
V AKIT sizin dert ortağınızdır 
nu 

Şikayetlerinizi, taleplerinizi, temenni· 
lerinizi, arzularınızı yazıp gönder

mekte tereddüt etmeyin 
14 iincü Yd No. 4675 Sayısı f) Kuruı 12 Kanunsani (1 inci ay) 1931 Pazartesi 

yya.r piy ankosunun listesi inci savııtada 
F ahrettin Pş.nın beyanatı Piyanko lngiltere telaş icınde "mi , 

dil 

r i ·da ku- ov ye y tanı N 

emın s Dünkü ketidenin bü· ·d 

yük ikramiyesi bir 

te • istiy m ndanı dün gitti makinist ve hamur- z e 1 
kira çıkb 

Divanı harbın içtimaları aleni olacak, muha
kemelere sah günü başlanması muhtemel 
örf· . yeni bir tarikat meydana c:ıkarıldı ' 

Muntazam listemiz 7 inci 
sayıf amızda 

Sekizinci tertip tayyare piyan
koıunun sonkeşidesine diln öğ-

Amanullah Hanın memleketine kral 
olarak avdeti ihtimallerinin fazla

laıtıgı iddia olunmaktadır ı ıdare mıntakası kumandanı 
Fahrettin Pş. dün saat 14 buçukta E
ge vapuru ile lzınire hareket etmiştir. 

F AHRETT1N PAŞANIN 
BEYANATI 

lzmiPden doğru Menemene gidecek 
olan Fahrettin P~ hareketinden evel 
gaze ·Je konuşmuş, beyanatında 
dem· i: 

- ·- trırada Reisicümhur Hı. ta
rafrndan kabul buyuruldum. Kendile 
rine son seyahatimdeki müşahedatı. 
m~ arzettim. Ankarada bulunduğum 
müddet zarfında saliihiyetlerime 't 

i . . aı 
yen bir karar ıttıhaz edilmiş degw 'ld" 
DtJ h b

. ı ır. 
usosta ır talimat ta yokutr. Or-

n. idare kararnamesi ve bu husustaki 
nızamnameler zaten mevcuttu. B 1 
ra tevfikan ve mahallindek" . b un ~-

ı ı ıca ata g 0 • 
re an!" gelen tedbirler ahnır. Ve 
bu kararnameler ahkamı tatbik 1 _ 
n~ ou 

o 

leden sonra Darülfünun konfe· 
rans salonunda başlandı Bu ke· 
şidenin ikramiye ve mükafatları 
çok olduğu için salon tamamen 
dolmuıtu. Dün bin numara çekil
di. 

Keşidenin en büyük ikrami· 
yesi olan 200,000 lira 58493 
numaraya çıkb. Bu biletin bir 
parçası istiklal caddesinde Mu-
len ruj karşısındaki bayi Rauf 
B. tarafından Hüdaverdi ismin· 
de bir makiniıte satılmışbr. Bu 
zat dün hissesine düşen 20,000 
lirayı hemen bayiden almıştır. 
40,000 lira 4282 l numaraya çık-
mışbr. 25,000 Jira 15872 _numa-
raya çıkmıştır. Bunun bır par· Nadir Şah 

C\" 

e 1 

ite 

~as~ Kurtuluşta h~murkir ~ya lngilterenin sabık Irak komiseri ve tinin derhal harekete geçmesini, 
ısmınde birisindedır. 6,000 lıra tngilter - Efgan muahede&ıi müzake· ki de Avrupanın Rusya aleyhinde bh! s 

Fahrettin Pı. •apurdıı 22936 ve 4000 numaralı bilat- relerinde Jngiltere murahhası olan Sir koalisyon kurmasmı intaç eder. 
İdam hükümleri teşkilatı esasiye lere, 3000 lira 51636 ve 27091 Henry Dobs, Deyli Tlgraf gatezesin· Rusya, Çini tehdit etmeıt ister. Fa• 

kanunundaki sarahate mebni B M numaralı biletlere çıkmıştır. de dikkate şayan bir makale yazmış· kat ona karşı vuktt bulacak her hare- s 
Meclisi tarafından tasdik edild

0

ı'kten. d k t 1 A·· upanın deg"ı"l Amerı· Keşideye bugün ıaat bir e br. c , ya nız .ı ' .. e 
sonra infaz olunacaktır. devam edilecektir. Dün ikrami· Sir Henry Dobs, bu maka1esi İn· kanın da Rusya aleyhine dönmesi ne- m 

MUHAKEME ALENt OLACAK l' gilterenin Efganistan siyasetini ten· ticesini verir. n 
Divanı harp aleni olacaktır. Bu ci ye. ~azanan numarların cetve 1 vir etmekte, lngilterenin, Efganista- Rusyanm Türkiye ve tran ile kav• ps· 

h.et te kanunlarım zda tasrih edilmiş- 7 ıncı hay•f,amıztadır. ru esaret nltrna almak hususundaki gası yoktur. 
tir. Maamafih her mahkeıne gibi di· F f k .. • d k • arzulannı göstermektedir. Geride, Rusya ile Hi~distan araam. •1 
vanı harp te lüzum görürse hafi celse en 8 UlteSJD e J Sir Ilenry Dobs makalesinin kaşında da bir mania gibi duran Efganistan 
aktedebilir. h d• d k-rar Rusya tarafın«ıan yapılan askeri h~zır ka1ıyor. öf; 

ÖRFl İDARE MINTAKALARI a lSe e C1 Iıklann neyi istihdaf ettiğini sorarak Bu mania kalkarsa İngiltere lmpa .. fu 
Örfi idare mıntakası a.vnca u··ç mm- M • • A .. d şu cevabı veriyor: ratorluğu büyük bir felakete uğnyabi· tak üderris muavını em 

. ·aya ayrrlmıştır. Birisi ferik Ali Nezihi B. istifaya davet "Rusya kime karşı hazırlanıyor? lir. 
Hıkmet Pş. Hz. nin kumandasmda ediliyor Finlandiya, Lehistan, Baltık hükO· Ef ganistanda vaziyet iyi değildir. 
Ba1ıkesir ka?.ası mıntakasr. Diğeri li· ~Darülfünun metleri, yahut Romanya aleyhine mi? Kral Nadir Han, memleketi haricinde 
v~ Ali Muzaffer Pş. kumandasmda Ma Rusyanın bu devletlerden her han- İngiliz muhibbi ve mürteci tanılıyor. 

L h t ı Fen fakültesi •\'a:ıı harp reisi o ısa mın a {asr, üçüncüsü de miralay gisine karşı hareketi, Akvam Cemiye- [Alt tarafı 6 ıncı sıyıfada] 
Mustafa Pf. lvanı harp mUddei İhsan B.kumandasında Menemen kaza meclisi dün ak-

111=~-==:ıı:ıc::=;;:-ızu::::m=u~m:l:si;Hl:'d:ı~y:et~B:. =:==~~\ ı:t ~ta:r~af~ı ~S~in:c~i ~sa~y~fıı:m:ız~d:a!] == tettiği fevkall-

E de bir içtima-
'f enJi/er il A k l da, bir müddet 

E ' mı onu şa ım evvel tetrihi 

miri Ef h ti 1 . hayvanat mü-

. or uyor . ~::7ı~ :o:.~ 
Gazetelerimizin Avrupa gazet 1 •

1 
edilmelerine razıyız ; müderrisleri: ~n e A mukayese 

derri•lerile mukayese edilnıele ~ vrupa mü-
rı fartile ••. 

Yazan : Sadri Etem 

ris muaYini A
dem Nezihi B. arasında çıkan 
hadiseyi tetkik etmiştir. 

Meclisin dünkü içtimaı geç 
vakte kadar sürmüş ve neticede 
Adem Nezihi B. in sınıfa usul• 
süz olarak girdiği, M. Hovasa 
naliyık sözler sarfettiği anlaşı· 
larak mumaileyhin üç giln zar-
fında istifaıım verdiği takdirde 
çekilmif. addedilmesi, aksi halde 
mUderris muavinliğinden azli 
muvafık görüimüştUr. 

Reisicümhur Hz. 

Dün Milli müdafaa ve
kaletini tetkik ettiler 
Ankara, 11 A.A.) - Reisicümhur 

Hz. bugün yeni Mim Müdafaa Veka
leti binasını teşrif etmişler ve taşınıp 
yerleşmiş olan vekaletin devair akasml 
ve şuabatını gezmişlerdir. 

Şeyhler bu memlekette 
neler yaptılar? 

Müritlerini köpek gibi bağır
tan , genç kızların ırzlarına 
geçmekle onlara kutsiyet bah
şettiklerine cahil halkıinandıran 

adamlar 
Bu {iıtyanı dikkat yazıyı bugün 6 ıncı 

sayıfamızda bulacaksınız 

En güzel bacaklı kadın 

k 
• • 
ıçın ediniz! istica 

Ölçüleri hemen göndermek lazım değildir. 
Ölçü karilerimizin reylerine müracaattan 

sonra lazım olacaktır 

Foto Sifrcyya 
5 ~- Jale Hamm _ 

Müsabakamıza iştira ICeden veya et. 
mek istiyen bazı okuyucularımız bize 
gönderdikleri mektuplarda ölçünü..,n mu 1 h 
hakkak surette lazım olup olmadığını 
hemen gönderilmesi icap edip etmedi· 
ğini soruyorlar. 

Olçü muhakkak surette lazımdır. 
Yalnız muhakkak resimlerle gönderil 
mesi icap etmez. 

Bu ölçü müsabakamızın her ne ka. 
dar esasını teşkil ediyorsa da resmin 
neşrinden sonra da gönderilebilir. Bun 
Jarın ne zaman gönderilmesi lazım 
geldiğini zamanında ilan edeceğiz. 

Bu takdirde karilerimizden en çok 
rey almış hanımların ölçülerini gön· u~ 
dermeleri lazım gelir l;:i rey toplryamı· u 
yacak müsabıklar ölçü almak zahme.. dl 
tinden kurtulmuş olurlar. Bununla ' ' 
beraber ehemmiyetli olan bir noktayı 

-

[Lütfen sayıf:ı.y1 çe\'iriniı.[ 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

5 
Jale Hanım 

"Bu kuponu bu hanıma rey verecek 
nkuyucalarımız:, kullanabilirler 
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isim veya namı müstear •· ························ .................................................................... . 

A-Ayık bileğinin kutru ···---····-·······································"·'···································· .. 
B -8a1dınn kutru ........................................................................................... - ...................... . 

C-Dir.in k"Titrtı ·········-···············································-........................................... ............. . 
D· Ba<:ağin kutru ···········-···-·-·-································-················ .. ···············--··--················'" 
E -Ayale Oileğlndeki kemikten di r.e kadar uzunTuk ......................................................... . 

F -Dizden bacağın belde nihayetlenen kemik uzunluğu ······· · · · ·· · ·· · ·· · ····· · ··· ·· · ·· ···.. ... . ... . . . ... Şimdiye luı ar 11 m ilyon 
Süreyya fotoğral'lıan esinin vere~ği numar.a.. ............. ..................................................... liralık hisse aeu edi alınıdı 

[fotoğraflarını kendileri gönderecek müsabı klann fotoğraf numarasını ı. oymalanna Anka ra, 11-Cümhurıyet Mer-
l üıum yoktur.] kez Bankasının faaıiyetini hazıriı-

~şa_ret etmek isteriz. Müsabakamıza santimetrelerini tayin edebilirler. yan Büro mesaisini bitirmek üzere· 
I§tırak eden hanımlar bacak ölçülerini Bacak ölçülerinin bir terzi metresi· dit. Büroya ş imdiye kadar mulı-
bfze resimlerile berabre yahut okuyu- aldırılabilir. telif tertiplerde 1 l mi iyon liralık 
eu reylerinin tnsnifinden evel gönde- Yarılacak şeyleri hulasa edelim: hisse senedi mübayaası için 
rirler ve ölçüleri esas ölçüye nisbetle 1 ·- Bacaklarmm iki fotoğrafı. (Bu müracaat vaki olmuştur. 
uygun bulunacak olursa bunlar az rey foto~raflar fotoğrafhanenin mührile Bankanın sermayesinin 15 mil-
toplamış olsalar bile müzabakamrzı ka mühürlenmiş olmalıdır.) yon lira oJması muhakkak adde-
zanmış addedileceklerdir. 2 - Fotoğraflann konulduğu zarf dilmektedir. Banka teessüs ettik-

JIANIMEFENDİLER ! üzerine nşağrdaki izahat ve ölçüler 
IÇTIRAKTEN ÇEKINM/i;Y/N/Z :yaxılncakttr: 
Müsabakamıza iştira1• etmekten lıa- A - Bacak bileğinin kalrnhğı, 

hrıtıda gelebilecek her lıangi bir miili- 1J - Dnlchr ltalmhğr, 
mr aşağıda yazm:rı'f/'tmız şartlan oku· C - Dizin kalınhğı, 
duktan sonra zail olacak ve iştirakte fi - nacağın lüılınlrğr 
küçük bir ltUlhzur bile görm.iyeceksi- E -- Bacak biJeğindeki kemikten 
nlz. 

Çiinkl1 lriüaabttkanuza iştirak için 
lrize; Uminbl, adresinizi bUdirmeğe, 

'l'HmiiÜ~l jjôtt.derml!Oe, lüzum yoldur. 
P'MO SUREYYAYA GİTMEKLE 1, 

MtJSABAKAMlZA 1ŞT1RAK ~ 

ten sonra hisse senetlerinin sa
tılmasına başlanılacaktır. Merkez 
Bankasınm müessisan heyetini 
teşkiJ edecek zevat hentiz tekar
rUr etmemi tir. 

oça had.ısesi 
lzmir. 10 - Foça hadisesin

de tevkif edilenlerin adedi yir
miye baliğ olmuştur. Bunlar me
yanında Hizmet gazetesinin Foça 
muhabiri Hasan Basri ve baş
muallim Cemal, muallim Sabir 

ç! 
fil Ui i dı_a_ıı._c-·e-miyetfııid 
ziyafe~inde b:r tem~nn!d• 

Hafta. sonu. -:a tetkik buhınci.u . , iJ<lf 
sey;:uıat.ne çıınyol'lar Ank:ıra, ıı (Telefon) - 1\lıllı 

Anl<ara, 10 - Reisicümhur Hazret- snt ve tnsnrtuf c!:rniycti tarafındtıtlg 
ieri gelecek hafta iptidasında seyahat- gün ş::.ıhir lok::ınfasıncla zira.at 1•0~

1 

!erine devam etm~k üzere Anlmrndan s~ a~:ılar.1 şcr~fine bi~ çay ziyafe~ıil' 
ayrılacaktır. Ga::i Ifazrtleri Eskişehir rıld ı. Zıyafc~te cemıyet umunı ıa 
v~ Afyonda. kısa bir tevakkuftan sonra nahmi Beyi~ n~tku~da~ sonra ~o~ 
ho:ıyayı teşrif edceklerdir. Orada dört murahhası çıftçı Alı nga şunlar 
glin kalmaları muhtemeldir. Mütcaki· lcdi : 
l.ıen Adnna ve Ankarayr zjyaretten 5011 'Esld hUkumeiler §imdiye kil b 
ra Silifkcdeki çiftliklerine gidecekler· Ti.irldyenin madcnleı·i, ziraat "e 
<l ir. AYdette, Uşak, İzmir ve Menemene bubatı ile kendini idare etmi~: fl\0 
uğradıktan sonra Balıkesir ve Bandır· i~lcrine bakmnımştı. Şimdi çıft~ 
~~YT. d~ ziyaretleri ve oradan bir lmç ?1cmlekctl? dört bucağından gel~ 
gun ıstımhat etrnel{ üzere lstanbnlu ılk defa bır arada toplanıyor. tn, 
teşriflcl'i ihtinmli vardır. Seyahatin, \alt kongrede bulunan arlrndn;Jl~~ 
martın ilk haftasına kadar devam ede· sene• e lıir d efa birleşir, nasıl d~1' 
ceği tahmin edilmektedir. O zamana im nı el birli 1i ile denize döl•tültse yıile 
dar memleketin her tarafında halk fır· birli~i ile memleketin çiftini c;ubtiİ" 
kası vfüıyct kongreJcri aktedilmiş, umu lslah cdcrh .. 
mt kongreye mttrahhaslar seçilmiş ve __ ....,....__iıoıııiıı....,.._ ___ _ 
metalip hazrr_Janmış olacağrndan , fffkn Esk1 S çiler 
umumi kongresinin nisan iptidasınd~ Kasttmor.ude ~.tık fırke•'"' 
Ankarada içtimaı muhtemeldir. t< ey c'o.unrlu lar ETMiŞ OLURSUNUZ v ·· ... ·1' 

0ftze1 bıieak müstıbakamıza iştirak 
H•k hanımefendiler doğrudan doğ-
taJ'j l'Oto SiJreyyaya (Beyoğlunda .... L . . - (!) 
Ttıaet başında} ınilrataat ederlerse iş- 1 

Al:isen beyler de bulunmaktadır. 

Foça hadisesine kaymal<amın mil- Afyon komisyonu 
Jet mekteklerine devam etmiyen· 
lerden para cezası almasının . rt11rahhrıımız ı oktryı nezarı· 

Kast&monu, 9 (AA) -
racaatları üzerine serbest fıt 
idare heyeti ile mensup!arı f-lt 
fırkasına kaydedilmişlerdir. il 
l6yetimız dahilinde fırka teşk 
tına memur heyet vazifesirıİ 1 

'İltik fffifttmiıi tetkik etmeJerine ih-
1
1 

tlys~ yoktur. Fotô Süreyya müessesesi 
ın8üba~amıza iştirak içi tie yapmak ',, \ (f) 

zemin hazırlamış olduğu anlaşıl· mııı komisyona bildirdi 
mıştır. Cenevre, 10 (A.A) - Şevket 

lliüiige1irse yapacak, hanımefendileri ' ... ..._ ,-··· 
iiiltlHetftti kurtaracnkbr. \ 1'1 un zam vazifeler 

1 - Foto Süreyya : hesabımıza, mü· \ · · · · A 
sa.bakaya lştirnlc için lazım olan bacak \ nkara, 11 - Bazı idare 
fotoğfafformı ~6kecektir. amir ve memurlarının asli vazi-

f - Foto Süreyya: :Müsabakamıza felerinden başka vazifeler alma-
iştir'ak fçfn ı!trmgeten ötçüjii alacak· larından işlerin aksadığı ve bu-
tır. nun ~nüne geçmek için mühim 

3 - Foto Süreyya: Mahremiyete ri- idare memurlarının munzam me-
ilyet fçfn f>u işle bii' kadin san'atktrr """ muriyetler almalarının men veya 
Uvzlf Mtniştil', R~sttH ve ölçüyü bu ha· (Aşık kemiği) dize kadar, makul bir şekle ifrağ edileceği 
nım alacaktır. F - Dizden bacağın beide niliayet müstahberdir. 

4 _.., Müsabrkİar bacak ölçülerini lenen kemiğe kadar uzunluğu '"''""'""'"""'":"'""'"""""'"'"'""'"ıının n''"'"""""""'~"'"'""'""'"'~"' 

Fuat Bey, Afyon komisyonunda 
T lir1dyenin Afyon istihsalatmdaki 
vaziyetini ve kaçakçılığa mani 
olmak için ittihaz ettiği tedbir
leri izah ederek, Türkiyenin Ce
nevre mukaveles!ne iltihakına ve 
uyuşturucu mevaddın tahdidi 
t>lanına muvafakate amade oldu
ğunu söylemiş ve anca,{ Türkiye
nin imalatçı devlet sıfatile imalit 
teşebbüslerinin tahsisinde muta
lebatınm muhik bir tarza nazarı 
itibare alınmasını şart komuştur. 

mal eder0;k şehrimizden t1lnf 
rakat eylemiştir. 

Japon veliahtı 
şerefine ziyafetler 

Ank ara, 11 (T e!efon) - Baı! 
ya gelecek olan Japon prens. 
Gazi Hz., ismet Pş., Haric• 
vekili ve Japon sefareti tara 
d~m birer ziyafet verilecektir· 

kendileri ;,ılmrş bulunurlarsa. matbaa- ' 'e, zırn gelJyor. Bu da şu suretle yapıla-

Ereğli hattı 
Ankara, 11 - Ankara • f:r 

li hattı 81 inci kilo metroda U 
llllza g" 'nderılmek ilzere Foto Süreyya d - Namı müstear veya isı"m caktır: Y • . .k ı 
:ta lnrakabilirler. Ancak ökünün re· . Bfrrnci safhada kazanan müsabık- enı pous anunu 
simde ve cedve1de işaret edlldı"gMı' gı"bı' . ~u~J~r yapıldıktan sonra bu zar.fı ]arın bize gönderdiği bacak ölo·Ulerinin Ankara, 11 (Telefon) - Yeni mece istasyonuna varmışbr. bır ikincı rf k k t ı " b ı ı· k 1 h üzerinde Çankmdan sonra 
allınmast, bacağni altı noktasının birer .. za a . oyar~ gaze ~ıze hakıkate yakın olup olmadığını kont- uır anan po ıs anunu ayı ası 
l>lrer ölçii1eritrin taj'itt ve tesbit edilme (Musabaka) kaydile gondermek kıfa· rol edebilmek için davet edilecekleri bütün polis amir Ye memurlarım buçuk metroluk bir tunel • 
si JA.zımdrr. yet eder. huırnsi bir yerde, isim1erini müsa- üç dereceye ayırmakta ve maktadır. 
fd!!SİMLERt KENDİ FOTOGRAF- İNTiHAP NASIL YAPILACAK? baka günü ilan edeceğimiz Hanımlar- üçüncü sınıf müdürlere 4 bin M I d_.......,. .... ..._.. k'I 

CiLARINDA ÇEKTiRECEK MÜ· M:fisabakamıza iştirak için mataha< dan mürekkep bir kontrol heyeti müsa kuruş maaı tayin etmektedir. uğ a a H. F. tef 1 
~ABIKLAR MÜSABAKAMIZA mıza gönderileccl< resimler her gün ga bıklann bacak ölçüleri yeni baştan alı Layihada ceza ve mükafata ait heyeti 

iŞTiRAK iÇİN NE zetemizde neşredilecektir. nacak ve gönderdik1eri ölçülerle mu- maddelerde va rdır. Muğla, 9 ( A.A) _ ViliYe 
YAPACAKLAR BlRlNCl SAFHA kaycse edilecektir. mizdc flrka teşkilatına rtıe 

Müsabakamı:taistiraklcinbacnkre- Resimlerin neşri tamamlandığı za- d Müsabakanın nihai kısmını teşkil MLiallinıler ve fırka Manisa meb'usu Mustafa fe1 
simlerini l<endi f~toğ'raf;ılarrnda çel· man okuyucularnnızın rey1erine müra e en bu kontroldan sonra şehrimizin Ankara, 11 - Muallimlerin ve Muğla meb'usu Nuri B~1 
tfrecek mUsabıkJann aşağıdaki Utsed; caat edilerek en fazla rey alacak ba- ~~nı~mrş san'atkarlarının teşl~il ede~e- fırka teşkilatile alakadar olabi- sehrimi:ze gelmişlerdir. Mu 
kaydedilen suallerin cevaplannı işa- cak resimleri ilan edilecek ve bunlar g~ _hır he!et t?rafından birificı ve ikın- leceği hakkında Ankarada umu- ileyhim, içtima eden kaza kO 
ntlerile bir zarf üzerine yazarak ve da elimizdeki Avrupa müsabakaların ~]~~tayın edılecektit. mi bir kanaat ve arzu hissolun• resinde hazır bulunmuşlardır· 
bacak resimlerinin arkaSJna fotoğraf- da esas alınan ölçüye nisbet edilerek ABAKA~!IZIN MÜKAFATLARI maktadır. Muğla, 9 (A.A) _ Vilayet 
hanelerinin mührünü bastırarak gazel"'azetemiz tarafından bir ikinci tasni· it 

1 l Mus~ba~aya iştirak eden ka teşkilatım yapmağa aıe 
temize (İstanbul: Ankara caddesi Va- fe tabi tutulacaktır. Bundan sonra iyi anı~ e endfler~ ı~k safhadıı en çok Manisa mr rıf rr.üdürü meb,u!larrmız bugün mdb 
kıt }'1ltdu "llüsabaka;;) adresine gön· rey toplıyan ve ölçüye uygun olan b~ rey a mış. J'!r~ı be~ıne. . .. - . Manisa, 11 Yakıt) - Manisa teş üllerle temasta bulund' 
dermelerf kifa,·et eder. caklar miJsabakanın birinci safha-nı 2 - Nihaı bırlncı ve il<ıncılıgı kaza- Maarif müdürü Faik Doğan Bey .; ""' k h l 1 b · f' 1 ki d d iare ır. Gördükleri tesanil 

Duak rMiın1erl istenildiği pozda l<azanmış sayılacaklardır. nac~ anım a~ a . irınci ve ikinciliği ter ıan zmite na e i li. 
le alınması hem kolay ve h•m mu"afık 1K1NC1 VE NtHAl SAFHA takıı; edetek yırmı beş hanım efendi- fevkalade memnun olmuf!B ~ • 1e. S ~ f iri er Meb'uslarımız, temaslarına 
olur. Fakat ev.~er~n~.e .terzi met~esi Müsabakamızm birinci safhasmda Vereceğimiz kıymettar hedi 8 l'e Ankara, 11 (TeJefon) _ İsveç ve _!_~m etmektedirler. 
bulunmıyanlar olçuyu hır iple a1abı1ir kazanan mUsabık1ar içinden aynca bir hatıraları yakı d ""t ı ~ ~---
i'e bunu cefrel üzerne tatbik ederek birinci ve bir ikinci intihap etritek la- kuyavaksınız. n a su un arımız a O· Norveç sefirleri buraya ge1diler. Al· ...,. T elgraf haberlerimiz 
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man sefiri lstanbula hareket etti. ıınyıfomı r.dndır. 

mobilsiz yere basmazlar. Enbirinci' - Emin olurı.uz efendi size yü- t~bildiği mertebede nakti nııı1'1 

lokantalardan yemek getirtirler ... rektcn acıdım.. de bulunacağını söyliyerek ıo 
Kumara gelenlerden çoğu parada~ - T e§ekkür ederim madam ... çıktı. 
ziyade bu genç kadın için geliyor- Bunların nerede olduğunu anlamnk - 24 -
lar. Hem fevkalade güzeldir. 0 .nis için elinizden geldiği kadar bana Filesof giri~tiği tahkikatt• 
h_ette de oynaktır. Oğlanın aklı fik yardımda bulunmanızı insaniyet na dair sadre şifa verecek h• 

Y 
. . • l~ n kızd~dır .. Oı:ıun derdinden diva- namına rica ederim... almayı memul ederken büıbii 

ezanı Hiiseyın Rahmı Pi.- neye dönmiıttür... h' l · · ı .. ... d' ' - - .. . • - Anlatılıyor ki bunlar her git- ır eyıcı §ey er ogren ı. 
Madam Ogaglo, ıozlerının kar· t'kl · · · d ... · t" k 'd Çelebi nikahlı bir kadını 

M d y bT ki p . ' d b d"" l . . 'h ı erı yere 18tm egtf ırere gı e- , 
- a anı eger ı ıp te sa ıyor anııyonumdan ıittilderine de çok ıım a at onme erı geçıren ı · ki . ... . . dıktan sonra maiııetin en köt 

k f 
· ld tiy h l' d'kk t d k ce erdır. Beyoglu tımdı yapılan :r J. sanız so ena edıyonunuz.. memnun o um.. arın a me 1 a e ere : h • I I atılmıttı• Amur kumar itt•"" 

· N' • ld Ef d' )" fi d eıapsız yem apartıman ara çok ' , 1 
. - Sıze yemin ederim efendi - ıçın memnun o unuz? . -.. en ı a arınız an ve yü· b" .. .. tü fih arkadaglar .• Artık umulll 

onlar burada idiler Be• gun"" kad - Çünkü onların etrar içinde zUnuze gelen kederden anladımki uyumHu§ r. h 1 . O l kın kenarına çıkmıtlar uÇ 
• :ı ar 1 ld ki babasınız Fakat "I k - er ne a ıse.. narı ara· 

k
• . ·ı N . . .. yatar genç er o u arını anlamı§• · . og anın mı yo sa k . . dog"ru bacaklarını ıalandırJ\' 

var ı gıttı er. ereye gıttıklermı t K I K k kızın pederı misiniz? ma tan yorulmıyacağım... Aılemı· . 
IÖ 

1 
d'J ı ım. umar oynıyor ar.. arı ço lerdı. 

Yeme ı er. namnız bilmiyorum. güzeldir •• Bütün huvardaların gö· - Oğlanın babasıyım madam .. zin üzerin~ bir felaket çökmeden Kumardan iki bin lira 

r--------------.....ızü bu kızın üzerindedir. Burada - O kadar sıkılmayınız. Çol' ke bulmaya ugr.a~acağım ... Bana mua- mı§lar ... Fakat yarın kaybe 
Bu re5imdeki bacakları bir vak'a çıkarmadan gittiklerine der g~tü~ecek bir y~şta değilsiniz. venet vadeamız.. leri muhakkaktır. Bu ıefah 
en mtltena!ip ve en g-/1zel sevindim... Gençlıktır bu .. Belki durulur .. Ha- - Edeyim fakat bu husuıta çok büyük servetler bile dayaıı 

buluyorum. - Kumar oynıyorlar ha? linizi görünce söylediğime pişman ümide kalmamalısınız.. Bir parasız kaldıkları güniİ ıı' 
isim ve adres: -·-········-·····-··········· - Dehşetli efendim. Kaybetmi· o~dum .. Ne yapayım ki doğruyu de Ufak bir ip ucu yakalar yakala- pacaldar? Sirkat, dolandırıcı! 

yorlar. Kazanıyorlar. Bir akşam dım... maz küçük bir mektupla kendisine ticede mahkumiyet, intihar• 
Raaıp Bey pokerde iki bin liradan - Madam siz halden anlar bir ihbarda bulunması için filesof pan bu scyyielere kumar yo!urıd; 

- ···················-·· .. '""····-······--···..-.- ·-· .. •· ziyade aldı .. ne yapayım ki karı kadına benziyonunuz. Bana da a· siyoncu kadına adresini bıraktı. V c dilir •• 
_____________ _.müsriftir. Tuvaleti yüksektir. Oto· cır görünüyorsunuz •• _ muvaffakiyet husulünde kudreti ye ( BitnıeJ'lı 
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Hayvan Borsası Koini eri elediyeyi itham ediyor 
~A~dnı~ıy~e~d~e;.~-------,-,::;::;;;;::;:=::~~~=========;---:~-;:===========j -, 1 Ticaret aleminde : [ Et fiyatları J 1 1 . f l Ezeli ihtilaf - Ad • i Şileli Süleyman --------.......... ...._---' Polis haber erı ---------- ana sergıı 

Bu sabah Beyazıtta ._Z_a __ v_a_ll_ı--:-k-a-d-;-ı-n_. 
asılmıı olacaktır 

Şilede babası lbrahim ağayı 
8ldürdbg0 için Istanbul ağırce
za mahkemesince idama mahkum 
edılen ve hakkındaki karar kat'i
leıerek müddei umumiliğe bil
dirilen köylülerden Süleyman, 
bu sabali saat beıle bet buçuk 
arasında Beyazit meydanında a· 
salmış olacaktır. Ceset, saat ona 
kadar darağacında teşhir edile
cektir. Asılacağı malumu olarak 
aradaki intizar milddetinin üze· 
rindeki tesiri artırmaması için 
hakkındaki kararın son safha
da da kat'ileştiğini yazan gaze
teler, uıulen dün tevkifaneye 
aokulmamışhr. Usulen idam 
mahk fimları asılacağı saatten bir 
buçuk, iki saat evel uyandırıl
makta, kendilerine karar bildi
rilerek son arzuları sorulmakta 
bir vasiyetleri varsa tesbit edil
mektedir. 

Kararın infazında müddei umu
miliği temsilen Cemil B. in hazır 
bulunacağını yazmıştık. Mahke
meyi temsilen de azadan Asım 
B. in baıır bulunması, dün takar
rUr etmiıtir. 

ipi çekecek olan adan dün 
&ğleden sonra müddeiu~umili
ğe mOracaat etmiş, oradan ba
pisane müdürlüğ{\ne gönderilmiş 
yapacağı iş etrafında maluma~ 
ilmııtar. 

Eımer, ortaboylu biri olan bu 
ıdam. koridorda yanımdakilere 
ı6yle diyordu: 

- iki kişiye hacet yok, de· 
dim. Ne olacak? Ben, bu iıi 
Jalnız batıma lAyıkile yapabili· 
rlnıl 

Bu adam, bu 1Ak1rdılan, çok 
10ulıt kanı. bir tavurla s6ylilyor 
•e hatta ...... gOlüyordul 

••• 
lzmitteki dava 
ınünasebetile 

Bir kasap dükkanı 

Niçin pahalı ? 
Hayvan borsasım IAOvetmek 
lstiyen belediyeye g6re borıe 

resminden, borsaya g6re 
be!edıyenin ıhmalinden 

Hanvan borsasının lüzumlu olup 
olmadığı son zamanlarda ali'lkadarlar 
arasında münal~aşalarn sebebiyet H'r
mektedir. Belediyenin fikrine güre 

hayrnn borsası \'aridatile yalnız me
mur maaşını temin eden bir müesse
sedir. Belediyenin bu müessese); Jiiğl 
ederek yerine şimdikinden bambaşka 
bir borsa tesisini tasavvur ettiği ya
zılmaktadır. Bu bôrsada muamele 
diri hayvan üzerinde defil et üzerinde 
olacaktır. 

Bu husus hakkında mütaleasını sor 
duğumuz hayvan borsası umunıt kati. 
bi Vahit B. bize dedi ki: 

- Et fiatlarının yükselmesinde a· 
mil olan borsanın aldığı binde dört re 
sim değil bilhassa mazbaha resmidir. 

Belediyenin idaresinde bulunan mez 
bahanın aldığı muhtelif ve mütenen i 
resimler bizim aldığımızı kat kat ge. 
çer leonun beş on misline kadar çı· 
kar. Etin pahalılaşmnsrnda amil olan 

bu yüksek resimlerdir. Zannetmem iki 
borsanın lağ\"ını belediJ e kararlaştır
mıı olsun. Bu daire ötedenberi böyle ar 
zular izhar eder. 

HayVan ticaretinin mahiyeti uzun 
uzadıya tetkik edilmeden böyle bir ka
rar verilemez. Böyle talepler her hal
de ciddi tetkiklere istinat etmiyen ba
zı arzulardır. Esasen belediyenin bor 
sayı 1ağvetmi)e salahiyeti yoktur. Bor 
sa haY°' an satışlannın kontrolü de-

DGn lıtenbul ikino' 0 h mektir ki bundan sarfınazar edilemez. 
k ı eza mı • lk.d h' 
emeıinde Atır Pt k k 1 e ırde bu nakarat tekrar e-
N . ' •Jmı ım dilir. Hir b" • t tk'k h 1·· w. urı 8., laerber A'i IE:f. tahit dir. ~ m e ı ma su u degıı. 

sıfatile dinlenildiler HUkOmet mesele>·i toptan halletmi§ 
bmit mahkemesinde rü'yet tir. Bunlar'bor88 tesis edilirken uzun 

edilen lzmit val'si Eşref B. in uzadı~a ve etraflıca tetkik edilmiş ve 
« Yann» gazatesi sahibi ve baş o~a gare en muvafık olan bugünkü oe
mubarriri Arif Oruç ve mes'ul k~l bulunmuştur. BugUnkU toptan et 
IDOdiirü Süleyman Tevfik beyler fı~tıa~ koyun eti kilosu 26 ile 29, ke~I 
ıleylalndeki davasında lstanbulda etı 27 ıle 28, sığır eti z; ile 40 kuruş 
istinabe auretile bazı şahitlerin arasında tehadüf etmeketdir. 
dinlenilmesi takarrOr etmiıtir. Toptan bu fiatla satılan etler bele. 
Dün lstanbul ikmci ceza mah- diyenin kontrol vazifesini ihmal etme. 
kemesinde 23 üncü fırka kuman· si yüzünden pahalrya gatıhyor. Top. 

danı Aşir Pı. ile Dr. kaymakam t.an fiatı 29 kuru!l olan etlerin nfhavet 
Nuri B. ve berb~r Ali Ef. dinle· 40 kuruşa satılması icap ederken. 90 
nllmittir. kuruşa satılıyor. İhtikar vardır. E· 

• Aşir Pf., eski emı'r zabı"t'ı olan tin pahalılaşmasına sebep muhtek" J 
b \"e beledi"edir. ır er ır yüzbatının Yali hakkında bir .... .__
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. everan eye iğini, taYiaya idama bedd bır bahriye binbaşısının ismi de 
kırııtırılmakta olduğunu söyle
mesi Ozerine üuü bahri kuman

~~~ -~ekili ~ıfatile alika göster· 
ii~ı, tabkılcit yaptırdığını ve 

tahlnkat neticesinde bunun bir 
"ded' le d 

• 
1 o u hududunu geçmedi· 

r.~ .•ılı, eaaıı var gibi g6ıllkme· 
•gı •• esasen bu işle münasebeti 

:labılecek bir binbaıı mevcut 
dl~, olınadıiı,, neticesine varıl
ıaını anlatmııtır. 

~aymıLram Nuri 8, böyle bir 
~adııe~in varit olmadıamı, ber-
er Ali Ef. de hiç bir malQmat 

~lmıdıpnı ifade etmişlerdir. Js. 
tınabe nrakının lzmite iad . 
karar •erilmiıtir. eaıne 

Katilden maznun Battal 28 
w t 

sene agır hapse mahküm 
edildi 

. lstan~ul ağırceza mahkeme
smde bır miiddet evvel Küçük· 
pazarda ika edilen cinayete ait 
davanın rü'yeti bitirilmittir. 

Bahtiyarı öldürmekle maznun 
Battal, ceza kanununun 450 inci 
maddesi mucibince idama mah
kum edilmiı, fakat 18 yatını 
tekmilleyip 21 yaşını ikmal et
mediğinden ceza 24 seneye tah· 
vil olunmu§lur. Sabıkası da na· 
zarı dikkate alınmak, suretile 
cezaaı neticede 28 seneye çıka· 
r&Lmtbr. 

Bir mütekait, karııını bir 
vehim yiizilnden vurdu 

ve teslim oldu 
Evelki gün tam saat on atlıda 

Kadıköyde Ibrahim ağa çaymn· 
da bir cinayet olmuş, Acıba· 
demde Esat paşa sokağında 16 
numaralı evde oturan 53 yaşla· 
rmda mütekait yüzbaşı Yusuf 
Hakkı bey 33 yaşlarındaki ka~i
sı Hidayet hanımı tabanca ıle 
vurmak suretile öldürmüştür. 

Yakanın tafsilatı 

Hakkı B. zevcesi Hidayet ha· 
nımı, biri 1 O diğeri 5 yaşlarında 
iki km ve 7 yaşında bir erkek 
çocuğile beraber Eskişehirde 
bulunan kain pederi Haci Meh· 
met efendinin yanına gönder· 
miye karar verdiğinden vaka gü· 
nü saat on beş buçukta bera· 
berinde getirecekleri eşya ~le 
çocukları tanıdık bir arabcı ıle 
Haydarpaıa istasyonuna yollamış 
kendisi de zevcesi Hidayet ha· 
nımı alarak tarlalar içinden is
tasyona doğru ilerlemiye başla
mıştır. Bu suretle istasyona doğ
ru gelirlerken tarlalık içinden 
ve yüz metre uzaktan geçen iki 
erkek Hakkı beyin gözüne i· 
lişmiş ve kansına hitaben: "Bak 
bunlar seni takip ed;yor ve mut
tasıl sana bakıyorlar,, demiş, se· 
bebini sormuştur. Kadın da: "Ca· 
mm niye takip etsinler, onlarda 
bizim gibi yolcu, bakmalarına 
ise mani olamayız yal,. demiştir. 
Karısının bu cevabı üzerine Hak
kı bey tabancasını çıkararak 
zevcesi Hidayet hanımın batına 
birkaç defa vurmuş ve mütead· 
dit yerlerinden yaralamıştır. Fa· 
kat bununla kanaat edemiyerek 
kadının üzerine bir elde ateş et
mit, namludan çıkan kurıun bi· 
çarenin karnından girmiş, arka· 
sından çıkmıthr. 

Hidayet hanım aldığı yaranın 

tesirile yere düşünce Hakkı B. 
doğruca lbrahim ağa çayırı mer
kezine giderek teslim o!muş, ta· 
bancasmı da teslim etmiştir. 

Yaka mahalline derhal yetişen 
polisler henüz ölmemiş olan Hi
dayet hanımı Tıp fakültesine 
kaldırmışlardır. Hidayet H. evel· 
ki gece saat 24 te ölmüttür .. 

Polis istasyonda araba Uzerın
de baba ve analarını bekliyen 
çocukları da Kurbağahderde Ik· 
bal mahallesinde oturan Hakkı 
beyin hemfiresi Zehra hanıma 
teslim etmiıtir. 

Y apbğımız tahkikata nazaran 
cinayetin sebebi boş bir vehmin 
tevlit ettiği kıskançlıktır. Hakkı 
bey, zevcesi Hidayet hanımdan 
senelerdenberi şüplielenmelde 

ve kendisine hiyanet ettiğini iddia 
etmektedir. Bu hususta mütead· 
dit komşularından zabıtaya şi· 
kayette de bulunmuştur. lFakat 
zabıtanın tahkikatı Hidayet ha
nımın namuslu bir kadın oldu· 
ğu ve Hakkı beyin iddiasının 
bir vehimden ibaret bulunduğu 
neticesim vermiştir. 

Mıksetlerı anlatıldı 

Brül\sehie, Pal'lfımentolar kongresin 
de bulunan murahha ]arımızla Fa-an
sız murahhası Mös)ö (Bonfi( arasın· 

da şayanı dikkat bir muhavere olmu§, 
Osmanlı borçlan me\ zuu bahis olurken 
Fransız murahhası demi tir ki: 

"-TürkiJede Lozan :ruhu h:ıkim ol· 
dukça bizden mali tel:)hilut beldcnnıeme 
ildir .. 

Dünkü içtimaa riyaset eden Hamdi B. 

'Tapurcular rekabeti 

13unu menetmek meksadile 
ticaret odasındekl içtimeda 
bir kanun projesi he zırlandı 
Ticaret Odası deniz ticareti 

komisyonu dün öğleden sonra 
Ankaradan avdet eden liman 
mUdürü Hamdi beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Hususi vapur kumpanyaları 
mümessillerile Seyrisefain işlet
me müdürü Burhanett:n beyin 
ve bazı tüccarların iştirak ettiği 
bu komisyon vapurcular arasında 
ötedenberi mevcut ihtilafa bir 
nihayet verecek olan men'i re· 
kabet hakkında bir kanun projesi 
tesbit etmiştir. 

Bu proje ticaret odası mecli· 
sinde müzakere edildikten sonra 
iktısat vekaletine gönderilecektir. 
Tesbit edilen projeye göre tari· 
f eyi tanzim ve vapurlar~n sefere 
kabiliyeti olup olmadığına karar 
vermek ilzere bir komisyon teş
kil edilecektir. Üçü tüccar, 
üçü vapurcu ve liman şirketi 
müdüründen teşekkül edecek 
olan bu komisyon liman şirketi 
müdilrUnUn riyasetinde toplanacak 
komisyonun te"sbit ettiği fiatlar 
ayrıca iktısat vekaletinin tasdi
kine vazedilecektir. 

Projede bu komisyonun tesbit 
ettiği navlun fiatlarmdan aıağı 
ve yukarı fiatla yolcu ve eşya 
kabul eden Yapurcu}arı Ve eu a· 

farın veznini yanlış haber ver~n tilc
carı tecziye edecek mahıyette 
bazı kayular da bulunmaktadır. 

Darülfünund , 

Müderris muavinleri 
Fen fakültesınde mühim 

kars.rlar verildi 
Fen fakültesi mec isinin dünkü 

içtimaında fakülteye alınacak 
daimi mllderris muavinleri için 
yeni kararlar verilmiştir. 

Bu karar mucibince eski kayıt-
lardan başka bu sefer muavinli
ğe talip olacakların iki sene ayni 
dersin asistanlığında bir sene de 
staj muavinliğinde bulunarak 
liyakatinin tetkik edilmesi ve 
Avrupada doktora yapanlarla 
liselerde laakal iki sene mual
Jimlikte bulunanların asistanlık 
müddetinin tayyi suretile mua
vinliğe alınmaları esastar. 

Bu karar DarUlfünun divanı· 
na da teklif edilecek ve Darülfü
nunun terakkisı namına bütün fa

kültelere teşmili istenecektir. 
izzet Beyi ihtifal 

Talebe müfettişi iken Avru
pada vefat eden kıymetli mü
derrislerimizden Mehmet izzet B. 
in hatır&1ını taziz için dün Da
rülfünunda bir ihtifal yapılacaktı. 
Fakat konferans salonu tayyare 
piyankosuna tahs's edildiğinden 
Perşembe gününe tehir edilmiş· 
lir. 

lstenbul sanayi birliği 
iştirak edecek 

Adana Sanayi Birliği 23 Ni• 
sanda on beş gün müddetle 
Adanada bir yerli mallar sergili 
açmağa karar vermiş, lstanbul 
fabrikalarının da bu sergiye it· 
tirakinin temin edilmesi için ıeh
rimiz Sanayi Birliğine müracaat 
etmiştir. 

Dün bu münasebetle Sanayi 
Birliğinde bir içtima yapılmıftır. 
Bu içtimada Adananın Suriye 
ve havalisinin transit merkezi 
olduğu ve cenup vilayetlerimizle 
olan irtibatı nazarı dikkate ah• 
narak oralarda ne ıibi mallann 
daha fazla satılacağını tesbit et• 
mek ve sergiye daha lazla han· 
gi eşyanın gönderilmesi hususun 
da bir karar vermek üzere tiç 
kişilik bir heyet teşkil edilmiıtir. 
Bu heyet mesaisini bir hafta 
içinde bitirecek ve verdiği ka· 
rarı pazar günkü içtimada umu• 
mi heyete bildirecektir. 

Konğreye hazırlık 
Ticaret odası idare heyeti bu 

gün toplanarak bu ay nihayetine 
doğru toplanacak olan oda kon· 
gresı ruznamesini tesbit edecek• 
tir. 

* * * 
Bahc1vanlann dtrdi • 

Dün intıhap vesııesile toplanıp 
temennilerde bulundulır 
Bahçıvanlar cemiyetinin idare 

heyeti intihabatı dlin yapılmıı 
ve Ali, Davut B. lerle Rıza, Ka· 
ra Ali, Cemal efendiler ve Os· 
man B. cemiyetin ~ -1chıre 
heyeti azalığına seçlhnişterdh'. 

Ankarada toplanan Zıraat kong• 
resine birmurahhas göndererek it· 
tirak etmiş olan bahçıvanlar dün 
intihap münasebetile cemiyet 
merkezinde toplanmışlar Ye hll· 
kumetten bazı ricalarda btılun
mağa ve müzaheret islemeğe 

karar vermişlerdir. 
Bahçıvanlar masraflarını koru

yamadıklarını, emekleri muka· 
bilinde hemen hemen hiç blrteY 
elde edemediklerini söylemekte 
ve buna sebep olarak ta isken• 
deriyeden yaf sebze ithalini g&ı· 
termektedirler. 

Bahçıvanlar yetiştirdikleri seb• 
zelerin konserve halinde de sa• 
tılması lizımgeldiğini, halbuki 
memleketimizdeki konserve fab· 
rikaları mamulatının çok paha• 
lıya mal olduğundan harice ib· 
racat yapılmadığını bu yüıden 
kendilerinin de ellerindeki seb
zeleri satamadıklarını söylemek
te, bu hale bir çare bulunması• 
nı istemektedirler. 

Müteferrik 

Japon inıparatorunun 
biraderi 

Zevceıile birlık1e bugün t•h· 
rimize gelmeleri beklenlıiyor 

Japon imparatoru Hz. lerinin 
biraderi Prens Takamatsu ve 
zevcesinin dün "Semiramis" va• 
purile lsanbula gelmeleri bekle
niliyordu. 

Korent kanalmm kapanma• 
dolayısile seyahat bir gün teeh· 
hüre uğramıştır. Prensle zevceai
nin bugün Istanbula gelmeleri 
beklenilmektedir. 

Bir talep ve bir ret 
Yarın Ilnşmuharriri Arif Oruç Be1 

l\endisinden damcı olan znhn İzmit 

vaJ' i olma ı haseblle nakli dava etlep 
tmi tı. l\fuhkemei tem)iz bu talebi red 

detrniştir. 



'etkik Seyahati 
YAZAN : Umer Rua 

" Sıffın ,, harbi nasıl vuku bulm.._ 
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Fahrettin Pş.nın beyanatı ıı-H-AR-IC-İ -HA-BE-RL-ER--.ıı·rıaisarvekAktiilcTez.mn-= -
c u Fransa bütçesi 11 tarafı bınncl sayıfada ] yapılması kuvvetle mubtemcldır. 

Si nuntakas d B k Pari , l O(A.A.) - Maliye encüme· 
• 

1 ır. u umandanlar ma- Şeh Apturrehman Samı· Efendı· halh~de .~örd~kleri lüzuma \'e ihti)a· ni umumi mazbata muharriri bu sene 
ca gor.e. orn ıdare kararnamesi ahka- kimdir? bütçe i hal.kındaki mazbatasını bitir· 
mını vılayetlerJe görüserek tatbik eder Manisa, 11 (Vakıt) - Istanhul- 1 miştir. Uu \esil~adan anlaşıldığına gö 
)er Bu h t d t . ·ı Ş h A h re veni sene bu'"tce.~inin vaı·idat kısmı . usus a Jüzum görürse a. vrı- an ge men ey pturra - _. 
~ d b cnciirncnce :::.4:>7.ooo.ooo ve masarif ca ucn en e isti1.an ederler · man Sami Efendi Alaşebire, ., 
Örfi id · ~ı0.351.000.000 olarak tesbit edilmiştir. 
. .are rnıntnkasının tevsii ,e oradan da Kulaya gönderilmiştı·r. 

bu ıdaren d'ğ Varidat fazlası enciimence de hükumet 
. ın 1 er bazı ,·ilayetlere tef;. Bu Şeyh aslen buralı olup Ye-

lllill menubahis değildir L" ~ tarafından verilen lftyihada gö terildi 
.rifltirse h"kA • uzum go· men kadısı Asım Beyin og· lu, ği gibi 106.000.000 dan ibarettir. 

. . u umet böyle bir karar ,·ere-
bıhr. vaktile lstanbulda (Rebap) ve Batan. ltal)1an tay31aresi 

». tv ANI HARBiN MüDDETJ (lslam Salon) mecmualarını çıka-
D Rio de Janero, 10 (A.A.) -JeneraJ 
ıvanı harbin faali .. ·eti mu··ddetı' bı'r ran merhum Cemal Nadir Beyı·n B 

.)'d _. albonun kumandası altında bulunan 
a rr. Du miiddetin temdit edilip e- de kardeşidir. ltalyan deniz tayyarelerinden biri Fer 
~Jmfyec:eği hakkında şimdiden bir sey lzmir, 11 - Tahkikat evrakı nandode Noronhadan hareket edcce~i 
80l lenemez. Bu husus mahkemenin o· h 
mes.ıisine tabidir. ıvam arp müddeiumumiliğine esnada kapaklanmış ,.e batmıştır . .MÜ· 

Mahkeme bugünlerde faalivcte baı:ı- verilmiştir. Müddeiumumi iddia- rettebat kurtarılmıstır. 
Uyacaktır. Menemen halkı~rn irti:a namesini hazırlamağa başlamıt· J7Q kişi toprak aff1nda 
hAdiaesiJe derecei alakaları mahkeme hr. New York, ı O(A.A.) - Guayaquil-
tahkikatı neticesinde beJli olacaktır. Şeylı Esat ve oğlu den gelen bir habere göre, 170 kişi bir 
Yalnız malüm olan cihet Mdiseyi bazı Divana harp tahkik heyeti dUn toprak cökUntüsü altında kalmıştır. 
kfmeelerin alkışlamaları 'e te \ikkar şeyh E t ·ı 1 Bunların ekser1•51• ... 01 tamı·rı·ne çahsan bir vn · t . . sa ı e oğ unu isticvap ,_. • 

zıye almalarıdır. Yalnız bunla- t t H işçilerden ibarettir. 
nn 1?iktarı ve kimler olduğu mahkeme e m•f ır. er ıkisi de mühim if-
tahkıkatı neticesinde belli olacaktır. faatta bulunmuşlardır. Diğer Anna111da asiler 

Her halde ortada çok çirkin bir ha- mevkuflar da isticvap edilmekte· Paris, 10 (A.A.) -Annamın şimalin 
k~t vardır. Memleketin temiz ,.e dirler. de Songloc köyüne 6 bekçi ile birlikte 
milun;vevr bir ya, rusu bircok gözler ö- Şeyh Esadın evinde bulunan teftişe giden Annamh bir memur 70 
ıı n e boğazlanırken hali ın bunu ı ur k kadar asinin hiicumuna uğramıştır. 
tarması çok mUmkün<lü. Fakat kurtar Şt.yh E evra Memur ile bekçilerden altısı öldUrül-
mnk tetebbUsUnde bulunulmamıştır sadın evinde buiunao muştur. ve Song nehrine atrJmrşlnr-

TENEVVOR EDEN BiR NOKTA e~ra~ın ve me tuplarm ele mü- dır. Va! a mahaJline aJclacele gönde-
DAlIA hım 1P uçlnn verdiği söyleniyor. rilen bir devriye kolu ilsilere ateş ac-

Fahrett!n Pş: merhum Kubil:'lyin irticai zihniyetin şümulü teey- mrştrr. Bunlardan birçoğu ölmüş ve 
:hbadleji hadlsesı. ha~kında da izahat- yüt ediyor. Muhakemen n m "bim yaralanmıştır. 

u unmu"- Şımdıye h.nda · · fh 1 H · k 
etmemlw bazı ,~ r l'lfı rır sa a ar arzedeceğini tahmin et- zntte bı'z·tay3·,ar:e azası ... ma um at \'ermi tir M k .. c1 ~. • 
lftm olduğu üzere l\ubiJ" B · ~- me guç egıldır. Bugün hay- I.ondra, 10 ( ~.A.) - Ha,·a i~leri ne 
mahalline bir mnn"'a .ay 1 • 'a~ a dutlardan yaralı olarak yakala- znretine gelen bir hıılıere nazaran Hin 
tL ş· t>• n !er e geJm:ş. M 
. ımdflc l adar ten \"VÜr etmi n.:n ehmet Zeki ile mrık- di.:.tnnda Rif&.Jtur<la bir bonıbar<lı· 

:ihet .bu ~S~(erlerin niçin müda~a~~ tul dervİf Mehmedin amcazadesi man tn~yaresi yere düşmüştür. lçin-
tmedıkler~ ıdi. . Bedavaki Hasan, Nalıncı Hasan de bu unan iki ki i telef olmuştur. 

Fahrettan Pş dıyor ki• , Al ' p f [ k b [ ( d' 
- Şehit Kubilay B Ür . . 'ey 1 ımet Sdmi isticvap edil- 8 fOn ar 8 ll e ll1e Z 

ilkte t · m rezesde hır dı r 
:ılimden döneri en ke d' . • E., en, 10 (A.A.) - Ruhr hu'Zası 

vak'anın cereyan etti i m l d n 
1 ~e Şeyh Esadın hastalığı devam ltömiir madenleri ihtilılfını tetkik eden 

mcs~ cmredilmi , tedip cdile:;ka f~- ~lmektedir. Vahi:n değıJdir, teh· ıhakem, bu nl{ m karannr ,·ermiştir. 
Mdıse de•il sndece dağıtılacak bir ~~~ lıke ihtiyar o'masındandır. Amele ~icretJcrinin yüzde altı nisbetin 
ce mu olduğunu zanneden Ip b'ı · Ahalinin si ahla~·ı t de tcnzıl ('dilmesi şeklinde verilen hu 
& b h \ u ı ay • op.anıror 1• b 1 d'l 

Ye ıı ususta ayııc::ımaltlrn, t t . lzmir lO _ H .. kA M .arar patronlar tarafından ka u e ı -
rilmemittir. Had' . a a 'e· , u met ene- mcrni tir. 
da buluna k ıse mahallıne :Hının- men mıntakasında ahaliyi silah· 

Ulsunnınu ~ı8:C:~:t~:'::ıi~:n a;~ı~~:k Jarmı tcsl'me davet etti. Ayın Cezayirde veba 
B. aakerl sokatın iteds' d • b u' Y on beşine kadar mühlet verildi Co tantine, 10 (A.A.) - Eyalet da-
eetwlretıe llerJemi• ve seınhel ıraka~ak Şimdiye kadar 50 100· bilinde birkaç veba valt'ası görülmüş-

Anlı ara şehir civ,. rın da
l i teşçir saha ında pşa e
dilecek olup 42612 lira. be
deli keşfi bu unan büyül' 
havuzun inşa ı b·r talibe 
ilıale edilmek üzere ka
palı zarf u§ulile münaka-
saya çıkarılmıştir.Müdde
ti münakasa 1 1 931 tari
hinden 22 1 931 tarihine 
kadar yirmi bir gündür. 
Evrakı fenniyesi ve projesi 
Vekdlet muhasebesine ve
rilecek on lira mukabilin• 
de telsiz teleraf civarında 
enstitüler inşaaiındaki hc
yeö fenniye tarafından ve
rilmektedir Zarflar25 t 931 
pazar Qünü saat 15 te ikh.
sat vekft eti ziraat müstc
ş rlı~ı kısmında komsiy,:on 
tarafından küşat olüha
caQı ilin olunur. 

--ıa ih ~ J ere dagıJ. mavzer t•· 1 w • d . . tahk.k 
,..._ nnı tar etmi tir Bu tabanca b'r ok f k h .. 1 A ur. lastalıgın sırayet aıı-esı ı 
~,~~rin,efiuhl~ D .cn~a t 1. d'IJ Eşe u.umcle ~ilm~~~emm~cllim~ah~ted-ha••••••••••••••••••••••••••~ 
frnda Ye askerleri zabl~ ·e~n ctra. ı::ı m e 

1 ı.. mre rağmen si- birleri alınrnıcıtır. 1\lüessif bır ölüm 1 Jandarma ımaıAthanesı 
ı&cak surette bir h lk rın n ayı- arını tesl m etmedi deri an- Ü lldnıarı 
lanmışlardır. a a eklinde top. laıalanlar o'uru dıvanı harbe stat Hüsevın Kahmi Gazeteci arkadaşlanmızdan Esati•-------------·-~ 
•• !llAh Hftlerf duyuJmıya başJand _ verileceklerdir. Köylüler de si- Bey Mahmut Be};n pederi sabık şurayi dev Jandarma kıtaatı ihtiyaca için 
.-ıan sokak 1,.1 d b rgı lihlar t ı ıet azasından Mahmut Nedim Paşa dün 2000 çift kundura kapalı zarf 
-k tedarik ~ n e uıu.nnn aslter :fi- . ını es ıme mt:cburdurlar. Geren gün rahatsızhgv mı haber ğ d 
r- etmeğe it S lahl Y müptela olduğu lmlp hastalı ın an usulile mubayaa edilecektir. Ml-
konaf.rnda h 1 g nuş. hükumet 

1 arın teslimi emri lzmir verdigu im 'z üstat Hüseyi_n Rahmi 
u onan Jadna ı civ d lmrtulamıynrak vefat etmiştir. Cena- nakasa 1-2· 931 tarihine mUsadif 

danı dn telefonla imdat 1• ~~a. ~ım n- arı~a a teşmil edildi, Karşı- bey n iyiliğe yüz tuttugv unu mem· zt>_s·ı bugu"n Kızıltoprakta Ihlamurdaki G 
d .,;mı tar nu yaka J:ı 1 cumartesi gUnü saat 14 te e-

esnıı a evinde bulunan ı a · b ~<.:arması o civarda silah nuoıyetle haber aldık. Üstat da- lıane inden kaldırılarak Karaca Ah-
teJefonla civardan imd"t )miaka~ ~n ta arrısınc memur ed Jmiı::tir. l f d'I d kpaşada jandarma imalathane-
n d stemı tır Yen· b' -.; ıa henüz yatağını terketmemekle metteki aile makberesine de ne 1 e- . d 1 k Ş rt un an son ı · ı r ta k t k sın e yapı aca hr. a name 

' ra 
0 

anmnlumdur Y rı 8 
C' f e d lci beraber şiddetli rahatsızlığını at- ccktir. Allah ailesine sabrıcemil ihsan imalathanede mevcuttur. 

)andıktan. sonra cnmie çe .il~iş h~~:: lzmir, 10 - Akhisarda U§Şaki JaJtmrs bulunuvo·. buyursun. -
tan ~iç. lcım,c 1 endi ini l.uı·tarmak te. namı altında b'r tarikat mevcut 'k'şinaslanmrzdan Jstanbulda sabuncu zade Memhet 
tcbbusUnde b ılunmamı , feci h:idise olduğu tesbit olunmı• , y Adana bavausıncie ilkbahar! § Kı)mcttaır ~1~

81 1 
ve musiki mu- Şal.ir ve mahdumu mUessesatı Ulrll 

vuku bul t l ş ur. apı- bayat m~Lt p --rı ısan 1 • • t' hi d h ti mu ur. an tahkikat · . Anado!unuo ekser yerlerinde . .d B h "z anomm şırke ı sse aran eye uma .. 
F AH RETTiN p \ŞA y A REFAKAT rikat netıcesınde bu ta- havalar soğumuştur Yalnız ce- allimi Mehmet Ah ~er~ u: ide e::ı~i miyesi 11 şubat 931 tarihine mflsadif 

. ~ahrettin Pş. ile birlil.te idarci Saclı~ mle~sup oldukları anlaşılan . . • • • . • pek genç yaşında o ugu a çarşamba günü saat on altıda şirk• 
örfıJc Knıarg.lhı hc>etinden bazı ze. - ' • ~tf~llab hoca ve Halil nup vılayetlerınde bır ılkbahar ggün vefat etmiştir. Son derece ha~uk tin Knntarcrlardal<i merkezi umumly• 
vat ta lzmirc hnrcl et etmi terdir. Ilu ~~lu ~amıl ısminde üç kişi tev- havası vardır. Ankara rasat mer- ve nezih bir zta olan merhumun aıle- <ıinde fc\kalade olarak içtima edecetbı 
:vat. a~ır müşavir knymal,nm l\flinür b~ eJıleıek Menemen divanı har- kezinin raporlarma göre Dörtyol sine \'e kendisini seven biitün arkadaş· elen nizarnnamei dahiliyenin 24 ünctl 
~~vını füdemli ) iizbası füimil emir ıne sevkedıJdiJer. Adana ve Silitkede hararet 21 ıanna taziyet beyan elleriz. maddesi mucibince hissedaranı kiramın 

za ıtt .Nuri be.} terdir. ' Bugün Arapaki 0 • l H- . dereceyle 26 arasındadır. saat l l de asaleten ve gerek nkaleten hamil ol· 
""·Gazeteciler Fahrettin Paı::~ 1·ıe g" nin evinde tah . g u useyı- B k b l E k. Pazartesi akşamı duklnrı hi c senedatını ye' mi içf m~ ·~ilikten r- o- b. arrı)at yapılmış una mu a i Kayseri, s ı- 1 d A 1 p · •. .. . 
keıı va ıs nra led? ederek ayrılırlar ır şey bulunamamıştır M k şehir Çankırı gibi yerlerde ha- Beyoi un a yna ı asaJ yamn· dan J,ı~knl on gu~ e,·el şırket veznesJ..; 
ita t Pura gelmıs olan Mühriban hadise e d • er um raret bire kadar inmiştir. cia Kutuda Darülbedayi san'at- n~ teslam etm~lerı ,.e muayyen o'aa 
nı u !Ianım i minde genç bir Bunun ksnasın a yaralanmıştı. ··-·-··-·-·· •=·-·----- karlarından Hazım B. tarafından gun ve saatte ıçtimada hazır bulunmlıf 
anını Örfi idnre ümirine "akl H a rabası olan Arapakı anlaşılmıştır. Bunlar bazı ifşaatta KARAGÖZ oynatılacaktır. ları ilan olunur. 

11111 ve §U .. J J J aı;;. asanın F o h d b ı b d Ruznamei müzaı~erat al etnıı ti ~zere mu,affakıyet temen haldar ld ~a a isesinde met- u'unmuş ar ve u meyan a mü· 
_ .. ş r. o ugu anlaşılmıştır. mühim vesikalar da elde edil· Cemal Sahir tems:Uerl ı - Şiı'ketimizin mu rakibi ReC8ll 

Iannı g~:ın h~~ised~n. bütün vatandaş- E~ki!eh rde ü9 tevkıf miştir. Bu sah günü akşamı Ferah Beyin vefatı dolayısile yeniden b 
IUfatfJe \d mutee sınm. Bir türk kızı Eskışebir, 11 - irtica h d. Kukağaçtada te.vkifat yapılmıştır. sinemada, ilk defa olarak murakip intihabı. 
dertın... ze muvaffakı.>et temenni e- ~le. ala~adar ol~ak töh~:~~~ Bunlar Şeyh Esat namına icrayı s.R ŞOFÖRÜN c'NAYETI ı t:ınbu_l _b-eş-iı-1c-i -i-cr_a_m_c_m_u_l_uğ._ıı_n_da-n:-

JaEHRIMtznEKt TEVKlFAT ~kı~ehırde üç kişi tevkif edil- faaliyet ettikleri anlaşılan Sati • En büyük facia Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
keresı nisadan gönderilen ihzar müzek- mıştır. Bunlar manifaturacı uzun oğullarından İmam Mustafa oğlu merhum o'up açık artırma ile 
wııf ,_ • mucibince lsatnbuJda Muhitt' Rıza, manifaturacı hacı Abd Mehmet, Mehmedin kardeşi Ta- OSKÜDAR - HALE paraya çevrilmesi mukarrer bu-
,ç., •aamınde biri d n h ur- l 
lznıı,e gö d 

1 
?h? lakalanmış. dün ra man Ef. lerle gene manifatu- bir, damadı Bergamalı Bülbül Sinemasında Altın Çılgınlığı ve Sahra unan iki altun sigara tabakası, 

M .. 1.. n eri mı fır. recı Halil ağadır zade Mehmet Celildir. Bunlar Tı' :ıuosu Her gtin giındüı 3 te gece iki pırlanta ve platin kadın ytl• 
uulttln efendin' E ·· .. Akh • J l 

turduj,ı teYh Esat ın r.enkoyunde O· ıarda tevkıf edilenler Menemene ıretirilmişlerdir. Mus- 9 da Cuma günleri 2 de 4 le gece 9 züğil ve bir altın tel çantaıı ve 
t&nlftıfı anıa .. ı dendıle Yakından ıfteatta bulundular lafa lbrabim, rufai tarikatini da gelecek porgram Çam iç bir platin broı ve 84 incili b r 

B r mıı:ıtrr. 1 . 10 A 
'rada h•ekata tevkif t ımır, - kbisarda tahr·kıt ihyaya çalıştığı ve bunun için gerdanlık mücevherat 19-1-931 

•lftrr. yapılma- pr?pagandası yaptıkları için tevkif muhtelif köylerde propagandalar Z A y I L E R pazartesi günil saat on Bçt:n 
iLK MUHAKEMEDE edılerek Menemene sevkolunan yaptıiı anlaşılarak tevkif edıl- Kamyonetimin 3368 numarayı itibaren satılacağından talip o-

Me9emen, 1 l (Vak t) 0 . Ha hl oğlu Hüseyin, Hafız Hasan miştir. lbrahim Menemene getiril· havi plikaaını zayi ettim. Yenisini lanlann yevm ve saab mezk6rda 
.,_. fıarpte ilk ıafb

1 

d - k ~ bakkal Raıjt ve Laz Mustafanı~ mittir. lzmirin Narlıdere köyünde yaptıracağımdan eskisinin hnkmü Sandal Bedesteninin mücevherat 
ll9du -...... ID~ ır. lat~nbuJ Eyip nakti ıehyi Abdül- yakalaomlf olan Şeyh Seyyah yoktın. subesinde hazır bulunmalan illa 

emeaı halim efeDd.iııia miiritleri olduju ytiçvaptan aonra ıerbeat bırakıldı. Eyup Tuğlacı Mehmet Sabri olunur. 
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Mürit erini l(Öpek gibi bagırtan, genç kızla-
rın ırzlarına geçmekle onlara kuds;yet bah

şettiğ"ne cahi halkı inandıran adamlar 

Uzun müddet şark \'İlayetle
rinde dolaşmış ve buralardaki 

eyhlerin ve dervişlerin ahvalini 

yakından tetkik etmiş olan bir 

ıat ile görüştUk. Bu zatın bize 
Yerdiği malumat arasında ' çok 

ayanı dikkat no talar vardır. 

l3u rna!fımat şunu gösteriyor ki 
şeyhlerin memlekette yaptığı 
manevi ta1ıribat maar'fçe nisbe

ten geri olan } erlerde ve bil· 
hassa şark vllayetlcrimfzde hiç 

bir hsvsalanın alamıyacağı dere

cede dehşetlidir. 
Hali kazırda Iran dahiline fi

rar etmiş olan Seyyit Taha İs

minde bir şeyh on be' yirrni 
ıene evvel erk vilôyet!erimizde 
büyük bir nüfuz kespetmişti. Bu 

adam kendisini ha~a bir Allah 
gibi tamtmıştı. Nakşibendi 1-iol

larından birine mensup oh:n 

Seyyit Tabanın mürıtleri üzerin

deki yaptığı tesir ile bu mürit
lerin cehaleti derecesini anlamak 

için bir kaç misal zikredelim: 

Bir gün Seyyit Tabanın bu 'un
duğu mıntakada Kürtler arasın· 

da bir münazaa zuhur etmiştir. 

Bu münazaa bir adamın katli i· 
le neticelenmiştir. 

1 Jadiseye hUkOmet vazıyet 

etmiş, tahkikat yapılmıştır. Fakat 

bu tahkikat biç bir kimsenin i
nenamıyac ğı bir çirkin hakika

ti ortaya çık:ırmışhr. 

Meğer hadisenin esası şu imiş: 

Bir gün Seyyit Taha bir köyden 
geçiyormuş. O civarda kendisi· 

ne intisap eden müritler toplan

mış. Bunlar arasından bazıları 

şeyhin atının terslediğini gör
müşler. Atm tersini kıymetli bir 

batıra olarak muhafaza etmek 

için nlmak istemi er. Fakat pay
laşamadıldarı için aralarında mü

nazaa çı1 ır.ış. işte bu münazaa 
neticesinde müritlerc!en biri di

ğerini vurup öldürmüş! 

Şeyhlerinin atmm pisliğinde 
bile haşa bir nevi kutsiyet farz 

eden ve bu p.sl'kten bir parça 

alabilmek için kendi tarikatine 

mensup bir vatandaşının kanma 

girecek kadar vahşet ve cehalet 
eseri gösteren insanlardan mtl
r ekkep bir muhit tasavvur edil

sin. Böyle bir muhitte şeyhlik 
namile birer şı:ıkavet ocağı kur

muş olan adamların nc'er yapa-

bileceği, neler yapmak istiyece

ği •tayca anlaşılabilir. 
Kendilerine şeyh ismi veren 

bu e~kiya reisleri müritlerini 

.güya mavnei saadete eriştirmek 
için ellerinde ne kadar maddi 

saadet vasıtası varsa almaktan 

çekinmezler. Mür;tler sadece 

şeyhleri için çalışırlar. Onlar 

için ekerler, biçerler, mahsullerini 
alıp şeyhlerine götürürler. Yahut 

eşkiyalık ederler, yol geserler, 

adam soyarlar, aldıkları her 
şeyi yine alıp şeyhlerine teslim 

ederler. 
Şeyhlerin tasallübü yalnız mü

ritlerinin mnhsulü mesailerine 

münhasır değild ir. Onların malları 
gibi ırzları da şeyhlerin elindedir. 

Mesela S eyy:t Taha denilen ha

bis müritleri ar~sında öyle bir 

itikat neşretm ştir ki guya bir 

genç luz bikrini şeyhine nez
redet ve şeyhte bu nezri kabul 

ederek o kız:m bekr:ni izale 

ederse bir nevi lmtsiyet iktisap 

etmiş o!urmuş. O genç kızı nikah 
ile alan adamlar da bu kutsiyet

ten feyzalırmış. Onun için (Sey
yit Taha) ya mensup olan kabi

lerler içinde bir çok genç kızlar 

bikirlerini çeyhe nezreder:er. 

Sırf l.>u maksatla şeyhe müracaat 

ederek bikir erinin şeyh tarafın

dah izalesi i : in aylarca o nun 

kapısında ~ıra beklerler. Bu su

telle bikirleri iıale ediltn kıtları 
olmak için de bir t kım KUrt 
gençleri ve ağaları bazen b'rblr

lerine girerler. 

Şark vilayetlerindeki şeyhlerin 
m Üritler üzerindeki niifuz ve ha
kimiyetini izah ederken vaktile 

(Beylfışşebap) taralmda bulunan 

Barzan şeyhini hahrlamnmak 

mümkün değildir. Bu adamın 

tarikatine Av'avi namı verilirdi. 

Bu tarikate Av'avi denilmesi· 

oin sebebi ayin icabınca şeyhin 
karşısında müritletir.in tıpkı bir 

köpek gibi harekete mecbur ol
ması idi. 

Bilfarz şeyhin rtıüralerioden 
biri köyünden kalkıp ziyarete 

gidecek, değil mi? Yolda insan 
gibi yürüyerek gitmiyecektir. Bir 
at, yahut bir merkep Ü2!erine 

binmiyecektir. Mutlaka iki elle
rini yere koyacak, döı t ayaklı 

bir köpek gibi sürüklene sürük

lene yürüyecek, on onbeş saat· 
lik mesafeyi bu suretle gidecek 

nihayet şeyl:Jin köyüne vardığı 

zaman tekkenin etrafım yine 

dört ayaklı bir köpek gibi dola

şarak Havi Havi Havi diye ba

ğıracak, şeyh bu sesleri duyduk
tan sonra müritlerden birinin 

kendisini ziyarete gelmiş oldu

ğunu anlıyacak, eğer isterse ka

pıyı açtırarak ziyaretçiyi kabul 

edecek! Şayet köpek kıyafeti 
ile gelen mürit şeyhin yanına 
kabul edilirse yine onun karşı

sında köpek gibi havlıyacak. 
Ondan aonra şeyh tarafından 

ngiltere eııdişe Efend· er, il rıi kon sa ım 
icinde lÜıc ınrafı ı inti sayrada) ıarasındaki fnrh.tan bahsedin. ,.e bi 

--~----------- ka laflar \'e hiç :teki olmıynn çe\'irme gazeteden şil\Uyct edin. Avrup:ıd 
Üst t ırafı 1 inci sayıfomızda haretleri.. ı lere benzemiyor deyin. Beyler g~r.e 

Hatta Amanullah ilanın sukutu, ln- B bl k "f . . .. t" 1 n lcrind"n b~hsettiüiniz memlektıerın , . . . cva ı · ,·azı esını us une a a " .. o 
gılız ıntrıkalarına atfolunuyor. Ama· t d ki t h 'ft d 'hayli de d:ırülfiinunu vardır or:ı . . l 1,0 k' gaze e yaz ı arımızı a. rı e evam • • · 

1 nulJah, Hındıstan, ran, ~ ·ı):e ,.e ediyor. .Müderris Efendiler söylcdilile da profesörler ders verirler, nıc 
Irakta alkıslanmış, hatta Hındıstan . . . .. "ltU ı· . b' tU 1.. · 0ı~un onlaı·n bakıııız mulm..-ese 

~ . . . rımızı gguru ye ge ınp ır r u ı- ~ • ' · 
hududundnkı kabıleler onun dUşme- 1. h . ti .. b 1 1 J?" niz onlara daprofesör size de pro . .. . . ım şn sıyc erını u nmıyor ar. ~op- ' 
sınden muteessır olmuşlnı dr. til" d F t B . f d" 1 .1 1 -ıso"r deniyor. Onlardan ders ntınır. 

B , d b · F'f . R r u za e un C} e en ı n e 1un •• 
ırknc ay nn erı , ganıstanın us d . . 1 1 1. . 1 ··entem ç'u' nkü darülfünun emını 

~ . . nn yırmı sene eve \ene ısme yaın anı.. • d 
va hududunda ı~yan rnrdır. Simdı deh" 1 1 . h" 1 1 .. •-'efendi darülfünun h:r ltimse · . . ~ . ucum ara 1enzıyen ucmu ar a ışı ., • • 3 

Amanullah aleyhıne •~yan eden kabılc .. b t k . t' 1• . d w lu.,rs n.lmı'-·a .... uht .. r de;;.ı"ldir buru , . - . . ort as e me · ıs ıyor. .cnım ogrusu, - • "• ... ••3 o 
lerın pı~man oldugu haber verılıyor. ı·.. ııı.. d }" t B r d" . \"Orlar Bu söze ne hacet üstatltı : \.opru u za e •un eye en ının ce- • .. .. 

Ha!ıh:ızırda AmanuJJah lfanm 1 1 1 d • d Avrupa ve Amerika darülfiinunltıı'f 
d t . 'ht' 1. k k tl;d, rnp arı ne an nn n ıgım şu ur: • d 

a\' e ı ı ıma ı ço ·uvve ı ır. A t k 1. . b'l,.:ı··· . lı' 1 dnn ders alm"clıklnrı o kndar mc) 
R 1 A l) h I{ d t . r ı · Hzım ı "ıgımız, ıze ıoca· • ... c; 

us ar, mantı a anın nv e ı· 1 k d .. k d b" . t t "h' d . da ki söze bilmem tanımamla J,a, · t · · · NT d · lf b' d ı e en, tur e e ı) n ı nrı ın e me 1 , , 
nı cmın ıçın a ır ana son ır ar- t 1 1 .. ğ K"' ··ıu d vorlnr • • . . 1 . -· ot a sa ışmayı o retcn opru za c ,, . . :. 
be mdırmek 'e ıasıl olacak annr~ı es· t d k il . . 1 d" lhıHsa efendiler domoltrnsı ahl..ı · h .. or a an a muş yerını senec rce o- • · 
nasında, Efganıstanda, nu ara cum J.. "ğ" Al" E .. · Ef d". t k t- nın muhtevası nedir? 
h · ı· 'b" ı · j" t · t k • euştu u ı "mıu , en ı~ e er e 
urıyc ı gı ı nr re ım esı e me ıs· . . 1••. Ul'" d F t B . . Ben sizden bunu soruyorum f . 1 mıştır. \opr u za e • ua eyın ı· . • .. 
ıyor a~. , . çinde artık bir Ali Emiri Ef. ''aşıyor. Zc:-gin olsnydım sızlerden mur 

0 Nadır Şııhrn sukutu ,.e I!ıfganıstan · B b .. b 1 1 t" ·,.. . lk"p halrl·ı h"'7Uru bol bir komis,•on t . . .. • . en u tenasu c mem e rn ın ıttır ve "' • ' .. · . 
da Rusya lehıne hır hulrnmetın teşek· I "lt" .. F t n lar fil<irlerinizi 0 suretle öğrenıt11 
külü, Hindistan için büyük bir tehlf· ifu udrud. nalınınak. acbıyoruSm.d . uEat '. ralıRırdım bllnim söyli~·ece(Fim budur• 
k d . f e en i ıyor nr ı, en a rı emı ~ ~ " ,, 

c ır.,, E d .. d 1 i 1 Sadri Etem 
Sir Henry Dols buna karşı şu ted- tanımam.. en. _custn a rn~.u~. ~e c- --

b. ı · t i d' • tup yazıp kerıdısındcn rando\'u ıste-
u· crı a\'S ye c l}Ol': . • Osnıanlı bankası nıü ... 

"Nadir Şnh mali srltıntı icindcdir. medım. Ilenı tanıyamıyacaklarını çolt 
Bir takım kabileleri onun aleyhinde kı iyi .bilirim. Be~ k~nd~n~clc-t b!lhsct- dürünün ziyareti 
ynm ettiren sebep parasızlılibr. Hin- ~edım, ben basıt hır fıkır<lcn bahset- Ankara, 11 - Osmanlı bankası ı:tl 
distanı kurtarmak için onun bu sıkınh- bm. .. .. . dlirü M. Dö Sorbiyenin geçen gün bu 
sı izale edilmelidir. İngiltere eskiden ~arulfunun hocasının esasen w _va~ı· ya gelerek Şark demiryollan tah,·illİ 
Efgan emirlerine yardım ederdi. Bu fesı şahıslarla meşgul olmak degılclır. "k. . b d r d "terakim bo 

p ı t h f 1 "lt · · . . . . f ı ıamıye e e ın en mu 
Yardım idame edilmelidir. Hindistan a rn ars a rn csı reısının ıyı rn e t k "ti • · h·· ·11 · ı "ileri tarnff11 

f .k. 1 k b" k"'lt.. 1 . . a sı crının :ımı er \C u 
bütçesinde bo para kolaylıkla buluna- na 1 ır ere ar~ı ır ·u ur e {Slp~n d t ı ' le tahaddÜS "b" .. 11 • b 1 1• an amamcn a ınması • 
bilir. Meseleyi ehemmiyetle nazarı dik gı 1 muteya ','1z u .u~ması a~ı1?. ge· den yeni vaziyet hal\kında temas ett° 
kate almak icap ediyor.,, gir. Ben f~htilte .. rcısı _ve iJariilfunun haberi asılsızdır. Bu hususta satahift 

hocası denınce bovle bıradam hatırla· b" t 1 d d" 1 · •:n· un asi 
Tarık ve Ziihtü Beyler 
Şehir meclisi ba,t.atibi Tarık 

bey, beledi}1e ihsaiyat müdür-
lüğüne naklohmmuş, yerine be

lediye ihsaiyat müdürü Zühtü B. 
tayin olunmuştur. 

Evelce encümeni daimii vila
yet başkat:pJiğinde bulunan 
Zühtü B., bütün memuriyet ha
yatında hüsnü hizmeti görülmüş 
kıymetli mcmurlarımızdandır. 

Yeni vazifesinde de muvaffaki
yet temenni ederiz. 

. . · . . tar ır za ıana c ı o: un . 
mak ıstıyor~.m ... Bcneddım k~: :voldur. 1\1. Dö Sorhi) <' hu raya gcld 

1 - Darulft ırnn hocası bır gazete· ,· r k:ıl ti t tt" fakat hu teıuıı 
h . k d 1 . 1 . e rı e e emas e ı , 

ye eyanat verır en sa e ur rnrı sı . . 1 .• 1 1 . t brik icincli başha bl 
f t·ı .. .. ı· Ç" k" d yenı Ve \I 1eyı c • , a ı e soı; soy ıycmez. un u on an ...... 

1 
d' 

. sey gorusu me ı.,, 
beklenen bırçok şeyler vardır. IleJe ~ " . • • 
hars fnldiltesinin reisi bir ahlrılt vera Ço'< çocuklu n ıleler ıçıO 
cstatik meselesi mevzu bahsolduğu za- ·A 1. 11 _Yeni hıfzıs.,ıhha )c:ııttl 

1 1 ·ı • h l t h "' · t n ~ara, ·ı manmut a m ı mı şn s yet en, m·ıyc . ·ı ·ncc cok cocuklu ailelere verı . . .
1
• d . b" nu r.rncı n _ • . 

ı~de~ hır ~~yler ı nve e ereıc ır şey mesi tazımgelen madalyn veya ikrnıtı'' 
soylıyecek.tır. Yah~~:.. . . yenin verilmesi için gc'ı ek sene hütçl 

- Benı mazuı gurundıyecek hır mn sine tahsisat lmnulmu.,~ur. 
h~lle im~mı gibi ağzına geleni söyle- Sıhhiye \'elt:ileti vil:lyetlere hir ~s· 
mıyeccktır. mim "Öndererek bu lmbil ailelerin isıı:O 

!? - Eğer hir şey için gayri ahlillii terini~ bildirilmesini tnlcp etmiştir. 
demiş Jse o §eyin hangi mikyasa göre 

Tehren el91 .. ız.n b:yena1t gayri ahliiki olduğunu esbnbr mucibesi EJektr:k şırketin il nıtt "' 
Tahran büyük elçimiz Hüsrev Bey .. . ·' . . .J • • 

şu beyanatta bulunmuştur: le 51 °.}l~mdek . 11'dızı~dır. D~vrınbuz de- kave!esı ınızalanıvor 
,, .. . .. mo •rnsı evrı o ugunae gore u gay. "' s' 
- Turkıye - lraıı munnscbntı nor . hl"!" fnt de kr . 111 •1 ı Ankara ıı - Adalar ve Anadolu . . n a a u sı ı mo ası a a un n ' ı 

maldır, dostnnedır. Ve hu dostluk, hu· .. 1 t 1 .. 'd'. D •. 1 . biline clclitril( verilmesi için lstanbt1 .. . . .. .. . mu 1 eva arına gore mı ıı. egı mı· ıı 
dut muzakeresının husnu suretle ıkma l" ? D 1 . 1 v: k ht , 1 elektrik şirketile Nafin vekfılcti arııs• 
li ile büsbütün lmvvct bulacaktır. < ır · .. emol t~~lsı 3 1 

·l. ıntı~ ~~ edrn n- dal"i ı:ıüzakerat bitmis yeni mukn·rele 
. . _. . • . _ rına gor~ c e"'ı se cemıye ımızın a ı ne ' ' · ~' t 

Bıldıgımız veç.ule badema Agrı 1• ? name tesbit olunmuştu. Mukavelennın,, 
1 d ı . l • d < ır. il 

mıntn msın a cş,.ıya ıga mey an ver- Il 1 ~ 1 1 . b h ıt· bugünlerde imza edileceldir. Bunu J11 . . . h en m me c e erı mevzu a se ım. dO 
merncl>. ıkı dost devletın udutlarında "'f 1.1 t 1 f'h h"l" teakip şirket zaman gecirmcden Ana . • . • • . ı•, ene ı er sus u ar maama ı n a so- ~ ·I 
emnıyet ve nsayısın ıstıl<rarını temın et , ıu ynknsı ve Adnlnrn cereyan verıne> 

1 i . klif ti w• ' t . rU)Orum. met çın te e , ımız n\·ızata mu- . . . . . . taahhüt etmektedir. 
knbil Ağn tashihi hududunu İran hü· Fakat çok ıyı bılıyorum kı ~fendı- . . . 
kumeti esas itibarile kabul etmistir. ter asla hu suallere ce\'ap vermıye ya lstıkraz tekl1f 1 

l\llizakeratın itmamile arazi Üzerin- naşmiyacnklar. Çünkücevap vermek Ankara, 11 - Umum sigortnlar bit' 
de hududun muhtelif komisyon tarafın i~tedikl~ri .~~m~n. ne müthiş bir tc~.a- li~i, sabı1c mnJi:e vekili ŞUkrU Bey 1~ 
dan filen tahdidine lmdar o mıntal\a· k_?za d~.ştuı._ıcrını anlryacakl.ar. Kul· ,içrede i'.en bize 200 milyon lirahlt 111. 
dn aşnyiş izliğe ve \'atanımız dahiline tur fnkultesı mensubu ~ıfatıle yaptık teklifte bulunmuştur. Bu teklifin N:ıfı· 
tecavlizata mani olacak tedabiri askc- ları hataları anlıyacaldnrdır. Onun a ,·ekiHetinc ait olan 100 milyon Ur:ıtı~ 
riye ittihaz edilmiştir... için bu efendiler işi gürültüye getiri- Jusmı için Nafiaca tetkiknt ynpılmnt.tJJ 
nmıııımıımıııııınmııınıınını nı mmmıtııılı il uımıııı il ıııımı lllltbıttın '-'Orlar. Yok filanı tnnıma .. ·ız, filfını d . 1 .. h ., " ır. 

ne emır ~erı ırse ona gore a- tanırız gibi Ali Emiri t'f endivari lılflar 
reket eylıyecek 1 ediyorlar (( 'lStan1onuda grip 

Medeniyet alemi içinde köpek- • Kastamonu, 10 (AA) - Sotı 
lerin terbiye sayesinde insanlar Den Köprülü zade Fuat Beycfendi-

hin cevaplarını okurken, merhum Ali günlerde havalar sisli ve ga,r1 

2ibi yüksek kabiliyetler iktisap Enıiri Efendiye bir defa daha hiddet- muttariltir. Bu yüzden şehirde 
ettiği bu asırda mahlukatın ef- lendim. Çünkü füıtadın cnkonEiyonı- grip hcstalığı fazlalaşmıştır. 
dali olarak yaratılmış olan insan- na adamalolh işlemiş, artık biz mer· 
ları sırf menfeat saikasHe köpek- hum Ali Emiri EfendiJe kaı·şı karşıya Reddedilen bir teklif 
ler seviyesine indiren bu şeyhler yız ! . Ankara, ıı (Telefon) _ Ziraat f,011" 
acaba nasıl olurda kendilerine Fuat lleyefendıden ı<onra. diğer . . . t' da pancar toJıuıt1' 

.. d . B 1 d 1.. h" gresının son ıç ımaın , • 11 müslliman sıfatını nisbet edebi- mu ern~ ey ~r e .: uzu~suz yere ır larının mcmlel.ete gümrUksUz idh:t 
l irler? heyecan ve telaşe g-osterıyorlnr. Hu te h 1•1• 1 1 . t '·l"f dd"d'l . t"r • a , ıınc a o e ~ ı re .. ı mış ı . N 
Vakıa Şark vilayetlerinde te- iaşe, bu heyecana seb:?p ne? HUKUK MEI\TEB1 TALEBESl!IJİ• 

sadüf edilen bu kabil Şeyh tip- Heyecan ve tcıa,ı göstereceğinize SEYAHATİ 
ıerJ'ne Anado'unun Garp ve orta birnz dnrUlfünun hocnsı gibi ilminizi. A l· ıi ("T l f ) - Hı kuk ıuel' 

k ··ıt·· t t' 1 . t , . n .ara, e e on ı ., 
vilayetlerinde tesad f edilemez. u .~r me ane ın zı ortaya n ınız. • e ~1 tehi talebesi ynlonda Romaya bir se) 
Bununla beraber buralarıh da ze soven var, ne de hakaret ede~ .. Sı· hat tertip edecektir. 
kendilerine göre Şeyhleri vardır. ze ~mal soruyoruz. ..Hık mık" edıp c1u 

M h ruyorsunuz. Sizin nreceğiniz cevabı ~EZ::ııiı'~mı:::=::c=t:~~D:?mt:c!.9!P"j Bunlar da Derviş e metlerd"r. "" 
benim i'ime yaradığı için değil, sizin 

Bu Şeyhler de kendilerine tabi memetekete ynpmıya mecbur olduğu. 
olan müritleri baş\fa şel<illcrde nuz mm vazlfesihi. kültür rehlrr
istismar etmektedir. Hem de ka- !iğini ifa etmeniz için alfılrn ile dinle· 
nunu mahsus ile Şeyhlik ve mü· mek istiyorum. llahlnlı:tcn üstatlar 
ritlik ilga edildiği halde son gün- (demokrasi deninde) ahlilk tn (Amo
lere kadar bu volda devam et- ral) n (immnrol) olan ş<'yler neler 
rnişlerdir. Sonra müritleri istismar cllr?ı. ı 
ile kalmamışlar, kendi menfeatleri nunu ~öyleyiııi:r.? 

Darülbedııyi Temsiller; 

Bugün akşam ISTAHBUL BELEOIYE~1 

. ~=~;;,~~i~: ~~~t~ 1~~ 
a avı Ilı 

Komed 3 perde 
için tehlikeli gördükleri Cümhu- Size on iiç milyon \'atandastan hi-

. Yıızan Henngün 
riyet idaresini yıkmağa teşebbüs ri sıfatile soruyorum. 11111 

etmişlerdir. Bu hal arhk daha - Siz fılimlerdenbıı mcc:eleyi ii~r~n· Adapte eden 

L Galip B. 11111111 fazla devam etmiyecektir. Türk mck istiyorum. Ililirim )•ine suc;ar:-k-
1 

milletinin yüksek menfeati için •ıınız. Çilnhii clnğnrrılcbr tn.mtalnr <le-, 
bu mühim mesele de yııkmda kat'J 1!11 mi Beylerim? 8ir. yfııe gnr;etelcr• !\işe h~rgUn s3111 ı8den itibaren cıı,rr 
ti olarak halledilecektir. den, dünya gazetelerile mecmuaları e;::&E::ı:IS:ilı~:ı::s:::aai'i:::liSu~ı:z:z!liJll.,.. 



• 

Dünkü Keşidede Kazanan 
Fatih itimadı Milli bayii Burhanettin B. listemizin v,österdiği 

ibrazında derhal tediye edecektir. 

7 - VAKiT 12 KAnunsani 

um aralar 
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GırPı mu k11I ntli lff'ın ı91k 
trtırma ilAnı 

7 neı le a tn m r1 ı nd n 
. Açıl. ırtırn11 tle p raya çev

r.lccek gayrı menkulün ne ol
duğu: Aksarayda Horhor Sofu
lar mahaUe ve cadde.·nde ıt t 
No. •nanın 3 te bir bi 1• 

Cattt ttıenkttlh bulunduğu 
lllevki, mahallesi, aokaaı, numa
r..,: Aksar•t Hothor rısahalle 
~~ ~ddeai 111 No. arsanan 3 le 
•" •,:eat Takdir olunan kıy· 

- .u30 11 .... 
A~aım. yaptlaea;ı , yer 

fili, Mat~ 28 • 1 11 ~31 tarihi d 
1 

lalf 16 d• bt L , D e 
d~de. anuul 7 ncı icra 

1 - ltbu i•ttı ftlenlculnn ar
brilla tartnameıi 10-1-931 t ._ 
ilinden itibaren 9!0.176 No. a~e 
..._..,.. 7 iMi ltta .ta;-.: .. · • --m 
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5 o 

ikram ·yeleri bitetlerin 

N furk 
0

• lirası .,,..,,.._.,_ 
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60 685 60 640 
60 76 80 707 
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60 872 60 33 
60 875 1000 931 
60 888 60 4406b 
60 94 80 2~~ 
80 9S8 500 22;9 

200 4ooı· ~~\ 2~ 

~ 11 ~ ~ 
60 6 tO 33 
6 157 60 46 
60 20 60 492! 
60 218 60 65 
60 385il 60 75 

5()() 465 60 771 
sOO 60 778 
504 60 826 60 983 
557 60 865 100 49047 

tO 911 80 40 
60 915 60j 49 

200 45077 611 557 
(0 101 80 59 

200 10 60 63 
60 141 80 648 
60 35~ 60 59· 
60 373 60 76 
60 428 60 80 
60 457 60 Q?2 
f o 463 80 50015 

iurc 
Jır ı 

ıuJ 
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(0 
60 
60 

60 r.05 61 21 60 
60 57& 6 1s3 ıcooj 
60 58 . 19711 60 
gO 65(; 21 500 
f0 66i 33 500 
t o 678l 34()j 80 

Yeni Gillette tıraş bıçaklan 
fiatları hakkında bir tashih 

23 Kiııunuevvel 930 tarihli nüsbattuzda intişar eden ( Yebi 
Gillette bıçağı ve Yeni Gillette tıraş makinesini bir defa 
tecrübe ediniz ) ıerlevbalı çift sütun klişe ilinınc1a Yeni Giüette 

bıçaldaranın fiata : 

S adetlik paketi 95 ve 10 adetlik paketi 190 kunıt 
olduğu yazılacak iken sehven 60 ve 120 kuruı olarak konul
muıtu • Binaenaleyh yanlaş olan işbu fiatlarnı hakikatte 

95 Ye 190 olduğu tashiben ve tekiden ilin olunur. 

ikinci olaıaıuıa ve gayrı menkule 
taalluk eden kdnwti lıakka ve 

sabıın tarzına göre ver prllar. 

Yazılan gayri menlul yukarıda 
gösterilen arsanan 3 le bir b'ssesi 

bir ay mllddetle müzayedeye vaz 

ve talip çıkmaq •e ( ı-) glla 
mnddetle ikincl miü,.de1i 28-
1-931 tarihinde 7 inca ıara me-
murluğU odıaııncl• ltlna illa " 
gösterilen atttıttttı flttilltneli 
dairesinde sablacajı illn olunur. 
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Seyrisef ain lktısat vekaletinden : 
Haşarat mücadelesinde kul

lanllmak üzete(25,0 O Q)çinko 
lavha, ( 2 O O) adet mu htelifül
cins pülvarizetör, ( 5) kamyon, 
(3 00) kilo sulfat nikotin kapah 
zarf usulile ve tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle mü
nakasaya vazolunmuştur .İha
lei kat'iyesi 17 kanunsani 931 
cumartesi günü saat 15 te 
yapllacaktır. 

buna ait şartnameyi gör
mek ve daha fazla izahat al
mak üzere talipler şimdiden 
mübayaat komisyonuna mü
racaat ve yevmi ihale olan 
günde de kanuna tevfiken 
yapacakları teklifatı, verecek
leri fiyatın yüzde 7 ,5uğu he
sabile teminatı muvakkate-
sile bi likte iktısat vekaleti 
evazım müdüriyetinde müte
şekkil mübayaat komisyonu 
na tevdi etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Ankara valiliğinden: 
Ankara'da idareyi bususiyeye ait maarif vekaleti binasının 

ittisalinde kain benzin Ye perükir dükkanları cephelerile yanında 
yeniden iki dükkan intası kapalı zarf usulile mUnakasaya konul
muıtur. 

1 - Talipler bedeli mubammine olan 11086 liranın yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkateyi havi muteber bir 
banka mektubunun ve yahut muhasebeyi hususiye veznesine 
tevdii havi makbuz senedini teklif varakasına raptedeceklerdir. 

2 - inşaatı yapacak mimar veya mühendis ehliyeti fenniye 
varakalarını ibraz edeceklerdir. 

3 - Teklifname zarfları yevmi ihale olan 22 kanunusani 931 
perşembe günü saat 15 te'l evvel makamı vilayete verilmelidir. 

4 - Şeraiti anlamak isteyenler vilayet muhasebeyi hususiye 
müdüriyetine müracaatla · f artnameyi reısim ve planları tetkik 
edebilirler. 

Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoglu 2362. Şube acentesi: Sirkecide 
1ühllrdar zade hanı alnnda Tcl.lst.274 

·Pire-1 s k en~ eriye 
postnsı 

(anlamı ~::::::~? sn ı ı iô~~ 
Galata nbbmından kalkarak 

çarıamba sabahı lzmire 

perıembe sabahı Pire-

ye cumartesi sabahı lskende

riyeye varacaktll'. Iskenderiye

den pazartesi 15 te kalkacak 
arıamba günü Pireye de uğrıya· 

rak Perşembe günn lstanbula 

gelecektir. 

lra~zon birinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vaP.uru 13 kinunsani Salı akşamı , 
Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 

sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 

gidecek ve dönüşte Sürmene, 

Trabzon, Görele, Tirebolu, 

Giresun, Ordu, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyarak gelecektir. 

Hyu~ll~ Sürdt PBSIBSI 
( M E R S 1 N) vapuru 13 

kanunusani Salı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü

çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya
caktır. 

V AKIT ~n 
Küçük ilanları 

' r•--·=· .. Her .On neP'olanar 

••••ııı:rı••Tarlfe •••• •••• 
: 1 Def alık kıırııs • : 2 • • 
: s 
• • .. 
: 4 " • 
: ihtiva<; kalmavın
: cava kadar (azamı 
: 1 O defa J ilan edil
: mek üzere maklu 

!JO • • 
50 • • 
65 • • • 75 • • • • • 
100: 

• • • • • : Abone!eriınWn her üç aylıAt için : 

: bir def nsı meccanen. : 
: ( ıatın geçen ll!olann b.zla ~atırı : 
• ts-lo 5 er ı.:uruş r.ammolooar. • • • •••••••••••••••••••••••••• 

Para kazanmak ister miıiniz-
Taksitle her nevi eşya 5atmak suretile 
ayda 90 liradan fada kazanabilirsiniz. 
9- I 2 arasını.la mürac:ınt. (5) 

( M. M. V. Sabn alma ilanluı ( Istanbul 4 üncü Vakıflıanda Ünyon 
· KnltcEriat. 

3 ÜNCÜ KOLORDU ALIM SATIM. tedir. taliplerin keşif ve ş:ırtnamesiniır------....-------. 
KOMiSYONUNDAN: görmek üzere her gün öğleden evci ko- Doktor 

Fırka 61 Çorludaki kıtaat hayvanatı misyonumuza müracaatleri. Ahmet ikbal 
için 100.000 kilo Ye Tekirdağı kıtaatı * * * Ankııra caddc<i No. 66 
hayvanatı için 93.000 kilo arpa aleni mü Sıhhat iş~eri dairesi için iki kalem Perşcmbr sabahları meccanen 
nakasa ile satın alınacaktır. ihalesi l:; rermomctre ve Fl:ıstcr ve bin beş yüz: 
ikinci kfmun 931 pazartesi saat 14 de:- adet katkiıt ve beş yüz kilo hine ynğı 
dir. Şartname)i görmek ,.e pazarlığa üç şartnamnde olmak üzere 14-1-931 

i~irak etmek istiyenler Fırka 61 satrn çarşnmbn günil saat 13,30, 14, 14,SO dn 
aJma komisyonuna müracaatleri. Fındıklıda heyetimizde pazarlıkla alına-

* "' * caktır. Taliplerin Ş:ırtnamesini beye· 
OÇONCO KOLORDU SATIN ALMA timizde görmeleri ve ihale slatindcn e-

KOMISYONUNDAN: vel temlnatlari'c heyetimizde bulunmaları 

Kapalı zarfla münakn!\aya konulan * * • 
14 kanunusani 1931 de ihalesi icra kı· 140 KALEMDE YAZILI MUHTELİF 
I.ınacak olan Kırklarelindeki süvari MUKAYESE ÇELlKLERl 
kıtaatı ihtiyacı olan 455,000 kilo ar- hlüdalaai Milliye Vekdlcti askeri 
pa e~afına vekaleti celilenin emirleri- fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Je bir madde daha füıye olunduğu ilan Yukarıda yazılı çelikler kapalı zarf 
olunur. usulile 9 ~ubat 1931 tarihinde sa.-ıt 

* * * 14 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
'OÇO'NCO KOLORDU SATIN ALMA şartname>i almak için Jstanbulda Top 

KOl\flSYONUNDAN: hanede Askerl San'atlar mektebine, An 
Müstacelen tamiri icap eden Gülha· karada satın alma komisyonuna müra 

ne hastanesi seririynt dairesinin çatı- caat ey1eeleri Ye nkti rnoayyenden 
Si pazarlıkla tamir ettirilecektir. lhıı- e\·el zarnannı kotnf8}'0na te,·di eylemt 
lesi H kbunusani Çarşamba saat 14 Jeri. 

(5) 

nll!IE 
Kiralık kfırgir dükkan 
Beşiktafta Akaretlerde 19-28-

32 numaralı dükkan bilmüzayede 
icar edileceğinden şehri halin 
7 inci çarşamba gününden itiba
ren aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların ve daha 
ziyade malumat almak isteyen
lerin kinunusaninin 27 inci salı 

gfinü saat on fiçe kadar mahalli 
mezkurda 54 numaralı mfitevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mez
kfırun saat on üçünden on beşine 
kadar lstanbul Evkaf müdüriye
tinde idare enclimenine müracaat 
etmeleri. 

lktısat vekaletinden ; 
Ankara tavuk enstitüsü teş

çir sahasında yaptırllacak su 
tesisatı tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle aleni ola
rak münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 26 kanunsani 1931 
pazartesi günü yapllacaktır. 
Şartnameyi almak ve plan

ları görmek istiyanlerin Anka
rada telsiz civarında iktısat 
vekaleti ziraat enstitüleri in
şaat heyeti fenniyesine müra
caatları ve taliplerin de be-
deli muhammen olan 3 9 O O 
liranın yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatı muvakk.ataleri ile bir
likte yevmi mezkürda saat 
I 5te iktısat veka eti ziraat 
müsteşar hğında müteşekkil 
komisyona müracaatla mü
zayedeye ve münakasa ka ... 
nunu ahkamına tevfikan tek-
liflerini dermiyan eylemeleri 
ilan olunur. · 

1 Devlet dcmlryolları 11€lnıarı 

Anadolu - Bağdat hattında mer'i ve umumi tarifeleri iknı.ı 
eden otomobil, uzun ecsam, ağır ccsam, hususi yolcu arabalatlf 
vinç, açık arazi, cenaze ve para tarifelerinin Erzurum hattınd" 
maada bilumum Devlet Demiryollarına teşmili tekarrür etmiştİt• 

Fazla malumat için istasyon ve ambarlarımıza mürac.,t 
edilmelidir . 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Isfftnbul Belediyesinden :Unka-
pftnı köprüsünün ngırlıklara ta
hammülü olmadıeından Qeçece1' 
kamyon, kamyonet, silindir, top 
tels" z telgraf arabası, itfaiye ve 
çöp kamyonları eibi vesııiti nak
liyenin suret" kaf1iyede mürurlarJ 
menedildiii ve binek otomobille
rinin de 10 ki ometredcn fnzlo 
sür1 atle geçmem~lcri encümeni 
daimi kararı il<tizastndan olduill 
ilin olunur. 

l'amitat m.ünakasası 
Istanbul Ziraat rnektebi rniidiriye..., 
tinden· 

Bedeli ke~·fi 9085 lira 15 kuruştan ibaret olan Halka;:, 
kain lstanbul ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki k t 
name ve şartnamesi :nucibince 14 kanunusani 931 tarihine 111 .J 
sadif çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere kapalı s": 
usulıle münalrnsay:ı konulmuştur. Taliplerin şeraiti münak•": 
anlamak için hergüove müna!rnsaya iştirak için de yevmi dl #: 
kurda Defterdı:ırl k binasında mücfssesatı iktısadiye mGbat• 
komis onuna müracaatları. 


