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..fı vkuj allı Florin alı ile mavnacı Hasan An o farta vapurunda 

Mevkuflar dün kutbül' aktapla 
beraber zmire sevkedildiler 

t ı•apıırurıa /rkıip edilirken 

ki yemek salonunda bir koltuğa 
yerleşti. Eşyası getirildi, yanına 
konuldu. Kutbülaktap ara sıra, 

(Devamı dördüncü sahifede) 

2 n~i ~ai1ii~tl;! 

Harici ve "on haberler 

S Uncu sahiiede 

1- Şehrin temlzllğlle kayma
J.:amlar me<şt"nl olacak 

2 SUt~•ilet' cc ı;l:ye j ikiye 
ayrıldı 

l liayat p:\hJ.lı~ıgı azalıyor 

4 üncü sahiioıle: 

HlkAyc l-Rom:ı.n 

Bursada bir gün kaldıktan sonra tekrar 
İstanbula avdet edecekler 

Gazi Hz. dün saraydaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyden, Menemen hadisesi tah
kikatına dair, gelen tahkikat raporlarını tetkik buyurmuş
lardır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu sabah şehrimize gele
cek ve Menemen'deki tetkiklerine müteallik raponuıu Gazi 
Hz. ne takdim edecektir. 

Gazi Hz. tetkik seyahatlerinde kendilerine refakat eden 
zevatla birlikte ağlebi ihtimal bugün öğleden sonra Ege vapu
riyle Mudanya tarikile Bursaya hareket edeceklerdir. 

Gazi Hz. Bı.ırsa ve havalisinde bir gün kalarak tetkikatta 
bulunduk·an sonra sehrimize dönecekler, burada kısa bir müd
det tevakkuf eyleyecekler ve Ankaraya avdet edeceklerdir. 

Şükrü Kaya bty Fahre!ldln Paşa 

Ş. Kaya 8., Fahreddin 
Pş. bu s· hah geliyorlar 
Dahiliye Vekili, Gazi Hz.ne takdim için 

mühim bir rapor hazırladı 
Dün İzmirde yeniden bazı tevkif at yapıldı 

17 kişi de nezaret albna alındı 
ve 

İzmir, 2 (Milliyet)- Dahili "İdarci örfiye ilan edilmiştir. 
ye vekili Fahrettin Paşa ile bir Bahkesir, Manisa ve Menemen 
likte şimdi Bandırma tereni ile de her saat ve her dakika idarei 
hareket etti. Vali Kazun, ku- ı örfiye vardır. 
mandan Hüseyin Hüsnü Paşa- İstanbuldan talimat verece -
!ar, belediye reisi, Halk fırkası f ğiz ve saat kaça kadar sokakta 
erkanı ve burada bulunan meb' bulunabileceğini tayin edece
uslar tarafından teşyi edildiler. ğiz.,, 
Fahrettin paşa ile görüştüm. ı (Devamı 5 inci sahifede) 
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, 

ÇIKARKEN Tarı görülür. Bu muharrirler, ka 
Şu Celfil Nuri Bey, bir türlü yıplık zamanlarında bir çok ye

uslu akıllı, sözü sohbeti yerinde ni fikir biriktirdiklerini zanne
ortaya çıkmaz.Mutlak bir tuhaf derler ve halkı da kendilerine 
çıkar. 1 karşı merakta! 

Dün gene tin tin çıkageldi, lnsanlar kumbaraya değil, iş
" Hoş g~ldit;iz!., _diyecektik. Bir 1 I~r makineye benzerler: l!fuhar
de ne gorelım, ı/k yazısında şu 

1 
rı~ yazm~dıkça k~i~sı ıçınde fi

satırlar: .. .. . . 1 kı~ler, nukteler bırıkme~; kale-
- Bugıınku gazetelerrmız mı pas tutar ve böyle ılk par

Türk milletine layık değildir. mak vuruşta bir derin pot gıcrr
Ya bozucu tenkit, ya müdahe- tısı çıkarır. 
ne! - Ah bir yazsam .. 

Kalem elimizde, cümle ağzı- Diye iç çekerek fırsat bekli-
mızda kaldı. yenler, eğer böyle bir fırsat o-

Muhterem dostumuz Celal !ursa lsveç fabrikaları kendile
Nuri Beyefendi, eğer muvafık, rine kağıt yetiştiremlyecek zan 
muhalif gazeteciler arasında bo nederler. Halbuki bütün o gö
zucu tenkit yapanlar varsa şüp- ğüs dolgunluğu uzunca bir nar
lıesiz sizin "Edebiyatı umumiye gile soluğunda boşalır ve iki 
mecmuası,, nı, müdahene yapanı mektup kağıdı, tılısım gibi ba
lar varsa gene şüphesiz sizin I zırlanmış, sır gibi saklanmıs 
"lleri,, gazetesini çok okumuş ı cümlelere fazla gelir. 
olacaklar. l Bir gazete için en iyisi düpe-

Daha ilk günü bütün meslek düz ve güpegündüz çıkmak, bir 
arkadaşları ile kendi arasını bo muharrir için en doğrusu düşün 
zan Celal Nuri B. in yapıcı ten- düğü ve olduğu gibi yazmaktrr. 
kidine nasıl inanalım?. Hem halka fevkalade fikir-
Boğuşmak için ortaya çıkan /erden usanç geldi. 

bok.sörler bile ilk görüşte biri- Biraz daha sıkıştırırsak, Ah
birlerinin elini sıkarlar; pehli-, met Mithat Efendiyi diriltip 
vanlar merhabalaşırlar; sonra' ondan Hasan Mel/ah masalları 
çene, kafa, göbek ve künde o-' istiyecekler! 
yunlarrna başlarlar. Falih RIFKI 

Zuhuri kolunda kavulduya mı 
çıkılıyor, beyefendi.. ••••••-••ıır:ııı. 

KUMBARALAR 1 Galatasaray Ve- ı 
_ fayı nasıl yendi 

U~un r_nu~det yazmıyan mu. :'ilaç tJ'<ıh\tı beşinci salc e 
harrırlerın, ılk çıkan gazeteler- ı mizdedır. 1 
de hep böyle yüksek uçuştuk- li•:iiiiıiiliiıiaıı••-ım•11111-ıi 
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RiCI HABERLER .. 
lngilterede hükumetin mevkii 

~~~~~--~~~~~·~ 

için 
bırakıp kı~IasındakCı"Jaıaskasınıi makıa kurtulduğunu, yaŞatıcı ni sünuz, yapmayın ı,, diyor. Ölüm yanisi bile zihnine bÖyle bir sah yapışabilecek ellerini bi 
kuşanmak, mektep sıralarında- zamın nasıl kurulduğunu kimbi- le dirim arasında bile ikaz edi- ne sığdırabilmiş midir? Salome- çırpanlar oluyor! 
ki dersinden talim meydanında- lir ne heyecanla sezermiş: İhti- yor, zalimlere bile insanca şef- ye getirilen Yahyanın ha ı bu Eğer zavallı Kubi. , 

Günlerden beri her yerde o rüyalara giren o ... O, umumun ki dersine gitme!~ ... Bu uyaran mal, sınıfında çocuklarına Ga- kat gösteriyor. işkenceyi çekmiş midir? Bu sah bıçağın altında, hayata s 
duşünülüyor: Reisicümhur o- selameti uğruna canını verdiği nöbetçinin vazifesi bu idi... zi.nin aenr!ig" e hitabesini oku- F k .... d"" .. "f .t nenin yeri neresidir? Yıkık gra defa daha açabildi ise ke 

· · d · d" · · · d 'tt'k Y d h bel:k" · · be · '" " a at gozu onmuş 1 rı ' en · 1 d b k · · · k lm d f 1 b lk" d b nun ıçın or uyu tazıye e ıyor; ıçın matemı " umumu gı ı - aşı a a ı yırım sı- muş anlatll)ıştır Bu görgüler k k .. fk 1 . b"l nıt er en aş a seyırcısı a a- nın an aza e ı e u 
Halk Fırkasr grupu onun için çe daha derind~n l·avrayor. Bü- ni bulmamış bu civanın ruhu- ve b~ bilgiler on~ terbiye edi- b?lr unkçfo .

1
e etrık. ıbe rhatartıştıra- ınış bir amfiteatrm sop sovuk lığa yanmıştır. 

1 B" .. k M"ll M r .. ·ıı t • ı l 1 ı' 1 . f 1 - ı ece azı et e ı u ı a ce 1 b 1 - ' B - d .. 
t?P anı:ı-:o;; ulyu ıd.et eh~. ı tun mı el obn~ ag alr.<en, .. "~:1l.~- ıd1u ıangıB lkı~ınaalarl yugur~ ci. ruhunu kimbilir ne samimi vap olarak kurşununu söyletİ· yosunu oş ~~umu. oga o- Milletin asayişini ve c· 
sı onun ıçm ga eyan e ıyor; u- ne yar o an ır var ıgın soııuşu- u . . . e ı < ı erelı bir inanış puladı ile kaplamış ki B 1 d • k ğüşlerine degıl, gladyatör bo- riyetin nizamını korumak 
k. t d 1 t h b d • du sınıfnda yor. unun a a anmıyor... 1 b .. ki" 

ume ve~ a e .onun. esa ını ne Yaı:1 ıgını yuyor; . :. beri ~atanının. bir. teviy~ cümhuriyet yolunu örtecek ir- Canının acısına düşen gencin ğ~şına arına a~a~.ka~ yure ı da canını verdiği içind' 
soruyor· hır vekıl bır kuman- muallım, ordusunda zabıt, cum- darald1gını cemıyet mıhnetlen t' ı· · k ld - b ·· ki' b" h ·bır kalabalığı bıle urklitecek bu gencin matemini bütün m 
d ' ' . h · t ·ş g· genç ve gü--el fe- .1 be be • .1 1 1 ki ıca enge ııu a ırmaga me- aşını ... sure ı ır canavar ırsı k' b" .. d. . k ? 

an onu.n taze mezarını zı- urıye a ı 1 ~ ı e ra r aı e ma :rum u arı- mur edildiği ııabah, canavarının ile göğdeden ağır ağır ayırı- va ayı ır goren e mı yo tu ket tutuyor. 
yaret edıyor; ordu onu an~ro:,; dakar.... nın kat kat çoğaldıgı~ı ev~~· .~0 yakasına g_öz kırpmadan yapış- yor .. O sıcak masum kandan da Çokmuş. Fakat o anda Kubi- Kubilay !Ey kahraman! 
gazeteler onu yazıyor; danılfu- Varlıgın bundan daha hayırlı- !:akta, mektepte, şchırde buyuk z b" b" 11. mı ürkmüyor 0 tepreşen genç layın imdadına iki yeg"it kır bek de kahraman aziz genç 

ha J 1 1 1 "d"' B" d 1 · · :· ı · d 1 · d mış. a ıt ır mua ıme yaraşa- , ... nun onun tırasını <Ut u ayor; sı o ur mu ı ı. ır yan an mem erının y,ız erın eve ses erın e k h k .. b" k hr gög" deden de mi ir~--miyorl · · d ı.~~ka ko•u•n imamı tında bir kaç çocukla bir 
T .. k ' l M 1 . 1 b' ı· 1 k ti d k' çocukların ruhunu .. d . 1 . b" f ca cesur ere etını ır a a- .... .. çısın en .,.,. ,,_. o !i·· 

.ur oca<: a.rı. t•:ı lım e• ır ı- e e .~. e. ı . . .. gore . uy~ ı.ç enmış, ır tara tan manlık mertebesine yükseltmiş. Dakikalarca uzayan bu katil şetı Bu üç ölüm yoldap seyirciler fere ders veriyordun. Fa 
aı, .. ı::er~lık v~. s~or. te- g.~nçlıgı~ı~ tem.'.z duy~u.ve du- d~ mılletının kahramanlıklarını . ···- vetinin sonunda o genç başı ortaamdacan vermişler... lümünle milletine anlattı~ 
şekküllen onun ıçın ıhtıfaller. uncelerı ıle, mutevazı hır sınıf kıtaplarda, gazetelerde masal- O anda bıle ne kadar cı ~- şeriat bayrağına bağlıyor. · En .. kikat şudur: Bugün artık 
erti ec!iyor. Mektepte mual- ta yorulmadan, bıkmadan yetiş !ar gibi okuyarak imrenmiş bir mert davranıyor. Adam kılıklı zebani rııhlu cellatları bite Ur- • V~~·~ daha ~un ~rılan leketi ancak vatanseverle 

lim talebesine, evde ana ev13.dı- tirmeğe çalışmak ... Bir yandan neslin çocuklarıııdan sayılan canavara silah çekmiyor. Bileği pertecek bir canavar cümbüşü- bıı: koşesınde, o koşeyı kurtaran urlu fikirleri yaşatır, bir 
na, karı kocasına, kardeş karde· dıı büyüklerle kücüklerin birlik bu genç, en nihayet a vatanın nin ve sözünün her şeyden faz- ne kalkışıyor. larm bir arkadaşı, bir kardeşi kanlı katillerin aldatıcı z" 
şe ondan bah:;ediyor, ~ kakta te yaşadığı yurda yabancılar hangi dahi eli ile, milldin bü- la işliyeceğini sanıyor. Sanıyor Evripidesten Komeye, Şckis- kesiliyor da kurtarılanlardan ri değil' 
vatandaş vatand'!l~a onu söyliı- değmesin diye orduda asker ye- yük inanması ve sabırlı ümidi ki cehennemi avucu içinde tuta pirden Hügoya kadar otuz asır- buna seyirci kal.anlar bulunabili 
yor. Toplantılarda konuşulan o, tiştirmek ... Smıfındaki tebeşirini ile, ve hangi düşüncelere sarıl- cak: "Memlekete ihanet ediyor !ık haile şairlerinin en ıt"eniş ha yor, hatta katillerin yakasına 

) 

ı ~u.şen EŞ/l 
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temizliğine kaymakamlar a 
ikilik yok 

temizliğile Milli talebe birliği Y ı}başı külahını size de Diger aylara nisbet-

e t ş ak 1 ittifakla bitti d d ı ? le tenezzül ediyor 

1 oı:~a:~ar M. T. T. birliği dün ~t. 3,30 "' giy ir i er mi e Ticaret odası son ayın muka 

izlik Istanbııl gılbaşı geeesi nasıl eğlendi? Pahalılık 
•• 

Sütçüler 
Müstahsiller ve 

satıcılar 

cemiyetten ayrıldı 
nemen( . . da Türocağında kongresıru ak- yeseli geçinme cetvelini neşret 

ı . '. ~lediyesi .. t~mızlık tetmiştir. Evvelki haftaki ~on- Bütün bir yılın acısını bir gecede çıkarmak nasıl olur? miştir. Cetvel ana baba üç ço- Sütçüler cemiyeti azaları bir t esı taılatında muhım te- grede tamamlanamayan muza- cUktan müteşekkil addedilerek ihtilaf yüzünden ikiye ayrılmş 
• , >lmUştllf'. ker1ttıa devam edilmek üzere cel s h k d 1 ~ l T d b. d rk k d. tanzim edilmiştir. !ardır. 

dıger hımizlik işleri ile diin se açı:ldı. Eski kongre divam aba a a ar zıp a~aca~·~ :- . ramvay a ~~ p:r ,. e 1 • ome !. - Bu cetvele göre geçinmek .Süt müstahsilleri perakende 
at etti)eıı kaymakamlar mcş mevkiine geçti. Fakat müzake- Barda 11lbaşı gecesı .. - Yırmıncı asrın mum sondu alemı - Boyle için bir ay zarfında yiyecek ve satıcılardan müştekidirler. Pera. 
rakta 

1 
an~ ba.şl~ış, nezafet ~~ta başlanır~n bir kı.sım aza , gecenin hayır umulur mu seherinden? - Şakayı bırak, yanında bir .... içecek maddeleri için 52237 ku- kende satıcıların çıkardıktan 

B ş .l'. ııklerı ıle bunlarm ıtıraz ettiler. Kongr~ dıvanınııı __ _ ruş, yakma, aydınlatma, temiz- müşkilat dolayısile ayni cemi-
~ı:.Jceıı:ıız r kaymakamlıklara müzakeratı iyi idare edemediği· . :r ıc:ıme maddeleri için 1.2~8 kuruş yette kalmağa ve teşriki mesai 
uyoııı sızleJtir. . ni, geçen haftaki dağılmağa se- gıyecek ve .ev eş.y~sı ıçın 3382 ye imkan görmeyen müstahsit-

1.1 m .. :amlılclar badema ıda bebiyet v--Aig" ini ileri sürdüler. kuruş, ev kırası ıçın 2500 kuruş ler İktisat vekaletine müracaat 
en ı crı Sızk t . l . ·ı gul _. h"" . t""t1.ln"" "t" kl" 
1 · a ış erı ı e meş Bunun üzerine reis divanın us sıgorta, u vesaı 1 na ıye ederek kendilerinin sütçüler ce 

e. en;,~~ren.ır. Nezafet amele, on nü niyeti olduğunu ve derhal masrafl.arı olarak 1~7.5 kuruş, miyetine kaydedilmeleri doğru 
ı_z. b. ~z.ler1\ıbassırlarmın azil ve istifa edebileceğini söyledi. Ve, muhtelıf masr_a. flar ıçın ~e 757 olmadığını bildirmişler ve men-
za ıtinın kal ık ı ·ı · "fa · k 1 k 145 1 80 
d 1 mıp Ç arı ması ı e kongre divanı ıstı etf;l. uruş 0 ma uzere ıra seleri itibarile alakadar oldukla 

e en ere k"-1 ba 1 · · 'h d"lm k k f · etm kt d' • · . , ar, ş memur arın Yeniden reıs ıntı ap e ı e uruş sar 1 ıcap e e ır. . rı ziraat odasına girmelerine mü 
nnı:İ ~.are~bı ile de belediye re- lazımdı. Yapılan intihapta iki Bu masrafların 1914 senesın saatle edilmesi için tesebbüsat-

g_oste olacaktır. kişi müsavi rey aldılar. Bu vazi if deki m~kabiller_i hesap edil~iş ta bulunmuşlardır. · 
e;bkogunuyedeki. te~izlik -~şleri yet uzun münakaşaları mucip ol 

1 f, ve ~u~un .. 145 .. Iıra 80 kuruş ı~e Söylendiğ:ne göre, peraken-
' ulamasUga edılm~ degıldir. du Birliğin islihı, nizamname- ~ ) ~" temını mumkün olan şeylerın de sütcülerin ekserisi müstahsil 
alar karş lük t«nizlik işleri ile ni~ tadili heyeti umumiyece ' n l f ~,-, ,. ~" '//.~n1r 1914 senesinde 11 lira 61 kuruş !erden-ucuzca teda-ik ettikleri 
~~ızı eğ•urette ~eşgul olacak arzu edildiğinden derhal .. kong- \ \ J • · ı , . . \ (, . r' i/!~l/ İ9\ • /ile temin edildi~i anlaşılmıştır. sütleri bir hayli su ·da karıştık-
~?eıı a~k teftişatı yapmak re divanıının intihabı mudafaa • ı A. • . ) ~ V.., Bu cetvele gore hayat paha- tan sonra halka 30 kuruşa satı-

degıl He · h · b 1 · 1 "'" ·" "' ~ / · ıııı- d" 1 · b 1 1 ek ·• · nı aız u unacaktır. edildi. Ve netıcedı: muv~kateıı . . . . .. • . . gı ıger ay ara ms ete aza - yorlar ve bu suretle sermayeleri 
_ et lazrnı en yaşlı azanın nyasetı ışgaıı Ömür kitabnnızın sayılı yap-ıne artık kendını tutamadı: ıkulahlarla, kadınlı erkeklı bır mıştır. nin bir kar misli nisbetinde fu. 

~~~ ~arsıs~ kızak mahalli kararlaştrrıldı. ~ukuk fakülte- raklarından.biri daha koJ?tu: Sö _-:--;Yahu .. Elimdeki cıgara,a sürii çıl~m.,yeni seneye zıp.lı- U k k f b .k zuli kar temin ediyorlar. 
urk zabıt d bal . . . sinden Şükrii Saıt Bey 27 yaşın zün kısası bır sene daha ıhtıya~ egılıp_bakısanız a... yarak gırmış olmak sevdasıle Şa Şe er a rı a- Belediye sulu süt satıcıları 

da da .susı u .arının tamını- da olduğundan reis intihap edil !atlık. İnsanlar, tuhaftı~: Y~~ı . Meger, adamcağızın ağzında- ne yaptıklarım bilmiyorlardı. Si aleyhindeki dava aleyhine siddetli takibat yap-
_uvvetı dı·~~ te~ıs edilen. at~ly.e- di. Bilahara birliğin ıslahını seneyi, bir müjde haberı getınr kı.cıgara, sahisinden ayırt edile düdükler mi çalınmıyor, yük- . maktadır: 
ar.. . ta in aarar verılmiştır. temin için muvakkat heyetin gibi, elden ayaktan karşılarlar mıyecek kadar san'atkirane ya- sek sesleşarkılar mı söylenmi- l!ş.ak, 2 .-Şeke.r fa~nkası h~ Bu vaziyetin düzelmesi için 
ketın azıı. ş ata. başlanarak kabulü ve her mektepten bi· mezara bir adım daha yaklaş- pılmış bir yalancı cıgara değil- yordu. Ve daha burada tafsila- yetı ıdaresı aleyhıne ıkame edı · · 1 k " fbb 
özünüz ıl.Aveten bı~ kızak ma- er mur.ahhasm iştiraki- mış olduklarını düşünmek iste- mi imiş?.. tını kaydedemiyeceğim neler len davanın Uşak ticaret mah- ~n bıy\ çare 0 a'.~ ti e_ ı a l ve 

anzarasrn.a yapılmaga başlan- fe teşekkül edecek hey-ı..tin ıslah ınezler. Kanunuevvelin sonun- Umumi gülüşmeler arasında neler yapılmıyordu. Se~bst bir kemesinde rüyetine başlanmış- 1 b~y ~r,k, ctetmı~k~l" en ı:za .?1:-
1 u B ı . • . ( 24) .. 1 k .. .. . e ır sır e f's ı ı zarurı goru 

z. urav 1 . icin lazım gelen tadılatı yap- cu gecesı, saat uça ar en cıgarasını sondurmemekte inat kadın, yeryer morarmış kıralık tır. mekted"r 
eeck ve yapık~n ~ak mahallı ~ası kararlaştırıldı. Şubat ayı yeni sene gene bütün dünyayı eden adam: vücudünün şurasına burasına Celse küşat edilmezden evvel H ı · d 

1 
.. ti . f 

eketi kP: ?Pnı dubaları iki- içinde bu heyetin ıbütün murah- ayakta buldu. - Bilir misiniz dedi benim astığı küçük bebekleri karnın- hükfımt salonunda adedi beşyü b" he;ley. ~n evve :u ~'.: sak 
iimreler . :;ı zaga çekilmeğe baş- hasları içtimaa d~vet etmesi sa Daha bir hafta evvelinden her tuhafıma giden n~resi'' Hadi dan sıkıp viyakla tarak etrafın- zü mütecaviz bir halk kafilesi . 

1
'. ~·· ~-~1t~sa~~ c; :~~ 1 me 

fendileri p:;ııns nq :;ıA :ııe:ı:uı?I lahiyeti ittifakla kabul edildi. tarafta hazırlık başlamıştı. Ta- cıgaranın ucundaki kı~ızıhğ; dakileri eğlendiriyor bir başka- bekleşiyordu. Davacılar meya- ı~ın d~yu . 
1
1
; su ~ -ı k~s~;e-

in telkin ~tlmta. daha fazla sur' at Bu suretle talebe birliği ilk mdıklardan bir hanım kıza sor- ateşe benzettiniz. Ya ortalığı sı tanımadığı bir g~ncin boy- nında bir çok kadın ve çocuk da sısBe 1 me~ıOOaOzOımO f e ~ke . et.dır.: 
ek ı· l ış olacaktır f 1 k . "f ki büyük" t , d k 1 • • d unun , ıra ı ıp ı aı 

e ı z · d~ a -~ ~-a .ıttı a a ve muş um. uman ap adığmı nereden an- nuna sarılarak öpüyor, bir üçün- var ı. .. . . .. . bir sermaye icap ettiai tesbit 
ıınu Y''. hır husnu nıyetle karar. vererek - Yılbaşında, ne yapacak- !adınız?.. cüsü iskemlenin üstünde yarı Mahkeme mubaşın muddeı 1 t . . ·nrd 1 • t "h t erdı ? . . ' 1 . . b" - d B 1 o unmus ur. :ının?1ı e yo ınşaa l kongreye ru aye v · sın . . Bıletçı, alıklaşmıştı: sızmış: erı bı.rer ~rer çagır ı: . u ce _- - - - -
ınkılabı 1 .umumiye için beledi Ad ın kurtuluş Dedı .. ~: - Peki amma, beyefendi, bu- - Ah çinganeler ... şarkısını sed~ şırket ıd.~re heyetının ve~ıl ru·· ru· nler 

ıerı birer program tan- anan - Butun yılın acısını çıkara- nu evvelce söylemek yok mu söyliyordu. tayın etmek uzere mahkemenın 
.hassa; t~k be~ediye ri->:~s~tine, yıldönÜmÜ cağım.... idi? Masaların üstü devrilmiş bira talikini !stiyen istidası okundu. 
1 yetı~ışlerdır. Enmuhimle- Şh" "d ·r kt 1 d -Yanınasıl? Yalancıtiryakigüldü· ve rakı şişeleri parçalanmış Kendi tarafından asaleten al Ek } k b• 
terbiyelaşlanm~k üze~e, b~tçe- ve li:eı::~z ~~ı:n:e 1~a~al~ - B_ir kere sabaha kadar zıp- - İşin keyfi orada ya:.. tabaklar yerler, ~eze artıkları tı çocuğu tarafındn vesayeten Sper er me te 1 

11~ ve lı-u tahsısat nısbetınde l Ad kurtul .. hyacagnn. * * * ile dolu idi. bütün geceler gibi ve seksen davacı tarafından ve- tevsi o)unacak 
hır aşk muhtelif belediye şube g~nçler, 5 k:11anm .. uşhrig~- - Sonra? Meşhur bir barın sıcak ge- bu iğrenç sefahet gecesine de kaleten huzuru mahkemede ha-
e yer k 1 d h"l' d . nu o an dnunusanıyı şe - S d d"k b ' 1 k M h N T"' .. . h" "d .. . a arı a ı ın e ınşa- . d d 1 'kb" ,. - onra a gezme ı yer ı- niş aydınlık salonu. Orkestra bir sabah mukadderdi. zır bu unan avu at e met u utun ın ısa ı aresının soq 

k ısteve ktı y 1 k" mız e e par a ır surette tes ıt k - • • . B . k 382 · 1 d "'t h k . yaca r. apı antet ı ed kl d" Ö" d'"' . ra mıyacagım., sinirlerde kızgın şehvet kasırga F k b"" .. b" ıl k rı ey tıcaret anununun ın zaman ar a mu e assıs e sper-
1~ an<la Desinde bilhası;a yeni in .:ece er ır. gr.en. ıgım(ıze - Hafif tertip çakıntr filan? lan koparan çıplak bir hava ça- - ~ at, uiun b~r·~· ~f bi~- ci maddesi mucibince heyeti ida lere ihtiyacı fazlalaşmıştır. İda 
aıma J:;\'ı ilk mektep binaların- gore bu ge":çler şehnmızde To Kaşlarını çattı: lıyor. z~c: an ~~sı sa . ırı ırı e - re azalarının ve mürakip Ha- re bu sene eksper mektebinden 
nutT{ıPSmına giden yollardan ros gemJe~ı) .Ya~ut (~ukur ~ - Yooo.. Ber. içki kullan- Masalar, adeta bitişmi§ de- n;ıış.k ş on ırayı ~ır ;ece~e ~- şim Tekin Beyin mahkeme hu- mezun olanların hepsini tütün 

t müfeıım büyük olduğu anla- va gençl~rı) ısmmde bır. ~mı- marn .. O gece yalnız vermut necek kadar biriblrlerine yakm. rıttı te~ sonra g:ı en, u sa a - zuruna çağrrılmalarınr ve buzu depolarına tayin etmişt:r. 
'r T(j!'· Binaenaleyh tercihan yet teşkıl ederek şehrımızde içeceğim. . Deg-il münhal bir masa bir is- tanHne. hay~rf. umb .. ur· 1 . ru muhakemede heyeti umumi- Fakat eksper mektebinin ver 
· tahsilde bulunan Ad alı genç- · . ' • anı erı ın • ın oğ una nası- h 1 . . 1 . . . retli biı yapılmasına karar ve- an. Anlıyorsunuz ya .. Vermut ıc;- kemle dahi bulmak ımkansız. h t . . yeye esap verme ennı ta ep et dığı mezun adedı çok azdır. Bu 

Bundar. lere yardım edeceklerdır. kiden sayılmıyor. Bu kızcağızın Burada herkes gülüyor ve her at e;ıkış.. 0 fak t ti. Bunun üzerine müddeaaleyb nun sebebi mektep teşk:Iatının 
11 A k H lk f k 1 kardı · k" ·ı - a ı ıçme. · emem, a f d k" b 1 d - k'f" im d 1 · · i KubifO arın inşaatına pek ya n ara a ır ası bütün yılın a~ısmı .nası çı tebessüm, bir kadeh ıç ı ı e ıs- meyhaneye, herkes dağıldıktan tara r? an ı~~ .. u .. unma ıg~n .a ı o aması !r". nhıaar ıdare 

tiği zp.şl":11~cak ve hazirana kongresi ğmı görmek ısterdım. Allah v~- !atılıyor. .. .. .. .. . sonra git! dan ~ır~et. mudurun~n. vermış' sı mekt_ep~en ka~ı .derecede ~ks 
gitmisı'epaı ıkınal edilmiş ola- H Ik f k k "nd h"" _ rede acı çıkaraynn derken hoy:; Masaların ustu, kuçuk bır ma Yılbaşı gecesinin bu ilerle- oldugu ıstıda nazarı ıtıbare alı- per yetıştırmek ıçın mektebı ıs 
y tevsi ldUn a ;: ~sı ong:; e d ~ ratm biri canını acı~asa ! .. Dog nav dükkanına sermaye olabile miş saatinde meşhur nasihatin narak muhakeme 29 kanunu sa- las edecektir. 
1 Jevha·sat için açılmış olup ta et. c azharı;m t b"p ~ e rusunu söylemek lazımsa, . bu cek çeşitli yemişlerle dolu .. Baş d ğruluğunu' bir kere daha itira ni 931 e talik edildi. Tütün inhisar idaresi bundan 
cdilmi.U§ olan yolların bir an cekl~n Mana 'fat arkte~ ıt e- sene bana da bir haves gel<lı:. ka geceler localarda, çapkın ve faomecbur oluyorum Kafası du p ı· t k• t hk•k t bir müddet evvel 3 eksperini Av 

.a.tn· • oektir aan ma aruzmasmın k' b k 1 ri1 ·· · · o ıs e ı a ı a ası 1',fr;:ırı de alakadar şirket 1 · . i in . formüller _ Bir yılbaşı da ben, yapa- davet ar a ış a e muşterı a':'1 rtıanlı olmıyan bir adamı, bura- .. . .. . . rupaya yollamıştı. 
Ş!n biclıg olunmuştur. genç eşmesı ç yenı nn t Dedim. na çıkan kızların, bu gece bır d .. d"" - .. muti k Mulkıye mufettışlerı tarafın- Son günlerde tekrar iki eks-

bulunacaktır y · . . _ .1 y lb . . a gor ugu manzara, a a d b' .. dd b . b 
:,ıdehu 1 fi · Meğer, sonunda o, benım yu· tanesı. ~çıkta de~ı . ı aş~ ıçın, tiksindirir. Avuç avuç para sar an ır .mu . etten en azı za- peri daha Polonya ve Macaris-
lerin ~ gra ar z k • vamı yapacakmış ... Neyse, u- kim bılır.kaç gun evvelın~~n federek yalancı ve muvakkat brta amırlen ha~kı":da yap~l- tana yollayacaktır. Bu eksper-
ahsusa"" • ongresı zatmıyalım. Evden çıktık.Tram p~yle:ı~ışl~r! .. G?rsonlar. ruz- bir keyif için bütün bir hafta mi m?kta olan tahkıkt ıkına! edıl- !er 2 sene thsil gördükten son-
·r. Ktı • • vaylar, daha bu saat~e o kadar gar gıbı, . bir sanıy~d~ bı~ ~~ç de bulantısına uğradıktan son- mış bul~nmaktadır. • ra ~vde~ edecekler ve mühim tü 
u n ta ıdaresı yeni K d h • kalabalık ki, teı:ıha.bır ba.samak masaya bırden yetıştıkleı; ıçı": ra: Tah~ıkat .evrakı ~vlet Şura tü ışlen üzerine tayin edilecek-
tarafıt • ongre e angı me bulmak için yır~ı dakık.adan sa~ırsızlananlar yok. Go~lerı _Ne aHi eğlendik! Teselli- sına gonden~ek~edır. De:vtet lr ve ayrıca eksper mektebinde 

bul ısat yapacak leler örüşülecek fazla be~le~i:m. Nıhayet, bır ~a- bugulıya": .hu sıcak m~hıtte, sile kendilerini avııtanlara diye ~urası evrak uzennde .:etkıkat ders,.. vereceklerdir. 
ualli ara 2 (Telefon) _ p s- se . g . nesine bındık. Fakat bun~ bın- 930 .senesının son gecesı son cek söz varsa siz söyleyin. ıcra ede~ler hakkında !uzum ve TÜTÜN iHRACATI 
vazdıi elgraf T lef 

0 
Ankara zıraat kongresı pazar dik değil, asıldık demek lazım. dakıkalarmı yaşıyor. saat 11,5.... * * * ya men'ı muhakeme kararları AZALDI 

dan lüğü v~ e on u;ıı~ t'esi günün toplanacaktır. Kon- Düşmemek için, yaptığrm nıa- Tam gece yarısında lambalar . verecektir. Alman hükumetinin tütün-
b" !la l~nı sene zar m a greye İstanbul ziraat mıntak~sr nevralara bakıyorum da hayret sönecek... Sabaha karşı bırahanede? çı- Orman işletilmesi 
~ fote graf telefon ve tel- namına ziraat müdürii Tahsı~, ediyorum. Meğer, benim olduk Şu masada oturan delikanlı- kıyordum. Bakt~, .~addeı:ıın .~s . den aldığı fazla resim tütün ti-

be . e. tn ~ahasmda ol~u~ça ziraat odası reisi Salih Zekı, ça cambazlığım da varmış. . . !ar belli ki hep bu mes'ut sani- lak kaldırımları ustünde bır gol Ka:ı~~?"~~~anlarını ışlet careti üzerinde fena tesirler yap. 
sıı:~ı k esısat ve yem er Yalova çiftliği müdürii Necati, Em"nönünde yükümüzün bi- ye;i heyecanla bekliyorlar. ge sallanıyor. Yaklaşmca tanı- mek ıçı~. u. e~ ~ uzlaşamı- mıştır. Bu hususta Berlin Türk 

e nı tır. sebzecilik mütehassısı Hülki, 
1 
b alttık Basarna - 1 ben dım: Bizim arkadaşlardan biri .. yan İngıliz şırketının Romanya ticaret odası alakadar makama-

e!etleen seae zıı:rfmda başlanıl muallim Raif Beyler iştirak ede razını oş 1 · 1 t k!derek Y'ıirmin ciasnn mum söndü Fakat 0 , beni tanıyacak halde ormanlarını işletmek için Ro- ta bir rapor göndermiştir. 
gme~ muhtelıf y~rle~~te~= ceklerdir. Bundan başka milli de~ s~n_ra ~~d~'ği:ez~an içer- il~mi, n;rdeyse b~şlıy~cak! .. değildi. Tam minasile bumu• manya hükfunetile bir itilafna- Bu raporda, sigara ve puro 
a tr~sı~a:ı ve tamırlin :: iktısat ve tasarruf cemiyeti sa- ~a ~-~ ıtg~ ·ıe bir müşteri ~asın Bır kaç çıft, ortad~ agır hır tan- nun ucunu görmüyordu. Üstü me aktettiği haber alınmıştır. fabrikalarından bir çoğunun fa 
MaıbnışBtır. Bu senlef stanh u - nayi müfettişi Daniş, Ticaret de d~~ş~~ı1i bir mücadele başla- goya ayak uydurıyorl~r. ~r- başı çamur içinde olduğuna gö Yeni bir şirketin ormanları- aliyetlerini tatil edeceğine dair 

- UrBf: te e on attı borsası umumi katibi Nizamed a . ken, dansedenler bırdenbıre re, belli ki bir kaç defa, boyu- mızı işletmek için hükil.mete bir kanaat olduğu bildirilmekte 
birı.cı81atı_r. Dıger tariftan bA~ din Ali Beylerde kongreye işti· mıştıSize cıgara içmek yasak- çoğaldı._'.fam ~~yansı:. Ner- nun ölçüsünü almıştı. Başında müracaat etmek üzere olduğu dir. Bundan başka Almanyaya 

:ııınır ve sonra stan u - rak edeceklerdir. Kongre mü- d' deyse puf!.. Gorunmez bır nefes her dilimi başka renkte kag"ıt- söylenmektedir. vaki olan ihracat azalmıştır. 
telefon hatlarının yapıl tır, ıyorum. b" ·· ı- b ı .. d"' k N.. • • • - · · - · --

' da mevzuu haha tir Mü - rahhasları bugü Ankara ya hare - Ben, içerim. . . B ~~~ 1 ~ a a7 s~ 1 urece .. tan külahı görünce sordum: umerota) lfl 1 k " 
a s~r kısım tek.fon şe~keleri ket edeceklerdir. . - Emir var, söndür.eceksi- ırd ır ~.rın~lisa~~ an ::ı! c~ ara- - Hazret! B~ ~e hal? Bir müddettenberi şehrimiz- s an 
ketlsmcn hattı havai kısmen Kongrenin ruznamesı şu mad niz. ~m a .s~r~ "b" ır ~ı;. o~- Homurdanır gıbı: de devam etmekte olan numero 
u vı olmak üzere tecdit edil- deleri ihtiva etmektedir. _ !. . . gun~.~ı!ır :1ı ı to b.r:ruınfır : - Bana mı söylüyorsUllP taj muameli.tının evvelki gün 

r Anadolu dahilinde yapı 1- Şartlar, 2- Zirai kredi, - Beyefendi, başka müşteri- gkece 1 aşı kalr, 8

1
,.1!._bula sa - Sana, ya.·· bitmi" olmaBI icap etmekte idi .. 

. 1 . . • ·1 4 F" t t d h ola k açırmıyaca ar. illll a r yan- Kimsin sen' .. . . ciiltaayonlann te sız muhabe 3 - Zıraı vergı er, - ıa e ler duman an ra atsız ca - d - h k b.rib. . . - . w • • Halbuki yapılan tetkikat netıcc 
ak tiki ay zarfında temin edil- şekkülü S - Satış temaülleri lar. . ~~~. zambanka ~b.eı ı ırlınkm - Kım oldugunu yana anlar ainde daha bir kısım semtlerin 

1 6 t da b l" · B · ·ı..---dan kimM yuzune a ra1< ıraz evve a- ıın dir> acaktır. - starı rt ve am a "' mese - nım cı......... 1 kt kü ilk · · · levha ve numaralannrn noksan 

Nüfus ve tescil 

kanunları 
tanzim ediliyor 

mt leleri 7 - Zirai teşekküller, rahatsız olmaz. ~a.n .1 a gei:ı_n ç ı;ıacfran~n Gülmeğe başladım: olduğu görülmiiıtür. 
nnir vilayeti fırka 8:- Zi~ai asayiş 9 - Zirai tah- Biletçi öfke ile zili ~ekti. ~:~:r~~~n ~~f!ubo 0 a~~;· .-Bu baş~d~ki kül1hla ecin- Difer taraftan bazı yerlerde- Ankara 2 (Telefon) - Yeni 

nlaC • s.ıı ve ~rai neşriyat 10 - Nak Tramvay durdu. :ı;:akat ınatçı • şa .ç . · mye ibenzemıııın. . ki levhaların da daha şiındiden nüfus ve tescil kanunları 
.. t kongreleri lıye tanfeleri 11 - İktısadi yol müşteri, yerinden bıle kıpırdan- ~~~ılgınkslefahh~t ~e1ce~~ı~- . ~cak o zaman benı tanıya- kmlmış olduğu anlaşılmıştır . liyihalarile iskan kamı 

· ı · lar 12 M f" 1 "k · tuııue ışı ar, ıç goz erını Q .. I:'"' bıldı · . 1 beled" d · • nu layihasının hazırlıkları bit k,ıntır 1 - Fırka kongre erı- • - ua ıyet er ve teşı - madı: ad d · .. _ Bu cıhet er ı~ aıını en-
aJ<ICr tarafta başlandı. Berga- ler, ·13 - Zirai kanunlar 14 - -Hadi ya ininiz, ya cıgara- m an_ yan ı.. - Ha ... Şey ... Yılbqı lıııiila- cilmenince tetkik edilerek bir i- mek üzeredir. 
ığfı'e Tire kongereleri bitti. Hayvancılık 15 - lJmuml me • yı söndüriinüz.. Ylenı sde?,edyıük" stllim:lıyan vda- hı ... D k da k"l"h . ki giine kadar kat'I bir karar ve İskan kanununun daha evvel 
,lllİş, Kemal Paşa, Bayindit seleler. 0 sırada, ihtiyar müşteri ha- pur arın u ses erı arasın ~ .-. eme sana u 11 etY- rilecektir. ikmali için çalışıhnaktadır. 
'orbalı k . b h ft Ziraat kongresine iştirak et w d . bardan çıktım. Yılbaşı gecesı- dirdıler?.. Maliye vekaleti yeni iskan ka 

e nda b" on'i;~lerı • uf : a k ""zere Trakya ve Ka d - gır ıC efendim "Araba- nin asıl bu saatten sonra, zevkli Hiç oevap venntdi. İspirtolu den biri de o idi: Şimdi de bana nunu hakkındaki noktai nazarr-
r .t öde ıt~ce t~rd._ VasıC ey ~e ·~· etlerinindede mur~: -. · anı';;:ımandan ·gısz gözü olacağını düşünerek kalabalık nefesini yüzümde dolaştırarak: klllih giydirecekti 1 nı bugünlerde kanun Iayihası-
21 ;e Öd mı.şe kgı ıyor: . umar ti ~ız vt a:. . 1 · 1 d" E ~ tÇL"-, hal ter bir birahaneye girdim. - Hiş, dedi, şakayı bırak... Aziz kariler! .. Yeni sone cüm nm hazırlığı ile meşgul bulunan 

lir. ı~~ış . 1 _?ngresını aça: 

1 

d~rı şe rırahmızhe glae mdaış eAr ırk. - goBrmez e l;te' ı. Burada herkes bulut gibi sar- Yanında bir liran var mı? Bel- lenize geçmiş olsun. . . . nüfus umum miidürlüğüıı., bi!d; 
ır vı ayet kongresı ıme mu as n n ara- u ne reza .. . 1• li ki lba külih ·.-a il s .1 kf 

R Yıu Yirmisine do!1rudur. va gitmişlerdir. İnatçı müşteri, bu söz üzeri- hoştu. başlarında ace acayıp . yı şı mı gıy .. u.oer . n ece ır. 



ı 93 ı -.- , , Edeb~ya't, Set.• ı.- a 
~,....~ ......._ ........ H~--,-w*W .......... ••• .,....,.. ... 

1 babasına hazırlattı. başında kallavi bir sarık taşı -
Fakat kutbı.ilaktap daha ziya maktadır,. Oğlu Ali hoca da te

de rahatını istiyordu. dedi ki: miz geyinmiştir. 
"1UR1\.\ U'nun ,ahe,eri JEA.' TTTE CA' OR'urı •nsıli 

11s11n 11n1tie~i "4Iilllyel" tir - Söyleseniz de ben birinıci- Dün İzmire sevkolunan başşeyh ,_ ~'"'" ş E Y TAN 
2 K. S .\" l 1931 

iDAREHANE - Ankara cadde'i 
No: 100 Telgraf adresi: r.!illiyet, la. 
ton bul. 

. r elefon numaraları: 

l stanbul 391 ', 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G TUrkiyc için Hariç için 

3 ayiığr 400 kuru~ 800 kuruş 
6 ,, 750 " 1400 ~-

12 " 1-100 ,, 270~ .. 

- -·-

ye otursam. ile oğlu Ali hocanın ailelerinden 
Oğluna haber gönderildi. Ra- bazı kadınlar vapura çıkmıya

zı olmuştu. Kamaraları değiştir rak, vapur hareket edinceye ka-
diler. dar rıhumda beklemi~lerdir. 
BABA lLE OGUL GÖRÜŞÜ- Vapur açılıncaya kadar arka-

YOR !arından bakmışlar ve sonra rıh 
Esat Ef. oğlnun görmek iste tımdan uzaklaşmışlardır. 

diğini söyledi. İki jandarma re Mevkuflar bir çavuş kuman
fakatmda Ali Ef. baş şeyhin ya dasında beş jandarma tarafın
runa getirildi. Ali Ef. babasının dan sevkolunmuslardır. Anafar 
önünde secdeye kapanır gibi bir ta vapuru ile bugün saatl 2de 1z 
kere eğildi, sonra yaklaştı baba mire vasıl olmuş olacaklardır. 
sının elini öptü, bir daha, bir da İSTANBULDAKİ NAKŞI 
ha öptü. Nakşıbendilerde baş TEKKELERi 

Gelen evrak geri verilmez şeyhin eli üc kere öpülürmüş. Hcoa Esat Efendinin son inkı 
Mu 1 eti geçen nüthalar lO kuruf ŞEYH ~SAT EFEND! MU laptan evvel resmen alakadar o1 

tur. Gazete ve nıatb.la}'a rut iıl•r HARRIR/MlZE NE DIYOR? dug-u 52 Nakşi tekkesi şunlar
i~in nıüdiriyc:te müracaa! edilir. 

Gazetemiz ilin:ann mes'uliyetini Ayrıldılar, Ali Ef. kamarası- dır: 
I< oul ctr.le:r na gitti. Bas ı:eyh Esat Efendi 
.------------·-ılbu sırada yanına yaklaşan bir 

Bupiinkü hava muharririmizle görüsmüstür. 
Şeyh dedi ki: 

r rar n Çl'k 1 1 ,oO en az 0 - Hastalığım inşallah yolda 
t ı t~ ıd 1 t ın n .. ..:.g:lr lodos İ geçer .. Hem de ihtiyarım. zmi 

'-ı-ır_•k_ı-_."_'_k_._P_"1_1 _0_1 '_0_•k_'_"· __ __, re gidinceye kadar inşallah has 

Mevkuflar dün 
sevkedildiler 

( Başııırafı /•;rinci sahi/ede) 

iki eEni göbeginin üstünde b.a
vuştu:·uyor. kaim kaslarının al
tındaki asabi bakışlı gözlerini 
et;afta gezdiriyordu. Sonra avu 
ctmtın içinden eks'.k etmediği bü 
yükce bir te~pihi hızlı hızlı çeki 
yordu. ~cyh EL nin gözlerine 
dikkatlı: bak1lınca kendisine der 
hal bir hasta tavrı veriyor. O
nunla kimse alakadar olmadığı 
zmnan ise manalı bir hınç ile dip 
diri duruyor. 

Esat Ef. nin 16 yaşlarındaki 
torunu, büyi;k babasının eşyası 
m birer birer get'rdi, yanına 
koytiu. Önundeki masada bir şi 
•ıe süt ,.e yarıya kadar gene süt 
dolu bir hardak duruyordu. 

Şeyh cebinden bir enfiye ku
tusu cıkardı ve biraz çektikten 
sonra kutuyu gene yanına bırak 
tı. Kutbi.ilaktap etrafına bakın
dı ve jandarma kumandanına: 

- Buratla mı oturacağız, de 
di .. Rahatsızrm da .. 

Ş€YHİN OGLU ALl HOCA 
Bu esnada ayrı bir yerde bu 

lundurulan şeyhin oğlu Ali ho
ca, babasını soruyordu: \'apur 
memurlarından birini yanına ça 
ğırarak su ricade bulundu: 

- Bize iyi bir yer temin etli-
nız .. 

talığım geçer. 
Önündeki masada duran süt 

şişesini göstererk: 
- Ben artık bunu içemem. 

Canım iEtemiyor. Bunu bir faki 
re ver~eniz de içse .. 

Bas şeyh yüzüne acınacak bir 
şekil vermeğe çalışarak, bir miid 
det düşünüyor, sonra: 

- Ben masumum, diyor, ne 
oldu bilmem. Allahtan hayırlr
sı.. 

Esat Ef. elindeki tespihini 
çekmeğe devam ederek dudak
larının arasında da bir şeyler 

mırıldanıyr. 

ALİ HOCA PEK KETUM 
Nakşibendi şeyhinin oğlu Ali 

hoca ise hic konuşmamaktadrr. 
Yüzü daima asabi hatlarla dolu, 
gözleri parlak,, 45-50 yaşların
da bir sarıklıdır. Ne sorulsa ce
vap vermiyor. Fakat Ali, zinde 
ve kuvvetli görünmektedir. 16 
yaslarındaki oğluna mütemadi
yen iş gördürüyor, kamarasını, 

yatağını düzelttiriyor. Bu hoca 
daha lakayıt ve dü~üncesi7 gö
rünmektedir. Bunun da elinde 
biiyü'ı bir tesp::ı parmaklarının 
arasında mütemadiyen dönü
yor. Vapurda yemek meselesini 
Ali hoca ihmal etmemiştir. Ka
mara bileti almasına rağmen, i
çi yemek, francala dolu koca
man bir sepet vanında durmak
tadır. 

DlGER 7 MEVKUFA 
GELİNCE 

Şahkolu dergahı: Murat ağa 
karyesi, Efgani kalenderhanesi: 
Heykel camii, Efgan kalender
hanesi: Beylerbeyi, Özbekler: 
Sultan tepesi, Hacı Tahir baba: 
Üsküdar, Selimiye, Dergahı : 
Üsküdar, Kapu sıra baba: Üs
küdar, Selim baba: Üsküdar, 
Tenbel Hacı Mehmet; Üsküdar 
Alaca minare; Üsküdar, Şeyh 
Atullah: Kalınca, Rumi; Ana
doluhisarı, Bademli: Sütlüce, 
Habip baba: Karagaç, Çabrde 
de; Dolmabahçe, Muabbir Hü
seyin Efendi: Eski Alipasa, İs
mail Hakkı Ef. Sarma§ık. Emi
rülbuharlı Sultan Mehmet, Ka
pıçukadan, Sait Efendi, Beşik
taş. Yahya Efendi: Beşiktaş, 
Dülger zade: Beşiktaş, Şehit
ler: Rumelihisar, Zebuni: Taş
kasap, Peruşan: Y edikule, Bali 
efendi; Silivri kapı, Mustafa de 
de: Büyük Karaman, Kalender
hane; Eyip, Kaşgıri; Karyağdı, 
Karyağdı: Karyağdı. Hatuni: 
Eyip, Musaçavuş; Evip Oluklu 
bayır: Eyip, Vezir, Eyip. Mus
tafa paşa: Otakçılar, Emir Ah
medülbuhari: Edirnekapı, Şey
hülislam: Eyip Nişancı, Valde 
sultan: Eğrikapr, Şeyh Murat: 
Eyip, Nişancı Hakiki: Eğri ka
pı ,Murat Molla: Çarşamba, Ke 
fevi: Salma Tomruk, Samani 
zade: Otlukçu yokuşu, Darül
mesnevi: Carşamba, Ahmedül
buhari: Üsküpli\, Tahi~ağa: 
Haydar, Seydüviliidet: A~ıkpa
şa, Mimaryuspf: Aşıkpasa. Kır
ağaç Mehmetefendi: Al·r~··ay 

Druni: Vezneciler Elhac esir 
ağa: Babıali, Buh:-ıri; Küçiik 
Ayasofya, Emir Ruhari: Eğrika 
pı. 

ICıtbülaktap ile oğlunun hay
li paraları olduğu anlaşılıyor; 
Ali hoca salvarmın cebinden bir 

Haciz işi ve muhtarlar 
Diger 7 mefkuf ise orta amba Köylerde haciz muamelesi ya 

rın üstünde bir köşeye çekilmiş pılırken behemehal muhtarla-
büyük n. ara ç.antası cıkardı ve l ·ı t 1 B 1 

Kocasını bırakn1ağa lıazırlanırken .. 
-Fran>ı:ı:cadan-

Genç kadın sofranın başına l ne yalnız kaldı, kendi kendine 
oturmuş halii gelmeyen kocası-/ düşünmeğe başladı: 
m bekle;:ordu .. ~u ~.e~. ~~lış bir _ Evet .. Bütün mevcut pa
az gayrı tabu gorunuyordu. I raınız kocamın böyle delice tec
Geııç kadın yakın za~:ana ka~ar rübcleri uğrunda eridi. Ben ni
k.~~a~ın~n e.ve gelmc;-~e, ?ecık- hayet mücevherlerimi terhin et 
tıgını b1lm1yordu. . Bılakıs her mek mecburiyetinde kahlım. 
akşam vaktınde gelır, karı, koca Ah bımları kurtarabilecek mi
pe~ ~amimi ~ir surette y~mek- yin;? , .. Artık bu hayata bir niha 
lerını yer~erdı. Fakat bır kaç yet vermeli ... Bu adamı bu deJi
?efadır ?oyle oluyor?u: Ak.?a.m ce hayallerile başbaşa .bırakma
ları gevıken kocası bır çok ozur 1ı ben de kendimi kurtarmah
dileyerek eve gelir, işlerinin ' 

yım ... 
çokluğundan bahsederdi. Ne-
den böyle oluyordu? .. Hakika-. Genç kadın kararını vermişti. 
ten işleri mi çoktu? .. Lakin pek ~abah olur olmaz çıkıp gidecek
çok özür dilemek bir az da şüp- tı. Kocasmı bırakacaktı. Başka 
he uyandırmaz mı?.. yaprlacak şe~ yoktu. Kend!sine 

Genç kadın eline bir kitaı:ı muntazam bır kazanç temın e
aldı, okuyamadı. Bir gazete al- de11_1eyen bu a~amı bırakmak 
dı, ço' geçmeden bir tarafa hı- en ıyı harekettı. ı ı 
raktı. Düşünmeği d:::ha muva- Sabah olunca genç kadın ko 
f k .. .. d Z . . d k. , e~e"os ıqı~ mıun~ ı:ııı unııse:> 

ı ,oruyor u. aten ıçın e ı - "' · · .. :· 
sabırsızlık başka türlü yapma- çıkm~sım bekledı. . . . 
sına mani değil miydi?.. 1şsız adam kendısıne bır 

Nihayet kapı açıldı .. İçeriye çok iş bulmuştu. Bir çok 
hızla kocası girdi: yerlere müracaat eder, kendi ta 

- Ah, sevgilim, diye söze savvurlarmdan, makinelerinden 
başladı, bilmezsin ... Ne iş, ne bahsederdi~ Sonra da akşamlan 
iş!. .. Hep seni düşünüyordum., geç kalmaga başlamıştı. 
Nasıl? .. Çok mu beı,tettim?.. Kocası gittikten sonra genç 

Kocasının böyle hararetli bir 1 kadm kenclisine ait olan şeyler
tavurla özür dilemeğe başlama den en kıymetlilerini bir çanta
sı genç kadını artık hiç tatmin ya yerleştirmeğe baııladı. Derin 
etmeyordu. bir teessür. fakat sarsılmaz bir 

Bir şey söylemedi. Sanki kararla bunu yapıyordu. 
donmuş kalmıştı. Kocası bıınun Bu sırada bir mektup getir-
farkına varrlı: diler. Kocasına ait bir mektup-

sevgilim dedı' 1 , 1 tu. Zarfı açtı. Okumağa başladı. , , ne o uyor ... Ok d _ . d p k 
Rahatsız mrsrn? .. Seni bir~z dü .. u. ugu~a ıı:~anamıyor u. e 
şünceli görüyorum. rr.uhım bı_r muessese kocasına 

cevap venyordu. Onu ortak ola
Kadın bir şey demedi. Yal- rak alacaktı. 

Bııoüıdıii bi!mcce.ııi:z 
Sağdan sola ve yukardan a,arı 
ı - Kamer (2). Yet (2). 
2 - Sersem (7). 
4 - Zaman (2). Hicap (2): 
5 Ekmek (3). Bir göz rengı (3). 
6 Büyük (3). 
7 Valde (3). Cet (3). 
8 - Nota (2). Beygir (2). 
ı O - Beyazlı, siyahlı (?). 
11 - Nota (Z). yama (2). 

nız kocasının yüzüne baktı. O 
devam ederek: 

Bira ucuzlayacak 
Artık kocasına servet ve mu Bira fiatlerinde tenzilat ya-

vaffakiyet yolu ~çılmıştı. pılması hakkında lokantacılar - Sen olmasan, dedi, ben 
hayatta tazım olan cesaret ve 
kuvveti nereden bulabilirdim? ... 

Genç kadın gene cevap ver
medi. 

Fakat kocası clevam etti: 

- Sen bana daima yardımcı 
oldun. Benimle evlendin. Mev
cut paraın benim için sarfettin. 
Ben daima su veya bu makine
yi icat ederek bir giin meşhur 
ve zengin bir adam olmak için 
oğraşırken benim delice tecrübe 
!erim için sarfedilen parayı ba
na temin ettin. 

Genç kadın şımdı ne yapa- cemiyeti ile Bomonti fabrikası 
caktı? .. Kocasını bırakıp gide- arasında erkan ihtilaf henüz 
c~k miydi? .. Genç ~adı~ .kendi?i halledilme;;,iştir. Meseleye tica 
bır ~an.apeye attı. Içerısınde. şıd ret müdüriyeti şirketler komise 
detlı bır _n:ucadele vardı. Nıha- ri de vaziyet etmiştir. Lokanta
yet maglup oldu. Kalacaktı. cılar cemiyetinden ve Bomonti 
Gidemiyordu. Eger bu mektup fabrikasından birer mümessil i
geç gels~ydi ~adını bulamıya- le şirketler komiseri toplana
caktı degıt mı?.. rak ihtilafı halledeceklerdir. Mü 

Yiiksek mekteplerde 
ilk imtihanlar 

zakere neticesinde bira fiatleri 
nin beher şişede 7 ,5 ve ya 10 
kuruş tenzili muhtemeldir. 

ihtilas 

. er sıraı e 0 uruyor ar. un ar rın bulunması ve haczin btınlar 
memura sordu: birbirile ihtilattan memnu olına marifeti le icrası Dahiliye veka- Fakat ne yank ki icat ettiğim 

- Bir birinci kamara, bir i- dıklarından yanyana oturmakta şeylerin hiç birinde muvaffak 

Ati mekteplerde birinci 
imtihanlar yakla§mış oldu -
ğundan hocalar dersleri kesmiş 
!erdir. Bu müddet zarfında tale 
be derslere calısacaktır. 

Tarsus hususi muhasebe mü 
dürü Telat Efendi zimmetine 
para ge~irdiğinden dolayı işten 
el çektirilmiştir. !erince vitiiyete tebliğ edilmiş-

kinci kamara kaç lira tutuyor e- dırlar. Bu yediler hiç konuşma- olamadım İ§te gene bu ak~am 

Buı;l.n YC yarııı 

16 1 ~ ınatinelerile •uHrelel'<l 

Olvmpi ı de Parb'den 

OH~~T ve N~~ERHO 
tarafından \ arvcte nnmerola 

1 
progpımda haltacın bıivlı 

mmaffnkıyeti 

11.~Cl l':\Z\\, ---

Sinema - Tiyatro 

ls. B. Darülbedayi 
temalllerl 
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a~a~ı ulan çoclık.lar ti\ ;\lroya. rı. ı 

edilm.:z. Gi~c her gün ~aıt ı 2 
iıilıaron açıktır. 

Bu ak~am umuma biletlerde ı<' 
zilat vardır. 

Eczacılar kongresi 
Türkiye Eczacıları c 

tinden: 

Cemiyetimizin senelik I< 
gresi 13 kanunusani "31 
günü Beyoğlunda C.fİ.F. 
merkezi salonunda t.;ıplana 
tır. Muhterem azanın teşrifi 
rica olunur. Müzakerat ru 
sı: 

1 - İdare hey'etinin bir 
lik mesai raporu. 2 - Hesap 
fettişlerinin raporu. 3 - 1 
bey'eti ve hesap müfettişleri 
tihabı. 4 - Serbest mevzuJat 

Kolonyac1ların şika 
Kolonya 3.mitlerinin m'' 

rat inhisar idaresinden yeııı 
şikayeti vardır. İnhisar id 
kolonyacılara Mısırdan y 
ınış ispirto veriyor. Bu ne~ 
pirto ile yapılan kolonyal 
uzun mi.iddet dayanmadığı 
lenmektedir. Kolonyacılar ' 
sar idaresinden üzüm ispi 
istiyorlar. 

fendim?.. makta, tabakalarından mütema tir. geç kalışımın sebebi yeni yap-
İki biletin mecmuu kırk lira diyen cıgara sarıp içmektedir- Orman suiistimali tığım makineyi büyük bir ser-

Ati mekt;pterin birinci imti
hanlarına ayın 15 inde baslana 
cak ve on bes gün devam ede
cektir. 

•••••••••• • •••••••••• 
kadar tutuyordl'. AJ: hoca der- !er. Yanlarında taşıdıkları ek- Türk dili gaeztesi yazıyor: ıııaye sahibine göstermek için-
hal tir alan çıkardı ve ıızattı: mek ve çaıTla~ır dolu heybeleri- Edremitte ahiren bir omıan eli. Bana: 

- Biletlerimizi alıveriniz. ne yaslanarak düşünüyorlar. suiistimali meydana çıkarılmış - Dü~ünelim, size yakında Kar artıyor 
Biraz sonra biletler temine- BÜTÜN MEVKUFLAR orman feıı memuru Halil, ınua- cevap veririm dediler. Memleketimizde bulunan si-

iTTIHAD.J MİLLİ 
dilmişti. Kutbülaktap ikinci, ve SAKALLI melat memuru Mehmet Efendi Bu sözleri o kadar derin bir gorta şirketlerinin karı geçense 
oğlu da birincide gideceklerdi.. Başta Kutbülaktap Esat Ef. lerle muh:ıfoza memurlarından teessür içinde söyliiyodu ki sa- nelere nisbetle fazladır. Sigorta Harik ve hayat iizerine sigorta muamelesi icra e1ler" 
Esat Ef. ile oğlu ihtilattan olduğu halde mevkuf mürteci!e Mustafa ça\'uşa işten el çektirii mimiyetine inanmamak kabil şirketleri 92i senesine 6 milyon Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. !( 

ıuemnu olduklarından biri baş,) rin hepsi sakallıdır.Yedi muha- miştir. Diğer muhafaza memur değildi. 184 bin lira kazanmışlardır. Bu Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanınd 
digeri arka taraf kamaralarda cirin üstleri eski bir haldedir. tarından Ali Kemal ve Ahmet Yemek yeıniyeceğini söyli- kar 928 te 6 milyon 56 bin liraya 
oturaçaktı, Ali Ef. birinci mevkii Baş şeyh ise içi sarı samur !:ürk Efendiler hakkında da tahld- yerek yatmağa giden genç :ı- düşmüş, 92<1 senesinde 7 milyon Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktap 
kendisine ve i~in-. mevkiyi de lü yepyeni bir cübbe giymekte kat yapılmaktadır. dam çekildikten sonra kansı ge 92 bin liı aya çıkmı~tır. ,Y~~~· Telefon: Boyottu ·--2003 .... ~ .. 

Eteıız JZZET 

71 \ye bağlı neferlerindeki -ahengi j Nii~ret oturduğtı yerden he--j Kararım vermis, fakat, kar~, J Bak, ô. debdebe, o tantananınjkundum: .. 
~--·------ kendi hüviyyetine mana veren yecanla kalktı, bu lakaytliğime sındakir.e bu karaı ı müskiilatla yarısın1 bile burada yapamaz- - Paranın sana luzumu 

·bünyesinde bulduğu gün bu me 1 hayret eden halile: anlatınaktaıı zevk duyanlar gi- ken çarçabuk küpeler, yüzükle.r Ne yapacaksın parayı. --------·--------- ı sele de bütün benzerleri ile bera - Canım efeııd;m bana ney bi hareket etmekte ve onu iyice 1 eridi. Hazırın sonu cabuk gelı- eksik? .. 
ber halledilmiş olacaktır! Fa- miş olur mu?. tartmakta, fikirlerini sonuna ka 1 yor. .. . .. .. .. Boynunu büktü, yumuş 

1 kat, nerede o gün?. Diye yüzüme dik dik baktı. dar öğrenmekte devam ediyor- 1 Burada Nusretın sozunu kes- kat acı: 
* ':' * Ben, gene liikayttım. dum. 1 tim. Fakat, gene alaıta: - Öyle, prenses Hanı 

Bu, paşanın uçuncü haber - Ya ne yapmalı?.. - Yanlış mana vermiyo-; - Canım. Allah kerimdir. ~e dinin sayelerinde şimdililc da,ı 
gönderişi oldu. O zaman, rum. Düşündüğün gibi anlıya- raklanma. Elbette bir çaresıne yacım yok. ~'h s . . bo" .ı.ı "' · · 

1 
1. Budala adam!. Ne yapacak - Hah işte şöyle, sözümü rum !. 

1 
bakarız. . . onra, ışı şakaya gu~ ~es 

rum. Şimdiye kadar yemek ıçın vetli para, midesinde kuvvet ı benı'' .. Nu"sret du"n at..eam, b k · b · · ~ dinle... Dedim. Aruk, yerinde otura- - Fakat, orada çare araınay_a u şa anın mtlte essım • t~ 
gi vinınek için, ya~amak için lokma, ag-zında kuvvetli diş o- _ Bell,ı'ys, paşa bııgu"n Serı'f k 1 All h rebıl k kl dı" f'k' ı '· - , _ Der gibi. bir eda ile rahat bir maz oldu. Hem fikrimi tashih 1 lüzum a maz. . .a ın ve asına sa a gı ı ır e c 
hiç kimseden bir çöp bile alma- !anlar her vakit için sıra ve kud Beyi göndermişti. nefes aldı: etmek hem de beni kendi düsü leceği kadar var. Pa~anın altın- birer birer söyledi: ıı_ 
dım. Bütün a~ıktarım benim sof retine göre kuvvetliden daha ' · ı l he .. t sokaklara 

d 
. . :'. 

1 
b . k 

1
. d • b " d'' Dedi. Sözünü kestim, - Derhal gitmelisin!.. nüğüne sevketmek için kırk de-. arını, rgun avuç a _İşte paşa ile barışı 

ram a yıyıp ıçıyor ar, enım a- uvvet ıye ogru as tacı e ııt-ı B da A . Ef d' b d · · d ' b'tmeyecek kadar b d . 
1 

b kl d' - ana vnı en ı a- Liitife ile, re en su getınyor u: serpsen gene 1 daha çok ve daha kolay 
ra am a gezıp tozuyor ar, e- ı ce er ır. ba geldi. - Demek sana da fazla gel - Yavrucuihlm mkar aklın çok!.· kabil olur.. Diye düşıu"ı"-''•-' 
nim etrafımda şeref ve gurur , Eğer hep böyle olmasaydı, b • .,... 1 S bö te şeylere ald O, anlat~cağı yerde, merak- meye başladım?.. dan böyle şeyleri!. . , - en, Y . mn~. tüm. 
buluyorlar. Fakat, ne yapayım 1 

- Gelen paşam, giden a- la benden sordu: Dediın Arkasından uzun bir Senın' bana yu"k olacak neyı·n B.en Y. aşadıkça para benım esı- V D · 
ki, cemiyet beni, benim kendi- - d e. · evam ettı: 

. 
1

. 
1
. . d b' . gam.... - E .. Ne dedin?.. kahkaha salrvenlim: var ki?.. rım ır. . -Yavrucuğum, bak pıı_ 

mı Jtl< ığım ka ar ılınıyor, ta- Denmezdi. Bu kusuru, ne Omuzlarımı sı'lktı·m, t K h K h K h' s d · · · Güldlı kızardı dudaklarında · · B lk. d "lı gaye - a .. a . a .... ayen e yıyorum, ıçıyorum, . . • .. • ta ımış. e ı e yarın o ~ld 
nımıyor; benden iğreneceği, be bende, ne şunda değil hodgam lakayt, Nüsret kıpkırm1zı oldu. Ge- gülüp eğleniyorum.. 

1 
hafıf bır tebessum dalgal~dı: ölecek. 1ıı 

ni reddedeceği yerde bana pe- fert ahlakı i.izerine kurulan ce- - Hiz ne diyeceğim .. Gele- ne telaşlı idi: Bendeki rahatlık ne pasa da - Amenna ve.· Saddakna. · Bir saniye durdu. Ne. Cııd 
restiş ediyor, miyette, onun zevk, terbiye, mu mem .. dedim. - Hayır .. Hayır. Sö;derime var: ne bey de!.. , P_ara sizin kadar kıymetli değil yeceğimi bekledi. Gene )1 t d 

- Sensin!.. hit, maarif, insanlık hüviyyeti Fakat hastavrmş' yanlış mana vermeye kalkış- Hani, paşa seni bu kadar seJ dır .. F. akat, n. ': de ols. a paradır. · lrlı 
Diyor! Bu kabahat te bende telakkilerinde aramak lazımdır. =Olabilir!.. , ... ma!.. viyor, iS'tiyor, onun için gitsen Gülerek, ılave ettı =. şey öğrenemeyınce: ııı.ı 

.1 - ·ı ı D" ı h · c · · k d. · ı· · S - Pa"" ölürse bütün I> uegı ya.. unyanın 1er angı emıyetın sı ı ısıp ıncı ve - enin konaktan c_ıktıg-ın Diyere:~ k1;ndisini müdafaa- fena almaz .. Demiştim!.. - Mesela, bende olmayan ..- ., 
b. vetin sahibi sen olacaksı· ır devrinde daima hu sakatlık münkir karakteri bir bölüğün g;inci-: beri hasta imiş?. ya çalışryordu. Ben iııe işin ta- Gene de bu fikrimde musır- 1 !Jey!.. 
tekrarlanacak 'e kesesinde kuv ayni terbiye ve ayni yetiştirme ~ıırnı ne'.. mamen alayında :dim. rim. BiTaz, istemiyc istemiye, do- f8itlfl 
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- Şükrü Kaya Bey _ ... Binlerce ocaklın n kalbi Ku ila • 
ıçın ç· tı 
• 

Galatasaray - Vefayı 
d··n 4-1 yendi 

(Başı birinci sahifede) b' · · ah'f d ) 1 B d .. ı · · · ı j t ı esk' şer 1 an-· silahı giı ü ufukta n etçi 
Şu .. kru·· Kaya B. Gazi H.z. ne (Başı ınncı s ı e e u an a goz enmızın J'.a~ arı nen ve o?ragm_ ı ı .' : 

.. h. bır ra- .. ... · 
1 

d k . . . !kederd en mi? Yoksa sevınçten ! !arının elmde bır ruhar hır bı asker gibi bekleyecek 'n. C 
irtica hakkında mu ım kurMsuyu.ıfşgak;. eEre mBıtıngı ~ç mi ? Oldugunu takdirden aci- olmaktan kurtarmak istİy\:n kr ve gidenler kar,ı kar ı 

takdl·m edecektir. u. aan ve ı ı sat ey soz · Ked d d ·· k" T " k .. · b. ı b 1 ınuyoruz . Geleı1ler ı·. b por · 
1 

k - d k ' k . ı · zım. er en enm çun u ur munevven ır asıruan e- -
Şu .. kru" Kaya B. dün Naım pa a ara aşagı a ı nut u ırat et ı: bö'l ük' k . 1. b' k .. k . h · f · .. 1 .. d h · · b 

1 A d ı 3 2 d
• 

1 
d Rapor M ht H f d'l ye y se secıye ı ır ar a- rı ış encenın apsın , ne yın, o u a a ıy ı yapma~a mec ur~ 

Stanbul Spor, na o uyu - yen ı. lasta raporunu hazır~ 1: u erem amme en ı er, d b' d .. h .. kT' - k Yaptığımızı kafi Qı.ılur ve 
k 

"hı'm k.ısmılan ıhtıva et- Beyfendiler,· aşrmd ız bırdvatan aşrm1dızSara: mun er muş dı une .. ugra}d·~rad • b b k }d ÇO mu a evgı k ı ı main olursanız s ize \'a7ık ve hı · 
Beykozıa Su .. leymanıye era ere a 1 mektedı·r. . Bugün burada Cümhuriyet mli ız ankle e ıyb~n. yırı ıb. .__ I urtu u~ yo u~ a m~t~ma ı el~ runa kı 

1 
.. .. d" çocu arını · ızım e eraucı vam edıyor Sız Kubılayı ken 1 ze istikbal için ne büyük korkı 

Şükrü Kaya B .. ın. ra?.o lü a.~ım:ın b~as\ son~e~ ve ~n ~- .geride ıbıraktı. Hayır yalnız ke ı kösesinden ·yalnız başına kanı- ilimsiz kıyafetsi z kuru davalaı 
Sahaların vıcık vrcrk çamur, ren ikinci golünü kaydetti. Ve göre hadisenin daıreİı .şumMu . rbuh ez ır_ abeşodu ugunu · ı·ayba . ı dertlen değil ayni zamanda se- , nıri'. ufak dalgas ı üzerinde yatar iEtemeyiz. İlmin ilmimizder 

ha 
- ' lk k V f ·· d hil' de İstanbul zmır, anı a asına ıs a e en sevgı ı ır . d d · . Ç" k" T.. . . "k k 1 k F ·1 · b ' vanm yagm· urlu olmasına rag oyunun ı ısını e anın goz- a ın ' T" k . . kadd h ' vınrten e erım. un u ur- ken seyretmeyınız. Onu en az yu se · o aca tır. a z ı etın •r 

.. .. · d ı B ı k sı'r Antalya Alaşe- ur gencının mu es aıra . ..,, llıen Taksim ve Fenerbahçe le gorulebılecek derece e o an sa, a ı e • ' bc'l . . 
1 

b 
1 

kün miılleti için ha'Yatını da is- yüz seneden beri devam eden !erce senelik faziletinden ibare 
Stadyoınlarında resmi maçlar ic oyun üzerindeki tefevvuk1~'b·fa- hir v!d~rr. hemmiyetli olmakla sını -: 1 ıçın op anmış u unu t~kar ~t~ğini ancak .v~ ~ak ynilik ve hüriyet mücadelesinin bir müessese olan Cümhuriyetı 
ra edilebilmiştir. kat Galatasaraym ı - 2 Ga ı ıye Ha ıse e . .. .. yoruz. mılle.ti ıç~ me~leketı ı~m ça- diğer şehitlerile beraber görü- bizimkinden daha layık olacak 

· al d b'tt' beraber bazI canıyane duşunce- Muhterem• v t d 1 rmı 1 - "' p t ttı Bu t Ad l d ha k · · · l. SPOR ANADOLUYU tı tın a ı ı. ah . . ~. a an ~.ş a , ıştıgını .ueme .. ıs a .e . . nüz. Bugün doğrudan doğruya ır. a en a avı, zınnıı 
YENDi İkinci devre bir aksi oldu. li insanların hırslarının m su- bıhyorsunuz kı. ~o.n gunle~d~ m~as~betle Cumhunyet ve ı~- üç müessese matem içindedir. daha dolu, kalbin daha mü'm' 

Taksim stadyomunda ilk Bütün devreni~ imtidad;:ı;: lü~~IRDE TEVKiF AT DE- M
1
denemBende .~ır ıı:ıca _eşebbudsu mıimanfet oırdb~kuzu ~en;- ta;- Türk vatanına ilim, idare ve i- inkılabı bizden sonra sen yerle 

lnaç Anadolu_ İstanbul Spor zr zamanlar ~u~esna,_ • . ._ 1 VAM EDiYOR o u. azı murtecılerın ora a ye ve hem te "' ey: enz. u man kuvevtleri veren askerlik tirecek onu içerden gelecek d 

ld ld k 
saray oyun uzenndekı bakımı ika etmek istedikleri bu menfur vak'ada vazife uğrunda ve ocag"ı gen· kalm h lk k'tl 1 · şartlan gelecek tehlikelere ka 

lrasında yapı ı. o u ça genç . . . . F k t sarı kır- İzmir 2 _ İzmirde tevkifata h k k d' k C" C" · lund eh' d" , ış a ı e en ;,_. •--·~ m rak yetını tesıs ettı. a a , M f are et en ı arşısında um- ümhunyet yo aş ıt u- ortasında yeni nesillen· h'd t şı daha mahfuz bir hale getir 
""1 ta""'"'' maçı esasen e - f ı h cimler daha devam edilmektedir. usta a huriyet kuvvetlerile beraber mü ~ ·' rı. dig' er vataru:laşlarımrzın da hakik t - b' ı laye .e ceksin. Sayende bir gu" n gel la bekleniyordu İstanbul Spor mızı orma 1 mu a ı b' h k landı T'' k . .. . . h" t a e çagıran ır resu vazı-. · d v f ı defans oyuncu a- isminde ır şey ya a ' nevver ur gençlıgını buldu. 'ıatıralarını nuruıet ve unne - f . .. .1. • K b"" cek ki müştakbel nesiller Tür 
İlk devreyi 2 - O, ikinci devreyi zıyah ea1are a ı .... den ki bunlar mu"ddei umumilikte ifadesi alın İ tı'kl'l' . k b" .. k· l kd' t .__., ed .. Cum" esı goren ı ım c.cagı ve u ı,.. 
3 il b 

.. di. An d 
1 

rm at ı yuzun s a ıru Urtaran ve uyu e ta ıs ve e,,.;ı enz. - şah d 1. . 1 vatanının ufuklarını seyrettik! 
• 2 e ıtır a o u oyun- . 'd dınca fena d .. . . . . . . T .. k 1 . . 'd b ak "ki yın sın a en ateş ı ve ıman ı . k' İ .1. • · da ibütün maç ımtı a . r. • muncımızın esen ıle azız ur esının gen e ır · h an ye.v- 1• 1 d b' . . k b d n va ıt ngı ız çocugu, Fransı 
~armm çok

1 
ca~:ı oyıı:;una oynamadılar. Sayı temin ettıler. Yakalananlardan Lufullah ho Cümhuriyetimize derin bir mer nıları, sevğili.leri bugün aziz eT"'..akt anı_ı; anM .. mnı k ay! eliken çocuğu gibi emin ve mahfuz b' 

·•gmen evve c~ . a ~sa~. ça- Mesela üçüncü gol de Vefa ka- canın ifadesi alındı. butiyet ve muhabbetle bağlı bu- Tiiırk Cümhuriyıetine büyük .ur ocagı. ~şt~re ~e 1 e- vatandayım diyebileceklerdi 
~şarak maça gırdılden şuphe- lecisinin hatası yüzünden oldu. !zmirde 17 kişi nezaret altın lunan büyük Türk milletinin Türk milletine birer vedia bi- nın meydana ~utıgr dakikal~- Silahların her nev'i ile silahla 
'11: -~~ .İsı;anbul. Sporl~r Havadan ve uzaktan atılan to- dadır. Gerek zabıta ve gerek ad timsali olan kahraman ve feda- rer yad~gar olmuştur. da genç muall.ı~, gene; zabıt, Dağlarile derelerile sevilen v 
gaı.ıbiyetı ıyı bır şekılde teırun pa kaleci sıçradı. Fakat zı~~-r-, liye bunlar hakkında ket?I°i- kar genç, ayni zamanda istikba Yükselsin aziz Türk Cümhu 1 gı;~ç oc~klı mıl~ı. mur~dı duya~ tanını dünyanın itibar edece 
tttıler. ken ayağı kaydığından .Butun yet gösteriyor. İrtica tahkıkatı limize sahip olacak çocuklarımı ıriyetimiz, yükselsin de şenlen- !~~k munevven ın~ı.labm he~s~ bir istikbale götüren inkılabı 
&EYKOZ - SÜLEYMANIYE manasile harekatına sahıp ~~a-

1
nın uzayacağı zannolunuyor. zın mürebbisi Me men Zafer sin güzel Tüırkiyemiz. Var ol- onunde yanyana dızılerek mıllı her an mücadeleye hazır, diş 

BERABERE KALDILAR matlı. Topla beraber yere duş- MENEMEN iHTiFALi mektebi mualliml~~nden zabit 1 sun Ulu Rehberimiz Gazimizle y~t hürriyet ve _in1?_l~p seyyalesi ne tırnağına kadar mücehh 
İkinci maç Beykoila Süley- tü ve onu elinden kaçır~ı. Kale İzmir, 2 - Menemen irticaı vekili muhterem şehit Fehmi milletimiz ve kalbi ümitle, az- nın kuvv.e~l~n.dı.r~ıgı _ı>~rmakla- bir asker gibi bekle.,, 

lllaniye arasında idi. Takrmlar önünde frrsat bekleyen uç <;iala- ı hadisesinde şehit düşen kahra- Kubilay Beydir. "Şehit Kubila- mile, imanla, vatan ve Cümhu- rınızla bınbırınızın elinı sıkı sı- Hamdullah Suphi Beyin nu 
Şu şekilde sahaya çıktılar: tasaraylı oyımc1;1daı: ~ol ıç bu man genç zabitimiz Kubilay Be yin mukaddes hatırasına tazi- riyet a!jkile, ateşiyle dolu olan kı tutarak müşterek düşmanla- kundan sonra miting şu kar 

vaziyetten hakkıyle ıstıfade e~.e yin ve iki cesur bekçimiz için bu zen bir dakika ayakta sükut ede gençliğimiz.,, ra karşı beraberce beklemek lü- suretini kabul ederek dağılmı 
Bcykos: Malik reık üçüncü Galatasaray g~lu- gün ihtifal yapılacaktır. Bütün lim., Esat Beyden sonra Maarif zumunu her zamandan daha iyi tır. 

Naci Sedat nü atmış oldu. Vefa m~hacım- İzmir halkı şu dakikada akın a- . . . . müstesarı Emin, Ankara erkek anladınız. Türk milleti dini bir Bugün Türkocağınrla Kubi 
Cahit Mehmet Saclt . leri fırsat buldukça hasım kale- km Menemene gidiyor. :~ar tabı~me b.ıhakkın ~a 1 lisesi ~üdürü Nihat Beylerle şe hamiyetten milli bir hassasiyete yın kesik başı ile vücuda gele 

'-it Mustafa Sait Bchs•t VıtaU sini sıkıştırıyorlar Fakat gol fır Basmahaneden hareket eden sd~. a bcana".arTa~ elınde şe hıt hidin meslek arkadaşı olan mu- geçmiştir. Türk milleti bundan remz etrafında toplanan muh 
G 1 uşen u azız urk yavrusu a all' .. 1 k K.. · 50 ı l ' · k d 

ı>.....,t !ıtipan Cafer Necati Sadi satı kaçırıyorlardı. .a ata~ar:ı:l'. tren uklmı tıklım doludur. Kar b h . d ' k ımler soz a ara urt ısya- sene evve e ge ıncıye a ar lif mesleklere mensup bizler · 

Emın. !hsan Burhan kalecisi son haıtm bihakkın.ıyı şıyaka istasyonunda binlerce va yl atb~ıl u a ıseye fedaketı'?e - nmda muallim Zeki Dündarı, şe hernevi milliyet hissinden malı kılibın hedeflerine dog"ru cer 
h m e ız ere şunu anlauna .ıste- . . . f M d' • b k b' 

Necdet Sabri bir müdafii idi. hsmı m~ acı - tandaş trene intizar ediyor. . · k ' T" k C" . . b" hıt eden ırtıca bu se er de e- mm mı cemaatten aş a ır yanını kimsenin durduramaya 
Sabri !erini körletici güzel hır oyun Trenin pek fazla dolu oldugu· ~~kştır .. ı . u; . u~hurkıJ'.etı 1u nemende hortladıg· ı zaman kar- şey değildi. Türkiyede mürteci- · yu muncımızın yukse ırşat a . K b'l' b 

1 1 . f ı·k . 1 h'l'f cağını yüz senedenberı her i 
Maç başlangıcından itibaren oynadı. .. "rdu" ·u"- nu gören halkın bir ço. ğ.u otomo f'k ( ' f 1 k şısında muallım u ı ayı u un erın e a etı s:ı tanat ve ı a e caa karşı muzaffer olan tece 

b go g rına tev ı an vazı eye atı ma . k · 'nk 'll' · d d • 
~erakla seyredilrneğe başlandı. Vefa dun u sene. isini oy- billerle Menemene gıdıyor. Ma için içinde bulunulan vaziyetin duğunu ve o~u~ -~z~z baş_mhı e- tın .ı fırazdı. 1mı. ı vıc,.abı;ınd o

1
g- düt ve inkılabın simdide bü · 

"Unun da en mühim sebebi o- müz üç oyunuı;: e~ ıy .b. • nisadan gelen sabah treni de Me · k. . . d" .... lm serek kanını ıctıgını tasrı et- na ıza e e ı mış sun ı ır ev et rehberi arkasında seyrine d 
~a tevazünün görülebilmesi nadığı halde ~o;t .hır gı ıkazım nemene bir çok genç ve münev- ımk)anh ve şera.:.;ı uşhunu eyde- miş ve bu aziz-cümhuriyet şehit masile beraber baslar. Haneda- vam edeceg" ini ka}'dedere'c b 
,.,, uk f ki lubıyetten urtu re er ne z.,man er nere e ı . . . . . · 
...i. Nitekim bu fikrim b_ir buç bir ar a mag 

1 
a doğ- ver taşıdı. ve her ne baha•ıııa !ursa olsun ilerinin hatıralarını taziz ve i~i- çılık ve m!llctçılıkten kurtula- bayrağı elden asla düşiiı mey 

~zarfında mütemadıyen tak lamadı. oy~ son :;m muha- İhtifale İzmirin bütün mual- ilelebet muhaf;za ~e müdafaa ca hareketini tel'in etmişlerdı:. rak engin Türk tarihine Türk ceğimize ahteder ve bu ahtim' 
~re buldu. Ve Beyk_o~ daha T? fırs'.1~~u fırs:ı~S:;ırdılar Ni- lim ve talebesile genç, ihtiyar ka olunacak her an daha kuvvetle Gençler tarafından okunan şiır münevveri kendini bağladığı zin ilan edilmesine karar veri 
UZ~ muhac~~erının da~~ C1mlerı;~ i teri sol taraft~n 0 _ dm ve erk~k istira~ e?iyor. İhti necek, d~ha yükselecektir, ve !er, inkılabın. ruh.laı:r üzeri:ıde günden beri hilafet ve saltanat riz. 
lıaıtim f~at tesırsız 0~1te:n haye~ . J ~ temiz golü attı. fale asken bando ıs tırak ede- Türk milletini istiklaline istik ne kadar denn hır ız yaptıgrnı ehemmiyetini kaybetmeğe baş - - - ---
ı.~ iki takımdı. ?anb bukın t d'e yun ıçın e cek ve ihtifal sinema filmine alı baline ilelebet sahı'p ve hakim göstenniştir. Bilahare Türkoca lamıştır. Milli mazisini zamanın Muhalı• f 
"lğlayama Bır uç saa ı- * * * H d 11 h S h" k• b" .. 11 di""""• çamurlar içinde uğraş- Dünkü 4 - 1 mağlubiyet Vefa nac~ır. . . olmaktan, medeni alemde me- klan ı:ı:amma am u a up ı ye me anın utun yo an arasın 
.... :~-t böyle bir hiçren ibaret d" k" h kkr de- İhtıfalde İzmır mektepten, ba deni bir millet olarak yaşamak Bey soz alımş ve burada ancak da takip eden ve öğrenen milli-
..... ış e nm un u oyununun a T" k " k ı · tı' · h 1. ed b'ldig"imiz nutkunu i · T" k h d l ·ı ı itaı.dı. Beykoz ve Sü1eymaniye • ildi. Galatasarayı bu seneki ü- ro ve ur yu .se m_ıe cemıye tan hiç bir kuvvet menedeıruye u asa . e. ı - yetçı ur er şey en evve mı gazete e 
birer sayı ile berabere kaldılar. g.. .. ffak etten dolayı 

1 

namına kuvvetlı hatipler tara- cektir. rat etmıştır. . let ve herşey millet için fikrine 
lleykozıın bilhassa ikinci devre ~~~~~~~~~.Ya~~ dünkü maç ' f~daı; ~u.tuk1 ar söyl~ecek: şe Yılanlar gibi gizlendiği de- HAMDULLAH SUPHI B. vasıl olmuştur. Türk milliyet-
~lti oywıu bir az müessir ola- ta nazarı dikkaıimizi bir nokta, hıtle.nmızın nıhlan tazız edile- likten umulmay~ k~şelerd7.n iN NUTKU perverliği herşeyden fazla şeri- f 
lıiıeydi neticenin bambaşka ol- fakat ehemmiyetli bir nokta cektir. ITING bucaklardan, v;ıkıt vakıt baş gos Hamdullah Suphi Bey ezcüm atçılığın düşmanı olarak ortaya smet Pş.nın mühi 
ııı..ı lizmıdı !betti Galatasaray takrmı, BERGAMADA M • termiş olan cehil ve taassup ba le demiştir ki: çıktı. Zaten isl~m dünyasında b 
O ' ~~ er t~krmlarrmız derecesinde! . Be~g~, 1 -. Meı:ıemen h~ kıyesi, köhne zihniyetler, elde~ .. Bugün misline çok çok na- ümmet fikrile millet fikrinin çar eyanatı 
A.L..~ !. ASAR~ 1': 4 - V EF ~ 1 antenedir. Oyuncuların nefesle d.ı~esı .munasebetıle ~ınte;ce ki kaçırılmış taha~küm v_e te!,IC:~fu dir tesadüf olunur bir matem prşınası bu suretle başlar. Ankara, 2 (Telefonla) -

ltij Gım.un en mühım maçı d~- . kafdir Mükemmel çalışmış J şılık bır Bergamalı kütlesı hara iştiyakından mutevellıt duşun- mevzuu etrafında toplanıyoruz. O halde Türk milliyetperver nemen hadisesi etrafındaki t 
-':_ ~üsh~ızda mevzu bahsetu- ~ir V~fa · takmııııa karşı sarı re~ı; hir '?itin~ ?.'apa;ak. v~::n _celer, ve ni~a:ı-:et hususi yab~- Son aylar zarfında memleketin liğinin. !<~rş~sınd.a .eski şeriatçı- sür Ankarada devam ediy 
"'Illz gıbı Vefa - Galatasaray kırmızı oyuncular sişmeden bir hainll'rını ve m·ııtecilerı tel ın cı emeller, ıhtıraslar onu s~n- her köşelerinde hasıl olmuş öy la~, hala ~mıtıc:rını kaybetme- Meclisteki heyecan henüz sük 
~ında olandı. Gala~saray_t~ bu uk saat uğraştıİar. 1 etmİ$tr. mez ve tükenmez olan bu azım- le kryam manzaralarına tesadüf mı~ler, koşelerı_n~C: ruhlarında net bulmuş değildir. Umumi 
~bu sene kıyme~ı faka~ IY,1 KADIKôYDEKI MAÇLAR MARDiN DE TEESSf!.R_ den imanından asla ayıramaya ettik ki, bunun iizrim;zde hasıl dagınık saatlerını ~çerde~ ve dı naate göre cinayct;n mcs'uFy 

~~<ı:111ış şekl~le kulubu- Kadıköyün çamurlu sahasın- . Mardn, 2 -. Me~emen hadıse- caku. . . .. .. ettiği ilk tesir için dalrlığmıız şartla~ g.eı_ecek fel_aketlerın kuv ni Drevis Mclımetle arkad< ~ 
~ bır ga1ibıyet ve bır b~r~?e~: da da maçlar yapılmıştır. İlk sı burada denn ~ı~ nefre~le kar İşte ey Tiır~ ~enC1, ~uyuk tatlı, gafil ve sahte istinatsız vetlerımızı kıracagı fırsat zama rının muhitinden ziyade b 

kazandırmıştı. Bu uçuncu Beylerbeyi - Topkapı ara- şıiaru:ırstrr. ı<;~bıla:l'. Beyın se- müncimiz Gazının (Cumhu- bidemniyetten derece derece per nmın b.e~le:l:'.or~a~: ~~ri~t hakiki yerlerde aramak lazımcl ı r. ald 
llıa.çı bulunduğu vaziyette kaz~- ma~a idi. Birinci haftayin:1 Bey ~ade~ın.deı:ı muteessır olan gene; riyet fikren,_ ilme~~ fennen, ?ed~ de perde uyanmak oldu. Bazan kuvvetının olçusunu bılhassa u rei örfiyenin ilanı ve d ' h 
~sı bu takıma bu sene ı- sm . .. karşı bı'rle galıp va- lık bır ıhtıfal yapacaktır. nen kuvvetlı ve uuksek secıyelı 1 b' d k ·· k b ' mumi harp esnasında go"rdu" vanı ~ . . . ı beyı uçe lZMIR VlLAYET J .. . ır a am ço uzun surece ır · · bin faaliyete gecmesi ı "f' 

0 
çok şeyler kaybettırıdı. B_'.1 ~rette idi. İkinci devrede Toı: I I muhafızlar ister)_ de~ıgı kuvvet ı ömür zarfında yapılması muhal d~~manlı ddev~eti_ 1biı1"yükk ~~lam kikatlerin meydana çsı~~~~ 

l'uıı.u behemahal kazanmak la- zıy beş gol atarak galı- . MECL ~ !'DE • 1i ve yüksek secıyelı muhafız 1 b' h' eti ölümü ile ifa e- unyasın asamı o ına uzere hakiki mes' il . 1 1 ~. Fakat oyunun ilk on da- k~pı ~op~~isine mal etti. İz':11~r, 1 .-. V~layet. um~~ı sensin. Sen büyük rehberimiz- ~: B~:/~~ler vardır ki: Nesil bir mukaddes cihat ilan etti. Ve hakkmd hu k er,n an. asım 
~sında bütün Galatasaraylı- bıyetı ke 1 beyi kendi ta- meclısı valının rıyasetınde ıçtı- den milli şuur ile aldığın bu kıy l ·. . h k . 'b h 'h . . a er ese cmru yet ve 1'r . .

1 
. Zaten Bey er . . t · t' . . T" k C" er ıcın ayat uvvet ve ıntı a ı tıyatta yaman bır kuvvet ola- yor . 

. ınkisara uğradılar. kan en- b' Bahriyeli Efendıyı ma ~ mış ır. . .. metli emanetı. azız ur um- k · • ı rak saklarlığı sancağı şerifime- D" b' b' 1. 1 ~~e fikrimizh~ her iki takını kımına. ır d 1 1 
hükmen Bır çok hatıpler soz almış ve huriyetimizi ilelebet muhafaza aynagı 0 ur. · . un ır me ns mec ıs ·o . ttıgT1ldan o ay h•d' . f d h . .. rasımle, dualarla, tesrıfatla mey dor d İ p d 

rosunu kayıtten sonra ızah oyna .. : tlL Menemen a ısesı .. etra .ın a . e ve müdafaa edılmek ıızere gen_ e Menemen toprağında cami du d k d F'l ' k. b' urı a smet asa an ' rd "'- - - ıup 1 1 d ana çı ar ı. ı va ı ır çok p S h·rı· 
~ğiz: de mag e birinci takımı yecanlı .nutu.k.ar soylemı~ ~r ı;. böylece nesilden nesile t~s.li~ varları arasında cereyan etıniş müslüman diyarından bir takrm h -. asam ·.on a. ısede 

. Fenerbahç d mahrum Mechs reısı İzmır valısı Ka- edeceksin. Hayatını milletı ıçın olan haile böyle feyzi nihayetsiz ·· l" del' k 11 h.l.f alı{ gaeztelenn neşnyatı Avm cusun an mus uman ı an ı an ı a et ylik b' . • 
Nihat Vehbi iki üç oy~ · k 'z maçı yap- zım Paşa tarafından R~isic~- memleketi için feda eden bu a- o an bir ölüme mi;ncer olmus- merkezine doğru akıp geldiler •. _ır. t~sır vaptıgma kani 

Şakir Mitlı;ıt Hüseyin bir halde bır e sersı hur Gazi Hz. ne Başvekıle, mı!- ziz Türk genci hayatta da böy- tur. Meçhul küı;ükzabit Anado Fakat hilafeti kurtarmak içi~ gıl ~ısınız. Bu meselede tesi 
~lıi.i Latif Necdet Faruki Mehmet mıştır. A. ESAT let meclisi reisi ile ~ah!li:l:'e ve- le kendimiz için değil a?c'.1k .~il !unun ufak mekteplerinde ilmi- değil ecnebi kuvvetle · · k _ ve gunahı olan gazet~ler h 
'1ıı, . . Af kiline telgraflar cekılmıştır. !etimiz için, memleketımız .ıç~ ni fikrini gezdiren mütevazi mandası altında hilafe~~rk~- kında bir, tedbir düşünmüy 

~!emzı c~ G~~1:ınahmut Altay takımı 1- ViLAYETiMiZE çalışacağımız zaman kendımız mektep hocası Anadolu Türko- zini müdafaa eden gasıplan zor muBsunuzk.:J. ro··· h' 
Halil u Saiın İ •tdi TEBL ~AT için de çalışmış olacağımızı bi- caklannm defterine ismini, mih 1 k . . M aşve ı ın ve ıgı ce\'ap 

Natık nada 6- yenı . Menem. e.n, M.aı:ıısa ~e Ba!ıke ze öğretti. Va_ tanpe .. rveran. a, fe- rabma kalbini veren genç isim- ama. ıçı~: . .. enemendeki ufak satan şu oldu: 
A li d l~ d ı d ı d D Şeyhın muslumanları etrafına 

V . . . 2 (Apo) _Dün tına sir hava sın e ı an e ı en ı a- dakarca bir mısa goster ı. ers siz ocaklı ölümü ile, çok güzel "- Bu hava ic;indc gün 
ı_ o:!..a_ rızelaldbırG~~l ezofank- d Aytınaanı'stan şampiyonu P. a. - rei ürfiye vil_a.yetimize t.ebli.ğ e- verdi. olan, feci oldugu· kadar gu"zel o- toplamak için camiden aldığı '-" 1 h k 
'il ı....,. uaş L uze ve u a un İ k f bayrak Osmanlı devletinin is- "!'r gazete er a kınrh bir t 
ıı-.1ar . ind klan bu . 'k s takımı ile zmırın dilmiştir. Vılayet ey ıyetı. t~- Memleket ev<ı.admı ıbir taraf lan ölümü ile bizim için hem bir lam dünyasına bir davet sesile b~~ ve karar almak be'ki mi' 
'}'or v çam~ ıilç eg~~=l dakika nAalltınayaıta~ımı arasında yapılan maınile kaymakamlıklara bıldır tan mektepte milli ve medeni hicap mevzuu oldu, hem de bir beraber go"sterdı'g· ı· bu"yu"k tarı'h"ı kün. olur. F;ıkat m::ılmıt f(aze 
ı: e seyırc ere lk bulunmuş · ti .. - · ke di' .. · k • T" k r·· 
"it &eçirti ordıL Gazi bir iki gol maçta binlerce ha mış r. vazifeleri ogretıır n ge:r ta- umıt ay nagr, ur genç ıgıne bayrağın bir yavrusudur. Tür- len k~nat.m::ık, ~th~. t n mur 
~'iırdı· l d krkalarda Vefa her iki takımı şiddetle alkış IZMIR ViLAYETiNiN BiR raftan da orduda- memleket etrafında toplamağa çalrstığı - kiyede inkılabın kökleri çok de ~'.1bc; ımka~ını son unn~k d 

Cta t k ~ala nuyordu Ni- ~emıştır. . TEBLIGI .. müdafaa"Sını meslek kaideleri- mız mübarek bir bayrak bıraktı. rindedir. Türkiyede Cümhuri- gıldır~ Manfet onları vas:ı~m 
et ~in:i 1akikada ~nlli• a Çok sert ve çetin :ır sur~~~ İ~mir 2 :-:;- Vilaye~ b~gunb;~~ n~ göre öğrenmeğe v~_?ğ:ettne Bu içtimarm.~za ~yaset eden o yet hareketi kaçarlarm,saffetile tır, eger bu suretl.e ~U~"lıf m 

ile soldan ve kale yakının- ereyan eden maçta lll:1an mi bır tebhg neşrettı, u te ıg ~ge henuz alışan ve ur gen- dur, onun gozlen altında duru- rin tacını başına geçirmekle ni- buata de~.let otonte«ın• k~rm 
ıı. atılan yerden bir §Üt Vefa- ~ı Altayı ı _ 6 yenmiştır. . de: . . çinin manen ve ınaddeten .. mil ruz. Hepmizi buraya getiren, hayet bulmaz. Türkiyede her y~cak re1ıme ~~rar ve~ıyec 

Ilı yegane sayısının teminine Akşam, Altay takrml ş~ref!- "Cümhu;ıy~t aleyhı~d.~ kuv- let ve ~emleke.te k~T'§ı ~kel- ölümden kurtulmak için yalvar Baha Sakinin talii bir Şeyh Sa- bır hudut dahılınrle mu .. aka 
tsile oldu. Fakat bundan son- ne mükellef bir ziya~et ven.~; vetli ve filı b~ teş:?bu~~ v~- lef oldugu kutsı va:ııiıfelen şah- mayan (Vatana hiyanet etmeyi idin, bir Şeyh Mehmedin taliin- ve tenkit usullerini öğretebil 
biımem hangi bir haleti ruhi- hararetli nutuklar ııöylenmı§t · kuunu müeyyıt ~elaıl goı:utdu: s~da topl~ış ~~an bu mu- niz) diye kendisi vatana hiya- den başka bir şey olamaz. Bura aek memleket hesabına bü · 

tile Vefalılar müdafaaya da- • •' • g"ünden bir ay muddetle ıdareı aıllım v<e zabıtıv<ekıli geııç ve kıy net edemiyecegı·· içı'n gözlerhi da d d" .. se bir kazanc olur · D • } · ·ı · · ı· -"·d· · · :a.· uyan, uıunen, ven ve a- · 
fazLa bir eheımmıyet.:atf~tti- ayın er örfiye ilan edi mıştır. met~. ~V>•1 ~n ·~ ~"'1 va~~~ dimdik hakkından emin ölüme rayan tarihinden mücadelelerin Yoksa biz icraatımrzclım clo 

. Mütemadiyen tedafıı bır ~ • ve Cürn.?unYetf tehl.ikeye duşu yürüyen bu genç oldu. Şe- den inkılap yolunda şehit olan l!l{1!A .ı:ıq :ı.-fa.<!Wllwn u~:ııı:ı 
oynadılar. Bu pek ya~ hır (Başı birinci sahifede) Şimendüfer ınşaatı ~~t- hır ~~Y~ ~raydumda hit Kubiliy elele vemıiı binler binlerce Türkün hltrrasmdan hesap vermeğe muktediriz. t 

eketti. Netekim 7 d~ka zar ler hükUınetin şaırk demi.ryqlla-
1
• t . a ;gın~ fuo~ gon:;ez.

1 
u k ce hüriyet şehitlerinden biridir. ve kanından kuvvet alan bir te matbnat meselesinin bö,. 

her iki takım bırer sayı n tamiratı için Osmanlı banka faa ıyet e guke d111 b (' ;:~.s a~ı. e pe Dün vatanın bir başka k~sin zümre vardır, ki onwı bayrağı düsüniiyoruz.,. 
'lltılar. sına .da~~~~~ ~eten Ankara 2 (Telefon). Kütah- ya m .. an. en e 

1~ ıy~ d~ şa~k~!'i dini isyan başka za Ana?olu kurtulllf mücade~~i . Dünkü c~lsede Başvek~~in m 
l,;ok düzgün ve temiz ve her tevdı ·· ettıgı 5 kü&U:I'. mil!.on 

8 
_ Tavşanlı _ Balıkesır hatla- hattı ıızerınde 70 kılometrelık bıtle~ın ~l.aklarma ~wı şeraıtçılar baş~ olm.ııJı: uzere lıste .yapUgı ~yanatta boyle 

ide hasmından zaif olmayan Türk alt~an taksıtın mute- Y . atı tam bir faaliyetle bir kısmı kalmıştır. Bu kısnn akıttı, gozlennı oydu. Galiz hay içerden gelen bütün hıyanetlere ruh ifade edıyordu. caba a 
llııuna rağmen ve bir az da baki ek.si.ğım tamamlamışlar- :~:ektedir. Hattın orta da bu sene için?e bitirilec.ek~r. ~ hmcmın ne ka~ çoşkun- dqardan ~elen bütün istila or?u esası olm~y~~. meselci.er ka. 
di kabahatlerinden Vefalı- dır. . . kısımlarında yirmi kilometre Erzurum - Sıvas hat~ı ~zerın 11;1~ v~rsa onl~. azız ~cutle- ~. ragınen. ~W:affeı:_ etmiş- s:1.°da alabıldıt"ıne ten t ve 
daha 7 dakika geçmeden a- D~~in;ler bu suretle hız v-;r: lik taınamile ikmal edilmemııı de yapılmakta. olan ıstıkşafa n uzennde ~epsını ~tmme uf- tır. Turk gençlıgın ~ılabm yer fur :l:'.°luna sanan ~azı . ~ ete! 
lılerine biri.kinci goıün kay- medigıroız halde son t~ksıtı bir kısım vardır. Bu kısmın ıs tın kış .do:ayısıle durdurulması raşu. M~~lım Ze~ I>f!ndan leşince~e kadar onu Jandarma- b~.sozler~en ve bu polıt kacla 

rnani olamadılar. Galata- tamamen almış bulunu~:ıit- kanunusanide tamamen ikmal zarure~ı ~asıl olmu~. İlkba- ~~ Saıt ısyanı.şenat ~hrabı ya, za~te ı_n~taç ~~kuzm mutenebb~ olacaklar .~ı?. 
}'lı Necdet Vefalı müdafiin HükOıtnet bu .h~ testo edilmiş olacağı muhakkak ad- harda ıstıkşafata yemden başla o~un~e ~rban dıye kt:.stı. ~k halk kıtle~ kendi nn•mı Herkesın merak ettigı şey 

an kuk edeI'SıC keyfıyetı pro ,.dilınektedir. Samsun _ Sivas mlacaktır. mılletının duyan, anlayan diitli- mil<Jafaa edinceye kadar te budur. 



E~irne 4 nunıarah jan~arına el rat ıne~te- r• 
1i nıü~irli~in~en: 

~Cinsi Kilo Cinsi Kilo 
~ dekik ıoonoo Kuru sovan 10000 
"jeyağı 3500 Pirinç 1500 
·ığır eti 30000 Odun 130000 

Bulgur 7000 kömür 6000 
Sabun 1500 Arpa 12000 
Tuz 3000 Saman 9000 

Kuru fAsulya 7000 Ot 10000 
Nohut 4000 Salça 800 
!\uru bezelya 4000 Zeytin danesl 800 
Makarna 4000 irmik 200 
Mercimek 3000 Şeker 500 
Patates sooo Kuru lizüm ıooo 
Zeytin yağı !000 Beyaz peynir 500 

ı __: Edirne jandorma mektebi efradının 93 J Ağustos r;ayesine 
kadar iaşeleri için ihtiyaç görülüp cins ve miktarları yukarda 

gösterilen yirmi aln kalem erzak aleltisul münakasa,-a vazedilmiş 
ve verilen fiatlar haddi layık görülmemiş olmakla bir hafta mlid· 

<letle temdit edilmiştir. ihalesi 31· ı 2-930 tarihinde ve çarşamba 

günü Edirne maliye dairesinde icra olunacııkur. 

2 - On bi gıloteni havi olmak \'e Edirne fabrikası mali ter

cih edilmek üzre dekik ile sığır eti de ayrıca ve kapalı zarf usu
lile tekrar yirmi gün müddetle münakasaya vazolun duğundan 14 

kAnunıı,ani 931 çarşamba günü Eclirııe maliye dairesinde icra 
edilecektir. 

3 - Erzakın evsaf ve şeraitini görmek 

mektep l\iıdiriyetine milracaat etmeleri ihl.n 

isti yenler 

olunur. 

her gün 

Urfa Vilayeti 
encümeninden: 

Daimi 

Miktar 

9000 

2500 
ıoo 

Mikvas 

Kilo 

adet .. 

Cinsi eb'adı, marksa 

Telefon teli Üç milimetre kutrunda 
Maa demir Fincan ( 1 O santim irtlfaında) 

Pil takımı (A.D) marka (13 Sir•JPında) 

Ş" •. ı.mt 
markasına 

dikkat 

• 

Az masrafla 
Parlak Ziya 

1015 numaralı PRİMUS masa 14m
basile temin edilir. Petrol sarfiyatı 

az Qlmasınp rağmen 200.250 mum 
kuvvetinde ziya verir. Elektrik te· 
sisatı olmıyan her eve elzemdir. 

-Parlak bir ziya için 

l:l ~1ı:l11~ 
Lambasını kullanınız 

Acenteleri: 
\'UDA LEVİ BİRADERLER ve 

MAHDUMLARI 
Çicekpazarı Alaca Hamam, istanbul 

Kita~ nıüoatasası 
Ki~Jo Avrupa zengi Yüksek orman mektebi rekto" rlü-

1 80 Nışadır (İngiliz) 
l-000 

6 Adet Mikrafon zarfı (Slmensi) g" Ünden: 
40 " Grafik levhası 

2 Onluk santral makinesi (Slmensl) Tahminen 70 rormadan i·baı-et Silvi-kültür kitaıbile Kimya 
" kitabının ta!b'iyyesi kapalı zarf m;ulile mevılı:ii münakasaya kon-

3 ,, Beşlik ,, ,. " muştur. Taliıplcrin §eraitini görmek üzere her gün, münaık.a6aya 
14 ,. Teldon makinesi (Tarco) iştirak için de yevmi ihale olan 7 kanunusani 931 ıarhine müsa-
Yukarıda cins Vi mıkdarı yazılı Telefon makine ve malz~me- dif çarşamba günü 6aat 14 te Defterdarbk binası dahilinde Mü-

sinin mübayaası ve ihalei katiyesinin icrasını müteakıp nihayet essesatı İkti6adiye Mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olu-

bir ay zarfında Urfa Vilayeti Htısusi Muhasebe dairesine teslimi !n!u!r!.••••-ı•-ll!!!!lllll••••--•--11!1~---• 
27 kanunuevvel 930 tarihinden 15 kl\nunusani 93 l tarihine kadar' D 1 D • il 
yir.mi gün mUddet!e mlinakasay~ konulmu~tur .. ~aliP. olanların bu 1 ev et emıryo arı 
müddet zariında şartname ve munakasa kaımesını gormek ve daha 

fazla _iz~hat almak üzere VilAyet daimi encümenine müracaat eyle- l İdare s •ı •ı ı a-n 1 arı 
melerı ihl.n olunur. 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ ....................... ıı..alllllllmıiı...,:.-ını:m .. .. 

ı·amirat münakasası 
Is tan bul 

riyetinden: 
ziraat mektebi müdi-

Bedeli keşfi 9085 lira 15 kuruştan ibaret olan llalkalı'da 

ı..lin İstanbul ziraat mektebi binasıııın tamirau olbaptald keşif name 
vı: şartnamesi mucibince 14 kanunusani 931 tarihine mlisadif 

çar;amba günil saat 14 de ihale edilm~k üzere kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti münakıısayı anlamak 
için lıergün ve münakasaya iştirak için de yevmi mezkOrda def

terdarlık binasında müessesau iktisadiye mubayaat komisyonuna 
mliracaattarı. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 

1 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mü- racaatla Türkiyedeki muamelatına 

ra~abesi baklan~a~i 25 .Hazir~n 927 nihayet verdiğini bildirmiş olmakla 
t~rihlı. kanun hukum~e~ıne. g_ore na- mezkfir şirketle al1ikası bulunanların 1 
ıyat sıgorta muamelatıle ıştıgal ey- . , lı 
'cınek üzere tescil edilmiş olan ecne- şırkete_ ve ıcabı'.:'d~ İsta~bul .. mınta· 
,i sigorta şirketlerinden Kontuvar kası Tıcaret Mudurıyetıne muracaat 
Martimi Sigorta şirketi bu kere müeylemeleri ilan olunur. j 

Hiç bckleniln1ediği bir 
ZE:manda birdenbire 
zengirı olma~ a.1c11ık 

Tayyare plyang(ıı bile 
ti almakla kabildlr. 

Onun için: 

TllllHE P\i~tiGJ~J 
BILETJNI ALiNiZ. 

61\:Cl KEŞİDE 11 KANU~U· 
SANİ !931 DEDİR 

Hüyük ikramiye 
, 

200.00 L~ adır 
Ayrıca 

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

"100,000 ,, Liralık bir 
Mükafat vardır. 

1 

.~nadolu-Bağdat hattında mer'i saman nakline mahsus 

numaralı tarife tenzilıl.unın 35 inci kilometreden başlamak 

daha kısa mesafelere teş!flil edildiği ıl:h o.unur. 

* * * 

30-330 

sure tile 

1 ?O ton a<l1 ve 55,5 ton İ.sveç demirinin kapalx zarfla ikinci mü 
nakasasr 26 - 1 - 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev 
let demiryollan idaresinde yaprlacaktrr. 

Münaka.>aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını v~ mu-' 
vakkat teminatiarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri Iazmıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An 

karada ve Haytlarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

• • * 
:'duhtelif cin' matbaa ldğıt!arı kapalı zarfla mlinakasaı a kon-

muştur. 

'.\lünakasa 16 şubat 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
dcvkt demiryolları idarc,inde yapılacaktır. 

:\llinakasaya iştirak edeceklerin reklil mektuplarını ve muvak 

kar t~nıiııatları nı aynı glinde saat [ 4,30 a kadar münakasa komi
syonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankaruda 
ve Haydarpaşaıb idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

:~ * * 
Ü~ alinıantasyon buhar kazanı kapali zarfla münakasaya kon

muştur. 

l\Hinakasa 16· 11-931 pazartesi glınli saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryol!arı idaresinde yapılacaktır. 

;\Jıınakasay:ı i~tirak cdcceklarin teklif mektuplarını ve muvakkat 
tcnıir,atlarıııı .1ynı ~liN!e :;aat 1 5 c kadar miinakasa komisyonu 
k;\ı:pli ~ine Ycrıncleri l<\zımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 

mı.la, l laydarp:.şada Llarc veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * .j.; 

7 5,000 adet kayın travers kapalı zarfla yeniden münakasaya 
kon r:-.ustur. 

i\lünabsa 19-1-931 pzartesi günü saat 15,30da Ankarad.ı devlet 
denıiryo!ları idarcsinJe yapılacaktır. 

\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı glinde saat 15 e kadar komisyon kl\tipliği· 

ne vermeleri rnzımdır. 

Talipler münakasa ~artııamclerini 25 lira m1.ıkalıilinde.. Ankarada 
ve Hayclarpaşada iılar~ wznckriııden tedarik edebilirler. . " " 

Çekme demir ve galvanize gaz boruları ve teferrüatının ka
palı 7.arfla münak<>;sası 9 - 2 - 931 Pazartesi günü saat 15 te An 
karada Devlet demiryol1arı idaresinde yapılacaktır. 

Münakp.;saya iştir:ık edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipl;ğine vermeleri lazımdır. 

ispirto ve ispirtolu içkiler 
inhisarı umumi müdürlüğünden: 

1 - T ekirdağında en son tekemmülatı haiz şaraı 

imala" thanesile kavı ve teferruatı inşası ka~)ah zarf ıısulile -;ı[inak: 
sa)a konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi kanunusanisinin beşine 
pazartesi günü saat tam on ikiye kadar kabul 

edilecektir. 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde idare 
merkeziye muhasebesinden 25 liraya :~~i:~il taliplere verile· 

4 - izahat almak isteyenler müdiriyeti 
Fen heyeti reisliğine müracaat edebilirl...,r. 

• 
umumıy« 

Sandalya imali 
Edirne kız muallim ınektebi mü

dürlüğünden: 
Mektebimiz konferans salonu için mevcut niimunesi veçhlle 

250 . 300 adet ,5andalya imal YC mahalline vaz'ı 24-12·930 

tarihinden itibaren 20 gUn müddetle aleni mlinakasaya kC'nulmuş
tur. Taliplerin şartname ve nliınuneyi görmek iizre her gün mek
tep idaresine ve miinakasaya iştirak için ele 150 liralık teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen ihale giinii olan 12-1-931 

pazartesi günii saat 1 5 de Edirne maarU eminliği dairesinde mü
teşekkil komisyona müracaatları llAn olunur. 

İstanbul kız muallim mektebi müdürlüğünden: 
Erzurum kız muallim mektebi beden terbiyesi muallimllği ile müdür 

muavinliği münhaldir. Beden terblyeıi kursundan mezun ve şeraiti hm 
olanların serian l&tanbul mıntakası Maarif Eminliğine müracaat eylemeleri. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
umum müdürlüğünden: 

4\J,000 kilo çen ber ve 120,000 adet çenber halkası: Kapalı 
zarf usulilc münakasaya konulmuştur. ihale 3 kilırnnusani 931 cu
martesi saat ı 1 de icra edilecektir. Taliplerin münakasa şartna

mesini almak üzre mUbayaat komisyonu kiraberine müracaatlan 

Toton inhisarı uıııuıııi ınlldirliğinden; 
ı - 31, 237, 500 adet sarı ve beyaz küçük kutu raptiyesL 

2 - Arap harflerile ı 2,000 kilo defter, cilt ve verak. 
idaremizce h;timaline lüzum kalmıyan bu iki kalem eşya pazar-

lıkla sarılacaktır, Kapsüllerin niiınuneleri mübayaat komisyonı,ında 
defterler de Cibali levazım anbarındadı~. Taliplerin ihale gününden 

e\ ve! nümuneleri görmeleri ve pey sürmek için 100 lira teminat 
akçelerilc beraber 5 kllnunsani 931 pazarte>i günü saat 10 da 
Galatada mlibayaat komisyonuna müracaatları. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun-
dan: 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayrı menkulün ne olduğu, 

Tarla. 
Gayn menkultln bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağr, numarası: Bakır
köy Safra karye I n!e 20- 12, 1·13 
2!- ı 7, 48· 16, 20 ı ~. 7-18 No !arla 
murakkam altı parçada crm'an otuz 
beş dönüm tarla olup heyeıi umumi
yesl 645 Ura kıymeti mohammenelidir. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: lst. 4 cii icra dairesinde 5·2·931 
t s. 13 i!A 15,30 kadar. 

ı - işbu gayrı menkulUn artır
ma şartnamesi 24· J.!131 tarihinden 
ltlbare:ı 929· J 56 No ile lst 4 üncü 
icra dairesinfn muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. 
llAnda yazılı olanlardon fazl• maiQ· 
mat almak isteyenler, iıbu şartna
meye ve 929-156 dosya numarasile 
memuriyetlrnize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde ytdisi 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicilifo sabit olmı 
yan ipotekli alacaklılarla diger alaka. ! 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve huausile faiz ve mas- 1 

rafa dair olan iddialarım işbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriye
tiınize bildirmeleri icap eder, aksi 
halde hakları tapu sicillile sabit olını
yanlar, satış bedelinin payla~masın· 

1 
da hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbrmaya 
i!tirak edenler arttırma !Brtnameıini 1 

okumu§ ve lüzumlu nıalıimatı almıt 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri menkulün bedeli zamanında ve. 
rilmezıe gayri menkul ikinci bir art
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mab 
ru111 kalınan yüzde bet faiz ve diger 
zararlar nynca hükme hacet kalmak· 
ıızm me~v.riyetim.izce alıcıdan taJı .. 
ıil olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kayclile üç defa 
bağrıidıktan sonra gayri menkul en 
çok arttıranm üstünde bırakıbr. Şart 
tahakkuk etrnezıeartbnna geri bırakı 
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci olmasına ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satııın tarzına 
göre diger gartlar. 

Müterakim vergi vakıf icares! möş· 
rer!yc aittir. 

Yazılan altı kıt'a tarla yukarıda 

göst<riltn 5· 2·931 t~rihindc lst 
4 üncıi icra memurluğu odasında 
işbu ii:ln ve gösterilen nrtırına şartna· 

SEYRISEF AIN 
~------~-Mı rk ı acenta: Galata köprü 

Başında; Beyo~lu 2362 Şub< 

ocenıesl; Sirkeci'd• Mühiirdır 

ıade hanı altınd,. TeLfon lst 
2740 

Pire -lsten~eriJe 
,ustası 

(Ankara) vapuru Salı 
30 kanunuevvel 

saat !O da Galata rıhtımın

dan kalkarak çarşamba sabahı 

lzmir'e perşembe sabahı Pi· 

re'ye cumartesi sabahı lsken
deriye'ye varacaktır. lsken
deriye'cien Pazartesi 15 de 
kalkacak Çaışamha Pire'ye de 

uğrayarak Perşembe istanbul'a 
gelecektir. 

lzınir sür'at rostası 
( Gülcemal ) vapuru 4 kAnunu
sani pazar 14,30 da Galata 
rıhtımından kalkarak lzmlr'e 

gidecek ve per~embe sabahı 
ı:;clcccktir. 

CUML' \(;0JJA GJ<::-iOVESSF. Dl· 
NA\ JG.IZIO\K\ VAPORE 

C V d vapuru O· 
apO a 0 des• ve Kös· 

tenceden muvasaletle 8 kanunu5"ni· 
de (Karan, Paiermo, Napoli, ~larsilya, 
Ccnova, Lirım ve Savana ) ya ha
reket edecektir. 

Fazla tafsilat almak ve yolcu ve 
hamule için Gaiata'da Çinili rıhtım 
hanında acentası bulutlan lntercontl· 
nentalc A. şirketine müracaat. Telefon 
Beyoğlu 1294-1295. 

BAR'f IN hattı Lüks 
Ekspres postası 

~i~e v;_ııu;:ni 3 enıırarlesi 
Slrkeci'den hareketle Ereğli, Zon
guldak, Baron, Kurucaşile ve Cl

deye azimet ve avdet edecektir. 

-

ADEMı IKTIDAfı 
ve belgevşekliğE 
karşı en müe;sir dc\a Scnoiıı 1, 
landır. Deposu: l>taııbulcla Ş;rk 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. 

Taşraya 150 kuruş po>ta ile g· 
derilir, lzmirdc lrgat paxarınd• 
Trabzondo Yeni Ferah eczane! 
rinde bulunur. 

Bu akşam Pangalu siııemrn» 

Komik D. İsmail Ef. 
Anestas varyete hey'eti (~ingöz 
mikin şeı tan korısı komedi 4 
Duete, bale. 

Bu akşam Beşiktaş Park slnemaııı 

• Komik Şevkı B. 
Dram kump>nyası artistleri birli 
Yangın yerler! [acıa 3 porde 

Kadın mı Kısrak mı komedi 1 pe 
'ar yete. 

ı-= SADIKZAUJ<: BIRAD~:Rr.ı,;ı: 
VAPuRL.\RI 

KARADF:NİZ \JU~T \Z.\ 
VJ<: LÜKS POST \S! 

Sadık zade 
vapuru p ~iinl 4 K. ıani azarakşa·m 

Sirk~d rıhtımından hareke 
(Zongulf!ak, İnebolu, Ay..ıııc 
Samsun, ordu, Glresun,Trıı 
zon, Sürmene ve Riul'~ az! , 
met ve avdet edecektir. 

Tal•iltl.t için s;r:ceclJ, ~\I 

meaet bam altında acentuı 
nıilracaat. Teiefon:btıın'ıtıl 21 

NAİM VAPURLAR! 

İzmir-Mersin 
Lüks ve sür'at post11>ı ·~ 

ADANA vapuru I, ı 
k&nıın usaninl\ıö 

5 p rt • gun~ ~ıı 
inci aza esı ııkşaı~ ~. 

Sirkeci rıhtımından barel< el 
(Çanakkale, İzmir, Sakız, KiiJlı ~ 

Bodrum, Rotlos, Fethiye, Anc:ıl ı~ 
All\iye ve Mersine azimet ,ı., 
avdet edecektir. ~t 

Tafsil:l.t için Galata gün1r 
karşısında, Site Franşez hanı 

12 numarada umumi aceıır' 
ğına müracaat. Telefon BeY0 

1041 
Talipler miinakas.<t ~artnamelerini onar lira mukabilinde An

kara<la ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik· edebilir

ler ı mesi dairısinde satıla<:ağı ilin olunur. 

Tafsilat için Sirkeci salonu 

karşıoında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon İstanbul 354 Mes'ül müdür: BÜrhanecl 


