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Mevkii iktidardakiler fesat var diye ne yaparlarsa layuhti mi sayıla
caklar ... ! Bu zihniyet laakal fesadın vereceği neticeleri verecektir,, 

All bey Anka raya ıtl ttl 
Nahiye kongr el eri hugün 
foro l a n ı .,, .. 

.,_ \ trml koyunu 
parç ı\ladılar. 

4 üncü sa!ı ifd~: 
1- - HlkAye 2-Roman 

5 nci sahifede 
1-- Slnt"t:n•t :\ l !! m l 

urt ar 

nazarı 
• u e 1 

ismet Paşanın nutkundan -

lstanbul ve Menemende .. 

Mürtecilerin Antalya' 
da da mümessilleri var 
Divanı harp çalışmaya haşlıyor, 
Dahiliye vekili tetkikatını bitirdi 

bir 

Şehrimizdeki mevkuflar bu sabah gönderiliyor-
lar - Menemende bugün bir ihtifal yapılacak. 

Menemen ir- ~-
tica hadisesi ile 
alakalan tesbit 
.edilerek tevkif 
edilen 9 kişi bu 
sabah saat 10 
da hareket e
den Anafarta 
vapuru ile İzmi 
re gönderilecek 
!erdir. Mevkuf
ların dün gece 
Anafarta vapu
runa irkap edil
meleri mukar -
renli. Bugün İz 
mire sevkoluna 
caklar meyanın 
da Kutbülak -
tap Esat Ef. de 
vardır. Esat Ef. 
gitmemek için 
hasta olduğunu 
sebep olarak 
göstermek iste 
mişse de bu, 
ahvali sıhhiye-
si muayene ne
ticesinde bu se 
yehate mani gö 
rülmemiştir. E
sat Ef. sadece 
ihtiyar vldu - $ehil Kııb/ay'ın tn son çektirdiği bir rtsmi 
ğundan seyahata marn bir vali- nu~mamakta ve süku. etmektı 
yet yoktur. dir. 

Söylendiğine göre Esat Ef. Bugün gönderilecekkr mey< 
Tevkifhanede hiç kimse ile ko- (Devamı 2 inci sahifede) 

Ruşen Eşref 
CQnıhurlget şelıidl icln 
ga:ıılan en gil:ıel gau. 



nıııda Esat Ef. nin oğlu Ali Ef rm Alaşehirde te~ki~ :rdil.;:ı~~rı FAH;J BEY SERBES RI f H RI '~ \ 
de vardır. Kurnkapıda bir fırm-· le muhaberatı olduğu anlaşıldı t . RAKILI?~ ·" \ ~oyıel 
d.a t~blakarlık yapan ve mürte- Mev~uflarm ifadelerinden a~ ile ~r:ıır' l .. f :1>_ahılıye ~ekili A-- •k h d ~ Son \-' a. "" 
cılerın son hareketlerinden ha- laşıldıgma göre hadisenin mü- şa tar.:l mu ett~.şı Fahrettın Pa m rı a ay utları f a fi ı 
b~ıdar ~ulunan Hasanda bugün rettep ve müşevviklerin Antal- a m~an dun . Menemende 111! h se . 
goııderıl.ıııektedir . Bunirdan yada da hempaları bulundu "u :a:ılan ar.ız ':'e aı:ıı~ ~hkikat- M k-- . . - 1\.f ecr.,. . . . 
başka Fılorina mübadillerinden ~laşı~dı. Onlar da derhal t!v- ka ::~rtı~a hadıs~ıınd la. U aVemet hareketını sıfıra İndir k • • Lf - ;:-p ff Jt8~ h ) 
Molla Hasan oğlu Mehmet us- kıf edıleceklerdir. ecır . etı <lolayısıle tevkif • me IÇın . 6jı tl • • elt 
~a, M:vlfit, ~aşim, Ali koç, Ya- ŞÜKRÜ KAYA B. YARIN ma ~:ı M;ı:en Jandar. SUI ka t tertip ediyorlar 18fV tfl gı(ler sordll 

up o~!u Al~ ve Ragıp oğlu Os- GELiYOR iyeti tabii anı. . ve altıma- B b 1 il Jt fırıttf p\.itı 
:~~tonrlenleceklı-r mevanın- Şüt~~; ;-B~ahiliye vekili ~t evra.~ ::n;~!~:ra a::,: om a I Ecnebi matbuab Jll ·ıt'.Jirlflt>.l<! 1 (b~~;t;, s'md~ . ) 

Dun şehrimizde hic bir tevki reketini c~ .!:'. ~~tanbuhl? ha- d~l.ı:ıekkti~ere dıvanı harbe sevk- 1 Al ngı tf-~~a.\dığı \tıl.'L{\ili\İ~ı: t~"; 
fa t yapılmamıştır. . ti. gunune te ır et- e ı ec~ r. . • . ntikam almag .. a manya ile - uz ttasta.1-ı• r•fl. $chtı 

Maamafilı Men d IZMIR · Şehıt Kubıliiyla ıki bekçini K.. •• utıe ~"u'itu _,,~o&a.ft:ral 
mi '.,: cd . mektP o!a~m~:h~ikatat- VE LMEARNI ISA VALi- h~tıral~rnıı taziz için cuma g~ uğraşıyorlar Lehistan omur ve J.u'll\~K s.ıtht V<lziyei i~idi~ 

. .. · nu yanı yarın M • J • d b bu ·· · 
~;~~I~:::;::;~~~.s~~~ . zabrtas; Ş .. ~~a, 31 - Dahiliye vekili azzam bir ihtifal~n~~~ı:-1~- seba1:histan ve Almanya ınlina- ~ erın e uhran ŞJ~~lk r:~::eli Y 

ı;t< ı azı cv~k •. ve ihba~;~ın':1.111 = n~a v ray~ ~eye İ~n;ıir ve Ma- Türkoc.ağı mühim bir program. zik ~i:_,"n zamıuılar~ ge~e.Pa- LOND~4:. 31 A. A. - Ce. göMIJrn~tedir. 
rinde tahkikatın d uze . a ı~erının tebdilı hakkın- neşrettı. Her taraftan merasi "T " ııaflıa~ gırnuıtır. llllbf Ga! koınur <>caklarında sti- Piln •at O da B 
tedir. a evam etmek ~:~ şayı~yı ~r~um: bir şey me i,,tirak edilecektir. • hisf:1ps ~az~teııı bundan ba- kun ve .huzuru temin maksadile P,. Hazretleri N~v 

Menemende talık;ka• safhas de~ie~~~~~~~gını bfıldird~ ve HASAN FEHMi B. HAKKIN ezcliı::~rgı bır bııfın&kalede eh:uuyetli teşebbüslerde bulu hane.sine giderek s;{ 
.-ıa göre yenide b k.· .r,. k.k . .a ı~e.etra mdaki tet DA BiR MEKTUP " . . nu Uftur. Bu akşam, Cenubi ruu ziyaııetle t .. 
tevkifine lüzW: ?,Z~- .~selerı~ ~ atın netıcesını.makamata bil Avukat HllS<ln Fehmi B İn ~iman sıyasetinin bütün ga ~al maden amelesi federasyonu dfnnlştir. Şehr~eı:sur 
mizde derhal tevff!a~ı~:~ işe: ::eden evvel bır şey söyleye !'1anisa Müddei Umumlliğ~n ~;~~~ sı~·~da Lehisqn aleyhin ~~ hey'~in yaptığı içtima hü sefirler de dün ~~~ıı 
tır. ı ac TEVKiF VE ıhz~r müzekkeresi üzerine ma- gazetesi~/ tcn.~onra FrJnsı11 n· et mumı::ısillcrinln geirıwsi ziyaret ederek teess .. 

Bir turbeye mum d.kt. . LINA NEZARETE A- halli mezkı1re izamı dola ısile " yor kı. ı beklemek uzere muvakkaten dfrml,1eııdir. 
den dolayı evı-aklaril: ı~l~rın- f>!LARIN .AD.EDI 200 gazetenizin bugünkü nüsh:sın- . .Alma?.hükumetinin milli- tatil.di.lmiıtir, İki taraf arasın-
pol;s müdüriyetine sev~~~~te te~~n~~':_j 1 - Şımdıye kadar d_a intişar eden fırka şayanı tav ~~~nn t~sın aJtı~da ol.arak Le- :~1· bır ıçtima yaprlacağı ümit e- Baş vekil "• 

ı 30 1. d , · an en veya zan altına a- zıh görüldüğünd hadi . ana ar~ı tak p ettığj siya- ı ıyor. r 
vam :ae:~~ıt~~nd~ takibat de- !ınanların miktarı 200 ü bulmuı tekli cereyanını ı:1rveçh. :ıcnın sette g~terdiğ! asabiyet ve LO,N"DRA, 31 A. A - Ma teşekkür • 
Menem~n h; .ır .. ~ı kadınların ur. zeylerim ı zır ar- "ark hııdudımda vukua grlerı den işçileri liderinin s~rfettığf ANKARA 1 (4 A 
gör \ılm;mek~~~~sı ıle alakalan PAŞAKÖY IHTIY AR ı - Avcltat Hasan Fehmi Be- P~ v?,k'ada~ .~st.i.fade etmek ar- g.~~~tlere rağmen cenubi Gal v~kil İ~e Paşa H~z. 

. ·-· . M . HEYETi.. . . yin yazıhanesinde azeteniz " -u. oyle g~nmuyor ki seneler kv~ur oı:aklarr ihtilafına hiikQ- nı yıl munaseb tile 
rkBu ın~sele ı!e muddeı umumi- h a?ı~a, ı -:: Pa.şakoy ıhttyar intişar ettiği gibi i~ca had· de ,, ~çtıkçe vazıyet Lehistan'm le- metın her hangi bir müdahalesi m~ktııpla aldığı teb 
ı meşgul olmaktadır. ~yetının, 1!1u.dd.eı umumi Ka- sile alakadar mekt b 1 ıse- - ı hıne olmakta, zaman geçtikçe nin gecikmesinin ocak! da . ınılitehassis oldukJan 

Bugün İzmire gidecek olan _:ıı. sulh bakımı ~smail. Hakkı mtştır. Yalnız ika:t u uruna- Lehistan Cümhuriyeti kuvvet- nihayet verilmesine seb:r ol~= rı ayrı cevap vermeğ 
mc;vku~larla müddei umumi mu meyler tarafı;rıdan ıfad.esı alın- Hasan Fehmi Be in J!~mda . Al Capone lenınekte, ~~li olmayan unsur sından korkulmaktadır. p bulamad~k~arı!l-<1an t 
~vınleruıden Muhiddin B. meş- m~ş~:r. T~kik heyetı, ayrıca mukim akrabasm~an mums~da . ~erika'nrr. haydutları ken. larrn temessulu daha kolaylas- Lancashire pamuk sana iin- te?rikl;nnın tbl&gına 
g~l olmaktadır. Şehrimizde şim talık·~ bır mektup etrafında hin validesine gelm· ·ı aı~y d~lelmden bahsettirmek için hiç maktadır. Ber!in kabinesinin ha de vaziyet son derece vah~d· :ıansı m tavsit huyu 
~lı~e kadar yapılan tahkikat ve ı at yapıyor. tubu bulunınuştur. ış aı e me - bır fırsat kaçırmıyorlar .. ! Chi- rek~trnda amil olan ey Lehis- ~esmi bir müdahale Vukuu~~ rr. 
ı~tıç~ap evrakını hamilen Mu- ABDti_LGAN/ FAZLI KiM? 2 - İşbu mektu Iann irti . cag~ haydutları gene ~ bir ' tanın Alman ekıılliyetine kar ı gosterecek hiç bir emare ok-
h~.ddınB.mevkuflarla birlikte bu . ~anısa, 1 - Firarilerden Gi- alakadar görüldii~ .. hakkı:a ıl~ manfet yapmışlardır. Bu hay-ı hr.ttı hareketi defildir. Alman 1 tur. y 
gun.1zm~.re g!decek ve bunları rıth ~~ime~ Hasanm üzerinde neşriyatta muha~nizin ~:~ı dut~~nn.yap.tığı şeyler, saymak un~.tırun~n. yukarı Silezyadan F 
1.zmır mud~eı umumiliğine tes (~bdulg~ Fazlı) ismine ait sanii tahkikatnııa mlisteni b - la tü~enır gı.bi değildi... İçki, çekılmesıdır ki Almanyayı endi ransız tebaası me-
lım edecektır. bır kartvızıt bulunmuş sahibi lunınustur ç .. k.. .t ~- kokaın ve saırı- kac;akc;ılığ'Jndan •şeye sevketmektedir" • 
Mevkuflara jandarmadan maa !evkif ~?iln;ı:iş ise de kim oldu - tanıy~lar~ ::ı~ m=:~:yü:ı t~tunuz da faaliyetleri. sar~ıııa i "Temps" gazetesİ bundan rasım yaptılar 

da polis birinci şubeden tahki- gu henuz soylenmemektedir. re hayatını inkılap uğrun~ -- gırcn yerle~ !taraca bağlayan ' sonr.ı Alm~nya'nın Cemiyeti 
k.a~ ve tevkifatla meşğul bir kaç BUGÜNKÜ MENEMEN verrünı edinceye kadar ha:r~e haydut teşkılatr cür'etini bir / ~kvama mUr~caatmı hatrrlata-
s~vıl memurda refakat edecek- . iHTiFAL! rek geceli gündüzlü evvela mü- kat daha arttımıaktadır. ak. Almanya nın muahedeleri 
tır: İzmır, 1 - Cuma günü yapıla dafaai hukuk teşkilatında bila- .. Haydu.tlara ka11ı hükUmetin tadil etmek maksadını takip e-
Ş Ü KR ü KAYA BEY IZMIRE cak ?lan (Menemen) ihtifaline hare Halle fırkasının Büytfkde mu:ssır bır surette hareket et- ~erek bunıın herşeye takdim o-

A. A.iansı U 
Müdürlü .. 

ANKARA 1 (Tele 
~~dolu ajansı umuıp 
lugııne Menduh Şevke 
badele komisyonu aza 
Muv_a.ffak B. eı>iıak T 
fareti müsteşarı Sefa 
zettirler. 

DÖNDü on bın kişi iştirak edecektir. Mutemetliğinde çalışan ve ha:: ~~sı ~arure~ haline girmiştir. urun~~ suretile öne ııilrdüğünü 
İzmir 31 - D hir . . BiR ŞEYH DAHA YAKA- sini istiliirun en şiddetli zarna- ;.u~u ~~~rınde ta~ancalarile ~e J-e~ıstarıl~ a~asrndaki şark lstanbul - Ankar 

ş ·-ı -· K a ıye vekilı LANDI runda silah deposu H ır an.-...yı basan bır çete ora u ut annı tashıh etmek istedi 'kti 
fe~t~~~ F:?r~d~·i:; ko::;rdu ~ü- İzmir, 1 - Günlerdenıberi ara s:ı-n Fehmiden inkııf;~~fmda; ~::e bul.~nanlarnı h!ç bir mub ğ~~e ila~e ettt.ıekt~dir. Frans; gecı ' 
ıio,·osköy, Bozal!ı veurıı:ıye, ~ılan nakşib.ı;ndi şeyhi Demirci ~~r ~arı:ket şudur etmiyeceği ve ret ~:teı;1C?1esındc;n ~esa-. iuct.!~~~ya rurı ~ark h~- ANKARA, 1 A A 
köylerinde tahkikat ve tetk~~ li Mustafa dun gece Kemer al- k!disenın tavazzuh e-. !ceği aşi- paralan alı e kerın glaeçırdıklcn tan'ın ale ~· t~rasfrınm Lehıs- bahki fştanbul-Ank~ 
ta bulunduktan s İ . tında tutuldu. Derhal Meneme- .. r bulunmasına mebni muhte- b. , P . açıy~~r .r. Bu ka- b. ! Y ın ~ o arak tatmini Posta treninin Bilecikt 
de t etmişlerdir. onra zmıre av ne sevkedildi. rem gazetenizin hükmünde ek d~I vak aıaı: bı~ degıl, ıki değil- !l hare mUm~ olmtyacafı i- kıet:inden sonra makine 

Manisada yeniden tevkif ed· HAYDUT BASANIN iTi - a~el~ ettiğini arzeyler ve haılıse ~Bun~ bır nihay~ vennek za ~~~art ~lmdıd~ el~ etnıetı: ~~le gelen bozukluk 
len 21 kisi Menemene gönd r-J- RAFATI nın ilk çıkacak nüshanızda tav- berabeço .ta~ gelmit olmakla ra C ' z;;a Lehıııtan m ııorı.. Stftr M. dt C/Jıı u ort ııaat tcahhürle saa 
di . e - Menemen, 31- Şükrü Kaya zihini mumaileyhin vatanına ol . r şım. ye kadar milesıfr ~an fm ihl!I edeme- Yıe . .. gelecektir. 

iıu~::~~~i::~~iö~~Y:ka ve ~~~e~::rnrn;:~~~um:a~:~e; ::r~~!:e~!~ğ:a;ı:;i:Y~~=t~~~ :ır:~§~:~ ~:::t Yti;~a= ğf~~Tt~= e':ı~~~ine gelece- ~s:s:~~ek~n~~~~~1:~~~e~~: Menemen h" 
m ii tekait alay imamı İb h. ar. ham derviş Mehınedin firal ar~ dim. b~ ~at~ kurtulmak için hiç Fransız m lı tarafın erasım yapılmış, sefir şe 1 
ist ic;vapla mCflğul oldu. ra ımı ~a?aşlarınd~ !fasanla Zekiyi Kainbiraderi Bincebbare ~r ıı:da;arlrktan ka~madığı aşi PARtS ar.eşa but edi= tebab~m tebri~atı ka ne mezar 

İzmir valisi Ala . ıstıcvap etmıştır. Firarilerden han No 11 . r r ... ara ve tehdıt bunların . ' 31 A.A. -Saat 19 . . . ş ve ır nutuk ırat e-
len 21 kisiyi istiçva~h~~~~n ge- Hasan şu ifadeyi vermiştir: Avukat: A. İz~et ;ıın~e ıkı ~uvvetli silahtır. Para JdarF~redilen raporda mareşal g:=\tir. Fransız sefiri M. De Tür~T~HYA 1 (A. 

Meneniend . . ı. "Mehdi bize: f • • . - - ı e e de edılemeyen ve haydutla . ~ . re un umum!vaziyetinde bir . . r_on nutkunda Fransı:ı; agı eMnemcn ş 
yanlardan bi re~:k~~~ı d alkışla- - Sakın korkmayın; bize kur ngılız teba sının rın ~e.htidinden de korkmayan- ı•·ılık ....-;;.;;ı,.ıj;ı; •· ı.-,. .,;ı.,,:ı;ı .,., ·Rf;r mılletının seciyl'sinden bahsede n: ~~'J)ılacak .rne7~ - :, 
kif edildi A ç nşı aha tev ' şun işlemiyecektir demi , . b J lar ıçın ise ergeç ölüm hazırd rek bu ırkın ferdiyetçi ve cemi- nı . utahya çın! le te 
ki~inin t~vk:rut.~uda ?a bir kaç ı de hükı1met önüne' geler!~ı ... Bız OrC .:trı İşte aşağıdaki telegraf haı:~ ~eyanr gevşerse ~ugün bu gay- yetçi, mefkureci olduğunu bu- m~'ne karar vennistir. 
gfut burada b:zıs~~~r~ı~o~hBu- riat isteriz,, diye bağır<lık.1: ~N~~RA 1 (Telefonla) - !eri patlayan bombalan bildiri- la:diı:d;et!= A~uni tC§~- ~u :~y!e ~ilerek tabiati c;bret kale~~~ bud?~susta Dah 
riyat yapıldı. ar- sırada ne taraftan geldiği belli arıcıJ:'-e vekaleti ~le İngilte Y?:· Bu bombaların haydut teş- kuvvetini k apon;:nın e sı~m .. u hasletleri tenmiye bul ez ın e teşebb 

olmayan bir ateş içinde kaldık./ re sef~ret! arasınd.a!ci müza:Jı:e- ki~atı tarafından tertip edilen imkansız o Irmak sonra belkı de{ etın~nı~ l';IZumunu söyleyerek unmuştur. 
MÜRTECiLERiN ANTAL - Kursunlar vızır vızır işliyord l'C netıcestt?'<1e İngılız tabasın- suı kastt gösterdiği besbellid. NE lacaktır. demıştır kı: S • 
YADA DA HEMPALARI Nihayet Mehdimiz vurul~ dan bazı kımselerin alacakları Son zamanlarda ne olursa ol ır. V~ORK, 31 A.A. - Chi- "Biz de şahsi a t POr konRTes1 b 

VAR ve anladık ki, bize de kurşun is: olan 20/? bin t:n.gili~ lirası yeri- bunlara ka . ı şiddetli bir mü~ :.g~!:~' komiserinin odas~da dar şayanı takdir gofu~:~ ~f .ka- ANKARA ı (A.A.) 
Ankara, 1 - D hil . . . bet edecek! kaÇtık.,, / ne !0 bı~ İngıhz lırasmın mü- / dele açrlması için kuvvetli bir r,. J.ı:- a ~tlamı~yr . . Ka.mıse- müşterek me~ye mani /~ı ko~~resi varın saat 10 

Şükrü Kaya B. :C fr':1ır ve~lı Diğer ~af~ ~ecruh Emir ~avı t~ksıtl~le .. beş s~ede vı;- cer;yan has~) olmuştur. f::. . 1 :~et • _muın ' udurl~~ıme '"t"lez, bugün yalnız bir c:~- h;ırıy-et Halk Frokası 
Paşa İzmirde gece keddın Mehmet dun muhım ifsaatta bu ı r lmeı; nı:. aıt hukU:ınetın tekit- 1 Chıcago onl·- \İiıclliz) - vı.-ıjey olmamıştır. Bu SU! kas '.tJ.tme.ı~?İ.veti olmakla kalınry bınasın<la toplanacaktır. 
dar müzakerede bu~;dv~ te .;a ~~nmu~, . bazı arkad~şlarınııı 1 ~ v~ e;ı~umenle;in ~rarr. ~ n .tiiı İı · (Sim;11 • .', ,.. .. ı:ıidı tın bir intikam eseri olduğu zan yet rot .. ,, • •-; - · ·f. .maddi ~- / ~e?e, Ordu n~ına 
gün tekrar Menemen u.~ 

1 
u ısinılerını ve nerede bulunduklal ~!~ eye~ umu~~~~· Grafik levhası • _,,,., ı.nudürüne tertip nediliyor. ; rak muvaffaJı..,yc::'tıı •ll'IU şar alıp .~aı;nm nyasetinde 

ri m uhtemeitTir. İ zmi~dgı e e- rım haber vermiş, bunun Üzeri- tes~mu~ ~: ,,•n• Onluk sarı•o.uuen suikast haberini okuyun- NEVYORK, 31 A.A. - Nou ! trdır." · ., / tan murekk~ b_ir hey' et 
Liltfull:ı! ı · r- D ~ircire ŞŞe~~ fe bu adamların tevkifine ,.,,;., yıesı3 ,, Be'il!..'svip 

1 

ca şöyle düsünınemek kabil de- velle Orleans şehrindeki boş bir Sefir bu beyanatı ile ahıreı. ."'a~a~, ?rt<ı te?nsat müd 
- .. ., •• ı ey ı 1 anmıştır. 14 ,, . ıcı taksitin ğildir. Haydutlar kendilerine tiyatroda üç bomba patlamış bu j Fransız milleti hakkında bir Al 1 v:ıt, ,., aı~. ~;ıt bevler o 

' ,. ~-ki- il y .. 1ın 930 Düvunu mnu karcı başlayan mukavemeti kır- tiyatro ile civarındaki beş bina man müellifi tarafından yazılan arif vekafe\;,!J. temsil ed f '"T .,e en m edi61 bl · - ~ - · ı K · 1 ·· d .. , zem end r _ - , .... ye bütcesinden mürurkale ya mağa çalrşıyc.. lar .... Eğer hay- harap olmuştur. Nüfusça zayiat bir kitaba zımnen cevap vermış • dir. ongreının ·!]c ort . 
~ , atil• a bir denbire ! utlac~ktrI'. dutlara karşı bu tmıkavemet ce- yoktur. tir. ı vam etmesi muhtemeld 

dır. s,~,11 & zengin olmak .,.~ ;.. """'-'--~·- ___ _ _ _ . . _ _ _ . _ - , .• ~":"'':'"":--. 
tün Ill\l'!l•"ıa_ Tayy .... -:1::! ••••••••••••••,...•••e:::J lecin Al1?anya.ya ~arşı t~.k!p et: ~~ ı:ıc;,tıce.sı _Stresem~ s~yase n:ıuştıır. Bu konfera!1'sm netıce: le ettıgı g~b~, şımdı d; ~ 
yat yaıt·\l'!leS\ H ft ı k s· ,. 1 .. 1 tikleri sıyasetın bır aksuıamelı tının ıl.iw iflası mahiyetınde- Si Avnıpa devletlen arasındaki muahedesının kur~uı::u A -- ' . * * * a a l 1Ya51 Cffiai * * « olduğunu söylemiştik. Buna ak dir. Bunun ~usule getirdiği su- anl~~mal~rı de~i~, .ihti.Iafla~ te- ~uhaf~za ~~k ıst~Y'u 

.,. .. _. __ .,.,....,. _____ ,....._ ___ _...,.. ___ " . _ , sülamelden ziyade bir sukutu kutu hayaldtr. baruz ettırrnesı ıtıbarıle dıkka- sıstemı degıştırrnek ıs~ 
awvww • ••• ••• 6 

• WWWWW'ri'W•~·~~ . . hayal dersek, vaziyeti daha iyi Siyasi hayat bir takım aksü- te ~yandır. Her halde bug~kü kuvvet çarpış~ak~~di 
Sulhe, müsalemete ve devlet- lı1mdur ki konferans beş büyük !et rıcah ııe Mussolını arasında ı izah etmiş oluruz. Bu sukutu !ameller silsilesidir demişti!-~ ,,azıyctte şu muhakkaktır kı Av : her asrın 'kcndıne gore, 

ler ar as nd ... ıyı munasebatın te- devlet aras~?da . olmak.la. bera- a~ır s~zle~ ~eati edilmiştir ki b1: hayalin sebe~i, s;re~an ·. ~- Alman yadaki bu Eylill ~.n~ha- ruı~a;ıun üç mü~im meseı:sini ! yeti vardır. Viyana k~ 
sis v~<;damesine yardım noktai ber, kr~vazorlerın tahdıdı ha~- so.~lerın, ıkı dev~et aras~daki rafından takıp edılen sıyasetın batının da Fransada aksulame- t~~ıı:ıl eden tamırat •. tah,d!?~ tes dc:_n sonra A.vrupanın. 'I 

nazanndan 1930 senesi, harpten kındakı mukavele yalnız İngıl- munasebatı takvıyeye hadim ol bir netice vermemesidir. Ma• li beklenebilirdi. Nasıl ki öyle lihat ve muahedelerııı tamlı me tıı;ı dertler ıle Versaıl 
beri geçirdigimiz senelerin en tere, Amerika ve Japonya tara- madığını izaha lüzum yoktur. lı1mdur ki Streseman Fransa ve oldu. Fransada Fransan:ın em- selesi bir halle iktiran etmek- ransmdan sonra cihanı 
fenasıdır. B ugün ııu üç mesele fmdan imza edilmiştir. Fransa, Fakat son had safhanın baş- İniltere ile tesriki mesai sure- niyet ve seliı~eti yalruz kendi ten çok uzaktır. Şubat mııkave- la~trğı dertler ayni de
cihan diplomasisinin mihverini İtalya ile müsavatı kabul etme- langıcı 14 Eylfilde neticelenen tile siyasi hed~fine varmak iste- ve müttefiklerinin silahlarına le~ine rağmen, Alman;ıaıun ta- kat esas itibarile mese' 
teşkil etmel..edir: diği cihetle Londra tahdidi tes- Alman intihabatıdır. Hatırlarda 1 mişti. Lokamo Cemiyeti Ak- bağlı olduğunave bundaru:naada mirat bedelini tediye etmiyece- lan sistemi muhafaza 

1 - Tahdidı teslihat mesele- lihat mukavelesini imzalama- dır ki son Alman intihabatmın . . b ' S . 1 her ..,.yin boc: laftan ibaret oldu- ğ l muhakkak telakki ediliy"'r. meselesidir. 1815 ten so 
. 0 .. d İ 1 d . . . b. . f . 1 H. vam sıyasetı u treseman sıya ,,-- ., Re • • la b.l bunu ifa.de k · · · t 

Si. ~' • 1 . mış ve uxı:z e; ta ya a ;;- ;ıeu~~ı, ır nevı ~şıst oı:ın ıt setinin birer tecellisidir. Fakat ğu baklandaki kanaatin kuvvet . s:ru ~ızy k ı ~ b. et- yan~ ~ngr:s~~n ~ıs ~ 

3
2 -

8
1 a1mh.ırat mhesde 1esı: . b ~a e~emıştır. rru:.sankrn a ı-ı 1er r ~sılmnm mec Aıste .k;vet- Almanlar ansızın keşfettiler k; . bulmasına yardnn etti. O kadar O:U eber ırkle. ab.mlir aL ırdmobra~~ı ran'lı ev. ett n~a ı, oh ufz ·t 

- u mua e e enrun a- gı vazıyet, esasen muza erat es eşmesı o uştur. p aşı ar ta- ll:ı 1 k d.l . . k . ki Sosyalist radikal fırka ı bile rwm ne ı . on ra amı .ne u sıs cmı mu a az. 
zı ahkamını tadil meselesi. nasında hasıl olan nahoş hava- mirat bedelinin tediye edilme- ~ Y0

• en ı erını v~a ıstc- son Grenoble kongresinde bunu tah.didi teslihat mukavelesine tılar. 1830 senesindekı 
1930 senesine ilk iki mesele yı büsbütün ifsat etmiştir. Çün- mesine, Alman silahlarının di- dıklen hed~ goturmeyQr. k b 1 • ti y . F ela ve Cenevre İhzari tahdidi tesli- sıntıdan J>Onra nihayet 

etrafında müsbet neticelerle gir kü bir ta.raftan Fransaya karşı ger devletler raddesine çıkard- Fransızlar bu sıyasetten mem- pa- u etmı.ş r. ti :;'!arıd ~ se hat konferansına rağmen, talı- nesinde sistem yıkıldı 
dik: Hatırlıyoruz ki Young ta- İngiltere ve bilhassa Amerika- masına ve muahedelerin tadili- nım kalıp ta Alman iiınalini tat- .omca;~ sıya~. t~ N •1~ ki didi ~slihat çok amma pek çok kuranların başına geçti. 
mirat mukavelesi geçirdiğimiz da iğbirar hissi uyandığı giıbi, ne taraftar olan bu müfrit züm- min edecek~eri ~eı:~e . bilaki.I :~e ga ~ ~ıtı ış 1~· : d . uzaktll". Muahedeleı-in araziye milel hayırt, yaşayan bi 
senenin Şubat ayı zarfında kat'i diger taraftan Fransız İtalyan,reninbelirmesi ve kuvvetleşme- Streseman ıııyasetını ıstısmar e h ~a';y a -:-ı·tıtt .s;:a~ ' ~ ait ahkammm tadili ise, bu,eiin gibidir. 1815 sistemini k 
neticeye iktiran etmişti. Sonra münasebatı gergin bir safhaya si, Fransa tarafından takip etli- diyorlar. Almanyaya tıenerun Sa ogrusu ." 1 ~ sıtt ancak bir harple kabü görünü- bunu otuz küsur sene id 
büyük devletler arasında do- girmiştir. İtalya, bu bahri inşa- len siyasetin bir aksülameli ol- Subat ~vmda ~ziine .gül~rek tıo tres~ ~ıyase ne ga ıp ge 1:ror. Bütiin bu siyasi kararsız- tirdiler. Bakalım 1919 si 
nanmalarrn tahdidi hakkındaki at meselesini alelade bir donan duğu ibi, bu da Fransada aksü- bammül edemıy~ceğı nuıbette ıne~edıa. Bmaenaleyh ~930 Be- ı lıkların doğurduğu iktrsadi buh kuranlar bu sistemi ne 
Londra mukavelesi 10 Nisanda ma meselesinden daha derin ve lamel uyandırmıştır. Esasen bü abr bir t3ıtlirat vükü tahmil e- ncsı, Stre~em~ - ~rıand -

1 
ranm istırabı içinde Avrupa kıv dame ettirebilecekler. 

Londrada imzalandı. Fakat bu daha şümullü bir mesele adeta tün siyaıı1 faaliyet bir takım ak- dildi~i ~bi, tahdidi tcslihat me Chamberlaın sıy~setı ~~nilen raruyor. rihten alınacak bir der 
kadar iyi ümitlerle başlryan se- Fransa ile siyasi müsavat mese sülameller silsilesinden ibaret- selesinde de Versaille muahede sulh ve .. an~aşma sıy.asetının SO- Vaziyet şu şekilde hü!asa etli ki, yanlış kurulmuş bir 
• e çok fena bitti. lesi telakki ettiğinden Fransa- tir. sinin ahkamını tatbik etmiyor-ınunu gordü demektir. lebilir: Bir asır evvel, Viyana muhafaza hususunda 

l)ımilebilir ki dönüm noktası nm bu nokta etrafındaki itiraz- Almanyadaki müfrit zümre- br. Yani r.kizinci mad~eııi mu- Senenin son beynelmilel mü- muahedesinin kurduğu sistemi ısrar edilirse, sistemin 
dra tahdidi teslihat muka- !arını daha derinden hissetmiş- nin belirmesi evvela Fransanm, cibince sil5hları tahdide yaklaş him 1ıi!rl isesi Cenevredeki İhza- muhafaza ve bu sistemi değiş- da o kadar gürültülü o 

· ıdan onra Fransız c!Pv- ikinci derecede de diger devl .. t- mıvorlar. İste Alman intihaba- ti tahdidi tesHhat konferansı ol tinnek icin iki kuvvet mücade Ahmet Ş 



----· 

.iraat kongresi ayın toplan yor 
Vili1yette ) Altınlar Kurtlar 1 Mahkemelerde l Z. Sergisi ·Ali Bey 1 Maarifte 1 

Bir polis Birçok zevat yann Ankarayagitti nahi O. Mektep 
[in deposundan --· 3 sen;b-;;e-, 8 lira Ankaraya gidiyor ye kongreleri bugün --·. -

k ı ı 1 
Bu karar alakadar zabıta amir !zınirde, Kokluca civarında- • A ı.-..;"d An1 d toplanıyor Şebadetnameler na 

;n çı arı mış ar lerine tebliğ cdilıııi~·~ir.1 . ki zey~inlikler i~~n~e .. otlamakta tazmınata mahkum ıaw":::~z;;a:t ser~:~ v~ ~~~ - --- sıl alınabilecek 

t\mele Sabunkalıbı cesame 
tine~ albn külçeler 

Yirmi koyun parça 
layıp yediler 

- -· -· - tzmirdc Hasa-. qgJu brahım olan bır koyun surusune kurtları - .... · ~ - · · · d Halk fırkası İstanbul teşkili- ---· taşta bir tütün deposunjnamında bir şalus üçüncü bele- hücum etmiştir. Koyunlardan Bundan bir müddet evvel top gresıne ı_ştırak e ecek olan ze-1 h d d vattan bır kısmı yarın Ankara tını tetkike memur heyetin re- Orta mektep ve Lise ~eh;ı-
ıa_rı an .yirmi amele mah- diye mıntakasına giderek hancı yirmi tanesi kurtlar tarafından .. ~~ e san. alcı kara Hüseyini · - isi Afyon meb'usu Ali B. Anka detnamesi almak isteyenler hak 
.dılerinın Türk olmaların Kerı·m v• Sultan namında iki parçalanarak y·enıniş ve geriye <>!dure.n _polıs memuru Ahmet ya hareket edecekler~r. . . " ' Ef d Bu kongr ve ergı milli ta raya gıtmiş, heyetin diğer aza- kındaki talimatnameye tevfikan 
•ayı, çıkarıldıklarından şahsın yanıklıklarda külçehalin kalanları da yaralanmışur. Ya- • en ının muhakemesi dün a- . e s . . • b d kalını A 
/ müracaatle şikayette de altın bulduklarını ihbar et- ralı koyunlar mezbahaya götürü gır ceza~a hitam bulmuş ve Ah 5'.'rruf ve -~sat cemıye~ merke sı ur.~ a ştır. li B. bi1' mezuniyet imtihanlarına giren-11uştur. 

1 
k k .

1 
• t" Za 

11
. h met Ef. uç sene dört aya "e mak zı umumısı tarafından ihzar e- kaç ~ sonra tekrar avdet ede !erin orta mektep ve Lise tale-

. mıştır. ere esı mış ır. va 1 ay- ·· . d"lmi · cektir. besinden olupta mezuniyet im-
~t bu _hususta tetki. kat Yapık'l tahkikat neticesinde van!ann kiminin kuyruP.:u, ki- tulun vere~esıne 800 lira tazmi-

1 ştır. . . H k f kat B k - nat e - ı.1..1>.- Kongrenın ruzname 15 mad al rrkası ocak kongreleri tihanına gır· enler hakkındaki .. ·,-. 
ı ıcr~sı!'ı . .eşı taş Sultan, verilen haberin doğru minin bir bacağı yoktu. Vahşi . v rmege ına..,.wn edilmiş- . . . ~1 . kamına bı.ld.ırmış_tır. Açık oldug" unu tasdik etmiş ve sabun kurtlar, koyunların üzerine hü- tır. , deyı ıhtı:'a etm~kt~r. ~~ her tarafta bitmiş, nahiye kon- kama tabi tutulmalarına milli n am J d Vak d H b 1mil 1 ınah etı h dir grelerini açacak olan miimessil talim ve terbiye hevetince karar 

e e ıçın e ış aran- kalıbı cesametinde üç külçe al- cum ederek on lan o hale getir- a an evvel Useyni yara eyn~ e . . ıy aız . • dır. tını yangın yerlerinde y~.1i ya- mişlerdir. lay8? b~lı~.çı Bahaeddin de üç ~ergıye ş~hn~ı~de b_ulunan bıl- ler seçilmiştir. Nahiye kongre- verilmiştir. Buna ;azaran hazi-

d
.. 'ldi ay yır h ,. .. al~tı t h leri bugünden itibaren toplan- ran mezuniyet imtihanlarında 

aaş un verı pılmakta olan bir bina civarın- Koyunların ~ahibi Akşehirli mı gune ma kum olmus- u~um a zı;8;1~e • ıcaret ane -tur 1 d k .__k d k rnaga başlayacaktır. kazanmayanların orta mektep 
· ' da hafriyat yaparken buldu klan Ahmet ag· adır. Kırk kadar koyu ·• .. _ _ erın. en e sensı. '.ş........ e. ece -u. ns.anı umu mı maa~ı dün z H · ı rd K d k şehadetnam · l k · t 1 ıı~tır. ~ nı son günlerde. bu 1ca .. 1tplan. sat nu tren'e buraya getirmis gece- ıya ve alis B. lerı'n . e ır. ongre ıçın şım ıye. a- esı ama ı3 eren er 

Y t d ki d h 1 1 k p hakkındaki talimatnam~nin 4 
celiye dairesi de dün me- mak için brahıme goster ı e yi gedrmek ve of atmak üzere rnuh k . ar azır anan rapor arm mı ta • 

kan . rini ve kölçel~":n Kerimde oldu koyuı~lan Kokı cay<. götürmüş . a -~~~sı. rı yüz elliyi teca~üz etmiştir. ıyangO üncil maddesine tevfikzn gele-
başıW:~~~:~;::~a~~~~ ğunu söy!emıştır. tür. Vakit gece varısı. Ahm~t 1 . Tevkıfh~e. nıuduru Zıya, Ha Bu meyanda tı~t odası ta- cek devreyi bekltmı-yerd: yliil 
"ği gibi beş aylık muvak Hanci Ke~m bulun.mu~ v~ ta ağa koyunların kaçısmakta oldı: pıshanf'"m~dun. _H~li.~ ve mües rafından da muht~lıf raporl~r imtihanlarında girebilecekle:-

tçe de tasdik edilme'-'·",:;.ı·n harri dairesınde tazyık edılen ğunu görerek yerinden fırlamı• 5,esatı c~zaıye_ muduru Kenan\hazırlanmıştır. Tıcaret ve zahi- Maarif piyangosu dir. Bu tamim Maarif vekaleti 
• u ~ merkum tesviye edilmiş sabun v . ' 'Deylerle tevkıfhanc memurla- re bors!lsı katibi umumisi Niza- tarafından bütün Maarif emin-

~~~~~~şı da avans lı:ılıbı cesametinde üç külçe al- e_. A b e ar' 1 rı.nda.~ b?zxları hakkında vazife-! metin Ali Bey de biri ziraat po- 1 Martta çekilecek tiklerine bi~~mjtir. 
• tını meydana çıkarmıştır . D" cab.a n .

1
v 1· . t" B" iY' suııstımal cürmünden dolayı litikası, diğeri borsalarımız hak Türkiye Maan"f cemiyeti tara 

ıraat m l d" ıye ıraz ı er emış ır. ır açılan dava d"" k d ' k ezun arı Tahkikat devam e ıyor. de ne görsün üç tane Kurt, 3 • 1 d . Y~ .un ağır cezada ın a o:ma. üzere iki rapor ha- fından tertip edilen piyango-
Halk evleri açılacali 

_ ..... - - • . • evaır, edılmıştır. zırlamıştır. 
sat vekaleti bUtün vilayet FIKRA gızlarmı hır karış açarak koyun Şahitlerin dini . .. . . . A. . nun dün çekilmesi mukarrerdi. 
at n:1üdiirlüklerine şimdi , lann üzerine saldırıyor. Çoba· · · eıımesı dun bıt Nızamettın lı, Nurettın Fakat bazı sefaretlerle taşra-
ar zıraat k ı nın u""zen"nde sı"la"lı olnıadıg"ı ı"cı"n mıştır ~ ~el~cek celsede müddei Münşi, Hakkı Nezihi Beylerle 1 

me tep eri ile (Baş taralı birinci .~ahi/ede ) . umumı ıddıasmı d d k . d" - t rt . .. .. An dan bazı yer ere gönderilen bi-

Halk fırkası tarafından halk 
evleri açılmasına karar vcrilmi~ 
tir. Bu evler bin beş yüz kişilik 
olacak, kütüphane, sinema ve 
saire gibi halkın ihtiyacım tat· 
min edecek şeyleri ihtiva ede· 
cektir. Bu mesel-.: umumi kon
grede mevzuu bahsedilecektir. 

sa Halkalı Yiraat mektebi bir şey yapamıyor, sadece gü- M hk s;r e ece tır. ıger zeva cuma esı gunu . • !etlerin satış muamelesi henüz 
lar_ı ~kkında bir tamim fırsatta kana bulanıp demire ge rültü patırdı yaparak vahşi hay- a emelerae muame• karaya hare~e~ . edec~klerdır. bitmediği için keşide bir Marta 
rmı~tır. çirilecekti. varılan defetıniye calışıyor. labn d · \Kongreye zıraı ıktısadıyat1Jt1.ız talik olunmuştur. 
tam d · K , evrı k . d k b .... k b" ım e zıraat mekteple- Genç inkılabm kurbanı ub- Fakat kurtlar çobanı dinlemi y . . no taı nazarın an ço uyu ır 

Müessesab maliye dün 

tatildi 
~nlarmm adedi, halen ka /ayın, kanı kurumamış kesik yor, pençelerine .;"ıdıkları koyun 1 e~ sene dolayısıle mahke- ehemmiyet atfedilmektedir. 
zuaat mesleğinde bulun- başı etrafında politika oyunu l<'n birer birer parcalıyl!!"ak ve n:e er en bazısı ·nuamelatı ye- Kongre hakkmda şu malu- Etibba odası kongresi 
kaç b D b - . - . nı seneye devretm k . . d"" t ·ı k _ _,. ının aşka işler ile oynamayınız. onuııunu oga- meğe baslryorlar. Zavalli Ah- ı .. .. e ıçııı or matven me kuır: 

ı:ı old~ğu sor:ı.ı~a~~adır ... zı.na ge_çirmiş, sarı papu~~u, nak- met ağa koyunlarının kurtlar ta ~e~~i;uracaat kabul etmiyecek- Kong~e. ziraa~ iktı~d~yat~
ayet zıraat mudurluğü bu şıbendı sakallı demagoJ1 mas- rafından parcalanmakta old • H' A . mızı çok ıyı tanzım edılmış hır 

Dün yeni sene olmak müna
sebetile şehrimizdeki müessesa
tı Maliye tamamen ticaıethane
ler de kı~men tatili faaliyet et
mişlerdi. 

Etibba odası haysiyet divanı
na bir eczacı azanın intihabı kil 
nunusaninin 16 inci cuma günü 
Darülfünun konferans salonun. 
da icra kılınacaktır. Etibba oda 
sı heyeti umu;ı.1iye içtimaıda bu 
haftayı müteakıp gene ayni 
konferans salonunda yapılacak 
tır. Avrupada buluna:. etibba 
odası reisi Tevfik Saliı'ı Pa!_)a 
da bu içtimalarda bulunmak iİ· 

hakkında tetkik~tta bulun karasını bu hazin şehitliğe ka- nu gözlerile görüyor ve uguk ı!afı usul hapis davası 1 program dahilinde tetkik ede-
dıı d k artı ' k . H be ldı" ·· ar so mayınız. hiç bir şeyyapmanın imkanı ol- .. Sabık p~lis müdürü Şerif, mü 1 ce tır. . ~ r a gımıza gore 

Memurlar parkı AYASOFYA m"dıg"rnı anlıyarak b" k"" dur muavını· Hu··s .. 'k" . b konı;re ıçın hazırlanmış olan ve . . ·•. . ır oşeye I .. .. .. .. nu, ı ıncı şu e . ·• İ . 
ayet ziraa' müdürlüğü, es Rrışen Eşrefın son kıtabını çekılıp saklamyor. Kurtların m~d~ru Şukrü, dördüncü şube 1 Mıl.lı ktısat ve Ta~arru~. Cen:ı
bıalinin yacimış kısmı ile o~ııyorum. "!_uhalil gazeteleri- kendisine hücum etmek ihtima- mu~~'. n:~ıavini Celal, ikinci şu 1 yetı ıımıım merkezı~e .. ~onde~-

Dün bu münasebetle geçen 
senenin kar ve zarar hesapları, 
muamelat bilancoları tanzim e
dilmiştir. Bugünden itibaren 
yeni senenin iktısadi faaliyeti 

sinin bir' e.><irilerek me- ~'!' demagoıı ve küfran havası li vardır. be u~uncu kısım komistri Lutfi,j len raporların adedı yuz. ~l~ıye 
r için bir par!< haline geti- ıçınde yalnız çocuklarınızı okut Aradan bir müddet g · komıser muavini MehmH Ali yakla~mıştır. Mc.mleketımııın 

sine evvelce teşebbii6te bu ~ağı değil, kendinh de okuma- Kurtlar tamam yirmi ta:~ık~~- Beyler hakkında, Fahri B. is-[ her ta:rafından, zıraat odal~nn-
uştur. gr unutmayımz: Anafartaları yunu parcalıya k . 1 d" ıninde bir zatm hilafı kanun dan, tıcaret odalarından, zıraat-

. .. . . , ra yemış er ır. . 1 l'k d · "k ası taşlarla dolu ve hüku lnonlerrnı Sakaryayı Dumlu- Geriye kalanl k" · · k hapsınden dolayı Devlet şura- e a a a ar zevattan, zıraat ı tı-
başlıyacaktır. . "'. . ı zere bu ayın üçüncü günü Ber
Vepurcular bırlıgının linden sehrimize mütevece; ıen 

onağının yanında çirkin pınarı Lo~anı ve hep;ini Mus- ğun J-" .• a~n ı~ının k uyru sınca ya ·1~. tahkikat neticesin sadiyatı üzerinde çalısmış değer 
an k"l k tala K'emal. ... lu, .ımıbnın aclagmı opar- de sabık İs.tanbtıl ı"kı"ncı· . şube li iktısatçılanmızdan alman bu 

zara teş ı etme tedir. . · mıs ar ve u suret e karınlarını .. .. .. . / ·· h" ı k ·· 

bir müracaatı 'hareket e?ecekl;rd~r. 
Ankara, 1 _İstanbul vapur- Cemıyet ıntıhabıtı 

aat müdüri"eti buranın - Sıze ölüm emri veri d d k . muduru ha!t-n Emnıyeti umumi mu ım rapor ar ongre encu-

h 
• , . yorum, oyur u tan sonra bırakıp gıt- .. .. .. .. n1 · · ·ık ti "ki · · alıne getirilmesi icin sa- dıye Türk çocukla · d . 1 el" ye mudı.rluo-u fen kı~.,.,ı Şefi me erının ı te :ı m saısıne 

cular birliği İktısat vekaletine: Yarın müskirat amilleri cemi 
müracaat ederek Rüsumata yeti heyeti idaresi intihabı, pa· 
gümrük resminden borçlu bazı zartesi giinün de bahc;ı• anl::ır ce 
vapurların bu borctan affedilme miyeti heyeti idaresi intihabı 

il~vet • 
1
. ·. · I rını sıper en mış er ır. Şükrü ve ts"'tanbul ı.10·• ~ ·· aşlangıc ve esas teskil eclecek-

cı_ umumı mec ısınden srpere atıp stanbulu kurtarır- P. hmet ağa kurtların elinden b .. d.. .. k"l" C 1: 1 •. Bcul :.ı 
fa yedi yuz"' lı'ra 

1
• t · · ken du-şmanı ı· b 1 • • · • e mu uru ve ı ı e a ey e- tir. 

b 
. s emış ıse , n stan u ıçın ne yaralı olr.rak kurtardıgı koyun- · 1.. . · ul eJılmemiştir düşündüğünü Puank r , · h' 

1 
h .. .. rın uzumu muhakemelerıne ve Milli Tasarruf ve lktısat Ce-

aat müdüriyeti b~ d tıra!arında ok . a; nı;:, a- cırını mezba aya goturerek ora muhakemesinin de İzmi tte icra ıniyetinin umıım merkezi ve şe- !erini istemiştir. ve kongresi yapılacakt r. 

büsatt bul sene e . . Uf,01 uz. u atıra da kasaplara satmıştır. sına karar ~ri!miştir 1 hir ve kasabalarımızdaki stıbe-
h a unacaktır. parçası son (ıllustrasyon)dadır · ı · · t d hili 

assa yazın gerek memur- Ruşen Eşrefin kitabile ayni hal~ 275,000 ahsap travers Bir beraet kararı den pırograkm ve sıs emff ak. nı-· 
gerek m l"h h" 

1 
. tad k • ST . 1 e ça ısma ta ve muva a ıyet ı 

tirahatlenn~sa ıd sa ıp en- Sa çı tı.I A Adapazarı ormanlarından Ana . . ı ıalvrı .~apu. memuru iken sui bir yolOan yürümektedirler. 
Vefa - G. Saray ma 

b . 
e ... e. yaryaca- . azano yasoiya· mahallesi z ıs_tım curmunden d. olayı ikin- . ._. u t ebb dolu hatları için l 75 bin ve on 

1 
eli usun bu defa nın Rus kıt'a/arına tahsis edil- S cı ceza muhakemesıııde muha-

unmayacağı ümit olunu- mesini istemektedir; Papa da guldak ormanlarından amsun kemesi cereyan eden Nevzat B. Şarap depolan 
Bugü~ hayli heyecanlı olacak. Gala sa

rayın kazanması ihtimali galiptir .. 
netsiz tasarrufat 

nbul .tapu müdiri Ziya Be 
yasetı altında dün bı" . k 

• • 1 o-
n ıçtıma etmiş ve k . ülh omıs-
m akattan gelen senet 

sarrufatı tetkik ile bazı 
keratta bulunulmuştur . . 
enı muhtarların 
mazbataları 

htar intihabatı bütün ma
lerde bitmiş, her tarafta 
kası namzetleri kazan

İ1iiır. Bu husustaki intihap 
"!!arı tasdik edilmek ü
ayet~ a~d~rilmektedir. 

akkafat tahriri 
A:r aldığımıza göre Fa

şi,:aaı merkez nahiyesile 
e~'7a v_e _Şehremini nahiyele 
~hriri musakkafat komis 'ttm azaları tayin edilmiş 

' mahiyette meşgul ol
aşta_rnıştır. Esas tahrire 

"?- l5 1~~e başlanacaktır. 
. ,en vılayet"e de keyfiyet 
fı.ııccektır. Komisyon aza

l merkez nahiyede bir bi 
la tutulacaktır. 

~eni çıktı 
.!P 

ıafarta'.;ı.r liıımandaııı 

TAFA KEMAL 
ile mülakat 
- ... -

f!nhli haritalarla 
·- ..... -

Yaz.111: Ru.,e·ı Eşref 
Fiacc ı ı· ~ ıra 

;• m ·l)ıı~ı •ıh' tubeslwda 

Ayasofya'yı katolik mabedi yap hattı için lOO bin ahşap travers in berat kararı aldıgı haber alın M .. , . · h" ·d · b . . ihzar edilerek memuru mahsus- us,:ırat ın ısarı ı aresı u 
m~k ıçın Fra.ns~z hükılmetine larma teslim edilmiştir. mıştır. sene içinde bir şarap laboratuva 
muracaat et"!ıştır. . . . T J b t k 1 1 • b•k• rı tPsis edecektir. Bundan baş- Bugün Taksim ve Fencrbah- Çünkii Vefa daha antrene, fa 

Bu selerkı beledıye ıntıhabı a e eye er os suyu za eı ) Jr ka Şişli civarmda şarap muhafa çe stadyomlarında mühim maç kat hasmına nazaran tecrübesiz. 
~ropagandaları. a;asında Aya- içirilmeyecek zasr için depolar yapılacaktrr . lar vardır. Taksimde saat on bir Galatasaray tanmmıs ve çok 
.o/ya mahallesının Anar/arta- Yapılan sıhhi tahliller netice Bu binaların insasına vakınde de Anadolu ile İstanbulspor, sa kıymetli oyuncuları havi kuv-
larr .unutmamış olduğunu zan- sinde Terkos suyunun içilebile Fahri B. 6 ay hapis ba~lanacaktır. - at on iki kırk beşte, Beykozla vetli bir manza ::ı arzeden, aynr 
nedıyoruz. cek bir su olmadığı anlaşılmış- ve 700 lira verecek Maliye memurlarının Süleymaniye, saat on dört kırk zamanda formında olmayan "hir 

GAZETECi tır. beşte de Galatasaray takımı Ve takımdır. 
Gene biz keııdimiz gazetemiz Buna rağmen bir çok resmi Bundan çok zaman evvel İz- nakil ve terfii fa ile karşılaşacaktır. Belki. kim bilir bu ekip Beşik 

de anlatıyoruz: ve hususi mekteplerde talebeye n:ıir ~e-~e~iye B~no ve yazı iş~e Maliye vekaletinden Defter- Kadıköyde Topkapı ile Bey- 1 taşı yener, Fenerbahçe ile bera 
Topkapı sarayında Bahri El. terkos suyu veriliyor. rı _muduru Fahn Bey; Zehra ıs darlığa gelen emir de Maliye lerbeyi, Totonya ile Kumkapı bere kalır da Vefaya galip !{ele 

isminde bir adamcağız var. lki Maarif idaresi mekteplere n:mde on altı yaşlarında ~e.n~ memurlarının teıfü ve nakilleri ve hususi olarak da İtalyanlar· 1 
mez. Bununla beraber biz Gala

gazeteci bu zatın resmini almak tebligat yapmış ve talebeye ter bBır1 kı~la tandışmk ~~ ve kendısıru için imtihan talimatnamesi ır.:ı la Feneııbahçenin maçları var- tasarayın bu maçı teknik ku<lre 
merakına düşüyor. kos suyu içirilmemesini bildir- e e~ıyeye _a ~:o yaptıı:n:ıştı. cibince muamele ifa edilebilece- dır. P:o altı maç içinde en mü- ti sayesinde kazanacağına kuv· 

Rastlaşıyorlar; Bahri El. gü- miştir. Fahn Be.Y; bır ~ kendısın~; ği, başka suretle yapılacak mua hiınmi muhı:lrkak ki, Gala tasa- vetle ihtimal veriyoruz. 
zel güzel konuşuyor. Bir aralık Posta idaresinde ünvan gerçe rı:utechhıl ıse d~; çoc~gu melenin kanuna mugayrr bulun ray - Vefa maçıdır. Anadolu-İstıınbulspor macı 
muhataplarının gazeteci oldu- olmadıgındanbahsetmış v_e ;ııha duğu bildirilmiştir. Galatasaray iki hafta üst üs- da hayli meraklı olacağa benzi-
ğunu anlayınca alabildiğine, tebdili yet Zehra Hanıma aşkını ılan et "" . . te tehlikeler atlattı. Beşiktaııı yor. :Malum ya Anadolu bu sene 
can havli, koşmağa başlıyor ve Posta ve telgraf idaresi fen miştir. Sabah, akşam Belediye- desi, Fahri Bey hakkında dava mağlup edişi, Fenerbahçe ile be birinci kümeye iltihak eden bir 
haykırıyor: müdür muavini Nahit Bey isti- ye beraber gelip giden Zehra ikame etmişlerdi. Sekiz aydan rabere kalışı bu takımın zama- takımdır. !stanbulspor ise da

- Aman gelmeyin, gelmeyin. fa etmiştir. Hanımla Fahri Bey ekser za-' beri İzmirde devam eden bu mu nında ne fevkaJadelikler yapabi ~ha ziyade birkaç ~nedenhcri ay 
Halil Bey önlerİlle ı;ıkıyor: Yeni posta ve telgraf kadrosu manlar; Belediyede beraber ye hakemede bir çok şahitler din- leceğini isbat eder. Sahiden Ga- ni genç O} uncuların usulu daire 
- Şunlara mani olun, diye na göre fen müfettişlerinin Un yip içmişler ve bazen de gezme lenmiş ve esbabı sübutiye ola- latasaray iki mühim imtihanda sinde çalıştığı bir timdir '~ngi 

ona sarılıyor. vanlan " Fen m~- · .. rluğuna,, ; !ere gitmeğe başlamışlardı. rak, fotograflar gösterilmiş, fa- da tam not aldı. Bu cuma bir ii taraf daha te:niz, daha goi-:cl oy 
Gazeteciler peşindedir. Dü- Fen müdüriyetinin ünvanı da Bir cuma günü oto"1obille kat Fahri Bey inkarında ısrar çüncü imtihanı var, bakalım bll nar~a o tarafın kazanacagı tabii 

dük çalıyor. "Fen müşavirliğine., çevrilecek Bayraklıya giden Fahri Bey ve etmişti. nu nasıl atlatacaktır. Maamafih' dir. 
- Polis .. Jandarma.. tir. Zehra Hanım orada bir gazino- Geçen hafta müzakereye bıra bundan da er geç galip cıkacağı Beykoz . Süleymaııiye maı;ı 
Haykıra haykıra valinin dai- İstanbulda bazı müfettişler da i~ret etmişler ve avdette oto kılan bu davarun kararı tefhim ihtimali kuvvetlidir. Bununla dahi ırcral-la beklenr.ıcktedir .. 

resine can atıyor. naklolacaktır. mobilde kıza sarkıntılık yaptı- edilmiştir. Fahri Beyin Zehra berber her nedense Vefa Galata Bakalım bucii ı spor ı;ahala-
Tam iftı'Jıar edilecek hikaye! 13 1 d: de yeni sene ğını gören şoförün mümanaatı- Hanımın bikrini vadi izdivaçla saray için tehlikeli bir rakiptir: rında nelerle ka~ılaşacağız. 

Topkapı sarayı bahçesine hiç e e: ye .. . .. na maruz kalmıştı. Fahri Bey; 1 izale ettiği sabit görülerek altı geçen senelerde her iki takmıın A. ESA T. 
bir bostancı başının bu kadar . Yem ~~ne mll;118sebetıle b~- Zehra 1:3:°~? i~divaç vadetmiş ay ~üddetle hapsine ve zımaru yapuklan maçlar fikrimizi is-
dehşet verdiği görülmemiştir. t~n. devaır~ resmıy~de ?ldugu ve her ıkısı bırlikte fotograf çı- bıkır olan yedi yüz liranın Zeh- pata delildir. Fakat Vefanın ge lstanbul Fııtbol h,yetinden: 
Yakında sokakta hırsızlar bir g'._bı Bel~~ıye daırelerınde de kar:tırar3;1t yekdi~_erine teati ey ra Hanıma itasına ve birriza bu çen seneki temiz, düzgün oyu- 2-1-931 tarihinde icra edilecek 

adamın boğazına bastığı za- d~nde~ ı~bare~ .. n~arala~ t~J;>- len:ıışlerdı. So~ gunlerde hane parayı tediye ettiği takdirde ha nuna nazaran bu seneki epey Galatasaray - Vefa lik n'açının 
nıan: d•l edı mış ve urun evra a ır lerınde yatmaga başlayan Zeh- pis cezasının teciline karar ve- zayıf Vefa, Galatasaray önünde hakemi Refik Osman R ydir . 

- Polis! diye değil, numarad:ın1 b~şlamb ~k üz:re, nu- ra Hanrm ve Fahri Bey bir öğle rilmiştir. ayni muvaffakiyeti gösterebile-! 
- Gazeteci! diye imde>t çağı- mara ven megeh aş amış ır; zamanı ailesi tarafından cürmü Zehra H. ve validesi bu kara- cekmi? İste bu süphelidir. Zira SPOR ALE Il ÇIKI 'OR 

,racaklar. Vereın astanesı meşhut halinde yakalanmıştır.. rı dinledikten sonra, sevinç içer FenerbahÇeye ve Beşikta a Memnuniyeti • hah r aldıgı-
_Gazeteci. korkunç mahlılk: Hıfzıssıhha komisyonu dün Bikr~n.in i~al~ edildiğinden sinde salondan çıkmışlar ve ace mağ!Ubiyeti bu günkü maç için ınız göre Spor Alemi , .-cmua 

Bı; de hükumetin yok terör yap sabah vali muavini Fazlı Beyin ve kendısıne ızdıvaç vadedildiği le acele gitmişlerdir. Kendileri- bu takımın lehinde tefsir edile sı önümüzdeki e«rsamh günün 
tıgından, yok dikrntörlüğihıden, riyaseti altında sıhhiye müdüri halde iğfal edil?iğ~~i anl~y:1~ ni ~öre~ birmuharri.re kızın ~ali cek _bir nokta bırakmıyor. Maa-' den itibaren yeni bir sekılde h:1f 
yok kendini halka sevdirmedi- yetinde içtima ederek şe~~z: Zeh_ra Hanım bır ~ k~nd.ısını d~sı (Bı~ on~ h~pıs . ~attıgını mafıh şu v~ya bu muvaffakiy~t ı talık olarak intişar :dccekt~r. 
ğinden bahsedip dururuz. de bir verem hastlhanesı tesısı denıze atmak suretile ıntıhara gormek ıstenz. Gül gıbı kızımı ve ya ademı muvaffakıyetler ıi- On iki senelik bir mazı ve malık 

Biıi sokakta gören halk kor- için müzakerede bulunmuştur .. teşebbüs etmiş ve kurtarılmış- perişan eden adamın yatacağı zerine Vefa-Galatasaray maçıloıan arkada•rrnızın yeniyolunda 
kudırı karalıola iltica ediyor!. Komisyon ıubat birde tekrar tı. . . /hapishanedir.) demiş ve ağla- için fazla bir şey söylemek doğ 1 muvaffak oı'acağı tahmin olun· 

Falih Rl FKI içtima etmek üzere ıJaiılmıştır. Nıhayet Zehra Hanım ve vah mıştır. ru olma7 1 maktadır. 
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Fikir, .M..iz;~h, Edebiyat:, 
._..LZs n .......... unsa ·-•% .. ._ uuru~~--Aa ~~~nıu~s 

Jlilliy~t 
11srııı unıdeaf "Milliyet" tir 

2 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

l/o: 100 Telııref adreoi: Milliyet, la. 
tanbul. 

Telel- a..-.ılarıı 
lotanbul 391. ', 39l2, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

3 ıyiıfı 4-00 kurut 1100 lı:uruı 
(i .. 750 .. 1400 .. . 

l2 .. 1400 " 171ıi! .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nüıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbıoaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

rek maddeten neye mal olduğu 
nu, şimdiye kadar geçen müma
sil elim hadiseler gösterdiği i
çin ayrıca izaha da lüzıım gör
müyoruz .. Yalnız (Şeyh Sait), 
(Ağrı) hadiselerini zikir ile ik
tifa ediyoruz. 

Onun için, herhangi bir yer
de, herhangi bir şekilde olursa 
olslll'). (irtica) ruhu taşıyan ha
diseleri, yerinde ve derhal bas

-Kendini mes'ut sayan kadın 
tırıp koküıtü kazıyacak tedbir- iki: kadının bir ıbirine itirafı j dedeI"Ben itiraf ederim ki se
lerde :J:ıiç.kusur etmemek, tered kadar alakayı ce~beden ne ola- nin gizlic~ gı:pta ettiğin kadın-
rltit göstermemek şarttu·.. bilir .. ? .Sen gap.p lbir' te5adüfle !ardan biriyim .• ! · 

Bu da şüphesiz yapılacaktır. b?Yl~ ~:ıryı~ bir_itirafı .dinlt'.- 1 -Eğer kıocalarına sa.drk ka
Ancak ben burada o kahr!lmaıı dım. Butun dıkkatımle dınl.edı- lan kadınlar sence bedbaht ise
ubilay Beyin ruhuna hitap et- ğim bu. ~tirfalarm 2;annediyo- ler !ben de onlardan biriyim. Fa 
mek istiyorum: rum ki hiç bir oümlesini bile. kat ihiç olmazsa şu teselliye ma 

Aziz Kubilay! Sen müsterih wıutmadİm. iki gen~ ~adın ara- ı lik olarak: M~s'udum. 
ol. . Senin temiz kanın beyim- sı_nd,a kon1;1şulan şeyı ışte ıkayde ı - Halbuki bizler bundan 
deye akmadı. . dıyorum: 1 mahrumuz d-emeık istiyorsun öy 

o mukaddes kan, Türk Cüm- - Nasıl.? Evleıııdikten sonra le mi? .. 
Gazetemiz ilanlann meo'uliyetini ' t ] b'ld" · ? j 

h . . . T"" k "nk ı·b mes u o a ı ın mı.... S "- . "b" k d l . knbul etmez. Urıyetının, ur ı ı a mm e- , hn , k - en .,erum g~ ı a ın arın 

Bu gün 

MAJiK 
ıioamasında 

iV AN MOSJOUK1NE - LIL 
DAGOVER ve BETTY AMANN 

8!~1 MIBlT 
fil ıninde, Cumaları saat 10,30dı 

tenzilltlı fiatlarla matine. 
2 inci 25 - birinci 40 

LHususl 504 kişilik localar 
200 kuruş. 

Mavi Ot 
Ptk genç yaşta vefat eden Bur

salı dağıstan,IL kavaf Hasan efendi 
mahdumu şoför Hamdi efendinin 
ruhuna ithal edilmek üzere meşhur 

hafızlar tarafınd1n Alcsarayda valde 
camiinde, cuma namazından sonra 
mevlidi nebevi kıraat edilecoğinden 

arzu edenlerin teşrifi rica olunur. 
.------------.... ı bediyetini tarsın için, (İnöntl), d - ~es~~'::, alk!f ma sa- 1 bedlbahtlığını mübalagalandırı-Bugu .. nku'' hava (Sakarya), (Domlupınar) şehit ın neKr··;;_ nud .... adt::... .. yol'sun.. Dr.HQRHQRUNi 

J • • k ı ·ı b" l · T'" ı -r ız ..... en uşun ugumuz erının an arı e ır eştı. . ur< h li . d .._,, .. .. • .. .. k ı _ Mübalagalaıı.dırmalk mı.? 1 üı : hararet en çok 8 en az 3 
d rece idi. Bugün ruıglr poyraz 
t[ecelc hau bulutlu olacaknr. 

Cüınhuriyetinin hayatiyetini ta aıya mız e ILJuyuttugumuz o- / 
l d . caya malik malik oldun mu? - Asla ... Seningibiler daima 

ze e ı. . lb h . . d 1 F 
• , • 1 • •• - Herhalde inıkisarı hayale u maı rumıyetı uyar ar. a-

Cilt, zUhrevf ve bevliye 
Tedavihanesi; Beyoğl• Tokatlıyan 

yanında Mektep sokak No, 35 mua
yene her giln akşa :na kad1f. Azız Kubılay. Hıç şuphe et- - aına<l ı kat itiraıf etmiyorlar. 

---- -------....., me ki Türk Cümhuriyeti çok ogr rm. . . .. "' 

[ Siyaset işleri kuvvetlendi. . Seni biperva ö- - O ıhalde kocam methetınış - Pekı oyle olsun .. Bu dun- Beyoğlu ikinci sulh hukuk mah· 
tüm tehlikesine koşturacak ka- oluyorsun ... Senin kocan hak- / y~d~ tam seadet var mıdır .. ?He kemesinden: 

Kahraman Ku• dar içini yakan, milli mefkfıre kında baŞ1ka tşrlü düşünüyor-! prıızkadz ~:~tl~k~ bh~~aht Mustafa B~yin Beyoğlu Musevi 
t . . "b" at . ta ama- dum. Az becerikli, çok hoyrat... o aca egı ıyız.. n ı ge IJkinazl cemaati. Kadıköyl\nde Kur-

ak eşı, ~edn~n gt ı ko ~şı . al H b" d F k t 1 ne bedıbalhtlrk ıbenimkU:lir .. ,, 
h•ı" • • ına sın ıren, -0 utsı ateşı y - - oyrat ır a am.. a a 

1 

. bagalıderede Kapalı fırın sokağında } ay İÇln nız fikir halinde dimağlarında az beceriıkli değil.. . Öbürünün ne cevap verdiği- Rıfkı, SütlUcede kıra ağaçcadde5inde 
. . . T değil, his halinde gönüllerinde -Yaztk ... Böyle bir adama nı duymadım. merhum Hasan Muammer Rln hm esinde 

N~ garıp t~_cell~ız var. e- de taşıyan Türk inkılapçıları mağlfip olmuşun.. mukim Cenan ve Meliha Hanım ve 
rakkıperver Cumhurıyet Fırka- daima daha hassas daima daha N d , D • "Hl BIJ f Efendiler akybine Arnavut köyünda 
Si çıktı, arkasındaı\ Şeyh Sait müteyakkız olma~a davet et- 1-k e :~··Ük :grus~ rr:ı~g f mecem z Anabarlıderede 36 numaralı arazinin 
mehdisi zuhur etti ı Ortalıg" ı 0 ma ta · uy · ır ze ısse - izalei şuyuu h•kkında ikame eylediği 
k bo d 

·· • ti.. tim. Dahasını söyliyorum: Ben 1 ! 8 4 8 6 7 8 9 10 11 
ana ya ı. . • b ıh d "l°'- olma - I davanın cereyan eden mahkemesinde 

Kahraman Kubılay 1 u oyrat a ama mag up - ı fll 1 Ş A A BI A L A T •• müddei aleyhler• vaki olan tebligat• 

Çıktı, onun arkasından Dervi~ Musterıh o_I. .. T_ ur. k ınkılabı- d . . ıh" . k . 1 reğmen mahkameye gelmedikkri el-

• 

DAMLARI AL TINDJ.-
Filıninin mümessili 

lt~E~T PBEJEl N af 
:a 
k-t 

Yeni seneniz, saadet ve muvoffakıyetle geçirmenizi teme~re 

iyi ilimler görmek istiyen sizlerin seveceğiniz şarkıları i~ i tınek 'I 
bir gün geçirmek üzere: 

ARTiSTiK ve OPERA n 
sinemalarını teşrifinizi rica eder. le 

Opera'da 10,30 da umum fiatla~1 
Oiger matineler 12 (-2 dan ba$1ıyar:ık l4 l· J, 16 1-2 _b 

--.... ı 8 1·2 suvarc 21 . 45 <..-ın 
~-~----------------~~~-~--'na 

••tt~Aö~iRtiAekisPrNtEiMa~as1ı~t=~~1 
CARl\-lAIN'ın dehakar miıt;dei BIZI·:T'in ~ ~ heseri k"" 

ARLE SIENNE 
Filmini dinlemeye hazırlanınız, GER~I \ lı'iı: DJ<:RMOZ ç 

CHARLES VANE.L, BLANCHE. MOı TEL ıe JOSE ltOGLtn 
FREDERI rolünde ve Optra Cnmi<ıu c Ork , tr \n li 

:eeeeoeeooo••••••=cc:c~r 
~ .... Buglin ögleden sonra v :.ı ktiııi ıı ~~ 

ALHAMRA SİNEMASINDA ,~t 
geçiriniz, Orada MAURICF: Cl lF.V AUl·:ıryi 

PARAMOUNT ŞEREF GEÇİDİ 
ve C'HARLES ROGl!:RS ve NA 'C\" C:\1(01.L'u 

KADIN ISTERS~: --
filminde göreceksiniz. Bugün saat 10 ·15 ıe tenzi l,\tlı maline kı 

!>e:ı<>C-O<x:><;:<>:X><::ı< >< v ...... ~~······ ...... .. 
i BugUn MELBK slnentas ı n'1a su 

CHARlES BOYER ,.ö 
S!MO~ CERDAN, jl\.1 GER ,\LD, M \L'IUCI ·. 1 ,\l:RENEL • 

i ~ Opera Comibue de Paris ) den :\lat·ı·naıcl Nl\I ROL1SSFI•' 
beraber temsil ettiği le 

OPERADA YANGIN s 
tamamen Fransızca sözlu fil ıni nde. Jlk 

..... Bugün saat 10.4.'i Jc rcnz il-ltl ı marinc ++"'ı:z Serbest Cümhuriyet Fırkası .. . . .. . • saydım hayatrmm hiç zevk ve 1 I• l N T ı 11 B A H 8 K 
~ h h b h k sea etını ıssetmıyece tım. ı Ş j l N • A N A • U L U h 1 h ki d . ıh 1 Mehmet Mehdisi zuhur etti! Or mn, er angı ı ır ırtıca are e- &I et c a arın a ıtt az o unan mu· 

talıg" 1 kan ve mateme bürüdü.. tine karşı, icabında hayatını da - Kocanfa mağ~fip soldun, A N •• ••ı•. o R ameleli gıyap kararının ikametgahları· Mütercim aranıyor 
hl"k k k ·· t ·1 · kendini ona eda ettın . ._ onra A -T A !I K A N l K A nın meçbuliyeti basebile on beş gün 

B h.d. · ·· uıı·· d · te 1 eye oyara 'mur ecı erın T k" S · Muadı"n Bankası 
.. unla dıseyı,şumH.ud.ve _erın üzerinetekbaşmadao/sasaldı- ıhayatınaçocuklarkarrştı. t N.A slA LA. müddetle ilanen tebligat icrasına ür ıye anayı ve 

gore .er e. var. . ~ ısem~ e~ racak ve irticaı yerinde boğa- - Çocuk ... Evet.. İzdivacın 1 1 karar verilmiş ve bu husustaki me· Müdürlüğünden: 
hemm~yets.ız . ve telaşaddegerı rak Cum'" hurı"yetı" ebedı"yen ya- kıymetli semerle:-i... 1 ' A B A N A 1 Z • A N f rasun· i kanuniye ifa edilerek mahkeme a 

- ı imtihanla Bankamıza Almanca ve Fransızcadan Tilrkçe\e ve Türk olmTdıhgıfnı ıddkı.a he~de?'ler. ehvar .. şatmak için sırası gelince ölme- - Sus ... Ana olmakt<İn nef- \ L \A ••••• T A 17-1·931 cumartesi saat 13,30 za mezkör lisanlara tercümeye muktedir bir mütercim aJın , caktır. l\h ar 
U a I ŞU ı, a ıseyı, e em- · · d b"l k fk"" ·ı ret ettiğim kaıdar hiç bir şey- A H U • l L A. K A R talik kılınmış olduğundan alAkadarı- liıı " ı r. lmtib•n 10· 1·931 tarihinde icra edilecektir, Talip olanlann ,·csikar. · · ı· d - . 1 sını e ı ı ece me urecı ere 1111 

mıyetsız ve te aşa egen oma- 1 ·· k ld V T "" k den nefret etmiyorum. 1 TJ• L OKA N TA E run müddeti muayyene zarfında usultin ve nüfus t ~zkerelerlni yanlarına alarok 8-1-1931 akşamına kad•ı me.1 
d • "dd" d 1 ,.(\ ,_~ genç ere ome o un. . e ur d 

1 
ü il 

1 
, 

~g~ ~ ıa e en er, ı;uya l.14- Cümhuriyetini çok kuvvetlen- -. - Hülas ben ~ocarnı çok sev- 11 K U 
1 
R A • A R E 408 inci maddesi mucibince vakıalan mü tir üg' m ze mütacaat etme erı. - a 

dıseyı ızam ederek memlekette d" d" O . . "' t "h 1 dim. Başka bır erkekle bu ikrar etmiş addolunacağı tebliğ m•· lstanbul 4 tincu icra memurlıtı 
b. . t" "b' -- t k ır ın. . nun ıçın mus erı o .. bil l ı h il d'lmlı 
ır ır ıca varmış gı l gos erme mulhabbeti hissetmiyeceıktim. mec•m z il B • • kamını kaim olma~ üzere illn olunur_ Ecnebi mernleketlere dan: fl u• yın Haşım beyin Mulıiıe 

harice karşı iyi bir şey olnıadı- Aziz Kubilay: Kaç nüfuslu -Demek başka hiç bir erkek ı•kll beyden istikraz eylediği bin . • 
ğını ileri sürüyorlar. . ailenin maişet derdini omuzla- sevmedin.? 1 1 8 4 8 11 7 8 9 10 11 1 LA N giden tüccar ve altmış sekiz liray .ı mukabil tıi r 

Bizce, her hangi bir irtica ha rında taşıyordun.. Onu bilmi- _ Bir çok kadınlar gördüm, •. seyyahlara derecede teminat ir.ıe eylediği !iz 
d . · · h · l" h lstanbul Tramvay Şlrkdi şimdi ısesını, e emmıyet ı ve e em- yorum. · lıiliıyorum: Kocalarından başka köyünde Caferağa mahallesinin le 

. . d" 'k" • mer'i olan ıtyıh kaplı pasolarıa, B L,., Koınmerç'ıııalı mıyetsız ıye ı ıye ayırmanın Fakat müsterih ol ki senin aşrltları da var. Fakat ben... 1931 senesinde muteber olm•yaca- 8nl\a J 11 Yoğortçı cedit sakız ağacında :k' 
imkanı yoktur .. İrtica, her za- gı"bı" mukaddes mefku·re ug" run- - Anladım. Dört çocuk ana- • ·• 11 1 1 k , I cedit 67 'lo. lu bir kıt'a""" kı~m 

1 1 
ğını paıo hami erine l ln i • ·espı ita yana 

man, ve her yerde irticadır.· da can verenlerin artakalan!a- sı olmanın sebebi de bu ... İzdi- • ~ • - şeref eyler. gün müddetle müzaıedeye \azull 
Ve tehlikeli bir ateştir.. rını sefil etmemek Türk mille- vacın mes'ut semereleri .. ! • •• Şimdiki p•so hamUleri meyanında, Sermayesi 700,00Q,•)()i) rak talihi uhd ·shdc dön yüz lior 

Manisa gibi düşman istilasr tinin en esaslı vazlfelerinden bi - Y dk, öyle eğlenme.! Ben • = •ı• vesikalarını tecdit ettirmek hakkını (ihtiyat akçesi: olup bedeli müzayede haddi !;\yık 
altında senelerce inlemiş, isti- ridir. Onun için de gözün arka- istediğim için ana olmadım. Fa • •• haiz olduklarını zanneden zevatın, vak· 580,000,000 Liret) görü l nıedii!;inden bir ay mütll6e 
lanın, esaretin elim ıztırapları- da kalmasın.. kat bir kadının o :kadar anlaşıl-\ • - - tinde müracaat etmeleri rica olunur. Traveller3 (Seyp'ıt 1 temdiden müzayedeye vazolunııi 
m çekmiş, ve memlekt:timizin maz tarafları var 'ki.. Bilmiyo- ' 11.J lstanbul, ı KAnunuevvel 1030 kl ") tur, Hududu: cephesi sakız ,,, 
münevver muhitlerinden birini y ·ııc·· A R rum niçin lkendime hakim ola- • • MÜDIRIYET çe erı :-,atar 

eşı oy: · · Lire\, frank, İngili~ lir.ııt sokağı sağ taralı ı\ziz beyin k<J'O teşkil eden bir yerden, bu dere- madrm... ~ . \ ve bazan Ari! erendi hane ve balı•a 
ce hunhar, bu derece vahşi bir 1 s· T" t J _ Etrafında birrok erkekler 11 - - - - Jandarma imal~thanesinden: veya cloları fran'c olar:ılc arkası Kemal bevin hane ve bahiy 
· · ıI b k ld b"l ınema - ıya ro " ı b kl Lie ' ırtıca y anının aş a ıra ı me var. Hem de zeıki, kıymetli er- 19480-21760 takım &erpuş ve satı an u çe er sayosn sol tarafı Hürmlis hanımın arsıır. 
· · h" b" h · · Bugünkü bilmec•mfz 1 11 b b 1 k ıb· . k sını, ıç ır zamane emmıyetsız t B D J kekler ki senin gıiizelliğini tak- toz uğu e era •r yaz ı e ıse nereyt3 gitsenı7. paranı~ı e- mahdut t :ıkrihen sekiz arşına kik 

Ve Yalnız 'bı"r kaç esrarkeşı"n ,.u"'r IS. · arü bedayi · · ı Solda sag"a ve yukardan aşag"ı bı·~ki ve imaliyesi yeniden pazarlıkla ]' · ı [ - dır etmış er, etrafında dolaşmış n · ma ı emmyet 0 ta~ır ve ıer yUzil bulunan bermucibi senet .ı 
etinden doğmuş mahalli bir vak temelllerl lar<lır. 1 - Laf (3). İhtiyar (3). Çal mubsyaa olunacaktır. Pazarlık aleni zaman ı"sterseniz dun'" ya ıın yüz doksan iki ar-ın müra'.ı baıe 

k ı·kk" k k fd'll'k • ( münakasa ile ikinci kAnun !2 ci ' acı te a ı etme ço sa ı ı - Evet. .. Onlar .. Bu adamla- gı 3). 931 pazartesi günU saat 14 de Ge- lıer tarafında, BEl!ıirde, ole~- bir arsa olup elyevm kısmen ı-<>r 
olur. ISTAHBUL Bfl.EDIYESJ ~u gün rın ağzında aşık kelimesi geçici 2 - Hayat (4). Felaket (4).. dikpaşada j•ndarmı imallthıneslndo ]erde, vapurlarda, ırenlerJe perde ile mahdut olup derunu~ 

Maahaza şunu da, hemen ita- ij~ ~~ ~~ matıne saat heveslere verilen bir isimdir. 3 - Leke (3). Baş (3). yapılacaktır. Buna dair komisyonda ] salaş tahminen on sekiz arşın ti 
d lim k" T .. k c·· 1 · 1530 da ve bu çekleri en küçük le . iyal , 

ve e e ı, ur um ıurıye- süva;e 21.SOda Hiç l:ıiri S~"llİmİ değili.. 4 _Şekerli çörek 5). mevcut şartname münderecatını an · rabbaında bir gözden ibaret bir o• . 
tine, ister dışardan olsun ister YAŞAYAN _Anladım yavrum, sen bu 5 _Not·· (Z). Nota (2). l•mak ve pazarlığı iştirak etmek çin nakit makamın it blı- •ve bir salaş mevcuttur, Flckçl ,,.ı ı 
içerden olsun, uzanacak el, da- KADAVRA k.al:ıil düşüncelerle hayatını ze- '5 _Köpek (2). Uzak nida- üzere taliplerin teminatları beraber- ylılda istimal edehilir3i,ıiz. rtle Halit ağa ile zevcesi >Akin.Ct 
ima kırılmağa, kalkacak baş da 1 6 tablo hirlemişin .. ! ( ) !erinde olarak jandarma lmalltbıne- Trave'.lers çekleri hakiki Tamamının kıymeti muhamın'np 
ima ezilmeğe mahkumdur. Hiç 6 yperde -Oh .. Böyle si:iy1eıne .. Sen sı 2 

· · S sindeki komisyona müracaatları lltn sahibinden ba~ka kimseniıı yediyü1. elli lira olup talip oıao 
bir inkılap hareketinin muvaf- 1111 To 1 e."tz~n/ı beni şıı,~ı::ımak mı isti~orsun.? 7 - Beygir (2)· u (2). olunur. kıılnaamayacağı hir şekilde kıymeti muhaınrrenesinin yüzd• J 
fak olmasına imkan yoktur. Bu l 'I'ercu'"m••~+-· Ben mes'udum... 8 - İç kumaş (5) . nispetinde pey akçelerin! aıırVe 

,.. ·"<h 9 s d (3) K k {3) Dr A Kutı· eı l ı!; tip \"C .hta;. er!il•n!5tıı ·. ı na kat'iyyen şek ve şüphe yok- 11111111 ıl N ı a - Evet .. Senin ,gibilerçoktur. - a a · ayı · • • 928-4305 doıya numıırasile 5-2 d 
ur.· . .. ;/ ~~·~aşı~~an Bir taraftan kocalarına sadtk ol 10 - Düınya (4). Bayat de- Cil~ Frengi, Belsoğuklugu ve tarihinde uat on üç buçukta" 

F k h h · b" · · k Üsküdar HAie Sinemasında Pr•· ı k d ı b ı 4 ·· n , a at er angı ır utıca o- ,...t.~ajiı oian çocuklar tiymoya kabul duklarr için kendilerini mes'ut ğil (4). ademi iktidar muayene ve elektrik a tıya ·ı ar stan u unc ıçra 
!unun kırılması, keyfi_Y.;_tiı:ı.iı:i. I edllm ·r.. Gişe her gün soat 12 den sayarlar. Fakat yolunu şaşırmış 11 _ Tavla taşı (3). Lakır- tedavlhanesl. Karaköy Börekçi fmnı terde bir gece, illveten Se•gili Ga- murluğuna bizzat vey• bilvckl 
memlekete gerek mar.'. k 1 '- d J da" d (3) D d k {3) sırasınd 1 No. 34 zlmhin son Anadolu sevıhıti müracaat evlrın e' crı ilAn olunu r. ,,ık .1en, ge- itibıren acı tır. o an ,._a, ın ara rma ıgpta e- ı . u a . _ 

...., - 70 -- - ı sesle ilave etti: -- 1 ı yaraladığı, delik deşik ettiği ı · İyi ki, elimde boynumda bir ı sini kiraladrm. Me~ruşatı da mü gelecek- . .. .. , 
;.;.;...=,._=;;_...::;::;:;:.::.:. ....:.r.::o.::m.::a::n:.:.ı:::_ - _Ben çok yanılmışım!.. bütün güç ve servetine boğdu-, kaç şey varmış! kemmel.: Konağı hıç aratmıyor. Ya, avuka_t Rıfat ~~· h 

Ve .. Bu anda ben hiç bir şey ğu, fakat altın kafesine ısındıra, Nüsret iyi çocuk, güzel ço- Ayda yuz altın _ amma, .zararı Ş~yh .zade Mıthat. İkısı d~ ~ 
. . ,.... .. ,,. . ~ . 

Etem JZ ZET 

düşünmüyor, hiç bir kayde ta- matlığı, kendisine ramedemedi- cuk, hoş çocuk, can çocuk anı- yok. Param da olmasa aşıkla-ıkıyenın en kalanto.r ~engı~Jııl 
bi bulunmuyor, içimde derin bir ği kuşunun onu alt edip kurtu-: ma, aylığından başka bir ı,eyi rı.m. h~~a .. etrafrmda. Perv~eler o~an ~u adıpnlar bır ışaretı~ 

3 ferahlık, geniş bir hürriyet, son- luşundaki ıstırabın acısını duyu- yok ki .. o da, benim yalnız ara gıbı donuyorlar. Hem eskıauı- bır g~z ucuma ba~ryorlar. Ş,,tl 
suz bir kurtuluş hissediyordum. yordu!... ba, otomobil parama yetmez. den d~ha_ s~rbest, daha çılgın, v~_t a_g~:nnın bagı~ı. s.~k~~"' 

1 Hap_isaneden, zindanJan, zincir Üçüncü kısım Ben işin bu tarafını hiç aklnna daha umıtlı. gun ıkisı de. ~alplerıı~ı sokup p 
altından kurtulanların çılgın se- . sonra getirmemiştim. Maaınafih, yine Gene, . . v~ç.la~ ıç~n.e teslım edec\ 
vinçLerile eldivenlerimi giyiyor Bır buçuk ay ·· ı de getirdiğim yok!. Dünya vız - Belkiys Ha~mefendı... gıbı bırıbırlerı ıle yarr~ıyorlal 

. [ Dün ~ıkan 70 numara.lı tef- - Eyvah, namusum iki para- dum. Daha bir saniye sonra.... Konaktan pek budalacasma geliyor. Parmağrmdaki yüzü- Diyenlerin haddu hesabı yok, Ve .. Ben artık kendımden ta 
rıkamız bu yanlışlık esen ola- lık olmuş!. Çantamı aldım ve .. Usu! usul ,.rkmrşım ! - .. b" . . . dim N" t b gene, utanmıyorum! Hayatımrn tı 

8 . "b 1 -- • -. gun ınsını ver , usre a H ti . fh b" d b" .• 1 ~~k kar(ışmış~;;: _ u ~tı )art a
1 

Parmaklarını alnında .d~la~- zincirini koparan bir idam malı Birisi d~se ki : na, sekiz yüz altın getirdi. Da- - Prerı;ıes dazre enik ·ı ~ak asın; da Bır enk ır~, ça.r}['!• 
'k ız:;cu evve a' gun Ç~ an . /'.. tıra dola~t~ra .bir apt~ı. g_ıbı, bır kumunun hücresinden kayrp ıka - A .. Kadın sen delisin!. ha bir iki yüzük, bileziklerim, _Diyenlerın ar ı arası esı • u ısın .:ı· -~ n~ ~~! uz~rıll vı 

n a a~ sozra ebva~. e mesı da_- sbarsa~ g~bb~· ?ırdke?'dıbs~nkı. kay- çışı gibi ayaklarımı sürüye sürü Haklıdır. !nsan bir defa da-. küpelerim, iğnelerim, pantanti- mı yor. Gen~, I . . H f ne
1
reyek gı e1cegı~ı.. ı ere , .;eı 

zım ge en ısmı ugun neşre ı- etmış gı ı, ua esız, ıt ın, pe- ye odadan çıktım. ha dönmiyeceği yerden çıkar- f fil. B 1 da d h - Ne guze sınız anıme en ur a arar a yuruyorum. P 
K I k . h . d " "'k t . ' ım an var. un ar a a d" b" !dırdı" ki D 1 yoruz. o e sıyon y~pa~ mu .- rışan uruy~.r, ~o?u , a eşsız, Benim çıkışımı uzun uzun ken hiç olmazsa neyi var, neyi bir kaç bin altın ederler. Zaten ı... . . . ır şeye a gım yo · a s 

terem okurlarımız dunku tein- h~yec~s.ız, .u?utsız nazarlar'.a seyretti ve ben odanın eşiğini at yok şöyle bir kafasıoın içinde koca mücevher lrutusunun için- . Sıze perestış edıyorum efen açık, d~a a_cı.: . 
kayı tamamen yıl'tıp atmalı ve gozlerım.ı~- ı~.me bakıyor, hır ladıktan sonra başını avuçladı, toplar da, ne yapacağını düşü-, den en çok hoşuma giden ve en dım !... . . . . _. !3enım gıbılere bo.~ ".~ tıp 
bugün dercetti;Iimiz kısmı 70 in seyler duşunuyordu. masanın üzerine kapandı!. . nür. Ben, sanki birinden çıkıp , çok ta kıymeti olanlar aşağı yu Çok gençsınız efendıcıgım ... rasıl~ .kahpe'. şı~~ı~ •. suı;~k, or~ 
ci olarak "takip ve muhafaza et- Derh:ıl: Bu anda muhakkak ki ben öteki konağa gidiyormuşum, karı bunlardı. Dünya size kurban olsun Ha pu fı.lan denıldıg~nı bılıyoruıiı 
mell.dı'rler. A ı 1 tk· · d k t ' · · ' h t t · it h · ı t · · ·· Ad · f d" · Belkı bunların bır kısmı ekrrıer - yrı a tın. ımız e ur u yaralanan dıdıklenen kırılan . ya u a ıJaşanın a ın azme e- yı kı 0 gun aya gı- nı:ıpe en ımız... . .' . . "' J3 . 

Maatteessüf vukua gelen bruzl.. hüviyeti tl-!lik deşik ~dilen, fa~ ' ri hep benim içinmiş gibi diyorum.'. diye bunları da almı- İstanbulun en güzel kadınısı lerını ka_za.nma.k ıçı~ bovl.e. ıı:;a 
bu yanlıştan dolayı muh- Dedim. Gene canFı.: c:msız, a- kat, altın kafesler içinde bile 1 arkaına bile bakmadan konak- şıın. Yoksa, sahiden birdenbire mz!... sanat, hır ış, hır gelır~. J?ıye 

1 terem o!mrlarımıza tekrar tek- lık hali1e yüzüm~ baktı, baktı, yerini y:ı.drrgayan, gene avet-1 tan çıktım. Bari hiç olmazsa mü müşkül vaziyette kalacakmr- Diyenlerin sayısr yok! Hele voldalar. BP.n o da degılım. ?qsn 
ıararzı itiraz ederiz.] ba~ını salladı: sına ısın:uay.an bir ku<:;un azat1cevher kutumu alsaymışım!.. , şım!. bir mızır var ki, gözlerimin içi- ha fena. Üste de nara verı}'. 

Dedi, ve .. Elilc ba:;;ıııa bir - Evet, ayn':ı.lım.. . eılı'i)•:dcd:i sız lı lmrtulıı uıı he 
1 Sırtımdaki te - · " 

•r .• 



aftaki r . arasında 
:a eserler eı.<seriyeti teş
b."i:edir. Bu cümleden ol-

. rne~re 

ek '/lf. : 
nasında gösterilmekte 

ıedavacıların şahı 

1 
ndeki film cidden güzel 

alcıir. Baştan başa Franauı 
.2 bu e:r .. : ' ismi <\na
~ şahı demediklerini 
L.nadık. Film çok canlı bir 
~ Bütün iki saat zarfında 
~ ri bir an bırakmıyan neşe 

ıakimdir. Filmin en bü
künü üstüne almış olan 
Fransız artisti Mil ton 

Z çok muvaffak olmakta
Llnİn mevzuu basittir. Bu
;ıindeki sokak şerbetçisi 
r adamdır. S· ,,..,. da pek 
dır. Her spor , • · ;;- gir
ster amma anaı dan ... 
bu girişi çıkışı hep birer 
. sahne arreder. Ayni a
ın türlü dolaplarla hiç 
e para vermeden her , ere 
:. Bu meyanda bir kr'.ı se
kız da onu seviyor. Fakat 

~ vermiyor. Nihayet bir 
futbol maçında isteme

girdiği takım kazanıyor 
·~~.tle kızla evleniyor .... 
!:'Orulecek şeydir. 

lek sinemasında bu hafta "Opera'da bir yangın .. filminden 
sene kendisini İstanbul- Dolores Kostello 
lkışladığunız muktedir (Dolores Kostello) yeni do-
z aktörü(Charles Boyer) ğan çocuğlle meşgul olmak üze 
nadtğı re ekranı terkedecektir. 
Operada bir yangın * * * 

• 

CUMA 
:L: 

" Dlirt piyadeler ,, filminden 

[ 

........ ------ .. -'4._ ... ..ren: 
··-~~:.: .. 1!..~~~~.~~- .ı 

Geçen haftaların durgunlu
ğuna mukabil bu hafta sinema 
aleminde bir az hareket başla
mıştır: Bunu bir taraftan film-

1 
lerin daha iyile~miş olmasına, 
diger taraftan da yılbaşı tatille 

r 
ri gibi amillere atfetsek bile fi. 
atların ucuzlamış , olmasını bu 
meyanda unutamayız. Ne olur 
sa olsun, bilmek liznndır ki; 
bir ücret üzerine zammedilen 
bir kuruş oraya girmekte olan 
seyirci adedini mutlaka bir par 
ça aşağı indirir. ücret tenzili de 
bununn aksini intaç eder. 

Bir de bu sıralarda sinema· 
lardar bir garip şekil hadis ol
du ... 

Şehrimizde yeni film göste
ren altı sinemadan her biri ay 
n günde program değiştiriyor. 
Bu hal eskisine nazaran bir baş 
kalıktır. Çünkü evvelce sinema 
ların hepsi çarşamba günü ve 
yalnız Majik perşembe günü 
program değiştirirdi .. Bu suret 
le herkes n" zaman sınema 
programı değiştiğini bilirdi .. 
Şimdi hele yeni yeni salon :ar 
açılması yüzünden elTan pi ·a
sasına arız olan intizamsızlığa 
bir de altı sineı;;anın altı günü 
olduğu fikı:i inzimam edince se 
yirci şaşkın bir halde kalır.akta 
dır. 

Mevcut sinemaların bı: JÜnc 
kadar taayyün eden prograr 1 

" Opera 'da bir yangın .. filminden günleri şunlardır: 
Amerikada Glorya cumartesi akşamları 

Hollywoddaki sinema stüdyo Majik pazar ,, 
tarının (Lon Chaney) in ölü- Melek pazart-:.si ,, 
münden sonra icat ettikleri Alhamra .. ,, 
(Lon Chaney Sandüviç) çok Opera çarşamba ,. 

nindeki güzel filmi geçi- Gülmek rekoru 
Bu film sade bir sevda (Harold Loyd) in (Her şey- p 

ıını hikaye etmesine rağ- den evvel ayaklar) ismindeki J 1 
ahneye vaz'ı ve artistlerin filmi gülme r,.e, k~. ru* nu kırmıştır. ı 

rağbete mazhar olmuştur. Artistik ,, .. 
""-··''·

1
·'·1

11 * * * İşte bu ka~ışıklık ekseriye-
(İskoçya Destegahı) filmin- ti teşkil eden seyirci kütlesi iç" 1 

ide "Edmond Lawe,. iki ayrı rol ma!Um olmadığından s"nema':ı 
' oynuyor ve film sesi i olduğu rın ilk akşamları dolu ;J r salo· 
için resmin tonunu değiştirerek na pek ender tesadüf edilmc'·te 

a.rr itibarile eser mükem- ~ 1 

. Bilhassa Charles Boyer Siyasi film 
ımimi ve iyidir. Kadın ro- Al . . ı 

kt 1 S. manyadakı (Hıtler) partı-

/" 
. ,,.,...,. kendi kendisile konuşuyor. ve iyi bir film ancak iki üç a:,. 

apma a o an ımone si (B r . . h ) 1 
muvaffak olmuştur. Fil- b"r r·ıemr m ıçın 1 arpd isminde 1 

ud 
ı ı yapmış ar ır. evzuu ş ur: 

'tiyatro şirketinin meclisi :' , *. * . 1 
reisi olan Andre le Ker- 6500 kitılik ıınema 1 

'zli gizli sevdiği o tiyatro Yıl başı bayramları münase-1 
!erinden (Fonni Lor) is- betile Londrada açılacak olan 
:ki kızı arkadaşı Faber ile yeni bir sinemanın 5000 otura

eğe davet ediyor. Lakin cak ve 1500 ayakta duracak ye· 
daveti reddederek Feberi r1 olduğu söyleniyor. 
r. Andre le Kerdeki bir * * * 
unutamıyor ve bir tesa- "Andre Luguet" Nevyork 

I 

eri olarak arkadaşı ile sahnelerinde çok muvaffak ol- ı i 
arasındaki alakayı keşfe- muş olan (Şen Olalun!) piyesi·ı ~ 
~rkadaşile bozuşuyor. ni hem vaz'ı sahne edecek hem rJı 
dırektörü işin farkında de oynayacaktır. l 

k "k" 1 ra. ~ ı nakiıbi yanyana * * * 
esın ılk te~siline davet Moris de Kobra J ı.-

. O esnada tıyatroda yan- Moris Dekobra sözlü filmler İ 
ıyor.ve Andr~ le Kemek için senaryo yazmak için Holi
tehlıkeye a ""~ · ateşler voddadır. 

' 

kalmış olan F"annı'yi kur- * * * 
r ve kız da Kerdek'i sev- Ses kıraliresi nerede seçilecek? rı · d " ''on nı·nnl ,, 'ı·ımlnden 
başlıyor. " " Kadın islerse .. ıl mın en .., ı• 

tik - (Milletler şarkısı) ismin- Mısır'da film / Kilisede sinema / Rusya'da sesli film 
8 ve Ope~n •• doki filmde taganni etmek üze- B . ld . l . f " - Son mevsim Mısır'da üç - rısto e mısyoner erın a - Hollyvood'ta bulunan meş 
iki sinema geçeıı hafta d re 17 milletten ve <> meyanda d t rli mamulatından film aliyetine ait filmler kiliseleme bur Rus re1'isörü (Eisenstein) 
t . - · · .. 8 Türklerden de seçilmiş olan' a e ye ·· ilın kted. 
ıgımız guzel Fransızca (S k 1. 1 .) umumi gösterilmiştir. Bu filmlere oy goster e ır. in artık sessiz filmin avdetinin 
geçiııınekt d" es ıra ıçe erı nin . 1 d A . 

e ır. ·· b k (N" ) şehrinde ya nayan artıst er arasın ~. zız~ * * * muhal olduğuna dair çektiği 
aris damları altınd musa a ası ıs Amı·r, Ramses, Abdulmehtı, c M k D /d · d . a ptlıacakır enet a ona bir telgraf üzerine Sovyet film 
ın ekı bu eser çok nük- · ,İnsaf Rüştü, Hicazı gibi Arap - Aşk resmi geçidi ve Serse ittihadı Rusyadaki sinemalar-
ince bir eserdir. Geren b f"l · J A . 1 artistleri vardır. · kr ı f"l ı · · ·· l ktr" · a yazdıg" ımı "bi "ile. olan u ı m an n1e o ve rı a 1 m erının guze a ısı dan 600 tanesine sesli makine 

z gı ı D 11 D · fi d * * * (Cenet Mak Donald) Paramunt k d .. §ın a i kızt sevın . . a y avıes tara arın an çev- . . k . . k d k k d" . oymaya ve prop:ıgatı a ıçın 
hAd~ 1 

. es~ ~- rilmiştir. E&er kuvvetli ve mü- Stottyoda polıs şır etını ter e ere en ısıne . 
a ıs ~an .vazıye.tı hı- heyyeçtir. Maruf muharrir Lni- - (Varner Bros) stodyosun- 125,000 fraı:ık h_aftalı~ veren 50 adet Fransızca, Ingilizce ve 
ektedır. Fılm çok mu- · p d 11 , b" . d d 25 ki«ilik hususi bir polis (Fox) şrketıne gıreceğı haber İspanyolca film yapmaya karar 

Olmuştu gı ran e onun ır esenn en a "· .
1
. · · 

Ayni eserde "Ruth Chatter- sam sonra halkın birbirine ha
ton,, da hem bir anne hem de o- her vermesi üzerine işidiler ~: 
nun kızı rolünü yapıyor. hafta sonuna doğru çalışmakta 

Bu filim sesli filmlerin bu dır. 
cinsi için iyi bir tecrübe olacak. Bir de altı sinemadan hangi 

* * * sini tercih edeceğini şa~ıran 
"Fox un Balırimuhiti Kebir seyirciyi tenvir edecek bir va

sevahili~de tefevvıık temini i- sıta da yoktur ... Onun ;çin siı:e 
çin çalışmasına mukabi 1 (U ni ted maların her gün g::ızete' c=e güs
Bri tsts) de (Kaliforniya) da 25 terdikleri filmle·:in ismini, nev
tane rolan açmıştır. Kumpanya ini ve oynayan artistlerin isim
nın reisi M. (Jozeph Schvk) ra- !erini yazdırmaları faydalı bir 
kiplerine karşı, hiç vakit kaybet tedbir o~acaktır. Her halde sine. 
meksizin, şiddetle mücadele et- malarda bir az hareket ba•:a-
mek emelindedir. ması mucibi memnuniyet,ir.' 

* ~; * 
Almanyada 

Emil Yanings'in iki bir anda 
bir film çevireceği tahmin olun 
maktadır. 

Amerikada mükafatlar 

(Fen ve sanat akademisi) ta
rafından tevzi edilen senelik 
mükafatların kazananları şun-

* * * !ardır: 
"Lillian Harvey .. in (Haşmet Senenin en güzel filmi mük5-

lflnun Suvarileri) yeni bir filmi fatım (Garp cep:ıesinde tebed
ııin Franıazca kopyasını temsil dül yoktur) filmi almıştır. Dis-
edeceği hPber verilmektedir. raeli filminde oynayan George 

* * * Arliss en iyi erkek artist o!arak 
Hindiııtanda (Talak) filminde Norma Shea-

1930 senesi zarfıııda Hindis rer en iyi kadın artist olarak se
tan'da 25 film gösterilmesi mP,- çilmiştir. 
nedilmiştir. Fakat 'bunun sebep Vazri sahne mükafatı (Garp 
!eri alelUmum pek değersiz, e- cephesinde tebeddül yoktur) fil 
hemmiyetsiz şeylerdir. mini yapan Lewiss Milestone 

* * * kazanmıştır. Sanatkarlık nokta-
Emil Yanigı ısından (Caz kralı) filmini ter-

Maruf Alman artisti (Emil tip eden Herınon Goss intihap 
Yanings) bir film çevirmek için edilmiştir. En iyi telif mükafa-
lngiltereye gidecektir. tını (Büyük ev) isimli eserile r. altnmıt olan film çok giizeldir. !rnüfrezesı vardır. ven ıyor. verp..~•u· 

•1:111:::-ı"ı.: Franeis Marion ka~nmıştır. 

mra sinemasında bu haf
ı Rocers) in (N ansi Ka- f 
birlikte oynadıkları I 
Kadm isterse . 

indeki pek şirin b~ filJ 
başk~ geçen hafta 

) te gosterilen 
ramunt şeref geçidi 
i gösterilecektir. 1 ltf. 

u hafta Alhamranın prog 
engindir. 

k: 
jik sineması bir iki ay 
geçirmiş olduğu 

Hacı Murat 
indeki filmi bu hafta tek
irmektedir. Evvelce de 
ınuz gibi bu film pek can' 
.eleri havi hakiki ve kuv
r eserdir. 

dan sonra programı de
ecek olan Glorya sinema 
umartesinden itibaren 

Son ninni 
nde çok kıymetli bir filmi 
ektir, Fransızc:ı. bir eser " Kadın isterse ., filminden Opera'da bır yu~gın ,. jılıııirıde:• " .~on ni11 •

1 fi/aıindı,;Jl 

* * * 
Nihayet! 

Şarlonun ı:n ~on eseri olup 
bir buçuk iki seneden beri bek-

1 !enen (Şehrin ışooaı .) filmi n;
hayet bu ayın 31 inci günü Ho
li vodda bir sinemada birinci de
fa olarak halka gösterilmeğe 
başlıyacaktır. N~vyorkta ne za
man gösterileceği henüz taay
yün etmemiştir. Bu film şarkılı 
ve seslidir. Hatta pek ufak bir 
kısmında da muhavereler var
dır. Llikin sözlü filme dü~maıı ' 
olan Şarlo hiç bir kelime söyle
memiştir. 

* * * 
Duğlas ne yapıyor? 

Hepimizin canbazığıle, sergü 
zeşt filmlerile tanıdığımız Dug
las Farbanks bu ,{<ine kadar bu 
nevi filmier çevirmek sistemini 
değiştirerek modern bir film çe 
virmeğe başlamıştır. Bu filmde 
Duglas zengin bir iş kralı ola
rak görülecektir. Bakalım bu 
tarzda muvaffak olabilecek mi? 



----

Bütün millet irticaı ismet Pş. sual takririne mühim bir nutukla cevap ver 
nefretle tel,)• n edı• yor (Başı birinci sahifede) ziyettir. Bunlann gizli olarak bütün kanunlarını ehemmiyet- j niş zamanda sükunetle mütalea _Böyle bir kanunla sür'at 

getirdiği elem ve teessür, sonra çalışması ve vatandaşlan bir si2 itibar hakkından mahrum !olunarak atide sureti daimede dilir. ;""alı:at,_acaba esa•h 
d . . . tl k b" . d"' .. k . . ·- dl" . ı· d d b"k son bir tedbir daha var avayı sür'atle intaç etmek iı-in takım ıstikame ere sev etme- ır sevıyeye uşurme ıçın gc.~·, a ıyenın e ın e me an tat ı vardır. B "bani k ta 

~ 3 
--'•- f · hn · 1 ak b" h bul d" u çı an ç ı ar 

ı k • d"•rt k•• • d görülen ihtiyaç, mıulde daha se- leri, kendilerinin mes'uliyetle- tçı.ucn artı gayretin ge esı- o ac ır uccet unsun ı- ye, bir mevcut vardır. Bu 
tl!~ID e etin 0 OŞeSln en ri bir hattı hareket ihtiyar edil- rini muciptir. Scmlerden beri dir. Bunun ortası nasıl buhına-f ye. İşte arkadaşlar, Menemen çaresini bulmak .. aFkat ., ... 

•• ••' r-t • kil } f} mesini iltizam ediyordu. Ondan bu hakikatlerin kemalile fili ve cak? Bunun ortası bir defa za- hadisesi mürıasebetile hüktlme- ııiyei marazinin tedavi1i duyuk cazı ye çe en te gra aJ ııonra askeri ve ~ülki. muhatap- ameli olarak a~şıldıktan SO?- manla ve t~ ile ~unacak. tin ~ Ve ati i~~ ".'<lziy~ na- =ı::~:~tu~· 
ısTANBUL 1 (A.A) li la k .. .. - · G li-e lan olan meselerıırı bır mahlı:e- ra M-enemeıı. gıbi menıleketın Ve bu, zaman ile, tecriibe esna- aıl mutalea ettığinı arzetmış ol .._ ~•'- t bi . , . - o ra yuruyecegız. enç g .. . . irf da kanunların ,,__~_,, . le d T . . 1 k -. ......., ve er ye ve nqn 

h d" . .. b · hıtab · · · ded" B · k mede ruyet olumnasındaki hu- gerek umran ve bılılıassa an sın •ı ........ u.e 1§ t- um. emennımız meme ete ları vardır 
M
1 

enemeınlenk ~ ~ı ıı:=a:tı- til mız ıç=: lanıyır. u ıç ~~- ı susiyet davayı sür'atle intaç et- iibarile ileri oları bir mınttaka- l mekle, bulunacak yani bir va- bu tarzda gizli tertipler kuran Buna hÜkumet zaten c 
e m e etın er . n, ve. ~ Y~. azır .. 0 X:UZ· - . mek icin aynca bir 3mi1 olarak sm<la bu teşekküller nasıl işle- tandaş her lııaıııgi bir meselede facialar ikama cümhuriyet aley venru,tir ve bir kat daha v 

Türkocaklanndan, muallimler lenruzden hurmetle openz muh ·dikk alınmak 1- yebiliyor. İnsana hüzün veren devleti muhatap tutarak o hu- rune suikast ilama teşebbüs e- AGA OGLUNUN NU 
b"rlikl · d beled" l d n terem Ba.>---- nazarı ate azım 1 f" · • · ·· · • ı . enn e.n'. .. ıye er e . .....,,..,... . . idi. budur. Sonra, teşekküller mü- 81:15ta ikirlennı soylerken han denlerin muhakeme karşısında Reu ~mı Pqa - Baıv. 
Ye bırçok mıllıteşekküllerdenRe Edırne: Kız _muallım mektebı S b"''----- gizli" . 1 cadeleye sevkettikleri adamla- gı ıhududa kadar manlekete za seri bir surette adalet icabını H~r~tlen ıu.ale cev~ verd! 
. "cümh H tlerine telgraf talebesi onra ıu""""' tertıp er b" lı lıru b" ·...:....ı •lubi de bu ı:ı:ahab kafi ıro 
ısı ur ~re ~ ve uzun zamandan beri ıyapılan n ne d~~~ede vahş_et ~ ed~ ı rar <? . yan ır çer~eye ı~~e j n~fislerind~ tecr?~ etmelerini Bu münuelıetJe &,vekil H 
lar gehnektedir. Bunlardan ba Reişicümhur Gazi Muafafa m··, k 1 eti . de bö 1 1 lccek duşuk ve aşagı bır sevıye kalabilir. Bunu kendisine bır ta gormektedır. Dıaer taraftan idarei örfiye il. baklmıdaki 
zılarnu aşağıya derç ediyoruz: Kemal Hazretlerine: b.uz:::: :rt~~sın edin y ~ ye ilka -edebiliyorlar. Maksatla- raftan tecavüz ~ttiği zaman ka memleketin heyeti umumiyesi- ıla izah bu:vu..;.':,1.,..ı1r. 

Reiaicümhur Gazi Mustafa Eskişehir irfan ail• : , · etiş ır. da bet rt" 1 ~ ce ev n neden tıu kadar mel'unanedir nunlar,diğer taraftan hacfüıeler nin bu hadise münasebetile inti- Afa oğlu Ahmet Bey -
K 1 H eti . emır e u e ıp erın cereyan et . . . . .. göst kt" 1ıe d · d ·· • t · ema ur erıne. tirmekte oldukları yavrularınız · ld - hm.in 1 bil Buraları ınsaııa mtibah ile mu- erece ır. bahı uyanış ve gerek hattı hare n .eDU e eoz ıs enm · 

Cehil ve taassupla gözleri ka- bugün memleket kütüpanesin- mıkş 0 
rdugu. taı· har k 0tlu~af aliC: 15.haza telkin eden noktalardır. Temenni edelim ki, bu dersle ket~de gerek kanunlarımız- ,.__J_'Attizı.m Pata - Sual ve 

·11· fh . . ce ye e gız ı e e en a . f .. .. M li ef 1 ri mümkün oldugu- s ti al , -.e r. 
ramıış vata~ ve mı ıyet me u de toplanarak Menemen ırtıcaı-: yetten derhal ıskat etmek lazım Bırçok de a Buyülı: ec ste ure e. - da, gerek içtimai münasebetler Aia ojlu Ahmet 8 Y _ 
mundan nasıbedar olmamış ba- nı nefretle yadetmiş ve gençli- 1 geliyordu Tertip Menem nde karı umuınlye karşısında bu 1 ;:1ş olalım. Ve bu husustaki.:Sş de mevcut eksiklikleri meydana değil, hiikfunet tanıfrndan, 
2!I erazilin Menemen de mııaz- ğe bıraktığınız büyük emaneti b ti· ah.? d" ~ meseleler münaıkaşa olunmuş- .~lıklardan memleket mum- çıkarmış oldu. Bunların islahm ftrdır. O teklif hakkında 
%ez vatanda5rmıza ve Cümhuri- korumak irin her birinin birer ıtu s_ure e tezd __ ur e ıaflp be- tur. Sureti umumiyede bilinen kun olduğu kadar az zarar gör- da müsbet neticeler alabilelim iiın. 
ı · . " e ugrayınca ıger tar arın u .. Çünk'" h h"d" ed · ·· K" P S al ·ı yetimize karşı ika eyledUderı 1 Kublay olarak yetişmekte olduk 1 ti . 1 di! _. h .. tahkika şey şudur ki, bu memlekette ce sun. u er a ıs en mu- Şehit Kubilay ailelerimiz içeri --L'b~ t:'e;- ~- e ~~ 

.. . . sure e ış e gı enuz t- ,. a.. d 1 t k t vafık ve muhalif bir ders çıkar ' ...... ı - mm gorınuırur. mecnunane, murtecıane ve canı larmın aziz Halaskara arzına la dan ıkıru B" reyan eı · •n ·uava ev e uvve - sinde hatıralarımızda Cümhun örfiye talebi haldwıdalri teak 
yane hareketleri Cümhuriyete bendenizi memur etmişlerdir 

1 
~e~ t'i a ç .. ştı. 

1 
·:~~a~ leri örselendrilir, örselenmiş malıyız. Hadiselerin verdiği yet için başlı başına hizmet et- du, bu teskere haldrmcla e 

liyew rabıtalarla bağlı bula- Efendim. 
1 
ey ' ha ı ve mu~t~ce ~ y' ır. ı- gibi bir vaziyet ika ed.e:..e derslere ka~şı gözle~i k~par miş bir fedakar olarak yaşaya- ~zü~ i~razınız vana bu 

nan viliyetim;7 ha1kr sicklet'e Eskişehir: Lise müdürü Ziya i e mu temel tertıbıı_ı e etı müfsitler baş kaldmna.k u;ın sak kanunuı ma~de~e~ daıı~a cak ve ordunun verdiği bu aziz aoyl~mız. 
tel'in eder. Ciimhuriyete karşı ReisicümLur Gazi Muıtafa 1 mecrnı;ıaa~ atalete ır~ etmek bu havayı müsait tiuluyorlar. tartmazsak kendımızı mesuliye kurbanın bize ilham ettiği vazi- beAia oilu Ahmet ~Y - Ef 

_ .. ı . mcburıyeti vardı. Bu millfilıaza B · · ·ıı k 1 te ilka edecek hes ba k . . . . yanat hakkında soyleycce denaetkarane efale teşebbus ve- Kemal Hazretlerıne· . • . . .•. ' unun ıçın mı et anun arı ve a çe e- feleri hepımız dıkkatle yerıne lerin mutlaka itiraz ı -
ya iştirak ede~lerin en şiddet.li ı Bir takım hainleri~ tertip et- :~ılat~ ı::~~?' ~erdif .~a- devlet otoritesini. d_evlet kan':11 cde•r bir ço~ hadiseler karşısın- getirmeliyiz. (Alkışlar). dir,. (Sual bitmiıtir 0.:J':.i) 
bir surette tecziyelerine ve bıı tikleri Menemen'de tezahüre- . _:ye_ı .• 1 euç '!2~ aı a- lan ve kuvvetlennı her halu- a kalacagı~. MAZHAR MÜFiT BEYiN lilclir.UıulbaldwıdasöJlec -· 

"bi canilerden vatarumu:ın tat- den irtica hareketini şiddetle reı orfıye ilanını zanırı bır hale 1 kard~ ı;nas~ın ve mF'ıt.erem t~t- Bı;ı ııoktaı nazardan hükilmet NUTKU - Cabir. Bey (l~ir~. A~met 
~rine Muğla halkrnın munta- takbih ve faillerini nefretle tel'- soktu. . . 1 m~'k ı~~ibırcok tedabı-r_d~rpı~ nesnyat. husus_wıd.~ ~erhal_alı~ Mazhar Miifit B. _ Arbcla,Jar, aoz verilmeme•mı soyledı. 

b l d • uh" tim" · • · -· . · b" 1 Örfi ıdarenın faydaaı edılmiııtlr. Menemen hadısesın nacak bır tedbır duşunmedi bil Menemen hidiaeai hakkında ...W.Ubu- _ Kizım Pa§a - Ahmet Bey, 
z~ ~: ~g~nu ~ ~ ızınlsa ın ettı~.: c:::mten~ er~ ema İdarei örfiyeıyi Büyük Mecli de mü~rim ve mürettiplerin akis hadisenin verdiği dersİer- lan sualimize Başvdöl Hz. nin -.erdik ~ye ~ebi hakkını..:. oö:.. söy~. 
mımı sdsı)'.a Enaf de~c man ° a- net etti!>'."~ unyetı mu- sin tasdikine arzettik. Bunun ü- makııatlan için bu derece cesu- den vatandaşların hepimizin e- !eri cevaptan Menanen hadiseainin · ıua ve ceYBp · n degı 
rakarzeenz enım. hafazaıçıncanımızı, kanımızı zerinedivanıharbiörfi"sefer · ._ kt"lk k d"leri- asi 1 k't'fd d -·. nesuretlezuhurnnenıwlidareedı1 AGAOÖLUAHMETB M ğla. f da t kr ahd"" ,, rane uare e ı ama C1'l ı s ı o ara ıs ı a e e ecegımı- d" _. tahlrikabn netice.ine ttıJa 

C 
.. mhu : H Ik f ka "d ti~-· Y:1-. e ar ~ peyman ekt- ahkamı tatbik edileceği cihetle nde kuvvet hissetmeleri dev1et zi ümit ediyoruz. Bilhassa ümit k:~~ 1 

IST!GFAR EDlYO 
u urıyet a ır sı ı a gımızı arz ve tazımatnmzm a b"ttab" ll de k ür' ık tl . d hiikUm . 1 d" k" . . .. .ı--· Aia oflu Ahmet Bey- Me 

re hey' eti ve belediye reisi H. bulünii istirham eylem. 1 
1

• 1ı usuaker Hç?d. s . at t~ .uvvd eb.erın ~· "fl"ket .~ş .. ernd~ e ~yorudz 1 ı, namı;ıs tıc~~tı, şan Valı:'anın ~urunbun da !0'~7"· 1111 aittir. Bir talep te.keresi gel 
A . T'" k _ .. E•-- T" T" k f k 1 . 1. . mın o unac tır. a ısenın mus sın e ır nevı zavı ı ~orun u taJ ve ev et otorıtelennı kasde ııekle nazaran """' un şmn u n Bu teııkere hakkında mebu'sl 

vru ur ocagı reısı o.c<u ı- ür arma o og talebe bır ı- 1 db" 1 · · b"' 1 . .. f 1 d - .ı , d . . ·· ett idi - k · ·dik ar 

d .. Al" R H·. 1~,, ği • . G • ı tace te ır ennı oy ece arzet- ğtinı n :>rzo nn ıwıınıı rec ' rt- en neşrıyat ve: Adli takıbatla mur ep 0 uguna am 1 • ela fikirlerini beyan etmekte serbe• 
caret o ası reısı ı ıza, ı d.ll reısı · ıyaaettin tikt 1 . ht l'f k .. _,_,,.1<l.. H k.ik t bö d 1 h . h 1 d Başvdöl Hz. nin beyanatları bu (c·· "ltül ) .. d b 
ahmer merkezi reisi Baha Hi- .ı·· .: • • .. 1 en s~nra me~~ eyı mu -~ ı me !1"ll"·"'1 ıır ... ıı .a en - v~~an aş ara angı us~s ar a nu teyit etti. ~ . er mu.aaa e uyuru11 

. . . ' ~ · uyük kurtarıcı Reıaıcuınhur cephelennden mutalea etmgı va yle bır hava ve böyle bir mana- hılınde hareket etmek lazım gel ş h ld efendi! alı' tekil fendim rıca ederun. Muhterem 
~eı ~~~l-;eıs~ ~;vadik~t, Mual- Gazi M. Kemal Hazretlerine: ı zife addediyorum. Meselenin ı' yi müfqitJer ve fesat müstaitle- diğini fili ve ameli olarak öğret ve ~ae,göre ı.u:: ;ev:de veka taılar ;•ıl ;'.iev:ı:u~ g_•ç.m~den d 

R
er .. 1r .. mhgı rClSlG zl ·M ( Menemen' de irticaın kanlı e- dini siyasete ilet ittihaz eden ri ahvalden <;rkannış olabilir- mis olacaktır., Adli takibat bu :pi mey81llna idhal etmek liznngelir .. 0::,e~-~~bndazremenu"teru~. 1 ;utrah. • eıııcu ur a uata a l'l ~-ı... ed Cümh" • d , B ald d b"· al "'..,.. an va ı ıs 

K 1 H ı . ı e 'l'-''ıt en unyet or u safhasına nazarı dikkatimizi ter. öğretmekte ne kadar muvffak u ahv e e ta u ve norm zaman mızın beyanına mü..aade bu:yu 
emı. azret enne: b"t kili" Tii k t "h li • B fha b" l · . • . h . . lar i~in yapılan bvanin acaba kifimi B b be d . b" .. T"" inktlab k M sunu~ ge~ç z~ ~ ve ".e .. r evcı e~;. yız ... usa ıraz Arlradaşlar, böyle mevzuları o ursa ıçtımaı nızamm a engını dir de"il midir?. .en ~ ya~tı eı:ın _ .... bur 

udrk 
1 

k ınaık arlanşı h-ed~e- muallım ailesını kıymetlı ruknü evvel dedigun gıbı yüzlerce se- mUtalea ve tesrih eder:ken le- o kadar çok muhafaza edecek- f.- g arka.>--•-~ tabü zamanlar d~nlediııı._.~nun~e bu~ bır m 
men e aça ça ç an a ıse sl kt K bl • f d d b • tkrrü" d fhal . . tı" H-d· d h h . ıı· ger ...,._....., .. .. . nıyetle egılır hunnctım• beyan 
ka d d 

. fr d gula me e aşımız u ay rn e a- ne en n r en sa arın . hinde ve aleyhinde olan amılle r. a ıse e ep e emmıye ı için yapılan kanunlar butun vakayı rim B .ı' ki b d . . 
rşısın a enn ne et uy ,_., l • takdi . hatıra dır H"" • • b"d . 1 d" - b' k . d "di f kal.el L-'J d d . uyur u arını en enız ı . .. . . ...,r ıgmı s ve azız - aynı . umyetın ı ayetin- re temas t-tmek nr kadar nazık o an ıger ır no tayı a nazarı ve hiı satta, ev a e ..., er e e lime ile telhis edeyim. Pa H 

~e muteh~sıs v~ayı_u :mank smı yannki Türk çocuğunun ter den beri takip ettiği devlet işle olduğunu bilirim. Fakat, mevzu dikkatinize arzetmek isterim. O kafi gelseydi. vazn. kanun ekıer dev- rinin dedikleri !Udur: Va~:n~ 
bu atça a:~ .anısa n çı biyesini ve Cümhuriyet mefkil-ı rini din işlerinden ayınnak hattı ne kadar nezak~tli olsa ona te- da dahilde, hadis olan her han- =de ~~ı .,...., . lrarı~annl~a '!e hüriyetleri temin edilec.:k, azg 

mış olmaları ı~baril~ çok mah- resinin kutst varlığını eline bı- hareket ihtimalki bundan beş se mas etmeliviz Bilhassa. mevkii gi bir mesele karşışmda nihayet p"bi f!l.ı:! =~e= bö. 0id~~ b~.u ~~y~er . ezilecek?•· zuf olan ~ğ~~~ ım~~iı~t rakacağımız muallim nesline ta- ı kiz sene evvel din aleyhinde bir iktıdarda olanların J!'f't"ek parti bir askeri müfrezeye, orduya örfiye ve fevkalade mahkemeler teai :;ıyet, ~·;:ıki! ~1\~~~et~n 
uru genç ı 1 u; ~. e. rutmak makaadile toplanan An- hattı hareket gibi isnadat ve geTek hükfune titilmrile ic- müracaat olundııktan sonra bile ai lüzumunu hissederek kaydetmezd!- m::::':.1• ;..yet :~~~"bir d'ü:t~~. 
h~!e .. barnle.~~s ut b!r.ıs.nkba- kara muallimleri, büyük kurta- ve ifsadata mahal vere bi- raatmı tenlk:it etmek volunda a- vatandaşların kayıtsız kalmala- ~ek oluyor ki, fev~lide nkayı lekette' c:erey neden gayri u· 
le goturen büyük Gazisının ha- ncılanna şu husustan arza ka- lirdi. Çünkii, bu isnaqatrn çılan cereyan di~er bir ta:krm ndır. Bunun sebebini size arze- ıçı~ behemehal fevkalade kanuni s~YTİ m~vıifık havalar i nde m 
yat yollanıun sonuna kadar ya- rar venni•lerdir· asılsız olduğunu g:.:..t~ adamlara artrk hilkfunetin ye- debilirim. Ba~ı.ca sebep dahili ihtiyaç vardır. • . hitaben izah etmek hakikaten " 

d ld - b" dah • ., ' ~ ~- :l" ' 8aZ> böyle fevkalide cerııyım nı-- b" d ı d J 
nın a 0 ugunu ır a teyıt 1 - Ebedı Türk Cümhuriyeti recek en mühun" ve en mukni a- rind"11 kalkamrvacak kad::ır za- meselelerde ve sık sık ordunun dır ki "t · ı · · ·c1ar " ev et a aırumn şıarı .-.ı r. d 1 M"ll" 1' - · · , mu ecaur ennın ve onu ı e Efkiri . . . 
~-er er. ı ıy~rver genç ı- uğrunda her Türk muallimi Bil mil, yani zaman henüz geçme- ri{ oMuiu kanaatini vermekte- müdahalesine ihtiyaç görülme- eden ellerin seri olarak derhal, fakat . ~wm".~n,. ber~e.;ıj. 
g~ _bu çok samimt ve candan yük kurtancmm gençliğe hita- mişti. Evvela bu propagandayı diır. Fakat. mevkii iktı<\arda o- sidir. Yani, mülki idari makam- adilane olmak ııırtile cezaya çarpılma t' ıd=.ı:~ııru Y~.~u.du~ı.o ?ıı z. 
lııssıyatrnı _arzetmekle bahtiya- besinde işaret ettikleri veçhile yapacaklardı.' Fakat, dünya işle tanlar der11let kuvvetl~ri zayifle lanmız henüz ellerindeki bütün ~ liızımd?" !D> n~ti umamiy~ tat o1W:caı., h~~etiun~:ı-:r':~: r 

nm E~endi~. . içinde bulunduğu vaziyetin im- rinden din işleri ayrıldıktan son yor ve bir t:!ılrnn zararlar. ve fe- kuvvetleri kullanmadan orduya ~ o~un4ab;sın. C~onunuz ~ ~ lecek, yalnız azgınlann başı I 
Manısa Turkocağı Reısi: kı\n ve şeraitini düşünmiyerek ra seneler geçti, vatandaşlarm i- atlar crkıvor, dive tt"!ltkıt olun mürac~at _ediyor. ~skeri müfre tahs7 h:r~ke~d:ıdir. kaç arar epn Ie-:ek !~nda_~ aöz.. ~ek~tin J 

HulOai Can vazifeye atılmak hususunda tikadat ve vicdaniyatma da ahi-!· maıya~larımı Ne vaıoa'l'larsa ze vazıfesınden harıç müdahale Başvekil PaiJlnın beyanatından an- "!•Y<;tim ve cumhunyetin m.udaf 
Reiaicümhur Gazi Muatafa K · · · •· 1 l e lavuhtimi savı- 1 k l A k • ""f · · Ma • da bu nı ehne alıp mudafaa eden b:r re ublay gıbı harekete ahdetmış ren her hangi bir müdahalesi n

1 
e s~1v erBö~~ sl b" 'h . t bö ere seb.v ? ~l uyor.b. 5 • endmu - lhadık ki,·~=nbe1n b~~k ·-'-=- devlete liıyik ·2 ,..,·,.. Avni zan 

Kemal Hazretlerine: tir. memnuiyet ve tasarrufu olmadı ac<> <ar. ve rr zı .~ıve • reze ır sıvı ve ya ır Jan anna usu.ta ı a; o ~yor, uyu ,..... matbuata karşr, i•.ö::·af ederim, m .1 
Sarsılmaz eseriniz yolunda 2 - Elim bir irtica hatırasile ğı sabit oldu Siyasette aranılan yle hir hattı hareıkr:t şüphe yrrk müfrezesi değildir. Askeri müf- ler ar~da gelıp gıtmel ... yapılıy~, abn bütün ıa,kınlıldarına rağ".J.1 

yalnız bizler değil, mektep sıra- Menemen adım vatan coğrafya şey bir tak~ adamların ve bil- tut' ki laakal fesadrn verecr~i reze bir yere gelince onun ku- mahaedil' ili vako 'a 0ıa;.ı. ı.::-ubere teadili~t fazla bir tedbir alınmayacağını, ' f 
1 1 tı" l · ::ıırarlarr verecek d kınlık ·· k ıyor. rasaı 1 e m e - laıli.d bir t db" al -lanndaki beş kteki yavrularımız ıı içinde artık işitmek istemiyen hassa politikacıların ahar ferd- ı ll;e c~ en ve z . - man anı taş gosteren a- :yor. Şu halde bu üç ayda geçen bu e e ır .'."~yacagııu 

Ja birtr Kublay'dır. Biiyük reh muallimler bu mefkftre şehidi !erin hürriyeti aleyhine ve dev- tır. (Bra'll'O seslen) . labalık karşısında ne suretle hi- vak'alar anlayacak olan mülki idare yan b~ (gurültu~cr: 1'l ıh 
her, arzı tesliyet ve hürmet eyle arkadaşlarının hatırasına hür- Jetin kanunları aleyhine bir va- Şu hal~e me;ıele ~~leketın tap edileceğini, onların nasıl ik- nerede idi? Bunun valiıi, polisi, za- =~~:..de b~gı rnmay~c~ _ sesk 

"c;timai bunve.~ınrde ı·ki kutbun d"I -· · d"" ·· l"d" brtu jandarma kumandanı yok mu yurunuz ana ıgımı 50 

riz Efendim. meten kasabaya Kublay adı ve- sıtai taarruz olarak kullanma- 1 • • Ö na e ı ecegıru uşunmeme 1 ır. . . 1
• 

1 
.. • • • yorum. Bizzat anlahiıruzı burada · 

Simav·. Cu""mhun'yet Halk fır- rilın . • d"I 1 1 dır ortasını bulabılmektır. teden Onları ikna etmek imkanları uli? Bu me .. e.ede h~umeti ~erkez.ıre ı ... ıiniz. Ben de tenevvür etmi " 
esını 1 er er. ma arı . . ,, . 1m 30 d be ne kadar ıur'at ve dirayet gostennıı- ş -· 

kası namına: Huluıi Şevket Ankara muallimler birliği Memnu olan aey nedir? 'b_ehrı lloıc;lo a<ı;aa sısednae beundur- kudreti ve ihtisası haricinde- ııe ve ona ne kadar borçlu iıek me- ~· Mat, thbuük. •_ta k~ıbadahidalmmbul•J ı 
" n a urunay n r · d" D bili h-d· d k • üf vazıye umebn ım a u R .. isicümhur Gazi Muttafa reisi: Hakkı Memnu olan şey budur. Ha- ' l k . h "T" k- ır. a a ıse e as en m murlardan vazifesini yapmadığından, 1 - h . et l . b h 

Kemal Hazretlen"ne• · ·· ·· · · Mem e etın ta aınmu u yo reze gelinceye kadar bütün bu tekAıüllerinden baldarıncla tahkil<at ~ c~ un:ı' esas aıına er 
• Büyük Reisimiz Gazi Hz. ne: dısede goruyoruz ki, cehaletlerı tur Sekli altmda her türlü talı ı ib d 1 d .1 k h'"km" .. tel ~-•- t bır vazıyette nayet edece kinine d 

M .<>..i'ı. • da · b" k hal · l b"li B" · . . tert at vatan aş ar arasın a ı e anunun u unu ep eun•:a e bi arn· kcfild" eu<ure ugrun temız ka- Mukadderatımızı ihtiras ve ır ısının ce etı o a ı r. ır didatı ve sedleri ıkoymak ıcın h 11 d"lm' 1 k 1_ d 0 kadar bakkı sarilıiınizdir. r z an ve ır. 
akıtan h . K bl h . . rinlikl" • k bil k t . 1 . ·ı . . . . a e ı ış oma azrm ır. l . . . ş·· h k M buaa •. ; . nmr şe ıt u aıym na- ce aletlennın kara de enn ısınının ere asmım en ı e bir esbabı mu~e bulabıbnz. dareı mülkiye ve zabıtanın en bü- up e .Yo tu: at. t ~ıç 

mını tebcilen ve bu menfur ha- de boğmak isteyen sefil ruhlu ve cümlesi "din elden gidiyor" Fcl<ı.ot bu esbabı mucibe diğer As~e~ v."zi_feıi . yük ?"'bareti fiili,? vu~~ndan son- kında ~k tıdcletlı tedbırler al','."*' 
reketi tel'inen bugün saat 12 de ı birtakım vahşilerin Menemen- · bahanesile bu adamlar mutca- 1 f ı ·· 1 b" r vaziyeti en Demekkı mulkı ıdare ıkna ra fail tubnak deiil, o fule meydan 11 tavn:ı-e edenler vardı. Buna raıı tara tan avuse ı • . . '. kti Zabıta" · -k Ba!vekil HllZ1'etlerinin hükin :>et nıon 
biitün halkın istirakile akdedi- deki müessif vak'alanru Darül- nz bir istikamete sevkolunuyor nı"havet ihd?<; etmeg" e müstait- edecek, tenbıh edecek sıvil kuv- ve~~-~- (B 1 manıayıl ?')ulenı uli ti" · .. · ima · 

• . .. .. •. .. · · . mel ıtleuocaua-. ravo seı en da- .. Y~ nı. u~er1ne. • "' Te ma .. 
len minting mukarreratını buzu fünunun diş tababeti gençliği lar. Bu hareketler, devlet ve tır. B~nım v.orm;ume gore me- vetlerı ve Jandarma kuvveti.en rei mülkiyede mühim nokta budur. humyetını tahdıt etmeyeceti:-i sot 
ru devletlerine arzetmekle müf- en büyük nefretlerile karşılar. Cümhuriyet aleyhine filen teca- sela bir içtimai mesele bi:r e;ök kullanacak, bunların hepsıne Diyorum ki, fevkalide veka:pi için fn meai büyük bir fazilettir, bü1-lık bııli 
tehiriz: Cümhuriyetin mukaddes gayele vüz ve kast mahiyetindedir. Din 1 nazarivatı olmakla beraber hak karşı gelmiş olan mütecaviz ni kalide kanun iıter ve fevkalade tabiri min~ttır .• (gürültüler). ıl 

1 - Yüksek vatan mefkl.\resile rini müdafaa uğrunda dökülen ile dünya işlerinin ayrılması.. . ikatı halde !!meli bir meseledir. hayet m~~ki idarenin silahı ile ile !'i~ !"• . ~ n bilhaua hu Aia og~u. Ahmet Bey bund~n 
parlayan süngu""sünii irticam asil ve necip kanlar gençlig"e ve meselenin ruhu buradadır. La- !Ameli tecriibe ve idman mese- yola getırılmeyecek, asker gelir vak~.ıçın ~·~ "?" ZlllDBn ha~n nıbuBafa~v~~ beclayanb~!'~ t .... .ı'anı''I' -•AB 

• 1 si · f ba · · B" teerror ve ıstiklil mahkemele; geçme cıa ~,ısın utün vıc ,.. 
menhus bağrına saplarken te- dia buyurduğunuz Cümhuriyet yik idarede herkes itikat ve vic- 1 lesi ve !ımell terbıye mese e - se vazı e gayet . ~ı~r: ınaen mi tir. iayan ettifinj aöy!edi ,,.. bu tedbiı4 R 
miz kanını akıtan şehit Kubla- esaslarına merbutiyetirnizi taze daniyatında her türlü maniadan 1 dir. .. . . . . aleyh, asker dahılı ~~dıselerde ~aıa Huretlerinin lıey-tların- rin al~ı".'~ herlı:eain müttm;ı ü. 
yın namını -yüksek huzurunuz- )emiş kuvvetlendirmiş olduğu- ve memnuiyetten azadedir. An- Mevkıı ıktıdar sahıb1 l&yuhti ancak bu hudut dahılınde kulla dan memnuniyetle anladım ki, hali- dujunu bildı~dı. ıki 
da yadeder:ken duyduğumuz ay- nun arzına mücaseret ederi• lcak vatandaşlar bunu siyaset değildir. mlabilir. Bu suretle bir çok ha- çin iıtikbal isin lıuı tedbirler ittihazı Y~ra ~l!P B.(Kırteiıiı-) -Bi%~1 · 

• ' di l k ld" • · lizımdır ten muttehıdız. •• 
ni heyecanla arzı taziyet ediyo- Efen~:. . vası~ı ittihaz eder~k .ahari _ic- Bizim çdrtiğimiz srluntı ne- se er!. as erg~ ~gı_zaman o- Hal~ alınaa tedhirler araUJ>da ~a oğlu Ahmet Bey_ Korlıll 
rıız. Darülfununun Diş Tababeti bar ıçın veya devletin ıdaresın- dir. Muhalefet havaainda, ten- nun müdahalesile ıhti.Iata mey- idarei öofiye .,..... lıi, !bandır ve ~ sözden korkma, ben aöyle 

2 - İrticaa sahne olan Mene- Talebe cemiyeti reisi: Mahir. de müessir olmak için kullan- ki<!atta, neşriyatta, memlekette dan vermeden 1?-3-llolunur. Bu rir'ati halin ıde c ıl ın. Deride bu si- 711D, Baıv~kil kndar mütehammil 1 
ınenin vicdanlarda yaptıfı acı . · .. h • mazlar. İtikat ve vicdaniyatta d let torisesinin çektiği mevzuun muhtelıf kanunlarımız lıi veb:ri çıbcalr-: ol- lıiıdiMniıa -. , 

Rcısıcum ur Hasretlenne: b izahatı · k ··~ t 1- ve f!9 ° daki temaslarını mezcedip Bü- derhal iza1eai ;..;. memuriııııi aılİJ'eoıİll Yahya Calip Bey - Haddimi:< f1,' 
nefret sebcbilc İ"lllini bir rhlıa Zati. Devletlerinin Mene- ı !1 • verır en ı"'ve e me ı- sıkıntı, memleket almg~ı- .. k Mill t M r . bir dii alüad;. _b ı1a f efendim? Herkeo nolrearunı. haddialı 
anr.ıak istemeyen Uşak halkı d Cümh" · 1 . yım ki kanunen memnu olan ha- ıh..- sui istimal edilmesi.dır. yu e ec ısıne aynca n .,.. . . . . ~ u ~ bilmeli! · 

men e unyet a eyhine va- k l • "h . • f .,....... .. . . . . kanun layihası takdim etmek ya bu tedbirlen nn ıttihu eclehm, !IOY . • ki 
çehit Kublay kazası olarak de- ki menfur teşebbüs esnasında 1 re et enn ı tıyan ve memnu a- Nasıl mevkıı ıktıdar sahibı . D hil" h"d" 

1 
rd le ve 711 böyle mi yapalım silıi llriitale Aia oğlu Ahmet Bey-(Do .. am .. 11.~,..; 

ğiştirilmesini tazarrug ediyor. K bl B · · f · da aliyeti ve teşekküllerin kanuna memleketin tahammülü yoktur ıstelo~. a ı a .ı~ e e as alarla YBkit kaybetıwıı elll'i için lıir Bu facmnm bertaraf edilmesi yol . 
Tayyare Cemiyeti Belediye u ~y eyın sur.etı ~cıa şe- ı kaqı tecavüzü cürümdür 1 v silesin" siper ittihaz ederek ken mufrezeler ne gıbı ahvalde kanaa lizımdır Bu kanunda U-- da çalı~mak vazifeıile miik~llef oıJlT 
Reisi: İsmail Reisi: Alaeddin hat dletı habk~ı?.dakyı tazıyet b~ek- Gizli tekkeler . 1 k~ndisinI layuhti mevıkiinde celbolunur ve celbolunduğu za- tmıca en ziyad~ muhakeme uıulüne ~ aınirinlm~v~ut ol~!:!n~, ?nu.n _lal 

Miting hey'eti namına Türko-
cagı reısı : hmail Azmi 

Reisicümhu- Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine: 

Türk istikbaline ve Türkiye 
Cumhuriyetine sui kasıt yap-

ak isteyen hainleri bulunduk
ları yerde tepeliyen ve bu yolcla 
. eh't düşen aziz meslektasnnız 
Kublay'rn namını bu ak§am 
mektebimizde büyük bir heye
can ile yat ve tebcil ettik. Milli 
'll f ·{\remizin tahak1'uku ı ğrun 

a sarsılmaz bir imammrz var. 
Çizdiğiniz yolda nihayetsiz bir 
sevk ve heyecanla ve en kuvvet 

up annı utun avuz za tt,m M la. T kk 1 . dd. 1 •• ğ . tidadl . f t man karşrlıklı vazifeler neler- ait olmalıdır. Çünkü bu ve emaali cii munevv.,.- enn D"tat •azuesıru laikil 
ve efradı huzurunda okuduğtı- ese · ':. e eı:n ~e ı l ~te~e e 18 1 ~ ıı;sa den ibarettir? Bunun gerek va- riiınler için ceza kanunundaki cualar ~ yap~adı~ları~ bu hususta a1i"'1kıa~ 
mu ve Tür:k Cümhuri etin" kanunen tekarrur etmı!'. bır va- ve imk3ru bulunca, gostennce d 1 k b" kafidir. Buna itirazım yoktur. Falı.at rm, mudemdenn muharrirlerin ç •• 

y .. 1 ve . - . . tenkit etmek vaziyetini takın- tan aş ar ve gere ızzat asker bu gibi ahval için muhakeme uıulle salıtması lazım geldiğini söyled; v ~ • 
vatanını muhafa?.a ve mudafaa ı ne karşı beskdigımız sarsılmaz 1 1 dam da bü"tt"" "'"hsı"- müfrezeler sarahatle bilecekle~ . de L--· ·'-- dır ki ah-" ... , - Menemende zabiti" ı..... k a 
h d d · ·· kk ı· da'·-.. · 'bl'" 1, m~ o ana ın ..- ı nn _...eaa ...... var , ., ..... a.., n --.ı c. ususun a aıma muteya rz ıman ve sa ....,., ı ag ve me - tl · d letin kanun ve kuv- dir, bu laznndır. Asıl olan şu- yede 0 meraaime riayet olumnaaı n ken tasvipkiır olanlar bile vnr. Ef,..ey 
olmaklığnmz hakkında müessir un kara kuvvet boğmak husu- y:ıı eı: · e~a:k altına almak icin dur: Dahili hadiselerde askerin kadar lizım• ahvali fevkalade içi: "!!er _korkmak liıznn gelen asıl bu iV 
izahatta bulunduğumu bipayan ı sunda sevgili hükiimetimizle be ~· ~m~ı':aut tanımamaktadır müdahalesini davet etmekten bu menııimden sarfınazar etnıek 0 dıse;:. Bu h;tl~ti r_uhiycnin .karşıs 
merbutiyet ve tazirnlerimle arze raber harekata hazır bulundu- (tio/T:U sesleri bra.vo) sesleri). son hadde kadar içtinap etmek ı.a.ıaı: ~~· Bu~, istikbal için, ~ .. 1 n .. kebn~ ne~nme k':'ddoni e 

1 . Ef dim - d . b" h . 1 " ' - . . . eldeki emayeli vatamye kanununun uçu mut ır vazıyettc gor um. 
Y enm en . • gumuz~ enn !r assasıyet e Nazik olan nokta şahıslara te- ~~d!r. (Bravo seslen). bır ~ı muhakane uıullerine taalluk eden nevi.~eauliyetin bir kı •mnın ,;,. bs~re 
Ya~ .. Kuman~ı : M. Fahn arze~~nz Efe?~· .. allilk eden her hangi bir terbi- ger ıhtı~a~ gene na~n dıkkatı. -ddelerinden istifade ebnelidir. ıeldigın! hi11et~. dım 
Reısicümhur Gazı M. Kemal Mıtıng hey etı namına Turko ye icabını gözden uzaklaştm-an celbetmıştır. O da böyle fevkala Bu kanunun lıir -ddeıinde diyor - Alı !Jey (Rıze) - Elbette!. 

Hazretlerine: cağı Reisi: Fuat, Belediye reis cesaret basit tedbirile ırı.aıınus ti de hadiseler olunca adliye bir ki: Aia oglu Atmet B~y .- . Sen, 
Menemende hadis olan irtica vekili: Retat, Kandra C. H. F. careti, devlete teallftkeden nok taknn usullerini ihtisar ederek Celp ve ~~et ıri'!i ~ y~k.ıu.r. ;:;.n· ~na ı!:'d keı;ıd:'c1e nus~l ~ 

hareketini tel'in etmek üzere reisi: Niyazi, Hilaliahmer reisi: ta ise mevkii iktidarda bulunan hususi bir hattı hareket takip Bu:;::;:: ~~en ~et Mtileddı<ı:un cekıf:." Be: bura: :~~de mkı f"J. 
b. 1 ki "d ·· kkil M" N • "f Al" T · · • . "d" B taı "'uran etmea 181' e ernal n ço ın erce şı en muteşe ı- azı ı, ayyare cemıyetı reı- bir adamın veya adamların çü- edebılmelı ır. unu da aynca icra olnnur. Artık hükmün t .. vazifemi if~ etmi~im, hunu bilmeli. 
ting hey' eti namına Liyik Cüm- si: N. Hasan, Him'lyei Et fal ce- rütmek icin gösterilen arzunun tetkik ettiriyoruz. Tabii elimiz- yoktur. lıtikhale ait kanun ~:YI~ din. Binaenaleyh ben kendimi bi,. # 
h»rlvetimi.<in bütün formülleri- miyeti reisi: Re,at. dev iP.tin bizzat kudretlerini ve de bulunan hadise için değil. ge. usullerin kabulü kifidir. Devami yedinci s 



dl _et paşa 1 Is~anbul mual~i~leri
at. u.:~~~.t~:i~~~~~) cliyonım nın heyecanlı ıçtimaı 

drnlrğı, son şehitlerine ilave et
tiği inkılap ve içtihat kurbanı 
Kublay Beyin şehadetile bütün 
Türk analarını teselli ve taziye 
eyler. 

Hilfiliahmer balosuı ______ y ı• T E L ~ 
ANKARA 1 (Telefonla) - . ~v 
Hilili ahmer tarafından dün .._,. ....... ._.."""_,, u 

akşam verilen balıo, çok rağbet Maden suyu romatlzmalaran ve ağrı 
gördü. Sabaha kadar devam e- çekenlerin aç karnına ve y meklerde 

ımdırlııaWmi, alimi, gazetecisi hüla· . _(~aşı bı~ı~cı sah~ede) na ır-~·IŞ , . 
bir lu memleketin münevver zöın• . . . . i Mı,~~ tir 

Türk camiası arasında milli 
bir tesanüt, milli bir mefkilre i
le birbirlerine bağlanan ve her 
hareketlerinde ançak kanunları
nın sesile hareket. eden Türk 
milleti bu cehalet ve irtica buh
ranınnı hezeyanını lanetle kay
dediyor. Memleketine her za
man için fedakar ve hayırlı ev
latlar yetiştirmiş oµın vatanı
nın feliket zamanlarında en ya
kın bir tesellicisi bulunan Türk 
kadrm artık vatandaşları arasın 
da yerleri kalmayan bu hunhar 
adamların vahşi hareketlerini 
nefretle yadeder. 

den ıboloda mUhtelif eylenceler kullanacakları sudur CCX)"-"'--"-' 
tertiıp edilmiş ve yeni sene bü
yük bir neşe içinde tesit olun
mnştur. 

tan binemleketin münevmer gençliği ı etımızın tastıkıne gelirse bunu 2 - Bu vak a memlekette ma-
çibJ"ni ifo etmemiş ve etmemekte- umde halinde kabul edeceğiz.'' alesef elini siyasete alet etmek 
0"ı noktai nazardan diyorum ki, KÖPRÜLÜZADEFUAT B.IN isteyenlerin bili mevcut oldu-

lr bu4e~u~üm. ~e~imizin ~abaha~ NUTKU ğunu ve bunlara faaliyette bu-
. 5\>nn~z meı uluz. Kendı menf"!' İlk 1 ak kü" .. K"" ·-r· lurunak cür'etini verecek geri 
~emızi unutarak çalıımak ıa. o ar . rsıı:ye opru u . . . . .. . 
yel, Eğer bunu yaparsak bu suret Fuat Bey, geldı. Azız Meslektaş bıı~ zıillı!yetın muca?elesız kal

limetin yardnnına koıarsak hü !ar diye başladığı heyecanlı hi- dıgmı gostermektedir. 
:ı..:ıııın te~birlı;ri ~İi!mir olur, yok. tabesinde muallimlerin inkilap 3 - Bu geri zihniyet, vatand_aş 
eı e<>te~bırler ıd:-rıdır. c·· h °'"'t fikirlerini neşir larm Cümhuriyct kanunlarile 

UTJ.evın kırk bın batı vardır. bu. ve um unJ- .. _, __ h" · 1 d · 
kilr. · · __ ... eli" • -"'- A d ve telkinde gösterdikleri faal mueyyet .,..... urnyet er en ıs-

~§ve lllftl ezeroca .,erı ..--r. • . . ·r d ·ıe '-'-'"b h • 
ilerı, 0 mel"lin ruhu öldüruıektir. rolü işaret etti ve bu faalıyetı tı a e ı ulAUd m_ ususı ve u-

görmik Bey (Konya) - Bravo bra. daha müsmir yapmak için alın- mumi ~ayatta açtıg~ ç~ YO} 
Hazr ması lazım gelen tedbirleri izah !arını ışlek hale getırmesıne ma 

· aıot Bey (Dnamt.) - itte mu ed k .. le dedi ki. ni olarak eski asırların şuriş 
r, bu ruhu öldürmek için çalı 1 ere eze um • . . • • ' 

Pı (ıriirültüler). ' _"Muallimler fikir adamı ta~alluJ? ve ıt_ı:saf haf3-tma rucu 
I olmak itibarile yeni fikirleri ev- eclilmesıne mutemayıl bulun-

ce9 SA p BEYiN NUTKU veli kendileri mal edinirler, son maktadır. 
Saip Bey (Kozan) - Mubte. ra onları telkin ederler; inkılap Umumt harp ferdasında en 

~~da§lar! Ahmet Beyefendi.,.. fikirlerini bir his halinde çocuk- karanlık günlerin fecayiine sah 
bır ızı Y~!"""dı~ _Y;''?ma~vruz, hepi la a anla..,...,ak ilk mektep mu- ne olan bir sahada bu zihniyetin 
&n"3esuluz dedıgı ıçın soz almak r . ~..... h · · b" h 

criyetinde kaldmı. allimlerinin, bu fikirleri inkişaf uz~r ve e~yetı sarsb~ ır. :-~ 
ııen "indiler, hacliıc çıkan Menemen. ettirmekte yüksek mektep mu· ~~ ıkama cur et ~ere ı .. es~ , .. u 

· 'ru!a"; ü~ ay evvel Ahmet B. - allimlerinin vazifesidir. Müsta- tün çalışkan, temız ve gorg .... u 
ere· ~tımıti. Hadise çıkan yerlerde kil aşanmak için bu fikirlere vatandaşlara memleket mesele-
~~n ~a~ı takıl~n ba:l'.'"ak onlan o1nak 13.zrm olduğunu mual- sinin düğüm noktasını işaret et 

Ylli"\a etmişti. Ben 11terdim ki, Ah- sa . . . . • kted · 
B. kü~süye çıktığı zamaıı: limler herkesten ıyı bılır ve bı- me ır. • . . .. 

~"' Efendiler, iıu teşkilat yapılır. rinci vazifemizide bu telkin teş- . 4 - Medenı ~ih:ın~a·ki· me_vkıı
gmıetrafonızda toplananlar, bizi bay kil eder. Fakat birde okumayan nı tanıyan ve ıstıklfilını Sl) •si 
ım/l. ı.;.ıılayanl.a~ mürteciler imit. mektep sıralan haricinde kal- aleme tanrtmak için en ağır fe
.. J~et çok •kyı Y~ptını7 çok iyi mış olan halk var. Mektep hari dakarlıklara katlanan Türkiye-

§ a yapb . Cumhunyeti İ · d hali • k · tikb et lı:a edeceg"iz d' dam! mu· cı·nde de telkin ve rşadm kendı e tanzım etme ve ıs a-• ıyen a arme· . 1 k". f ·ı 
. -. kana ~uoamış, vatandaşlarm ka vazifesi meyanında olduğunu li h~ am~ ıçın ış ve azı et 

• ''.'.'~~k ıstiyormu,. Binaenaleyh Türk muallimi kat'iyetle müd- hancınde hır mesnet aranması
!~ı rsuye .geliyo~um. Sizden af dile riktir ve bu zaman bu vazifesi- na imkan yoktur. 
81 1'.'1· 1 ~~~ affeıü_n.., deselerdi. Ken . ya~acaktır" S - Vaziyetin bu alemşümul 
B1!ae ':'-r:ec1~tım. B. . ~ÜZAFFER B. SÖZ SÔYLÜ hakkını çiğnemek isteyenlere 
;!fdı: g met Yennden YOR C_~u~~e~. 1kanunla"!1ı:n_ hü-

.-. Se~den mi af dileyeceğim?. Fuat Beyin haklı görüşlerini l<umlennı sur at ve cıddıyetle 
llı.1 Saıp-~ .<Devamla) - HaTD' alkışlarla karşılandı ve Muzaf- tatbik etmek ilk vazifedir. 

r ti. en degil, mılletten af dileyecek· fer Bey, çok sakin görünen fa- 1:_a~at ~ilinm~li ~i bu, niha-
nol dil kat içinden kaynayan bir sesle yet acı! hır tedbırdır. Asıl ruh-
;::;iy ~~et ~ruz-""'!~0 hitabesini irat etti. Burada Mu- !arda ve dimağlarda ve içtimai 

da rekil ~f. ~. ~:.::C..ür ~~:: zaffer !3ey, ~u.allimin v~ife.si- teşekkül üzerind~ müe;;sir. <?.la
. s.ratbuat hürriyeti diyoruz. Rica e- ni çizdt; telkırun ehemmıyetın- cak devamlı tedbırlerdır kiTurk 

P.> ?'üoaade ederseniz, size ufak den bahsetti ve sözlerini şu su- milletini teali ve inkişaf yolun-
··rJıil<aye arzedeyim. Ondan sonra retle bitirdi: da tehdit edebilecek tehlikeler-
.;ızatıma devam ederim. Bilirsiniz " z eli rd k ki nl d k ak 
,.r .o- "d'" B' h 1 b" L-•· - anne yo u o ar en oruyac tır. zu ur: ır mu tara ır --. 

;w•vga etmi§ler, muhtar bekçiyi döv kalmamıştır. Hayır, arkadaşlar . 6 - Gerek şeyh Sait isyanında 
.,;. muhtarm dütmanlan lıel<çiyi tef onlar halıl vardır. Ve genç mu- ki muallim Zeki Dundarm ha-

f.trriltfer.' Git h~metıı miiracut alfim neslinin vazifesi onların reketi ve gerek yeni hadisenin 
ldunı ıote, demııler. ü ·· d çal maktır Bud b' l f kur 'd lekçi arzuı...ı gelmq· bana lıir stun e ış . a ı- o anca ecaatrna ban gı en 

• ı!hal yaz.. demi'i..• ' zim için her zaman bir hamle muallim Fehmi Kublay'm kah-
.;rzuhalcı derdini dinlemit- membaı olacaktır. ramanlığı Türkiye muallimleri-
d- Kaça yazarım diye, IOl'IUllf? KAzIM NAMI B. iN HITA- nin kendilerine düşen vazifeyi 
. Lrzuhalcı da: BESi ne eandan bir feragat ve feda-
~ı Beş kurU§tan, yüz kuru"' kıt- Sonra Kazım Nami Bey, söz kirlıkla kavramış olduklamu i-
uı a~~al. yazarba un, ~emıku't-- Iuk lıir alarak bilhassa muallimlerin bu fade eder. 
-~yeıse nayuz ruı Ik . .. 

11 hal yaz, cevabmı •errniı. mem e ete ettıklen hızmetler- Bu arkadaşlamnızr ne kadar 

Geoe yarısı tevzi edilm balo 
gazete.side bu gecenin bir husu 
siyetini teşkil etmiştir. 

Fare mücadelesi 
neticelendi 

KASTAMONİ, 1 (A.A.) -
Vilayet dahilindeki bilumum 
ziraat memurlarının iştirakile 
250 köyde ya,pılan tarla fa.resi 
mikaıdelesi muvaffakiyetle ne
ticelenmiştir. Mücadele bir ay 
sünnüştlir. 

"---~----o Bir cerh 
rman haritaları Fatihte Fethiyede kitip Mus 

Haber aldığnnıza göre Biğa- 13.heddin mahallesinin Sarma- 1 
da Ahidağ, Bursa Kirmastısın- şık sokağında 7 numaralı hane- ı 
da ~ehreman, Adapazarında or- de mukim Şerif Ef. Balatta İsa ' 
tadıl, mu.?urnuda kaıbaklı, Ço- km kahvesinde ve bilahare Mür I 
rum da kose dağ, Gerzede söğüç sel Paşa caddesinde henüz anla 
ormanl~ırun plaruarmı orman ştlmayan bir sebepten münazaa 
'.11llerne1~a1:1 gruplarrtarafmdan neticesinde arkadaşı Laz Kemal 
ıhzar edılmış ve şimdi bu orman tarafından vücııdünün dört ye
larm haritaları yapılmaktadır. rinden cerhedilmiştir. 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çlinkü Bromural alaı:ak sinirlerimi büsnüidare 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir ınaiızıını yold..-, 
sinirlerimi lııınetlendirir ve zihniıııi aç& 

1 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık enkaz 
Beyoglunda Taksim cıyıırında Kcx:atepe mahfil.lesinde Fı:ridiyede 

bilezik sokağında kısmen mlinhedlm 29 No. lu fınn llc kYl .. ın
daki odaların temel t&ljları hııriç olmak ilzre enkazı 4· 1-931 Lari· 
hine miısadif pazar günü saat 11 de mahallen bilmlizayede satı

lacaktır. Taliplerin mahalll satı~ komi yonı.ına müracaat eykmeleri. 

lznıir nıekte,ıer mu~aıaat konıisJonun~an: 
lzınir kız lisesinde yeniden yapılıcak 1691 S lira 53 kuruş be

deli keşlfli banyo binası ı 8 klounuevvel 1980 tarihinden İtilıJreı 
yirmi gün aıtıddede Te kapalı urf usulile mıınaka:ıayı ku nul
aıuştut 

Talip olanların mühendlıı veya mimar vesikalarını haiz olmaları 
lAzımdır. inşaatın şartlannt görmek isteyenler her gün kız lisesine 
müracaat edebilirler. ihale 6 kAnunusani 1981 tarihine müsadll . 
salı gilnil saat 15 de lzmlr erkı:k 1 sesinde milte~ekkll komisyon 
huzurunda icra kılınacağından o gün YC saatte tlllplerln Y. 7,S 
nlsbctindcki teminat mektup veya makbuzlarını havi kaoalı zarf· 
la.rdan ibaret tddifnamelerile münaktsaya iştirak etmeleri icap 
edeceği ilAn olunur. 

• 
MILYONLı\RCı\ 

• • • 
DiNLEYiCi 

TELEFUNKEN AHizESILE DiNLiYOR 11 

siz DE ONLAR GiBi VAPINIZ 
.,;ia oğlu Ahmet B. (yerinden)ı den bahsettikten sonra dedi ki: tebcil etsek gene azdır. 
iC Ar~ hikayesi.. - "Kublay'ı tebcil edelim; 7 - Cümhuriyet Türkiyesi me 
•": -~ B: - Ha~, bu ai.zin hi· çünkü o bize, en nihayet gidile- deniyetin asri vesaitine temellQ f ruz • dın!eyeceksml. ( hande - cek yolu gösterdi. lCe yürürken fazilet, tesamüh ve 
"-· HEYECAN ANLARI tesanüdün şekavet, tegallup ve 
•~"'11balcı arzuhalı okuyunca• v"' l dr ·f 1 be · • d · d 

(Ludwlgshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpan,. 
111nın Bromural'ı çeyrek asırdanberl halkın aradıö 

ve heryerde muhtaç oldujfu bir ilaçbr. 
10 ve 20 komprimellk tilpler içerisindedir.. 1 

• •Ntfle ltııd,..,'•• N sesinin 
l?Oblfj:lıle IM9ril• lralaCafllftlZ 

bir ..alrl•-.e sallfp ofac.altslıuz. 

TELEFUNKEN dı, . _ • n.cıznn Bey, çok alkış an ; nı aka ga e sını e temın e e-
reıı1 aglamııığa başlayarak: fakat dün en cok heyecan uyan cektir. K • b' 

. ı ler !·~.demek bana zül~et- dıran, Hilmi Zıya Bey oldu. Hil Bu gayenin istihsali için mil- 1 tap ta 1 
,c.fendiler bug~.~~lmıuıtel. d~,.. mi B.in sözleri tarifkabul etmez 1i terbiyede münevver zümreyi 
r . b • ~""' gaze erın n . h · b' k'tl h y k k b J eti udur. Rejimi kuvvetle d' hır ava yarattı ve genç hatıp halktan ayn yaşar ır ı e a- •• İ kt b" kt 
:;telerin satış ı malumdur. ;;:: "biz ıztırap timsalini kalpleri- liude olmamak şartile kuvvetlen u se ay ar me e 1 re ur u-
~efet Yapanların vaziyeti malu..; mizde ebedi bir meşale gibi ya- direcek ve bu münevverleri ça- " d 

.. r ab:ı:~ akı:etj de bud~r. 31 mar karken bu şehidin ve fedayı nef lışan ve çalışıp refaha ermak is- gun an: 
':ikıaı harb~~d::~arİıi ~utarekede, sin bize mahşettiği hürriyet ida teyen halka iş hayatında oldu- Mecmuu yüz formadan müteşekkil üç kitabın resimlerile be

"vk,,denler bunlard~~. ş':~':' 5 '?'~et aline ve vazife aşkına bağlan- ğu gibi fikri ve ruhi yükselişin- raber kapalı zarf usulile 7 kanunusani 93 ı çarşamba günü saat 
ı 7an1ar bunlardır. 3ge~.:i: mak için onu hergün önümüzde de de rehber olabilmek kabiliye 14 de ayrı a yrı ihaleleri icra kılınacaktır. 
ley~ fde ;~nlar çıkardılar. Bina· yürüyen bir timsal gibi görece- tini. kazand~:acak bir i~tikame~ Talip elanlar şerait ve evsafını anlamak üzere her gün ve 

ak ;';;ı':..~;~ v! bunlara çare ğiz ve ondan kuvvet alarak tel- takip _etmeflb~n vadtanııve kokanı~ yevmi ihalede defterdarlık binasında muessesatı lktisadiye m11 lıayaat 
n dediği gibi bunla •adAkhmet Be- kin edeceğiz, aşk için yapan, bette ınsanı ır um e o ara komisyonuna müracaatları. 
· · raounulmadı · d f ~ı bldl 
·~~~ı~!~~~~;.ederim demek, doğru l :::~~ ısteme en za ere vası o- ;A1f:VZ.4R BlRLIGININ ıı--11111---l11Sm'I•,•A•N-B•U-L-Vllllllİ•Lı:ııA!l!llY•E~'lll,f!!l•--ı•-ı:-:-
M':terem a_~kadaşlar! Ben hürriye dediği zaman bütün samiin yü- BEY AN NAM ESi A 
. ':.;~ad~ duşmanı değilim. Gaze- rekten gelen bir hareketle ken- Kadrn. Birliği_ at.ideki beyan- DEFTERDARLIK il NALR1 
--· Ufınanı d "ili 

·imi müdafaa edenegin m. :eı:;,:'."'• disini alkısladr. nameyı neşretmıştir: 
!imizdir, kafamızdır ~_. dun MERASiMiN SONU Medeniyet ve türklük dünya 
ıl '?e'?m düş?'8nh~ rejl:"2 ~: Müteakıben Tahsin Demir ve sını utandıraçak kadar iptida! 
B ıatiyen ha~n gazetec:ilereclir. Rüştü Beyler söz aldılar; ve A- olan ve ançak Vahşet, cehalet 
;;,vo !J°•lerL. Alkışlar .. ) . rif Bey isminde genç bir mual- devirlerinin dar basit duygula· 
R . og u Ahmet Bey - Aferini r M f · ·· b rile ifade edile bilen son feci .. ';,'• -: B~şka söz istiyen yoktur: ~ ene:ne~. :ıcıası munase e-
u~metin ıdarei örfiye ilim hakkın tıle yazdrgı sun okudu. Ve tek- Menemen hadisesi bütün şuur

teıkeresini reyinize arzediyo- rar Hamit Beyin kürsüye gele- lu ve müsbet düşünen vatandaş 
il.İi. Reyı, kondu, müttefikan kabul rek beyanameyi okumasile me- !arla beraber Türk kadınlığını 

rasirne hitam verildi. /da çok müteessir etmiştir. 

Adlive vekaletinden: 
,_ Muteber gazetenizin 22 K. 
!- ,eı 930 tarih ve 1748 
1 .. numa-

• I nushasxnın beşinci sah'f . 
ki uhab. ı esın 

e m ır mektupları ·· 
da hakim . sutun-

U'IIl ' sız ve hek. . 
tr kasaba, serLavhah Y"~· ~.ız 

-ınu
ılea olwıdu. 

Göle kazasında haklın bulun 
ıadığı hakkındaki haber doğru 
eğildir. Elyevm mezkilr kaza 
ıikimliğini ifa eden Halil Şeref 
eyin mevzuu bahs mektubun 
az:ıl.dığı tarihde vazifesi başm
i bulunduğu tetkik neticesin
~ anlaşılmıştır. Keyfiyetin bq. 
~retle tashihi rica olunur efen 
Ltn.'' 

ISTANBUL MUALLiMLERi Ançak tarihin kirli ve geri 
NlN KARARI kalmış devirlerinde tesadüf edi-

Menemen hadisesinin feca- len bu gibi İrticakarane haraket 
ati karşısında bütün Türk mille lerin büyük inkılaptan sonra gö 
tile beraber en derin elem ve te- rülemiyeceğini kuvvetle ümit e
essürü duyan ve vazife şehidi eliyorduk. Gözlerin görüpte i~a
Muallirn Kublay'ı tebcil için top namıyacağı kulakların duydugu 
lanan İstanbul muallimleri bu zaman itimat edemiyeceği ka
tebcil vazifesini bütün Türk mil dar insanlık ve son tekamül in
leti huzurunda ve yeni nesillere krlabmdan uzak olan bu vahşi
karşı tekrar ederken şu düşünce yane hareket, şüphe yok ki: 
leri tesbit lüzumunu hisseder. tlirldüğün metin ve dürüst mu

t - Vakıanın hudusu ve cere- hakemeli duygularından feyiz 
Yan tarzı.- Türkiyeyi inkişaf alamayan ve bir Türk seciyesi 
yolundan alakoyabilecek sarsın taşmıayan temamile Dejenere 
tılardan ve geri hareketlerden olmuş bir takım sefillerin hare
korumak için yapılması lazım ketidir. 
g~len .v~i~elerin şümul ve ehem Hudutlan uğruna binlerce 
mıyetını hır kerre daha meyda- evlat kanı vermiş olan Türk ka-

Adalar malmüdürlüğünden: 
Sahhk arsa Ncr. 64 Agası sokağı ( Kınalıada vapur is'.;elesi y akınındadır. 

Üç sokak ağzındadır. 918 arşın mıkıarında olup tah min o lunan kıymeti iki 
şene ve iki taksitte istifa edilmek şartile 500 lira 30 kuruş olup birinci t•ksiı 
!halel ıı:ıüteakip alınacaktır. Satış muamel esi 11·1·931 pazar gilnil sı•t 12 
buçukta Adalar malmüdürlllğünde aleni müzayede ile yapıl acaktır. 

,f.~::. - . ". :, . . . ·-'• 

OK S'lM:A-N~TO L 
ÖKSÜRÜK ve BOÖAZ 
HASTALIKLAlllHA KARSI ·. ' 

- ~ .... . ··-. . . 

fil, Etınak v ~e~ze nıünakasası 
Nafia fen mektebi mübayaat ko

msiyonundan: 
Me~tebln 9Jll senesi mayıa jtayeslne kadıır ıa,e lhtiyıcı olan ET, 

EKMEK ve YAŞ SEBZESiNE yevmi ihalede tallp zuhur etmediğinden 
19·1-931 tarihinde kapalı zarf usuliyle saat 14 te milr.akasaları yapılaca· 
ğından taliplerin İktisadl müesscler muhuebeclllğino tevdi edecekler! temi
nan muvakkat& makpuzlariyle mektepte müteşekkil komsiyonumuza gel· 
meieri. 

BOURLA BiRADERLER ve Ş§! 

~.._,evlet Demiryolları 
idares· ilanları 

---~~';:Gicml ........ 

11. P. l\lagnza !\hidürlüğüııden: 

Daire için mubayaa edilecek: olan 62 hlem malzemenin S- (·93 ı 
tarihine müsad if pazartesi günü ' paza rlığı icra ed!lecektir. 

Tal ip olanların yevmi mezk Orda saat on bir buçuğa kadar tah
riren tekli fatta bulunmaları ve malzeme hakkında izahat almak 
için cınnıırıesi, pazar gi.ıuleri Haydarpaşa mağazası mubeyaa kıs

mına m li racatltla rı ve teklif edilen malzeme ile birlikte nümune 
veril medikce fia t 'arın nazarı dikkata alınmıyacağı iUn olunur. 

Malzeme müfredat cetveli köprü kişesile H. P. mağazwndakl 
mal>~lli mPh sıısuıı:ı talik o!unmuştur. 

PAGEOL 
Prostat it 
İıtihabı mesane 

Seyelanı meni 

Bel soğuklutu 

Gut mllliter 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

mOesslr mu:ıadı 

taaffünü bevlldlr 

Tesiri seri ve esaslı 
Tebevvülün evcaını 
izale ve bütün ihci· 
!atı meneder. 

MÜPTELA VE MUZTARlf OLANLAR lçlN 
PAJEOL BiR TEDBIRJ ŞAf1olR 

Parls hastaneleri mOtaabhJdl: Şatlllen MDaseseal 
15 bQyQk Mük1fat - blli\mum ec:zaneıe,.de satılır. 

Zayıf ve iştihasız 
Olanlara Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. Her 

eczanede satılır 



.. 

BlN SÖZ 
BiR RESİM 

• 

Dahiliye Vekili ŞDkrU Kaya B. in Menemen ve hav alisinde yAptıklan tetkik seyahatinden bir kaç intiba 

bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

ve 

ve 

Fert boya mütehassnsı 
Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 

Almanya ve Paris boya mlleueıelerinden diplomalı 
riy11et etmeden evvel başka yere müracaat etmeyiniz 

Ta.kaim kışla11 ıeçidi No. 9 

•• 
Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Üsküdarda Aşcı bışı \lahallesin· 

Bakkal sokajtındı 28 No lu hanede 
Ayşe Şükriye hanımın mezkur hane· 
de sakin kocası lbrahim cfc;rıdi aley
hine ikame eylediği boşanma dava· 
sının crreyan c:den muhskemesinde 
l!rafeyain boşınmala,.ııa ve müddei· 
al,yhin bir sene müd,letle evlenme· 

mesine 3 m•yıs sene 9.30 tarihinde 
~ıyaben karlr verildiğinde müddei
aleyhin ikamcgdh.,ııı mcclıuli\'etine 

binaen kcrfi';eı ı:ız 'le ile ildn su· 
'-liyle ın.Jüdei1tİ€\ '1 1 > ıhi-n efendiye 
öliğ olunur. 

l İstanbul belediyesi 
_ il anlan 

Beyoğlu dairesinden:Topnaıie 
Karabaş mahallesinin, Çubukcular 

caddesinde kiin metruk mezfir· 

lıkta bulunan taşlar l · 1-93 l 

tarihinden itibaren 24 - 1 - 93 l 

tarihine müsaılif cumartc~i gülll. 
saat ıs,;; da kapalı zar! ıısulilc 

ihalesi icı a cdilcce jti ilan olunur, 

Bugün günıliiz ve akşamı millet 

tiyatrosında 

Komik Naşit B. 
Fan Fan kiloıline 8 perde 

korkunç gölge 4 perde sinema
da zulmet süvarisi tekmili bir· 

ılm, varyete. 

1 Poliglot 1 
i Tercüme Ye kopye hlirosu 1 
1 '~O)l\O'.' 11'~ - Tl•ok1\.ıc • (;aıat1 • 
............................. 

SıNE: 
Jlilliyct 

EYİ BİR VALİDE 
Evladının "ilıhaıini düşünen, her 

·hangi bir rahalsızlık &ebebile zair 
düşdüğlınü gören, bu münasebet
le kansız kalan, i~lihasız bulunan 
çocuklnrına IMif lezzetli ve mü· 
keııınıel bir kuvvet ilacı olan 

enoferratos 
vermelidir. Her ccı.ancdt= bulunur. 

P. Si Sa. Çar. Dlşlerlnlz 
Birbirinden beyaz 3 !erin Tebessüm ediyer mu? 

' 1 

Tebessüm ettiğiniz vakit dişleriniz dişleri beyız minesine kadar serian 
s11ormış, çürümüş, ve kirli bir ta• ve suhuletle temizler ve güzdleşılrir. 

baka ile kaplanmış ise bütün aevlm· Bu Kolinos köpüğil, yemek ırtık-

lllllc, bütün güzellik mündefi olur. lırinın tabammürünil meneder u 
Satlam, beyaz ve parlık dişlere ağzın hamızannı teslrsl• bıralrır. Ayni 

malik olmık için Kolinos kullınınız. zamanda dişleri çirkinleştiren üzerin-
Zira Kollnos dişleri ve diş etlerini deki ıan tabakayı fule eder ve ığız-
•adıp ıureıte temb:ler. Yüksek de- da temizlik ve serinlik bırakır. Sizin 
recede teksif edilmiş bu inuzadı de dltlerlnlT.in dahı beyaz ve çürü· 
taaffun Kolinoı diş mucunu ağza mesinden mahfuz kalmısmı ve diş 
alınır alınmaz hemen• raylhılı bir etlerinizin dıha pembe ve dıhı sıhhi 
köpük haline inklllp ae ağzın her olmasını arzu ediyorum• her halde 
tarafından n batıl en görünmez Kolinoı diş macununu tııllanınız. 

delik ve boşluklanna hulı'ıl eder ve Üç gilnde ıemereslnl glirecckıinlz. 
Umumi deposu: R. FARAGGI lst. Yeni Voıto han 

mccxx> ~~K~D18 Y~ K!DIK~J 
T. A. su., şirketinden 

mu~tereın a~onelerc ·nan: 
Su saatlerinin donmak yüzünden maruz kala
caklan tehlikelere ve bu yüzden icrası zaruri 
tamir ve tebdiı' masarifinin, abonelere raci Q)a
cağına nazan dikkati ehemmiyetle celp ve 
mezkur su saatlerinin kafi mıktarda saman 
veya ince talaş tabakası veyahut buna benzer 
şeylerle örtülmesini muhterem abonelere tav
siye eyleriz. 

Türk maarif cemiyeti 

Eşya piyankosu 
Vi!Ayetlerden alınan telgraflar üzerine 1 kAnunusanide çekilecek 

olan eşya piyankosu komisyon kararllc 1 • mart- 931 tarihine tehir 

edilmiştir, 

Kırklareli vil8Jeti encnıneni ~aiınisin~e~ 
Kapalı zari usulile münakasada olup 24-12-930 tarihinde iha

lesi mukarrer 5834 lira 13 kuruş bedeli keşifli Pınarhisar-Burgaz 

yolunda inşa edilecek dört metrelik bir köprü ile 0,60 lık dört 

menfeze verilen bedel haddı!Ayık göriilmedlgtnden ve aynı yo· 

ıun ıs+oo-ı7+330 kilometreleri arasında yapılacak 10020 

lira bedeli keşifli şose ve blokaj ameliyanna talip çıkmadığıQdan 

cumhuriyet gazetesinin !O, 14, 18, 22 k!nunuevvel 930 ve Mil
liyet gazetesinin R, 11, 14, 17 K1 evvel 930 ve Kırklareli gaze. 

tesinin 8, l I, 15, 23 KA. evvel 930 tarihli nushalarındaki şerait 

dairesinde ve işbu gazetelerdeki i!An ücretleri de müteahhide ait 
olmak üzre köprü ve menfezlerin 14·1·931 çarşamba saat IS ve 

yolur. tarih ve mezki\r günde saat 16 da ihaleleri yapılmak şar· 

tile kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin Kırklar· 

eli daimi encümenine mürRcaatlan 

CUMA 
2 K. SANİ 931 

K 
B~J~K ~!Tl~t!R 

15 Güne mahs 
FEVK!tl~E TENZitl 

Bir aydan beri bütün memurlarımız bu b 
satışlar için eşyalaırı ihzar etmekle m 
idiler. Binlerce eşya hususen Jntlhap ve 
ları tenzil olunmuştur. HatUI bazı eş 
esas mal iyet f atla-rının dörtte birine t 
olunmuştur. Mağazamızda bulunan t 
sşyanın fiatlnrı indirilmiştir. E!u büyük t 
ıatı gelip gördüğünüz zaman siz de h 

' edı:ceksiniz. Zirae gösterilen bazı eşya 
~ fiatlarında büyük tenzilat yapıldığına s 
) bir fikir edineceksiniz. 
) ~kuruş Lir 

) Erkek pardesUleri 10 Yasdık yüzleri 
) ,, Çocuk Tweed çarşaf 
) PardesUler 3 95 Havlu 

,, Muşambalan 9 00 Kadın taşııorseleri 1 
,. Kunduralan 3 50 ,, Muşambaları 1 
,, Pijamalan 15 !10 ,, Kazakları 
,, Gömlei<lerl 2 25 Çocuk muşambalan 
,, FanelAları 3 00 Bahriye çocuk 
,, Çotaplan 1 10 elbiseleri 
,, şemsiyeleri 5 00 Fantezi yorganlar 

Ve dlger yUzlerce ••yanın flatlarında ş 
hayret tenzlllt yapılmıttır. 

BAKER Co Ltd IST ANB 
;::;;;ı;~~;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~'-'~,~,,'. ~4'-",u'' ~ie'r~a '""m'e~m'u.-!r 

SEYRISEF AJN Açık artırma ile para 

Merkez acenta: Gllııa kilpril 
Dışında; Beyoğlu 2362 Şube 
ıcentesl; SlrkecNe MilhilrJır 

zade bana altında. Tel fon lst. 
2740 

lzmir sür'at !JOStası 
( Gülcemal ) vapuru 4 ktnunu
sani pazar 14,30 da Galata 

1 
rıbamından kalkarak amlr'• ı 
gid•=k ve perşembe sabahı 
gelecektir. 

SOÇETA IT.6.L YANA 
Dl SER VlST MAR1TIMI 

ALBANİA va

puru 5 Ununu

sani pazartesi 

(Burgaz, Varna 

ve Köstence)ye 
hareket edecek
tir: 

SARDEGNA vapuru 6 kAnu
n u,sani salı (Sitmar Levant Eks
pres olarak (Pire, Napoli, Mar
silya ve Cenova) ya gidecektir. 

Ul\IBRlA vapuru 8 kanunu· 
sani perşemde ( Sitmar Soria 
Ekspres olarak (Rodoş, Mersin, 

, isken deron , Tarblus , Beyrut , 

Kayfa, lskenderiyc, Mesina, Na· 
poli ve Cenova) ya gidecektir. 

Tafsil&t lçln Galatada merkez 

nhnm hanında umumi acante· 
iline müracaat . Tel: P,eyojl;lu 
771 · 1'72 ve ya Beyojl;lunda 
Perapalas alanda Natta Nasyo

nal Türkiş turist acenalye 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 

Tokatlıyan karşısında beynclmile 
yataklı vagun kumpanyasıua 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 

l1tanbulda Eminönilncle lzınir 
sokağında 8 Numarada acente 
nkillne müracut. 

Tel. lstınbul 776 

lstınbul mabtıeme.l asliye üçüncü 
hukuk dairesinden: Müddei Miyısl
silin efendi tarahndaa müddei ıleyh 
tansı Beyol!unda tekke solı:agında 
Mıjostik ıineaıası karşısın4a No 625 
hanede 11kln Simı hınım aleyhine 
lbme olunan boşanmı davuında 
16-12-930 wibll tahkikat celsesinde 
mumaileybıyı ilanen gıyıp karın 

teblit olunduğu baldı gelmemiş ve 
dava büküm derecesine gelmiş ol
dofund111 hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 406 ncı mıddesi hükmUne 
ıcvfikın tebligat icrasına ve 40.\ 
408 inci maddeler hükmüne tevfi
kan da tayin olunan aeş gün zarfında 
itiraz etmedikleri takdirde mahke· 
meye kııbul olunmayacaklan gibi 
müddei tarafından dermeyan kılın
mış olan vakaluı ikrar etmiş ad 
olunacağınız ve tahkikatın 27-1·931 
salı günü saat ı+ de talik olundıı~u 
lllnen ıebllit olunıs 

cet gayn menlmlun ne ol 
Gayrı meaknlun bulu 

ki mahalles~ sokağı, num 
köy Safra kariyeslnde 
lll-17, 48-16, 20-15, 7-f 
murokk<ım ıln parçada 
beş dönüm ıula olup h 
miyesl ıln yüz kırk beş 

muhımmenelidlr. 

Artırmanın yapılıcaA~ 
... , lstanbul 4 cU icra 
5-ll-931 t s 13 lla 15,3 
işbu gayrı mcnkulun ara 

mesl 24-1·931 tırihinde 

929-156 No. ile lsı. 4 
!resinin muayyen numa 
kesin göre bilmesi için ı 

da yazılı olanlardan fazl 
almak isteyenler, işbu şart 
929· 1 56 dosya numarasıy 
rlyetimlze müracıat etme 

ll - Artırmaya iştira 

kadı yuılı kıymetin y' 
temini! göıterilecektir. 

3 - Hakları tapu slc 
olmayan ipotekli alacahl 
ılAkadarların ve irtifak lı 

!erinin bu haklarını ve h 
ve masrafa dair olan iddi 
11411 tarihinden itibaren 
içiodı evrakı müsbitel 'fi 
memuriyetimizc bildir 
eder aksi halde hakları ı 
Mbit olmayanlar '1tış bed 
lafmasında hariç kalırlar. 

4 - Gümrilen günd 
ya iştirak edenler nmr::ıa 
sini okumuş ve lüzumlu 
almış bunlan tamamen 
ed ve itibar olunurıır. O 
kılan gayrı menkulün be 
nanda verllme7.'c garrı m 
bir urırma ile sanlır v. 
ve mahrum kalınan yüz 
ve diğer zararlar aynca h' 
kalmaksızın memuriyetim 
dan ta'lısil olunırr. Ileş nu 
radaki ıart tahakkuk etm 
Uç defa bıR>nldıktan s 
menkul en çok aruranı 

bınkılır. Şarı ıahaldtulı: < 
urmı geri bırakılup ılıcı ı 

den kurtulur ve temio.u 
ll - Artıranın birin 

ikinci olmasın• ve gayri 
ıaaluk eden kınun! hakka 
tarzına göre diğer şartlar: 

vergi yıkıl icıresi mütter 
Y ızılan ılu kıt'ı yukaı 

rilen 5-2 931 tuihinde lst. 
memurluğu odaşında işb 

gösterilen artırma şırınam 
sinde sanlocı~ ilin olunı 

lstanbul Ticaret Müdü 
lııanbul müskirat :lmil 

yetinin 15·12· 1930 tarihi 
lacak olan idare heyeti iı 

seriyet ?lıııadığından 3-1-! 
tesi gününe tehir edilmiştiı 
Galata'da Tünel :ırkasında 
hanında 9 :\"o <h ,kdin ccı 

kezinde saat l + den 16 
~·apılaca~ı o;lkadarana il' 

- Me~'nl M'.'Jür: Bur 


