğini size göste- bu Kublay timsalidir. Caniler lcdiye memurunun durduğu yer hareket eden bir gençlik ve iltın nakledildi. 

sını~ po ıs1 mıet~~de ren bu teşebbüslerin manası şuurla hareket etmişler, yeniyi, de,bulunan iskemlelerin üstüne kitlesi vardır. Bugün Darülfü- DAHiLiYE VEKiLi KÔY
kx':n~ınak a ıme ısım- gayet büyüktür. Bu mukaddes hürriyeti, medeniyeti, gençliği çıktı ve ateşli bir nutuk söyledi. nun meydanında tertip ettiği. LERDE TETKiKAT YAPI_ 

al ka edtunmt•ha- heyecanı alkışlamamanın ve bu ve Cümhuriyeti imha etmek is- arkasından Mülkiyeden Hayrı miz mitinkle bunu büyük Türk YOR 
> unma ta rr. 1 'ftih · · A · 1 d" E K bl b" M hi · B ·ıı t" ·ı· ed" b b" nun a ı ar etmemenın ımka- temış er ır. vvet. u ay ır u ttın ey, söz aldı. Bu genç mı e ıne ı an ıyoruz. 
nun .. s~ ~.1

1 • ~akta o- nı yoktur. Sizlere bu heyecanın fikirdir; bir mefloiredir. Ve o ö te çok hararetli bir hitabe söy- Türk gençliğine emanet edi-
zı !i';'P e ı erıtnna ve derecesini ve kıymetini anlata- lümile bu mefloireyi birkat daha lcdi. len Cümhuriyeti her zaman bü-

t !~~~! Ltnıneydan c.ı:k ?.lan ~.ks~k hatipl~r_in be- canlandırmıştır. A.rslanlar gibi Sonra, gençler tekrar yürü- yü~ bir azım ve İmanla yatata-
ı· • · lıı:- sozlerını. ~emek ıçın be- tek başına sefil, hır suruye hü- meye başladılar; Galata geçildi; cagız. 
.bkikat harar~vam nım kadar sızın de sahursuz ol- cum eden ve seve seve ve bile Milli marşlar ve İnkılap Gazi i- Muhtaç olduğumuz kudret 

ediyoı duğu'!-uzu . bil~ğinden sözü bile ölen Kublay beyhude ölme çin yaşalar bağırılarak Bankalar türkün damarlarındaki aıil kan 
ddeiumumi vti B. ler ~usla.haddın Adil Beye terke- miştir. O ölümile gençliğe ve önünden hıvnlmdı ve Altıncı da mevcuttür. 
ce geç vaktaır tahki- dıyo~~- . bütün vatana tu vazifeyi bir Daireye gelindi. Oradaki bahçe Türk yüksek tahsil gençliği 
cvam etmişi• Satahi- Mnth•~ h•r ,,ıı,,~ t11f"OT h11 rr.., kere daha telkin etmiştir: nin duvarına Hukuktan Hasan ERKEK MUALLiM MEK 

r bir zat son fatm ma rünmektedirler. Kublay'ın mücadelesi bir Ekrem Bey çıktı ve arkadaşla- TEBINDE 
i ha~mda d~r ki: Şeyh Eaadrn llhhati sevkine mefloire m.ü.~delesidir. Haklmı nnm :haklı alkrşlarile karşıla- Dün sabah Erkek Muallim 

·lTahkikat ve 1ıt yalruz mani değil batıln, yenılıgm cehl ve taassu- nan nutkunu söyledi. mektebi talebesi, mcktcplcrin-
cfrdcsi altındıaset ya Mevkuf Nakşibendi baş şeyh ba, Cümhuriyetin irtica'a karşr Sonra tekrar yürümeye baş- de, bir içtima yaparak irticaı te-

·e memlcketiı: hazırda Esat Ef. nin muayenesi şimdiki mücadelesi ve galebesidir. landı. Galatasaray önündeki l'in etmişlerdir. Bu münasebet-
•imini yani ıhuriyeti halde diğer mevkuflarla birlik- Aziz gençler vazifemiz fU- muazzam talebe kafilesi de nü- le mektep muallimlerinden İb-
ğa teşebbüsı hainler te sevkine mani bir hali olmadı- dur: mayiş yapan gençlere iştirak et- rahim Necmi B. ve son sınıf ta-

/llda icra edi~dir.Yok ğını göstermiştir. Ruyalarımızı hakikata çevi- ti ve böylelikle Taksim meyda- lebcsinden üç efendi tarafından 
& bir kimseniıs1 itika- Mevkufların bir kısmı telas ren, atinin metalesini elinde tu- nma vanldı. Bayrağın önünde hitabeler söylenmiş, fikir ordu

aalluk eden kederine içinde cünımlerinin avakibi en- tan nesle sonsuz bir saadet ve iki edebiyatçı İsmet ve Didar su marşı terennüm edilmistir. 
ale mcvzuu:olamaz. dişesile zikirle meşgul olmak- bütün Türke hak ve hakimiyet Hanımlarla, Hukuktan Şükrü KADINLAR iRTiCAI 

k _bu. ~areketlaşkalan- taymış! bahşeden büyük Gazi'nin çizdr- Saip Bey muazzam bir çeh1gi TELiN EDiYOR 
pnk ıçın yap~ tccem- Gizli teşkilat ve irtica hadi- ğı yolda ve gittiği izde yürüye- taşıyan otomobilde gidiyorlar- Kadın Birliği dün bir içtima 

nunu ı.. · cev·z d akdederek, Menemen irtica ha-
na mu•11r vazıye sesini ika edenlerin başı mesabe gı • ı. 

ci~.o~ursa t<t yapıla~ sinde addettikleri Esat Ef. den D~~lfünun. ve bütü": !ür~ TAKSIM MEYDANINDA disesiııi tel'in ve protesto etme-

Manisa, 31 - Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Bey, ordu müfetti
şi Fahreddin Paşa ile birlikte 
bugün hayvanlara binerek Me
nemen irtica hadisesini çıkaran 
yobazların köylerinde Muradi
ye Horosköy, Bozalan ve Paşa 
köylerine gidiyor. Dahiliye ve
kili bu köylerde tahkikatını bi
tirdikten sonra akşamı Mene
mene ve İzmire avdet edecek
tir. 

. ~bııdır. İsta~Adlıyesı- son hainane tertipleri için nakti gen~h.gı ş~n~ .. ıman etmıştır kı, Saat t-am 16. Merasimin baş- ğc karar vermiştir. Dünkü içti-
, tı~a meselestıüteallik muavenet gördükleri noktası da Gazının gıttıgı yol ~ak yolu, ladığından beri hafifçe çisele- mada hazırlanan protesto beyan SPİDOLEİN 
etı. hazrrl~k \:atı yap-1 tahkik mevzuları arasındadır Kemal yolu ve ebedıyen kurtu- yen yağmur artık yağmaya baş- namesi bugün matbuata verile-

,an ıbarettır. J Bu teşkilata sarfcdilen pa;a- luş Y?ludur. Bütü.? ~~-all'.~ .. "..C:. !adı. Fakat kim bunun farkın- cektir. 
u tahkikat, irtcrtibati-.ların (70,000) lirayı bulduğu gençhk ?rdusu, ~cug~ buyugu da! Birlik reisi Latife Bekir Ha-
~şgul şebeke !nsuplan 1 söyleniyar. eŞyhin her taraftan her fe~dı kalplennde hır ~-ayat Gençlerin yalnrn bir düşünce nnn Tüıiı: kadınlığmm irtica ha 

dadır. 
1 
mun'tlen'nden bol bol topladıg"ı z_arbes.ı mahsus oldukça Cumhu reketini son derece nefretle kar si var: bu mel'un irtica için duy · 

Yağı ile bir 
tecrUbe ya· 
pınız,biUlhare 

bro,ka yağ kullan· 
mayacaksınız. ir gazeteye gc'ld""" "d hediyelerle bu masrafların te- nyetçı kalacaktrr. d kl f h' .. b" .. k şıladığını söylemiştır. 

~·ı b' mn ıgı ı I u an ne ret ıssını utun uv MCTALLfllfT r;;R .RlRLlc'JlN _ 
.ıı en ır ta.-.alarla do min edilimiş. olması muhtemel Yaşasın Cümhuriyet ve ya. vetlerile haykırmak ve herkese ------------
yanname mesıde irtica görülüyor. şaaın onun büyük kurtancısı kavi ve demirden ellerde oldu- . . DE BUGÜNKÜ iÇTiMA .. 
katında nazaıkatc a- Bütün tahkikat evrakı da büyük Gazi. gvunu göstermek. Muallimler birliğinde bugün lstanbul mahkemei asliye birinci 

' sa t u" b kt fc kal'dc tic:1ret dairlsindcn: 
Ştır." mevkuflarla bı'rlikte Manı'saya MÜZAFFER BEYiN HITA- a on ç uçu a v 2 

N etekim bunu yapryorlar. L • • • ı k 11' ı 
ahkikat vüaat f gönderilecektir. BESi Hepsi, ateşli, heyecanlı. .,ır lÇtima yapı ara mua ım e· 

ıet ı Lal lid "Esk" • b b . Muslaheddin Adı'! Beyı·n nut- rin irticaa karşı duydukları nef-
ın vaziyete gö · tah e c ıcı a a,, namı Taksimde ilk söze Hukuktan ret bir beyanname ile tesbit edi-
ı çok vüs'at k('~a. le maruf türbeye bir çok kadın- ku alkışlar içinde bitti ve Ede- Muzaffer Bey başladı; heyecan lecektir. 
unun şümul cıf1f::ı~ ~nıı kda'fikıl~klh~linBde geccleyınk· biyat fakültesi müderrislerinden lı hitabesi-' uzun alkışlarla kar Bu içtimada irtica kurbanı 
meselleler m'nd h . ~ ı tı en ayazıt mer e- Muzaffer Bey, çok hararetli bir şılandı; sonra Edebiyattan Ca- Kublay Beyin hatırası büyük tc 

de kapanmı;ş c
30

; t:_ ::n nazarı dikkatini celbetmiş nutka başladı Muzaffer Bey, bu hide H. geldi. Genç H. -m söz- zahüratla tebcil edilecek ve mu-
ekke ve zavıyc yerine yüksek nasiyeli gencin hatırası- leri çok hararetli idi sesi titri- allimler inkılabı muhafaza ve 
gizli din! tahtj d . Bunun üzerine türbeye kafi nm bizim için ne kadar tetkike yordu;Cahide H. nutkunu "Var müdafaa için daima fedakarlık 
•er de tahkike kcvd~ mıktarda memur gönderilerek layık olduğunu izah etti, bu feci olsun gençlik,ve var olsun onun yapmag"a hazır oldukları tekrar 
1 e te ır. d'k 3 k d d d d d - .... esdut tekke ve . 

1 
. ~u~ ı en O a m crdest e- ölüm an uy ugumuz tcessusu şuurlu kuvveti" diye bağırarak teyit edilecektir. 

e idaresi altm1ınıye den, dilmiş ve evrakile birlikte adli- anlattı: Kublay inkılap ve Cüm bitirdi. MENEMENDE MUAZZAM 
iç üyü muteca un h?- yeye tevdi olunmuştur. huriyeti gençlere emniyet etmiş Hukuktan Ekrem Bey de çok BiR iHTiFAL 
m birkısmınıN· şe~.1ın Bu husustaki kanuna muga- olanların bu emniyette ne kadar samimi ve hararetli bir nutuk İZMİR, 31 A.A. -K. Sani-

ediyor Son i~en ı cır yir vaziyete sahne olan türbe de haklı olduklarını gösterdi; biz söyledi; sonra, Menemen hadi- nin ikinci günü Ankarada top-
başlıca. rolü 

1
mcse e ortadan kaldınlmıştır. onun ir,in inşirah içindeyiz. sesi münasebetile yazdığı şiiri· lanacak olan spor kongresine iş 

ıiliiktabm körü ar da y ılb " b .1 1 Sonra ilave etti: Ali Ticaretten Nusret Bey ok~- tirak için şehrimiz spor tcşkila-
.endeleri vcnak~e sa- ~Şl .mun~se ehe ı - "Aramızdan yaşayan bir du ve nihayet sözü Fahreddin tt namına bir hey'et Ankaraya 
ındır. men ıçkı sarfıyah fani gibi aynlan genç vatandaş, Kerim Bey aldı. gitmiştir. İnkılabın aziz şehidi 

Abdülgani \'e Tryandafilidls şirketi 

tarafından Alisron tobıko kumpanyası 
ile G•lıtı'd .. da Mader hanında mukim 
l\Jaryos Kolaros efendi aleyhine ikame 
ôlunan 15673 lira alacak davasından 
dolayı müddei,leyhlere gönderilen 
e\'raktan Maryos Kolaros efendinin 
ikametglhı meçhul olduğu cihetle 
tebliği iktiza eden evrakın tebliğ 
edilemediği verilen şerhten anlaşılwış· 
Dr. Hukuk usulü muhakemeleri kanu· 
nunun 141 inci maddesi mucibince 
ilAnen tebligat ifasını karar verilerek 
tebliği icap eden ı:vralı: mahkeme di
vanhan<Slne talik kılıamış olduğun
dan Maryos K?laros Efendinin tarihi 
illndan itibaren bir ay zarfında 
m~hkemeye müracaatla evrakı tebel· 
ltiğ ve cevap llyl huı vermedlğ1 

takdirde btkkında muamelei gıyabi· 

ye icra lnhnacagı llln olunur. 

.'\rrnrmanın yapılacağı yer, gün, 
saat lsL 4 cü icra dairesinde 5·2·9,ll 
t s. 13 ill 15,30 kadar 

1 - fşbu gayrı menku1Un artır· 
ma ~artname ı 24· l ·<1.ll ıarihlnd•n 

itibaren 929- 177 'o il Ist 4 lincu 
jcrı dairesiııln muayyen numarasını.la 
htr ke in göre bil vesi için açıktı· 

liAnda yazılı olanlardm fuh oalO· 
mor almak isteyenler, !~bu şartna· 
meye Ye 929- [ 7i' dOS)O nuoıarasıle 

memuriyetimlı:e muracaat etmelidir . 
2 - Arttırmayı lşı;rak lçiıı yu· 

ka.rda yazılı kıymetin vüzde y di 
teminat ~öster ecckt.r. 

3 - Hakları tapu ıicilile aabit ohm 
yan İpotekli alacaklılarla diger alaka. 
darların ve irtifak hakkı sahiplerin:a 
bu haklarını ve hususile faiz ve ınaı· 
rafa dair ollln iddialarını işbu ilan ta• 
rihinden itibaren yir;{IÜ ııün içinde ev• 
rakı müıbitelerile likte memuriye
timize bildirmeleri İcap eder, aksi 
halde haklan tapu ıicillile aabit olmı· 
yanlat, &abf bedelinin paylıı:;ınasın• 
ela hariç kalırlar. 

.; - Gösterilen gün~~ .:zrthrmnya 
iıtirak edenler artbrma f'll'!n:ımesin.i 
olruınut ve lüzumlu malümatı almıı 
bunları tamamen kabul ebnit ad vo 
itibar olunurlar. Üstünde bırakıbn 
gayri menkulün bedeli zamanında v<
rilmezae gayri menkul ikinci bir art .. 
tırma ile aatılır ve bedel fa•kı ve •ıı.'h 
nıı" kalman yüzde beş faiz ve dıı..:r 
zararlar nyrıca hükme hacet kalmak. 
sızın memvriyetimizce alıcıdan t•h· 
ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
tart tahakkuk etmek kaydile üç d fa 
bağnldıktan sonra gayri menkul ca 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk ebnezoearttırma geri bır.ıkı 
lıp ahcı taahhütlerinden kurtulur vo 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ik·n 
ci olmasına ve gayı-i menkule ta.ali k 
eden kanuni hakka ve aatııın t:ırzın 
göre diger şartlar. ı 

' l\lüterakirc >ergi \' k f ıcırcsı m ş 
teriye aittir. 

Yazılan aln kıt'a tarla vukmdı 
göst<rilen 5· 2-<ı3 l rorihinde (;~ 

4 ilncü icra mer.ur!uğu o !asınJa 
işbu i!An ve ,6gtt>rilc .ı r·ır..,,a şsr:n1· 
me 1 d•ir si:ı lc . ~ı <al': iH l ın·ır. 

Calııa'da Ask ırasvon J< ı rıll 
hanında 22,4.1 numara[; < • elerJe 
mukim iken halen ik•metg~ ı ıreç· 
bul bulunan EmLIK \'e lkr ız.ıt şır· 
keti ne. 

lstanbul ikinci icra memur! ·~nd•<> 
A iskurı yon Jen.ralı Tiryo 

sigorta şiketinin bedeli icradan ı 

cağı olnn 608 liranın ma: ma~ktt 
temini isıi:a,. zımnında teke• 
eden muımelltı icraiye lizerine ney<. 
kUr hande lAin 22,23 numarn:~) 

-~". 
olbapıakl haciz zabıt \arakı 

münderiç emvalinlz haCİ7. olun 
beraber m:ıhcıızun p ır.ı \"3 çe' 
alacaklı tarafındın talep 

1 olmasına mehni tarihı ililndaf.lf·,a· 
ren üç gün zarfınd, para vt:rilmeı' ~ 
ve kanunen muktezi sureU t .;\İV 

irae olunmadığı takdirli• mıhcuıun 
açık arttırın• ile phayı çer.ılcccği 
malOmunuz olmak ve satış ihb•:ile 
hacıı zabıt varaka~ ııın tebliği ma
kamına kaim !ıulunmak üzere iltnen 
tebllfi keyfiyet olunur. akşibendilerc n K Yılbaşı münasebetile şampan milli hayatımıza girdi; yarının Fahreddin Kerim Bey, heye- Kublay Bey için K. Saninin i-

ır, mevleviler, nm .~- ya satışları artmıştır. Mcmle- gençleri, münevverleri onu teb- canla iskemleye, oradan masa- kinci Cuma günü Menemende 
>tr, bedeviler, da'r? sı: ketimize şampanya getirmek c~l ediy?r. Ş~di onun ~u iç~ ya çıktı ve muteınadi alkışlarla muazzam bir ihtifal yapılacak- ~~~~000~··················· 

~a ER L i T zf cıai bir vaziyeti 0zıykat c yalnız, müskirat idaresine ait bir dakika sukut etmemzı teklif kesilen ateşli bir hi- tır. Şehrimiz Türkocağı yapıla-
ve sair tekke vı>e. a- bir haktır. ederim." tabe irat ett:: cak ihtifal tertibatile hararetli 

ıuplan gizli faalı~v~~e . Bu itibarla şampanya sarfiya .. BiR DAKiKA SÜKÜT . . NAKiYE H. KÜRSÜDE bir surette meşgul olmaktadır. 
Y h · et ıtı an tından .. en. ziyade istifade eden Binlerce genç bir dakika sa- Fahreddin Kerim Beyden Mülhakattan ve civar vilayetler 
ı anı e emmıy "im' d k c bunların Nakru. ı- e mus ırat inhisarı idaresidir. kit kaldı. Sonra Hukuk fakülte- sonra Nakiye Hanını söze den de iştirak edilecektir. Mani-

li teşkiiat haliınd1ı:er Depolard~ c_linde pek az mal sinden Şükrü Saip Bey alkışlar başladi. Gözleri yaş içinde irti- sa ve Balıkesir muallimleri de 

d . A ~a ş· v. ıı:rd~. ~~skirat idaresi yalnız içinde arkadaşlarının heyecanı, ca hareketini tel'in etti ve genç geleceklerdir. Bütün gençlik in 
fzna aır resrru Vı. et k gun lÇl d 116 
),y olmadığı bcy~~p 1 1 t n etır sandık şam- hi~lerini söylemeye çıktı; Şükrü liğe beslediği itimadı söyledi. kılap şehitlerinin mezarı başm-

abi şümullü tahı;_ıy.or. panya sa_ mış · Saıp Bey, çok hararetli bir hita- Arkasından Edhem Akif Bey, da inkılabı konımağa azmetti-
' vaziyetlerini tava: bap !g~rnn!n ~er,osunda bir şiş.e be söyledi, uzun uzun alkışları- titreyen sesiyle bilhassa şunla- ğini bu uğurdan kanmı akıtmak 
ektir. ,{e- İstanbula gelmıŞ~.va kadar veni dı; arkasın.dan ticaretten Hak- n dedi: tan asla geri durmıyacağını bir 
yhlerin eks · . tnın de Kütbulaktap Şeyh "-- kı Bey geldi. Bu gençte çok he- Aziz cvlatlanm. kere daha haykırcaktır. Şchri-

a muvaffak ::
1 ş;c<aç- fendile görüşmüş.. Konuşi .. ~rt- Y~ı. idi: Sonra Opa~lörün ö- Türk gençliğinin ve Darül- mizdeıci bütün .-snaf ccmiyetlc-
yo ilham almış .. Ondan öte ne ol- tnune Tıbbıyeden İbrahım Bey, fünun evllidlannın bu heyecanlı ri de ihtifale iştirak için hazır-

* * * du ne yapıldı ne yapılıyor? .. ıarkasınd"n Hukuktan Ahmet h:olleri karsısmda ne kadar göğ !anmaktadır 
hiliye vekili o gü~lk- B~ları da biliyoruz.. ( 

' 

. ~ 
T~ YENi AÇ~LAN LİSAN KURSLARI ı 

KAvirrMu'AK1ZE:r:E:sr8AşrAMnı~ŞriRı 
TECRÜBE DERSi MECCANENDIR 
ANKARA - MERKEZ HAN, ilacı Bayram cadde i l TA BUL 

BeyoRlu 356, istiklal cadde. ı ~56 
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Sanayi ve Maadin Bankası fabrika arar~ ait 
" 

• Türkiye 

Y -RLİ MALLAR PAZARI C Bahçekapı !>irin: Vakıf 
• • . .Ç 

an) 

.Uakırköy, Beykoz, Feshane, Here~e . (Şarkın en büyükJabri aları) 
. ' 

Yeni senenin baŞiangıcında: 
• 

Bütün ihtiyaçlarınızı ( YERLi MALLAR PAZARI) ndan tedarik ednz. Kışlık fanilillt, çoraplar. 
battar.lyel~r, e~ ai(ır ve en nefis jpekliler, kunduralar, iskarpinler, katn iskarpinleri 'i! terlikleri, 
çocuk patıklerı, asta~lıklar, patiskal~r, yün ili bezler, Poplinler, döşefl'ieli ağır kumaşlar, seccadeler, 
halılar, Beykoz fabrıkasının en san atkilrane saraciye eşyası v. s ... 

, 
............................................. ımm .... ••mı11 .... • 
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lıal'I ve ·seri 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek ıazımdır. Zal'ımatll ışlerl ·takip ederi 
adale sertlik ve gerglnliklerl ile, a~·aklarda 
vakitsiz zuhOr eden !fı>rgunluklarda dahi 
Splrosal aynı gOzel neticeyi temin ede,, ,,.-· 
Spirosal tedavisi hem kol<ly, hem 16tiftl•·, 
Çamaşırları kirletmez. 
Muslrren Splros~I talep ediniz. 
Her ambalaJ, meşhuru Alem olan~ 

salibin! ihtiva eder. 

EB ., 
" 

~· • 

Tütün in~isarı uınuıni ınü~ürlü~ün~en: 
1 - Müstamel Elektrik bataryası ve teferrüatı: 

l 7 5 kilo Tlrfon 
i'O • Perçin çivi 

1 - 15 ,, Somonlu çivi 
154 ,, Ham anahtar 

1 ,. Pafta demir 
3 - Muhafız ve nizam Motllrlerlnln eski makineleri. 
Ciball levazım anbarında bulunup idaremizce kullanılmayan 

ba!Adaki eşya pazarlıklı satılacakur. Talip olanların bu malları 
gidip gördükten sonra 50 lira teminat akçelerile beraber 7 k4ııu· 
nusani 931 çarşamha günüsaat 1 O da Galatada mübayaat komi
syonun• müracaatları, 

Askeri fabrikalar umum müdür -
lüğünden: 

8 kalem taban demlrl 
21235 kilo çinko levha 

Yukarıdaki malzeme l.'.apalı zari ile ayrı ayn 19· 1-931 de saat 
on dörtte alınacakur. Taliplerin şartname için merkezde ~[>tın

alma komisyonuna lstanbulda Askeri san'atlar mektebine her gün 
ve münakasaya girmek için de o gün teminat ( teklifat ) ile 
müracaatları. 

n ... J •• 

ne~:~: . ... 
459 ,,,,\ 1B1t' • ...- _".'!:~i:l~I 

' ;,\ ... ~-~ 
tir. ·~~ı· -·~ Deklenllmediğl bir 

Btf'-'··;: zamanda birdenbire 
~~t~ 

- • ~· (\11" zengin olmak ancak 
tün n'~~v.\~ Tayyare piyango blle 

at yt i\~~·' ı almakla kabildir. 
.-~' ., - e '\'~'' Onun lçlnı 

Tl1118E Pl11NG1~l 
' BiLETiNi ALiNiZ. 

6 NCI KEŞlDR 11 KANUNU· 
SANİ 1931 DEDİR 

Büyük lkramjy~ 
200.000 Lirari~rı 
Ayrıca 

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

" 100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

1 
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Devlet Demiryölları 
i·daresi ilanları ..................... 

170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla ikinci mü 
nakasasr 26 - 1 - 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada. Dev 
let demiryolları idaresjnde yapılacaktır. 

İpekli yünlü pamuklu yeıli mallar 
Yapan ıısri makineler ve sair sanayie malı~us her t!lr~ fabrikalar \sisatı aceo tası ve yeı 

• depi>su olan İstanbulda Sir1<ecide Nurııan . 

-21 numeroda Hilmi Naili ıniessesesi 
Muhterem müşterilerine yeni senede hayırlı muvafqkıyetler temeı 

. .Muamele vergisi yakında kalkıy 
Sipar·şıerinizi sona bırakmayınız. Şimdiden proje, teklif ve taf;ilAı isteyiniz derlıal ce· 

Bu adresi saklayınız bugün değilse bir glin size mutlaka Hlzım oıur. 
Münaka.>aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatiarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 

SEYRİSEl 
katipliğine vermeleri lazımdır.,;:: ===.=.===-=.=.==============ı ~ 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira 111ukabilinde An UZUM KIZI 
karada ve Hayclarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir- 1 .,._ _ ~ -~·-

111, rk z acenta: G• 
!er. • 

• • Rakısı A "il . h ·ı • . oa>ında; llcrn~ltı 23 • amı en mu terem müşten erının acentesi: Sirkoci\b 
Çekme demir ve galvanize gaz boruları ve teferrüatının kı.- 1 · • kutlular. zade hanı altın.!• 

pa!r zarfla münakasası 9 - 2 - 931 Pazartesi günü saat 15 te An ,_ __ y_e_n_ı __ s_e_n_e_e_r_ın_ı _______________ __, 2740 

karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. B • • • • k • l " • h • •~-T..;..:.._b ____ İ:-i!J 
Münakasaya iştir:ık e~ec~klerin teklif mektuplarını v~ mu-,ı- u~u ıs- anı . tarı ı ... ra zon 

vakkat teminatlarını aynı gunde saat 14,30 a kadar komısyon 4 postas 
katipliğine vermeleri lazımdır. srı Saadet - Sadrı İslam . 4 ( REŞITPAŞA) 

Talipler miinakasa şartnamelerini onar lira mukabilinde An- 3 - 4 bin sayla 9 cilttir. Eski har!lerlcdir. « kAnunusan' perşeml 
karada ve Haydarpa§adıı idare veznelerinden tedarik edebilir- . Yazan: İslam akademisi. - Tercemc ~den: Ömer Rıza Bf. ; GalP- rıhtımındaıı 
ler. • • • ~~st:: ~:rzeti~i~1~~~ki~~Oi~;n 7:!:n h~~:~i:~i: 

6
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o ~~~:::~~: ' • ~~~:~1~,' Ş~~~o~~ts 
75,000 adet kayın travers kııpalı zarfla yeniden münakasaya 9 Bedelini bir defada veremiyenlcr taksitle de verebili.rkr. ı pa'ya kalkacak ve 

konırıustur. ttM Neşreden: Asarı ilmiye kütüphanesı =o pazar, Rize, Of, 

de:~;:~::: 1~~~:~~:;e r;:;~,~!arı~'.i saat 15,30da Ankarada devlet , k~~!a Yüzü ile kuş tÜyÜ yasdık ~~:::~;:~sun~i~~.s~~~ 
Münakasaya iştil'!ık edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- lmnbul'da Çakmakçılar'da kuştüvü fubrJkasııı•fa yüzilô şilte l 2 lirnya rayacaktır. 

kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kAtipliği- yüzile yorgan 15 liraya yağlıboya )'asdık 5 liraya kuştüyiinün kilosu 125 IR-------_. 
ne vermeleri l~zımdır. kuruştan başlar. Kuş tüyün~ mahsus kumaşlar çok ucuz Sltılır. Tel.lst:3027 Mersin po 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankarada lstan~ul denı'z satınalına koını'sJOillllldan•, (ANAFARTA ı va 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. U U nuııusani cuma ı O c 

• • • rıhtımından Çanakka 
üç alimantasyon buha( kazanı kapall zarfla mü~akasaya kon- 20,000 kilo gaz 3 Kanunusa- Cumartesi günü saat 11 de ya- Kiil!u·,, Bodrum, Ra 

ni 931 cumartesi gun·· ü saat 14 pılacak açık münakasada teklif fıİYe, Finike, Antaly: 
muştur. af k ·· · ·· ,,. ,.~ d A k -ı--....ı.nıünekesa ile. edilecek şartlar muv 1 gonil- "tr•ı"n'e kalka"ak 

Münakasa 16- 11-931 pazartesi günu saat 1 "•"v a n arada y ""·- d' "' • ' İstanbulda Dz. Levazım am- düğü takdirde ihale e ıleceğin- fa•ucu Anamor Kuş• 
Devlet De miryolları idaresinde yapılacaktır. barları ihtiyacı için yukarıda den şartname almak isteyenle- ' 0

' 

Münakasaya iştirak edeceklarin teklif mektuplarım ve muvakkat k'l G ·· aka · h gun·· ve vemıek "steyenle ı.ığıayacakur. yazılı 20,000 ı o az mun - nn er ı .\ndifli, Kalk'an, I• 
teın,lnatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa .komisyonu saya konulmuştur. Yevmi mü- rin ihale günü ve saatında Ka- aktarmadır. 
kAtipllğine vermeleri l~zımdır. nakasa olarak tayin edilen 3 Ka sımpaşada Dz. Satmalma komi- ... -... _____ ıııi 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka- nunusani 931 tarihine müsadif 1 syonuna müracaatları. 
BARTIN hattı rada, Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Urfa Vilayeti 
encümeninden: 

Daimi 

Miktar 
9000 
2500 
ıoo 

1000 
180 

6 
40 

'.t 
s 

14 

Mikvas 
Kilo 
adet 
,, 
,, 

Kilo 
Adt't 

. ;., 

" .. 

Cinsi eb'adı, markası 

Telefon teli Üç m'limetre kutrunda 
Maa demir Fincan (10 saatim irtilauıda) 

Pil takımı (A.D) marka (13 S irtifaında) 
Avrupa zengi 
Nışadır 

l\liJ.;rıt!on zarfı 

Grafik levhası 

Ongiliz) 
(Simensl) 

Onluk santral makinesi (Simensi) 

Be~lik ,, ,, ,. 
Teldon makinesi (Tarto) ,, 

Yukarıda cins ve mıkdarı yazılı Telefon makine ve malzeme· 
sinin mübayaası ve ihalei katiyesinin icrasını müteakıp nihayet 
bir ay zarfında Urla Vilayeti Hususi Muhasebe dairesine teslimi 
27 Ununu evvel 930 tarihinden 15 kanunusani 9J 1 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olanların bu 
mtiddet zarfında şartname ve münakasa kaJmesini görmek ve daha 
fazla izahat almak üzere ViJAyet daiınt encümerune müracaat eyle-

meleri ilan olunur. 
~~~~~.....:.....~~~~~~~~-

Ali ticaret mektebi ·mübayaat ko-
misyonundan: 

Mektebin Uıınade bir ıu deposu yıpunlacıRınduı tııllp olanlann 
5 kAnunusani· ~031 'pazarteıl gilnll ıaat on dört buçutıamclnepte lıomlsyona 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

Sıvas nümune hastanesi için l 87 ve Erzurum nümune hasta
nesi içTn ı I 3 ve Konya doğum ve bakım evi için 60 kalem iJAç 
ve sıhhi malzeme kapalı zarf usulü ile mübayaa edilecektir. Mil
nakasası ı9-ı-931 paza•tesi günü saat 15 te Vekal~tte yapılaca
gından taliplerin şannamesini görmek üzere Vek.ftlet içtimai Mua: 
ven et Umum Müdürlüğüne ve lstan bul' da Sıhhat ve içtima Mua

venet l\liidürlli!';üne Müracaat etmeleri. 

is,irto ve is,irtoln i~kiler 
İnhisar idaresinden: 

Bir sene zarfında lstandul beledlye hududu 
dehlllnde denizden · yapılacak nakliyat kapalı 
zarf usulU ile mUnakasaya konulmu,tur. 
ihale kiinunusan•nın yirminci sall gUnU saat 3 te 
icra edilecektir. Tallplerln 9artnameyl almak 
Uzera Ticaret 9ubasl sevk amlrDAlne mUracaat
ıarı illn olunur. 

K~UPEBl TiF ""' 
Rakı Fabrikası 

Yılbaşı mnnu, bcıilı muhtuem 
müşterilerine arzı tebriklı ecler 
ve sefayı hatır diler. -

Pertevnlyal vakflndan: 

'Ckspres pos 

~mı v;_ııu~:ni 1 Peı 
sırktcrden hareketle 
guld•(, Bartın, Kuruca 
deye azimet ve avdet 

f•fsiJat için Sirke 
karşısı~da :\İlt.an ogıu 
Telefon lstanbui 354 

--:-.... __ _.. 
.-SflbJKZAlJE BiRA 

VAPURLAR 
ı<fl~ADENİZ i\IU: 

VF. LÜKS POS' 

Sadık za 
•truru p 

4 . ]{ ıani azar 
SlııteCI rıhtııııındıın 
CZonıı:;uklakı iaebolu, 
S'ın8uo, ordu, Gire 
ıo~, Sürmene ve Ri 
ııı.t ve avdet edece 

'tılsllat fçla Sirke 
llltııet lııaı altında ı 

111Utacaıı. Telefoa:lst 

l lstanbul bele: 
ilanları 

.~ 

gelm !eri. 

Tütün inhisarı Umumi Şüküfe ~ 

Löprübaşıt>da Helvacı solıa&ında 

Vııllde hanı altında W,i8 No. iki 
bıp m1t1Zanın indelmilnyede bedeli 
bıddi nizamisinde görülememlf ve 
bir haf11 mllddeılı temdldine karu 
verilmit oldupndau klrılamajta talip 
olanlann mtlzayede günü olan K.11-
nının S cil cumartesi gtlnü ıaat 16 
yı kadar ls11nbul Evklf müdüriye
tinde Pertevniyal vıkh idueline 
veya idare encümenine mUncaaı 
eylemeleri. 

Beykoz belediye 
cüıııeninden: Anadolu 
Göksu deresi üzerine 
makta olan Betonarn 

COMPAGNIA GENOVESSE Dl· nuıı Kandilli cihetind 

müdürlüğünden: 
ı - 31, 237, 500 adet sarı ve beyaz kilçük kutu rıpt!yesl. 
2 - Arap harflerile 12,000 kilo defter, cilt ve varak. 
idaremizce istimaline lüzum kalmıyan bu iki kalem eşya 

pazarlıkla satılacaktır. K~psiillerln nümunelerl mübayaat komisyo
nunda Defterler de Cibali Levazım anbarındadır. Taliplerin, ihale 
gününden evvel numuneleri görmeleri ve pey sürmek için 100 
lira teminat akçelerile beraber 5 kılnunusaru 931 pazartesi günü 
saat 10 da Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

ltrıyat Fabrikası 
Muhterem müşterilerinin yıl· 

başılarını kutlular. 

NA VIGı\ ZIONEA VAPüRE derununda kilin bir 

C V d vapuru O- h 
apO 8 0 desa ve Kös· edim kebir ah;ap 

ıencedcn muvasaletle 8 klnunusanl· Yazıhane enkazı paz 
de (Katan, Palermo, Napoli, Marsilya, bine ihale edileceği 

Cilt, Frengi, Zührevi hastalıklar Cenova, Livırn ve Snona ) ya ha· ()!anların % 7,5 peı 
mütehassısı reket edecektir. llıüstashiben 3· 1·931 

" Fazla taloilAt almalı: ve yolcu ve · . "' 

Dr. iZZET KAMiL hamule için Galat~'<l• '~· ,,. ı'Lı~uııye}~fJhıfmemis. anlaı 
- • 1 1 y 

Saat 2 den 7 ye kadnr B, hçekapı hanınd• ar=' _ ...... . O .Ç~K ap:a .. : 
k · Hao Bekir dükkAnı karşısın- ı nen•-· - ~torum .• Bılmıyorl >e ercı :ıd· - . k 1 

dakl ıpmımanda hısıa ka!Jul eder. _ ,ıin zulıurundan sonra lıemen fes gtye11,_ Q) ı~ı~.u, ~ıS, "{.,u?f!. 
tJnüne düşen aç 1ıaı 1 

Boşnak Ahmet. Mlieuüı Ahmet, Çin HoC~ Mehmet 


