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- 2 - VAKiT 17 Kanunusani 19.:H 

Menemen Diva.nı Harbinde 
mehti ona: (Beyim, sizinle işim yok, 
ben halkı zikir ettireceğim. Dedi. Ku-

Ct-miyeti Akvamda 
mandan geri döndü. Halk el ~ırptı, Türkiy• nele r ıa tiyor ? 

---:U~- s-ı-c-ar-a":"fı~I ~in-c~i-s-a-yı":"fa_m_ı-zd":"a--~---B-u_t_o_p._la_n_m_a_l_a_rd"'."a-,·-e·-e-n-so-n-to-p--~--0-h-a-ld_e_b-en-n-ıe_h_t_iy-·i-m-,·-e_m_e_h-ti lıiz zikre başla~ık. B~ arad~ ~ir .~~f- lstanbulda üç afyon fabrik ... 

F ACIANL., TAFSİLATI lanmada neler görüşülüyordu. olduğumu ispat edecek işaret te ya- rez~ asker ~el~ı: Zabıt mehtıyı gogus· tesisindendcri afyon imal ed~ 
Zeki, Paşanın emri üzerine l\lene· Zeki Mehmet - Den onun en cer- nımdaki Kıtmir isimli köpektir, arka· ledı, ~ehtı sılaha davrandı. memleketler anısında bir ınef~ 

men faciasını almatmağa ba:.lamıştr: bezeli dervişlerinden idim. Bize: (üç daslanm da eshabı k<>hiftirler! Dedi. Zabıt kaçarl<en vurdu. Sonra be- işgal eden Türkiye hususi bit 
- Lftz lbrahi miki sene evci şapl~a ki.,i Pasn köyiine gideceksiniz, bir ma- So~ra da : inim belimdeki bıçağı aldı, gitti kelle- lr 

nleyhine \azettiğini ve nakşi şe~ h- ğaraya ·gireceksiniz) dedi. Sütçü !\leh- _ Benimle beraber gelin ben elin sini kesti, . ge!irdi. v Bir ş.-ı.ı ku~akla vaziyet İfgal etmektedir. Bu fa 
l~rine. on derece hü rmetk{tr olduğunu met, şamdan l\fahmet ve kendisi bir için mücadeleye atıldım. 70 bin müs-l bayrağrn dıreğınc ~:ı~lamak ıstedı, m~ rikaJarm başlıcaları Frans z hUki" 
bıze söyledi · gün evel Paşa köyüne gittiler. Ramn- lüman 70 bin melUike benimle beraber- vafak olamadı. Ilır ıp yok mu? Dedı. metince ibtikarlarmdan dalar 

lFTlRA ll\UŞ I zan, Hasan, ben ve küçük .Mehmet dir! Diye bağırarak belediye meydanı- Bir genç ip getirdi ''e kelleyi bizza1 müsaadename if.tirdat edildJİf 
Zeki •Mehmedin bu sözlerine cevap po~ tnya bindik. Pa~a köyüne vardık. nın ortasına ..,eldi. bağladı. f b k ı f d le" 

r "' olan a ri atörıer tara ın an 
vermek için hoca lbrnhim ayağa kalk- Bacanağı Simavh Ahme tisminde biri- O sırada jandarma kumandanı (4) Sonra -ıteş başladı evvela derviş meh hh ... 
t · h·t b t ··ıd" d ""f h ··ıd· sis olunmuştur. Türk mura ı ,.e reıse ı a en: nin evine misafir olduk. jonradma ile mahalli vak'aya gelmişse me o u, sonra şam an lf e met o ti ~ 

- Bu adamın söy JeclikJerfoi bize Mehti bizi çağırdı. Onla rsilahlr de bir şey yapamadılar. sonra sütçü öldü. Biz de kaçtık. heyeti Türkiyede afyon· ibra ·t 
sormıyacak mısrnı7.. Burası adalet ye- idi. Bize ekmek torbalarını verdiler, Müteakiben bir jandarma zabiti Nalıncı, hundan sonra, mehtinin tının mühim bir yeküna balı 
ridir. Bu adamın bühtan etmesine izin falmt mütemadiyen zikirle meşgul l\fehmede yaklaşarak ne istediğini sor· dünyayı fethedeceğini Almanya gibi olduğunu gösterir rakamlar .i~ 
vermeyınız. dük. Yolumuz 11 saat devam etti. du. Mehmet: büyük devletleri dine davet edeceğini, razmdan sonra cihan istıhsalıoi' 

Reis Paşa - İbrahim ı;r., ben he- Sünbüller yolu üzerinde konakladık. _ Biz müslümanları kurtaracal, hareketten e'·el Menmndki jandarma d I b' 'br•~ üçde birine mua ı ır ı 
pinize soracağım. Oturunuz. Hep i yatular. Ben yatmadım, Rama- kuvvetleriz! Dedi. kuvY" nin Göroğlu gazetesindeki Mc.h-

Zeki Mehmet 
0

ifnde ine devam etti: zan uyudu. Uyandıkta nsonra mehti .Jandarma zabiti de hiç ce,·ap ver- met Hanife hikayesinin bitip bitmedi- hakkı talep etmiştir. )' 
- l\lehti Mehmet dervişlerine ceb· ona dedi ki: (Ne rüya gördün) o da ce· meden gidince oradakiler 1\lehmedi ğini tetkik eylediğini anlattı. Cemi vetı ak \'3 m meC l" 

ren tesbih çektiriyordu. vaben:(anlatmaktan kokuyorum) dedi. alkışladılar. Dünkü celseye beşi çeyrek geçeni- ~sinin İçtımaı 
Ru sırada şeyh Esat ayağa kalktı Ramazan gördüğü bu korkulu rüya 1\lahmedi alkışlryanlar tahminen hayet verilmiştir. all-

ve reise hitaben: üzerine kaçtı. O zaman bizi daha sı· 100 ki;;i idiler. İKiNCİ MUHAKEME BUGÜN Cemiyeti akvam mecliıinio • 
- yirmi senedenbcri rahatsızım. Be kı zaptürapt altına aldılar. Kaça~sak Zeki Mehmet bu arada şunları da Sefillerin muhakemelerine bugün mış ikinci içtimai 19 kinunusaol 

nim bu işlerde alakam yoktur. Bir bizi ,-uracaklardı. söylemiştir: devam edilecektir. 1931 de in'ikat edecektir. Rur 
suçum ubulursanız idam ediniz. Biran Reis - MavzerJeri Paşa köyünde mi - Mehtinin fikri c:;u idi: Menemen MESELENİN MAHiYETİ namede mevcut otuz iki madd• 
evel isticvalıımı rica ederim. Dedi ve aldınız? halkını yesil ba.vrak altına topladık- d .. h" 1 · t k" t l'h t ı·bss" • A k 16 M d b ı en mu ım erı er ı es ı a oturdu KIT"'llR ta l . A k t t 1 1 n ara, - enemen e aş ıyan ••·• 

• l• n sonra zmır - n ·ara - s an ıu . . . .. .. . k · 'b · l'fl.., 
Reis Paşa Zeki l\1ehmede sordu. z k" B n orada gördüm ~aat t 'k"I F'l' ı· . S Al mohakemelerın netıcesı buyuk hır a- omısyonunun nı aı raporu. , • • .. e ı - e · ._ • arı · ı e ı •~ mı, ~am ıve manyayı l"k .1 b ki . ı;;:· d' k d d k . f kO-

·----"""'IUIH"""""""'"":"!'""""ım"-'""'"..,'"ıaı ...... 1111111111 bec:;e ·akın kö .. ·e varmıc:;tık. Hacı lsma- t t kt'' a a ı e e enıyor. sı•m ıye a ar a omısyonun raporu, a yon 
Jenen kemıge kadar uzunlu,ı;.u " .> ~ " • zap e me ı. · l tahk'k t M k' · · l•tl 6 T e ·inde oturduk Orada Kımtir ıs- 1\1 ht' ı ·t· b k · .> apı an 1 a enemen va asını mısyonunun mubtelıf raşor ve ı ın ' • · e ı genç 1.:\ n ın aşını esmış. . t b" • ı· h k t' 1 ak ktl 

' .. • inde bir de köpek bize refakat etti. B · b d h b · . kt Ç" • sıyas ır ır ıca are e 1 0 ar mem- ve bunlar meyanında ar 
G - Namı mustear veya isım m enım un an a erım >0 ur. un J k td hT d h h · b' · k t k' 

B ı ld kt b 
' f Hacı İsmail ile hoca Mustafa çamlık· kü o bize esrarlı sigaralar içirmişti. te ke'l•ta 1 ınd ~ edr adng~ ır suı bas içilene afyonun mürakabeıi b• 

un ar yapı ı an . onra u zar ı t da kyaptılar n· t "k t k ld .. h eş ·ı a ına ogru an ogruya mer ut k d hk'k t k . n rt 
bl iki . r 1 k . a çar ' · ır arı a ın a ırmasrnı cum u- Jd • d m a ta ı a omısyonunu 

r ncı zar a rnyara gazetemıze ZIKIR . t h .. k. t ' d . . h d . o ugunu mey ana çıkarmamış yalnız t ol-
(M.. b k ) k •d'l .. d k k.f rıye u ·umc ın en ıstır am e erım. h f t üh poru esaret usulünün mevcu usa a f! a) ı e gon erme ı a- Ç dakta zikir esnasında camlıkta- p H ti .· er zaman everan e meye m eyya . . _ 

t d ar . • aşa azre eı ı. .. t . b' .. . d' t• . d •. d . r tabkıkat komısyon .. 
ye e er. ki kömiircülerin tacizlerıne maruz kal NALINCI HASAN DA ANLATIYOR! ~ur ecı _ır. zumren~ mevcu ıye ı~ı uguna aı .. bit 

.. k 'rin bir hafta orada kaldık B d 1 H ıspat etmıştır. Dervış Mehmet ve a"e· nun raporu ve muşterek 

FOTO SÜREYYA MÜESSESE
SiNDE BİR KUV AFÜR AÇTI 

marn.. ı~ • • · un an sonra sıra na ıncı asana . . . . . o 
PEYGAMBER DE ESRAR 1 • t" nesı bu koyu ırtica şebekesının zamanı iktisadi faaliyet için akdolun• 

ge mış ır. k. .. 't d k h k d 't lÇER 1\11? Reis: ve me ~nı musaı zanne ere. are e- konferansının netayicine ıı 

E . ı·k 'k tt·k E · nk .. . te ge~mış efrattandır. B d b k• srar ıç ı , zı re ı · srar ıçm" - Sen soyle, oğlum bakalım. Dedı .. . . . . rapor mevcuttur. un an af 
h kk d ht' b' t ti k d . . . ' Bu zumrenın başında dını kendıle· k·"' a ın a me ı ıze aye er o u u. hıç bır şedyen korkma her şeyı açık a- . . . . ruznamede Lehistan ve yu ... 
Hazreti peygamberin de e!'lrar içtiğini çık anlat rıne m:uşet ve menfat vasıtası ıttı- . . . . . . ioİ 
söyledi. Hatta bir gün de bize oruç 11 .. • .. . 1 1 tt • haz ederek bi rtakım safdil, cahil ve sıhzyadakı akhyetlerın vazıyet 
tutturdu. Çardakta zikir bitti. Derviş _ a~n şok~. ~dan. 81. ~· d B 1 mütaassıp insanlan (Mürit) namı al· ve Leh· Litonya münas~batı mese" 

en O) c ış ı) or um. un ar t d k d·ı . k .. "k" il b ·ı ı 1 · d · 
Mehmet bize: (Menemene gidec~ğiz) geldiler. Ben mehtiyim dediler, para .ın a en ı ~rıne ~ru or ?e ag ~yan ... :.~~~-!.~~ ... ~:-_ ...... _ .. _ • -~ 
dndı' Ve nereden sancak bulacagımı- ·1 ·ı ırk . k d' . k t 'e onlara mutemadıyen şerıat telkın e- . :: cO " · ı e ırz ı e a .ı amız )o , ını ur ara- . . .-:- Telgraf haberlerimız 4 \lrı 
Zı sordu. Sütçü l\lhmet Menemeni tn· • S d 1 d d'l p k' b den mehtıhk vadeden şeyhler vardır. .... 

cagız. en e ge e ı er. e ı, en n kta" d b.lh 1 . t sayıfamızdadır ~ 
nryordu. Nalıncı Hasan da l\feenmeni de g-elirim dedim. .u no .. 1 na~r a~ 1 .8:583 na •şı ~- ~ııınııııııııı~ııuıııı...:.ııııııınn'.•mıııııuııııunuı~ımmu~it' 
biJivordu Menemende bir camide bir n· k tatl H.. . . . d rikatı hukCimetın dikkatını celbetmış ne alet eden ve dı nperdesı altında .J 

~ . ır a ·şam ıcı useyının evın e M h . . b lk h . .. ·t11P 
"'anack olduğunu sö,,·ledi t 1 t k b Ra 1 t ve enemen adısesı u tar abn şey tica tohumları hazırlıyan mufsı 
-~· "' · op anmış ı , ço an mazan a opcu . . . . . 

Be nı<endisinin ısüvlediJdedne inan- lfu··~ .· d .d'I H k ı· k lerın teJkinatıan tamamen mutı oJdu- teczıye edecektır. Jt ., ;::.ey ın ora a ı ı er. are e ı a- v • .,.. 

mıyarak l.ıir gün vaız da dinledim. rarlaştırdık. Ertesi sabah posta tre· gunu meydana çıkarmıştır. Diğer taraftan hüküm~ tyenısıd' 
Ordaa Saffet hoca vazediyordu. nile hareket ettik, Pa~a köyüne gittik. Divanı harp bu şebekeyi meydana kanunla bu tarzdald teşkıJat men 

~ef~et hoca ile mehti irtica için bir- Orada bir kadının evi~de misafir kal· ~ıkaracak ve dini hususi menfaatleri· Jannı şiddetle cezalandıracaktır~ 
liktıler. dık, sonra Bozalana gittik. Orada bir : 

Hafta nihayetinde, gece vakti ha· oda açtılar oda sahibi hacr lsmail f. 
reket et~ik. .. miş, ona derviş Mehmet mehti oldu- Daktf lo ile resim 

Dervış :Mehmet ,.e olen arkadaşları ğunu söyledi. Dağda birkulübe yap- _ 
silahlı idiler. tırdı oraya kapandık, bir hafta kal- yapmamusabakası 

Sabaha karşı Menemene yaklaştık. dık. Günde iki bin ismi celal çektik. 
Henüz elektrikler yanıyordu. Sonra Menemene hareket ederken Ah· 

Çamhk kenarlarında sabahı bekle- dülkerim bize yardım edeceğini söyle. 
dik. Elektrikler sönünce şehre girdik. di. 

Foto Süreyya müessesesi res- Evelce mutasavver plftnımız muci- _ l\lenemene sabah ezanları okunur· 

Daktilo ile resim yapma mü· 

sabakamızın gönderilen resimleri 

derce devam ediyoruz. Gazete· 

mizde her çıkan resim sahibine 
mini çektirecek hanımefendilerin hince en yakın camiden yeşil ba)Tak ken girdik. Ben camiden bayrağı 8 • 

lıterlerse saçlarını düzelttirerek tedarik ettik • lınca mehti: 
çektirebilmeleri için fotoğrafhane- Camie girerken kapıda iki kişi var· - Biz huruç ettik askerle hükômet
ıi içinde bir kuvafür salonu aç- dı. Onlara görünmeden bayrağı aldık. le işimiz yok halkı bu bay,·ak altında 

Dısarıya rıktık t 1 'k d • · o· b • d 

bir lira verilecek, mfitebassıs bir 

heyetin bu resimlere bakarak 
mıt ve kıymetli bir san'atkarı iş ::. ~ . . . op ayıp zı re ecegız. ıye agır r. x.· b' . . d k ti' 

• . • .. Halk akın akın camıe gıderken Meh Saffet hocayı gördü konuştu sonra seçece51 ırıncıye e ıyme ı 
batına gctirmı§tır. Muıabakamı· ti Mehmet bunların karşısına geçti hükl'ı. t d ld" B ... bir hediye takdim edilecektir. · · k ek · · f S" ume mey anına ge ı. ayragı 
za ıştıra etm ıçm oto ureyya· ve· d"ktik k J b ı · ·· b' · d B k d G . . · · ı , a a a ıgı goren ır Jan arma ugün oy uğumuz resim i- t.' 
ya uğnyacak H. efendıler reıımle- - Ey ümmeti müsliminl mehtiye dışarı fırladı mehtinin yanına geldi, ~!1 

rini de çektirmek arzusunda bulu- inanır mısınız'! konuştu sonra siHi hbaşına diye jan- reson ''Osmanlı Bankasından,, p 
nurlarsa bu salondan istifade ede- Dedi. darmalara emir "erdi. Ahmet Refik bey tarafından ı) 
bileceklerdir. - E'·et! Dediler. Bu arada jandarma yüzbaşısı geldi. yapılmı•hr. Ah TT d' b v p rttf 

• T mtt :ım ı eyin yaptıgı re~ 

kdtası, ben öyle bir çapkının baba- - Bu iltiyam zamanın itidir. dıru ... 
ıı bulunmamız haıebile ikimizin - Zamanın tifuı her yürek için - İyi amma meselenin öbür ' 

• V AKIT "ın tefrikası: 64 

de bu macerada daha çok çekecek değildir. Bu yara ile bütün ömürle- cunu nasıl halledeceğiz? 
}erimiz var.. rince malul kalanlar vardır. - Hangi ucunu? , 

Bir müddet yeisli bir sükuttan - Atkın teairi bu kadar büyük - Siz kırkını çoktan geÇıssif 
sonra Filesof ağır ağır ilave etti mü? bir zat yüreğinizdeki aleve tah,-

- Bu keyfiyette ben sizden zi- - Bunu ıiz benden mi ıoruyor· mül edemezsiniz benim on ,eııi1' 
yade bet bahtım.. ıunuz? • . on dokuzundaki oğlum bu kiil~~ 

- Neden?.. - Soruyorum çünkü yafça sizi dan kendini nasıl kurtarabilit 

- T amştıktan sonra kumarbaz - Zevceme?. Çünkü siz ~adını boşayınca f e- bu fırtınanın limanında görüyo- Kendiniz için mazeret saydıif.,ıf 
)ardan öğrenmek ihtiyacında oldu - Evet sizin zevceniz, oğlu· laketten tamamile kurtulmut olu- rum... bir feyi oğlum hakında niçin lıl' 
jumuz daha çok şeyler var.. mu? ~etresi ve benim gayri me§nı yonunuz. Fakat ben oğlumun ba- - Aşkın delirtici mevsiminde bul etmiyorsunuz 

- Hangileri? gelınım .olan o kadına ... w bası olmaktan kurtulamam ki ve c~eğilim f ~kat içim~e yağl~rımı ~- - Oğlunuz benim .meşru ıe" 
- Mesela onların içinde lclfıl - Fıleıof yaramı daglıyorsun .. saniyen yüreğimde ıızlıyan bir ba- rıten ve ıonmeyecege benzıyen hır cemi ayarttı .. 

Hanıma göz atan bir kac kişi de - Macerayı tarif için yumuşak balık damarı var ki bu acıyı fileaof alet var.. _Efendim bu metru ve a~ 
- kelimeler arıyarak kendimizi aldat luk ve hiçbir şey tadil edemiyor... - Bu ate!e mukavemet edemi t t b. . • ı· d ı· ' B"r lıl' var mı.. • f k .. .. K ı a ırını ana ız e e ım... ı -~ 

mayı muva 1 gor.muyorum. ~- Ali Senaver Bey derin derin fi- yecek misiniz? • • • nuni meşruiyet bir de yürek nıef'· 
--------------.ımarabzların arasında ve o harıs I f .. I . . · · b k k - Edemiycceğım gıbı d'fıl 

Bu r••ı'mdcki bacakları ki d 1 . eıo un goz erının ıçıne a ara : ... iyeli vardır. Muvazenesiz iz ı 
..-~ parma ar an ge ecek para ıle ya H' • h k b k 1 - O halde ne yapacaksınız? . 1' 

mtitenasip ve en gflzel v •A •• .. - ını acette arı ıra ı aca- • . larda meşruıyet, genç tarafı bet 
buluvorum. 

şryan kadınların çogu tabu olumle ğı gibi evlat ta reddedilebilir. E- - Karımı tekrar evımın damı h d k J dif,f 
değil tabanca kurşunile bıçak ya- 1 . k . . k IA man alır an urtaramaz. z ... ·' 

. . ' min olunuz filesof ki benim yüre· a tına getırme ıçın ne yapma a binalarında temeli sağlam ku....,... 
rasıle can verırler. Kıskançlık az- w• d . . • · · d 1 b b zrımgeliyorıa onu yapacağım... • d A 1. , 

gım e sızın ıçınız e sız ıyan a a- ıcap e er. yartmaya ge ınce 
gınlıklarmdan çıkacak maceralar· Irk da,marmdan çok elim bir yara - Bu kadar ıürtmüı, gezmİ!, yilsiz gönüller hiçbir zaman .,f"' 
da da oğlumun hayatı büyük lehli- var .. Karıyı boşamak kolay fakat tozmuş bir kadını?. • tılamaz. 

kelere düşer .. Siz öyle bir kadının bu cerihayı kapatması?.. - Evet bu kadar vefasız bir ka 

en 

,Bitnwll)ı 

bim ve adres: . ···- -······· ············ 1- - ....... .. '= ...................................................... . 



lstanbulda ihtikdr var mı, yok mu 
( Memurlar ve vazife 1 

Memurin kanununda 
tadilat yapılacak mı? 
Kaydedildi&-ıne göre Valilerin 

salahiyetlerinin genişliyeceği ve 
bunun için meclise yeni bir ka
nun teklif edileceği şu sırada 
hükumetin memurların mes'uli
yelleri ve hu hususta tabi ola
cakları muameleye dair memu
rin kanununda esaslı bazı ta
dillt yapacaktır. Bu tadilatın 
İrtikap ve irtişa kanunundaki 
abkAm ile bir ahenk ve irtibat 
teıkil edecek surette olacaktır. 
Kanuni vazifelerini bakkile yap
mıyan memurlar için maddeler 
konacatır. 

Poliste : 

f)ir kadın daha intihara 
te,ebbü• etti 

Kuyucu Muratpaıa medrese· 
ainde oturan sabıkalı yavuz 
Alinin karısı Melek H. tentürdi
yot içmek suretile intihara te
ıebblls etmiş, Hasaki hastane
aine kaldırılmıştır. 

Bir kıdına otcmoqil çarptı 
Dlln öabab Galatada Doğru

yolda Leman H. isminde bir 
bir kadına 1808 numaralı oto
mobile çarpmıı ve bafifce yara· 
lanmıştır. Hadise mahallinden 
kaçmağa muvaffak olan ıoförü 
sabıta aramaktadır. 

Vapurda hırsızhk 

Meyvahoıt bağlı bunan lzmit 
vapurundan dlln gece 5 teneke 
aade yağ ile 1 teneke peynir 
çalınmıştır. 

Tayyare piyangosu! 
KEŞiDE DON N111AYET BULDU J 

Sekizinci tertip tayyare piyangosu
nun son keşidesi dün bitirilmiştir. 

Dün son 100,000 liralık mükafat şu 
numaralara ~ıkmıştır. : 12081, 24136, 
15991, 41299, :->4177, H25~, 17S38, 
46373, 21591, 2a~2.1, 

Bu numaralar on biner lira alacak· 
tardır. 

Piyango müdüriyeti birkaç güne 
kadar umumi bir liste neşredecek ve ik 
ramıye ye mükafat kazanamıyan nu-
maralara üçer lira amorti verilecektir. 
Dün çekilen numaraların muntazam 
listesini yedınci sayıfamızda bulabi
lirsiniz • 

Şehir meclisi 
ŞUBAT lÇTIMAINDA NELER 

GÖRÜŞÜLECEK 

Şehir ~eclisinin şubat başında içti
maa da,·eh mukarrerdir. Bu devre 
on beş gün sürecek ve ,·erem hastanesi 
meselesi) mezbaha işi görüşülecektir. 

Yeni kanun mucibince bütçe müza. 
'•keratr ancak meclisin nisan ictima-
ında yapılacaktır. ~ 

Resmi haıtaneler 
SIHHAT MODORD-MEVCUT 

TASAVVURLARI lZAH EDlYOR 

Resmi hastanelerde ücretli kısmt
lar. yapılacağı hakkındaki neşriyat be
ledıye SYhhat işleri müdürü Neş'et Os
man B. şunları söylemiştir : 

- Hastanelerimizde zaten ücretli 
kı~l~r ~ardır. Biz bunlann sınıflara 
taksımım ve imkan dahilinde yatak a
dedinin çoğaltılmasını du··şu·· .. nuyoruz. 
~yrıca ~errahpaşa hastanesinde yeni 
bır amehyat salonu yapılması da ta
savvur edilmektedir.,, 

Şehirde ihtikar var mı? 
~~----------~~ 

Bu kadar tröst varken hiç 
olmaz olur mu ? 

Aşk ve cinayet 
Kongreye hazırhk 1 Ferit Celal B. 1 1 

Katil Nazmi Şeyh Sait isyanı zamanında 
Hıede muat1imdi 

Bir müddetten beri Adanada mün- Uğurunda cinayet itl•diQi kı· 
. . zın vefasızlığından tikAyet9i 

teşır (Yenı Adana) ve lstanbulda Ya- l\f t h . t• f ·ı· N · . . . eymene anı cınaye ı aı ı azmı 

nn gazetelen Urla mebusu Fent Ce- verem olduğu i~in dört ay müddetle 
lal Be;>in şeyh Sait isyanındaki kısmı serbest bırakılmıştır. 
seferberliğe ihtiyat mülazımeYeli olma Nazmi dün kendisile görüşen bir 
sına rağmen iştirak etmeyip firar ha· gazeteciye hapisanede on kilo zayıf
Iinde bulunduğuna dair neşriyat yap- tadığını söyliyerek şunları anlatmış-

tır· 
maktadırlar. · H kk d "d k "ld' w • • .. .. .. - a ım a ı am aran verı ıgı 

Ferit Celal B. Uz Turksazunun baş- zaman büsbütün muvazenemi kaybet-
muharriri Adana istihbarat müdürü miştim. Çünkü her sabah hapisane me 
ise de hoca. bulunmakta idi. l\lüdafaai muru usulen gelir, meYkuflann eş

miJJiye vekaletinin muhtelif emirleri- yasını aı·ardı. Ben. o her gelişte idam 
le lüzumu nazarı ehemmiyete alınarak sehpasına. götiiri.ilcceğimi zanneder-

Adanada bırakılmıştı. Bu hususi hü- dimB. "t"" .1 k b 1 be i d u un aı em, a ra a arım n re -
ktimet kuyudatile sabittir. Ferit Ce- detmişlerdi. Bu da benim için aynca 
ıaı B. iftira ve zem mahiyetinde olan derin üzünHi idi: 

Doktorlar dün hafi bir 
içtima yaptılar 

bu ağır neşriyatı yapanlar hakkında Düşenin dm~tu olmaz derler ne doğ-

Etıbba muhadenet cemiyeti 
azaları dün sabah Türk Oca
ğında toplanarak fevkalade bir 
içtima aktetmişlerdir. 

içtima hafi olmuş ve iki saat 
sürmüştür. 

Toplantıdan sonra bir aza 
mubarririmize şu izahatı ver
miştir: 

- içtimada bu ay sonunda 
aktedilecek olan Etıbba odası 
kongreıi için bazı esaslar tesbit 
edildi ve doktorların mesleki 
menfaatlanna hadim yeni karar
lar verildi. Bunlar kongreye 
arzedilecektir. 

Bu suretle Türk etıbbasınm 
yeni yeni çalııma tarzlan bu· 
lunmuş olacaktır. 

Etıbba Odası dun içtima 
edemedi 

Dün, Ebbba odası içtima 
ederek haysiyet divanı için bir 
eczacı aza intihap edecekti. Ek· 
seriyet olmadığı için bu topJanb 
iki hafta sonraya talik edilmiştir. 

mahkemeye müracaat etmi~lerdir. 

Enstitü 
F"ranıızlar, şehrimizde bir 

enstitü açacaklar 
Fransa hükftmeti arkedoji ve 

güzel sanatlarımızın tahsili ve 
tetkiki için Istanl.Julda, Atina ve 
Romada olduğu gibi bir Fransız 
enstitüsü açmağa karar vermiş 
ve Fransa sefiri Kont dö Şam
bron Hz. vasıtasile teşebbüste bu
lunarak Maarif vekaletile esas 
itibarile anlaşmıştı. 

Bu enstitüye Fransız talebesi 
gelerek tahsil ve tetkiklerde bu

lunacaktır. 
Enstitüye müdir olarak uzun 

zamandır Türkiyede bulunan 

Darülfünun profesörlerinden Mös· 

yö Gabri~elin tayin edilmek ih
timali kuvvetlidir. 

Bu enstitü Türk sanat ve 
bedayiini tanıtmak hususunda her 
halde çok faydalı olacaktır. 

Yeni şimcndif er hatları 
lere nzedilebileceği için buna imkan Ankaradan gelen bir habere 
yoktur. l\femurlanmız satılan mallar göre Sivas-Erzurum hattından 
üzerinde etiket olup olmadığına bakar bafka Van hattının inşası için de 
lar. lngiliz, Alman ve Fransız grup• 

Sonra şehrimiz Türkiye hatta bazı lan müracaat etmişlerdir. 
Avrupa şehirleri arasmCla en ucuz yer- Hükumet bunlara ilk ıart 
dir. Ekmek, (8,:>) kur ·atılıyor. Al-
tın esasına göre bu ( .• uruş demek- olarak tediyata 1934 senesinde 
tir. Harpten evvel (50) para idi. baılanmağı kabul ettikleri tak

Kemal ömer Bey iyi söylüyor, hoş dirde müzakere baflanabilece-
söylüyor. ğini tepliğ etmiştir. 

Fakat şehirde hakikat halde serbest lstanbul limanının tevsii ile 
rekabet var mıdır? Tröst tröst üstüne. diğer mühim limanlarımızın in-
Şu malda tröst, bu malda tröst! Satı- d 1 l 

'
ası için müracaat e en ta yan 

cıların birleşmesinden hıistl olan bu 
vaziyet önünde kirnbilir belki mütalea grubuna da hükumet tarafından 
lan ne kadar haklıdır? ayni tediye ıaraitini kabul edip 

Belediyenin kanunlarla, nizamlarla etmiyeceği sorulmuştur. 
bağlı olduğunu biz de biliyoruz. Fakat ı-llllll'.nı'* llllllllllllllllllllllll 
belediyenin bir halk için, halkın refahı 
için kurulmuş bir makine olduğunu da B k/ • • f 
unutmamak lazımdır. e eyınız ... 

Halk bu tröst önünde serbest reka-

ru söz. 
Yalnız, llamhurgta bulunan bira

derim bana her ay on beş lira gönde
riyordu. 

Hapisaneye girdikten birkaç ay son· 
ra hapisanede bir matbaa teşkil edil
di. Bu işin mühim kısırnlarmr ben il· 
zerime aldım. Bu suretle ayda on beş 
lira da oradan kazanıyordum. 

Ilapisanede, işte bu otuz lira He 
yaşadım. 

Fakat diğer birçok mahpuslar gibi 
kalsaydım, halim çok elim olacaktı. 

Sevdiğim Ye uğrunda hayatımı bile 

tehlikeye koyduğum kız vefasız ~ıktı. 
Beni tamamen aklından sildi, bir baş
kasile evlendi. Şark vilayetlerine git

ti. 

Tevfik Kamil 8. 
Bugün gell1'.eıi bekleniyor 
Tevfik Kamil beyin bu glln 

Ankaradan gelmesi bekleniyor, 
Tevfik Kamil boy buraya gel· 

dikten sonra, esasen henUı va· 
zifesine avdet etmemiş olan Gar· 
bl Trakya tali komisyon Ttırk 
murahhası Cevdet beyle birlik-
te Garbi T rakyaya gitmesi muh
temeldir. 

Yeni gelen Yunan ıan'ıtk6rları 
Evvelki gün Samarci Yunan 

operet heyeti Fransız tiyatrosu~ 
da iJk temsillerine başladı. 

Diğer bir operet de Odeon 
tiyatrosunda oynuyor. 

Her iki operet heyeti için ıe
çenlerde bir şayia çıkmıfb. GU· 
ya vilayet bu heyetlere Istanbul· 
da oynamaları için müsade .ver-
memiş ve bu sebepten bir ka~ 
gün oymımamışJardır. 

albuki meıele sadece operet 
mü~irlerile tiyatro mlldiriyeti 
arasında çıkan ihtillftan doğ· 
muştur. 

1 Olüm 1 .----... 
Sanayi umum müdürü Recai Beyia 

Şehirde ihtikar var mı yok mu? racaat etti E . betten istifade edemiyor. Esasen ser· Mıisalıabe, şiir, hikaye, edebi td-
Ba • · manet ıktısat m··d· · K be ·ıh zılanna göre vardır Bilhassa top mal Omer B u ıra e- st rekabet zamanında da bı ası-a or kikler, tiyatro, sinema, ı·aryde, 

refikası Alaşehirli müt"·ern zade 'fev· 
fikB. merhumun kerimesi Hasibe Hf. 
di uzun süren hastalıktan kurtulamaya. 
rak genç yası)da ölmüştür. Cenazesi 
cumartesi giinü saat ıı.:ıo da Cağalfo
lundald Sağlık yul"dundan kaldırıla-

ta • ey şu cevabı verd · . t k · "d · n satıola, perakende satışlar arasın "- lstanb ld . . • 1 
• a sınıf halkın azancı ne ı t. 

daki farkı görenler buhükmü vermekte sen ihtikar l(l.u t ıhtıka_r YO~tur. Esa- Farzediniz ki şehrin muhtelif semt musiki, mizah, apor, kdaın say-
tereddiit etmiyorlar. Toptan ,.e pera- dihar etmek ~: 

0 
n::~s~.ıe b.ır malı id· lerinde bakka11awr, kasaplar ~ardı~. F? faları, bir aylık fikir, san' at rıc 

kende satıolar arasında farkları tetkik tabii kazançla t . uzerınde gayri kat bunların dagılması 0 şekildedır kı, neşriyat hayatı, tanınmış ve sedl-
eden bir arkadammız bize şunları 

80
··v Şı"mdı· anlard ~mın etmek demektir. o rnıntakadaki birçok insanlar, o mm· I 

] 
y· ıgım m d mi muharrirlerin yazıları, günün 

edL · ise esnaf ar d ana a ihtik!ra takadaki bakkalın, kasabın kurbanıdır. 

<'ak namazı Ayasofyada kılındıktan 

sonra ebedi müdefenine tevdi edile
cektir. Akrabasına taziyet eder, mer· 
humeye rahmet dileriz. 

" asın a olan rekab t • f d"kkA "h. l l · hakk d - Zeytlnyağından yapılan sabun dı'r. Beledı· .... e bu k e manı- Hele veres ye satış yapan u "n- mu ım mese e erı ın a en sa-to " re abetl k Matbaamıza gelen eserler: 
Ptan birinci cıns 38- 40 kuruş, ikinci rette temin için t 1 n açı bir su lar, kendilerine bir takım haraççılar ldlıiyattar zevatın mütaleaları, gü-

cins 36. 38 kuruştur. Bakkalda, 65 • 70 ri gösteren et'k :~ 1 an ?'allara fiatle tayin etmişler demektir. Fiatleri bu zel resimler, HlKAYI<: T\OLLEKSIYONU 
kurup satılmaktadır. ni koymuştur. 1 e er vaz 1 mecburiyeti vaziyette tayin ede~ artık ileri sürülen Resimli Ay matbaası türk Jimitet 

Beyaz peYftfr: Toptan okkası en pa- Bir malın bir yerde 
7 

.• serbest rekabet degıl, kasap ve bakkal bol sayıfala, büyük lıacimli ~irkcti tarafından neşrolunan aylık kü 
halısı 46 kuruş olmak üzere 34 • 44 22 

_ (SO) kuruşa satıldığını( ~~ dıger Yerde efendinin kendi hesabıdır. lnsafıdır. çük hikfıyeler kolleksiyonunun ikinci 
rr 17 kuru .. Halbuki bakkalda (80) - biidir ki ucu t 1 t go~en halk ta- . Halbuki bugün bu vaziyet filen or- A l k v A KJ 1 sayısı <:ıkmıştır. 
(110) kurupur. Beledı' t'kz tsla ıdanı ercıh edecektir. tadan kalkmıştır. Onun için belediyenin Y 1 lhnürrefik Ahmet Nuri heyin bir 

ıe~--.ır... ye e ı e er e yazılı olan f' . . kAl . d ı· .rwa.,._, ekatra ekstra: 6S ekstra rin piya ad 
1 1 

ıatle- meclısten mı, ve ·a etten mı, nere en ıyatro Ye bir hiliayesi, Mahmut Ye-
6~ • 59 Yemeklik 55- 58, ikinci yemek- edemez,. 5E a ~ upt 0 .m:dığını kontrol alacaksa bir salahiyet alarak bilhassa 1 şubatta çok beğeneceğiniz nefis sari, Sndri Etem, Ömer Rıza, M. Fe 
lik 48 - 55 kuruotur. Bakkalda (

80 
_ histerse (;;0~ :::•ş ta uruşlu~ ~ir ma fakirhalkın ihtiyaçlan ile alakadar ol bir mecmua halinde bedaı·a takdim ridun, Osman Cemal Beylerin yazıla· 

90 - 100 kuruştan daha aşağı değil- kat ortada rekabet~ ld ~z~b.ılır. Fa- ması lazımdır. edUecek. gündelik (J'akıt) a abo- rile Kemalettin Şükrü Beyin t:uiht (l"e 
dlr. hareket t . . 0k. ul!5" ıçın böyle Halk devletinde, halk için kurulmuş nedekli köle) romanınm tefrikasını ih-

Bu mesel i t tkik e mesıne ım an Yoktur B l · h d b" 1 n l k (V k t) d b d ey e eden bir arkada diye bu satı 
1 

k tr • e e- hır helediydeen un an başka ır şey ne o a ay ı a ·ı ı a e ava tiv aetmektedir. TaYsiye ederiz. 
tımız en sallhiyettar bir makam olmak kü ak . hş akn onk 01 edemez. Çün beklemek abes olur. Belediyemiz şu fi alir. J>ENIZ MECl\IUASI 
üzere bel di "ktı 81 nar oyma demektir k" k d f f e ye ı saı mUdtriyetine mü nunda narh için mua'· ·e ı a- at me!'ıelelerin e nkir halk sını ını Ru askeri ve me~leld mecmuanın kl 

• > n bazı madde düşünerek harekete gelmeli. llllllllllllllllnlllll•IRl .. H~HlllHDUllll1DllRllllllll ırnnusani 19:n sayısı inti~ar etmiştir. 
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Rus t~omen 

Hapisanelerde çü- i\ti~akı için tavassut nıu 1 _ 118 """' 
YAZAN : ()mer Rıza 

rüyen kuvuetler Yuvarlak masa ~onferansı Hindin edeceğiz ? Ali Mısırda muvaftakıyet go··stered 
Adliye istatistiklerimize naza- -;irasi şeklini teshil i~in müzakereleri· Atina, 15 - Avala ajansının 

ran memleketimizde vasati olarak ne devam ediyor. Son gelen telgraflara ihbarına nazaran Romanya hü- Kaysı aL.lederek yerine acemi Meh
yirmi yirmi be~ bin arasında mah- bakılırsa Hindin istikbalde malik ola- kumeti, Romanya ile Rusya ara- medı· go·· ndermekfe bu·· yu·· k bı·r sı·ya_f 
pus vardır. Bunlar muhtelif vila- bileceği federal esas kanununun prog- sında bir dostluk, hakem ve il 
yetler, kazalar hapishanelerinde ramı tesbit edilebilmiştir. ademi tecavüz misakı akti için h 
dağınık bir haldedir. Bu mahpus- iki rnedisle idare olunan bir kuvvei ata yapmıştı 
lar için hükUmet senede yalnız te~riiye te is olunacak ayan yüz yüz el tavassut etmesini Türk hariciye I 
(800,000) lira kadar tayın tahsisa- fi meb'usan iki yüz elli kişilik olacak- vekili Tevfik Rüştü beyden rica - Muaviye dünya adamıdır. Öy - Merak etmeyiniz! ~fehmettt' 
tı verir. Mahpuslar vilayet ve kaza- tır. etmittir. Tevfik Rüştü bey dos- le yapabilirdi. Fakat ben yapamam. haber yok mu? 1 
lar hapishanelerinde dağınık bir :!\leb'u~~n ve ayanın nekadar zaman tane tavassutunu vadetmiştir. - O halde sizin muvaffakiyet - nen onu Mı::;ıra göndcrdilll ft 
halde olduğu için bun'&..rın muha- da değişecekleri \"e saire gibi tali me- yüzü görmemnize imkan yoktur. Ba rasının idaresini ona verdim. . t#_ 
fazası da ayrı bir meseledir,. Her sail uzunca tafsil · ·~ğrn.: bunlar muh Ruslar (su) ıJİll sandık na öylegeliyor ki bundan böyle nck - Benim de Antakyada i~irn~ 
küçük hapishane için ayrı ayrı gar telif kanunu esasilerdcn toplanmış \"e k I I l betten nekbete, mağlubiyetten mağ dikten sonm Mısıra gitmeme rn 
diyanlar, ayrı ayrı muhafız jandar- meclislerin teşekkülü ile meşrut bir ta porta a a acak ar lubiyete uğrıyacağız. etmez misiniz? .. 
maların maaş ve ücretleri yekunu lum tali J,ayitlerdir. Ankara, 16 - Bir müddetten- - Neden bu kadar betl:insin? - Gidebilirsin kızım. t1' 
mahpuslara verilen tayın parasına Asıl şuynnı dikkat olan cihe~ J.Iin· beri portakallarımız için başlıca Allahtan ümit l:.csilmez. Leyla Hazreti (Ali) ye veda e., 
ilave edilirse mahpusları muhafa- din b:ı kanunu esasiye ma1lf< olduktan mahreç oJan Rusyanın portakal - Siz Iraklıları bilmez değilsi- ı o almşm karargahta misafir kaldı / 
za et.mek işinin hükumete bir buruk sonra hi. intH:<>l devresi geçirmesi ve . d b' k d 1 - niz. Iraklılar yoruldular. lı-akhhrın sonra ertesi giin sabahleyin yola " : pıy2sasın a uyü urgun.ugu aıo. 
milyon liraya mal olduğu anlaşılır. bu ~ntil~~l devresi .~nasın~a. Lo~d~aca harareti sönclü. Ve bilhassa r.izin mıştı. Leylfı, gidiyorken, Mehrne 

Bu kadar masraf ve zahmet mu tayın ec.ılecek valıı umu:nının ,·ası sa· mucip oluyor, portakallarımız Iraklılar üzerind~ n~fu~uı:ıu.z kal.ltı_k n_1_eı:?mı~a ?.ail o!duğu~~-':e ~fısı;, 
kabilinde devletin elde ettiği neti- lahiyetlere malik olmasıdır. Valii umu çürümek tehlikesi geçiriyordu. ~~dı:. Onl~rm hır taıfe;_ı Gt~ı. bu-1 bı h~~Y~:k .. bır ulkcnın vahlıgını al., 
ce nedir? Yirmi yirmi bes bin mah miye verilen salilhiy :ıer gözden geçi· Fakat dün Rus!ar hükümete mü- gunku vazıyete soktu. h.ımbıhr başlnı duşunuyordu. Acaba l\Iehrnet 1. 
puıu cemiyette~ tecrit et~ek... rilirse Hindin yeni k:ınunu esasiyi k:ı- racaatla seksen bin sandık por- ka bir taifesi yarın size ne tuhrnii eskisi gfüi mütevazı mı idi. YokSB ~ 

Halbuki baıka memleketlerde bul ile ne kazanacağı bir türlü anlaşı takal alcakları bildirm:şlerdir. ede::ck. Onun için ya bu fırsntı go.· rurlanmış mı i<li?. Acaba onu diij '11_ 
hapishanelere devletin sarf ettiği Lımaz. Filbı.kika Yalii umuminin sal:ı nimet. bilerek m~vkiinizi tahki!? yor mıydı, yok~a biirük adam ol J 
paralara mukabil mahpusları muh- t:iyetleri fi~ naibi kıra1 ·- · 1 salahiyetle- Ziraat kongresinde OlÜ etmelı yahut bu ıştcn vazgeçme.;- tun sonra onu unutmuş mıydı?.JJ" 
telif şekillerde çalıştırmak ~uretile ri arası.ıda hiçbir fark yo!•tur. Yclii siniz. i•attc Mchmcdin Mısıra gönderıl .. ll 
birçok maddi faideler elde edil- umumi memleketin müdafaasnıdan mes hinı bir rapor - Vaziyet bu kadar fena mı? Hazreti Ali için bir muvuffakiYct" 
mektedir. Acaba 0 başka memleket ul olacak binaenaleyh elinde istediği Ankara, 16 - Ziraat kongre- - Belki daha fencı... ğilc.li. (Ali) nin Mısır mliliğindeıt fi 
lerde müracaat edilen usulleri bi- gibi kullanacağı bir askeri ku\'vet bu· sinde faaliyette bu!unan baytar- - Neden? letti~i Kays, makamının t!ln eri jl_ 
zim memleketimizde tatbik etmeğe lunduracak; val:i .ımumi rünasebatı lar encümeni tarafmdan mühim - Iraklılar arasında yeni bir Fakat nedense Ali, ondan şiiphel~~ 
mani olan şey nedir? hariciye:!c olsuı: federasyona dahil ol· h l B cemaat türe.di. Bunlar ~Hüküm Al- ti. _I\a) s, _Mısırda ern~1iyet ve suı.. tıl 

Muhtelif vilayet hapishanelerin- mıyan c''}cr Hint hükfımetl .. ri ile olsun bir rapor azı! anmıştır. unda lah~ndır) dıy?~ ve se?ın h:ıkeme t~sıs etmış orada ,·azıyete b!haJdd11 ll 
deki mahpusları iki üç büyük mer- mUn:ısebatı müstat::·en idare edecek ezcümle memlekette hayvan ye- razı olmana ıtıraz edıyorlar. Bun- kım oh.ıuş, Osman taraftarların• ..ııı 
keze toplıyarak calıştıracak surette yani memleketin takip edec~ği siyas~t tıştirilmesine ve istimlakine ait lar da bir gaile teşkil edecek. Kim kunmamı~, herke.sin işile gücile rneP" 
tesisat ve teşkilatımız olmaması.. valii umuminin dolayısı ile Londranın mühim maddeler ve çok kıy- bilir nasıl bir dava pe~inde koşa- olmasını temin etmişti. 

Eğer hapishane meselesi vakti- niyaseti olacak; valii umumi bazı ah· metli görüşler vardır. cak ve kimbilir sizi nerelere sürük- Fakat Muaviye, Kaysi kazanrıta1' J 
le bu şekilde düşünülmüt olsaydı mlde mes'uliyeti üzerine alarak istedi Memleketin bazı yerlerinde liyecek?.. tiycrck onunl:ı muhabereye giriş!11 ... 
bugün hükumet m hpuslar için her ği -ibi J-.ar~ket ed_e~ek. . . hayvan nesli azalmaktadır. Bun- - Bunlar bu kadar mühim mi? Ali, Iraldılarla, \'e 1\ays Mısırltl,.,-
ıene en aşağı bir bu ·uk milyon li· Bu şeraıt dahılınde r.ıutasavver ıkı - Ben öyle görüyorum. gelecek olursa Şam iki ateş arasın~ 

1 
ra ıarfct.mezdi. ihtimal ki bu mha- meclise ne vazife düşecek? Olsa olsa da en mühim amillerden birisi - Bu adamlarla görüştün _mü? lırdı. Mua..-iye, (Kays) ile muhabe~~ 
puılarm çalıştırılmasından bütçe- kıt'anın bütçesi için uzun ve neticesiz nakliye masraf•dır. Erzurumdan - Bunlar karmakarıgık bır ta- derek ,.e (Kars) ı kendi tarafına P'" 

nin varidat kısmına mühim bir ra- münakaşalar yapmak ve valii umumi· yirmi beş liraya alınan bir sığırın kım sözler söylüyorlar, benim ak- narak huna 111ani olmak istedi. _.. 
kam bile kaydederdi. nin ar..ı:usuna göre kanunlar tanzim ve Istanbul mezbahasına kadar hm öyle ~eylere ermez. Muaviye, yazdığı ilk mektupta~ 

Farzedelim' ki memleketteki tasdik etmek değil mi?? yalınız masrafı (30) lirayı tecavüz - Bunların hepsine tedbir dü~ü kendi tarafına iltihak etmeyi ta 
yirmi, yirmi bet bin mahpustan ya l\futa:Javver kanunu esaside diğer etmektedir. nürüz. Fakat verdiğim sözden ge- ettikten sonra bütün Jrakı ona verı' 
rısı lil ve hasta olsun,. Bunların me bir nokta daha calibi dikkattir. Mes'ul ri dönmem. Bu mesele üzerinde ko ğini söylüyordu. 
saı m n istifade edilemesin. Hiç kabinenin istifası için stilüsanı ekseri- r· t h . . k i nuımıyalım E§ter !. l\:ays, mektubu aldıktan sonra 
fÜphe yoktur ki geri knlan yarısı yetin ~demi itima~ be:;an etmesi şart- ıcare arıcı ye ongres - O halde ne İ!tİyonanız onu aviyenin teklifini son derecen~ 
sağlamdır .. ~unl~r istenildiği .. gibi fır ... 11.ın~t~ mu.~t-~lı~ -~abakal:r. ~rasın- toplanacak yapalım:. . . reddetmiş, Muaviye bundan c:esa!' 

1 

~-lı~tırılabıhr. Bır. mah~us ~un~e da~ı ıht..af .. ~.uşunulurse. m_clısı~ ~o· Ankara, 16 _ Milli tasarruf - Kufeye avdetı emredıyorum. larak ona ikinci bir mektupla mu~ 
hukiimete yarım lıralık ış gormuş JaJ kolay sulusanı eksenyetıe bır ı.a. · 'kt t · t' t f d b" - Hay, hay. at etmi~ fakat K-ıys bu sefer onar.. 
1 • . . · -· h' 1 1~ ve ı ısa cemıye ı ara m an ır "' "' • :o• • • -~ 

o sa on hın mahp ısun yevmıye ka· rar ~ere:nıyece:..ı ısso unur. ~er mem . . . . det kullanmak mecburiyetinde kal .. 
b b . 1. d d ı k tt k" ~,.. b. f ~1 • · ··ı.. tıcaret hancıye kongresı toplan- E · d" d"' S b yl -"' zancı eı ın ıra e er. Bu a se e e e ı nıs11 "'n ır a .. a yerme su u . ·-. .. !ter, gerı on u. e e og unu ve l\luaviye ondan çok meyus oJllP! 

nede en az bir buçuk milyon lira sanı ekseriyet konulması sırr bu müta masına karar verıldıgı soylen- aradı. Onu buldu ve Ali ile geçen tu. Bu adamı elde etmek mümküıt ; 
demektir. HükUmetin mahpusları leadan ileri geliyor. mektedir. Cemiyetin faaliyeti muhaverelerini anlattı. Onun ne mıyacaktı. o halde onu başka bir h-' 
beklemek için kullandığı gardiyan li - ..... .:~ü veçhile birçok ünaka- azami istifadeyi temin etmektedir. yaptığım anlamak istedi. hareketle Mısırdan attırmak ıaıııı' 
ve jandarma masarifinin iktısat e- şalarla v:ı birçok ümitlerle ::.çı· · yu· - Sebe oğlu bu yeni taife ile Çünkü (Kays) Mısırda bulundukça ,ıl 
dilmesinden mütevellit kazanc varlak masa konferansı neticede Hint Ziraat kongresinde görüştün mü? sını (Ali) nin elinden almak mü~ 
bundan ayrıdır. ~ lilere lafzi bir kanunu ''3381 vermekle Ankara, 16 (A.A) _ Ziraat - Görüştüm.. olmazdı. 

Şüphesiz mahpusların bu yolda kalıyor. Bu kanunu esast Hint mün~v d k - Ne diyorlar?.. Muaviye buna karar verdikten,,,, 
çalııtırılmaları için tesisat ve teıki- verlerini memnun etmez ve başhyan ıh kongiresi ün a şam ve bugün - Bunlar külliyetli bir cemaat· h , d K . th<>t - t,a'1 
1 t·ı·ı ·· d •· b .. ·· k · t'd rf o··-ı den so aktettı'g-ı· ı"kı' ı'çtı" · ı · d Ed" l U M' ra er }er e a}sı me - mcge , it yapmak birinci derecede bütçe ı :. gun en gune uy, mc; ısı a ını g e nra - tır çlerın e ıye oö u rve ı k d. ·ı "t'l"f tti' · ·· · · d l · . "' ' mış ve onun en ı~ı e ı ı a e 
meselesı, ikinci derecede teknik gosterırse asb şaşılmamalıdır. ma a zirai kredi, ağaç amıı ziya- ıar Şebt gıbi adamlar var. Bunlar sövlemisti. 
tetkila.~ ı_elesid~r: Bir kerre bu ~e- M. Gayur feti, tütüncülük hakkındaki ra- (Hüküm yalnız Allahındır) diyor- ·Onu; bu sözleri bütün ŞamlıJar .-; 
sele huku~et. ıçın baıa~~la!11az ~f- porları müzakere etmiş ve eocü· lar. Maksatları §U, ~~-~damlar on- sında intişar etmiş. her mnhfetde, 
)erden degıldır. Fa~at. hukUm~t !•- menler tarafmdan bu hususta ların .. da~aların~. goruşecekler, o· her yerde herkes }{aysın lehinde~ 
terse bunu herha.n.gı bı~ e:nebı §lr· izhar edilen temenniyatı tasvip nun uzerın~e. m.unakqa e.~e7ek- s5ylemekle n:cşgul olmuştu. Kaysrrı, 
kete de >:aptırabıhr. Huku.~et m~- ler ve ~endı ı~~ıhatl.armı _ıoyh_y~- rnan taraftarlanna bir guna czi~ 
ayyen mıktarda ?1ahpusu ucret~ız etmiştir. c:kl~r~~r. Bu ~tıb_ar ıle ~u ışte, ıl~- bulunmaması Kays lehinde söyl~ 
amele olarak teslım etmek fartıle Al" B J hı hulcum verıl!ruyecektır. Onun ı- sözlerin en Jru\'\•etli temeli idi. 
bir ecnebi mües~eseye i~i üç !11er- Yazan: Salih Murat 1 • ge .yor çi? bun.lar bu iddia ile .kıyru:n et- Muaviye d:ıha ileri giderek (Kaff)-
keze modern te.sısa.tı havı hapıı_h_a- ARZIN lÇI SOGUYACAGI YERDE Ankara, 16 (Vakıt) - latan- mı __ şler.dır •.. Bunların hepsı (Alı) ye ag..,.zından yazdırc.lıg-1 bir mektubu"'~ 

1 ak b l NEDEN ISINIYOR? b f k J h d ne er yapm .. ımtıyazı.n~ vere ı ır. • • ulda ır a teşki atını yapmıya mut 1§ ~tın.an. . .. . . . okumuş. Ifaysın l\lua\'iye ile müt 
Bu suretle vucude getırılecek mü- Radyom hararet hasıl eder. Kaya· memur olan Ali B. (Afyon) • Hazreti Alı, ı:crı donmek ıçın emır ld 'hında ş·· h 1. 1 t 

l h k,. . k l . . . . K d' . h""k" 1 . 1 o ug up e \a mnraış ı. ıO 
eaaehıefer Ü lumdetın ontro u ve lann hement hepsınde bıraz radyom lstanbula müteveccihen buradan verk~ışt'ıh. en ı~. L~"fumet ~der \ekzı. o a Mua\"iyenin bütün maksadı, (~~ 
mu a azası atın a işletilebiilr. görülüyor. çerde ne kadar radyom ra ıntı :ıp ettıgı nu eye gı ece tı. nin bundan h:ıbe da )arak Ka)·sP"" 

llave edelim ki mem~eketimiz- mevcut oldc..:!'u malQm değildir. Arzın hareket etmiştir· Çadırlar sökülüyor, yüldcr de\"ele· şüphcve d .. "'. ~d: r 0 
' 

d be h d 
• i "l 1 . h k b . uşmc.,ı ı ı. -• e y u eyere cürüyen ınsan kuv ısınmasına bu radyom tozları sebep B' k I d r n sırtına yu \ enıyor ve are. et aş· 1\I . . . . . (Al'),... 

) . d b : h } d k" • ld - 'b' ·· te J k d t' lr Şe\' h ya a an ) 1 d UaVJ\'Cnın ıstedıiYı olmuş, 1 ... 
v~t e~ı s:ıbee b~pıs anh e er e _ıh yır- o. ugu gı ı guneş n ge en u. re ın G . t 1~4 B d Ç 1 ıyor u. Şamdnki. casusları cİuyduklarnn ~ 
mı!. ?'ı~ı ş ın ma J?Ul~a~ 1 .• a~~t b~~. kısmı da arzda kalıp neşre~ıle~~· .. a~ı~n ep .· - u~a a ~n~r ı_ c:ı· Bir gün Ali,_ ~adm~a çeki!~i~ o~_u· yet:<ı.irmisler. ,.e (Ali korkulara d..,. 
degıldır. lıtanbul, İzmır gıbı buyuk dıgınden dolayı derecei hararetin boy mıı cırnrındakı hanesınde gızlı ayın ruyorken ona bır genem kendısını gor- .. ·t.. \l~ Ka M) . .1 bit 1 

h . l d b" k d · 1 "h · ı d h'I" d d' · t ğ 1 1 H T baba · · d · ·- · · mu~ u. ı ı, ysın uavıyc ı e ~ fC ır er e ır o a ar serserı var- ede artması ı tıma a ı ın e ır. .)ap ı ı an aşı an anı ı ısının c mek ıstedı$tinı haber vermişler; Alı, o· d - d . ld - h b 1 b'J" fi 
d B ·ı k b' k d' · h' s .. "d' ·1 • · uguna aır :ı ıgı a er ere ı ır. u serserı er meşru azanç va- ır a ırı şey ı murı 1 1 e ayın ya- nun getirilmesini emretmiş \'e onun d" . • 0ı 

1 I d w · · f b ld k S h } k ı· 1 d . . u sart ınanmıs \"e hemen ogullart ti 
sıtahan ~- j:~ /gı ılçk~ ırsat bu u 1- por areket eri parRen Y;~a ~ ı. (C' nal D' ltal ) Leytadan başk~ bır kımse ol~adığını am~azadeleri iJe }~bubekirin oğlu~ ... 
ça kterdtuı-

1
u l eı:ıadı • hara 

1
sew ep o - [Ü fı 

1 1 
. h d j 

1
om.a • a

1 
çı an hr dı~r . .. byat· anlamı~tı. ~eylanın bu kederh s~rada medi cağırtarak onlarla konuı;ınor: 

ma a ır. ç erın e ırsız ıgı, yan- st tara ncı sayı amız a gaze esı l• enemen a ısesı munase e ı gelmesı, Alıye son derece tesellı \'er- • 
kesiciliği san'at yapmış olanlar det ortada oynayamıyor. Bu .) üzdan le şu mütalea)ı dermeyan ediyor: mişti. Ali, ona neler yaptığını sorarak - Çocu~lar, ne yapalı~?_.. 
çoktur. İşin garip olan tarafı zabı- çok iyi bir oyuncu olan Kemal Paruki "Hakiakt; Menemen hfidisesi o kadar onun Ş:ırnda çektiklerini, daha sonra Cafer oglu ccvaı> vermıştı; 11 
tanın bunları ekseriya şahsan tam- oyunun kısmı azamında takımına mü- mahalli bir mahiyeti haizdir ki ecnebi Kudüsten, Antakyaya nasıl gittiğini Şüphe içinde 1-."'nlmak doğrd 
dığı halde bir ıey yapamamasıdır. fit olamıyor. matbuat tarafından zikredilmeğe bile ve oradan harp sahnesine nasıl geldiği ğildir. Kaysi hemen azlcdiniz. tı. 
Bunun se~~b.i de kanun.un ~«:~seri Son saha Fenerbahçe ile. Jstanbul- değmez~i. ~ı. Ke~al P~ tarafın· ni anlamış, sonra onun hala . Marküsü . - ~akat siz Kaysin M~~viYe ~ 
olarak teb ıdıne cevaz verdıgı bu spor arasında yapıldı. Şampıyon takım dan tesıs edılen reJım sekız sene zar- görmediğini anlıyarak ona rıca etmiş· bırle:.mış olmasını - kabul edı.)or to 
muzır mahlukları sevkedecek va- Kadri, Şekip, ''e Niyaziden mahrum f ında Türkiyede o kadar köklcşlJliştir ti: nuz? 
sıtaya malik olmamasıdır. Onları olarak ~ıktı. tstanbulspor kunetli ra- ki, Türkiyede teşkiiath bir muhalefet - Kızım artık beyhude yere yorul - s:z onu hemen azlediniz. -
çalııtıracak yer bulamamasıdır. kibi karşısında çok muvaffak . oldu. ten bile bahsetmek imkansızdır. Yal- ma ! Gel seni Kfıfey~ götiireyim. Ora· hindeki ittihamlar yalansa kaJka~...,, 

Binaenaleyh izah ettiğimiz fe- Ancak iki sayı ile mağlup oldu. Hatta nız şunu da söylemcğe ihtiyaç ''ardır: da benim yanımda kal. raya gelir. Doğru ise l\luaviyeye iJP 
kild~. ~üesse~eler vücude g~tirilir- ~i7inci gol.Ü kendi ~en~ilerine. almas~ V~cuda ge!.iril.cn muazzam .. eser~e:e - Çok iyi olur. Fakat fırsattan is· eder. . . . . :. ,t'< 
se buyuk ıehırlerde serserıler de ıdıler belkı beraberlik bıle temın edehı· ragmen Turkıyede halk kutlelerının tifade ederek Antakyaya kadar gitsem - Pckı onun yerme kımı goııd 
buralara sevkedilebilir. Bu suretle leccklerdi. Fenerbahçeden Mehmet Re siyasi terbiyesi, noksandır. Bu siyasi ,.e Marküsü bir daha sorsam muvafık lim? ! .. 
çalıtkan ve namuslu halk tabakası şat çok iyi oynadı. Istanbulspordan terbiye fikdanı ile bilhassa ihracat olmaz mı? Yine Cafer oğlu cevap ,·erdi: 
bu muzır mahluklann terlerinden Fahri birinci golde büyük hatası ol· merkezi olan Izmir mmtakasıııda - Bunda bir beis yoktur. Fakat dik - l\lchrnedi gönderiniz. I 
ve zararlarından kurtarılmıf olur. masına rağmen Fikreti serbest bırak· mahsus olan iktıs:ıdi buhran şüphesiz kat et. Kendini bir tehlikeye maruz bı - Peki! Haydi Mehmet hareket 

.At.ıluHet .A&UH madı. bazı hadiselere sebep olabilir.,, rakme. (Bitmet111 
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1 Peris, 1!) (A.A.) - Nazırlaı· meclisi, 

... 
ı oa 

meclisten bütçeye ait müzakerata faa
liyetle de\'am ederek bir takım celsele
rini de milli techi1.at meselesinin tet-
kikine hasretmesini talep eylemeğe ka-

[ Dünkü aayımızdan mabat J ruşunde düştüğü hatayı babasında da rar vermistir. Hükumet meclisin cu-
Prespero bu iki gencin biribirine görerek güldü ve "Hayır, o Allahın iz. ma cclscl~rini istizah takrirlerinin mü

gösterdikleri nlfıkadan çok memnun ol ni ile benim olan bir insandır. Bunu si zakercsinc tahsis etmesini kabul ede
muştu. Ferdinanda itimat cclebilmel, ze sormadan, muvafakatinizi almadan cektir. 

Bu seste dargın bir çocuk, deragut• 
hazırlanan bir kadın §esinin 

boguk kurulugu ••• 
için onu tecrübe etmek lazımdı. Bunun se' diğim bu kız nam ve şöhretini işi
için bazı müşkiilatlar çıkardı. Kızını tip te bu ane kadar kendisini görmedi 
veremiyeceğini söyleyip hücrelerinden ğim meşhur 1\lilan dül,asının kmdll'. 
çıkıp gitmesini ve kendi de mütaleaya O bununla yeni bir l ayat verdi, h:ına . 
gideceğini söyJiyeıtek onlara görün mi- ikinci bir baba oldu. l okyo, 1.5 (A.A.) - Endo Pasifik 

Mancuriye asker 
gönderiyorlar 

Fakat sustum. Onların bu ga

rip vaziyetine Yusuf da dayana

mamış olacak ki, lbrahime: 
- Yahu, sen süper modern 

bir nişanhsın, dedi. Asriliği ka

dına kartı müsamahakar vaziyet 

olmakta zanneden lbrahim bu 

yerek, geriden gözetlemeye başladı. I\:ıral: O halde b~n de onun babası ajansı bildiriyor: Sovyetler çin tara· 
Fakat Mirandayı görür görmez aşık oldum. Fakat şimdi evladımdan af di- fmdan _Khabaı:arov~~a itil.af ahka
olan Ferdinanda çok ağır gelmişti. temek ne tuhaf,, diyordu. m!na rıa?·et edılm~dıg~ tak~ırde şark, 
Meydanı boş bulan Jı'erdinand ballan· Prespero - "Bırakın artık yetişir, Çın demıryoll~n uzerındek~. haklarını 
dıra, baHandıra ilanı aşk ediyor, şim· hepimize ıstırap \'eren bu maziyi unu· mu~afaza ve hımaye etmek uzer~ M~n- söze pek memnun olmuştu. 
diye kadar böyle bir güzel görmediğini talım., kardeşinin boynuna sanla- çurıye asker sevketmek rnecbunyetm- Bir akşam hep beraber tavan 
söylüyordu. Onları geriden dinliven rnk "cevir<liğin entrikalarla beni düka de kalacaklarını ~ildirmişlerdir. Çin arasana gittik. 
Prespero FerdinaRdın bu sözlerinden lığımdan etmen, bu ıssız adada Napoli - Rus hududunda iki tarafın askeri lbrahim, Yusuf, ben, Refik ve 
memnun oluyor Ye kızının ilk defa yap kırahnın oğlu ile Mirandanın buluşma hareket~~rde bulunmakta oldukları ha- Sade. 
tıfı bu itaatsizliğe gülüveriyor, kzımı- lan hep cenabı hakkın cilvesi imiş • ., Di ber ,·erılıyor. Buna gittik demek doğru ol-
yordu. Çünkü o kızının birden bire fı. yordu. Presperonun bu müşfikane söz lVI evkuf komiinist mazdı, çünkü ben fevkaUıde 
şık olması için büyii yapmış böyle ar- 1 karşısında Ant.lnyo ~ok fena .. J. , 
zu etmişti. Ferdinand, 1\lirandaya mu· muş yüzü kızararak gözlerinden yaş· meb US[arz yorğundum, yaloız, lbrahim mu-
tantan vaitlerde bulunuyor ona Napo· lar akmaja başlamıştı. Lakırdı etmeye Paris, 15 (A.A.) - Meb'usan mecli- hakkak surette o akşam, poker 
li veliyy:lhtmın kıraliçesi olacağını cöy mecali yoktu. Hakiltatıi Kanzalo da 'u sinde reis tarafından irat edilen mu· oynamak istiyordu. 
Jüyordu. mes'ut dakikr.ları gördüğüne se,·ine· tat nutuktan sonra komünist meb'ug.. Yusufla Refik de naçar peki 

Miranda - Ben ne aptalım, sevine rek göz yaşlarını tutamıyor bu iki gen lardan :M. Cachin, l\larti ve Duklas diye tavan arasına gelmişlerdi. 
ceğim yerde ağlıyorum. Eğer kabul e- cin bahtiyar olmalarına dua ediyordu. namında iki komüni~t meb'usun teşrii' B . n ldu- umu 
d · b""t•· d' ı· 1 t · ı> ı ·ı · · ı· d "f ı · · ·r d b"l k ·· h en, petınen yorgu 0 g ' ersenız u un mevcu ıye ım e emın c respero on ara gemı ennı ıman a vazı e erını ı a e e ı me uzere emen _ " l . . R 
derim sizin zevceniz olacağım.,, taifelerinin hepsi tamam olduğunu tahliye edilmeleri talebin dair olan tak ve, yatacagımı soy emıştım. azı 

Prespero, Fcrdianndın teşekkür et- söyliyerek ertesi sabah kızile birlikte riri müdafaa etmiştir. :;\f, Maginot, oldular. Yalnız Sade H. mm beraber 
mesine vakit bırakmadan hirden önle ''atanlarına avdet edecekleı-ini onlar· tahliye keyfiyetine rnuariz olduğunu oluşu, beni yatmak için müşkül 
rinde gözilkerek hiçbir şey=len kor':ma la memlelı:ettc beraber yaşıyacaklarını beyan ederek demiştir ki hükumetin mevkide bırakıyordu. Hem de 
oğlum, ı:öylediklerinin hepsini işittim. ilave etti. genç askerleri himaye etmekten ibaret bana dördüne olmaklığım için 
lşte bu kadar çekmiş olduğun aznpla- Prespero adayı terkederken sevimli olan Yazif esi bugünkü kadar zaruri bir ' d' l d 

h . . . d k l\f' d h h t tti A . 1 b"' ""k b' i h" t ·kt' t · · n· ısrar e ıyor ar ı. nn epsını sem eneme · ıran ayı a ru u aza e . ne uyu ır neşe . ma ıye ı ısap e memıştır. ız onla- t 
kikaten seYip, sevmediğini anlamak i çinde idi. Çünkü uzun senelerden beri n komünist propagandasına karşı si- Ben h~yatı~~a herşey yap .'m; 
sin yaptım. Fakat bütün bunlan sana hürriyetini özlemişti. O şimdi artık bi- yanet etmek mecburiyetindeyiz. fakat hır turlu oyun ~emlen 
kızımı vermi§ olmakla ödüyorum yaı:- perva havalarda \'ahşi kuşlar gibi u~n Radikaller namına söz olan l\f. Da- şeyin :zevkine varamadım. Bir 
rum, yapılacak bazı işler var ben gelin cak, yeşil ağaçların altında, meyrn fi. ladier şöyle demiştir: Şayet biz bu iki insanın, arkadaşını kafese koy
ceye kadar burada oturun, diyerek ay- danlarında, güzel kolrnhı çiçeklerde meb'usun tahliyesine karar verirsek için fikir ve zaman sarfetmesioe 
rıldı. Ve Arieli rağırdı. Ruh derhal dolşacak mestolacaktı. Prespcro, "Sen bu bizim komünistlere karsı zayıf ol· k l d' . O 

1 k
..,,, · l ~ t - h 

1 
d k .. . d - .. .,. .. .. a ı er ıremıyorum. yun oyna-ge ere ne ış er yap ıgını araret e an en ayrılıyorum, fa ·at artık hursün uırumuzu gostermez. 1 alnız Cumhu- . . _. . 

Jatmağa başhyarak: "Napoli kıralı ve dediği zaman Ariel de "Teşekkür ede- riyet prensibini tatbik etmemiz icap e- mak bılmedıgm~ anlatana kadar 
hiraderiniz oraya buraya koşmaktan a rim, fakat siz sadık yardımcı ruhunuz der. Me,·zubahsolan mesele, af vif akla karayı seçtıkten sonra onları 
çıkmışlar n bitap düşmüşlerdi. lşte bu dan cbediyyen ayrılmadan son vazi- meselesi değil, reyiam usulile intibaı inandırabildim. 
esnada ortaya nefis yemekle koydum. f;m ge,minizi vatana giderken şan ,.e prensibinin vikayesidir. Biz, Sade H. ve ben, bir 
Ve tam yedikleri bir sırada m'" 'hiş bir ~eref ile gitmesine nezaret etmemi mü 1\1. Steeg, azasından birinin tahli· köşede "Andre Giden im "im-
zebani seklin-. r<> , mc) dana "ıl~tım san de ~diniz efendim.,. dedi. yesine veya tevkif edilmemesine karar ı· t · i deki k·t b oda 
A - 1 ·· ' · d 'b' ki · k tı p t 1 d .. .. . b' k h 1 1 • mora ıs e,, ısm o ı a ı o ç goz u ır ev g. ı yeme · e ı ana n resperonun ar ı c uşuneceı.< ır verme at unrn munhasıran meclıse 

rımla ~···im, süpürdüm. Ye nasıl nre şeyi kalmamıştı. O yalnız ·vatanına gi- ait olduğunu ve binaenaleyh hiikume- bahs7d~rken, .onla~, 0~~na karşı 
peroyu dükalıktan zalimane sürdkle· decek, dükalığında, Ferdinand ile kızı tin bu hususta bir karar ittihaz etmek olan ıptılaları ıle, uç kışı batbaşa 
rini. ma: um yavrusi!e birli'·te biinsa· nm mesudiyetini görecekti. üzere meclisi serbest bırakmak mecbu- vermişler oynuyorlardı. 
far:" rı~· ·· tme!: istedil'l"::ni bu zeba· Shake~'peare'den riyetinde olduğunu söylemiştir. Bu- Bu hal gece saat 2 ye kadar 
ninin ağzından isitrirdim. J{oı·J,ul~n~- M. Dürrü n_u~ .üz~rinc meclis M. Cachinin tak- devam etti. Sade H. da yor-
dan dona kaldılar. Bu suretle muthı ı-ırını 2.,s reye karşı 270 reyle kabul et- l k 1• f ij t • b 
ko.·kunç hayali görerek Ye işitr-·' ahıl 1 Men,ıe~-<et Haberlerıl mi;;ıtir. gun u a ame ~ il 1 ermıye aş-
ı n başfanndar gitti .. r,ı,at nih .. yet M 1 d d" 1 lamışb. Nışanlısına: 
l '1 a iye p te ıyat kz' harı'cı'ye nazzrz - lbrahı'm, dedı·, gı'delı'm. s ze ~ p•· · ar zulümleri :tiraf ettiler. 

,.e bu nedametlerinde samimi ol<bkla TEDİYE Guı,Lı:.iU DEGlŞTl Paris. 15 (A.A.) - 1\1. Briand ile lbrahim kaybediyordu. 
rını r- tattıktan so:ıra bir rulıun ancak Ani ara, 16 (Yakıt) - Maliye Ye- M. llenderson arasında vuku bulan _ Of, diye tersledi,. bekle 
on·ara ~ ·ımal :ıın başka bir şc:· yapa· kaleti merkez hazinesinde yapılan te- mülflkattan bahseden Tan gazetesi, bu 
mıyacağını söylediler. diye günlerini değiştirmiştir: mülakattan mütevellit intibaın gayet 

Prespero - "Fakat ben onlara acı- l\Ierbez tediyatı hazinece şimdiye müsait olduğunu yazmaktadır. 
mıyor mıyı . Eğer sen bir ruh isen c., kadar 2000 liraya kadar olanları biliı Jt [ l [ • 
J, hur~ a getir. Ve b ·m r'e onla'<ı istizan pazar, :salı, perşembe günleri tl yan 8 yyare erz 
kendileri gibi bir kıral olduğumu hi., ve bu miktnrdan fazla olanları da her Rio, 15 (A.A.) - İtalyan tayyarele-
aett"-, ıc:~ırap verirsi;;,, dedi e hücrc.llrnfta pazar günleri akşamına kadar ri bum saatile 16 yı 2;) te denize inmiş
den kllıç ve elbiselcı;ni istiyerek teh· evrakı müsbiteleri hazine merkez mu- terdir. 

d , ~ıyafet edeceğini söyledi. . . has~bccil~ğine. tev_di e~ilere~ haftalık Yzkzlan enkaz altında 
Bıraz sonra lural Antonyo ve ıhtı- tadıyat lıstcsıne ıdhalı şartıle yalnız n· 1~ (A \ B' . .. .. .. 

yar Kanzalo ıslık çalarak ilerliyen salı günleri tediye edilmekte idi. Yeni .. 10
: ·>. d . .t .) _-

1 
ır akarazı sokuntu· 

A · ı· t k' d' ı d A · 1 b 1 1 ·ı "b' ~of\/\ 1. k d . su netıcesın e yıgı an en z altından ne ı a ·ıp e ıyor ar ı. rıe un an şen mu.:ı ınce :.. vu ıyara a ar ıs- k k b' . . ' k 1 t 
efendisine takdim edecekti. Fakat on- tihlml.ı olanların alacakları ile memu- ·ır ınn~~ c~set çı ar~-~ış ır. Bunun 

lann korku ve helecandan akılları rin maaş harcirah yevmiye \"C ücretleri !~.~~:~.~n~1111111::~111~::~:.11111~12.':!~: .• 1111"""""'""'"m 
başlarından gitmiş, felaketzede Pres- miktarı ne olursa olsun bersa' ık te· kadan buraya gelirken bana zaten söy
peroyu tanıyamamışlardı. Lakin Pres· diye günlerini umumunda ve haftalık )emişlerdi!., 

pero ünce, hayatını l·urtaran Kıınzalo li:stcsine ithal edilmeksizin Ye 2000 li- Demek kiistahlığrnda bulunmuştur. 
yu sonr.:ı kıral ve biraderini tanıdı radan 5000 liraya kadar matlubu olan· Bunun üzerine sınıftaki türk talebe 
finıdi Kanzalonun gözlerinden yaşlar ların istihlmkları da tediye günlerin· derhal sınıfı terketmitşir. Eğer doğ
akıyor \'e nedamet eden kardeşinin af den bir gün evel saat on ikiye kad~r ru ise bu küstahlığın cezasınt derhal 
fını rica cdi) or diğer taraftan Napoli hazine ve merkez muhasebeciliğine te\' vermek Hizımdır. 
kıralı da Antonyoyn yardım ettiğinden 1 eli edilerek tediyat listesine ithal edil- B · h · 11 t 1 b · 
mükedder oluyor, nedamet ediyordu. dikten sonra kemafı sabık pazar, sa- ır .1 .<~ ga[. ... esı . 
Prespero onları affetmişti. Fakat icbar lı, perşembe günlerinde ve 5000 lira· Bartınn tabı he~başı .. ·oyun.de hır 
ile tekrar dükalığı kalrnl ettirdikleri,dan fazla istihkakı olanların matlup- kadın ~omuza henzıyen uç ganp mah
zaman Napoli kıralına "Ben de size lan da enakı müsbiteleri her hafta pa lilk do~rurmuştur. 
bi ·· t ~· D d" l · k 1 t · ·· ·· t ·k· k d h . 1FADES1 ALINDI r şey go<:: erecegım.,. e ı ve nr apı•zar e ı gunu saa on ı ıye ·a ar azı. . f" B 
açtı. Miranda ile şatranç oynıyan Fer-ine ve merkez muhasebeciliğine tevdi . Foça ka):makamı. Lüt 1 e~·e yapılan 
dinandı lrne etti. Bu ande kopan sevin edilmesi Ye listeye ithal olunması şar- suı. kast mUnaseb~tıle , lzm.ı_r~~ 5ıkan 
d kimse tarfr edemezdi. Çünkii onlar1tile tediye edilecektir. ~Hızm~t) ga~etesı .mes ul muduru Fn· 
yekdiğerinden ebedivyen anıl mı ol i • d L. k.. t h A ık Ileyın de ıfadesı alınmıştır. 
duklarmı zannediyo;larclı. l\iiranda bu zmır eKI US a me lznıİr beh: dİ \'eSİ \ ' C {'~na f 
Mh~e); gördliğü zarnnn "A! hayret~ ne rikalı neJer söylemiş? Izmir belediye ( ile lmsaplar, fı
asil mahluklar! Böyle insanların ) ac:;n lzmir Amerikan kolJejinde <Meyt) rıncılar arnsında şiddetl i bir anlaş:ı
dığı dünya kimbilir ne kadar güzel ol isminde bir muallimin kopya yapan mamazlık başlamı:.tır. Bu esnaf res· 
malı!,, diyordu. bir talcbe)i cezalandırdığı sırada türk- mi narhı dinlememekte ,.e fiyatları is-

Kıral Mirandayı gördüğü zaman gü lüğe hakaret ettiği şayi olduğu yazıl· tedikleri gibi arttırmal<ta<lırlar. 
zelliği ve ihti amı karşısında rniitehn~ mıştı. lzmirden gelen yeni bir rnektu- Belediye ihtikara mfrni olmak Ü· 
yir kalarak: lm nazaran bu hoca: zere ağır ce1.a kesmi~sede para etme· 

"Bu kız kim. Bizi hirihirimizden a) ı - Siz türkler şerefsiz. riyakar n- miş nihayet taşradan ha)"·an mübaya
ran ,.e nihayet ka\'u turan bir alihe ol damlar~mız. Bu memleketi idare e· asma başlamıştır. Belediye hayYanla
sa gerek,, demel<ten kendini alamı)or· denler de :.erefsizdir. Sizi grekler sı-,rı kendisi kestirerek halka ucuı sata· 
du. Fakat Ferdinand l\lirandayı ilk gö nıfından addetmek lazımdır. Ameri- caktır. 

biraz. 
Sade H. sinirlendi, fakat sus-

tu. Yalnız: 

- Uykum var, dedi. 

- Şuraya uzan yat .. 
Sade Hanıma kendi yatagımı 

teklif ettim, kabul etmedi. Yalnız, 
tavan arasınmın girintili çıkıntılı 
yerlerinden birisinde bulunan ke

revete uzanacağını söyledi, ken· 

disine mehma emken yastıklarla 
bir yer hazırladım. Yatb. Ben 
de kendi yatağıma yattım. lbra

him, Refik ve Yusuf, kızışmıılar 
oyunlarına devam ediyorlardı. 

- Bopl •• 
- Rest ... 
Mırıltıları arasında, uyumuş, 

kalmıştım. 

Bir aralık uyandım. Od~da 
kimse kalmamıştı. Masanın üze· 

rinde bir boş sıgara paketinin 
içine söndürülmüş sigaralar, iki 

çay kadehi ve iskambil kiğıtlan 
duruyordu. Dirseğimin üzerine 

doğrulurken Sade H. mm sesi 
d\Jyuldu. 

- Uyandın mı? 
- A, siz buradamısınız? 
- Ya! beni bırakıp gittiler. 
Sadenin seninde garip titre

yişler vardı. 

- Nereye gittiler? 

- Yusufun tanıdığı bir evde 
bu akşam büyük oyun varmış. 

lbrahim "ille gidelim,, diye tut
turdu. 

Hakikaten Sadenin sesiod• 
d rbir garabet vardı. Bu seste ' 

ğın bir çocuk, deraguşa haıır1' 
nan bir kadm sesinin boguk )ıO" 
ruluğu, ihmal ve lakaydıoı" 
hırçınlağı vardı. . 

Anladım. Kalktım. Sadeoit 

yattığı kerevetio kenarana otoı
dum. , 

- Sizi nasıl bırakıp da gitti, 
dedim. 

Sade, üzerine örtülmüş ol•~ 
ör tüyü gözledne kadar çekrOİf 
bana bakıyordu. Elimi uzatsa~ 
ona dokunacaktım. Sade, güı 
denilecek bir kadın değildi. f ~ 
kat sevimli idi, genç idi, ıe ~ 
idi, sanatkar idi ve ayakları ço 
güzeldi. d 

Tavan arasının havası, yalll 

bulunuşumuz, her şey bizi se'fİf 
meğe sevk ediyordu. 

Bir an düşündüm, ve hayatılll" 
da ilk defa olarak bir kadııı' 
k o 'd A k' b' 'h ·.,eti• arşı ıptı aı, es ı ır zı oı 

hareket ederek "namuslu,, daf" 
ranmağa karar verdim, ona dO" 

kunmadım, döndüm, yattım. 
Sade bir müddet sustu. Sonr.: 
- Ben eve gideceğim, diY' 

kalktı, gitti. Mani olmadım. 
Kırk beş dakika kadar sonrf 

tekrar ~eldi. 
A h d d • burad• - na tan, e ı, 

unutmuşum, almaya geldim. 

Aradık, anahtar yoktu. 
- lbrahim de kalmıştır, 11• 

yapayım, dedi. 
- Ne yapacaksınız, dedilllı 

kalanız. 
Eski yerine gitti, ve yattlt 

Ben de uyudum. 
O günden itibaren SadePİ~ 

bana karşı olan yaziyeti değiftJ. 
Mamafi, ben bunu, art•: 
evlenmek, ve bir yuva kurrıı• 
üzere olan bir kadının vaziytl' 
tinden başka birşeye hamlel
miyordum. 

Aldanıyormuşum. Bunun stl' 

bebini, hikAyemizin sırasını bot' 
mamak için biraz sonra, si:ı d• 
benim gibi hayretle okuyacaksılltl' 

(Bitme~ 

•"""""""""" """""""" ..,.."""" ... ~ 
~ Yalnız 

' 15 gün için 
~ Beyoğlu istiklal caddesinde 

i EPIRmEıM ı 
' 1 Kürk ma ğaı.asınds 
~ Bütün güzel k ürklet 

: Fiatlarında 
~ Tcnzilôt 
# Mevsim sonu münasebetilC 

~ camekandaki fiatlara lütfeO I 
' bir atfı nazar ediniz ~ . '"""~""'""'"""'"""" .. 

Bayron Layn 
Şark kıt'a seferi . UP 

Mıld Of Atlıens vapuru mahih• 
13 ünde muhtelif emtia ile geleef'• 
' 'C tahliyeden sonra 21 kAnunsanıde 
Rotcrdam, Hamborğ, Anvers'e 01iire· 
,·eccihen hareket edecek ,.e bu li01ıtl' 
lar için yük alınacaktır. fazla malOIJl'' 
alm:ık için ıımumf acenteleri D· 
Anııgnostopulos C. Siskidise mürac••' 
edilmelidir. 

Adres Çinilirıhtım han Galnta t1e· 
fon Bc\O~lu 3-2612. 
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lstanbul mahkcmei asliye 6 ıncı lıu· 
lcu~ dairesinden: 

M. M. V. Sabn alına ilAnlın 
BeyaZTtta Emin Bey mahallesinde Kapalı zarfla dört bina yaptmla- almak ve münakasaya girmek üz~re te 

karakol sokağında 24 numarah hanede caktır. Keşfini görmek istiyenler her minat ,.e teklifnameleriyle mezkur ko· 
sakin Mustafa izzet Beye: gün ve yapılan yapmak istiyenler de misyona müracaatleri. 

M~mnune hanım tarafından aelyhi 24 kanunusani 931 cumartesi günü sa • * • . 
t ı~ t k t'i t · ,~ · h' d 'Tekalet bınası ne ikame olunan boşanma davasında a 0> e a emınat ve teklif edecekte Ankarada .ı eınşe ır e 

arzuhal suretinin ikametgahının mec- ri fiat mektuplarile Ankarada merkez a'·lusunda kapalı zarfla büyük bir ha-
, satın alma komisyonuna ·· ti · kt K r· · ··rmek isti hul olması hasebile tebliğ edilmediği muracaa erı. vuz yaptmlaca ır. eş ını go . 

* * * ·· . · · . k istıyen· mahalle heyeti ihtivnrivesile müba~i- yenler her gun ~e ışı yapma • .. 
rin tah i i d .1 .l k h kk d, Ankara merkez muayene komisyo· ler de ''6 k{ınunu!>ani 931 pazartesı gu t yes n en an aşı ara · a - ın a k' . h .· · · b" - · h 

. . nu ımy a anesı ıçın ır adet İngiliz .. inat ,.e teklif mektupları ''e e · ili.nen tebligat ifasına karar verılmış hassas terazi 18 kanunusani 931 pa nu tem . . b b sa· 
b' zar · · f · ·c vesıkalarıyle era er ve ır ıurett mahkeme divanhanesine günü saat 14 te Fındıklıda heyetimiz hyeh ennıy . ü aatlerı· 

· t u te komısyona m rac • talik edilen arzuhal suretine tarihi i- de pazarlıkla ahnacaktrr. Taliplerin 8 * * * 
IAndan itibaren 10 gün zarfında cevap şartnmaesini ve kataJoğunu heyetimiz. rl d"kim evi irin boz renkte 

· d .. · ı · · 'h ı · Aske ı 3 ita edılmedifi l'e yevmi muhakeme 11 e goıme erı 'e ı a e saatinden eve] . det makara ipliği 18 kanu· 
mart 931 .. ar,;:ı,. b .. .. t 13 3 teminatlarile hazır bulunmalan. altmış bın a .. .. t l'l,30 da 

• :ıı rom a gunu saa , O a * * * nusani 931 pazar gunu saa · 
talık luhnmı~ olup yevmi mezk6rda Trabzondaki kıtaat için sığır eti ka· Fındıklıda heyetimizde pazarhkla &~~-
tahkikat ~i~ıml huzurunda ispatı vü- pah zarfla münakasaya konul t nacaktır. 'faJiplerin şartname ve nu
cut etmesı hızumu aksi takdirde tahki İhalesi 2;).1.931 cumartesi saa~~~li u~ monesini heyetimizde görmeleri ve iha 
katın gıyaben de,nm olunacağı ilanen Trabzon askeri satın alma komisyonun le saatinden eYcl teminatlarile hazır 
teblli olunur. da yapılacakhr. Taliplerin şartname bulunmalarL 

H h • Bartın irra dairesinden: 

Dr. or orunı Amasra nahiyesinde tarla ağzı 
Cilt, Zührevi ve Bevliye mevkiindeki kömür maden ocaklann

T edavihane•i: Beyoğlu T?katlıyan da icrai faaliyet eden Amasra kömür 
yanında Mektep sokak No. 35 istismar mınUlkası Türk Anonim şir· 

ayene her gün akşama kadar. ketinin Barhn tüccarından Hamamcı 
mu T l B O. 3152 oğlu Hasan ağa tarafından Kemik ot 
____ e __ ·_ lu Ali Eefndi}e ciro edilmiş poliçe 

nurdur asliye mahkemesinden: muhte\·iyatmdan gayri ez teslimat 
Burdurda mukim kaymakam borcu olan 1800 lira tediye edilmediğin 

mütekait Şükrü beyle zevcesi den mezkur ~irketin iflası talep edil· 
an'asıl Adanalı Fethiye hanım mi~ ve merasimi lianuniyenin ifasın
aralarmda mütekevvin boşanma da nsonra icra ve iflas kanununun 17 
ve nafaka davasının muhakeme- ind maddesi mucibince Bartın asliye 
sine F etbiye hanımın ikametgahı hul\uk mahkemesinin bir kanunusani 
meçhul bulunduğundan hukuk 1931 tarihli kararile şirketin iflasına 
usulü muhakemeleri kanununun karar verilmiş olduğundan mezkôr 

141 inci maddesi mucibince ili· şirkette alacağı olanların Bartın icra 
dairesine müracaat etmeleri ilin o1unen tepliğat icrasına karar ve• 

rilmiıtir. Muhakeme günü tayin .~:~:.111111 ., .__. .. _"" ... ., .... "_..._, - u 

kılınan 28· 1-931 çarşamba günü sinde hazır bulunması veya bir 

saat ONDA Fethiye hanımın vekil göndermesi lüzumu illnea 
Burdur asliye hukuk mahkeme· tebliğ olunur. 



Ankara valiliginden: 
Ankara'da idareyi hususiyeye ait maarif vekaleti binasının 

ittisalinde kain benzin ve perükar dükkanları cephelerile yanında 
yeniden iki dükkan in,ası kapalı zarf usulile münakasaya konul
mu4tur. 

l - 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 - inşaata yapacak mimar veya mühendis ehliyeti fenniye 
varakalarını ibraz edeceklerdir. 

3 - Teklifname zarfları yevmi ihale olan 22 kanunusani 931 
perşembe günü saat 15 teu evvel makamı viliyete verilmelidir. 

4 - Şeraiti anlamak isteyenler vilayet muhasebeyi hususiye 
müdüriyetine müracaatla ıartnameyi resim ve planları tet k.ik 
edebilirler. 

flak~f Alcarlaı~ 

A1ii.diriyetinden: 
Kıymeti 

L. 
122 

muhammenesi 
K. 
06 

oe il1ahlilller 

Zir at 

115,08 
Y enibahçede Keçecipiri mahalJesinde Sulu kule caddesinde 

(51) No. üzerinde ahşap barakayı havi arsanın tamamı 10 - K. 
ıani 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle müzayedeye 
konmUftur. Bedeli mubammeni (122) lira (6) kuruştur. ihalesi 
1 - Şubat 931 Cumarteıi günü saat on dört buçuktadır. Talip 
olanlar kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında vakıf 
Mabluller idaresine müracaatları. 

Maarif Vekaletinden : 
Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin elektrik tesisatı 

1 kanunusani 931 den itibaren 20 ~ün müddetle kapalı zarf usulile ınüna· 
kasaya konmuştur. Münakasaya iştirak edecek olanlar, münakasa şartna· 
mesi, fenni şartname, proje ve mukavelename suretini tedarik etmek üze. 
re, bu gibi büyük tesisat yapmış olduklarına dair fenni ehliyetnamelerini 
hamil olduklan halde Maarif Vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirler. 

Jahle, Maarif Yekaletindc toplanacak olan inşaat komisyonu tarafından 

111' Seyrisefain 
l\lerkez acentesi: Galata Köpril başında 
13eyoğfo 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

MühOrdor zade hanı alanda Tel.1sr.2740 

izmir sürot ~ustası 
(CÜMHURIYET) V!!pur.ı 18 

Kanunusani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmire gidecek ve perıembe 
sabahı gelecektir. 

Bozcao~a Postası 
(G EL 1 B O L U) vapuru 18 

klnunsani pazar 17 de idare 
nhtımından Gelibolu, Lapseki, 
lmroz, Bozcaadaya kalka
caktır. 

Pire-1 s ~ en~eri ye 
POSIHSI 

(·ızın·ır) Vapuru 20 s !1J1 saat 
kanunsani U lOda 

Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarşamba günü Pireye de uğrıya
rak Perşembe günü Istanbula 

gelecektir. 

18 Kinunusani Pazar Kara
biga postası yapılmıyacaktır. 

Kayaeri depoauna bir aene zarfında gelecek maden 
tr.hmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmu§tur. pi 

Münakasa 2 şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
let demiryolları idaresinde yapılacaktır. ~ 

Münakasaya i§tirak edeceklerin teklif mektuplar~nı ve ~. İt 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komısyon katıp 
ne vermeleri lazımdır. )Jll! 

Taliplerin münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde ~ 
rada, Kayseride ve Haydarpa§a idare veznelerinden tedarik ede 
ler. 

* • • 
19 ikinci Kanun 931 tarihinde münakasası ilan edilen 10,00o 

m3 oksijenin Devlet hatlarından Haydarpaşa-Ankara-Konya b•:. 
Jarına iltisakı olan her hangi bir istasyonda teslim edilebiJecet' 
ilin olunur. 

* * • 
ı Haydarpaşa mağaza müdür-
. lüğünden: 

idaremiz için mubayaa kılınacak olan ( 42) kalem muhtelif ~ 
zemenin uazarlığı 19/ 1/ 931 pazartesi gün üicra edilecektir M~• 
menin müfredatını görmek ve izahat almak için cumartesi, J>:ı;t 
günleri H. P. mubayaa kısmına mü raiaatları ve teklif olunan 111 al' 
me hakkında nümune ita edilmed ikçe fiatların nazarı dikkate 
mıyacağı ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Istanbul Belediyesinde: Bedeli keşfi 862 lira 33 kuruş olaO 
Kasımpaşada Piainççi sokağı kaldırımının tamiri kapalı zarfl~ 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname almak ve kefit 
evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaa~
ları. 65 liralık muvakkat teminat makbuzile şartname ve teklif 
mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 22 -1 - 931 
Perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye evrmeler~ 

&•• \ r ' ' • ' .,, ~ .... • • 

Tiitiiı1 inhisarı uııı u rrıi ınüd iirllı .... 
ğünden: 

icra edileceğinden taliplerin ihale günü olan 21 kanunusani 931 çarşamba ••••••••••••• ... 
günü saat la te müzayede, münakasa ve ihalat kanununa göre ihzar ede-ı .. -----·-------~ 
cekleri teklif mektuplarını mezkur komisyona tevdi edeceklerdir. 

Ambar inşası 
Balıkesirde yapılacak Tütün ambarı hakkında teklif edileO 

bedelat ve inşa miiddetleri haddi layık görülememiıtir. Taliplerill 
en ıon tekliflerini kapalı zarfla bildirmek üzere 24 - 1 . 931 
cumartesi saat 10,5 ta teminat mektuplarını hamilen Galata da 
mubayaat komisyonuna mllracaatları. 

.. ".-~ 

. . 
rr'JlAJVJ VA\' ŞJllKE1,J 

IANBUL TRAMVAY ŞlRKETl tVKAT !'ARİFESi 
1931 senesi K4nunusani 25 inci gününden itibart'n 

NC' Hutut 

ıo Sişlı 1 ünel 

RAMAZAN SERViSi 

Harekel 

Şişlide ı - Tünele 
Tunelden - Şişliye 

Birincı Son 
fasıla Hareket Hareket 

6 36 24,14 3
•
6

•9 7,0!. 24,38 
ı 1 Kurtuluş-Tunel Kurtuluştan - Tünele 30 

Tünelden - Kurtuluşa 21,30 24,00 
21, 12 .l3,30 

12 Harbiye- Fatıh 5, 12 1 
Harbiyeden - fatihe 6,09 1,30 

- fatihten· Harbiyeye 6,21 1,30 

15 Tak~fn~S r eci ı Taksimden-Sirkeciye 4,5 7,Jo 20,05 
Sirkeciden - Taksime 7 7,35 20,30 

16 Maçka-Beyazıt ı Maçkadan-Beyazıta 6.14 6,40 1,36 
Bcyazıttan-Maçkaya 24 6,33 J,35 

18 Taksım-fati ı 1 Taksimden-fatihe 15 7,30 18,30 
- fatihten - Taksime 30 8, 16 H,16 

1 
Kurtuluştan-Bcyazıta 5, IO 6,41 21,03 19 J<urtulu, Beyazıt 

18 Beyazıttan-!(urtuluşa 7,30 21,53 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 

Beşiktaştan-Eminönune 6,26 
22 Behek-Eminônii Bebekten-Eminöııüne 8, 16 6,30 

Eminönünden- Bebeğt' 6,45 
21,59 
22,42 
24,40 Bebekten - Karaköye 45 22,25 

1 
Karaköyden - Bebeğe 23,IO 
Bebekten B.Taşa 

J,30 
2,05 

23 Ortak~y-Aksaray 

24 Ortaköy-Fatih 

Ortakoyden-Aksaraya 10, 16 6,0) 20,44 
Aksaraydan.Ort:ıkôye 19 6,45 21,30 

1 
Tünelden-ıtaçkava 

. Maçka. an-Tünele 
50 21,30 24,H 

21,35 ı,oı 

34 Heşlktııs·Fııtlb 1 - Beşiktaştarı- Fatihe 
Fatihten- Beşiktaşa 

7,11 7,00 24,30 
15,30 7,46 1, 14 

32 Topkapı·Slrkecl 

33 Ycdl~'lllc·Sl rkccl 

37 Edlrnekapı-Slrtccl 

Aksaraydan-Topkapıya 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciye 6, ıo 6,33 
Sirkeciden-Topkapıya 17,24 7,09 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Yedi" uleye 6,C.8 
Vedikulet!en-Sirk ciyt' 6, ı I 6,33 
Sırkeciden-VedH ulevt' 14,27 7 15 
Yedikuleden-Aksnraya 

Aksaraydan-Edırnekapıya 6,04 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 7, 13 0,30 ------1 SirKeciden-Edirnekapı~·a 17 7,03 
Edirnek:ıoıdan-Aksarav:. 33 - · 

24,33 
ı.o ı 

J,45 

74,20 
ı.oo 
l,40 

14,24 
24,57 

] ,30 

><il~''("· ... ll,:r.#•- I,••• • • •Ü< 1 ' t-' 

• .ı ~ t··:~·tf""'"' ,,,,.. ' ,. .. ""::\t ... ·'· .. . ... " .... ' /.:.·.~::·,·.'~ ...... ~ ~ '., .... ·' ./"··. ' 

Jandarma lmalathanesl 
ıaanıarl 

Jandarma kıtaatı ihtiyacı için 2000 
~lft kundura kapalı zarf usulile muba 
yan edilecektir. Münakasa 1·2 · 931 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 
14 te Gedikpaşada jandarma imalatha 
nesinde yapılacaktır. Şartname imalat 
hanede meycuttur. 

6oroıosaray lis~si mü~~rlü~ün~~n· . 
Mektebin adı Y azifenin adı 

Silifke orta mektep Resim 
muallimliğ 

Niğde 

Çankırı 
Yozgat 

" 
" ,, 

Bitlis ,, 
Diyarbekir kız 
Elaziz orta mektep 
Siirt 

Jt 

n 

Amasya ,, 
Merziton ,, 
Bayburt ,, 
Gümüşhane ,, 
Elaziz erkek muallim M. 
Erzurum erkek lisesi 

,, 

" 
" ., 
,, 

" 

" 

" 
" ,, 

" 
" Samsun 

" " " 
Yukarıda isimleri yazılı Mek-

teplerin Resim mualJimliği mün
haldir. 1702 numaralı kanunun 
2 inci vememurin lızı:uncnun 
dördüncü maddesindeki şartları 
haiz talip varsa doğrudan doğ
ruya Maarif vekaleti celilesine 

eylemeleri. 

/ 1 Doğum ve kadın hastalıkları 
ı mütehassısı 
1 DOKTOR_ 

1 RIZA ENVER 1 

: Cağaloğlu Emniyet sandığı 1 

! ı karşısı No. 37 Tel. lst 2683 ~' 

"?~ Dr. Ihsan Sami ~~ 

~Öksürük şurubu 9 
~ Öksürük ve nefes darlığı için ~ 
~ pek tesirli ilaçtır. Divanyolu İ 
O Sultan Mahmut türbesi Y 
0 No. 189 ~ 
~<>O~~I~<><><><>• 

·-------------__________ ,/ 
Ispirıo 're ispirto]u içkiler 

in h İsar idaresinden: 
Bir ıene zarfında lstanbul belediye hududu dahilinde deoiı

den yapılacak nakliyat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuY 
tur. ihale kanunusaninin yirminci sala saat 3 te icra edilecektir• 
Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret şubesi sevk amirli-
ğine müracaatları ilin olunur. __./ 

Pazarlıkla dolap ve idman alet .. 
leri mübayaası 

Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Adet 

4 Camlı dolap 
1 Port manto 
2 Atlama kuzusu 
1 Atlama beygiri 

Baladaki dört kalem eşya 18-1-931 tarihine müsadif Paıar 
günü saat dörtte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin şart" 
namesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mektep müd0" 
riyetine ve pazarlığa i~tirak edeceklerin lstanbul lktısadi Müesse" 
seler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkate mak'' 

buzunu hamilen yevm ve saati mezkurda mektepte müteşekka 
komisyonu mahsusuna müracaatları. 
~~~--~-~~~--~~~~--~--~-----------.....,,_./ 

Eskişehir vilayetinden: 
Sivrihisar - Hamidiye yolunun 3+500-4+500 üncü kilomet .. 

roları arasında bir kilometroluk şosenin müceddeden inşası 738Z 
lira 93 kuruı bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 6-1-931 tarihiodeıt 
26-1-931 pazartesi günü saat on beşe kadar mUnakas•Y' 
konmuflur. 

Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbefnde teminat 
akçesi veya bu mıktarda bank mektubu veya istikrazı dabi11 
tahvilatının tarifatı kar.uniye d:ıir('sinde teklifnameye leffi "' 
inşaatın devamı müddetince inşaatın nezareti fenniyesini taabbOt 
ettiğine dair fen memurunun taahhütnamesinin teklifname>'' 
raptı lazımdır. 

inşaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Nafia b•f 
mühendisliğine ve yevmi ihalede Vilayet Daimi Encümenin' 
müracaat olunmc.sı ilan olunur. ~ 
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