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Menemende Muhakemelere Başlanıldı 
Divanı Harpte ilk celse 

Dün 124 irtica maznunu 
sorguya çekildi 

Ceza kanununun 146 ve 151 • • 
ıncı 

maddelerinin tatbıki iateni}lor 

Var kıyas et ı .. 
• Cumhuriyet. re
fikimize yerinde 

bir tavıire 
"Cilllhurtyet,, b~m batak 

mUsabakunulan aadp bir ta-
vırla bahaecHyor. 

Sadri Etem Beyin teeariz. 
]erden, .,.. taarrUJardaa Mil~ 
ra nzdrtı bir makaleyi ala· 
rak, "ilmi konuımak lıılyle 
mi olur" diyor. 

Refikimiz hAdisenin ce .. 
rıumu ~Wk etmeden, daha 
evet nzılmıt oJan yazılan o
kwaadan, alylenmit olan 
llÖlleri &ıeme«ten, ..ıı...
hilel&ta bJeml eline almut 
\'e aiznıa celeDi söylemiş ı 

Filh_akQm bis ilbnd• bP· 
settik fabt Dml eeftP alma· 
dık. Girdtlflmtlz ınkahele 
bir IOkak taarrun ol4a. 

Guee. adliyeye jurnal e-

Acı ve düşündürücü bir söz 

.. -İr müderr · s "T p a t 

i sukut halındedır diyor 
Son intihapta Tevfik Recep ve Süreyya Ali 

Beylere rey verenler kimlerdir, fikirleri, 
ihtilafın sebebi nedir ? 

dilmek Wendi, muharrir eh· 
llJetaizllkJe itbaın oIUJMla, 
hususi ahTali k&J'.IPnlarak 
maariften ihtar aldıfı beze. 
yanı bil• analda n bu me
yanda hbe tariz Mea refi· 
kinüzla dr,ellik alubakall
nın ~lrldallli de eifleadL 

Şa ~ ıtiJı ~inde bir- I 1 d b" 
kaç mllenis tarafmdan sar· Tıp Fıkll teıi hooı arın ın ır grup 
fedflea .azıer hele ismini giz· Diinldl sayımızda, tıp fakültesin· Yine dün tıp fakültesindeki ml«I 
llyerek ortaya da yalan •· de yapılan riyuet intihabının müspet risler arasında vukuu söylenilen Da 
tanların dedikleri okunsaydı bir netice vermediği, 20 ve 13 şekilnde Jlfın intihap esnasında tebailz e 
hiç böyle acaip .,. gül~~ç ~ ı ı·kiye aynlan re':71erin sülüsanı ekseri· ni ve bu ihtilAfın sebeplerinin maal ticeye vanımazdL Refikımıze J 

MQdd • mi Hl . taYBlyemiz şudur: sini temin edemediği cihetle bu mese- sef şahsi gibi göründüğünü yazınıı 

M eıuml " dıyet B. Dıvanı hırp reiıl Muıtcf• Pt YaaJanlan tam oku ondan lenin divana arzedileceğini ve divanın Kaydettiğimiz rivayetler arasmtla W. 
enemen, 5 (H. M) - Divanı haı d k k • i 

b Ü M taf P 
' . •w• P 1 nı a uca farında taııyorlardr. sonar latedttin -1b da 20 reyi alan Tevfik Recep•Beyle 13 zr isimler de vardı. Bu rinyetlere 

ug n us a aşanın reıslıgı altın- RElSlN t · · · · · · da ilk m hak 
1 

. . • LK SOZU V kıyas et f rey alan Süreyya Ah Beyden bırısını nanmadığımızı da ıma ederek 
• 1 Eu n .:S~ı·~ aktetti. ld- Reis Mu tafa Pasanın bugünkü ilk ar • riyuet t~ln tercih etmek hakkını kul· tin alakadarlar tarafından 

m MAZMUN Yal'dı. eeltede ilk hitabı f1I ol da: 1auatmı yaDHfUJr. Ba aetke lıenb ttljlnl de Din et.ittik. nlıt.itrımll 
Jrtlca muaaaJanadaa 1U kişi • - Şimdi 18imJerfnlz ok11naeak: llOB· ..-men dartllflnaa emanedae ftrİI• ammış doktorJanmızla temas He 

ı..a setlrlldL Hadbıenin falllerf dn ~ da kararname kıraat ecl11eeektir. J f b lda illedltl cllaetle diftllın pazar sifnkl i~ mUtalealannı öfreamek isteclik ve 
ldlllhtar Mehmet, kO .. ük Huan n en ararnameyi IOn derece •tik6net ve 1 an u tfnmıda terdla lllt8elesinin halledilip dilerinl böyle rivayetlerin tUJU•• 
hna B ~ n na metanetle dinleyiniz! y .. · ı..-ıd-1.. n.. ı uan ön mraya oturtuldu. Şeyh R . . . . • b. h. t edilemiyeceti mahlm deifldir. Dun· çok miiteeseır .... ua. .oua1111 a 
Bat •lona ıardlyanlann yardımile bıt ~~·~ bu ılk hıtabın~an sonra.. enı ır ıyane kti tahkik.atımıza göre meaele dinaıa her dünldi tahkikat ve intiballı.nliıı. 
abadı. 

1 
tıbı maznunların bırer birer isim terdhile de halledilecek değildir Ter· bize uzun senelerdenberi malıtellf 

BEŞ TE KADI v AR =i ~=~u. Sonra da kararname la· b k ) cih edilen isim vekllete bildirllecek killerle tezahtir eden ba ınlıu 
Bqtin morsan~ maznunlar e 

1 şe e esi ffiİ • ve kart karan vekilet verecektir. [Alt wa& 6 ancı sayfada] 
.,...,._ ... tane de kadın KARARNAllA 
............... ilmi dak..;.ardır. Bu Kararname hayli etraflı bir lfldJ. 
:ı t e * ' ~cukla- CAlf ffD'fifı ı 1ne1 .. ,.,......,,.1 Bir akşam ret ikimiz ta· 
Gaz• LI~ b h ft = rafındaıı verilen haber 

1 uz. u a aseyahat-· teeY')'6tetmiyeceğe 
lerıne devam edecekler Dlıık4I !:zi;yor 

Son günlerde çıkan ve tekzip edılen . 
1 

:;:;; ~ 
mahiyeti hakkınd amütemmi.- rn!81~

18 arın net teb!İıW. 
• , ........ umat ~ 

Milletiaia dertlerini daha yakınclan ReiaictimhQr H • • • 
il~ için azan bir tetkik seya. ta içinde bir liva z., ~ llaf. b rmelde idi. 
...._ PiEaa Gazi HL nin bu lfyaha- g(lnti, bfr rivayete"': s-re camarte.1 Verilen mı,...ta 
tla ilk krmamı ikmal ettikten sonra betin re de a1Jtj 1hıal dre G .... 
-.ılketlmld ziJant edecek olan Ja. kısmı~:n ç::;~1;'Y•h:;rlain ildnd baatane.inde ,at• 
,_ ,.._., kalnll etmek üzere Anka- Konyadan başl r ;e ehi ihtimal, maide balaP-
l&Ja.._.•_w_lkle_riıı;i, .;;•;;al;;hl;;;,da::r;.· -- Al ryara Malatyayı, bir 60 ,....- .. 

. - t ta afı 4 uncu. sayfamızda] liali Hamzaya 1.., 
... ..,....... ........ tçlh .... 

yatak k~ ,..,..... IMa 
polis HHmli .. ..... •• 
elinin ..... elik· "'-' 8. 
btiai ceJbetaÜf Ye mtVllll' ffaa. 
u ile alabq oı.ak •im bul 
iz er meydaaa pkmmfbı'. ffaa. 
a Uatsapanuacla P.,temala Ja. 
mail beyia eviacle ilk ~ 
~rmı, içtimalarU Kllrt w 
Aln bareketlerininlf-..ld.P. 
na HU.t efendiye llJlemiftlr. 

Hilmi efeDdi hami herine 
Cı\lı ıa...tı 4 t1nc0 sapfldal 

Kimler bizi ilml Jıo· 
DUflDİJe da •et eclitor 
s.dri Et• a..,iD M ftlJ*DI 
dikkat J911f'DI 5 Dci "'1'frÜ 

olaiymaml.-
~ttı-------.... --~.....,~~_.... 

Bayak M6sabakamız 

lstanbulun en güzel b 
caklı kadını kim ? 

Hanımefendiler, 
acele 

Foto Slreyya 

9 - Bin••• A. H. 
Glsel bacak mlsabakamız 

hararetle dnam ediyor. BagGn 
de 'Binnaz A. Hanıma ait resmi 
aepediyoru. 

VAK 1 T 
Gibel 

9 
Binnız A. H. 

.. Bu kuponu bu hanımı 
okuyucalınmız- lnlJltMI 
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Divanı harpte ilk celse 
Üst r.ırafı 1 i rıcı sayıfomızda 

de yazılmı:. ve hadiseyi bütün teferru
at ve tnfsilfltile tetkik ve tesbit etmiş, 

sebep ,.e neticelere bağlamıştır. 
Kararnamede ceza kanununun 146, 

46 ve 64 üncü maddelerine temas edil
mektedir. 

Şeyh Esat, oğlu Mehmet Ali ve 
hoca Jaz lbrahim meş'um irtica iiş

nin ele ba~lları olduğu zikredilmek
tedir. 

BABA iLE OGUL 
Kararname okunurken şeyhin oğlu 

M. Ali babasına manidar nazarlarla 
bakıyor, şeyh Esat ta sılontıdan ter
ler döküyor. Ve clh•den hiç ayırmadı· 
ğı mendilile sık sık terlerini siliyor· 
du. 

-------------------

... . 
encumenı Misatirimiz 600 bin lira 

iki heyet halinde çahş- Dün Ankarada Millet Hususi muhas~beler "'' 
nuya başJadı Meclisini teşrif etti larınden kesiiecek ver9

1 

kadar tutacak Ankara, l:> (Telef on) - Dil encü- • • ,-
meni iki heyete ayrılmıştır. Bunlardan Akşam lrenuede hareket etti Ankara, 15 (Telefon) - nus 
biri encümenin evelce başladığı fran- Ankara, 15 (Telefon) - Jopan pren· haro;ebeler memur]annın maaşl• 
sızcadan türkçe lQgat işini bitirecek, si Takamatsu cenapları bugün Gaıi kazanç ,·ergisi kesilmesi ha 
diğeri de büyük türle IQgatini haıırh- muallim, kız muallim mekteplerile kız kanun liıyiha ı Maliyeden B rİ 
yacaktır. enstitüsünü ziyaret etti. Kendisine verildi. Bu suretle kesilecek ve 

LQgatin çabuk bitirilmesine gayret maiyeti erkbı refııkat ediyordu . bin Jira kadar tutacaktır. 
edilecektir. Prens cenapları saat 2 de n. M. 
lll-11111111811DIWlllllllllllllUllllııotUmnmııu111-ııııınuııınnt-nııııı Meclisini teşrif etti, Riyasetlcümhur B d ek 
sui kastle ne de irtica hadisesile alaka- locasına alındı ve burada kırk dakika u ne em 

iLK JTIRAZ far olmadıkları kanaatine vardı. Tah- kadar müzakereleri takip etti. Saat 
Bu esnada şeyh Esat birdenbire n ilk defa isticvap edilen hainler· liyelerini emretti. Serbest bırakılan- beşte, türk ocakları reisi Hamdullah 

lzn1ir Ameı ikan koli 
jinde bır hadise yağa kalkarak, bu iddiaların tamamen Mehmet, kuçük Hasan lar tüccardan Hasan Basri, Mehmet Suphi B. tarafından verilen çay ziya-

yalan ve manasız iftiralar olduğunu,! nalıncı tiaıın Tevfik, eşraftan Reşit, belediye mu· fetinde hazır bulundu. Bu ziayfette lzmir, 15 (Hususi) - B 
Amerikan kollejinde Mit is 
bir muallimin, kopye yapaO 
talebeyi azarladığı sırada 
lüğün şerefine dokunacak 
hakaret sayılacak bazı 
söylediği kuvvetli bir şayia 
!indedir. 

hiç bir şeyden haberdar olmadığını nasıl geJindit;rini, Menemende meş'um ha~ibi Necmi, başmuallim C~mal, mu- Başvekilimiz, ve Meclis Reisimiz ve 
söyledi. hadiseyi ne cür'etle yaptıklannı bü· alhm Ahsen Be~lerle kahve~ı _ Has1?., Hariciye Vekilimizle diğer bazı ricali-

Reis Pş. bu \•akitsiz itiraz karşısın- tün bilinen tafsilatile anlattı. Mürte- mektep hademesı Yusuf, Ah oglu Hu- miz de iştirak ettiler. 
da şeyhe sırasını beklemesini ihtar et- ci maznun bunlan hem anlatıyor hem seyin efendilerdir. Prens cenaptan akşam yedide husu
ti. Sonra külah tar Mehmede hitap e· de ağlıyordu. ' 150 M_AVZER MÜS~DE~~ ED~LDt. st trenle lstanbula hareket ettiler. İs· 
derek hadise}i anltamasını emretti. NEREDE TOPLANIYORLARDI? .. ~zmır, 15 - Beş Y~~ kışıye ıdar<:~ tasyonda Hariciye Vekilimiz, harici-
MORTECI MAZNUNLAR lTIRAF . .. .. orfıye mıntakası dahilınde seyahat n ye erkanı, Tevfik ve Rüsuhi Beylerle 

EDiYORLAR Son~a. nalıncı il asan ıle kuçu~ sikası verilmiştir. 150 ma,·zer, s.ı ta- Japon sefiri ve sefaret erkan ıtarafın· 
K··ıAhta ,.leh k h 1 "d" Hasan, ıstıc,·ap olundular. Ve Manı- banca müsadere edilmiştir. d te . d"ld' u u r ı• met ço eyecan ı ı ı . d J"k . H .. . . . d t 1 an şyı e ı ı. 

K d . . • kt 1 ht" 1\1 h sa a ter ı çı useyının evın e op ana ldarei örfiye emrine mugayir hare- ------------ Gazı· çı.ftl.1ğ1.nde en ısının ma u me ı e met ta- k ··t d" ht" · k d"l · 
rafından ayetler, hadisler ve zikirlerle ra mu emaktı!ed~-~~ ı~ınh en .~ ebrı· ketlerinden yeniden iki kişi daha tevkif Mutavassıta lüzum vok Ed' 14 G • Hı 
silı • • it .. t d"ld"ğ" . . .. 

1 
ne esma ç~ ır ıgını, 'e er gnu eş edilmişitr J ııne, - azı • • 

nının a us e 1 1 mı, esrar ıçırı · yüz defa zikretmelerini tenbihlediğini ' • - Ediren seyahatlerinde bet çit 
iiğinl bu yüzden şuurunu kaybettiği- .. . 

1 
d"l h k"k te .. h . t KARARNAMENİN TAFSILA.TI Al6kaderlar do§rudan doQruya d 

Dl söyledi ve l\Ianisadan Menemene s~? e ı e~, a ı a n cu.m urıye Divanı harp karar hakimliği tara- mübadele komiıyonuna mü- çocuğunu kendi çiftliklerin e 
---ınıı••11ı1mm•™---ımm hukumetı~e karşı kabahath le cezala- f1ndan maznunların şu şekilde duruş- rıoaat etsinler tiştirilmek üzere aldıracakl 

fotoğraflar f otoğrafhanenin ··h ·1 rını çekmıye razı olduklarını, fakat malan tesbit ve talep olunmu~tur. vadetmişlerdir. Bu beş ç 
. . mu rı e iğfal edildiklerini, esrar içirllerek mehti 1 _ c ... yh Esat ile og-ıu Mehmet A· İstanbul, 15 (A.A.) - Altmcı tali d•' 

•tihUrlenmış olmalıdır.) ,, d 1 t "b" k 11 ld kl ~ ht ı·ı mu·"badele k · mayısta Gazi çiftliğine gön "" _ tarr!.lm an a e gı ı u anı ı arını li Mani adan manifaturacı Osman mu e ı omısyonundan 
2 - Fotoğrafların konuldugu zarf d ·ıa . tt'l ' ' t hı·- J • cek, orada kaşarcıhk ve ~e 

• _ • • .. .. tı ı a\e e 1 er. mutaf Süleyman, Jaz İbrahim hoc<> e ıg_o onuyor. B 
•-- - d k h ı ı .., - cilik tahsil edeceklerdir. 1"Crıne aşagı a ı ıza at ,.e o çu er YARI YOLDAN KAÇMIŞ Giritli Ali oğlu Hasan, nalıncı Musta- Alakadarlar namma hareket .eden 
yazılacaktır: Bunlardan sonra Paşaköyünde mür- Ca oğlu Hasan ve Mehmet Emin_ bu bir takım mutavassıtlar tarafından ha on alh yaşından yukarı ol 

A - Bacak bileğinin kalmlığr, tecil ere iltihak eden fakat yan yolda üç şahıs maIUm, altı şahıstan sağ zı sut jstimal!~r Y~~ılmış o!duğ.~ndan <:ak ve . ilk mekt~p mezunl 
B - Daldır kalınlığı, korkarak ayrılan derviş Ramazan sor- kalanlardır. - Çakır Ramazan, kahve- Jstanb~lda kaın talı muh~lıt m~bad.e- dan ıeçıleceklerdır. 

guya çekildi ve bu işe nasıl teşebbüs ve ci ciğerci Mustafa, terzi Talat, topçu le ~omısyo~u yalnız bütün ı:ervıslerın - .. • • • (1'1 
nas:ıl firar ettiğini tevillere saparak Hasan tatlıcı Hüseyin G~iki köylü değıl, komısyondan talep edılecek her t\1unur B. ın ıtın1atna . 
anlattı. Himm~t oğlu Süleyman, şeyh Hakkı, türl~ malumat ve v~yanın mecc~ni Paris, t 4 ( A.A ) - Tü~ki 

O· 
l 

1 
1 
1 

l 
' 

.... · ·-. -
• , 
1 

1 
1 

O... - \ı ·-·· .. 
' 1 . ' :4 -\ .... 

' . 
1 

C - Dizin kalınlı,rı, 

Tatlıcı Hüseyin n topru Hasan is- hafız Cemal hoca llyas koca Hilmi olduguna halkın yenıden nazarı dık· büyük elçisi Münür B. itılll 
,. ' ' , k . . lbed ' .. , 

mindeki adamlar, maznunları gördük· Manisadan Ragıp B., laz Mehmet Ali, ·at~ ce er. namesinin suretin' Hariciye 1 .. 

terini ve tanıdıklannı ancak hareket- hoca şevh Saffet ş" eyh Ahmet Muh· Bınaenaleyh, alakadarların her hu- M B • d d' · t' 
J ' • • d v d d v t" 1- k · • rıan a tev ı etmış lr. 

ı rine iştirak etmediklerini söyledi- tar şeyh hafız Ahmedin türk ceza ka· sus ıçın .. ogru an o~ya a 1 omıs- · . . ~ : 
Ier. Bunlardan tatlicı Hüseyin Mani· nununun 146 ıncı maddesine. yona muracaat etmelerı ve bu suretle Ilgın zelzelesı 
sadaki evinde hiç bir içtima yapılmadı- ( Bunların yaşlan nazan itibara a- alelekser gay~.i -~eşru istif11.dede bu· Konya, 14 - Evvelki gün . 
ğmda ısrar etti. lınmak suretile cezalandırılması.) lunmak teşebbusune kalla~~ muta,·as nın Çavuşköyü ve civarında Y 

Bu ~ırada \'akit oldukça geçikmişti. MÜŞEVVİKLER sıtlan araya sokmamaları nca ve bu 'dd tl' l 1 1 t Bund 
"b" ah 1 ·· h d"l · ğ" ıı e ı ze ze e o muş ur. 

~eis ~uhakemeyi cumartesi gününe ta- 2 - Kahya Ahmet oğlu lm.sail, ~ ~~ 1 

1
va e musama a e 1 mıyece 1 evvelki hareketi arzda yıkılıP 

hk ettı. zacı koca Mustafa, hacı lsmaıl ve og- ueyan ° unur. •v efl 
F AHRETTlN PAŞA MUHAKEME lu Hüseyin, Göreceden Abdılkerimin Gazı köprüsü dıger kı_smı ay.akta kalan l• 

SALONUNDA de altı aSlyi cürüm işlemeğe teşvik ve den ellı tanesı daha yıkı 
l\faznunlar' isticvap edildikleri sıra· tahrik ettikleri tesbit edilmesine bina- BELEDİYE lN~AA'l'A SORATLE Çavuş köyünde hemenhemell 

da ve tam saat dörtte örfi idare amiri en bunların da türk ceza kanununun BAŞLAMAK KARARI VERDİ kalmamıştır. 
Fahrcttin, Ali Hikmet ve lzmir valisi 146 ıncı maddesine. VE HOKOMETE MÜRACAAT Ilgın kaymakamlığı elli Ç~ 
IUızım Paşalarla mebus Vasıf Il. mu- CÜRME iŞTiRAK EDENLER ETTi gönderilmesini istemiştir. 
hakeme salonuna geldiler. 3 _ Cumayibalalı Ramiz, Çanaklı Belediye Unkapanı köprüsünün gün- otuz haneden ibaret olan 

ŞEYH ESADIN MEKTUBU Süleyman, belediye arabacısı Hüse· den. g~ne .. ~a~p ~lduğu~u _görerek beş yüz nüfus ihtiva eden ~ 
lzmir l:i - J{utbülaktap <;:.eyhEsa- yin Giritli İbrahim oğlu İsmail ve A· Gazı koprusunun bıran e' el ınşasımı harabe h ı· d d' ... ıo 

' "" ' b ı · · dU A " u bir a ın e ır. '"' dm lstanbu}dnki evlnd• yaprtan tahar li oğlu acem Haydar, Mehmet oğlu aı anm~sı ıç!n . n ~~~araya. ~ rn-
riyatta, üzerinde öldükten sonra açıl· çingene Ali, Ömer oğlu Mehmet Ali, c~at etm.ış. Ka_m~ıyo musaadesının \'e· 

ma ı kaydı bulunan bir mazruf bulun· Ömer oğlu Harputlu Mehmet, Hayim nlrneslnı iJt~mıştır. 

zayiatı yoktur. 

muı;ıtur. oğlu Jozef, Sunulu Mehmet Ali, Maz- . ÇENGAVER J\ÖP~OSC .. .. 
F elalcetzedeler, kurulan 

dırlara ve civar köylere yeri 
tirilmelctedirlcr. 

~~------------------__., 
D - Bacağın kalınlığı, . Bu mektup açıldığı zaman içinden lum oğlu gözlüklü Mehmet Ali, Yan- .. 1:!1s~rda yapı~an. (~engaver) kopru 
E - Bacak bileğindeki kemıkten oğlu Aliye hitaben yazılmış bir vasiyet yalı kunduracı Kamilin de bu irtica sunun ınşaatı_ b~tmıştır. Ay sonunda 

(Aşık kemiği) dize kadar, name çıkmıştır. Esat Ef. bu vasiyet· hldisesi sırasında altı asinin fiiline İŞ· açılma merasımı yapılacaktrr. lnhiıarlarcla: 
F - Dizden bacağın belde nihayet nnmetle mevcut sen·etini kmna, oğlu- tirak ve iltihak ettikleri sabit olması- .1TFA_l~EYI _ıs_LAH Tütün inhisarı 

lenen kemiğe kadar uzunluğu f'!R iki karısına taksim ettikten . onra na binaen bunların da. tUrk ceza kana- • ~ledıye reısı Muhıttın .. Il. ~tf~iye 
oğluna hitaben: nunun 146 ıncr maddesine. ışlerı hakkında şunları soylemıştır: Yeni bü'fçe,, tE.rem cet veri 

G - ~~mı m
0

üstear nya isim. "Oğlum şeriat sana, sen de Allaha CÜRMÜ GtZLlYENLER . -. ~tanbulun yanmış~~ itfaiye va- ksdrolar Ankaraya göndet· 
ı · s ·. t" b d d . ..1 zıyetının esaslı surette mutalea etmek ·r··t ·· . h' "d . rn ad Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı em"ne sın. on vası}e ın u ur.,, e- 4 - Manısadan Su eyman oğlu Mu- . d"I l~ı. .·· d . u un ın ısarı ı aresı umu 

kt d" w ve ıcap e ı en ıs aııatı \:UCU e getır· b .. d .... N . B A k af' 
ltir ikinci zarfa koyarak gnzetemize jme e ır. . . rat, Mustafa,Mehmet oglu AbdUrrah- k d . B . . . se e mu uru azmı . n ar. 

.. . .. .· Bu vasıyetname ıle bulunan evrak man, Mehmet oğlu :Mehmet, fmncı me ~rzusu~ a) ız. ~nun. ıçın. ~akın miştir. Nazmi bey inhisar ıd 
(Mtusadbaka) kaydıle gondermek kıfa- meyanında Mekkeden, Amerikadan gel Mustafa ogwlu Ahmet, Mehmet Eminin da bır komısyon teşkıl edılecektır. nin yeni bütçesi memurların 
)"e e er• • llflmlla-lllRl'*"WA~hmflttfntrınmtummmt1111llU1tllrmnınttlfHll ""J 

.. mıs, meRtuplar da vardır. Bu mek- validesi Hasbiye hemşiresi Halide, ka· sin, Zeno oğlu Hasan, çuha Mehmet, duhulü meselesi ve kadrolar ha 
FOTO SOREYY A M~ESSESE- tuplar nakşibendi tarikatının tevsi ve nsı Emine, simsar katibi Mustafa, Filorinah Nurettin, rsküplü Şaban, temaslarda bulunacaktu·. 
SiNDE BiR KUV AFUR _AÇTI 1 teşekkül haline ifrağr için yapılmış mu posta sürücüsü Ahmet Osman, kansı çerkes Ömer oğlu Ahmet, Filori:ıalı inhisar idaresinin (928) ve (9r.') 

Foto Süreyya müessesesi res- haberattır. Refia, çoban kara Ahmet oğlu Ali, Muslu oğlu HaJil, Filorinalı Mevkut. nelerine ait blançoları hala çı1' 
mini çektirecek hanımefendilerini Şeyh Esat ojlu~dan wpara istemiş, gülle Mehmet oğlu Ali, Bozalan muh· Ragıp oğlu Osman, Filorinah Muhtar mmaıştır. Maliye Vek{1leti hu btall 
tıterlerse saçlarını düzelttirerek mhuaf~~lan v~.,ı~ı~ıle ogluna şu mek- tan Mustafa, a,?l Mus~fa oğlu ~u-~~ oğlu Haşim, Fil~rinah Ali Ko~, . Fi· rın biran e\·el hazırlanmasını tıı 
,. kti b'J l . . . f t y fh tubu gondermıştır • tafa, Mehmet oglu lsmaıl, keçecı Su- lorlnalı Hasan oglu Ahmet, Fılorına- ettiğinden umum muhasebe meJll 
.. e re ı me en ıçın o ogra ane- "Oğl Al" h t 'yid" H" -1 Ih h. H 1.1 ıııt• •.• d b' k f "" l . _um ı, ra a ım ı ır. ı~ leyman, Mehmet og u ra ım, a ı Iı Ali, Filorinalı Naşit, Rahmanlı- rı saat 6 ya kadar ~nlışmaldadır 
11 ıçın e ır uva ur sa onu nç· şıkayetım yoktur. ihvanın cümlesine oğlu Hasan, Ahmet oğlu Hüseyin, dan hacı hafız Ali Osman, Horoz kö· Diğer taraftan maliye müfctti 
mıt ve kıymetli bir san'atkarı İ§ selfım, bana da biraz para gönder... hacı lsmail oğlu Hasan, tarakçı Ha· yünden İbrahim oğlu 'Mustafa, Filo- inhisar idaresinin munmelütını te 
bqma getirmiştir. Müsabakamı· O"lu Ali de, şu mektupla babasına san oğlu İbrahim, Etem hoca, Hasa- rinah Osmanın da tekkeler ve za,·iye- ba~lamışlardır. 
za ittirak etmek için foto Süreyya- on .Ji:a gö~~er~iştir: ':Efen.~im1z: e~- nın. Hüseyin, ~mazan oğlu Bekir, ]erin seddine dair olan kanun bük- ~ inhisar idaresi maktu ücreti~ 
ya uğrıyacak H. efendiler resimle- lerı~ızden ?perı~... ?n hra gonderıldı. Şerıf oğlu Eyup, Omsan oğlu H~- müne • lışan bütün memurlarının mııaf1/. 
nn •• d kt' k d b I Abdı memluklen Ah.,, san, Mehmet oğlu Ahmet, Ahmet og- 6 - Menemenli Raşit oğlu İbrahim, tuza talrnim ederek bu mcntll~ 

ı e çe ırme arzusun a u u- w 1 . . .. .. 
1 b ı d 

. "f d d BERGAMA HADİSESi DiVANI lu Mehmet, Hasan oglu brahım, Sımavb Osmanm turk ceza kanununun yevmiyelerini bulmakta \'e uc ~ 
nur arsa u sa on an ıstı a e e e-t HARPTE k b" · Ah t -1 Hasa H ı·ı · · dd · t"'t"" ·· H · · ·· · '"' • • ·ura ıyecı me og u n, asan .> ıncı ma esıne, u uncu asan nı yevmıye esası uzerınden vernı•r 
hıleceklerdır. 1 Menemen, 15 - Geçenlerde Berga- oğlu Mehmet, haci Ali oğlu Mustafa- oğlu Basanın ve Ahmet oğlu Halit ve zırlanmaktadır. . ~ 
,,------------------------. madn bir e"lenti e.c::nasmda bomba et- nın da rnehti ve rüfekasının harekete saatçi Hüseyin Mazlum ile Mustafa Bu suretle i ~ine gelmiyenJentl 

Bu resimdeki bacakları mak suretile birkaç kişinin ölümüne geçtiklerini haber aldıklar~ halde ~Ü· oğlu Mehmedin, tekkeler ,.e zaviyeJe- miyelerinden ve cuma günlerin' f, 
en m'iftenaJip ve en gllzeı ı:;ebebiyet veren Şaldr, Uıtif, arn'.lvut lnimete haber vermemelerı hasebıle rin seddine dair olan kanunun hükmü- ye\·miyelerden miihim bir tasnrrtl 

buluvorum. Hnı:;im, Zckeriyya efrndiler de dh·anı türk ceza kanununun 151 inci madde· ne ve Menemenden hafız berber Ahme· min edilecektir. >" 
harute m11hakeme ediJec,.ktir. sine. din de türk ce1.a kanununun 151 inci 

1\1 ncmen, 14 - 1'ahkik:ıt Mkimi GiZLi TEKKE AÇANLAR maddesine 1TlZAR - tf/. 
l~ugün ,<Foça) kaym~kamıı:a sui kas_t . 5 - M_a~isad3n Lütfu.Hah oğlu Ha- Mi;N'l MUHAKEME KARARLARI (Filesof) Ye l{ızıl gömlek) tef~~ 

n .., . "' m ...... ,.,r " . : ~ f! --tı·ı h!· Tevfıkıye mahaJle~ınden Ha~n Kararname bunlardan başka diğer lanmız münderecatımızın çold~ 
lenlcr •n evrakmı tetk1k ettı. oglu Mehmet, Ahmt't oglu lbrahım, 13 maznunun da men'i muhakemelerini mebni bugün dercedilemedi. O~ 

İçlerinden azim bir ksımının ne bu 1Mustafa oğlu Sadi, Abidin oğlu Tah-!natıktır. 1 cularımızdan özür dileriz, 

isim ve adres: . . .......................... . 

ı-·--·-·-·--····· ······················ · · ······· - ........... _ ................... _._ ................. .. 



--~-----~ 

~~~~~~~~~~~~~~~=!"'""""'!~==~~~~=~=~-~~~~~~~~~~~~~----~- 3 - VAKiT 16 Kanunsani 1931 -

' ' Ticaretimiz ulak sarsıntılara ı·ağmen şayanı e .... ____ . ettir ! ,, 
Adliyede : 

1 Tahkik ediliyor ] Pul ıahtekarhğı! 
Müddeiumumilik "Yarın,, geze- ,------=-~--....----· 
teai aleyhine rr.uıanna neşri- Pansi• Polis merkezi 

yat da vasi açtı 
Birkaç gün evvel «Yarın» 

gazetesinde mühim mıktarda 
pul sahtekarlığı meydana çaka
rıldığına dair bir yazı intişar 
etmiş, alakadar makamlar böy
le bir şeyin aslı olmadığını bil
dirmişler. haberi kat'iyetle tek
zip etmişlerdi. 

Is tan bul mliddeiumumiliği, 
bu neşriyattan dolayı "Y ann,. 
gazetesi aleyhine musanna neş
riyat davası açmıştır. 

Zinoirlikuyudaki kaza 
Zincirlikuyuda "kaçakcılaru 

filmi çevrilirken vukua gelen 
otomobil kazasına ait davanın 
rü'yetine dün sabah lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Bir müddet evvel vak'a yerin
de keşif yapılmıf, rapor veril
mi;ti. Dünkü muhakemede, maz
nun Talat B. in vekili raporu 
tetkik etmek istemiş, muhake
me bunun için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Sillvr-iden gönderilen mE znunlar 
Silivride bir eve taarruz ve 

kadın kaçırmaktan maznun ola
rak Salih, Ali, Necip, Remzi ve 
Salih isimlerinde beş kişi, Istan
bul ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilmek üzere şehri
mize gönderilmişlerdır. 
Bafgardiyanın muhaker:ıeai 
Vazifeyi sui istimalden maznun 

l!vkifane baıgardiyam Galip B.in 
üçüncü cezada icra edilen mu
hakemesi, son safhasındadır. 
Müddeiumumilik, evrakı müta-~ 
leaya almıştır. Yakında iddia 
•erdedilecek, karar verilecektir. 

Pantoflecı Muzaffer 
Pantoflacı Muzaffer isminde 

bir kadın, lstaobul üçüncü ceza 
mahkemesinde yankesicilikten 
maznun olarak muhakeme edil
miş, bet ay yirmi gün hapse 
mahkum olmuıtur. Muzafferin 
72 sabıkası varmış. 

Muhtelit mahkemelerde faaliyet 
Muhtelit Türk - Yunan mahke
mesi dün tekrar faaliyete baş
lamıştır. Hasta olduğu için bir 
müddetten beri memleketinde 
bulunan Türk • Fransız mah
kemesi reisi M. Aser de yakında 
şehrimize S!"elecektir. 

Poıfı e : - . 
Hiçten c;nayet 

Bi,. ciaerci, bır portıkaloıyı 
61dürdü 

Evvelki akıam lstanbulda Ba
lıkpazannda feci bir cinayet ol
muş, bir ciyerci ehemmiyetsiz 
bir meseleden dolayı portakalcı 
Hızır isminde birini öldfirmüştür. 
Katil seyyar ciyerci Arnavut Goni 
portakal almak için maktül ile 
pazarlık ederken uyuşamamışlar, 
çıkan kavga büyümü,, neticede 
katil ciyerci bıçağma sanlarak 
pottakalcıya hücum etmit za
vallıyı ilç ye?inden yarahyarak 
~açmıttır. Mecru hastaneye gö
tUrUIUrken otomobilde ölmiiştür. 
Katil aranmaktadır. 

Tren ücretleri 
Şark demiryollan nakliye üc

retleri Anadolu hattı ücretlerinin 
hemen hemen iki mislidir. Nafia 
vekaleti y eşilköye kadar 1 
kö 1 • o an 

y enn imarını nazarı itibara 
~~ak nakliye ücretlerinin tenzili 
ıçın Şark demiryollanna bir tek

. lif hazırlanmaktadır. 

Müıtahdemin beyannamelerinde 
poliı mührü 

Polis mührü 
Nasıl olmuş da beyannamelere 

basırm~ş tahkik ediliyor 
Müstakil evlerde ve aparhman 

dairelerinde oturanlardan maada 
herkesin polise vermeğe mecbur 
olduğu "ihbar,, ve "hüviyet,, 
varakalarının yalnız otelciler ce
miyeti tarafından 210 kuruıa 
satılması dedikod\lları hala de
vam etmektedir. 

FHvaki dünden itibaren De~let 
matbaasında beyannamelerin ba
sılmasına başlanmıştır. Fakat 
alakadarlar bundan evvel otelci
ler cemiyetine böyle bir hakkın 
verilmesi çok garip görmektedir
ler. Hatta cemiyetin bastıracağı 
beyannameler üzerinde resmi 
polis mühürünün bulunması büs
bütün hayreti celbetmiştir. 

Dün dedikodulara cevaben 
vali muavini Fazlı B. bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

Müddet 15 gün uzatılmış, be
yannameler her yerde bastml
mış.br. Binaenaleyh bir mesele 
kalmamıştır. Yalnız, otekiler ce
miyetinin saltığı beyannameler 
üzerinde polis miihürünün bu
lunması dikkatimizi celbetmiş 
bunun için tahkikata başlanmış
br. Mamafih bu mühürün kaıdın 
numunesine muvafık olduğunu 
tasdik için yalnız bir tanesine 
vurulmuş olması çok muhtemel
dir. O halde cemiyet hakkı ol
madan beyannameleri bastırırken 
mühürün de kılişesini koymuştur. 
Bu mucibi mesuliyel olduğundan 
tabii icabına tevessül edeceğiz.,, 

Küçük tacirler birliği 
Vali muavini birliOin feshe

dileceGini ı6yluyor 
.. ~~çük tacirler birliğinin teşek

külu hakkında vilayetçe tetkikat 
yapddığını yazmıştık. Vali mu
avım Fazh B. dün bu hususta 
demiştir ki: 

'"":"" Birliğin teşekkül ilmühaberi 
nahiye müdüründen alınmışbr. 
Bu da onun salahiyeti dahilinde 
olmadığından hakkında tahkikat 
yapıyoruz. Usulsüz teşekkülünden 
birliğin feshi mukarrerdir. 

Defterdarlıkta· 

Fatihte n1usakkaf at 
tahririne başlandı 

Fatih kazasında tahriri muaak
kafata dünden itibaren başlan
mıştır. Fatih heyetinin iyi çalış· 
ması için bir ev kiralanacaktır. 
Kaza dahilinde tahririn bir 
senede bitirilmesine gayret edi
lecektir. 

Sahte senet tahkıkatı 
Alım, satıma esas olan bazı 

veraset senetlerinin sahte olduk
ları şeklindeki ihbar Uzerine 
alakadar makamlarca tahkikat~ 
baılandığı haber alınmı§tar. . . 

Ramazan 
lstanbul müftülüğünc.ien: 20 

kanunusani 1931 sah günü Ra
mazanı şerifin iptidası olduğu 
ilan olvnur. 

Piyanko 
Be, gündür devam eden 
keşidelerin albncısı bugün 

Tayyare piyankosunun ~e~id~
sine dün de devam edilmııtır. 
Büyük ikramiyelerden dün yalnız 
4311 numaraya 6000 lira çık
mışhr. 3000 lira 11247, 32970 
5105 numaralara, 2000 lira 13018 
numaralara çıkmıştır. Eminönün
de Cemal beye altı ~in, Etmey
danında dokumacı Aptullah, Fa· 
tihte Aptullah efendi apartıma· 
nanda oturan tüccar Emin bey
lere üçer bin Sarıgüzelde bekçi 
Hasan ağay: iki bin, Fatihte 
tramvay caddesinde kunduracı 
çırağı Y akup efendiye, Cibali 
tütün fabrikasında bıçakçı Aptu· 
latif efendiye, Şehzadebaşında 
Kavalah sokakta Gülsün hamma, 
Bahçekapıda. Bekir zade hanında 
Kutu atelyesinde Nurettin ef. ye 
Şehremini belediye komiser mu· 
avini Kadri beye biner lira çık· 
mıştır. Bu biletler Fatihte itimat 
piyonko kişesinden satılmıştır. 
Keşideye bu sabah sekizde de
vam edilecektir. Bugün keşide
nin son günüdür. Son olarak 
100000 liralık jkramiye çekile· 
cektir. .--:--:---------Gümrüklerde· . ..._ .. 

Ihsan Rif at B. 
TeşkilAt ve kı;< rolarda yapı

lecc k tt bedc!ülHa nezaret 
için ls1enbula geldi 

GUmrükler umum müdürü Ih· 
san Rifat B. dün Ankaradan 
şehrimize gel.miştir. Ihsan Rifat 
B. lstanbul muhafaza teşkilatının 
tevsii dolayısile kadrolarda ve 
teşkilatta yapılacak tebeddüUere 
nezaret edecek ve şehrimizde 
birkaç gün kalacaktır. 

ee 
Vilayette 

"'" Daimi encümen 
Bundan sonra hergün topla· 
narak işleri sür'atle çıkaracak 

Daimi encümende, işlerin ça· 
buk ylirümesi ve muntazam çık
ması için yeni kararlar verilmiı· 
tir. 

Encümen bundan sonra her• 
gün toplanacak belediye ve ida
rei hususiye iılerini ayrı ayn 
tetkik edecektir. Yapılan proğ· 
ram mucibince Cumartesi,Pazar• 
tesi Çarşamba günleri idarei 
hususiye ve sair günlerdede be
lediye muamelatile meşgul olu
nacaktır. 

ee 
GüzeHik balosu 

Dün akşam Türkuvaz lokanta· 
sında Cnmhuriyet gazetesinin 
güzeller seçme balosu verilmiştir. 
Bu baloda 20 kişi seçilmiştir. 
Balo müsabıkları tarafından ge· 
çen seneki kadar rağbete maz
har olmamıştır. 

Balıkeıire gidecekler 
Istanbul vilayetinden: Balı

kesirin merkez kazasında idarei 
örfiye cari olduğu.,dan her ne 
sebep ve suretle olursa ~lsun 
oraya seyahat edecek kımse
lerin Üzerlerinde hüviyetlerini 
müspit evrak ve. vesaik bu
lundurmaları, aksı halde hak-
larında muamele yapılacağı 
vilayet halkına ilam mahalli 
müddeiumumiliğinden bildiri!· 
mit olmakla keyfiyet ilan 
olunur. 
'--~~~~~ ~ ·~~-

1 Darülfünunda; 

' Tevkif edilen vaiz 1 Tevhit yok 

Abdülhay Ef. 

Abdülhay Ef. 

Edebiyat ve Hukuk fakül· 
teJerinin birleştirilmesi 
imkansız görülüyor 

Dünkü akşam gazetelerinden 
birisinde çıkan Ankara telgra
fında Darülfünun için düşünülen 
ıslahat arasında edebiyat ve hu
kuk fakültelerinin birleştirilerek 
"içtimai ilimler,, fakültesi tes:si 
için bir cereyan olduğundan 

bahsediliyor ve bu şeklin bütçe
de bir miktar tasarrufu mucip 
olacağıda bu habere ilave olu
nuyordu. 

Dün bu haber etrafınca Da
rülfünun muhitinde tahkikak yap• 
tık. Alakadarlar bu haberi gü
liinç olarak telakki etmekte ve 
edebiyat fakültesile hukuk fa
kültesi arasındaki evvelce geçen 

Tevkifi için n~ diyor, adliye münakaşalı bahisleride düıüne-
tahkikatı ne vaziyette? rek bu haberin bir muzip tara-

Tefevvühat mahiyetinde bazı fmdan ileri atıldıiını tahmin et-
sözler söylediği noktasından tev- mektedirler. Hukuk fakültesile 
kif edilen Zeyrekte Çivizade ca- Edebiyat fakültesinin mahiyetleri 
mii hatibi Abdüllay Ef. hakkın· büsbütün ayrı şeylerdir. Biri 
da ki tahkikata ikinci müstantik- ilimle meşgul olur. Diğeri o il· 
likçe devam olunmaktadır. minin tatbikatile, Bu münaıebet-

Müstantik dün kendisini istic- le, bazılarının tabiri veçbile 
vap etmiıtir. udünyanın hiç bir yerinde ~gö-

Abdüllay Ef., 47 yaşindadır. rülmemiş,, bn şekilde bir tevhit 
Kaygusuz lbrahim b.aba ~erg~hı gerek darUlfUnun emaneti gerek 
şeyhi Mehmet Şürurı Ef mn ~g.lu iki fakülteye mensup müderris· 
dur. Kendiside Kadiri şeyhıdır. ler tarafından hayretle ve imkin· 
Abdüllay Ef., hadıseden bahse- ıız telakki edilmektedir. 
derken kendisinin Cümhuriyetçi Allkadarlardan rümüz de tev· 
bir hoca olduğunu, Şeyh Es'at bit bahsinde edabiyat ve ilahiyat 
Ef., ile şimdiye kadar dört defa fakültelerinin belki mevzub~ ' · 
görüştüğünii, cuma günü . poli~- sedilmesi milmkün olduğu~ n 
lerin evini arayarak Nakşıbendı.. bahsetmektedirler. Edebiyat a
lik adabına dair "Halvet,, is- kültesi reisi KöprUlü zade I h· 
minde bir eserle bazı mektuplar met Fuat B: 
ve notaları aldıklarını söylemiş, _ Bu imkAnıız bir ıeydir. 
şöyle devam etmiştir: Dünyanın hiç bir tarafında g&-

- Benden şu esaslar hakkın- rülmemiştir. Demiş ve edebiyat 
da malumat istediler: Bazı hü- fakültesile iJahiyat fakültesinin 
kum et erkanı aleyhinde tef evvü- tevhidi ihtimalinin daha mliliyım 
halta bulunmak, gaibe ait ölüm addedilmesini mümkün telakki 
haberi vermek' şapka aleytar- etmiıtir. 
lığı bence şapka giyen gavur """"'"'" 1111111111111111111111ııııııııııwı111111111mımnııııunııııııuııııuııı1111•1111-11nı• 
olmaz. Son hutbelerinden birin· canda talebe bulunan oğlum 
de şapkadan bahsettim, fakat Sadettine yazdığım mektuplar• 

fena bir şey söylemedim. Erzin- da kendisine nasihatte balundum. 
ı ıı rınnıı rmnı ırmıııınuı ıı rmı ı ıırnıııınıı1••·u11u-•••-nmıımm 

··-'ııım•""-"'""'"'c':""'"''H:'" f ~"ITTl"'T~ıkilnt heyeti 

Dün ticaret odası azasile 
temas etti 

N ti de tiiccari vaziyetimizin ufak sarsınblara raimen 
e ce ., k -rül· dü ıayanı emniyet bir halde oldugu te rar go 

TeıklJat heyeti oda azaaile bir arada 

c. H. Fırkası şehrimiz teşkilat hey. tı akşam ı:\aat on dokuza kadar devam 

etinden Tekirdağ meb'usu Cemil, l ·- etmişti!'. 

1 • ıı ·· e .· Afvon eb' Toplantıda lstanhulun iktısadt va· tan bul me nısu u~ Sın J m - . . . . . . . 
.. . . zıyctı. lıman faahyetı, transıt vazıye-

usu tzzet B. Jcr dun tıcaret odasına g t· t • 1.. h · · · alt.kadar 
ı, uccarırnızr ,-e şe rımızı cı 

derek tetkikatta bulunmuşlar, öğleden eden mesail görüşülmiiştür. 
sonra bu zeyat ,·e oda meclisi azası, İçtimadan sonra heyet azası oda 
Seyriisefain umum rnüdüri.i Sadullah. dairelerini gezmişler, muamelat hak· 
Liman şirketi müdürü Hamdi, J ş lnnda umumi krttip Yehbi eByden iza-

hat almıslardır. 
Bankası mlidül'ii Muammer B. lerin iş- 'l'eşkihH heyetinden Tekil'dağ meb'· 
tir akile bir içtima aktedilmiş, toplan· (l~rf en s:ıyıf:ı~ 1 çeviriniz) 
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Otomobil kazala- Renk ve insanlık 

l:iazı Hz. seyahat
leriiıe devam ede

ceklerdir Uıt t:mıfı l inci sa)f 
Uskumrulardan haber zabıtaya malümat veraıitt 

t · • Amerikada gene zavallı bir zen L Csı ıarafı b.rincı sahıfada l •• kata başlanmıştır. 
rının ae.mlDI ciyi iki bin kitilik azgın bir kalaba- k k .1• 1 .• t tk·k t rt· t Qteki gazeteler, hazan kos Bu neırı·yat u··zerı"ne d 

O b 1 k . d l k l C ti . l ·ac şar n aye ını e ı Ye e ış e . kocaman haberleri bile at-otomo i azası n~ticesın e ı parça amıf. emaa e ıt enen t'kt h lk d ti · · ·k· t k Ad b 1181 
tazminata mahkum olan şoförlerin bu cinayetler, medeni bir memle-

1
1 .e~ d'~ 

1 
ad"kıtn er erıAmd, şı ·ayte · larken, Son Posta refikimiz, kikat yaptı ' liye e 

. . . k l b l ? 8 erını ın e ı en sonra ana ''e z. b"r tahkı"kat yapılmadıg"'ıDI ekserıya zarar ve zıyanı tazmın e- ·ette nası yer u uyor · una şa1- . "h ti .. te "f b ki d bakın ne malumat veriyor: ı 
d ı . F d b"" .. f"' k h h t d h b mır cı e erını şrı uyuraca ar ır. di, polis birinci şube 1118d ememe crı ransa a utun ! 0 or mama ' atta ayret en a a ~- l\IÜFETTISLERlN RAPORLARI «Boğazın 15·20 mil açığından 
leri kaza vukuuna kar§ı mecburi ka bir hisle, nefret etmemek kabıl G . ~. h 

1 
de tamamile ademi 111 

· ~ · k l · · 1 azı Hz. nın son seya at arında Ereğli, Zonguldak sahasma ka-
sıgortaya tabı tutma mese esım o muyor. . . k beyan etti. 
Ortaya atmıctır. Bu gu··nıerde bu hu lki ayda, bu bilmem karıncıdır. refakatlerınde bulunmuş olan muhtehf dar bol uskumru yatma ta oldu· 

'S' -:r Vali muavini Fazlı B. 
ıusta Fransız meclisi meb'usamna En kalabalık ıehirlerin en iılek cad vekaletlere mensup müfettişler ve tef· :;u görUlmü,tür.» Vali muavini Fazlı B. 
bir kanun layihası teklif edilmesi delerinde dökülen bu kanların, tiş ,.e tetkik ettikleri meseleler hakkın Bizde meçhulü anlatmak için sine müracaat eden bir 
muhtemeldir. doğrudan doğruya medeniyetin yü da raporlannı hazırlamakla meşguldür kullanılan "denizde balık\> diye 

Şüphesiz bir otomobilin sevk züne fııkırdığı hissedilmiyor mu? ler. Bu raporlar tamamlanınca ait ol- bir tabir vardır. ririmize şunları söyledi: 
ve idaresini eline almı§ olan bir ıo Yeni keıifler, akla durpnluk ve- duğu vekalete ,·erilecek ve 0 nkilet ta- Arkadaşımız, ondan bile haber - Eminönü merkezi 
förün vukua getireceği zarar ve zi- ren hamlelerle öğünen Amerika, b~ rafından ehemmiyetle nazan itibara evvel böyle bir şey 
yanlan tazmin edecek kabiliyette cinayetlerin hesabını acaba kendı 

1 
kt vermiş. müsebbipleri mahkemeye 

olması lazımdır. Bunun en kolay kendine nasıl veriyor? 8 rnaca ır. Ey, boru değil, mektepli ga· miştir. Adam ihtiyardır. 
tahakltuku çaresi de şoförlerin ıe- Eıyaya hareket veren bir mede· RECEP BEYiN RAPORU zetecilik bu... larmcladır. Ma'tuh veya 
bebiyet verebilecekleri kazalardan niyetin insa nkarıısında kaplanlaı Bu syahatte Büyük Gazi ile beraber * * * olmasından kuvvetle şüphe 
mütevellit zarar ve ziyanları taz- masına ne mana vereceğinde zihin bulunmuş olan Kütahya meb'usu Re- Süfcradan bir profesör mektedir. 
min etmek için evvelden sigorta aciz kalıyor. cep Bey de muhtelif müfetişlerle (Bel lsnıa"I B. dava açı 
olmalarıdır. Şayet bir şoför her Kanuna hürmet, medeniyetlerin vüpalas) otelinde sık sık temas etmek· Atinaya gitmiş• olan Eukuk Bir muharririmiz evinde 
hangi bir kaza neticesinde bir va- insan ruhunda yarattığı tekamül ted" R B b h t talebesı geriye döndü. Bun· malar '-'apıldıcı azılan P·•t 

d h h ı h 1 1 · d b" "d" y h · ·ı ır. ecep .• u seya a esnr.sın- J ~ .. .,. tan atının ayatına veya ut ma ı- mer a e erın en ırı ır. a fi ı e • • . . lara müderris 
na bir zarar getirdiği takdirde mu- medeniyi biribirinden ayıra'!l p~iko d~ yaptıgı te~kikatı, aldıgr ın!ıb~:tı Ismail B. ile nörüfmGştür. 
hakeme ile sabit olacak zarar mik loji farikalarından sayılan bu duy hır rapor halınde hazırlamakla ıştıgal Reşit B. refa- Zeyrek cadces"nde (106) 
tarı sigorta şirketlerinden kolayca gu, nasıl oluyor da Amerikada en e~iyor. Bu hususta fırka başkatibi kat etm:ş ve hanede atman Hüdaverdi 
alınabilir. Busayede kaza vukuu pervasız bir cür'etle çiğnenebili· Zıya B. de Recep Beye yardım etmek- Atinada bir iki lsma:I B. dıyor l;i: 
takdirinde şimdi tesadüf edilmek- yor? tedir. konferans ver- - So:ı Postadaki bu 
te olan tazminat müskülatları her Daha ne vakte kadar derinin Sabık Nafıa Vekili Reisicümhur Hz miştir. Bu zatı ben de hayretle ol~uC.:unı. 
taraf edilebilir. - rengi gözleri boyıyacak daha ne nin bazı kıymettar mütalea ve müla- her hatırladıh- Hamza namında hıç r k~ 

Diğer taraftan bu usulün faidesi vakte kadar İnsanlık bir renk yü· hazalarını da bu raporlara ilave et· ça, aklıma, o- tanımıyorum.• Evimde ıçl 
yalnız halka münhasır değildir. Biz zünden kendi varlığını inkar ede- kt d" nun bir zaman· yapı!madı·ı gibi Kürtleri• 
zat ıoförler de netice itibarile bun cek? me e .•r. . . 
d .. t f"t 1 kt ç·· k.. t z · . kakl d kudurmuı Gazı Hz. seyahatlannın ıkincı kıs- Jar yazdığı ına· bir münascbe.iın yol. tur. 

anb.ml us ek 
1 0 

.adca 
1
.r.d unA ~ 0 0 k b eni cıyı .bs~ k art a l b" ·b· mını tamamladıktan sonra fırka kon· kalelerin altın- lstanbulluyum, ve Türkülll· mo ı sev ve ı aresın en acız o- o ay ar gı ı ova ıyan ar, ırı ı-

lan birtakım kimselerin bir- riİıi azdırmak için ağız dolusu u- gresinde mufassal izahatta buluna- da kullandığı, huriyetin samimi bir tarafta 
kaç yüz Jira ile eski bir takım ara- turlarken, acaba nasıl bir kanun caklar ve bu izahat hükOmetin müs- •silferayı de•· A~:ı ol:nı;an bu ncı;riyat 
baları ellerine geçirip şöförlük et· hissini taııyorlardı. Cemaat ruhiya takbel faaliyet proğramının esasları- Jetten,, tabiri gelir. cari vaziydimc şerefli ha 
melerinin önüne geçilir. Bu suretle tı ile u0raıanlar gayizle köpümıüt nı teşkil edecektir. Belki bu son seferine de bu time tecavüz rn::ıhiyet"cde 
it ıahas~ hem mali kabiliyeti, hem kalabalıkların deli fertler~e~ b.f KIRT /\SlYEClLIK DERDi "süfera',,lığı sebep o!muş\ur. ~"'Undan haberi neşreden 
de otomobil idaresinde ehliyeti o- kerre daha tehlikeli bir zır e i o • Gerek Gazi Hz. nin gerek mahiyet· l'f .. -ıu :ln•e aleyhine dava aç:ıcak, şüp 
lan şoförlere kalır. duğunu söylerler. Bu hükmün için . ' J~ ..,,.... 

H 1. h d f·· lük" d k' d k" h k"k t .. d b" • t" d lennde bulunan zevatın bu seyahatte zan altından kuıtulmak içiıl a ı azır a şo or e en ~ım e ı a 1 a yuz e ır nııpe ın e .. . . ..------------., 
aeler arasında bir değil, birçok de- bile olsa, halkın zincirlerini botal- karşılaştıklar buyük dertlerden, .bil· 1 S P O R huriyetimizin adaletine iit 
fa kazalara ebebiyet vermiş olan- tan (linç) belasına derhal nihayet yUk şiklyetlerden birisi de bazı daıre· dec~ğirn, alnım açıktır. Be 
lar vardır. Dikkatsizliği neticesi o- vermek için kafidir. lerde işlerin çabuk görülmemesi, bir Daha karar yok.. kelemek istey~nterin 
larak bir defa kaza yapan şoförün Adalet, yüksek bir müessesedir takım memurlann iş başına vaktinde çıkması lazımdır.» 
elinden ehliyet vesikasını almak la ama vicdani tesir ve tekevv:•n ıelip 111untazam bir surette ,plışml\· Gılatt.sar11ym tıükmen mrğ'i.ıp -.-e-.-r-ıf_c_: ______ _ 
~gelirken bun~ m~ra.kabe il~ ddn ~zaı: hakimle!~ elinde .. Bu fi, ifa suretle bir kitllm halkm, işleri- addedilci§i haberi n-.e,,simsiz<ı-ir 
mukellc:f ola:'. d~ırel~rı~ ı.~mallerı, keskin.,kıhcı .ke~~m. kıu;~tmıı ka nin geri kalması olmqtur. Bu nokta, Dünkü gazetelerden biri Galatasa- Muzaffer 8. 
yahut kıfay L.~·zlıkl~rı yuzunde? ka labalık ~ra ~erdıgımız gun, orta~a büyük bir ehemmiyetle nazarı dikkate ray takımının, Fenerle yaptığı son Mesriftoki tc b~cc.uı hı.b 
~ ya~a~ t_oforl

1
er bı~ taraftan ıste- katmerlı cınayetlerden baıka bır alınacak ve belki de bu mUnasebetle lik maçında klübe mensup olmıyan bir melümetı olmıd 

d~klerı gı~ı san atlerme devam ede ıey kalmaz. memurin kanununda bir tadil de yapı- oyuncuyu oynattığı için lstnnbul mın· rınden 
bılmektedır. • • • lacaktır. takası merkez heyeti tarafından hiik· söylüyor 

Halbuki şof~rler kazalara kar• H: . . . YANLIŞ ANLAŞILAN HABER men mağHip addedildiğini haber Yeri· Bi~· mü~~cttir Ankarada. 
fi sigorta olmaga mecbur olurlar- Elektrık tırketınden tikiyet e· l tanb 1 tel . in b"ri . . G .. ·ordu refikimizin biraz istical ettiğini maarıf emını Muznffer B. dün 

· d" ki ··k ı d b" d b 1 s u gaze enn ı sının a· ~ , . . 0 aa tazmınatı le ıye etme e mu e - en ır yazım an azı memura· . , . ~ zannediyoruz. Filhakika Fenerbahçe zc avdet etmıştır. l\luzaffer P> 

lef olan sigorta şirektlcri gözlerini rın zarar göreceğini haber aldım. zı Hz. nln ~yri mes ul . vazıyetlenni klübil mezkQr maçta Mücteba be} in ririmizc Ankal"ada eminliğe ait 
dört acarlar, bir kere kaza.ya sebep Şahıs namıile hiç kimseden ti- bırakarak bilfıil hflk~metın başına ge- oynatılmamış olmasından dolayı mın- sai üzerinde görü~tüğünü söyl 
olan şoförleri bir dah sigorta et- kiyetçi değilim. Hem zaten maka· çeceği hakkında verdıii aaıl~ız ve ya- taka nezdinde itirazda bulunmuş i e maarifte )apılacağı şayi olan 
mezler. Ehliyetsizlikleri bir kere lenin yazıldığı gün memurlar gel· hut suitefsire maruz kalabılecek olan de merkez heyeti henüz böyle bir karar haberinden maJQmatı olmadığı
tahakkuk eden şoförlere ehliyetli mitmiş. Kimseye fenalık etmek is- haber münasebetile şurasını kayde· ittihaz etmiş değildir. Heyet geçen sa· ret ctmi~tir. 
toförler arasında yer vermezler. temediğim için bu izahab veriy~ delim ki: Ortada detişmiş veya defi- lı toplanarak itirazı tetkik etmiş ve Bu tadillt haberine göre o 

Bu usulün tatbikında da büyük rum. şecek hiç bir şey yoktur. BUyUk Gazi bu hususta azanın tenevvür etmel< için risat müdürü Cevat B. AlmP\1 
bir kolaylık vardır. Çünkü esasen Stff4A Anadoluya geçip milli mücadeleye ~ karar ittihazını önümüzdeki içtimaına tanbul maarif emini Muzaffer Be 
toförlerin otomobil kullanmağa eh .,_ -· • ladığı ilk gündenberi daima milletin bırakmıştır. Vaziyet bu hafta içinde saya, talebe müfettişi olmutl.ı1 
liyetleri o!up ol~adı~ını tetkik e· . o_da meclisi azasile yap~ğımız. sa- ve h~kOmetin başında bulunmuştur. anlaşılacaktır . r~pada talebe müf~ttişi .bu~~~ 
den beledıye daırelerı, şehremanet mımı toplantıda Jstanbulun ıktısadı ft• ve el an bqındadır. Kısa bir mfiddet Merkez heyeti eğer Galatasnrayın fık D. Adana maarıf emınhguı 
leri ehliyet vesikası verir iken şoför ziyeti görüşüldü. zarfmda cihanı hayretlere düşüren hükmen mağlUp addedilmesine karar na emini lsmail Habip B. umu 
)erden bir de kazalara karşı ıigorte Sureti umumiyede tüccarl moame- inkıliplan bir millet on~ kendi başın- verirse Fenerle Galatasaray arasındaki fettişliğe, İzmir maarif emini 
~liçe~i _iste~si bu usulün tatbikı lat, sanayi hareketleri, d~iz ticare- da t~taı:" başarmı.ştır. . şampiyonluk iddiası Fenerbahçe tara- orta tedri a!. ~.üdü~lüö-üne, o~ 
ıçın kafı gelır. İstanbulun en kala- ti, liman ,.e transit mesaıli, lstan· Şımdı memleketın dertlenni tenkit frndan kazanılmış oluyor. Çünkü iki sat ~ube mudurlerınde:t TedİI' 
b~lık .s~k:"~ları.?da, caddelc!i.nde tiulun itJ1ahit ve ihracatı toplantımız- etmek iç!n. seyahate .çıkan Büyük ?a~.i, rakip arasında Fenerin lehine üç pu- ücüncü sı~ıf umumi _mü~.et!iş.~~ 
bıle bırıbırıle surat yarışına gırı~en dn görüşülen mevat arasında bulun- bu seferının neticesınde yine aynı ful vanhk bir fark tevellüt etmi olu~ or ek muallım mektebı muduru. 
toförleri itidale getirmek çaresini mal.tadır. Bunlardan başka lstanbo- mevkiinden fırkasını, milletini ve hü· ki bu farkın müteakip müsabakalarda Be) de Istnnhul maarif emini 
bulamıyoruz. Hemen her gün bir lun iktisadi nziyeti umumi iktısadl kOmetini yeniden irşat edecek ve ona bertaraf edilmesi hemen hemen imkan· yin edilmi~lcrdir. 
Teya birkaç vatandaşın bu gibi oto buhranın ticari muamelitımız üzerin- daha canlı bir faaliyet istikameti vere- sızdır. Dün Muzaffer B. gibi Ha 
~obil ~ar~şlar~na, yahut şof?r~~~i'! deki tesiratr, istihsal kredileri ve bu cektir. . Merkez heyeti hiç şüphesiz mesele· de_ böyl~. mir ~a) inden haberdar 
dıkkataızlıklerıne kurban gıttıgını krediler üzerinde bankalann ve bil- Ankara, 15 (Telefon) - Gazı tetkik yi bitarafane bir surette tetkik edecek dı•,.ını soylem1ştir. Bununla 
ıazetelerde okuyoruz. Bu sür'at su hassa Ziraat bankasının derecei mües· seyahatlerine devam için önümüzdeki ve karannı ona göre ,·erecektir. bu tebeddülat haberinin doğra 
iiatimalini ve onun acıklı neticeleri siriyeti de mevzubahsoldu. hafta içinde hareket buyurmaları muh· Bugün Taksim stadyumunda Jikl tnhmin edilmetkedir. Dün Ha 
n! ~e~etmck .icin za~ı~am~zın tak- Odanın nizamnamesi ve ticaret n temeldir. maçlarına de,·am edilecek tstanbulunjmaarif enmnc.!ine ge!_eı:~k .. 1\1 f• 
yıdı ııgorta şırketlerının dıkkat ve sanayiimizin müessir bazı kanunlar hak birinci sınıf üç takımı ikinci pl:inda gö Ile) le uzun muddet goru~muştU 
alakası ile teyit edilirse mesele ken kında hususi surete bazı müzakerat rülen üç takımla karşılnşacaktır. Maarifte ıılahıt 
di kendine halledebilir. yapıldı. Azadan çok istifadeli Jzahat Beşiktaş Süleymaniye ile, Galata· Ankaradan gelen bir telgraf 

lıte bu gibi mülahazat haıebile alındı. Hasıl ettiğimiz intibaa göre saray Anadolu ile, Fenerbahçe lstan- ri, birçok meb"usların esaslı tJi 
Framadn tatbikı mevzuubahis olan ticari vaziyatimiz bazı sarsıntılara bulsporla.. • arif proğramı hazırlanarak ~ 
otomobil kazalarına kar ı sigorta rağmen şayanı emniyet bir mecra· Bu müsabakalar bize iki sınıf ara· su unda müttefik bulundukla 
tedb "nin lstanbulda ve ğer bü· da yürümektedir. Sanayi.imiz bir kuv- Yazan: Salih l\turat sındakl farkı gösterecektir. dirmektedir. 
yü ehirlerimizde tatb" çareıi- vet ifade edecek tarzda inkişaf etmek- Niqin yolcUfU qıkmık, yokuıu Bu haberde maarifimizde t 
ni dütün ... Jc lazımdır. tedir. Fabrikalar iddia edildllf gibi inmekten zordur? Hayvan borsası arzu edilen nokhlar şu sureti• 

.AlJu.ıt.t .A..suH. kapanmamış. ticaretimiz sannlmamıt- Çiinkll yot...·-u rıkarken amr- olunmaktadır: 
--111 •" ıonıumıı trr. •ut "' a· BELEDiYE KENDl~INE İLHAKI Memleketimizin muhtelif ye 
uıu Cemil n. içtima hakkında gazete· Tüccarlanmız, sanayi erbabımız ltğınızı cazibe kuvvetine kartı iÇiN HOKOMETE MÜRACAAT mahalli ihtiyaca tekabül ed 
ellere beyanatta bulunarak dem"stir 'e müstahsillerimiz için kredinin mil- kaldırmış olursunuz. Meseli 75 ETTi at mektepleri. 
ki: emmen olduğunu da memnuniyetle Belediye hayvan borsasının lktısat l\f un1lim mekteplerinin dert 

- İstanbul ticaret oda ını gezdik, gördük. kilo gram ağırlığındaki bir pbıı Vekaletine merbut olma~ı yüzünden rini arttırmak ,-e bu mektepletl 
tqkilatını, me aisini tetki ~ ettik ve Yaziyeti emin olan ve emniyet tel· bir dakikada 5, metre irtifaa mezbaha t.ıerinin muntazam )Ürüme- )eten ku,-vetlendirmek. 
çok güzel intibalar aldık. kin edebilen her tüccar her vakit için çıkarsa yalnız kendi ağırlığını diği kanaatine varmıs ve Dahiliye Ye· Jlk mektep tahsili deuesinilt 

İstanbul ticaret odasının i} i i~liyen kredi bulabilmektedir.,, k k · • ı. lb. k "b 1 6 kaletine müracaat ederek borsanın be- nelerini fazlalastırmak. 
çı arma ıçın aa 1 ta n en • Iediyey• ilhak eı"dlmesı"nı· ı·stemı"stı·r. İlk tah ı"lı"nı· tu'"rk m"'ktebind• mesaisi neticesinde müsbet isler çık - Teşkilat heyeti şehrimizin iktısadl d lı H lb ...- ~ 

ran modern kurulmuş en muvaffak müesseselerinde tetkikatına devam e- beygir kuvvetin e ça ıır. a u· Ayrıca müessesenin. ıslah ve tnnzi- mı) an tiil"lc talebelerin ecnebi 
mü 1 "mizden biri olduğuna ka· decektir. Yann da zahire borsasının ki normal kalbin takati takriben mi içinde bir talimatname hazırlamıs- lerc kayit 'e kabullerinin önil 
naat getirdik. ziyaert edilmesi muhtemeldv 1-10 beygir kunetidir. ıır. ek. 
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ım er izi ilmi konuş- Verilen cevapları okuyunuz ! \= V AKIT----ı 

mağa davet ediyor? Hayatta muvaffak olmak 1 ~ k.inun•0::hu~0::içt~31 
,, ilim ne • • yaptınız ? 3 ·y.ı •• ğı Ku .. ru, ı4soc,o 

anason fibi topraktan ıçın ne 
çıknrı ne de meclisi idarede hakkı - --------- 6 " .. 7so 

huzur gibi daöıhlır • ., Ineiltcr~ni~ .m~ş~ur iş. adamları 
12 

• • 

1400 
1450 
2700 

k ~laskeli adam hii.ıa l üzündeki mas 
1 

.. • d .. 
1 

b" r mazı)erJDI bıknye edıyor(ar ŞABAN 
eyı atmadr. UW k" , . . • er, sog u er ır so ta gibi beni küfür-

karanhg" a geJd·-·~ ııs ındı. kayboldu, le itham ettiler. Zevalh demokras· h Londranın en mühim gazetelerinden 1349 
ıgı Yere h. I" - • 1 a . b. . 1 . tı. Ben buna h· . . • ' . ıc ıge karış- lakı mefhumu türk inkılabı irin t 1 ırı ngılterenin en mm1affak adamla· 

k a)ıet etmıyorum ç ·· l kt .. l :.. ene. rı .. h fi zekiiınndan ·ı . d · un- e ue cephesinde en esaslı dava "k na muracaat ederek onların ayata 
yan adam nca· 1 mb.ın en kunet alamı- tekmelene tekmelene hars faku··ı't e? nasıl girdiklerini sormuş ve aldığı ce· 
1 ıp ır tab)e ile b . . . k est· v 1 s· um dan alako k . . em ) O· nın ·apısından dışan koYuldu ş h ap arı neşretmiştir. Bunlardan ır 
yürüyecek fa~ ~ah· ı:stıyor. . _ ~akikat lslam kapısı da sağ olsaydı bÖyı e~ Dunkan Yatson şu cevabı vermiştir. 
t .. a alledemedıgım nok k d . et u "1-. a gunJer geçtiği halde darülf.. · a a.r gerı ,.e esabbı mucibesiz ıar e- .. ·> yaşında iş hayatına girdim. Her 
manetinin hı· rmu""d . . d unun e- derdı. gun sabah altıdan aksamın altısma ka 

errısın - ·1 b · • mahaUe bekçisinin bile .. 
1 

eg.ı ~~ Ben profesörle dersiam efendi. ara dar çalışırdım. Ondan sonra gece mek 
sözleri bir muhbiri sadık so:· :~uyece:ı sında fark görme kistiyoru d d:- · teplerine devam ederek ve kitap oku· 
rüJCünun firtnasile bir sı atı e ve .. a Yine kar etmedi M k l m e ım. yarak tahsilimi ilerletmekle meşgul ol 
Uye d ~ gaze eye soy- · as e enerek husu dum il t h . ·ı - · 

n .a. amın kustahlığına tahammül si hayatıma kadar dil . . aya rmrn böyle aşın şe1·a1 ' ıçın 
etmesıdır. Bu ·· .. .. . . uzattılar. Ar- de başlamasından son derece memnu-

'"d . soıu SO\ lı\cn va hır tık sokakta hakar t y • • ırıu errıstir yahut h b · .: 
1 

• h d f k e e ugrıyan hır adam num ve hunu herkese tavsiye edıyo-
gazete tar • u soz er rna us an ar lı mıyım? Var kıyas et. rum . ., 

.. . arından U) durulmustur Bu 
!'?.zü.~ söylendiği kabul edili)~ors~ da- B 

1 
. Sir Dunkan hayata bu kadar müte ... ~--

rulfunun k "lt·· u on ara aıt taraf gelel· · d' · vazı ola k - h Jd b ·· t de . u ur l'e ilim yapacak yer- zin . ~ ım şım 1 sı- . .ra başladıgr a e ugun n- da muvarfak oldum. Yüksek tahsil gö. 
Jurnalcılan kendi namına söz söv anladıgınız manadaki ilme. gılterenın en mühim is adamlarından d... d d .. Jf.. . d d. 

lemeğe memur ediyor demekti~r. y~~ Şu sizin ilim, galiba ilm~hald dır. Lort :Fransız Gud:naf şu suzleri ~e dıgım ~n :~ da:g-~ı· ununa gı eme ı· 
eğer böyl d Y • ~ • en sfü•J . t• gım en pışm ım. 
ismini ört:ü- ~gıl ~e maskesinin yalnız ~.agJup, avamilden, izhardan bozma . "emı~. ır: . M. Montagü Glukstayin şu sözleı·i 

.. it.. gu muşahhas cehalet da- ılım olsa gerek. Acaba il i k Öksuz kaldığım için Hi yaşında ışe .. . 1.. . . 
ru unun namına yapılmış bir gaze. için: m onuşmak girdim. Mektep ye darülfünun tahsiliı'50) u}or · . 
.. uydurması ise bu cürmü ilim yuva- "Ey t l"b" ·ı .. göremedim. Fakat lisan öğrenmeğe "14 yaşında ışe başladım. İşe çok 
~ namına irtikap eden gazetenin nes- . . ~ ı_ ı ı mumarifet, malum ola- çalıştım ve bu s~ ·ede muvaffak ol- genç başladığımdan memnunum. Bu 
nyatı ~ekzip edilmelidir: Darülfün~- kı. me.~eleısak mesaili mühimmei mudi- dum. ) sayede çekirdekten yetişmiş oldum. 

nun .~üksek iHm ~.ah.~iyetinden bunu l~ı .mut.enabihadan biri olup ciheti ah- Sir Artür Balfor şu sözleri söyle· Sir Fı·ansız 'l'avil "Darülfünun tah-

Bu geceki Ay 

Ganqın aoğu~u : 7,24 - hatı~1 

Namaz vakitleri 
Sabah Otle ikindi 

5.57 12.24 14.5 r 

Radvo: 

17.05 

lmıalc 
5,31) 

Bu akşam lstanbulda 
S:ı :ı t ~ekizden ona kadar afatı.ırka 

fasıl. 

Sinemalar: 
Alkazar - Hayat mücııdelesi 
Alemdar - Hacı Murat 
Artistik - Aşkın terennümli 
Asri - lspanyol aşkı 

Beıiktaş Hılal - Para kurdu 
Etuval - Holivut re,•üsü 
Elhamra - Kraliçe afkı 
Ekler - Yunan operet trul'lu 
Fransız - Kiveli trupu 
Glorya - Tla)•:ılin sonu 

bekh>o.ru~: ~n~·ul~ununun sükutu lakıyesınin tetkiki talep edildikte ah- miştir. sili gördüm. Bundan çok memnunum. 
maskeh muderrısın ısmini · ral · "M kt ı · b kt N Ç'" k.. b d k J t y .. darülf'" vermıyerek ı zamane ,.e tabiati beşeriye n icti- ··~ e_ e >ı 14 yaşında rra · ım. e un u u saye e arşı aş ıgım muş- 1 

n kah u
1
nun namı~a savurduğu lafla- maiye tetkik kılınır mı dem k 

1
• • ogrendımse kendim öğrendim. Fransız külleri metanetle karşıhyabiliyorum.,. 

Hale (. Uıküdar) Çareviç 
Kemal B.-Düztaban banger 
Majlk - Deli şarkıcı 
Melek - Sevmek hakkı 
Opera - Üç ma~kc 

u manası ıfadc cd . d ., e azım- ca . Al . h d' A . . , eı. ır ? 'e mancaya çalışarak ış ayatın ıyor. 
ynı suah edebivat fak"lt . y 

l!lm'Uyorum. lsm· : . u e!'ıne de oksa gesenlerde bir ilim divarun-
fünun namına d:~~kvdeımeden dariil- (ta olduğu gibi (Voyvo!!) (Hırt!) fi-
ı.. ı o u ) apan adamın lan kel' 1 • • l/Çyanatmı hars fak'"lt . ıme erını kulanmadığımız .. . • • u esı namnıa ka- . . . ıçın 
bel edıyor musunuz. mı duçan . •ıtap oluyoruz. Biz bu söz-

• • • leri ancak bazr hikayelerimı"zd e, ro-
Cümhuriyet dün müderrislere dair manlanmızda kasketi yampiri kahra-

çrk.ıın yazımdan Jehcesine .... akın g l manlarımızın dilinden naklede . 
l 

. " e en- nz. 
erı almıs S'" ·· :.• sonra da birkaç gün evel • ozun kısası birader senin nenelt-

çık~ bir makalenin ha~Jığını rnnrna zım böyle şeyler (ilim) ne anason gibi 
getırerek mukn ... · d' . •. t ı t· ' "ese c ıyor. Bızı mha- opra < an çılrnr ne ele meclisi id d 
bacan ilimd .1 • are e 

di en ev ı mı konuşmaktan hah hakkı huzur gibi dağıtılır• 
ae yor. Dostumuz bizim yazdıkla • 
zı anlama d • ' rımı Sadr· Et mrş, aha doğrusu tam ol·u. ı em 
mamıs. B" " 

1T~~·~~-~·-••••••11I J' s ı~az da dostumuza izah ede.il D 
ım. Ben hır makale ,azd h arülbedayi Temsille..: 

ı d · .. • ım u maka- ., 
uıün matine e e şu tezı mudafaa etim.. 

1 

8 

t 
A Demb~krasi de\'rinde ahlfıkın r.mh saat 1 ı::,30 da ISTAHBUL eı:•EDIYESI 

evasmı ılmek yani h . a.ı. 
moral) han i 'e angı :;;eye (A- ve süvare ~ijij 
-· ., 1, g ~ .}'e (İmmoral) diyece- saat l (,3 da ·ı m ~ij 
gız. ıunu tayın etmek ı· d B azım ır. aD 

B Dar'"lf" W avı - u unun müderrisleri b"J. 
hassa hars fakülteşi müd . 1 . 

1 

dl'Jerı'n• • l erns erı ken Kome 1 3 perde 1 1 1 " "onı an içtimai ıı 
smda sadece bir kari sıfsautnı.lees~·ka~·?· 
· • oz soy Yazan Henngün 1111 
lı!.e~ezter onların kari sı fa tile b 1 • 
h~vıyetl.er1, müderris sıfatile bask~'l:.~ ~~ Adapte eden 
vıyetlerı yoktur. Dedik. ' u 1. Galip B . 

.. l<:il.hakika şahsiyet değiştirmek ak
tor ~~ın bir maharettir. Ama biz da
rü17.ununun bir tiyatro olmadığını zan 
nedıyoruz. -..• ~iz hunları söylerken müderrisler 
8 ?,gup saymı)a beşladılnr. Hem ne kii 
f~r ne küfür ben onlara döndüm de
durı ki: 

- Efendiler, gelin ilm konuşalıır.. 
Efendiler bu sözün önlinde gözleri

ni k<?padılar ağızlarını actılar ~öğdü
~ 

11111111 

On beş yatında 
bir kAıit 

t11ıeeııeıeaeıeıeeeeeeeeeee~ Sireyya Kadıköy • l\favi Melek 1 En güzel FRANSIZ operetini <1' 1 ~'fi - Dünyadan uzak 

., dinlemek istermisiniz? .............. •• •• •••••••• •• •" 

1 Eıh : Bugün Cuma m ünasebetile ! 
Bugün amra ! FRANSIZ tiyatrosunda Samardji: 

sinemasmna gidip Jean An- : Yunan büyük operettrupu tara : 
gelo, Mady Christiads Roger i fmdan 'J. matine verilecektir. Bi- i 

Trevılle ve Florelle'i : rincisi: saat 14,30da La Princes : 
: se de La Dense ikincisi matine : 

KlRBlitR ft~KI 
1 

(Mon Coeur lncognite) filminde 
görünüz 

IIAveten: FOX JURNAL (Ma
rechal Joffre) un cenaze me· 
rasimi ve Ankarada bir çocuk 

bayramı 

0 • G k' N • @ t1 saat 18de l li ıa ana operet- : 
! leri temsil edilecektir. : 
: Akşam saat 21,30 ta suvarede : 
• • : T o Koritzi Tis Gitonias. : 
: Y arıoki Cumartesi akşamı Ma- : 
• d Z Z ·ı M- .. • • am ozo ve aza ı e oıyo • 

n : Kofiniotis ve Filipidis iştirakile ! 
: CZARDASS i 

Bugün saat 10,45 te tenzilatlı 
matine. •~•*IGA 

··········~··················· ADEMİ iKTiDAR 
ve bel gevşekliğine 

Tefrika numarası: 33 
Ye~an : "Garp cephesinde .. ,, müellifi 

Erik Maria Remaıgue 

Kadın cevap nri . :---- -...--
- Mutlaka oğıu/or · nün parmaklığına dayanarak duruyo- - Evet öyle ... O da yine ne ise .. Fa- Ha tınma bir anda Adolf Betke gel 

cak .. Oğlu iki se un mektupları ola- ruz. Alber diyor ki: kat insan mütemadiyen eYinde otura· di ve bağırdım: 
vakitten beri kadı::a ~vvel ö~mü~tü. O - Ne dersin Ernst ... Artık yalnız maz ya! ... Hariçte kime kulluk edilcce - Ne diyor:-;un yahu! .. 
pe) da etti. Dışarr iız garıp hır hal kalmağa cesaret edemeyişimiz garip ğini bilmek muhal.. • Sert bir tanrla mukabele etti: 
kadar kalırdı. o !~ı:r ve geç vakite değil mi?.. Tasdik etti: - Saçmalama ... ln an dünyada ken 
ceği kanaatinde idi l ,nun avdet ede- Başımla tasdik ediyorum. Cepheden - Dediğin gibi. maamafih biz de bir dini alakoyacak bir scye muhtactır An 
bulmanız bundando.1 stasyon yanında kurtulur kurtulmaz her şeyin yoluna kaba kulp olmağa mecburuz.. lamırnr mus un sen·~ . Al1' Ilı"r: . ·, nl ayı olac k · · · ··· . ısı Je 

Artık uyanmrs J a • gireceğini zannetmiştik. Fakat tabii ha - Uzun müddet askerlik ettik. Bel se,·sin b·ın·t dannsın he d • .,oanadamd .
1
• . . • . •. . · · • • • .• n eonuno-

ediyor: a ı ave yata avdet etmek hıç te kolay değıl.. kı başka bır mcslegımız olursa... muzuna basını dayı)' . 1 ·t d·-· 
- Evet "'tesel h'" Alber suya tüküı·dü ve dedi ki: Eli ile fikrimi reddetti: bu voksa ~rı"dı"p 1. '1l~ ı~.. s le ıgı,m ... n • e oyle 

1 
· . • . . . . ·· .1 • ,,, \ene mı asma ınm .• 

Yilli hırçın bir t . 0 acak... _ BiJir misin Ernst her sey bize - Bır mahluk ıster ... Dtr ııısan ıs- V" d .. .. h . . . . · aı.ırJa çıkışıyor· ' - " - ter ucu unu afıf hır tıtreyış kapla-
- Evet mesele böyle olacak • yabancı oldu. Ne yapacaBımı dogrusu · . mı~tı. Bana arkasını döndü Bö ·le ve 

en baştan savmak ho"'un .d·~· Kolay bilmiyorum. Cc~en gün kitapları::~a Mukabele ettım: is göstcrd·ırrı·ne n " ' • •• ı·d .. ·ı hl. ,· • . 
1 

. :' a gı l'"'Or d .. . .. tt I. . . N ı·· ı ı B'r · "a · · "" .,,ote\ ,11 csı ıe ıra'P· gı mı? Şu halde bize de ·' e- şoyle hır goz a ım. şı olmıyanlar ıç .. n - e c I} orsun Je ... ı ın~. n, Cl· ri ansında i . . ' 
tü... defolmak düş bir eğlence, hani can sıkıntısına deva handa en az emin, en az sağlam sey- d'. ~ . 1 ' ken kendını çok ) alnız lu.ıı 

d
. l k ı · ld - sc 1\01 c emek ... 

]{adının sesini d . deri re ... öyle bir şey .. Bilir misin son ır. n~anm ne ıyme ı .o ugunu cep- · . . 
U)U:\oruz· . h d .. ı· . ., ~ ı · t d Dedım kı· 

- Ah yarabbi ne i~ 
1
" • senelerin her dakıkası ne bilgim ,·:ırs.t e e gormcc ın mı. • onra ıır anc e- · 

kahve yapıp ıçmeliyim~. bu ... Mutlaka bir miktarını almış göt"rmüş ... Şimdi ğ'~l ~ıı. beş tane hazır ~~uıu.n~urm~~ısın , --:-- ı~;ttmt Alher ... Bizi hiçe mi s.arı-
lrersi 3,·dınl k her sev ha,·atrmıza Yab·ıncı gelivor. kt hırı ı:skarta olunca otekı ıle degıs e- ) onmn ... 

• . anır en uzakl . ~ " " . ·' ' • . . • * * * aşı) oruz. Zaten hiçbir şeyın bizimle irtibatı kal debılcsın... .. .. . . . .. - Evet ... Doğru... Fakat o baska 
Alherle rıhtı h . madı. Daha doğrusunu ister misin Er Alber buyuk kıhsenın golgesine dik şey .. 

ı m O) unca yavaş t" ı d"' , d k d" · d ı katle baktı· - yi amma çanta d dolaşıyoruz. Alcal<ta • yavaş ns ... nsan un)a a ·en mı a e a ' • Rir an sustukta n sonra ağlıvacak• 
'Vardı. ' sın a mektuplar hışırdıvor. Deg·ı·· . ırmagın suları fazla görüyor. - Bazr ... dü~ünü)orum da_ Belki mıs gibi içini cekeı·"k 1·1· e ttf: 

, " rmenın yanınd k"' .. d" b' k d " " .n e • a opru- Ceyap ver ım: ır a ın- ( Bitnıedl) 
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Acı ve düşündü· 
rücü bir söz 
l Üst taraıı I İnci ıayıhamızdaj 

yaptığımız tahminde, yine maalesef, 
yanılmadığımızı gösterdi. Bu habis 
üzerinde hemen her müderris, müder· 

ihtiyar Prespero ile kızı genç ve gü- l'respero - Buna cesaret edemezler risler arasında tesanüt olmadığında 
zel .Miranda yalnızca }aşıyorlardı. A- di. Çünkü tebaamın muhabbeti vardı. musir ,.e müttefiktir. Yalnız bu tesa· 
dada onlardan başka kimse yoktu. ~ti- Onun için Antonyo vücudümü ortadan nüt yokluğunun bu intihaptaki beli
ronda buraya çok küçük gelmiş, baba- ı,aldırmabrı düşünerek bizi bir gemi ile ren şekli tedris usulü üzerinde değil
sından başka hiçbir insan yüzii görme- enginlere götürdp. Oradan ufak bir dir. Tedris usulü ve fakültenin taali
;mişti. sandala binmemizi icbar etti. Sanda- si meselesi üzerinde hemen her mü· 

Kayalardan yapılmış mağara ve hüc Jın ne ipi ne yelkeni vardı. derrisin ayrı bir kanaati ayrı bir siste-
relerde oturuyorlardı. Prcspero bu hüc Fakat sarayımın iyi kalpli nazırla- mi ve prensibi vardır. Bu münasebet 
relerden bir tanesini mütalea odası rından Kanzalo gizlice erzak, elbise ve le bu bahis üzerinde yalnız iki parti 
yapmış ve büyük kitaplarını yerleştir- bütün dükalığıma tercih ettiğim kitap değil birçok partiler tasay,·ur edebilir. 
mişti. Bu devirde büyü Ye sihre fazla lanmı getirmişti. Bu suretle mahYola- Sin intihaptaki beliren ikilik bir şa
ehemiyet veriliyordu. cağımızı zanneden Antonyo bizi bura- his meselesinden başka hiç bir şey de-

Prespero dn bundan çok istifade et- da terketti. ğil gibi görülmektedir. 
tL Çünük onlar buraya gelmeden biraz Miranda - Kimbilir sana o vakit ne Dün iki partiye ayrılan müderrisle
evvel ölen cadı Sicorose bu ada)ı sihil'- kadar bar olmuşumdur? rin bir tahmin şeklinde tesbitine mu-
lemiş, emirlerini ifa etmiyen ruhu lfıtif Prespero _ Bilalds yavrum. 0 za- vaffak olduğumuz isimleri şunlardır: 
lerde~ birçoğunu. b~yük ağaçl~rın göv man küçücük idin. Masum tebessümle- Tevfik Rece~ .Bey.e r_ey verenle~:, 
delenne hapsetmıştı. lşte 1 respero rin beni avutuyor felaketlerimi unut- OrhanB., Zıya Nu_rı Pş., Neşet 
müthiş sihri sayesinde bu nıhlan t _, B d' k d Omer B., Akil Muhtar B., Besim O-
k t k d. . b d . . . uruyorı:;u. u a aya çı ·rnca a sana p K . S b t' B E t p ur armış, en ısıne en ettırmı~tı. d 1 t w 1 1 d B b . mer ş. erım e a ı ., ı;a aşa, crs o rn maga Jaş a ım. u enım ye . 
Bilhassa bunlardan biri Ariol isminde r.. 1 . "d' y· ki · . . b Behcet B., Server Kamil B., Zıya B., gune zev •ım ı ı. ::rece erımız ura- .• . . 
tabiaten zararsız bir mahlük olarak ya- 1. . k d d. t . t' Ra:;ıt Muhsın B., Kenan Tevfık B., ya ge ıncıye ·a ar evam e mış ı. • 1 . · 
ratılan se,·imli küçük ruhçnğız idi. Ji'a- . . Hayrullah R., smaıl Denış B., Ha-
•-t k'd d.. J d s· 1\111 anda - Allah razı olsun babacı- di B Kemal B 
Aa. es ı en uşmanr o an ca ı ıcoro- w • • • • •• • 

se'un oğlu (Kaliban) c müthiş kini ı.rım,h~kakatı· şımdd! ~u korkunç fırtına- Süreyya Ali Beye rey verenler: 
d n . . f 1 ld nın ı ·me ı ne ır. i ı· B lh B H R var ı. unun ıçın ırsat ıu ukça on- • . Ras m A ı ., Ta a ., asan e-

d . t"k 1 ğ 1 d [> Prespero - Napıl kırah ve karde- sat B Saim B Etem Akif B Ali an ın ı am a ma n ça ışır ı. ı·espero . . . . :o ., ., ., 

bf 1 . b. b . 1, 1.1 şım gemıdeler. Buraya çıkmak ıstıyor- ııu·· ......... 1·n B Saı't Cemil B Kemal B ç m~ız ır maymuna enzıyen "a ı >a . . . . . =.; ., ·• ., 

d b 1 . t' k lar dıyerek sıhırlı asasıle usulcacık kı- F at Fehmı· B lsmail Hakkı B m orman a u muş, evme ge trere ona . . u ·• ., 
k k .. w t . 1. F' k t zına dokundu. Mıranda derhal U)udu. Hamdi B Salahattin B 
onuşma ogre mış ı. a a anasına Ç .. k"" ,~ b d A · 1 1 · 1- ., · 

un u kim u esna a ne ge mı~ ı. ş d t k d ı· kl b t b"te benziyen kötü ahlfıkı onu iyi, fena her . . '" ura a e rar e e ım u e.41 ı 

h . b" ... ,.. t kt d" . Gemıdekılerden, fırtınadan haber vere muvaffak olduğumuz isimler tahmin· 
angı ır şeyı o.,,re me en mene l)or k p .1 .. .. ki d" B' 

d B . . J> 1. . ce · respero ı e goruşece er ı. ınae- den ibarettir Yalnız yanıldığımız nok u. unun ıçın respcro ona >1r esır . .. . · 
'b" l t l wd d naleyh hunları Mırandanın gormesı talar olabilir 

gı ı muame e e meye ve < ag an o un • 
t ·rt . 1 tı· . 1 d k JI muvafık olamazdı. Çünkü bütün ruh- Dün Sürevya Beve rey vermiyenle-ge ı me)e, za ıme ı ış er e u anma- . ,. . . . . . .; .; 

g·a başla t K l"b . .1 . 1 . lar gayrı merı ıdıler. Şımdı ıse baba- rin nirin vermedikleri hakkında söy-
mış ı. a ı an \en en ış erı . .•. . :ı 

Ya d g• t bell"k tt•W• 1 sının boş havaya hıtap ettıgını zanne- lenilen rivayetleri kaydetmistik. Bu· pma ı ı, em ı - c ıgı zaman ar . :. 
Presperodan başka kimseye gözükmi- decektı. gün de Tevfik Recep Beye rey veren-

y en se\imli ruhr!! 11 A · 1 k Prespero - Söyle bakalım ne işler terden bir zatın söyledikleri çok mühim 
r-g z ne urnazca .. d'" D d... A . 1 f t d d ğ" H.di . h f gelir ona çimdikleri basarak canım ya- ~or un.. e ıgı zawman , rı~ ır ınayı, sözleri kay e ece ız. • a seyı ~ s 

kar bazna çamurlala yuvarlar snora ıl~ defa kıral~.n ~~~.u .. F erdın~ndın d.e- bir ~~~i~odu. m~~iyetıne koyma~ ıste
da karşısına geçer ~iiratle bir kirpi nıze nasıl duştugunu, bahrıyelilenn medıgımız içın ısımden bahse~m1yec~· 
şekline girerek y~ üzerine yatması havf \'e telı1şım anlattı. Kıral, oğlunun ğiz. Bu tanınmış doktorumuz dıyor kı: 
idi. Çünkü kirpinin dikenleri çıplak a- ~algalar aras.ında boğularak kay~oldu - Tıp fakülte~i heyeti mUderrisin
yakalnna batar ve içini gıdıklardı. Iş- gunu zannedıyordu. Fakat F~r-~ınant den 20 zatın T_evfı~ Recep beye 13 .za
te Ariel bu suretle Kalibanın gözünü ta babası~ın .~oğ~lduğunu dUşunerek tın da. sa~ık reıs SUr.eyya ~y~ ~ey ~er· 
korkutuyor ve tembellik etmesine mey- adanın bır koşesınde kollarını ka\·u~ melerı Suref?'a Beyın muhıtını şaşı~t-
dan vermiyordu. turmuş acı acı ağlıyo!du. Lakin bir kr- mış ola~~~ kı ~azetelere :!'bes oldu~u 

P b .. ı "h · . · d b"" lına zarar "elmemis yalnız dalgalar· kadar gulunç hır takım sozler geçmış.. re pero oy e sı rı sa)e ın e u- c:. :ı M"d 1 . · · d d 1 · h k" 
tiln ruhlara hakim olduktan sonra ı·üz dan biraz harmagiyeı-;i ıslanmıştı. Fa- k' . u ekrr. 1sın ıçıtnl e ers el rıned a J· 

r. d · 1 · · t d·-· ·b· ·d k t k" · d d h .. "kil d ·, bır aş ı e rap o an ve yanız evam gar ,.e cnız erı ıs e ıgı gı ı ı are etme a es ısın en a a genç gczu yor u. k . d d ğ"l ıa 1 ~· .. . . no taı nazann an· e ı cızım ge en 
ğe başlad~.' ~ıne. boyle hır arzusu ılc Prespero - "~amam, af eri~ Ariel. tetebbuatı ilmiyede bulunmak ve ted· 
ruhlar muthış hır fırtına kop~r~ılar. Fakat genç .. pr.~nsı ~uraya getır, o?u risatrn kemaline çalışmak hususlann· 
Bu esnada Pre pcro kızına demzın ku kızım ~a gorsun. Kıral ,.e kardeşım da azami gayret ve fedakarlık göste-
durmuş dalgaları arasında çalkanan nerede. renlerin kimler olduğunu herkes bilir. 
büyük bir gemi göstererek içinde kendi Ariel - Onlar Ferdinandın cesedini Kadırganın Haydarpaşaya naklin· 
Jeri gibi insanlar ile dolu olduğunu aramakla meşgul. Tayfa1ann da biri de hazine için tasarruf gayesi takip 
söyledi. l\lironcla geminin dalgalar ara eksik değil. Fakat birihirlerine gayri edilmediği de malumdur. Bil"-hare 
sında bin parça olacağını düşünerek mer'iled ve herkes tek başına kurtul- Haydarpaşada inşa olunan ve bir has
fazla üzülüyor, sevgili babasına yine muş olduklarını zannediyor. tane olmaktan uzak bulunan binaya 
sihri ile bu korkunç fırtınayı dindirme Prespero - Jşleri iyice görüyor- elli binden fazla liranın sarfedihtıiş 
sini, gemideki o bi~arelere merhamet sun. Fakat daha yapacakların var. olması bunun bir delilidir. Her halde 
etmesini yalvarıyor ve "Elimden gelse Ariel _ Dahası mı var? Utkin hür- tasarruf hazine için düşünülmüş olma
denizi arzın dibine batırırdım,. diyordu. riyetimi vereceğinizin vadetmemiş miy sa gerektir. 

Prespero - (Üzülme Miranda kı diniz? Şimdiye kadar bütün işlerinizi Şimdiki reisin değişmesini arzu e-
zım. Hem bütün bu yaptıklarım sırf se hiçbir hata yapmadan, hiçbir yalan denlerin pek esaslı, hatta idari esba
nin içindir. Kendinin kim olduğunu söylemeden, garez ye ivezsiz yapma- ba istinat ettiklere emin olabilirsiniz. 
buraya nereden ve nasıl geldiğini hatır dım mı? Gaye tıp fakültesinin taalisine çalış-

Jıyabiliyor musun?) Prespero _Simdi mi! ihtiyarlıktan mak ve müderrislerin aralarındaki haki 
Miranda - (Tabii) ve hasetten iki kat olmuş cadıyı unut- kt bir tesanüt tevellüt .ederek fenni bir 
Prel?pero - Pek alı1, bana onları söy tun mu. Seni nasıl bir beladan kurtar temin etmektir. Hakıkat bunlardan 

Jiyebilir misin? dığımı hatırlamıyorsun galiba cadının ibarettir.,. 
Miranda - Lakin hayal rne} al ha· nereli olduğunu söyliyebilir misin? SUKUT HALlNDE ! 

tırlıyorum. Uıkin bana hizmet eden ka Aı·iel _ Cezairli efendim. Yine ayni partiye mensup diğer bir 
dm yok mu idi. .. . w doktorumuz da bakınız ne acı şeyler 

Prespero - ln Cezaırde dogmuş de .. 1 .. P D h f 1 IJ'l · d ~oy uyor· respero - a a az n 1 e ~ar 1• dem. Peki ama bu cadının yaptıklarını, -~ • _.. · · ·· ·· · . 
Fakat bu kadar uzun senelerden beri . . . w -Tıp fakultesının bugunku vazıye· 
b 1 ı t d w h t d' sem nasıl bır vazıyette buldugumu ha- tinin bir sukut manzarası göster-un arı nası unu ma ıg1na ayre e ı ~ . . . · 
. tırlıyor musun. 1' aptığı sıhırler beşerı- diği maalesef bir hakikattır. Bugün 

)orum. t" · "t • t h ··ı d · Y• 

B 
. . . . . . ye ın ışı mege a ammu e emıyecegı- Balkan fakülteleri bile bizim fakUlte-

uraya ne suretle geldıgını bıhyor k d '"th" "d" B . . 'l b'l" B · · ., a ar mu ış ı ı. unun ıçın onu as- mizi geçmiş addedı e ı ır. u hızım 
musun. k 1 C . d . . b d ğ'I . . . . er er ezaır en getırıp uraya bırnk ilmi noksanımız da e ı dır. Asla, bu 

. l\lıranda - Hayr, başka bır şey bıl- tılar ,.e bu cadı seni ağacın gövdesine sukutun sebebini tesanüt yokluğunda 
mıyorum. 1 h . . . . k ı · d n· f k"lt ·-. .. apsetmıştı. 'e sen burada feryat edı- arama azım rr. ır a u e ...,sav-

Prespero de,:a!'t c~.1) ord~ =. Bundan yordun. Jşte eni bu vaziyetten kurtar \'ur ediniz ki 36 ya yakın müderris he-
12 s~ne en·~I _ l\1ıl~n dukası 1? 1~· Sen ele dım. Bun lan hatırlamıyor musun?., men hemen birçok bahislerde ayn ayrı 
yegane varısım hır prenses ıdın. Fakat A . 1 k"" 1 ..•.. d d Af n düşünsiinler. Bir fakülte bu suret-

k l d h ı b
.. .. . ne nan or ugun en utan ı. 

ço ça ışma an arap o muş, utun ış- d'l .. k b d · 1 · d 1 le terakki eder mi? Sükun, huzur ,.e 
ı · · k" '"k k d . ı e}eıe a ema emır erıne ama e o 
erımı ·uçu · nr eşım Antonyoya em d v ... 1 d" tesanüde ihth·acımız ,·ar.,, 
. t t . r 1\'h h'"kA . ] ugunu SO} (' ı. . 

nıy~ e mış ım. l ı aye .. t ~ umet ~ş e KİM TERCİH EDİLECEK? 
rinı de amcan deruhte ettıkten sonra Pre perp - O halde hen de seni ser 

bcst bırnkmm,. diyerek dah'\ neler yap Dün divanın Süreyya Ali Deyi ter-
kafamı dinlcndiı'mel\ için kitaplarımın 
arasına gömülerek bütiin dünyadan e· 
Jimi, ayağımı çel.mic; oldum. Ye bu su
retle niifuzumu ic:timal eden \ntonyo 
kendini hakiki dükn farzetmegc başla· 
dı. Nihayet dü.,mnnlnmnla. Napoli kı
ralı ile ittifak ederek heni düknlıktan 
pkarttılar. 

ması lazım ise emretti. Ariel doğruca cih etmesi ihtimalinin kunetli oldu-

Ferd·ınandın ... "tt" 0 h ğundan bahsetmiştir. Bu ihtimale kar-' .;anına gt ı. nun, ma - •v •• •• .. • 

zun ,·e mlikcdder cimenler üzerinde 0 • şı dıger taraf ta şoyle duşunmektedır: 
d v - - Biz dirnnın böyle bir karar vere-

tur u.~u~u. gördü. v_e ''Efen~im z~tı ceğine katiyen ihtimal vermeyiz. 20 
devle. :ıı, genç Mıranda gormek ıs- reye karsı 13 rey tercih edilir mi? Son
tjyor. Derhal gitmemiz lazım,, diyerek ra iki gr~p arasında yalnız kemiyet de· 
ikU beraherce kalktılar. Ariel önde ğil keyfiyet farkı da vardır. ~on-

1\tiranda - 0} le i~e niçin bizi öldür yol gösteri} ordu. ra tercih ile i~ bifme:t. Tayin Jıak-
mediler?. (Bitmedi) kı nkaletindir. 

...... _~ ·~ 

,ı=s=-· Asmallrımm~~çfi~: 
[ 

Romanımsı hakikat , l &=JJ hj1 
hakikatimsi roman: 39 .,A [J,. '-11 

Onun ~srarına va ı f pek az 
adamlardan biı·is" e .•• --- - ~ 

Bazen sabahlere kadar oltala- 1 mütemadiven burada işler ) 
rını temizler, onlarla, çocukla- cağından . bir çok siparıştar 
rile meşgul olan bir anne gibi bul edeceğinden bahsediyor, 
uğraşırdı. kında zengin olnrak tekrsr 

Şeyhin bu bahkcılık krizleri rise döneceğini anlatıyordtl· 
uzun sürmezdi. Onu,· yüzü deni- Kendisile tekrar görfiŞ 
zin harı ile yanmış, eski neşesi- Uıere ayrıldık. ~ 
le aramızda görmeniz için bir ilk :ramanlar, lbrahiın f'b 
hafta, on gün 1'afi idi. Fakat nişanlısı Sade hanım, be~ 
onbeş gün oluyordu ki, Şeyh Yusuf isminde bir bab~f 
Memduh kaybolmuştu. Demek ark adat - ki gayet güzel n:S·, 
bu seferki inkisarı büyüktü. yazardı - bir hay sarnitJll 

0 
Çiiakii Şeyh Mem1ult, muhakkak. şamlar geçirdik. Sade bS 

surete bır aşk inkısarı netices·nde hakikaten san'atkar bir reS5'~ 
aramızdan Jr.aybo.'urtıu l't l:endtni ba- d Almanya ve Fransada 0 

lı~cmı:ı verırai. ı. f k t k d" h i hU 
Şeyh, Vanlının atölyesinde ~~~~ I a. 

3
• k enb tı şa . sti sili 

b 
• .. .. 1 d goruş erını ay e memış · 

enı gorunce memnun o ma ı. .. w d'kl . .1 k d" ta 
O k f k 

ogren ı erı ı e en ı 1~ 
oun esrarına va ı pe az . 1 . . t" ç k ""ıel "' 

adamlarnan birisi de bendim. ~ngın eştırmış '· . 0 gu 
0 Vakıa benim sükutuma emindi kıler yapardı. Bır yere k 

amma, son günlerde onun bir kim
seye işık olduğunu bilmiyordum. 
Daha doğrusu benden sa.klamıştı. 
Demek bu kadın, benim bilme
mekliğim lazım olan bir kadındı. 
Şeyh Memduh, bunları bir an 

içinbe düşündiiğümU gördü: 
- Emin ol, dedi, gizlemek 

istemedim. Ehemmiyet vermiyor

dum. Fakat birdenbire tutuldum. 

- Şimdi? 
Geçmek üzere. 

- Daha ne kadar sürer? 
- Balıklar bilir. Beni biraz 

üzerler, çabuk tutulmazlarsa on
lara hırsım artacak, ve ötekisini 
unutacağım. Amma nerede, ol· 
tayı atar atmaz kapıyorlar, hem 

çift çift ••• 
Vanlı: 
- Bu işte karlı benim. O ka

dar çok balık tutuyor ki nerde 

ise salamuraya yatıracağım. Şim
di, haydı canım afendim, şu şi
şeyi aç da ne cins mayidir göre
lim bakalalım. 

oturmaz hemen defterini çı 
N' aıı ve çalıımağa başlardı. ıŞ ~kJ 

lbrahim Hakkıdan muha 

surette çok yüksekti. f: 
Fakat ne yapsın? HerkeS 

rahimle onu nişalı olarak b 
yordu ve haddızatinde b0 

olması lazım gelen Sade bıı b 
ayrılmak ve serbestisini alıı ~ 
mek için cemiyetten korkaO 

çük bir burjua zihniyeti ile: 

Alem ne der? t{ı 
diye çckiniyor.:lu. lbrabiı.ıı 

kı, bir artistten ziyade, Avf'Jf 
nın eğlence yerlerinde sı~ ~ 
tesadüf edilen ve para rnuk11~ 
linde ötekinin berikinin metre il 
dans ettiren, ne ile yaşadık&' 
belirsiz delikanlılara benziy0 b~ 

Onun için, Sade hanırıuıı J 
zurundan hoşlanan meclis~ f. 
bulunarak, kendilerini ı.ıııs• 

Şeyh şişeyi açtı. 
parlattık. 

vaziyetine sokmağa ve bu su~ 
le para sarf etmeden geçinrlle J 
yolunu bulmağı arardı. f<e"~• 
lerini davet edenlerin Sade ( 
nıma aldıkları vaziyeti görfl1 

Birer tane mezliğe gelmesini bilirdi. ır 
Birkaç defa bu vaziyetiıı,~ 

kinliğini Sade hanıma, tel ~· 
lerle anlatmak istedim, f tı f 
Sade hanım bu badireye gs 5f 

şuuri olarak düştüğü için, ftf 
!erimi birer "avans,, olarak 

Vanlı tekrar resme başladı. 

Şeyh Memduh takımlarını alıp 
balığa çıktı, ben de gazeteye 

döndom. 

Orada beni, ressam arkadaş
larımdan Refik bekliyordu Ya

nında golf elbiseli, . boynunda 
bir fular, kasketi koltuğunda 
gayet ü:zenti g ımiş bir genç 
vardı. Refik takaım etti: 

- lbrabim Hakkı bey, Paris 
arkadaılarımızdan, senayii tezyi
niye tahsil etti. 

Kendisini gıyaben tanıyordum. 
Burada arkadaşları ve kendisi 
de artist olan nişanlisı Sade H. 
ondan bana babsetmiştiler. 

Ibrabim Hakkı bey Pariste 
7 sene kalmıştı. Fakat bu genç 
san'at namına, Paristen iki mu
hayyel Isveçli kadınm bedii gü
zelliğini, birkaç kokteyl formülü 
ve, Lido'da alınarak altında 
(Dovil, 19 haziran} yazılı 3 fo
toğraf getirmişti. Lisan namına 
da öğrendiği Paris kelimesinin 
«a» sını tecvit üzere dört elif 
mıktarı uzatmaktan ibaretti. 

lbrahim Hakkı, Istanbu!a ge
lir gelmez, Sirkeci istasyonunun 
ne için boş olduğun:ı hayret 
etmişti. Evet niçin bu büyük de
koratörü, sanat mesihi gibi bek
lenilmesi lazım gelen bu genç 

üstadı karşılamıya kimse gelme
mişti. 

Zavallı çocuk, büyük bir me

ialomaoiye müptela idi. Bana 

lakki eder gibi oldu ve: bÖ)tı 
- Canım, dedi, neye 

kıskançlık yapıyorsun? 
A!.. hayret etmiıtim. .1 

(Bil~ 

fiBIHIHSHIHY lis~si mü~ürlUI~~~ 
"11 I 

l\Jcktcbin adı Y azif eıı• ·~ 

Sl'lı"fke k Resı -'ı orta me tep ıı·ov mua 1 

Niğde ,, 
Çankırı ,, 
Yozgat ,, 
Bitlis ,, 
Diyarbekir kız 

E!aziz orta mektep 
Siirt 
Kırklareli 
Kars 
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" 
" 

Amasya 11 

Merzifon ,, 
Bayburt 11 

Gümüşhane ,, 
Elaziz erkek muallim M. 
Erzurum erkek lisesi 
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Samsun ,, ,, 11 ~ 
Yukarıda isimleri yazılı r.1~0• 

teplerin Resim muallimliği ıııilıı~ 
haldir. 1702 numaralı kaoı.ıll ~ 
2 inci ve memurin kanuııı.111 ~ 
d .. d"" ·· dd · d k" artl~ or uncu ma esın e ı ş j' 
haiz talip varsa doğrudan d~-6 
ruya Maarif vekaleti celifeS' 

müracaat eylemeleri. 
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E •µ 
m. V. ıatın eııme hey~tı --

4 wı W&M w 
ilAnlErı Jandarnıa lınaıathonesı Be\ oğlu dorduncu Su:h hukuk mah· lstanbu 1 

llftnıarı keme•foden: 

A~kara merkez mua.>ene komisyo· 7~0 t1akım kış1ışk elbise b·ıçkı" Beyo~.lunda istiklal caddesin· 
nu kımynhane i için bir adet lngiliz ve ıma iyes· "d de 325 numaralı sentantuvan d 1. si]. gv 1. nd en: 
hassa terazi ı k • 1 yenı en pazarlıkla f .. .. anunusani 931 pazar yapılacakt p apartmanında sakin iken ve at 
gunu saat 14 te :Fındıklıda he"eıı·mı"z. ır • azarhk 'h 1 • d .; 5 2 93 1 a esı : etmcs"ı üzerine terekesine mah· J l ·ı · · G 1 k · · Ç 1 k k e pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin - • 1 tarihine müsadif çe vı ayetmın ü nar arycsının ağ ayı arycsinde kain 
şartnmaesini ve kataloğunu he\etimiz. perşembe . kemece vazıyet olunan diş tabi· olup imtiyazı 4-8-326 tarihli fermanla Fra tebaasından Ra· 
de görmeleri ve ihale snatind;n evel şartname ~.undü saat 14 te bi Aram Aravyan efendinin mcz· dos'ta mukim Şarlı Mas uhdesind e bulunan c!emır madeni mes'-
teminatlarile hazır bulunmaları. mak mun erecatını anla- kur apartmanda mevcut bütün ul Müdürü Eşref Efendinin ist ifosına me bni maadin nizamname· 

* * • .. ve pazarlığa iştirak alat ve edevat ile dişci kabinesi sinin 61 inci maddesin~ t evfika n üç ay zarfında yeniden ikamet· 
Yet mi d k d etmek uzere taliplerin t · kıymetli büfe, gardirop ve ka· gihı. re.smi irae olun. arakw. mes'ul_ müdür taui n cdilmedı"g· ı· takdı"r· 

• o uz a et çirt ) atnklı de 1 .1 b cmınat- _ J ~r ~n~;·oJa 22 kfınunusani 931 perşe~ ;rı e ~rabcr Gedıkpaşada jan- nape ,takımları halı ve antika de ımbyazm feshedı lcceg ı mezlrnr mad d enin (H) fikrasına tevfi-

m· ~ nu ant 14 de Fındıklıdn he'\ eti· arma ~~alathanesindeki komis- vazo ve tabaklar ve saire eşya· kan ~lan .o!unur. __ _ 
1 ~_e1 .P1az~rlıkla alınacaktır. · yona muracaatları ilan olunu· yı metnukcsi 18-1-931 pa•ar sa· numuz hakkında kuH~\tli bir t l'nkitl Ç l l · wı ıp erın artnn .. • r. .. a a ca ıcra dairesinden: 

h • • . me Ye numunesini ·· • t 11 d 12 30 k d k nl", 1 ... , lcsı' lc 111c1.,tl'plerdel,1' !'.por f, l '· 1 nl 1 ı · 1 t ı· e)etımizde gormcleri ,.
0 

ih 
1 

. I UskudEr HAie sine a en , a a ar açı ""'" · \ ı o up cc ı)e edilmemi~ hu-
den evel teminnttar·ı h a e · aatın· ( Ç . maaında artırma suretile satılacağından yetilc yapılaca!. tiirl, por kup.ı ı maç. hın. n 70 lir dl') inden dola) ı para) el 

ları. 1 e azır bulunma· . arc\ ıç) mumessili han l'cıro\'İÇ, talip olanların mahallinde hazır larının tnf-;ilıi tilc \ ere imlerle dolu:<'"\Iİ)mc i mul.rarcr bulı.: ı•a n ('ata lcı 
ıl4\c en Aukara J<tanb ı C" ı- . . . . '"a nd l \:\1 i \C 8"1 · f d' * • * ' · u • umhuri\'ct bulunmaları uzumu ılan olunur. • .20 sa) fadan maada sınama ıl.h c i na . , • . · ' • u <') m.rn c en 

1 

. Ordu ihti)ncı için 7:iOOO • b ba) rnmı ve \"cnizclosun i iikbali m . il il'EJI TVRKSPO~- mile a)rıca \ C ~ 'l)fa lı l\ H ha t.ın 1 •· l <:.. ı Zchı)c ilanıma ait bulunan b'r 
gır ,.e ester n 1 k gc) ım ey- ~imi G ı k· A k era- J f J J ı. • • .. • • ı P fır 1111 t tmnm ı ac;ık artıı m.ı il" 

n ı apnlı zarfla münaka . e ece . ş' nameleri. Tiirl'l·spo rdün cıkan 16 ıncı saHSİ· şa resımlı mu~ta l\ı l bır n ecın u·• el ha l~ b t 1911 t · ı . .. . saya konmu tur lh 
1 

. · ' ' • ' ~ · . () .1• 1 ı .. 1 . ' su ::ı arı ııne mu')<ıdıf ııazar 
cumart 1 ü .. • a esı 7 ubat 931 lacaktır Tar 1 . le beraber okuyucularına sel.iz sayfa· \'erıyor. n ı \ I ıucu l\ ,uı usa ıl,i m C· "'l nu !';:tat 10 eh C·ıt~lc·• 1 , 
merk'· es tg nu aat 14 te Ankarada \'e teklifler· . ıp erın şartname almak lık re imli bir de sinama ilıhesi tak· muaya \'C stad) umda hedarn lih macı hallinde• s tıJac:ıg·;· ,·· •t< 'ı'· 'ıı.ız?r ma-

ez sa ın alma kom· ını \'ermek üzer t . ,.. . . .. t k . . k • • • ne a n a ıp erın ) e,·. 
ı .>onunda yapı- rile ıneıku" k . . · .. e emın:ıtla-jdim etmeldcclir. ıanı her h'tftakı mu· seyre me ı çın uponlara dıip olm mi H m:ılrılli n'ezk" d· ,, t 1 .. r omıs)ona mura ti . . . I 1 d ··ır·· .. b h ft ı · •ı··· . ur .t a ac ı ıcrn cna erı. l tenc..vı ,.e cazıp yazı ar a aru unu· ıçın u a n m· urksııo ı· alın. mcmuı una mt·11 .. c· ti · · ı · 1 ı • ı '' .ıa en ı an o unur. 
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rr
Çocukl~rın neşesi. 1 
Ebeveynin saadetı! 

1 Kansulılı., zafiyeti umumıy' v~ 
ıinir rahalnzlııtlanna karıı bin· 

1 lrrcc doktorlar tarahıadan lavu· 
!C tdileD 

enofe1Tato 
'kuvvet il1cını dOayanın ber , .. • ı nıfında ... alidclcr "' çoe11klaı 
bCıyiUı: bir memnonlycUt k ' aa .. 

1 nk · pek buyilk faidc g&.mekt~
dirlcr. •. Her tcıancdt boluo Ut'. [!,, _ ... 

Seyrisefain 
~Tcrkez acente!'i: Galata Köprü başında 
Beyoğlu ~~62. ~ube nccnte5i Sirkecide 

'.\föhOrdar zade hanı altında T el.Ist27 40 

izmir sürat ~ustası 
(CÜMHURIYET) Vapur!.1 18 

Kanunusani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmir~ gidecek ve pertembe 
sabahı gelecektir. 

80ZCHH~H ~osmsı 
(G E L 1 B O L U) vapuru 18 

kinunsani pazar 17 de idare 
rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 
lmroz, Bozcaadaya kalka
caktır. 

--~~--~~----~~~~~-~~~~~----- ·------------------
. Istanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

1 - Sandalcı ve mürettebat kışlık ceketlerine mahsus 140 
arzında lacivert kumaştan pazarlıkla 294 metre alınacaktır. 

2 - Mübayan olunacak kumaş memhur numunesinin her 
Yeçhilc aynı olacaktır: 

3 - isteklilerin muvakkat güvenmeleriyle birlikte pazarlık 
günü olan 19 Kanunusani 931 pazartesi günü saat 11 de müdü
riyette bulunmaları. 

, __ Z_A_Y_I_L_E_R __ 

Aksaray Askerlik şubesinden 
al-dığım terhis vesikamı zayi et
tim. Hükmli olmadığı ilan olu-
nur. 

§Askerlik vesikamı nüfus tes

keremi ve şirketi hayriye paso
mu zayi ettim yenisini alacağım· 
dan evelkilerin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

18 Kinunusani Pazar Kara
biga postası yapılmıyacaktır. 

Dattilo almaca~ 
idareye bilmüsabaka kırk 

lira ücretle iki daktilo hanım 

alınacaktır. Şeraiti öğrenerek 
müsabakaya girmek istiyenle
rin birer kıt'a fotoğraflarını, . 
mektep vesikalarım, nUfus tez
kerelerini hamilen levazım şu
besine gelmeleri, Müsabaka 
1 Şubat 931 saat 13 de Royal 
makinaları ile yapılacaktır. Li· 
san bilenler Yeya daha iyi 
tahsil görmüş olanlar tercih 
olunacaktır. 

\ ksara} şube inden 321 
n haddin oğlu l lasan Basr·. 

tenllütlü lııtanbul san'atlar mektebi 228 Adnan ! .. _________ _ 

A 
kit 

lbrahlm. 

şehir civarında
ahasınaa inşa e .. 

dilece o up 42612 lira be
del· .eşfi bu unan büyük 
havuzun inşası bir talibe 
ih e e ·ımek üzere ka .. 

Muntazam ve Lüks postası 

Sadık Zade 
Vapuzu 18 ıUnü ak
kinunsani pazar ıamı Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. 
Telf. lstanbul 2134 

. . . . ' ·. ' . -· ... · ı .. 

lktısat vekalt~tinden ; 
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 yapılacaktır. 
Şartnameyi almak ve plan

ları görmek istiyanlerin Anka
rada telsiz civarında iktısat 
vekaleti ziraat enstitüleri in
şaat heyeti fenniyesine müra
caatları ve ta iplerin de be
deli muhammen olan 3 9 O O 
liranın yüzde 7,5 nisbetinde 
teminatı muva kataleri ile bir
likte yevmi mezkurda saat 
15te iktısat veka;eti ziraat 
müsteşar hğında müteşekkil 
komisyona müracaatla mü
zayedeye ve münakasa ka
nunu ahkamına tevfikan tek
liflerini dermiyan eylemeleri 
ilan olunur. 

Tamirat münakasası 
Ali Ticaret mektebi mübayaat komisyonundan: 
Mektebin orta ve üst kat koridorlarının tamiri 2-Şubat. 931 

tarihinde ve saat 14,5 ta ihalesi icra kılınmak lizere kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden 
evvel depozito akçalarını Istandul Defterdarlığı binasında müesse• 
satı iktısadiye muhasebeci liğine tevdi edilerek alacaldarı mak· 

1 f I • 1 •ı k :&:::::ı:m111:1:1:t::::lllKIC:Ul:IHll:lanmll .. 

Pa ı zar usu ı e muna a.- V }'l K I T buzıa ye~mi mezkürda_saa~_14,5 t~.mekteptc. müteşekkil .. komisyon• r: 1' ' 1!!1 gelmelerı. Şartnameyı gormek uzere talıpler her gun mektep 

saya çıkarılmıştır.Müdde.- ıKüçük ilanları idaresine müracaat edebilirler. ~ 

ti münakasa 1 1 931 tari.- • •P.•rsh netr~aHr. Eskı·şehı·r vı·la"'yetı·nden 
hin en 22 1 931 tarihine r·;··;;;,:;:;•f:r::··~~ .. ; 
kadar yirmi bir gündür. : ! : : ~! ~ 
Evra ı fenniyesi ve projesi ihtivaçkalmav:n. ; 

cava kadar < azamr 100 : 

Ve uhasebesine ve- :::e~11ı~::!::~1~ : 
• 

n lira mukabl• ıı• n- Abone!eriınlzin her Oç aylaQı tçtn : 
- bir def aaı meccanen: • • 

1 f 
• d ı utırı f!tçeo ııaoların fazla ~atın : 

e nra cıvarın a için :ı er lı:uruş z.ammolunur. • 
~ ......................... : 

en u e ·nşaaiındaki he- oktor 

Ahmet ikbal 
Ankııra caddesi No. 66 
Pcrşcmbr sabahları meccanen 

(3) 

Eskişehir· Kütahya tarikinin 2+333-3+583 üncü kilometreleri 
arasında ihzar olunacak 750 metre mikap blokaj taşının beher 
metre mikabı 432,5 kuruştan ve keza 750 metre mikap kırma 
taşın beher metre mikabı 481 kuruştan kapalı zarf usulile ve 30 
kanunuevvel 930 tarihinden itibaren 18 kanunusani 931 paıat 
günü saat 15 e kadar münakasay vazedilmiştir. 

Taliplerin bedeli keşfi olan 685125 Luruşun yüzde yedi buçuğ\J 
nisbetinde teminatı muvakkate akçesi veya ayni miktarda mute• 
ber bir banka mektubunu ve yahut isti krazı dahili tahvilatı ita 
eylemelidir • 

Ve ihzar olunacak taşların ocakları ve mesafeleri hakkınd• 
fazla malumat almak istiyenlerin Nafia başmühendisliğine ve 
yevmi ihalede vilayet daimi encümenine müracaat edilmesi JU• 
zumu ilin olunur. 

yet· f n°yetarahndanve
rilme ir Zarflar25 1 931 
p z " d nü saat 15 te iktı-

Para kazanmak ister miıiniz-

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

t "' eti ziraat müste-
Taksitle her ne\ i eşya satmak surctil~ 

ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 

9· 12 aras ın cla muracaııt. ( 1) 
Yüksek orınan nıektebı rektörlüğünden: 

şar ı - kısmında komsiyon 1~ 
tarafından küşat oluna

lstanbul 4 üncü Vııkıfhanda Ünyon 
· Büyük derede yüksek orman mektebi ile orman ameliyat mek" 
tebinin mayıs 1931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı sa'" 

ire ihtiyacatı kapalı zarf usul iy~e münakasaya konulmuştur. Talip" 
IJ ler şartnamelerini görmek üzere her gün ve münakasaya iştirs1' 

için de yevmi ihale olan 4 Şubat 931 tarihine müsadif çartaınb• 
günü saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müessesah iktisll" 

Kaltc!riat 

!il~ 
Ha"acılık ve spor 

caöı · dn olunur. 38 inci sayısı 

çıktı. 

Bir forma ilavesini isteyiniz. 

diye komisyonuna gelmeleri ilfin olunur. ..,ıl 
_fi......_....lllllllUIJllfllllHIDlll11lllhl1 .. IHllllHAllllUlllltlHU811WCliUWtn:!!UliUUW '" 1 1 il 1 1 1 1 il il mııuın n 

Mes'ul l\lü<lür: Ucfik Ahnıd 


