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ÇOCUK AYIFALARI 
( V AKIT) ın mini mini okuyucuları 

için tcrtipettiği mP.emua iç sayıf amı74fa 

T ürkiyedekiBütünRomenÇalitıc11larÇikar11l11yo 
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Gazi Hz. nin emirleri ile Ankarada 
iki nümune kooperatiti yapılıyor 

BUG:UN 

Biitüa memleketteki milmasilleri için nümune tetldJ 
edecek olan bu kooperallfferln baflllda bizzat Gazi 

Hz. bulunacaklar 
(Aobra. l7 ,Vakıt 

Büyük Gazimiz Çaakayada bir kooperatif teıkilatı vDcuda 
getirmek kararını vermiştir. Bir istiblik kooperatifi mahiye· 
tind'e o an bu teşki atın bat1nda bizzat Reisicümhur hazretle
ri bu!unacakhr. Bu kooperatife Çankayada ikametgibları bu· 
lunan bütün Ankaralılar iJe Yenişehir mahallelerinde oturan
lar ışt rak edeb·leceklerdir. Haber aldığımıza göre koopera
tif iflerınde ıbhsası bulunan bazı zevat yapılacak teıkilltın 
eaaılarırıı, nizamname müsveddelerini hazırlamakla meıgul ol
maktad1r. Kocıili meb'usu Reşit saffet Bey ile ziraat Bankası 
meclisi ıdareıi azuandan Cevdet Nusubı Beyler bu zevat 
arHında bulunmaktadır. Çankaya istiblik kooperatifi gerek 
Ankauda, gerek memleketin diğer yerlerinde teıkiline teıeb
büı edılecek kooperatifJere bir nümune olacaktır. Mütemmim 
mal6mabmza g&e Gazi Hz. Çankaya iıtıb!ik kooperatifinden 
ıonra kGçDk mOıtabs'Jler için de nlimune olabilecek tekilde 
bir iıtihaal kooper.tifi vücuda getireceklerdir. Bu iıtibs•l ko
operatifine Etimesut kayünde bulunan köyliiler dahil olacak
Jardar. ŞGphea z gerek Çankaya ist bsal kooperatifi, ıerek 
Etimeaut ııtibsal kooperatifi nilmune ittihaz edilerek memle
ketin her tarafında az zaman sonra bir çok iıtibllk Ye İ8tih
ul kooperatifleri yapılacaktır. Şebirl~rde miiatehlilder ile 
k&ylerdeki mO.taha ilerin bu şekilde birleterek çahf malan 
ballaa nılah Ye ... deti yolunda büyük bir hareket .,.....cakbr. 

-====~===========' • 

irtica Maznunları 
Adalet 

' 
huzurunda 

Hıyanetle dolu hareketlerinin hesa
bını vermek mecburiyetindedirler 

"enemen irticauua hutbullktabı 
Ş.Jh Eııt ve Oilu Ali 

SAYIFA 
;=se;e= ========== ~-- -3-2 - - - • 

lzmitteki dava 
Dflnkl 1nahakemetle mBd· 
del 111D1lllll •Yana ., aaldp
lerlnba ~etlerini 

i•tacll. karar ~· 

~~..,..~-
.... T\'a1at) - ·11111· 

me ...t .... h'lllıch. Aıif:6riaç 
Ye s11e,.... Teftik B. ler Ye 
a'ftlbt Etem Rahi, ..U Etref 
B. in vekili Vufi R.tit B. ler 
hazar balamıyorda. Adapazan 
ap.. ceza heyetİllİD miznunlar 
tarafından vaki olan gayn mev• 
lmf nauhakeme talebini retteclen 

[ Ost tarafı birinci salufada ) 

Bu naııl ·eser 1 
•• Tababetimizi tenzih i~ 
F akllte riyueti ile Mtlderris 
Talha ye Rasim Ali Beyleri 
m&dafaaya da•et ederim f,, 

·-----------------------' Yuın : Kem•I Cenep 
Son iatibap mflnuebetile ma· 

• uf bir mlderriı tarafmdan s&y-
lenen «Tıp fa· 
kalteai sukut 
halinde!• .aza 

Bütün Türkiye~.,ekiRome 
çalgıcıları dışarı atılacak 

Dahiliye Veklletinin neıriyabmazı nazan dikkate alarak 

verdiji bu karan biraı gecik.it olmakla beraber yine 

memnuniyetle kartılarız 

Ankara, 17 (Telefon) - Romen hO· karar vermqtir. 
ktlmeti yedi haziran 929 dan itibaren VAKiT - Vakıa Dahiliye 
bflttin ecnebi çalgıcılara kapısını kapa- nin bu kararı biraz geçikmiıtlr. Ç 
mış hatta lstanbuldan giden türk çal· kü romen çalgıcılanmn lıtanb-...... .--·
rıcılannı da kabul etmemişti. Halbu- mesl ve gazetemize bu meaelenln 
ki son defa htanba1a romenler geldi. ve unwmiyeye ar:ıedilmesi Ue balll8rl• 
(V:.-.t) haklı olarak ltunlar hakkında a.-J··t &.-J-'-e ,..kanlnurlan 
m.ı..te ....... , Jıltecll. - _,-....,. r 

Guete .... on med nef.aıafzl ...ır,,.,.,,,.., ............ . 
muataa eden ba haklı netrlyatmı ""'"" ~ ........ ~mlftlr. 
Dahfllye Velileti nuan dikkate almıt beranul'fJİraz 6ef ltalmıf ta.,,. 
btitb 'rillyetlen tamım ederek romen ldill lttihai dtlll karan meı-11 
plpalannm hudat haricine çıkarıl· le kagdetmek tabiidir. 
malannı emretmfttir. Bir daha huda· f • mil 
chlmuz dahillne Romanyalı çalgıcı B· ngılterede 7 
Jmllll)'aeaktır. 

Ajansın tebliği 
Ankara, 17 (A.A) - Htık6· 

metimiz mukabelei bilmiaiJ olmak 
kere Romen tabüyetindeki çal-

au ııyını dikkat yızaJı -t 
sıy•f•mızd• bulıoek•stn• 

gıcılan badat bariciae çıkarmafa _ 

Jstanbulun en güzel ba· 
caklı kadını kim ? 

Bufln de Aliye Hanımın çektirdi 
reıml ncırcdlyoruz 

Foto Süreyya 

10 - AH~e H. 
Bacak mUıabakamıza ittirak 

eden reaimlerdeaı bu,On de Ali-

ye Hanıma ait olanım netnc1"'11 

yoruz. 

FOTO SUREYY AYA GiTME 
MUSABAKAMIZA lŞTI: ... ~ 

ETMiŞ OLURSUNUZ 

mtlsabakamıza iştirak için ne ya 

IAzımgelirse yapacak, hanımefea 
zahmetten kurtaracaktır. 

l - Foto Süreyya: hesabımıza, 
(Lucfcn Sa} ıf ı ~c,irinız) 

Gflzel 

ıı 
Al'ye H. 
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Küsta ~ık mı ? lzmitteki dava 
l\1aarif vekaleti bu iddiayı 

tahkik ediyor 
Ankara, 17 (Telefon) - Jzmir Ame

rikan kollejinde (Meyt) ismh1de bir 
muallimin, kopyt> :raııarken y:ıkaludıj;ı 
bir türk talebeyi azarlarken türklüğü 
de tahkir ettiği iddiasını Maal".if Veka
leti ehemmiyetle nazarı dikkate almı'"

ve tahkikat yapılmasını emretmiştir. 

Darülbedayi rağbet 
görüyor 

Ankara, 17 (Telefon) - Da
rülbedayiin burada verdiği tem
siller büyük bir rağbet görmek
tedir. 

aı1111uu 11 llWllutnm11uunu 1111aı ıırn ı ı nmmuta1 nnnmmı n 
sabakaya iştirak için lazım olan bacak 
!otoğraflarını çekecektir. 

2 - Foto Süreyya: l\lüsabakamıza 
iştirak için Hlzımgelen ölçüyü alacak
tır. 
RESiMLERi KENDi FOTOGRAF· 
ÇILARINDA ÇEKTİRECEKLER 

NE YAPACAKLAR 
1 - Bacaklarının iki fotoğrafı. (Bu 

fotoğraflar f otoğrafhanenin mührilc 
mühürlenmiş olmalıdır.) 
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[Alt tarafı 2 inci sııyfamızda J 
kararı "okundu. Istanbulda ikinci 

ceza mahkemesinde yapılan isti- fF-~~~~~~~~~~~~~ 
nabe evrakı kıraat edildi. ısti- Dil encümeninde . Ihsan 8. 
nabeleri yapılan zevatın hepsi Ga -zi Hz. l )İ 
ademi malümat beyan ediyordu. İnıh\n1ız hakkında hara Sab k Bahriye ve \l. 

Sah günü yeni seyahatle- )'eni bir vazife.ve 1111 
Etem Ruhi B. , şahit doktor retli n1ünakaşalar oluvur · ;b ı ı 

N B J rıne ı aşıyor ar ta)'l·n edı.lı)'Or ? ~ uri . in bizzat c< Yaran» mat- A k 17 ( T 1 f ) Ik. n ara, e e on - ı Ankara, 17 (Vakıt) - Gazi vuı 
baasına gelerek şahit huzurunda grup halinde çalışan dil eııcüme- Hz. nin tetkik seyahatlerine Ankara, 17 (Telefon) - Ya ; 
söylediklerinin aksini mahkeme- · d F d r- k havuz meselesinden iki sene hapse .... 

nın e ransııca an ur çeye devam etmek üzere sah günü kum olan ı-abık Bahriye Vekili llt": 
de söyledigv ini iddia etti. Verdigv i tercüme suretile büyu··k Tu··rk lfı- ·re1 • Ankaradan hareketleri muhte- Beyin bugünlerde mühim bir ,·a:ı _'..r 
şahitler listes!ni gösterdi. Müd- galinin hazırlanmasına çalışılmak- meldir. Gazımizin seyahatleri tayin olunacağı hakkında bir §aY!' .~ 
deiumumi ayağa kalktı: tadır. Diğer bir grup ta mektep- . d ıaı d 1 b d. uııınV"" 

M d k 1 Y 1 lerde istifade edilebilecek bir esnaımda Çankırıyı da teşrif ısc e a ta ar ar unu a ım 
- ü dei ve i leri.. apı an 

1 
. .. k.. .. .. 1.. 0 

görüyorlar. ,.. 
yalan neşriyat ile maznunları lugat hazırlamaktadır. Bu Jôgat ' etme er mum un goru uy r. Meseleyi hizzat lhsan Beye sorddr 

bir sene sonra temamlanacaktır. Gazi Hz. hafeketinden evel n ı ·· ı d" mahkum ettirebilecekleri halde ana şun arı soy e 1 : dt 
k k Digw er taraftan encümende im· ı Ankarada devairi, müessese- 1 ·•- Hayırdır inşallah! Ben bur31?lt 
apalı olarak hüküm alma tan JI' 

lamız hakkında çok hararetli leri ve mektepleri teftiş bu hir mlizel'İ hayatı geçiriyorum. 
ictinap ettiler ve namuslu insan-

münakaşalar yapılmaktadır. Bu yuracaklardır. şeylerden haberim yoktlrnr.,, , 
lar oldukları için kanunun bah- d k Cümhuriyet Halk fırkası u- Ihsan n. l{eçiörendeki hağıPd3 
şetmediği ispat hakkını onlara münakaşalar a iki no tai nazarı turmaJ,tadır. 

hasıl olmuştur. Azadan bir kıs mumi kongresi Gazimizin se-
verdiler. Fakat yalnız bir zabitin mına göre lisanımıza alınacak ' yahatlerinden Ankaraya avdet- Küçük san'atlar -·• 
haremine tasaddi cihetini, Rem- A k 17 (T ı f ) K··çük _. ecnebi kelime ve ıstilahlar, asıl lerini mütaakip yapılacaktır. ' n ara, e e on - u ~ 
ziye ve LO.tfiye H. lar hakkında· lisandaki imlalarını muhafaza et- , H. F. programile meşgul ola- ı atların türklere hasrı Iayihası B 
ki didikoduyu ispat etmelerine melidir. Çünkü bu kelimeler cak kongreye fevkalade ehem- 1<:'ılette tPtkik olunıı~· or. . 
mfisaade ettiler. Bütün şahitler beynelmileldir. miyet verilmektedir. 1 Kara gün1rük nahiyesi 
bu ciheti bilmediklerini söyledi- Diğerlerine göre bunların im-

1~====~~~=~=~~~' müdürlüğü 
ler. Maznunlar kendiferini kur'- laları imla kaidelerimize uydu- l\1es'ut bir nis. anla nma Ankara, 17 (Telefon) - Karagii~ 
tarmak için vatandaşların namu- rulmalıdır. Aksi takdirde bunla- .. k h" · ··d·· ı .. v.. d h·Jiye r Ankara, 17 (Telefon) - Bü- ru na ıyesı mu ur ugune a ı . İf' 
su ve şerefile oynuyorlar. Nete- rm okunmaları güçleşir, bu su- re memuru Hüsnü B. tayin edıllll 
kim Şerefettin B. in namus ve retle de be\denen fayda hasıl ol- ·yük erkanı Harbiye reisimiz mü- tir. 
haysiyetile de oynamaktan çe- maz. Bundan başka birinci fikir şür Fevzi Pş. Hz. nin kerimeleri İçtimaivat fakültesi ! , 
kinmedller. Maznun aleyhine Şe- kabul edilirse Alfabemizde bir Muazzez Hammla Güzel san'at- ., b.,.,. 

1 k b. .. l • l t · Ankara, 17 (Telefon) - Ede. ı . .J 
refetttin B. tarafından dava ika- takım harfler daha ilave etmek ar me te 1 guze san at ar arı- fakültelerinin (içtimaiyat) faküıt~ 
me edilmesine sebep oldular." IAzımgelir, ki buda lüzumsuz ve hi muallimi Burhan B. in nişan ismi altında Hukuk Fakültesile .b\, 

Dedi. Bundan sonra Maarif belkide zararlıdir. merasimleri Pş. Hz. nin Çanka- Jeştirileceği haberi burada tebessü~ 
vekaletinden Adliye vekaleti Bu münakaşa henüz neticelen- yadaki köşklerinde Gazi Hz. nio karşılanmıştır. Dünyanın hiç bir . d• 

memiştir. huzurlarile icra edildi. rinde böyle bir şey olmadığı gibi bıS 
vasıtasile tah\dk edilen mesele B de olaca~ yoktur. Bu mes'ut merasimede aıve- J:o• 
hakkında gönderilen cevap o- dökülmüş bir mermer üzerinde Eirirci mınteka etibba odı•1 

kundu yürüyorum meseleyi sürüncemede kilimiz, Meclis reisimiz de hazır A k 17 (T 1 f ) n· . ci rıı1" 
· qulundular. n ara, e e on - ırın ,J 

Bu cevaba, müfttiş Şemsettin bırakmadan başka gayem yoktur.,, taka etıbba odası heyeti dün S~hlt 1' 
beyin isyankar cevabı da raptedil demiıti meseleyi talik ketmekle Halk n şikayetleri tesbit Vekilinin de iştirakilc toplandı, ıd3 

. maznunların ne kazanacağını bil- 1 heyeti raporu okundu. 
mışti. miyorum yeniden celbedilecek şahit o nnuyor Taves&ut haberi karşıs·nd• 

Müddei umumi şunlar ilave 1 . d. 1 · • 1 d · Ankara, 17 - Halk fırkası tara- A k 17 (T 1 f ) _ n· Roııtef erın ın enmemesmı ta ep e erım,, . . • n ara, e e on ır 
etti: H . h k" . l d fından tetkıkat ve teşkılata memur e- R ·ı·ı·r . . t t z rica. r eyeti a ıme miıza <ere o a· . . ~· - us ı ı a ı ı~ın avassu umu 

2 - Fotoö-rafların lrnnuldug·11 ow•arf "__ Söyled'i lerimi isbat edecel< dılen mebuslar~~ hep:-ı hu ayın so~u~- dildiği haberi hakkında alflkadaf1ar r ~ l b . l kund M sına çekildi, şahitlerin reddine da Ankaraya donecekler ve hepsının d . 
1
• t b t kt d" 1 r üzerine nşağ'Jdaki izahnt Ye ölçüler .canı ir .. nnsa o u. . auıun.,_ ve tahkikatın hitam bulduğuna huzurile yapıhıcak içtimada bütün ra- emı ma uma eyan e ~e .~ ır.~ ~a 

yazılacaktır: lar Maarif vekaJetinde bir dosya karar verdi. Müddei umumi bir porlar okunacak ,.e fırakda müzakere Orta tedrısat mudurJub 
A - Bacak bileğinin kalınlığı, l ' · ı"dd" d. l d B d.l k · ı tjll' 0 augunu ıa e ıyor ar 1• u buçuk saat süren bir iddia der-· e 1 ece tır. Ankara, 17 (Telefon) - Bir 5 .:ı 

B - Baldır kalınlığı, d hk f" osyanın ma emey geldiği anda meyan eyledi. Şimdiye kadar verilen raporlar ara- bul gazetesinin ortaya attığı ~a. 3 .,,, 
C - Dizin kalınlığı, - Jdi" 
D _ Ilar:ığ·ın kalınlığı, her şeyin meydana çıkacağın söy- Süleyman Tevfik ıçın Arif sında çok dikkate değer olanları var· tebeddülleri haberi doğru degı fJ. 
E _ Bacak bileğindeki kemikten liyorlardı. Cevap geldi: Şemset- Oruç B. ler 59

1 
69, 80, 273 üncü dır. Halkın tesbit edilen şik!yetlerin· Yalnız orta tedrisat müdürü Cevat ,. 

(Aşık kemiği) dize '<adar, tin bey böyle bir hadiseye ka- maddelerin delaletile 480 ve den bir kısmı, vali ve kaymakamların Avrupaya gidecek, yerine Izmir "'
11 

t• 

F _ nı·zden IJ:ıcagwın belde nı"ha'.·et t ld w · · b t .. 8 hiç bir sal!hiyete malik olmamaları, rif emini Fuat. B. .ta_yin olunacnktdı' • nş ırı ıgı ıçm eyanı eessur 4 2 inci maddeleri tatbıkını yani t ı ff B 
ı k · • k d hatta bir orman memuruna bile emir ve stanbul maarıf emını l\ uza er · 
enen emıge n ar uzunluğu ediyor. Artık tevazzuh edecek h k t cü ·· d •· · ı ti ve, sogme ve a are rmun en remiyecek derecede salA.hiyetin ellerin gışmıyece' r. 

bir nokta kalmamıştır. Burada d I b. d beş D v.. d ğ"l G - Namı müstear veya isim. 1 ° ayı ır sene en seneye den alınmış olması, idare makinesi- ou-ru e 1 
Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı c:vukat Etem Ruhinin bana kadar hapislerini istedi. nin ahaliye mUşkilldt çıkarması, bil- Ankara, 17 cTelefon) - Van ve ır •tr ikinci ınrfa ko.) nrak gazetemize söylemiş olduğu bir sözü söyJiye- Mudafaalar yapılmak üzere 24 hassa adliye ile vergi tahsil işlerinin zurum şimendif erlerinin ecnebi grd~ 

(Müsabaka) kaydile göndermek kffa.
1 
cegım. "benim vaziyetim çok muhakeme kinunusaniye talik çok ıslaha muhtaç olduğu noktaların- Iara yaptırılacağı hakkındaki haberi 

J•e~t=e~d~e~r·~~~~~~~~~=-~~gu=··=ç=tü=·r=·=B~en~,===u~·z=e=rı~·m~e~z=e~yEti=n~y~a~~ı;;=:=e=a='i=ld=i=·==~======~~=O=g=·~ıız~~~d~a=t~o~p~la=n=m=ak===ta~d=ı=r.~i!:=:==~~===i!:=:=d=a=ğ=r=u=d=e=ğ=il=d=ir=.~~!!!:!!:~~~~ 
•• V AKIT "m tefrikası: 65 karınıza tutulmuf, karınız oğluma tiz bir jestle: firarından dolayı alnıma 

1 
iki kanadile göynünün kapısını aç - Artık bunun imkanı yok mu- karanın silinmesine artık 
mıJ ... ikisi gemi azıya alarak bil- dur? kalmamıf mıdır? 
mem nereye kaçmıf .• Ahadi nas gİ - Evvela ıöyleyiniz. Eski ahlak - Yalnız bir suretle ..• 

•• u··)ell sur 
irnkill 

bi boı sözlerle vakit geçirmiyelim. mikyaıı üzerine mi konutacağız? - Hangisi? 
İşi pürüzlerinden ayıkhyarak zatı Yeni ahlak prensipleri üzerine mi? - işte yine tekrar ediyor\lııY 
vak'a ile uğraıalım. - Ahlakın rüknü sayılan na- Kadını bırakmakla .. 

- Evet fakat bu karışıklığın mus mefhumunun yeniıi eskisi ol- - Ben bırakayım. Oğlunııı' 
içinden zatı vak' ayı bulmalıyız .• mıyacağı fikrindeyim. . varsın, dava bitsin öyle mi? 

- Ah filesofum oğlunuzun a- seleyi kat'iyyen kesip atabilir mi- Meseleyi eski haline getirmeğe ça· - Çoy t~Y ! . eski namus ta- - Siz bıraktıktan sonra artı~ 
k ti .. a· d . . ? lışmalıyız. aasubunun tımdı budalalık sayıldı kimi isterse ona varır 

TU a ıgmı yapıyorsunuz.. ır a· ıınız. .. b·ı . ? ? H ·· it 

d .. h b. t f . .h lk" . d b' "b" . . d" - Bu ne demek? gmı ı mıyor musunuz.. ayatın - Karımı og .. lunuza bag"'ı•laıt',.. va a mun asıran ır ara ı ıttı a.m - ısı e ırı ınnı ayarttı ı- . . ... k. .. f d b . . 'S' ıı 

kt h k 'k li - Yanı ıız oglunuzu zaptetme ~s ı namus mu a ına uymıyan a ıcın aramag"' a cılanıyorum suıı 
etme e a ı atten ayrılmak kor- ye'.lm... • . . . l · · ı ~ ~ ·· 
ku d B kd. d d d hsınız. Ben de karımı alıp evıme zı zaruret en vardır kı bun arın bilmelisiniz 

ıu var ır. - uta ır e ava a pata ge- .. .. . . ..b . 1 •• · d.. .. 1 ·· •, 
l• , . goturmelıyım.. mu remıyet erı 1Çlne UfmUf O an• 5· . · t · b• k d .. 1 fJI Em. 1 wl . . ırız - ızı ıs emıyen ır a h• 

- ın o unuz ne og um ıçın . . . . Filesof cevap vermedi. Yalnız lar bu memnu halin içinden çıka- k~ h . . ·n el• 
ne hiçbir §ey için hakikatten aVTıl - Pata gelmek tabırıle sız de .. .. . . .... kl b b k d·ı . a ınız altında tutabılmek ıçı J• 

~ · wl k k b. k yuzunde ıstıhzanın peyda ettıgı de mama a era er en ı erme na· b tt .. . b" ı~ k ., o marn og unuza arımı sevme te ır o· . . . . .b. e e muessır ır p an urmus · ·ı .. . h bb rin çizgiler altından güldü.. mussuz dedırtmemek ıçın elım ır l 
0 .. 1 b . k i ca 1 e muıavaten aynı mu a et . 1.1..... d . l d ma ısınız ... - g unuzu enım arımı se h kk . l Ali Senaver _ Ne gülüyorsu· gız ı ıgın per eıı a tın a çırpınıp B "h t b . . 

tk .. t k .h . a ını vermıt o amazaınız.. d l d ş· d. b d k l - u cı e ana aıttır ... me e mazur gos erme cı etme .. .. . .. .. . nuz? urur ar ı. ım ı u ka ar sı ı ma . . ·Jet' 
ıapıttınız. - Goruyoraunuz kı bu gonul ıt s·· l . . d k. k .k I h I kt ç·· k.. k" .d - Her halde taharrıye bırh 

1 · .1 · b" h ki k l .1 .. oz erınız e t omı mora e ya ma a yo ur. un u eı ı tı - de'' 
_Hayır efendim ıiz ayart erı verı lllJ! ır a a, a ı ı e, mu .. 1.. d ti• h""k"' 1 d' 8 . t• ~ biribirimize yardımla devam e . . . ı~h ·ı 1 K k" k gu uy:orum.. e ı u um er gevte ı. u ıç ımaı . ... . 

maktan bahsettımz. Benım oğlum a aza ı e o amıyor.. e~ ı arını- T h 1 k .. 1 . • . b 1 . d b k 1 d d 1ıız degıl mı? . . kr · · d ff k - u af ı soz erımın neresın- çı an arın sız en aş a arın a a . . . ıJulr 
mu sızın karınızı ayarttı? sizin ka zı te ar evınız e zapta muva a d ? b 1 d ... k" . k d "h . - Evet fakat fırarılerı bu . · l d .. 1 d b e. u un ugunu ve es ısı a ar ı tı- . of 
rınız mı bemm oğlumu ayarttı? me o sanız a og um a naçar u sev- M l . k. h 1• • l . l k t b k 1 tan sonra karım benım olacak • d d f b k 1 - ese eyı es ı a ıne ırcaa ınam a gız eme aassu unun ırı . . 

a an eragate mec ur a ıa.. ... Jd .. t k .. b.1. lunuz da sızın.. ~ 
ı b d b l 

ugrasıyorsunuz. . mı~ o ugunu ar ı gore ı ıyorsu-
1 

ı,01 
Bu resimdeki bacakları - §le en e una ça ışıyo· _:Olmaz mı? nuz... - ! bizim reyimize kalırsa 

.r:t I ,,. l rum... b" N d k · · f" 1 le .• en mu enas p ve en guze - Ka ıl değil.. - e eme ııtıyorsunuz ı e- l . . . . . eı' 
buluvorum. - Şüphesiz fakat meseleyi doğ _Neden? sof cenapları.. - §1 kendı reyımıze getı~.~~ 

ıl•1m ve adres·. ru bir görüşle .muhakeme edelim.. K t 1 • . t" Kendimizi esk· neı"ld 1uğra§acağız .. Bugünden tezı ''~1 ···················-··········· B • . - armızı e crar evınıze ge ıre - ı ı en sa- b O I . . I ılJ 
u macerada en kabahatsiz hırı bilirsiniz. Fakat zedelenen namusu yıp ta onların fikirlerince gidersek en ga anın pansıyonen o J1J 6' 

varsa o da benim .. Siz muvazene- nuzu tekrar yerine getirebilir misi namus tamir olunmaz. Bu yırtık gideceğim .. Benim orada geçire' r 
--··-·······-·····-·················--·················· siz bir izdivaçla bu felakete yol aç niz? bir çorap gibi yamanamaz. ğim müddet zarfında siz de elbt 

Yazan: Hüseyin Rahmi 

l'---------------ımışsıruz. Oğlum gençlik ıaikasile Asabiyeti artna Ali Senaver ti- - Zevcemin genç bir erkekle te boş durmazJımız ... 
(Bitmedi) 
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Kırklar heyeti ay sonundaki içtimaında neler görüşecek 'l 
Adi iyede: 

Lülebur~azdaki dava 
"Son poıta,, nın eski mes'ul 

m•idürünün dün istinabe 
sureti le if edesi alındı 

C. H. fırkası Lüleburgaz mu
temedi Ali Rahmi B. tarafından 
"Son Posta11 aleyhine bir yazı· 
dan dolayı açılan dava, Lülebur· 
gaz mahkemesinde rü'yet edil
m~l..tedir. 

Dün bu davadan dolayı, yazı· 
nın neşredildiği zaman gazetenin 
mes'ul müdürü bulunan Burha· 
nettin Ali B. in Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
istinabe sureti le ifadesi alınmış
tır. Burhanettin Ali B., yazıda 
Ali Rahmi B. den değil, Ali Rıza 
B. isminde bir zattan bahsedil-
diğini, onun için Ali Rahmi B. 
hrafından görülen tekzipnamenin 
dercine lüzum görülmediğini, esa
ıen yazıda hakaret ve mümasili 
bir cürüm mahiyeti bulunduğunu 
ıöylemittir. 

Neticede bikim Sait B. istinabe 
evrakının Lüleburgaza iadeıine 
karar vermittir. 

• • • 
Havaga:n şirketi 

Ktrar kot'i C!t:, ölen ademın 
ailesine 6000 lira verecek 

Havagazmdan boğularak ölen 
Divanyolunda sucu Mustafa Ef. 
nin varisleri, havagazı kumpan-
yası aleyhine birinci hukukta 
dava açmış!ar, altı bin lira taz· 
miııat verilmesine karar almış
lardı. Temyiz, }zararı tastik et
miştir. Karaı m kafi!esmesi 

'I: 

dolnyısile şir1{et bu parayı varis
lere verec~Ltir. 

Mits ı~erdeş'er 
Borsa h:uic;nde a!ım, satım, 

yap'1rak Tiirk parasını kuruma 
kanununa n-uhalefetten maznun 
Mist kare ' rin muhakemesine 
dün Istanbul ikinci ceza mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Dünkü ce:ses~de bazı ~ahit
ler dinlenilmiş, muhakeme şahit 
celbine kalmıştır. 

Komünistlerin mul'fr.ıkemesi 
Komünistlerin muhakemesinde 

iddianame serdedilmiş, muha
keme müdafaa safhaı;ma gel· 
miştir Istanbul ağır ceza mah
kemesi, on gün sonra müdataa
lan dinliyecektir. Müteakip 
celsede de kararın bildirilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Karar, 
alenen tefhim olunacaktır. 

Haplıanelerde islAhat 
Hapisanelerde bazı ıslahat ya· 

pılacak, binalar daha i.yi bir şek
le ifrağ olunacaktır. Yıyecelc bu-
ausatı, çalışma . tarzı d'.l . daha 
esa1h, daha muntazam bır ıe· 
kilde olacaktır. 
Reıafe e.pertıment hadi&esi 
Resafe aprtımanında Mercan 

Altınyan ve arkadaşları yakala
nırken maktul düşen polis mü
dUrlilf-ü cinayet masası başko· 
miseri Muammer Cavit B. in po
liı kurşunlarının isabetile maktul 
dilştilğü noktasından ailesi tara· 
fmdan vilayet ve polis müdürlll· 
ğü aleyhine tazminat davası açıl-
mlf, birinci hukuk mahkemesi, 
davayı salahiyet harici görmüştü 
Temyiz, bu davanın rüyeti bi
rinci hukuk mahkemesinin sala
hiyeti dahilinde bulunduğuna 
karar vermiştir. Yakında birinci 
hukukta muhakemeye başlana
cakbr. 

Tahkikat bıttl 
Adliye müfettişliğınce tebliğat 

mutemetliğinde yapılan tahkikat 
bitmiştir. Taşradan gelen tcbli
ğat harçlarının kuyudatı etrafın· 
da tesbit edilen bazı hususat, 
rapor halinde vekalete bildiril
miftir. 

1 c. H. F1rkasında - 1 Ziraat Kongresi 1 ı Prens T akamatsu 
Polise verilecek be- Misafirimiz dün aabah Bah· 

yannameler riye mektebini ziyaret etti 
~ Japon Prensi Takamatsu Hz. 

Afyon meb'uau Ali B. 

Ali 8. 
Dün Ankaradan geldi, 
Fırkada ki son f aaliyct

leri anJa tı yor 
Halk Fırkasının İstanbul mıntakası 

teşkilatına memur Afyon meb'usu Ali 
B. dün Ankaradan şehrimize dönmüş
tiir. Ali B. Doğruca fırka merkezin 
gelm:ş, Tckirclağ' meb'usu Cemil Beyl 
İstanbul heyeti müteşebbisesi ile görü 
miiştür. Dün kendisini ziyaret eden 
bir rnuharririmize Ali B. Şunları söy 
lemiştir: 

"Fırlrn heyetinin içtimaında mınta. 
'mlarından dönen heyetıer tetkikatıa 
rım :uıl:ıttrl::ır. Bu tetkikat üzerind 
-nüdavelci efkar edildi. Her heyeti 
hazı müşterek talepleri olduğu anlaşıl· 

1 rt ı. Mesela İstanbul ve Erzurum hey 
1 ~tı eri ayni şeyi iştemişlerdir. Umuını 

.fıiiplik bu müşterek talepleri birleşti
·erck talepler bu ay nihyaetinde tek 
rar toplanacak olan kırklar hevetinin 
ikinci içtimaındn görü~üleccktir: 

lkiııçi içtimada ilk toplanmada bu 
lunmryan heyetler hazır huluancaktır. 
Bundan sonra fırkanın kanun halind 
hükumete teli.lif edeceği esasat fır!;: 
·~rupunda görüşi.ilecektir. Münhal 
meb"usluldar için zaman az kaldığın
dan dolayı intihabat yapılmıyacaktır. 

ls1~nbul viltıyeti kongre si 
Yarın saat ikide İstanbul vilayeti 

kan~rcsi toplanacaktır. 

Klmlar ne ıekilde verecek
ler, izah ediyonız 

Polise verilmesi kanunen mecbul'l 
olan ihbarname ve beyannameler son 
&iinlerde bazı karışıklıklara sebep ol
muttur. Bu yanlışlıkları izal'e i~fn 
kanunun esaslı maddelerini ve kim· 
lerin beyanname vereceklerini aşair· 
ya yazıyoruz: 

Macide - Han pa1111lyon, otel 11e 
bekdr odalanm ~etenler ve malt mli· 
esıeıat, ticaret f irketlerl, ticaret
haneler ve dükkdnlar gibi ticaret 
ı>e •an'at için açılan bU'llmum mlles
ıeaatı idare edenler ve hastaneler dl· 
nı ve hayrt ve ıalr umunıl mlleııeıe
lerin müdür ve dmirleri, bu yerler
de her hangi bir ıuretle oturanlarla 
çalışanlara ntımuneai bu kanuna mer 
but hllvlyet varakalannı imza etti
rerek 24 ıaat içinde alt olğunu ma· 
halle göndermeğe w buralardan 
ayrılanlan haber ve buralarda otu
ran ve çalışanlar da kendUerine ve· 
rUecek hüviyet varakalarını doldu
rup imza etmeğe mevburdur. 

Macide_ Erkekler kanlarını ve ev 
lenmemiı kızlarını ve 18 Yllf'"' bi
tirmemif oğullannı De analan"! 
kendi hüviyet varakalarına gazabı
lirler. 

Madde _ Ban, panıfgon, otel 11e 
bekar odalannı işletmek iaityenler 
nümunesi bu kanuna merbut beyan· 
nameyi imza üe bir hafta içinde bu
lundukları yerlerdeki polia v~g 
jandarma karakoluna ve olmıyan 
yerlerde mahallin hükılmet memur
larına gönderUmeğe ve bafka yere na 
kil ve bu işi terkettikleriy halde ilç 
gün içinde haber vermege mecbur
durlar. 

Madde_ Bir veya birkaç odcuı ld
raya verilen müslakU hane veya a
pm·tıman sahip ve müsteicrleri de 
yukarıdaki maddeler hükmüne ria
nete mecburdurlar. 

Madde - Kahvehanelerde ve umu
mi ticaret evlerinde ancak aahip oe 
müstahdemi yatabllip yabancı 
misafir kabul edemez. Şu kadar ki 
zaruret, olan yerlerde mahalli zabı
tasının iznlle bekdr ve yabancıların 
kahvehanelerde yatmaları caizdir. 

Tebliği re•mt 
İstanbul vilayetinden: 1704 nu· 

maralı kanun hükmüne tevfikan po· 
lise verilmesi lazım olan hüviyet be
yannamesi ve deft~rleri nlimuneleri-

Belediyed e. nin şekil ve rengi ve eb'adına tama-

s men muvafık olmak şartile herkes 
üleyman Nazif için tarafından tabedilecektir. Bu beyan· 

B 1 d ı ri vermekle mükellef olanlar 
e e iye rııa\~cer enin in!a•tını :::ıt~ diledikleri yerden tedarik et 

başlıyor meğ~ veya bizzat tanzim eylemefe 
Süleyman Nazif merhum için serbest ve muhtardır. Polis idare-

inşa ettirilecek makberin ihale- leri kendilerine tevdi edilecek beyan· 
si pazarlıkla yapılmıştır. Granit namelerin yalnız renk, tekil ve eb'· 
ve mermerden inşa edilecek olan adını tetkik ile alakadar olup nerede 
mezar altı ayda bitirilecektir. basıldığını kendilerini asla ala~lar 

etmez. Olbaptaki kanunun sureti da-
lnşaata belediye mimarları hi leffedilmiştir. 

nezaret edeceklerdir. Polise verilmesi icap eden ihbar-
KaneHzasyor.un faydaları name ve beyannameler, Cağaloflun· 

da Tayyare Cemiyeti lstanbul vill· 
gö:ıülüyor et ubesi merkezinde ve Beyoğlu, 

Kanalizasyonun Eyipte yapı· iJsk~dar, Bakırköy, Adalar ve Ku· 

Nizamettfn Au B. 

Zürrai hayatımız 

refikalan ile birlikte dün sabah 
saat 11 da Topaneden Kalamış 
vapuru ile HeybeJi Deniz lises:
ne gitmişlerdir. 

Misafirimiz orada merasimle 
karşılanmış, ;liseyi ge.ımiş ve 
gördüğü intizamdan takdir ile 
bahsetmiıtir. · 

Prens Takamatsu ve Prens s 
Büyükadaya geçmiş!er, küç:?1: 

bir tur yaptıktan sonra saat 13 
te vapura u·det ederek yeıne[;i 
vapurda yemişlerdir. 

° Kalamıt ,, vapuru bundan 
ıonra Bogaziçine gitmiş, Büyük
dereye kadar sahili takip ederek 
geri dönmüştür. 

Prens Takamatsu saat 15 te 
PerapaJas oteline avdet edip İs• 
tirahat etmişlerdir. Bu sabah. 
Prens Hz. 10 da Harbiye mek· 

Kongrede alman inkitaf tebini, öğleden sonra da müzeleri 
tedbirleri nelerdir ? çarııyı ve Topkapı sarayını ziya· 

Ankara ziraat kongresine şehrimiz· ret edecektir. 
den iştirak eden murahhaslar da? ti;· ~· ~ad":c":};l;"t:·;;;;ş:;; vaziyett; hl 
ret ve .zahire borsası umumi katıbi ı· ması terviç edilemezdi. 
zamettin Ali, kimyage~ ... Nurettin Türkiye çiftçisini korumak çarelerini 
ve ticaret odası rap:otoru .. Ha~ ve alınacka tedbirleri biran evel t-. 
Nezihi beyler dün şehnmize donmtiş- bit etmek Iazım geliyordu. Ankara 
lerdir. • ziraat kongresinin toplanma zamanı 

Nizamettin AH B. bir muharrinml· çok isabetli olmuştur • 
ze kongre hakkında şu izahatı vermiş- Çok Umit ve temenni olunur ki ko• 
tir ı gre süratle mesaisini bitirsin ve türle 

_ Ziraat kongresi on gündür muza ziraatini inkişaf ettirmek için işe bq. 
enlerine devam ediyor. Bu kongre lanılsın.,J 

zirai hayatımıza ehemmiyetli bir dö- Hakkı Nezihi Bey de şunları söyle• 
nüm noktasını işaret etmektedir. Bu- mektedir: 
güne kadar memleketimizi alA.kadu _ Kongre çok samimt ve hıtifadeli 
den ziraat meselelerinin nelerden iba oldu. Kongreye verilen raporlar (300) 

ret olduğu bir kül halinde toplanmış kadardır. Kongrede afyon meselesi 
değildi. Ankara ziraat kongresi ilk müzakere olunurken afyonun menşe 
defa olarak Türkiye çiftçisinin bütün esası üzerinden değil, analiz netice
meselelerini tetkik eden biı: müessese sinde tayin edilecek morfin miktarına 
halinde tertip edilmiş bulunuyor. Kon göre satılmaaı ve buna göre fyiat 

reden Ç1kacak faydalar çok büyük- takdir edilmesi teklif edildi. AkSJ 
ıur. Ziraatimize ait eksikliklerin neler halin müstahsil için çok zararh oldu· 
oldufu bu kongrede açıkça meydana fu morfin miktarının afyonun Y8f 
çıkacaktır. veya kuru olduğuna göre değişebilece-

Ona göre de tUrk zira.atinin ihya ve fi anlatıldı.,, ~ .. 
· k"-fı f,.in neler yapılması lazım gel Haber verildigine gore gelecek .. 
ıD 1

r- ~ ' t• . it b" k 18 d"yi yine bu kongrede madde madde ne ihracat tıcare ımıze a ır nog 
t!bit edilmektedir. CJhan buhranının toplanacak, bundan sonra da tütün ve 

eticesi olarak sukut eden zJral mah- fındık için ayn toplanmalar yaprlacalr 
sullt fiyatları karşısında tUrk zfraati- tır • 

Muhakeme edilen S. F. cılar 
Usküdar ceza mahkemesi dün intihap sandığını 

. parçalayanları sorguya çekti 

- • 

lan kısmının belediyece kabulü tal kaza şueblerlnde satılmaktadır. 
kat'isi yakında yapılacaktır. Ka- '·-------------ı 
nalizasyonun Eyipte çok fayda- lı M•znunıır mıhkeme nuzurunda 

P0Hı1 e : -Arabacılar kahyası sı görülmUı, bu in~attan sonra 
Eyibi .sel basmadığı anlaşılmııtar. 
K~nahzasyon projesini yapan 
mutahassıs M. Vild bir kaç gü- Evvelki gece bir erkadıtmı 
ne kadar yapılan inşaatın kcn- 61c!ürdü 
disi tarafından çizilen projeye Evelki akkşam mimar acem mahal-
muvafık olup olmadığını tetkik lesinde bir cinayet olmu,, arabacal~r 
edecektir. cemiyeti azasından arabacı Mehmet ol 

Yeni büt9e düriilmüştilr. 
Belediyenin 931 bütçesinin Cinayeti yapan arabacılar kahyası 

hazırlığına devam edilmektedir. Zafer ağadır. Hadise akşamı Şehre
Muavinler şubelerden gelen biit- mininde bir meyhanede birlikte içki i· 
çeleri tetkik etmektedir. Ay ni- çen Zafer ve Mehmet dışarı çık~ıktan 
hayetine kadar daimi encümen sonra kavga etmişler bu kavga cınayet 
bütçeyi tetkik edecek ve şubat ile neticelenmiş 'r. . 

iptidasında bütçe encümenine Bir brovnig tabancası ile i~lenen cı 
verilecektir. 931 bütçesinin umum nayetin sebebi Mehmedin; Zaferin k!~ 
yekunu oniki milyon klisur lira yalığına taraftar olmamasıdır. Katıl 

l olacaktır. >:~aıao•ıı~~ 

Oıklldar ceza mahkemesinde 1 Mehmet, Hasa , )sman ve Fai 
dün öğleden ıo?'a, me~ıuh S. de ~tiha~ sandığım getirenle!i-
fırka ocak reislerınden Ferıt B.ve üzerıne hücum ederek sandıg 
arkadaılan aleyhindeki davanın iplerini kesmişler, bu arada lhaa 
rüyetine baılanmIJtır. Maznunlar pölis Salim efendinin elini ısı 
ıunlardır: Mefıuh hrka azaların- mıştar: 
dan Ferit, Fahri Kemal, Mustafa Hakim Aziz B. maznunları 
ve Mehmet Ali Beylerle sandalcı hüviyetlerini tesbit ettikte 
Hakkı, •Mebm~t, kalaycı Hlhsao, sonra ne diyeceklerini kendile-
mot6rcU Mubsın, fırıncı . asan, rinden sormuş, onlar da isna~ 
manav Olman kasap Faık ef.- 1 .. · k- t · l d'..ı ' ' o onan curmü ın ar e mış er •~ 
ler. Tahkikat. evrakı~a göre Bunun üzerine mutaleası s~ 
bunlardan F erıt, F abrı Kemal, 1 .. dd · · hadı·ı 

b Al. B l ru an mu eı umumı 
Mustafa ve me met ı ey er h il' d t t l evra• . • 1 1930 t .h. d ma a ın e u u an ve 10 teırınıevve arı ın e d b l b 
O küd d B l d . · tih b arasan a mevcut u unan za ı ar a e e ıye ın a ı ya· . • 
pıldığı gün sa~dığın intihap ma· vara~asında ımzası olanların Ş-.-... 
halline gelmesınden evvel halkı sıfatıle mahkemeye celple~ 
müheyyiç sözlerle galeyana ge- istemi,tir. . .• 
tirmişler, bunlann sözlerinin te· Hakim bunların celplen ıçıl 
ıiri altında kalan halktan isimleri mahkemeyi 27 kanunusaniye 
ııeçeQ Hakkı. lb&aDı Muhsin. lik etmiıtir. 

1 



VAKiT 
İngilterede 7 milyon 

aç ve itıiz var 

"-15 

Bugünkü telgraflar lngiltcrede 
iktısadi buhran neticesi olarak 
pamuk sanayii patronları ile 
amele ar.asındaki ihtilif yü
zünden patronların fabrikaları 

Darülfünunda; 

Haks1zbk mı ? 
Adem Nezihi 8. Darülflinun 
divanına müracaat ediyor 
Ge~enlerde fen fakültesinde müder 

rislerinden M. Hua'-s ile müderri mu
avinlerinden Adem Nezihi B. arasında 
derse girmek yüzünden talebe huzurun 
da müessif bir hadise olmuş, bu hft. 

disenin bir sui tefehhüm neticesi ı0l· 

duğu söylenmiş iken, uzunca süren 
bir tahkikatı müteakip Adem Nezihi 
Beyin istifaya daveti şeklinde bir ka-
rar verilmişti. Adem Beyin vazife~inc 
bu suretle nihayet verilmiş oluyordu. 

O vakit tafsilen yazdığımız ve ki· 
min mes'ul olduğunu işaret ettiğimiz 

bu hadise, öğrendiğimize göre yeni bir 
safhaya girmek üzeredir. Bu kararı 

çok şedit ve haksız bulan Adem Nezihi 
B. tabiri veçhile, kerhen, istifa etmek 
le beraber darülfünun divanıan müra
saat etmeğe karar vermiştir. Adem 
Nezihi B. hadise ve neticesi haklan. 
da şu şayanı dikkat sözleri söylüyor: 

-" Bu hldi~e kabahatli de olsam, 
sınıfa haksız olarak ta girsem 1\1. Hu-

kapamayı ye (250,000) ameleye vasla yaptığım münakaşa hiç te muğa· 
yol vermeyi kararlaştırdıklarını yiri ahJak ve edep değildi. l\I. Huvas 
bildirmektedir. Esasen Lingşayir eme •:.aret ederek beni adeta kavmuş 
fabrikaları, şimdiye kadar ge- bunun üzerine ben de knedisine on se
çirmediği .en vahim buhranlara nelik muallim olduğumu, bu yapılan 
maruz bulunuyordu. Geçen sene muamelenin doğru olmadığını söyle
zarfmda bu fabrikaların uğradı- miştim. Fakat ceza ile fiil arasında 

ğı zarar (47,000,000) Jngiliz li· bir münasebet aramak lazımdır. Bir 
rasına varmıştır. 929 Senesinde münakaşa yüzünden bir hocaya azil \'e 
bu fabrikaların ihracab (yüz otuz istifa teklif edilir mi, memleket kanun-

ları böyle haksız bir hale müsaade e
beş milyon dört yüz kırk dokuz der mi? Kanun hilafı hareket etmiı. 
hin dört yüz elli sekil.) Sterline bile olsam bunda şahsi bir menfaatim 
vardığı halde 930 senesinde yoktur. BilAkis hüsnüniyetim vardır. 
87,573,548 Sterlini geçmemiştir. Müderris Ali Vehbi B. bir hafta evcl 

lktısadi buhran mensucat fab
rikalanna münhasır kalmamı§ 

bütün lngiliz sanayii bundan mü

bana emir vermi~, fakülte riyasetini 
de bir mektupla haberdar etmiştir. !Be 
nim hareketim ders saatini boş bırak-

teessir oJmuştur. Mesela Ingilte- mamak, faJ·dalı bir iş görmek ,.e ni
renin çelik ve demir ihracatı hayet aldığım emri tatb1k etmektir. 
geçen sene (1,221,000) ton ek- Ali Vehbi Beyin emir v-0rmiye sala-

hiyeti )"Ok ise niçin vermi tir, verdiği 
silmiş ve bu yüzden azim zarar- halde niçin kendisine bir şey yapdma· 
lar basıl olmuştur. mıştır. 

Bu suretle lngiJtere ticaretinin Sonra muavinlik için bana tekrar 
158,796,376 isterlin kadar uıra- müsabakaya girmemi teklif ediyorlar. 
ra uğradığı kaydolunmaktaclu. Böyle bi rteklifin adaJetıc ne münase
Geçen sene zarfında lngilterenin beti nrdır. Böyle bir hadiseden dola
ithalatı 387 ,306,968 isterlin art- yı evelc eyapılmış ve kazanılmış bir mü 
mışh. sabakadaki hak nı:ısıl iptal edilir. 

Diğer taraftan lngilterede it- Divana müraca:.ıt ederek haldamın 
sizlerin sayısı günden güne ka· teminini istiyorum.,, 
barmaktadır. Bu ayın beşinde Darülfünun dh'allı bu gün toplana
yapılan bir istatistiğe göre işsiz- cakttr. Bu meselenin bugünkü celsede 
lerin sayısı 2,617,770 idi. mevzuubahsediJmesi mümkündür. Yine 

Son hadiseler yllzünden bu söylendiğine göre .Adem Nezihi Beyin 

k ikinci imtihanında M. Havasın tabii O· rak'!m aşağı yu arı üç milyona 
Jarak mümeyyizlik edeceği söylenmek

Tarmış bulunuyor.Çftnkft telgraf· tedir. 

larda verilen malümata göre VAKiT _ Adem Nezihi Beyin bir 
pamuk f.:ıbrikalaranm kapanmuı kue fmtihan l)(!Tdiği ve bu imtUıan ne
üzerine (250,000) kiıi daha açık· tlcnbttle müderria muavinliğine tayin 
ta kalmıştır. Bu işsiz kalan Dç edUdiğl muhakktik olduquna göre her 
milyon amelenin aileleri de nazan hangi bir kUlurundan dolayı cızli cihc· 
dikkate alıncak olursa çalıım&k UM gltlUebilir, fakat resmi bir imli· 
kabiliyetini haiz olduklan, eUe- han Ue milderrla muavinliğine ehliurl_i 
rinde san'atJari bulunduğu halde tadik mUdikten aonra bu ehliyet vesı-
1ırf cihan iktisadi buhranından kası na.nl olur da cezaen iptal oluna· 

H. eli t d k" . • • bUlr1 ve ın s an a ı sıyuı vazıyet-
ten evvel açıkta ve aç kal- Eğer hakikaten denildiği gibi Adem 
mak tehlikesine maruz olan NezUal Begin geçirdiği inıtüıanda lif. 

Buvaın 11Wme11glz olarak bulunması 
lngilizlerin miktan yedi, yedi ldzım ıse niçin Adem Nezihi Beyin gc-
buçuk milyonu buluyor, demek- çirdlği imtihanda evelce bu zatın reyi. 
tir. işsiz kalan ameleyi devlet ne oe takdiri.ne müracaat cdUmem~
butçesile şimdiye kadar geçin- tir? Yok eğer JU. lluııasın rey ve fi~ 
diren lngiltere hükfimetinin mali rlni almak zaruri değilse emelce yapı· 
vaziyetinin de yavaş yavaş tezel- lan imtihan neticesi niçin bugün iptal 
zille başladığını hatırlamak la- edUm.ek istenilmektedir? Bahusus a· 

ralannda çıkan hôdiscden aonra Adem 
zımdır. Onun için lngiltcre de Nezihi Bey M. Huvasın mümeyyizliği. 

Bir kopya yüzünden 
ızmirden gelen bir telgraf, 

Amerikah bir misyonerin 
milli varlığımıza tecavüzünden 

bahsediyordu. Memleketimizde 
mektep açan, yıllarca yaşayan 

yabancıların, halkın ruhunu sez-

miş olmasını beklemek, yersiz 
bir ümit sayılın az. Değil yıllarca 
batta aramızda pek az kaf mış 

insaflı ecnebilerin Türk seciyesi, 
Türk ahlakı hakkında çok müı· 

bet hükümler verdiği her gün 
duyulan feylerden olduğu için 

bu son hadise önünde nefretle 
beraber derin bir hayret le du-
yuyoruz. 

Hadiseyi anlatan telgraf, vak'a 
ile beraber Amerikalı -sözüm 

ona- muallimin ruhunu da pek 
koyu çizgilerle açık açık göste

J"iyordu. Beni eu çok düşündü
ren, üstünde alıkoyan nokta da 
işte bu maneviyatın fotografi
sidir. 

Belki o telgrafı okumamışsınız
dır. Hülasa edeyim: lzmir kole-

jinde çocuklardan baıalan kop
yaya kalkışmışlar. Muallim bun
ları yakalamış. Cezalandırmak 

hakkıdır. Fakat bu herif, çocuk
ları yapbklanna pişman edeceği 

·yerde, tutmuş: 

- Siz Türkler zaten hepiniz 
faziletsiz insanlarsınıL Sizi idare 
edenler de öyledir! 

Gibi iğnnç bir hezeyana baş
lamış. 

Bereket çocuklar hep birden 
sınıfı teı}<ede:ek o küstah ada-

YAZAN : Umer Rızll - 119 ': 

Haricilerin ne demek istediklerini 
anlıyan yoktu 

Mehmet (Ali) nin emimamesini aml - Kadınlarınıza söz dinletero~ 
rak Mısıra gitmiş, orada Kaysi azley. musunuz•! Onları ağlamaktan vazı 
Jediğini tebliğ etmiş. Kays, (Ali) nin remiyor musunuz? -ı' 
de yanına gitmiyerek Medineye dön· Harp namındaki bu adam cev&.P 
müştü, ondan sonra (Ati) ye iltihak di: . dl' 
etmişti. - Bı tlar bir değli, iki değil, aç 11' 

Muari.renin istediği olmuştu. Kays ğil ki onlara söz dinletelim. Yalnız 
gibi mükemmel bir idare ve siyaset a- mahallede 180 maktul mr. 
damı ~erine l\te~met gibi toy, ~iı-e_~· Daha sonra ~aitiler mahallesine: 
~iz ,.e idaresiz bır genç Mısır gıbı nıu· nlmıştı. Burası Osman taraftarı_ 
him bir ülkeye tayin olunmuştu. makta maruftu. Bunlar bağıra bagır' 

Onun ilk hareketi, Mısırda iğtişaş konuşoycr ve söz:.r:ni .\liye duyur' 
çıkmasına sebep olmuştu. ltlemhet, l\tı Yorlardı: 
sırdaki Osman taraftarlarına haber - ·:.nki ne yaptı:" Dolu gitti bOf 
göndererek onlara: <l.öndü... 

- Ya bana itaat edersiniz, yahut Ali bütün bu tarizlere ses çıkarıtd' 
Mısırdan çıkarsııuz! !·arak hükumet konağına ilerledi. fa-

Demiş onlar da: kat o .Kılfeye girerken Hariciler onda' 
- Biz ne sana itaat eder, ne de bu ayrılmışlar ·ve Haruraya doğru ilerlf' 

radan çıkarız! mişlerdi. Bunlar Aliye de, MuaYiY~)·• 
Diye cevap verıni§ler, ve iki taraf a- de düşman kesilmişlerdi. Onlara gort 

rasında cidal başlamıştı. Ali de, 'Muaviye de kafirdiler. lkisiıt• 
Sıffin muharebesinin devaw müdde muharebe etmek Hizımdı. Bunlar bil 

tince Mısırda tedafüi bir vaziyet alan nıa~atla aynlmışlardı. Tarih kitapla• 
Osman fırkası (Ali) nin hakeme razı nnın \-erdiği malQmata göre bunlar 
olarak ordusile geri dönmesi üzerine 12,000 kadardılar. Böyle bir kaV\·etill 
vaziyetini değiştirmiş ve tecavüze geç- bir tarafa aynlarak tehditamiz bir va· 
miştL ziyet al111ası çok tehlikeli idi. Hariciler 

Mısırda emniyetten eser kalmamış· hem AUye, hem 1\f uaviyeye düşman ol· 
11. dukları halde onların ilk zaran Afü'e 

• • • isabet ediyordu. Çünkü onun hükmü al 
AH, ordu!'ile dönüyordu. Fakat or· tındaki yerlerde bulunuyorlardı. Hari· 

do geldiği gibi değildi. Saflar boşalmış cilerln nasıl teşekkül ettiklerini, nasıl 
bundan bak§S hizipler çoğalmıştı. Os· toplandıklarını lı\yıkile bilmiyoruz. 
manm katillerlnde.n müteşekkil olan Bunların iç yüzü nedir? maksatlatl 
fırka kendi kendine gidiyordu. Hake· neden ibarettir? akideleri nedir? bun· 
me müracaati doğrn bulmryan ve (Ha· fara iyice vakıf değiliz. Bildfklerimit 
rldler) unvanfie tanılan fırka kendi bunların evvelce Aliye taraftar iken 
kendine bir yol tutmuştu. Bunlar öte- birden bire ona düşman kesildikleri· 
kileri gördükçe: dir. Sebep te tahkim meselesi idi. Da· 

- Behey Allalun dUşmanlan ! Alla ha ewel hakem meselesi çıktığı 
hın işine ne diye kul işi sokuyorsunuz. zaman bunalr evvela bunu kabul etmiş 

Diyor ve onlara kırbaçlarla, sopa- ler, karşı tarafın kitaba müracantle 
larla hücum ediyorl&Tdı. ihtilafın hallini kabul etmişler. ondan 

mın tecavü~üne nihayet verdir- OtekiJer: sonrıt bundan vazgeçmişler ve Alinin 
mişler. Başlangıcın azgın şidde· _ Allahın düşmanı.arı biz aeğil siz- a~~yhin~ ~~nmüşlerdi. ~ün~ti onlar~ 
tinden anlaşılıyor ki, Amerikalı, siniz! Aramıza tefrika soktunuz ve işi gore Ah kıta~ı? .hakbemlığfnıl d.eğBtil, e~ 

b · · be b t ttiniz diyorlardı hasın hak~mhfrnt ka ul etm şti. ı g kar§ısmda dinleyici ulsaymı•- mızı r a e • . . · · b ı 
•• • • .. .. s- Bunlar böyle didişe didişe giderek np fıkı~~erın o z~man ile ~?laşı ın.~ 

her cumlesı başka bır curum olan Kufenin evlerini görecek derecede şeh dığını. gostc~en bırço~ delaıl \-arı:! • 
tecavilzlerine ağız dolusu devam kl ş ı1;1lardı Haricıler Alınin, Kur anı değil fakat 

re ya a m :.' • :1.. h k l k k b 1 "ğ" • ·d edecekmiş. O an efkAn ammesinin bu vazi· aşnası a em 0 ara a u etti ını ı · 
K yeti n1:s~ teJAkki ettiğini gösteren bir dia ettikleri zaman Ali bi.r ~utuk irat 

opya, en basit manası ile hadise şudur: ederek onlara cevap vermıştı: 
hırsızlık, sahtekarlıkbr. Bu zillete Ali, Kftf eye yaklaştığı zaman bir •Biz eşhnsın hakemliğini kabul et
düıen çocuk, hangi miJJetten ihtiyara rasgelerek onunla konuşmuş- miş değiliz. Kur•anın hakemlfğini J•a· 
olursa olsun cezaya layıktır. tu: bul etmişizdir. Kur'an ise iki kapak a· 

Böyle çirkin birşeyi müdafaa - Sen bizimle birlikte gazaya i,ti· rasrnda duran bir yazıdır. Onun hüküm 
rak etmedin mi? lcrini söyJiyen bir lisanı yoktur. ona 

aklımızdan geçmez. Fakat bu - Hayır. Hasta. ve zaiftim. bir tercüman lazımdır. lnasnlar onu 
meseledeki cürüm ile cezayı nasıl _ Oyle ise zarar yok. okurlar ve onun ne dediğini nakleder· 
telif edebiliriz? Kabahatli.çocuk- _Bizimle Şamhlar arasında vuku· ler .• 

F k t H · 'l h · .. men ların yanıbaşında küstah, mücrim bulan hadiselere ne dersin'? a a arıcı er er şe;J e rag 
b. )l' Ç kJ k _ Bu hadieelerden sevinen ve irle- kendi fikirlerinde sebat etmişler ve ır mua ım Yar. ocu arın a- ~ ı ı 

rinde kin duyanlar da var. Sonra müte Aliyi 4<!fir tnaırr.:!kta ısrar etm Ş er· 
bahatleri ferdt birer giinab sa- essir olanlar da var. Ben de müteessir d~. Onla~a göre !8h~imi kabul edenle-
hasında kaldığı halde, bocanın ]erden idim. nn hep~ de

1 
katırdırl~r. 

1 
. • tahlil 

cürmü çok cemiyetli bir çirkin· - Doğru söyledin. Bu a am ann vazıyet erını 
l.k · (Alı') bl ...... daha ı'lerlemicı - an88.r· etmekte u~radığımız müşküllltm en ı siması ile herkesi ığrendiri· ·- y ..... ı rf 

d V d. .x.ı a tesadüf etmiq ve 0 • mühim sebeplerinden biri onların i e 
an e ıa oa un Y 1 . b f 'k• 1 b 1 i yor. 

Buraya kadar, muallim ve ta
lebe, sıra ve kürsü çerçevesi 

içinden hadiseye bakmış oluyo

ruz. Davanın bir de milli tarafı 

var. Bu Amerikan yobazı, kendi 

beldelerini dolduran haydut sü· 
rülerinden utanmadan iki çocu-

ğun kopyasını nasıl oluyor da 
bütün millete tqmil edilecek bir 
faziletsizlik sayıyor? 

d tu silrdük en u ı ırlere can a aş a • 
na a sormuş : ' 1 b w d h" b" 1 da 

H ık dl ., nanma an ve u ugur a ıç ır e • 
- a ne yor. A 1 kta k" J 'd. B 1 il 

Y ğ 1.,..1;. 1 b kar ı n çe ınmeme erı ır. un arı 
w - • aptı ınızı ""'f!ienen er ve . e· büyükleri de, küçükleri de bu içtihat 
genmıyenler de. v&T.. tar uğrunda en müthiş işkencelere ui· 

- Fikir sahıplerı ne diyorlar? rak ··ı · • t bili rlat nya o meyı cana mınne yo 
- Diyorlar ki (Ali) nin büyük bir dı. 

kuvveti vardı. Dağıttı. Metin bir kıt'a· Şimdi biz bunların ne demek i&tedik· 
sı vardı, yıktı. Dağıttığını bir daha ne ıe:ini anJamağa çalışalım. Bunun için 
zaman toplıyacak, yıktığın ne zaman onların lbni Abbas ile vukubulan bit 
yapacak t münakaşalnndan istifade edebHiriı. 

- Böyle mi diyorlar?!.. Hariciler Aliden avnlarak Harura,.S 
- Dah~ fazla söyltiyorlarl. gittikleri zaman Ali onların pe~lndell 

Bütün cemaatleri, cemiyetleri, 

Divan bugün tıp Fakül- sindikaları, hatta resmi teşekkül-

gün geçtikçe adetleri artan ipiz- ne itiraz ederse haklı değU midir? 
ler karşısında lngiltere hftkume-
tinin ne vakte kadar muka•emet 
edeceği meselesi efklrı umumi-

- N~ dıyorla~. . . lbni Abbası göndermiş ve onlarla 111ll· 
- Dıyor~ar k.ı AH kendısıne ~~hale naakşaya girmemesini tavsiye etmiştf. 

fet edenlerı niçın bırakıp harbını te · Fakat lbni Abbas ister istemeı onla!" 
millemedi. Niçin işini bir neticeye bağ. la münakaşa etmek mecburiyetinde kal 

yeyi işgal eden bir sual nokta
tcsi reisini seçecek feri bile cani çetelerine baç ve

renlerden fazilet dersi almak 
sıdır. Yeni reislik intihabı esnasında daha 

çok tebarüz eden tıp fakültesi müder
MISIR KHEDl FONS1YELERl?\lN rislerl arasındaki ihtilafı n sebepleri-

KAZAN AN NUMARALARI nl bertafsll yazmıştık. Fakülte dün in 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç faiz· tihabat neticeı;;ini darülfünun emaneti

ll ve ikramiyeli kredi fonsiye tahville- ne bildirmiştir. Mesele bugünkü divan 
rinin bugünkü çekilişinde: içtfmaında mevzuubahs edilecek ve di· 

1886 senesinde çıkarılmış tahviller- van Tevfik Recep Beyle Süreyya Ali 
den 386.776 numara 50.000, 1903 &e· Beyden birisini tercih ederek keyfiyeti 
nesinde çıkanlmış tahvillerden 687.097 vekalete bildirecektir. Tayin hakkı Ye· 
aumara 50.000 19!!. aenesinde çıka· kAletindir. Bu münasebetle bugünkü 
~lmış tah,;nerden 25.935 numara divan içtimaının canlL hararetli olaca-

ihtiyacını, biz Asya isteplerinde 
de duymıyacak bir medeniyet 

merhalesinde idik. Yirminci asır· 
da haydut kıralları yetiştiren bir 

memleketin evladı bize yan ba· 
kamaz Çoçuklarımızı zehirJiyen, 

şerefimize saldıran bu karanlık 
maksatlı fesat yuvalarından ne 
zaman kurtulacağız ? 

Jamadı?. . .. mıştr. lbnl AbbM onlara sormqtll: 
- Bunlann hep~•. ~zel. Fakat da- - Sizin hakemler aleyhindeki itiral 

ğıtan, yıkan ben degıldım ! ]arınız nedir? .. 
Artık ordu şehre giriyordu. Onu - Meseleler vardır ki A11ah onlafl 

her evden kopan çığlıklar istikbal etti. lnsannlra bırakmıştır. İnsanlar onlara 
Bu feryatlar Aliyi uyandırmış, o da dair hükümler verirler. Fakat yine rne 
etrafına bakarak sormuştu: seleler vardır ki Allah onlara daJr olaJI 

- Bu sesler ne? hükmU bildirmiştir. Kullann bu hil· 
- (Sıfffn) de ölenlere ağlıyorlar. kümlerf tetkik etmelerineı onlar beri• 
Bir mahalleden geçilmiş ikinci bir be düşünmelerine imkln yoktur. 

mahalleye girilmişti. Orada da ayni - Fakat Kuran birçok işlerde udol 
şey. Her evden feryatlar yükseliyor. olanlann hükünı verebilecekelrini sit 

100.000 frank kazanmışlardll'. ğı tahmin ediliyor. 
Ali, kendisini karşılamağa çıkan bir ih lü;yor. 

Se~vaA tiyara: ( BitllUldlJ. 

l 



• 
ita retler 

Memur 
ismet paşanın en kuvevtli cephesi 

yapacağı işleri derhal düsturlaştırma 
81 v~ .yapacafı itin mühendisi oluver· 
mesıdır. Devlet itinde bu kadar hende· 
8~ zekl prk tarihinde görülmUt şey de 
ğildir. Şark zekası, devlet makamında 
sinsi kumaz ve siniktir. Halbu
ki ismet papda vuzuh ve ölçü hAkim 
dfr. Onan bu cephesi şarklılığa alışan· 
lar iizerlnde mütemadiyen yadırgama 
te.lrl yapıyor. Harp cephesinde böyle 
oldu. Muhallf elrl ile döitlfUrken böyle 
oldu. Devlet idaresinde böyle oldu. Son 
fırka kongresinde o, makineleri tetkik 

Daima beş kurşun ! 

Bu kadın deh mi, hilkaten cana· 
var yaratılmış bir mahluk mu? 

• 

kendisini bu hareketten menet
mitler. 

Bu hareketi üzerine zevci ka-
dım bir sıhhat yurduna kapat
mağa mecbur olmuf. Kadm bir 
müddet sonra sıhhat yurdundan 
kaçmıf eve gelmiş. Fakat yaphğı 
deliliklere karşı zevci kendisini 
dövmeğe mecbur olduğundan 

Lildeki prof csörü yaralayınca nıazisini araştı- kadm bu sefer de mahkemeye 
l'anlar hayrete düşmek t~n kendı"lerı"nı" alan1adılar gitmiş zevcini mahkum ettirme-ğe muvaffak olmuş. Mahkeme 

zevci 0 sırada yeti•erek Adriye- esnasında müddeiumumiyi silahla 
., tehdit ettiğinden memnu silah 

ni .kurtarmq, fakat Adriyen . taşımak töhmetile tevkif edilmiş. 
tehlıkeli surette yaralamış. Mah- Bu sefer kendisini muayene eden 
keme tarafeynin beratine karar üç doktor deli olmadığına hilk
vermiş bundan sonra Adnyen metmişler ve 1600 frank cezaya • 
uılanarak 1923 de Lopla isminde mahküm olmuf. 

Sabık boks 'ampiyonu vüo~ 
dunun harükulAdeliOini henüz 

mu haf az• atmakudir 

eden bir mühendis gibi bozuk civatala 
~t dsterdi: Memurdan bahsetti! Mev 

iktidara sahip olan başın bunu işa
ret etmesi, onun hendesi görüttiniln en 
~I misalidir. Bunu prkb bir devlet • 
niainden dinlemek imklm yoktur. 

diğer bir doktorla evlenmiş. Bu Bu hadiae kadını bütUn blltün 
adamdan çocuklan olmuş fakat azdırmış. Zevci aleyhine bir daha 
günün birinde büyük oğlu ölün- mahkemeye müracaat etmiş isede 
ce bu hadise asabı ıaten bozuk istediği tazminatı alamamış tek

rar asabı bozulmuş. Derken tali 
olan Madam Lopla üzerinde fU karıısına zavallı alimi çıkarmış. 
tesiri göstermiş: Çocuğu me- Şimdi bu kadın deli mi yoksa 
zardan çıkarıp görmek arzusuna hakikaten canavar bir mahlükmu? 
kapılmıt. Meıan kazıp tabutu Fransız erbabı ihtisası bu mese
dişan çıkardıfı sırada yetişenler leyi halle davet edilmektedirler. 

Şarklı için yaranın üattine bumak 
bir nevi (Hikmeti hüktimet) hatasıdır. 

lamet pqa memurdan bahsederken 
de•let reisinden daha bUytik, daha baş 
kabir kudretin sahibi oldajunu meyda 
aa koydu. ideal kuvveti, iyi ve yeni 
devlet kurmak qkı 1 

Memur makinesini, idare işini ileri 
sltUnnek için her pyden evvel yeni bir 
•eslln yetişmesini beklemek lazımdır. 
Ciimhuriyet memurlarından şik4yet i-
9n cümhurlyet neslinin memur olabil· 
meal Jbımdır. Elimizdeki malzemenin 
çofu Osmanlı imparatorluğundan dev
redllmlftir. 

Bu memur ne kadar iyi olursa olsun 
onan ruhunun bünyesini (halk için) ve 
halkın refahl ltllyen bir ruh deiildir. 

BütBn memarlanmn: toptan cilmhu 
ıtyet ruhunun timealldir dersek hata 
ederiz. 

Bu bir •erblye meselesidir. Yalnız 

memurda değil, gazetede, hocada afi 
de de böyledir. Bize düşen iş boz~k ci~ 
vatalan süratl değistirebilec:ek Yeni 
bir imalfithane yapmaktır. ' · 

Sadri Etem 

Darfllbedayl Temallleri 
Ba alq.m 

... t 21,30 da 

Bal avı 

ISTlllBUL BELEDiYE~ 

f<,ransız doktorlan fçln meraklı bir 
me\'ZU haline gelen kadın 

Bundan birkaç giln evvel 
Franıada Lil ıehrinde tanınmı 
Emraz.• asabiye mlitehasııslann! 
d!ln bır ~ok~orun muayene haae
sınde. fecı bır hadise olmuı, dok
tor bır kadın tarafından tehlikeli 

d
surette yaralanmııhr. Mesele ıu
ur: 
- Lil ıehri civanndaki kiSy· 

le~den birinin doktoru, zevcesini 
muşahede ve tedavi edil k 
M me 
uzere . ~ütebassısın kılmiğiae 
yerleştırmıf. Kadın bir müddet 
sor;~a se~best bırakılmış ise de 
hadıse L1l ve civarında b. k 
dedikoduyu mucip olmuş ırço 
. Şimdi hadise günü~e gelelim! 
ıkt.yar pederinin yanına çekilen 
kadın ogün babası ile mUtehu· 
••tın mücsaesesine Kelmif, mllte
hassız baba kızı kabul etmi...:
Kadın: ,, ..... 

- Beni tanıyor musun ? 
Diye sormut: 
- Evet.. Siz Madam y .. ıiniz. 
Cevabını alınca tabancayı çe-

N;-r uh7;;;!_ .. . , - . -
ispanya kıralı Alf ons 
tayyare düşmanı oldu 
Tayyareclllii ispanyada ya vat 

cdecckmit 1 yavaı imha 

Dempıey 

Sabık boks cihan pmpiyoaa 
Dempsey mevcudiyetin eski ha-
rikulideliğini henüz muhafaza 
etmektedir. Bundan bir kaç gtln 
evvel Dempsey sayılı yumruk 
atanlardan olduğunu bir kere 
daha is bat etmiıtir. Edvar is
minde bir boks pehlivanı Ceni 
O Did ile bir maç yapmıı: Maç
ta hakme olan Dempseyin ver
diği karan beğenmemiş, ıabık 
cihan şampiyonunu tehtit etmif, 
hatta yUzUne bir yumruk indir
mek istemiştir. Dempsey muka
belede bulunmuş, bu indirdiği 
bir direkt ile boksorU yere yu
varlamııtır. Edvard o kadar şid-

detle yere düşmuş ki iplerin altın• 
dan seyircilerin arasına kadar 
yuvarlanmıt ve derhal bayılmıştır. 

i"tiRftü .. tiftftRôft;iiô .. i 
~ Okıayıcı sevimliliği ile lükıü : 
: ve Nils Aster'in güıelliği 1 
: temıil ettikleri 1 
! SEVMEK HAKKI 1 
: muhteıem filminde alkqlamak 

1
1 i için temapkiranı I 

Komeclı 3 perde 

YasanHennpln 

~~ ~ ~~ 
1 ıııı I 
11111111 

kerek S el ateş etmiıtir. Mnte
hassız vahim surette yaralanllllf-

1 
tır. 

Bu kadın kimdir? verilen ma
lümata göre: 

: MELEK sinemasına 1 
: Kemali tehalükle koıturuyor. J 
! ilaveten: F ox jurnal, Marechal 1 
: joffer'in cenaze merasimi : 
............................. 1 

Bugün 

Adapte eden 

1 GalJp B. 

Aln yqına kadar olan çocuklar 
tiyatroya kabul olunmaz 

Kite hergı.in aut J 3den itıbaren açıktır 

Oıklldır Hele Slnemı11 
Att Napcleri mümessili Korin Grift 

Hergün gündiız 3 tc gece g da cuma 
günleri 2 de 4 tc 9 da gelecek program 
Milonlar peflnde. 

Tefrika nUllUU'au ı 34 
Yazan : •Garp cephesinde ..• müellifi 

Brik Harl• Remargue 

Harbımumi iptidasında henüz 
kızmıı. Adriyen Knder is . . 
taıırmıı. mını 
. A~riyen harpte hasta bakıcıhia 

gırmış ve yaralılara iyi bakbğın-
~:n d~a~ı Dİfan almıı. Harpten 

nra o torla yapmağa baıla-
mıı. fakat doktor bir mliddet 
'~Çince onu bırakarak evi d. 
gınden intikam almaöa ken ı· 

. Ek. • uar 
v~rmı!- ı ı •tıkının zevcesini 
bır gun yolda bekliyerek üzerin 
S el ateı etmiı. Fakat kadını: 

Kıral Alfonı bir at yanıında 
ispanya k11ahnı devirmek için 

son günlerde bir hareket zühur 
etmit ve bu hareketin baıma 
tayyare zabitleri geçmiılerdi. 
ispanya kıralı on üçOncü Alfons 
yeni neşrettirdiği bir emirnamede 
askeri tayyareciliğin badema hiç· 
bir istiklali olmamasma karar 
vermittir. Tayyareciler harbiye 
nezaretine merbut olacak ve 
aynca üniforma giymiyeceklerdir. 
Bundan bqka tayyareci olacaklar 

( Kıral melon fapkalı zatbr ) .Elhamra bir takım kayıt ve ıarta tabi 
tutulacaklar ve blk6metçe, k11ala 
ıedakatleri tasdik edilmiş o)a- Sinemasında 
cakbr. Tayyare mektepleri de M d Ch . . 
tahdit edilerek harbiye nezareti- a y rıstıan 
nin emrine verilecektir. Böylece ve 
dört tayyare parkı tanzim edile- j E A N A N G E L O 
cek ve diğer tayyareler yavaş Kırallça Aşkı 
yavaş imha olunacaklardır. Filminde 

Kıral Alfonsuo, mevkiini muha· .~-----------oln 
faza kaydile medeniyetin en mü- akıamı ıuvareslle 
him bir keıfi ile mücadeleye Pazartesi gllngü matineler 
kalkııması gtilOnç değil mi? Mt-"Y-r::: tenıilitbd1r 

za ediyordu. 
- Hiç olmazsa mualli Villi ıo;aşkın şaşkın duruyor: şına çıkıyordu ... Bu o kadar ağır olma- ta\'şan gibi şaskın, s;ışkın koşmaia 

nna emin olsam I . m yapacakJa. - Seni ölmüş biliyordum. malda beraber kışlaların kokusunu an- baslarlar. Halbuki hi7.lerden hiç kimse 
ki .. Nasıl ·· ı . - . yı konuşamıyorum Vesterholt Jakayt bir tavırla diyor dınyor. • • • • itidaJini kaybetmez. Azimkar ve sakın" 

C 
soz. erımı anlıyor musun? evap venyorum: ki: Müsamere salonunda büyük organo bir tavırla en lazım olan harekete he-

- Pek ili anhy - Daha sırası gelnıemiş.. nun hesapsız boruları parıldıyor; sağın men ten•ssül edl'riz. Yani bizi şaşırtma 
yavaş iyileşir_ ce:;u:· Zaten yavaş - Fakat.. Gazeteler böyle yazmı§tı da profesörler toplanmışlar. Müdil· maları icin kendilerini bir odaya hap. 
bunu düzeltirler.. a ar muhakkak da.. riln kürsüsü üstünde yaprakları meşine sederiz. Sonradan mukavemete g~e-

Omuzlannı y Vesterholt dudak bükerek ce,·ap ve- benziyen iki nebat vazolardan )Ükseli- riz. 
tu .. Çok ümit ve::: 1kaldı~~k sus riyor: . . yor. ~nde si)ah bir kurdel! iJe bağlan . ! te hunl_:ır bö>le adamlar ... Bir de 
ğer mümkün olsa d li gKrtUüyor. E- - Yanlış hır habermış.. lşte bu ka- mı9 bır defne çelengi sarkı)or. Du,·ar· bızı okutma,,.a kalkısı)oı·tar .. 
yin olunurdu. Y 1 fimdiye kadar ta dar.. • larda çam girlantıarı asılmış. Müdür \'iizlerine bakınca kendi vekarlana 

Yilli son haberi i . Villi baş salhyarak diyor ki: uzun redingotunu giymiş muallimler dan fedakarlık etmeğe hazır olduklan 
zimle birleşiyor Berk getırmek için bi- - insan neye inanacağını bilmiyor. hep siyah elbiseli; bu hazırlıkların hep göriilli)or. Fakat biie ne r - rctebilirler 
yaralnnmı• yar~ or man ciğerinden Ben seni kurtlar deUk de~ik etmiş bi- si hoş geldiniz m~rasimi içindir. Girip llim onlara can H'rmemis ~nları mum: 

" sı veremi tf\•J"t t . 11 d ı ilk k' · ölmüş. .. Henze am d f . ı e mış yordum. salon a top anıyoruz. sıraya ımse )a halıne sokmus; biz havatı onlardan 
rasından dola'" ··ıuu u ıkarlsındekf ya. Vesterholt samimt bir ta,·ırla ta- oturmak istemiyor. Yalnız \'illi keyfin iyi biliri1ff Bizim bilgimi~ sert kanlı 

• J • 0 nceye kada ğ ı · k 1 l · l · • ' ' kalkamıyacağını ani raya a mamhyor: ce yer eşmış ııı saç arı sa onun )arı gaddar hatta insafsız hir bilgidir Biz 
la kafasını pati t ayınca bir ku11un - Senden sonra Villi.. Merak etme zulmeti içinde bir umumhanenin kırmı onlara ders \erebiliriz. Fakat han~mis 
güzel futbol oya': ;:'1'- ·!~amızda en henden evvel hesabı verirsinM Senin gi· zı Jambası gibi panldıyor. bö) IE' hir ,nzife deruhte eder ki .. 
lülde ölmüQ• Lihien~e~ 1 ı .. ~eyer ey. bl kırmızı saçlılar cok yapmaz.. Profesörleri gözden geçiri)orum. Bu e kimi!4 adamların artık öğrenecek 

:.-' e relınce hazi • • * p f ö 1 l ' ktil 1 d. 1 · b' randa cepheye geldiğini .ki : ro es r er.. a e nazarımız< a •· erı ır e) )!Oktur. \ aktile ne idi iseler 
- Göri17oraan ! . vurulmuş.. Birdenbire h n ı ~el rfinti Mektebe giri)oruz.. lşte vaktile sa· ğer insanlardan fazla bir şeyler idiler. ) ine odurlar, H' Ö) le kalacaklar. 

m iki ktirek dar:..: ~perde yedı· luyoruz. Villi inanmaz b~~r;::~ dofru- ~h. t~neffüsünde tereyağlı ekmek ye· Çünkü he~ muaJlimle~imiz ~diler, hem :Miid lir hitabesine başlı)or. Sözler 
da fQDlar da ıittL. Uziba harap Jendi: rla ees. dağımız bahçe, işte sıraları ve kara de onlara ın~nırdık; şımdi ısc bizden ağzından ahenkli \e müzen en bir hal-
'Oç pannafı eksik 

0 

• .• - imkanı lok ... Sen misin r tahtalan Ue sınıfJarM lşte esvaphkla- daha yaş~ı bır a\·~ç a~amdırlar .. Onla de dökulüyor. İ) i bir hatip olduğu mil 
Tek ıkfl k d 

11 
klan ehni ıroeter. holt? 'ester- nn sıra sıra asılı durduğu dehlizler .. ra karşı ıstihfafkar bır samimiyet bes hakkaktır. Fakat sa f tt' - · lak 

e er ederli km•· D" O H' b" .x.· • f k b 1 b. ı· r e ıgı par rl ile ıaı.-- bJ . vu• ı- teki cevap ''erdi. ıç ır şey defiışmemış a at un ar ı- ıyoruz. özlere rnğmen nutuk k t h 
WlaA#_• ve sa t halini ınuhaf · 1 b" •1 "b" .... kü y 1 ş .. pe e oşuma a - Ta kendisi .. .Ma abe . , ze yen ır a em gı ı g?zu yor. a · . u musamere salonuna birden bire g itmiyorM Belki de içindeki parlak .as 

ç yı ... nız yarı loş dershanelerın kokusuna &· hır taarruz vaki olsa ne olur? HeDsi . . ( Bıtnıed&). 
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Memlekette V AKlT 

Hozöyükte pancar 
zi .. aatı 

~ A.sm.ailnm~~<ç:it: 

ev ütçu Mukaddes Hanım lkbsat veki..leti neşriyab
mızı nazarı dikkate aldı 

r Romanımsı hakikat , ı ~ ~ 
~ hakikatimai roman: 41 .J, 

Kaldırımda köşe m"nderinde durııt 
gibi bagdaş kuranlar arkadaşlardı 

Mev)itcç hafız: Mukaddeı~ H. 
25 yaşında idi, mevlitçi hafız 
MukaddesH.m iri, fakat mütenasip 
bir vücudu vardı , sanki elbisesi-

nin içinde iki canlı hayvan saklı 
imiş gibi titrek bir göğsü vardı .. 

Mevlitçi Mukaddes hanımın; et

rafı mor çürüklü baygın gözleri 
vardı. Mevlitçi Mukaddes hanı
mın kırmızı etli dudakları vardı. 

Ve nefis te bir sesi vardı. Mev
litçi Mukaddes hanım evlidi .• 

65 lik bir kocası vardı. 

Mevlitçi hafız Mukaddes ha
nımın babası müezzin Salih Ef. 

kızını 15 ine basar basmaz evvela 

bir hatim indirtmiş, Te ondan 
sonra da o zaman 55 yaşında 
olan ağniyadan Nurullah Ef. ye 
tenkih etmişti. 

Mukaddes hanımın bir mevlit 
okuyuşu, bir gazel söyleyişi var
dı ki kıvrak sesi bütün mahalle 
delikanJıJarını çilelerden çıkartır
dı .. 

Mukaddes hanım hergece ya 
mc.-vlide, ya bir sünnet düğününe, 

ya bir kına gecesine, yahut hani 

şöyle bir yapılıveren hususi eğ
lencelere çağrırlardı.. Genç ka

dının meclisine doyum olmazdı .. 

Kendisine uzatılan rakı kadehle

rini geri çevirmez, beyaz dişleri 

arasında mezesını çiğnedikten 

sonra küçük dini çenesinin ya
nına koyar, gazeline başlardı. 

Bazı geceler ortalıktan sır 
olur, geç vakit eve dönerdi. 

Böyle gecelerde anahtarla kapıyı 

açıp içeriye girdiği zaman ayak
larının ucuna basa basa ilerlerdi, 

eğer tahtaların gıcırtısından ko

cası uyanırsa vereceği iki cevap 
vardı •• Ya: 

- ••. Filanca hanımda mevlit 
vardı.. derdi. Yahut: 

- •.• Filanca hanımda aşır 
okudum.. diye cevap verirdi .. 

Mevlit ve aşır.. işte Nurullah 

efendinin geç vak'.tlere kadar 

soğuk yatağında yapayalnız pi-

neklediği geceler zevcesinden al

dığı cevap bu idi ..• 

Hafız H. bu Mevlit veya aşır

lardan biraz başı dumanlı, göz

leri süzük ve neşeli, fakat ek

seriya çok yorgun gelir. Derhal 

yatağa girip mışıl, mışıl uyurdu. 

işte size mevlitci hafız Mukad

des hanımı takdim ettim, şimdi 
gelelim asıl vak'aya ... 

Kapı çat çat vuruldu. Nurul

lah efendi pencereyi sürdü. Tak

keli başını dışarı çıkarıp aşağıya 

baktı.. Her gece gelenler!. Yani 

hafız hanımın arkadaşları.. Elle

rinde fenerlerile Mukaddesi al

mağa gelmişler... Bu, dört sene

evvel pek genç yaşında dul ka

lan Saide hanım, gene pek genç 

yaşında dul kalan Fethiye hamm, 

gene pek genç yaşında dul ka

lan Şekibe hanım... Mahallede 

en ziyade horustan kaçanı, en 

ziyade kapalı gezeni bu üç taze 
olduğu halde ne hikmetse onla-

rın hakkında söylenmedik söz, ya

pılmadık dedikodu kalmıyordu. 

Mahallede onlann ismini üç dul-

lar koymuşlardı .. 1 te Nurullah bey 
bu ırz ehli tazeler için bu ka
dar dedikodu yapılmasına hayret 

ediyordu.. Hafız hanımın en iyi 
arkadafı da üç dullarda. 

Mukaddes H. hemen aşağıya 
koştu. Dört kadının sesleri bir
birine lrarışarak yukarıya Nurul
lah efendinin kulağına kadar 
geliyordu. 

- Ya demek mevlit var bu 
gece. 

- Ya!! .. 

- Haydi çabuk hazırlan. 
Mukaddes H. hemen çarŞaf

landı. Giderken Nurullah Ef. 
ona sıkı sıkı tenbih etti : 

Geç kalma Mukaddes .• 
Yoksa karıımam... Mukaddes 
gittikten sonra bir türlü Nurullah 

mollayı uyku almadı.. Saat 
epeyce ilerlediği halde hala 
hafız-ona öyle derdi-meydanda 

yoktu. Pencerede oturup karısını 
beklemeğe başladı. Nihayet gece 

Boz yük muhabirimizden: 
Birkaç ~enedenberi Usşak ~eker fab 

rikasma yetiştirilmekte olan pancarcı· 
lığın bu sene bu mıntakalarda tekrar Gazetede, telefon çaldı: - Kalk, dedi ~nire, Kadıköruııe 
yetiştirilmesine bir nihayet verildiği Şeyh Memduhtu: vapurunu kaçıracağız. utıo' 
hakkındaki fabrikanın gönderdiği bir _ Bu ak:.am \'aniköyüne gidiyoruz. Mahmut onları daha fazla t 
emre karşı birkaç hafta en-el muhte· _ Ne rnr? Ye: 011d 
rem gnzetemiz (V AKIT) le yaptığımız - Haydi siz gidiniz, diye g - \'amık ziyafet ''eriyor. 
nesriyat İktisat vekaletince derhal na- di. ,; za;r dikkate alınmış 'e bu hususta - ~eki. Kimler var~ • . .1 - Şimdi ne yapacaksınız? di~i· 
takibat yaptırıldığı anlaşılmıştır. - 'anlı, Server Iledı, ::'\ ecıp, Mes - dum. İkisi de olmuşlardı, Ye keli 

Bozyük gerek ~imendifer ve gerek· ut Cemil Ye Beyza hanım. birlerince (filmi) koparmışlardı· 1 
·e orta Anadoluya uzayan şosenin Ü· Beyza hanımı tanırmrsınız? Tanı- - Uykumuz var, para narll

1118 

zerinde kain bulunmakla milli harpte maz!'anız tanıyanlara sorunuz. Pek ne ı:-,o kuruş. 
Bozyük cephedeki ,·atandaşlara elin· fis bir seydir. Onu tanıyanlara içgi. - Bizde de yok. _.ıi 
den geldiği kadar hizmet eden biı" yer· • "l k " k t . t B h Hakikatte bizde bir miktar r. . . a:. ı ve uy u eı ır e mez. eyza anı· ... 
dır. En sonra memleketlerı bastan ba· .. vardı. Fakat Bevzayı bulup ot0

•" 

şa yanmıştır. Bozöyüklüler vatanları mın agu;:;una duşenler o~dan ayrıl~- Je Bebeğe, o~ada~ da Vaniköyilne d 
uğrunda mahvolan evlerini az zaman mazlar. Aynı zamanda hır çok aşıgı cektik. Bu sel,epten ... 
zarfı~~a ih~·aya muvaffak. oldular fa vardır. Fakat hiç biri diğerini kıskan· Şeyh meseleyi halletti. onlatl ~ 
kat dıger cıhetten de hepsı borçlandı· maz, onu herkes ayni derecede ~ever. dırıp kollanria girdik ye Galatas' 
lar. Hal~. ~~r t.~~~ftan çiftç~lik diğer ta Greta Garbo bile Beyza Hanıma aşık· hamamına götürüp, pazarlık ede 
ratfan tutunculuk yapmaga başladı· tır. ,·atırdık. 
Jar. Çok gecmedi nkaletçe tütün yetiş ı;:ı 1 \T 'k" .. . 'k D . ~ c-. 1 r g"n ııs; . k b • t k 

1 
d d'ld' .:JOn vapur a anı oyune gıttı ·. e ._.onrn, ;::-a omono u arama " ti 

tçı~fme. 1· hu mı~la ·a al~ hah me
1
ne 1 tı. niz kenannda bir bahce (a giorno) ten dık. Nereye tıkılmı:.b?. Bir türlU 

ı t"ı er u yeıs e ma ı u ran arın e • 1 d k c. h > • d'I . b" d v f k J 'lnll)'Or U ~ey • siri altında kınanırken Uş~ak şeker vır e 1 mış Ye ır çar aga so ra ·uru • · ':. · v • ~ 
yarısmdan sonra sokağın başında fabrika~ına pancar yeti);tirmek mesele muştu. Saat 10 sularında mehtap çık· . - Sonra'. eve ugrayalım belk• 
sekiz gölge peyda oldu. Bunla- si ortaya rıktı. Çiftçilerimiz artık bir tı, Boğazın bu kuytu, loş, ~essiz ı-ahi· ıle bernherdır. . diJ 

d d k d d 
· > ı · · ( Bıtenıe 

rın dördü erkek, ör Ü a an ı. az olsun nefes almağa başlamışlardı. ınde flu hır gece ba:;;ladı. ~ 
lkiıer ikiıer tabur olmuşlardı. Yıld_an yıla _halk p~n.car zeriyatına_ e· Mes'ut Cemil çaldı, dinledik. 1'ec!p Bu yobazda kirn ? 
Gözlerini açarak dikkatli dikkatli ~e~uyet ':~~ıyor, gıttıkçe pancarcıhgın ''Akıl adalarını,, okudu, dinledik. Vnn· . . tr• 
b k k d d b

. . . k ıhtıva ettıgı malUmatı kavradıkça pan· h renesans devrini inkar etti, dinledik. Kırklarelırıde ce bır maık 
a tı, a ınlar an ınsı arısı, carlar daha 7.iyade dolgun ,.e büyük r • • h t - · 

··b·· ·· ·· d d il K Ü . . Şey l\femduh Oskar \ ayldın (her ın- ,ey urem Ş J\ 
o ur uçu e u ar.. arısının yetişiyordu. ç sene zarfında çıftçıle· . . (Edirne Postası) S::ın günlerde 
yanındaki erkeği de tanıyordu: rimizin bu husustaki malUmatları ye sanda bır parça kadın ve hır parça ela 1 r 1 1 . .. ·ı d'I • en bir ~s 

k N kk At il h Ef 
· bundan cüz'i bile olsa edilen istifade· erkek kadı vardır) nazasiyesini müda- are ınc e 

11
!: umı e _' mıy 1.ısdl 

omşusu a a• au a • nın f ıt· d' 1 d'k se mevdana cıkarıldı,."ını yazma" 
Y 1 b' · · d h ld B t aa e ı ın e ı · " · 

h l
A "l S 1. 1 er ır an ıçın e ma ,.o u. u mm a· • · B h b .. 1• 'ki' ,. :Nut'e ay az og u e ım... n d B h u ·t ere gogre Hı ıceıı 

kalarda pancar yeti!:tirilmesinin men'i u esna a eyza anımın aramız· . . . .. . cıt 
E · b" ·1 · d M k dd ı; v • • ı mınde hır adam bazı koylerı g vın ıraz ı ersın e u a es çiftçinin üzerinde fena tesirler bırak· dan lrnyboldugunu farketmemıştık. ~ . • • .. _ mi ,-t 

t ıd ht k B 
·· k '' ı·· .. ı· d b 1 Vanlı· halka hır tal\ım dualar ogret Ş 

gurup an ayrı ı, ana arını çı a- tı. ugun oy unun e ın e u unan en · _ .. .. . .. rıstıl 
rıp kapıyı açtı.. lçeı-iye girdi.. alft buğdayın kilesi geçen sene üç dört - Eğer, dedi, biz gençler-Vanlı :'>8 gızla:rn.a tukurerek .eyh~ık ~~1?tıcr 

1
. ·k b • 140 k d'' vermıştır. Bu adam bırçoı{ murı 

Nurullah efendinin içersine bir '.~a ı ·en u sene azamı uruşa uş yaşındadır - bu akşam Beyzayı hula yeti~tirmiş \'e hatta füwakh hİİYiı 
k t d.. .. l" tu. mazsak bu memlekette san'at öldü de· . . .,."zli t. 

ur uşmuş u. Bir taarftan zahire piyasasının düş mektir 18 yaşmda hır gence ga) et ~ı . iıt' 
Fakat karısından şüphe etmek k'' ı····· d·~ ta ft d t"t·· c··ı··k · natta bulunduktan sonra kcndıS .. ı un ugu ıgcr ra an a u un u u · r • • • f ~ F 

o melek gibi dindar, hafız, ka- le beraber pancarcı lığın men'i çiftçile· 'amık hır tekh te bulundu: rikliceye götürmek istemi~tir'. ~il~ 
h d k n·m·ızi ~u··nden ..,.,ne borçlandın,·or. - Muhakkak Bcyz. ayı bulmalıyız. h 1 ö,; lir.de de bu adamın te~vıkrle 

mil karısından şüp eye üşme ~ e;u ,, 
Bu mümbit arazinin yalnız zahireye Onsuz sabahı edemeyız . .Arayalım. am p-_ -· kl;rı 

aklına gelmiyordu... Karısı '-'U- d'I . b ki v• h b' d d - .1 k 1 1. .k. Dogum ve -"adın hastalı 
J Iıasre ı me ı u topra · arın verecegı ma, ep ır en egı , ura ce .e ım, ı 1 "t h 

karıya çıkarken bir iskemleye · mu e assısı semereleri göz göre göre istememek· kişi bu işi halleder. Ben onu nerede Doktor 
çarptı, sonra sallana sallana ma- tir. Vekaletçe gerek tütüncülük Ye ge- bulacağımızı biliyorum. I-Iüsey· n N aşit 
saya yaklaştı : rct:~c .. pancarcılr.ğın b.ir an cnel i_hyası Razı olduk. Jütra Şe.} h l\lemduhhı ~ 

_ Hararetten yanıyorum. na musaade edılmcsı bu kuvvetlı top· beni tayin etmisti. Türbe, eski Hilaliahmer birıB 
D k 

rakların istediği bir haktır. \'amı' ' •, ı> No. 10 Tel. Istanbul: 262?. 
iye çaprazlama ırmm "' E-~~~~;--..-;.r.W.U~~--~~"'l Demircizade Ali Riza r... / 1 

bayrak resimleri olan yeşil - O, dedi, şansımız \'armış, ikisi de,._.,..,_---------~ 

bardaktan su boşaltırken testiyi Ticare!_ a~d_,!_: erbap .. 
elinden düşürüp kırdı... Sonra Ticaret odala!J Şeyh Memduh la bakıştık: 
gene iki yana y alpahyarak yü-

rürken az daha konsolun ayna
sını devirecekti ... Nurullah molla: 

- Neye bu kadar geciktin? .• 
Diyecek oldu... Mukaddes bitap 
bir halde yatarken ilave etti • 

- Selimlerde aıır okudum ... .. 
· Nurullah molla bir gece saba

ha kadar karısını boş yere bek
ledi.. Şafak söktü, hatta vakit 

öğleye yaklaştı, Mukaddes orta
lıklarda yoktu... Nihayet Nurul

lah molla bir işini t~sviye için 

evkafa gitmeğe hazırlanırken 
nazenin sökün etti... Yüzü sarar-

mıştı, gözlerinin altları halka 
halka mordu. Tam gerdanında 
simsiyah bir çürük vardı.. Nu
rullah molla : 

- Hiç bu kadar geç kalma
mıştm, dün bütün gece nerelerde 
kaldın .• 

Mukaddes her zaman olduğu 
gibi halsiz, kendisini yatağa atb: 

- Evet, dedi, hiç bu kadar 
geç kalmadım.. Ötekiler ya Mev
litti ya Aşırdı.. Bu sefer saba
ha kadar Selimlerde hatim in
dirdim.. Ama ne yoruldum, ne 
yoruldum sorma .• 

Böyle söyliyerek etrafı mor 
gözlerini sUzdü, kocasına sırtını 

dönüp mışıl mıııl uyumağa baş
ladı. 

Sadrı Etem 

- Onu, dedim, buralarda bulam::ı 
N2sıl ikraz v~ istıkraz yız, muhakkak BeyoğJuna çılmcağız. 

yapabilirler ? - Öyle, amma nasıl g-ideriz?. 
Ticaret odası meclisi bugün topla· - Vamığın sandalile Bebeje, ora· 

narak geçen celselerde tamamlanamı· dan otomobille yukarı. 
yan işleri görüşecek, hu arada bilhas· 1, k' S d 1 k kh d k ' . . . e ı. an a ı ayı ane en eı ·ar· 
sa ge~enlerde yapılan bır gızlı celsede ~ . • . . 
uzun münakaşalara sebep olan, ticaret dık. Bogazın sularını, ılık hır nur gıbı, 
odalarının lktısat Vekaletinin muva· yakamozlar bırakan küreklerle itercl 
fakati olmadan ikraz ve istikr.ızda bu· kar:.ı sahile aktık. Bir otomobille Be
lunamıyacağr mesele ini halletmeğe yoğluna geldik. Saat 12 olmuş, herkes 
çalışacaktır. sinemalardan çıkıyordu. 

Zahire ve Ticeret borsrsı Beyzayı ancak, şu bizim meşhur Sa 
nizamnamesi değiftirilecek lomonof ,·asıtasile bulabilecektik. 
İstanbul ti~a.ret Y~ zahir~ bor~a~~- Onu, caddede araya araya indik. 

nın muameleı:ıını genışletmesı ve bugu· ,1, 0 . b' .1 • · 
k d h 

· t 
1 

t 
1 

b am peıanın ıraz ı ersını ge~me· 
ne ·a ar arıç e a ınıp sa ı an azı . . . _ 
mahsullerin de borsada muamele maştık kı caddede, kaldırtma bat da: 
görmesi hakkında Ankara ziraat kon· kurmuş dört kişi nazarı C:ikkatimizi 
gresinde bir temennide bulunulmuş- celbetti. Bunlar bir deYir masa"• et· 
tu. rafında oturmuş gibi halka olmuı>lnl' 

lktısat Vekaleti bu arzuyu kabul et· ve sigara içiyorlardı. Üstleı; basları ! 
tiğinden borsa nizamnamesi bu· . . 

.. d v. t• .
1 

k b ti t·· temızdı, gelen geçen onlara tuahf tu· 
na gore egış ın ece , u sure e u· 
tünlerimiz de burada muamele göre· haf bakıyordu. 
cektir. Biraz yaklaşınca kim olduklarını 

lzrr.ir ve üzüm ihracatı hayretle tanıdım. 
Kaldırımda köşe minderinde gibi o· 

18 kanunsani Pllzıır 9~ 
1 

L 

1 ):ıhilrfe 

1 ıy:ığı Kuru~ 15(, 

3 • 400 800 

h 
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• 
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eu geceki Ay 

, .. cı' 
Gunt~ın aotuşu . 7,22 - batı~ı / ----Namaz vakitleri ,, 
<:aba~ CAle ikini• Akfam Yato• lll'~Q 

55:" 12.24 1453 1;" ;" 111~ 
1 

Radvo: 
Bu akşam lstaıibuld!s 

Sa:ıt çckizdcn ona kadar ıılıı[\l 
f:ı~ıl. ./ 

Sinemalar : 



nasıl eser ? 
" Tabab.:tımizi tenzih i n Fakülte r.yasetı 

ile Müderris Talha ve Rasim Ali Beyleri 
müdafaaya davet ederim!,, 

"lıtanbul Darlilflinunana muh
tu ilmi telifat btltçeainden bir 
Fizyolijf kitabmın tabedilmekte 
olduianu iki seneden beri ifiti· 
yorduk. Geçeo hafta bu kitabın 
iki Dç formuma girdik. latan
bul DaıtJfaaanun-. Tıp Fa
lllteai Kllliyab, Fmyoloji (Plıy• 
.-ıap) •• •• bmfhfile ve 
Ta; Falr.alteeiDcle Fiqoloji mll-
.t.r.w Dr. Talha •e Tılthl kimya 
IDUallimi Dr. Rulm Ali leylerin 
İlimlerile çakan ldtalnn bu tlç 
forma.mm bende ika ettiif te
mrin derin bit lulmtjı haJll ve 
ha)retle k&l'Jflk bir teullften 
ibaret old.._u ltinf ederim. 

~ lark ..- enel bile 
Molctebi T...,, haahumın 
................. olan 
dWI lcitapı.n ...... biylesine 
teaadlf eC:lif.-& Kelheler üze
riade itfealr, biyn ve ifade 
tel»~D raptM it'aa edilil' ve bil
laaua fı~ ~M umumiyesine 
Ye diflii• anechlecek olan 
:•••·--klrmetia itdaa edi
lirM.«wk 'lene IODlaulcfa altında 
iltlııi bir 8mrlhnh fdtliji bu 
W.n mO de ae Wlytik 
~lild r;wıa1«1•r• 

Yızın : Kemel Cenap 
tomilerile yekc:literinden tefrik 
olunur. 

Sahife 7 • Zevilbayatta bugln 
uzuvlann vazife yapmuımn ze
vilhayat aubatance'mn kimyevi 
terkibiaia bir neticeli olduğuna 
umumi bir meyil vardır. 

Sahife 3 • Hayvan ve nebat 
gibi hayattlll' eÇllllll hareket 
eder, bizim gibi harici tesirlere 
kartı reaction ,a.terir veya 
bByllr • gibıden gllne ağaçlar bibi 
uzar,... ( Aiaçlar gibi uza
mald-• -K. C) 

Sahife 8 • Bize eÇ1Bmı tabliye 
~diuo~ble .olan buudiin ua prin
e1pe clinamıque İDleparable ile 
birleşmeıiJe te,ekkül etmif, kuv
vet, kudret ikaa etmiş bir tekil 
arzecliyor • 

Sahife 10 - M. Curie tuafaa
dan keıfedilen bazı milbl . 
göterdiği nisbetten mlibim o:: 
radio - activite ehemmiyetli bir 
surette Energie tabassOIO, ayni 
zamanda rabio - active ~addenin 
zayl ol~ğu zannolunuyor. 

Sahife 39 • LipoidJer hOcreyi 
terkip ec!en anamdan bi • • 
t •-·ı naı et•• ettiğinden her nesce has 
spuifiteyi temin etmel( . • 
a ·ıd· ıçna m r. 

Kıymetli bir mual
lim kaybettik 
Yazan: Şadettin Ntlzhet. 

Ereokay ~ lisesi coğrafya 
muallimi Şeıefettin B. peqembe 
ıeceai vefat etti. 

Genç ve kı,'l'.metli muallim, 
uzun mtld
det Anadolu· 
DUD muhtelif 
1erlerinde tarih 
ve coğrafya mu
allimlijinde bu
lunmUf, ahliki
le, maltmatile 
kendiaini h.
kae sevdir-

Brlyan Avrupa medenlyeffnl • 
mak için blrlcımefi tavalye e 

Sinyor Grandi , 
mesaiye iıtirakini istiyor 

Cenene, 16 (A.A) - M. Bri
and saat 11,SO da Avrupa birli· 
fi hakkmda tetkikata memur 
komiayonan kDfat rUmiDi icra 
etmiftir. Salon, lebalep dolu idi. 
27 deYlet m&meuilleri bulunu• 
yordu. M. Briand, bir natuk Irat 
ederek, blttla AmıpalQll ikba· 
diyabmn maruz balundutu teh
likeye ifaret etmiftir. Mumaileyh 
bitin hGlriUnetleri )'&l&mak için 
birletmefe davet etmİf ve onla· 
nn Avrupa medeniyetini muha
faza etmek b111U11111da mtltesani· 
den mes'ul olcluldanm dylemir
tir. A~ ıullatba muhafUJl• 
eını samimi 111rette arzu edenle
rin bGanll niyet sahihi olmalan 
l&zundır. Yol uzundur ve tedbi
re, uule ihtiyaç vardır. Her mil
let, beynelmilel mlinuebattaki 
ıerginliğin izalesi hususunda he
men ve ıebatklrane bir surette 
çahımakla bu ifl teshil etmek 
mecburiyetiaiedir. Fransa, Av
rapamn menfeati namına icap 
eden ,eyleri azimkirane bir su
rette yapmıştır. Frauamn yap
taklarının faideden hali olmıya• 
cağını ilmit ediyorum. 

"''ft""T'"""""""' 
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metni ca mazn r nda 

, 
ararnamen n 

r e üş .. nd "iler, 
yaptılar? 

nJarı a.dalet huz 
tÜst taralı 1 inci aayıhamızdaj - Bunlar bizimle herab~r teldıir ge-lnileri l<at'iyen tanrımı;.~ 

~ B~~lar Paşa. kö:·un~ geldikleri \'a- tirdiler, zikrettiler. !:ır ~ibi cani a~~ml.~rla t:ını~~;I>'' 
ı.ıt sızın evde mı mısnfır oldular? Bundan sonra reis: ımlmn yoktur. Ku!·sulerde yazed ~tt 

- Hayır, bunlar bizim analık Ru· _ Bozalan köylüler! ayağa kalksın, mchti yoktur diye lıütiin örÜillce ·r. 
ldyenin evinde misafir olmuşlra. Ken- dedi \'e maznunlara sordu: kafalara telkin at yapan im Snffettl 
dileile dargın olduğum için yanlarına - Bunların hangisi ıo:ize iştirak et· Ve hu Saffet ki bütün vaizlerile tıal~ Divanı harpte o 

vesikayı aynen 
unan tarihi 

dcrcediyoruz 
'"'İtmedim. ti? tenvir etmistir. 

Ueis (Canilere teveccüh ederek) - · . :. - l1'S~ 
S

. b . d . 
1 

d .. '> Hasanlarla Mhemet, hu ışte tanı- Bu esnada Mehmet nyaga ıca 
ızC 1.1~1un evEın e lımı yeme~ dye ınızk. dıkları adamla n gösterdiler. söyledi: . 

D" r.-ı h b' . . n· . anı r - ,·et unun C\'ln e yeme. . . ıerıll' 
un encmen mu a ınmız, ırn- uretle cınayet hareketine filen iştirak . d'k S 1. . 1. 1 . . e\·ı·ne Badehu reis Fatmaya hitap etti: - Madem ki öyledir niye vaız . ,1 

11 h t k 1 .. d" .•. . )e ı • onra .. aın va ıc esının . 1ıırı 1 arp e 0 unan rnrarname suretını e ıldıgı sabıttir. · · - Kızım! Sen ne gördün anlat! de hunJan düzeltmedin ve hizı ze 
aynen gönderilmişti K b'ft · b k · d" gıttık. . 

. . · u 1 a),n aşı esıl ıkten sonra, va- Rcı"s (Rukiveve) - Bunlar senin e· - Ben Manisa'-·a sütrü l\lchmcdin dın. ,. 
Haınlerın nele dü ·· d .. kl · · · t 1 h"k. J J J :ı. ~· 

1 
r . şu~ u ennı. zıye e as cer a ·ım olmuş \'e yapılan "ine nasıl geldiler? karısı Kizbanın e"ine gittim. Bunlar Bu esnada reis nalıncı Has.'!.na • 

ne ~r yaptıklarını _h~rer .bırer tesblt a~eş ite üç ~lehmet öJrnü*' iki Hasan Rukiye.._ Aka<;m üzeri mehti gele- gelmişler; fal-at ben uykuda idim. Ne du: 
ve ızah eden bu tarıhı vesıkayı aynen fırar eylemış, Mehmet Emin de yara • . f' n· ·· .. t .. l l · · b"l · ht' ~ftll' d d. 

1 1 
:> • rek: (Ana yanımda mısa ır var. ın goruş u \ erım ı mıyorum. - Sen Saffet hocadan me 1 

uce ıyoruz: ı o arak elde edilmi-:tir Bunların . . 'h d .d - . ) d d. Eli · d I' · ·ı .1 k .. .. ·· ·· J"t. "Tü ki .. h . . . • T .. k :t • 1çın cı a a gı e<'egız e ı. erın e \eıs canı ere soruu: mede me tup goturmuşsun an ... 
. . r ~·e cum urıy~tı. ve te:;kıl~tıl tr c~z.a kanununun 146 ?ncı madde- silah ve yanlarında da bir köpek rnrdr. Menemene girip namaz kılarak ca· - Ben Menemen pazarına getnıit 

e.sabsı;te. t•anunun.ukl t~gyır ve tebdıl~I mucıbınce muha~emeJerı lazım~ır. Reis (Süstü l\fehmedin damadına) miden çıktığınız zaman öni.inüze düşen tim Saffet hoca beni gördü ve bir tel" 
ce ren ıç ısl\r ettı erı anla ılnn l\tnnı- - Şeyh Esat, oglu Mehmet Alı Jaz .:::<·· 1 b 1 d t d '> kinıdi'> d fre! 

l ht. l\t h . c· . . . h . • - ~oy e un arı ner en anı ın. . h . - ·d Cebin<len bir e sa ı me ı c met Alı, ırıltı Alı oğ- .Me met Ah, manifaturacı Osman şeyh .·• .·· k" k h. d a )ere çngn ı. 
9 
~ 

lu Hasan nal c -1 H 1 .. ·ırk d • - Paşa ko) un de ı a 'e en. .Nalıncı Haasn orada bulunan Cu· çı·lkrdı ve bir şeyler yazdı zarfl·) 
' ın 1 og u asa~, ça ur ''e murı 1 

- propagan ası yaptıkları ,.e Burada l\lehmet .Emin ayağa kalk-l maibalah Ramizi göstermi!';tir. Ve sö· ' . · hilled' 
Gğlu soban Ramazan, kahvecı l\Iusta- bu hususta teşkilat vlicuda getirdik le- t . U d . . . :. verdı ve bu mektubu mchtı l\le ... Uf 
fa La) h il . d h 1 d" ... b 1 .. . ı. z ne c~am ederek. ··ı·· ... 1 d' ı> d gotur , apaşa ına a esın en e e ıye n ıçın un ar rnuşevvık şeyh Esadın p d d" b 1 .. .. k k go urmC'mı soy e ı. >en e 

ı . . - aşam e ı un ar orumce a- Bı'z Menemene 17eldı'g··ım·z zaman · su yo cusu topçu Hasan .Manısanın nezdınde ,.e namına içtimala .. t k .. .. - r. 1 ' verdım. 
. . .. .. . • _ • r )ap 1 • falı adamlar yalan soyluyorlar. Hep· ht' b - d . y h ı B t , t ~· 

Keçılı koyunden Hımmet oglu Süley- Jarı, şeyh Esadın, l:lamidin biri Se· . . • . me 1 agır 1• a u urasını anı)an Reis (Mehmet Emine) - Saffc 
A 1 h )1 · d .. 11 b' · 1, sı bızımle heraherdıler. yok mu? Biz sokaktan geçerken hoca 

man, rap a an ma a esın en Huse-

1 

m, ırı >Urhanettin isminde iki oğ- R . (I" 1 -1 ) K'" de kar . . cayı nerden tanıdın? 
yi Ar M ı ı · ğl f ·ı ld ı Id • eıs ~acı smaı e - oy :ı: Saffet Efendı ıle kar<ııhştık ııı' 
rı: ·ı ı, M ~; ~ma ~ o' u ı smaı' G: gu lo ~gu~~ \'etbu~Ja~dın A_rahistandan gün kaldılar? ? Mehti Mehmet S~ffet h~camn ar- - Saffet hocanın bağında benfıııı41 

og u us a n, sınan mrısı ve ı- e ere sa ~ana ı )enı en ıhya edecek· B .. K d"le ·ne iki defa •. . - . ile olarak çalışırken hoca Saffete e 
ritU Mehmedin kain validesi Rukiye !eri, şapkaların lmlkarak . f . - ~~ ~u~: en 1 rı kasından durması ı~ın bagırdı. nız de . . . A .. d• . . . I . . yerıen es sofra gotürdum. arknsında k ·tuk F kat h <l:ı henı hadıslerle ıkna ederek bana 5"'' 
Manısadn muhtehf \'esılelerle toplan- lerın tekrar gıyileceğini ·ıe · ·· k . .. . n °~ · a u esna . . . di>'' 
m d ı t . 1 d. b. t k t JI . ı rı - surere Reıs (Ilozalanh Huseyıne) - Sen Saffet b\lca evinden ireri girmh•ti. bır ş:ı.ln ruhu ,·ar hunu tashıh et 

ış ua ar e mış er ır. ır a ım e cınatta bulundugu nalın· 1• 1 d . . k" r · d k' ·ıahlar ::ı: ) dıft 
llk isyan neticesinde yapılan tahki- cı Hasanın laz İsmaUi E t ğl vun ar~ ~mışsı~ . 1 e ınız e 1 51 Reis Paşa Saffet hocaya bunları ta zehirledi. Ben hunun narına yaıt 

• · n, .sa o u nz Gıdinız Emıralem kalakolunu ba- t d - d d d" 
kata göre şekli hükumeti tağyir husu· Mehmet Alinin ifadelerinden 3 ı 1 · . · • nıyıp anıma ıgını sor u: e ı. 

. . n aşı • ~ınız ,.e Jandarmaların sıl!thını alın. M.. d d · 1.ı •· f ·1 · ı · l\f ı t s ffat 110' sonda dın esasına ıstinnt ederek Mene- mış olduğundan ceza ka 146 . • . , - usaa e e ersenız er ... t sı an- Reıs - Mc ıtı c ıme , • a 

1 

nununun Maznun bunu ınkar ettı. 'e ken· ı ta d' · k .. b ı d · · -> 
mende yapılan hareketin merkezinin rncı maddesinin ikinci fıkrası mucibin· d .. i t k . tı· b" ııı.d 1_ a yun ıyere soze aş a r · ca ıle nasıl tanı;;tılar · ffet 
M • _ ısın n va anın t) em ı ır ev i:I ı o B d . ·ı. t• t B 1 ç ı·k· ·· d ~ıı anısada olduırunu göstermiştir. nu ce muhakemeleri. _ .. . n .. . . - en enı:r. ı anı meşru ıyet en e- - un arı eş ı ·ır camım e ..... 
i . . . 1 dugunu soyledı. unun uzerıne reıs 1 ta .h k ltt•h d t kk" h . 1 · • d. 1 k .. rduırı-sımlerı sayılan kımscler, Manisndn - Giritli Ali H ü~e.} in, çakır Rama • . . . • h .. k. t "hb t ve rı e arı şan ı a ı era · ·ı ce- ocanın '"aız erını ın er ·en go dİ 

_ bu hadıscyı nıçın u ume e ı ar e me . ı· . t• t . . t• k 1 . . 1111 ve dvarında fnalıyetlerine devam ede- znn, terzi Talat, Hüseyin Ali Him- . _. . k .1 tt• mıye ıne ın ısap e mış, ır ıcaın yı ı · 'Bilahare Jazef ismınde hır ya 
k f • . 1 _ ' dıgını sorara · maznunu ı azm e ı. . . 1 b" d . ·rııd' 

re e kar etrafında bır takım flra top- met oglu Süleyman cavu~un bu fili l\t••t 1 "be Ahd.'lk d. ması ısın sa ı:.mrş ır a amım. de ifadede bulundu. Ve bırçol;: ı . 1 .. ~ :.' u ea cı n u ·a ır, sorguya . 
lamak suretıle harel;:ete karar vermiş- mevlm file koymak irin tatlıcı Süley- 1 .1 1. C .1 • İ '\' . de go .. r - Sorduğum me\'ZU ba~kadır. !erinde yalan söyledı. 
J d. llı h . 1\f h . . . . . J. çeiı c ı. anı erı smaı ın evın · .. .. ..• sol 
er ır. .u e tı e medın başlıca ısh- mamanın nezdınde ıçtımalar altteyle- d .. ;... .. .. 1 di. fakat nalıncı Hasan Maznun - Musaade buyurunu1., Müteakiben muhakeme ogleden 

nat ettiği. ş~yh Esat ,.e o•rlu l\f~hmet. >:-· dikleri. \'e . altı serserini faaliyete b:gi~~a~·:Yr:dd,etti: hepsini .anlatayım, diyerek, ı:ıözüne ele- ra saat 2 ye talik edildi. 
JI efendıdır. Bunlar, m:.kşıbcndılık Se\•kettıklerı ~IU§ıldığı cibetJe, l\feh uwmıır.uıunuımıımnıımıınaammmıııl!Dınu ıııaııııuııını""'"IBlll'mııımnımmw \'am ettı: O<? leden sonra ~aat 2 de mahkeııı' 
tarikati mensubu olan nalıncı Hasan met Eminin, Ali oğlu Hasanın, na· tihakı tahakkuk eyJcdiğinden G4 üncü - Yanyaya beni gönderdiler. Bila· basl;dı. Bozalanlıların duru~malstl 
nsıtasiJe mchtiyi tahrik etmişlerdir. , hncı Hnsan, Murat ve sairenin ifade- maddenin 3 üncü fıkrasının deJaletile hare Balkan harbinde Kemalettin Sa- s ld . ·ı: . t 70 k. · ı· ;di. ~ 
B ln h k t" r . hl··· 1 .· J b .. dd . 3 .. .. f k . • . yapı ı " ı a\C en ışı ge ırı O' 
u~~~ınt are e ı! \uranın .a •·•.~ı- 1 eııy e su ut .. bu~~uş ' 'c turk ceza ka· 1~6 ıncı ma enı~ uncu ı rası mucı- mı Paşanın ve gaır zevatın yanında nemenlilerden hepsinin şahitlerile Jl1 

na ıstına ve l\lanısada nakşıbendıhlt nununun 64 uncu maddesinin birinci bınce muhakemesı, bir asker gibi çalıştım. Balkan harbin . . . k'Bff 
tesisini i~ap ettirmiştir. . _ fıkrasın~n de~a.let~le yüz kırk altıncı - I_-Ia>i?' oğlu Jozef ve ~ir alkı~çı- den sonra lzmire geldim. l\ferhum \'e ~a~eheler~ ya~ıldı. llepsının vn rds' 

- lstınntgahlarr::.;; tcsıs etmege mu- rnaddcnın bırmcı fıkrasına göre icra Jık ettıklerı anlasılun İsmaıl, İbrahım, k'li N ı· D . kt b" d 11. ıştıraklerı sabıt oldu. Ma7 nunla .1 • " ·ı eca ı eyın me e m e mua ım JJı • 
va~fak ola~ ~~ka~ıd.~ isimleri yazılı yi muhal~emcl~ri.. • hacı Basanın, yüzb~şı Fa~ri Beyin lik ettim .• Birçok münevver türk gen- çoğu ifade~erinde şaşırmıştırJar. ,.,tt 
haınlcr. K~çılı ko.}~~ndc ~ıra~ ~!usta- - Hoca _Hıl~ı, laz Mehmet, şeyh \'C evkaf me.muru~un .. ıfadesıle t~aa~- ci yetiştirdim. ahare Manısada tutulan hacı l\,. 
lauın hancsınde muteaddıt ıçtimalnr Snffet, Ah Ragıp bunların naksihen- kuk edenlerın M uncu madde dclaletı- l . . b b d d Yakup R"aıp ,.e ı:air maznunların 1 

kt d k h 1 ki d · · · • . . • . . h zmırın om ar ımamn an t:;Onra " ~ a e ere azır ı ar a bulunmuı;lar, dı tarıkatıne gırdıklerı, tarikatin can- le 146 mcı madde mucıbındc mu akc- "'I . ld" K 1 tt• S • deleri alınarak sant dördü çeyrek g 
d "'f h t l\1 t f - 1 H ı . ı• anısaya ge ım. ema e ın amı • 

şam an ı• e mc , us a a og u asan. anmasına çahştıkJan, Mehmet Emi· melen. p b b" •t . bir <'cvrek vasıla ,·erildi. 
Ramaza M · p ı ·· ·· d · ·t· f) .1 .. A' t K. ·ıı . ·ı d ş. ana yamnamış ır yere gı rnemı • . 11 n, anısanın aşa toyun en nın ı ıra arı ı e turk ceza kanununun - .nrnavu amı n ası ere yar ırn .. 1 d" llf' 1 H k1· B F" • p ll.f"'t k'be h t• C 1 Efendill 
harekt d k ht'' ··t d .•• 64 .... dd. • .. dd. 3 .. ··ek dl"lfl soveı. ı1ıraay ar:ı .Ye enı e ı•uea ·ı n aıp ema, ~ 

] .. re •. e e:e ' mle . ı~ın ı gols edr ıgı duncu. ma .. es~ delaletile 146 ıncı cu ma enın unc~I ! rası h eka e ı ~ saİar mektep arkadasımdr. Bilahare h'iz İbrahim ile ol na aUıkası diğcrlt 
uzum uzerıne yer erını a mrş ar ır. ma denın hırıncı fıkrasına göre muha- 146 ıncı madde mucı nnce mu a emesı, ~- . :. . d· .· t d"ld" 

Bunlardan üç Mehmet, Paşa ltö· kemeleri. - Menemenli seyh Saffet efendinin Menemene yerleştım. Bırkaç ay son- tarafm un te)ı e ı ı. ti' 
yünde bir hanede il .. i gün kalmıs, Bo- _ l\tehtivi mehtirğe t ·k , • mehti l\lehmetle ;fanisadn. temas etti- ra Manisada Çeştikip camiinde vazet· Vakit geç olduğundan muhnk~ıdlı 

:. J 
1 eşvı 'e mu k · · h t' ta · d"Jd" V h d t k ·· t l"k ed• salan köyünden hunlardan birisi firar avenet edenlerin Mehmet Eminin ifa- ği, vak'adan evel yazdıkları mektubu me · ıçın ~ ıp yın e ı. ım. e . er yarın evarn e mc uzere a ı 

etmiş ve bunlann iıı-.ccl bu köyden ida.I desi veçhile ceza kanununun 64 Uncü şeyh Saffete gönderdikleri anlaşıtmı~ h~fta Manısay.~ .~adar gıderelc vazıfe- T .AHIUKAT DEVAM EDlYOJ? 
re edilmiştir. jrnaddesinin ikinci fkırası mucibince olduğundan 46 ıncı maddenin 2 inci mı _yaptım. Butun Menemende bulun: : . asınd' 

Şakiler burada birkaç gün Jrnldık- muhakemeleri. fıkrası clelaletile 146 ıncı maddenin bi· dugum esnada C. JI. Fırkasına sadıl" Menemen, 17 - lladıse csn bO' 
tan~ sonra, zi~irlerini itmam için bir · _ Şeyh Ahmet Mulıtann mehtıyi rinci fıkrası mucibince !1'~hakemesi, bir uzuv ol~rak ~·azife ~ör.~üm. Menemende. jandar~a ku~andan;~ 
kulubeye çclolerek çalısmış, burada nakşibendr tarilmtine intisap ettirdiği - Menemenli Rasıhın, asilerin - Hangı tarıhte vaızhge başladı- lunan Fahrı Deye aıt t:ı.hl-..ıkat e P1'' 
muafyen giinlerini geçirerek Giritli eline de kendi yazısı ile vesika verdiği bayrağı altına hal)\ı toplamak teklifi nrz? .,.eyh Es:ıt şebekesi tahkikatını )~3 ·r 
:Mehmedin mchtiliğini kabul etmişler- maznunların ifadesile sübut bulmakla yapması hasabile fı4 üncü maddenin de- - İstirdadı mes'uttan sonra efen- müstantik Hikmet Beye tevdi edılfl'I' 
dir. 64 üncü madde delalctile 146 ıncı mad· lfıletile l 16 ıncı maddenin ilk fıkrası dim. tir. ., 

Bunlar bilhassa köy halkından bir- de mucibince muhakemeleri, mucibince muhakemesi, - Şimdiye kadar dinlediğim sözle- 667 numaralı tekkeler ve za,•iyeter• 
kaç ki:.:inin J,endiJerine hararetle ilti- - Paşaköyünden Yahya oğlu lsma - Menemenli Abbasın asiler l\:ubila- rinizde mazinizin temiz ve nezih oldu· dd" k hkt muhnıefef 

- - h kk kt ş· d" t . . sc ı anununun a amma 
hakını görerek Menemende Serbest Fır il, rnfilltiyi ve arlmdaşlarını evlerine yin başını lı:escrek bayragn taktıkları , g~ .. mu.

1 
a
1 
·bat tır. . ımk ı1 o ecu~ ~a..;ı~e- ederek tarikat eintisap ,.e tarilmtin ~ 

k~nın kazanmasını en rnü<;ait sart ad- kabul ve müzakerelerine iştirak eden sırada, ha\'aya silah attıkları sırada, nızın ı e e e emız ·a ması ıçın şıze . . . 1 ttıv 
· · : · · • · · · · h il ··ı k · t ht· llf h t ı k · şır ve tamımıne calı~mış olan ar dile Mencmenı fanlıyet sahnesı ıttihaz mazhunlardnn Ah oglu Ha.sanın, na- bu harekctı ten·ıç ıçın ma alle arasın- s ru me ıs ene.n ?'~ ı H e .. me . e_ esı . . .· ~ .. .. !';lartJl1ıf 

eylemişler, sabahleyin Menemene gir-1 lıncı Hnsanın, Emrullah oğlu l\leh· da havaya sfüıh atması dolayısite 64 hakkında ne bıldı ıseni_z .so?·J~yınız. kındakı ılk tahkılmta dun ha:> 
mişler, bunlardan Hasan evelden bil- met \'C cakır Ramazanın da 146 ıncı üncü maddenin 1 ind fıkrası delıileti- - Paşa Hz. ben bu gıbı şerır , .e ca- tır. ıd~ 

•.. · : · • • • • · · f · "'"'~wttlllWillllllfllU1J!IUlllllllnıtnll 11ıaıını1111munnı1ut11111uııır.ımnu mumııınımmıınnıı ı11111111111nn1111 
dıgi camıden bayra1'ı almış, nihayet maddenın ıkıncı fıkrası mucibince mu- le 146 ıncı maddenın bırıncı ıkrnı::ı mu- ·-=11

•
11
-- d f 

mahallfıtı dolaşmışlar, ~eyh Saffet ile hakemeleri, cibince muhakemesi, Vakıt okuyucularının dert ortağı ı 
temas etmişler \'e bayrakları altına iJ. - Bozalanlr olan Halil oğlu Hm~an, - Manisalı Süleyman oğlu Musta· ' 
tihak etmiycnlerin kıhctan gcçirilece- :Mehmet oğlu İsmail, HnJil oğlu Ha- f:ı, Mehmet oğlu Süleyman, Mehmet ~ 
ğini söyJemi.Jer, aı·kalarından 70 hin san, Ahmet oğlu Hüseyin ve arkadaş- oğlu l\lehmet, Hüseyin zevcesi Fatma, B • y 
evli)a, 70 hin de mel el~ olduğunu ilan lan mehtiyi istikbal ve iaşe, kıryer- simsah katibi Mustafa, sürücü Ahmet. 1 z e azın 
etmislerdir. de kulübesini inşa ettikleri ve bu müd Osman karısı Rukiye, Mustafa, l\lus- ~ 

"Kaymakam B. neden maaş 
dini imzalamıyor ? ,, 

sene~ 
l\fen<'menc girdikten bil"a~ sonra n- det zarfında besledikleri Ali oğlu Ha- tafa oğlu Amhct, keçeci Süleyman, 

rabacı Hasana bir çukur ];:azdırarak !Cianın Mehmet Eminin ve nalıncı Hasa- Halil oğlu Süleyman, Etem, hoca Hü
bayrağı rekzetmişler, bu hali de 200 nın ifadelerinden anlaşılmakla bunla- seyin, Osman oğlu Hasan, Mehmet 
kişi temaşa etmi,.. hadiseden ilk hnbe- rın da 148 inci maddenin ikinci fıkrası oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Ahmet, a
ri alan jnndarma basçavuşu Foçalı A- mucilıince muhakemeleri, yan zade Hemhet, mehti ve rüf ekaSI· 
Ji, bu hareketteki suiniyeti hissederek - l\ulübeye gelerek mchtiye tazi- nın harekete geçtiklerini bildikleri hal- Şilede bir köy muallimi feryat ediyor 
elindcl"i dört jandarma ile mevzi al- matta bulunan malUmülesami B.ıoa- de hnber vermemeleri hasabile teczi- dıt1 
mış, fakat 'aziyetteki vehamet ile mer· lanhların da );ne AH oğlu Hasan, .l\leh yeleri, Türk cürnhuriyetinin hür bir ferdi len haklı bir mauJlim ne yapmalı ııi' 
keze de malOmat vermiştir. met Emin, nalıncı Basanın ifadeleri- - Manisalı Lütfullah oğlu Halil, vazifesini yolu ile yapan bir muaJlimi Mensup olduğu maarif idaresi ayııı t 

Zabıta kumandanının riic'at tel:ik- Jc 146 ıncı maddenin ikinci fıkrası mu- Horos köyünden Abidin oğlu Mehmet. sıfatile soruyorum. Amiri itayı maka- rinde senedini tasdik ettiği halde .0:; 

ki edile~ bu hareketi, H_ayim ?ğlu J?. cibince mu~ak~rneJeri,. . • . H_asan oğlu Mehmet ~avuş, S~de~tin mında bulamazsak sokakta yasak ya- ~ta ~adar kaymakam beyin tasd~~it~ 
zef ve sıngene Mehmet oglu Alı ve smr - Cumaıbalah Ramızın mehtının l\lc oglu. Ragıp oğlu Osman, Alı Koç, sak dükkanda yazıhanede resmi nya ımtına buyurması ııe sebebe mebıt d' 
Jsim1eri tesbit edilmiş \'eya edilmemiş nemene girmesini müteakip arknsın- Horos köyünden lbrahim oğlu Mustn- hususi herhangi bir mahfelde yasak Vazife mukabili haksa hakk1mı tıt5 f 
kimseler tarafından alkrşlanmı~tır. Mc

1
dan takdirkflrane dolaştığı anlaşılmış fanın tel.l•elerin ilgasına dair kanuna dcvletahneJerini rahatsız etmek te kat tc:ı geri durması hangi kanuni ~c!Jlfl' 

nemenli Rasih, hu sırada hnll,ı bay-,kendisi her ne kadar iltihak maksadı- muhalif hareketlerinden dolayı 61 nu . k d.ld"kt . t'hl lere Ltinat eder? Memleketin ih111• ıı' 
rak altına gelmeğe davet ,.e teş,'ik et· nı beslemediğini iddia eylemiş ise de maralı kanunun birinci maddesi hiil•· 'ıııyyen >k'~sa · e hı 1 

: en ksonra 18d1
• m- I.ir, hat:··at, hürriyet alcmdarlB~J 

• t• h"tJ · ·r d · k . . . ü h k 1 . nmızı ıme ve angı mn ama tas ık et ..• .. .. ·r . . a"1' 
mış ır. maznun ve şa ı erın ı a esı a sını ıs· m nce mu a ·eme erı, jti k 1 • ı·'\tf ... gogsunu gere gere vazı esın1 s . d' 

(Kubilay) B. bu ırada camide pat ettiğinden hunun da tiirk ceza im- - işbu maznunlar içinde (i imleri- rere -~aaşımızı a a~agı.~ u .• ~n soy· ve ciddi bir imanın yapan mukabil'"' 
bunlara yana-:mış ve bir kurşun ile ya- nununun 6.t üncü maddesinin birinci ni tcsbit edemediğimiz beş, on ihtiya.J ler misınız. Ayın bugunk~ ~ntiune k~· hakkını istiyen ufak bir köy hoc11s1 ~ 
ralanrnış, baygınhklnr geçirdiı"i hal· ,fıkrası delaJetile 146 ıncı maddenin bi· rrn) yaşlarının nazarı itibara alınmakl dar maaşını. al.a~ı~nn •.. bır ımzadan ı- fanr: bağırarak soruyorum v ... şit.A;,f 
de cami a'·lusundn, hüyiil\ bir mermer rinci fıkrasına göre muhalı:emesi, suretile tayini cezalarına, 'ibaret olan hır ış ıçın gunlerce makamr ed;7or·· K~ ~·::ıakam bey niçiıt "1 
sütun üzerinde başı kesilmiş -çe bu l>e-l - Belediye arabacısı Hasan, Asi- Kezban, a\•ukat Hasan Fehmi, ha· kaymakamı kapılarında bekliyerek mu senedimi tasdik etmiyorlar • 
.ık bası alarak belediyn meydaulJ1tt gel ]erin cami meydanına duhullerinde ft· cı oğlu Mehmet, l\lurat oğlu Ahmet tazarrır olan \'e sesini bir türlü kayma J!'. 1-1!:31 
mlşler, ele geçirdikleri lrnşak ile mak-

1
sitere çukur kazdığı \ 'C bayrağın dikil- Memduh lbrahimin de men'i nrnhake· kam ı: . . işittiremiyen, nih3yet devlet Şile: Alrmctli MualliTTıl 

~ aeri bayrağa bağlamışlardır. Bu I mesine yardım ettiği ve bu suretle il- melerine karar veı:ilmiştir. hanelerinden senedi tasdiksiz iade eldi Yusuf Ziya 
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lktısat vekaletinden: 
Ankara Meteorolojı enstitüsü 

ıçin mübayaa olunacak 27 ka
lem rasat aleti 8· 1- 931 tarıhin
den 28-1- 931 tarıhıne kadar 21 
glln mil.ddetle ve kapalı zari 
usuliyle mevkii münakasaya çı
karılmıştır. lhaleı kat'ıyesı 29. 
1 • 931 tarihine müsadil per· 
şembe giinü saat on beşte icr.a 
kılınacaktır . Şartname Ankara
da ıktısat vekalf!tı miibayaa 
komisyonu riyasetinden ve ls
tanbuldan talip olacakların da 
lstanbul zıraat baş müdürlüğün
den almaları. 

Talıplerin ihale günü muay
yen saatten evvel şartnamede ya
zılı olan teminatı muoakkate
le1 iyle birlıkte iktısat vekaleti 
malıayaa komisyonuna müracaat 
etmeleri rlô.n olunur. 

l~ıtı . V. s&t•n elim• t.eyetı 
ilAnlrrı 

Asl<eri dikim e\'i için boz renkte 
altmış bin adet makara ipliği 18 kanu· 
nusani 931 pazar günü saat 13,30 da 
l<'ındıkhda heyetimizde pazarlıkla ah· 
nacaktır. Taliplerin şartname ve nü· 
munesini heyetimizde görmeleri ve iha 
le saatinden evel teminatlarile hazır 
bulunmaları. 

. ... * 
Diyırıbekirde Birinci Umumi müfet· 

tişlik emrindeki otomobiller ihtiyac-.ıa için 

500-800 teneke kız marka Benzin. 15· 
30 teneke vıkom, 10·20 teneke gıres 

5-10 teneke valvalin 20-50 teneke gaz 
kapılı zarf usulile mübı}·aa edilccegin· 
den itaya talip olaulann kıymeti muham· 
menesinin yüzde yedi buçugu nisbetinde 
teminatı muvakkata ve ihaleyi müit:akip 
teminatı muvakkatayı ~ uzde onbe~e ib· 
lılg suretlle yüzde onbeş teminatı katiye 
vereceklerdir. Münakasaya iştirak etmek 

üzere Diyarıbckirde B. V. Müfettişliğinde 
müteşekkil _.ılım komis)onu ri)·ac:etinc ve 

şeraiti münatasayı anlamak üzere de 
Cmumr müfettişlik levazım memurluğu· 
na muracaat etmeleri. 

* * • 
3 UNCO KOLORDU SATIN ALMA 

KOMiSYONUNDAN 
Tirede bulunan kıtaatın agustos 

931 gayesine kadar ihtiyacı olan ek· 
mek kapalı zarf usulile münakasa· 
dadır. ihalesi 24 kAnunusani 931 tari
hine müsadif cumartesi gUnU saat on 
dörttedir. Şartnamesi 3 üncü Kol
ordu Satın alma komisyonundadır. 
Taliplerin yevmi mezkürda muvakkat 
teminatıarile birlikte Tiredeki satın 
alma komisyonuna müracaatleri. 

••• 
140 KALEM MUHTELiF EBA'M'A 

MUKAYESE ÇELiKLERi 
Müdalaai MUlige Yekti/eti aıkeri 

faf)rlkalar umum müdürlüğünden: 
Yukanda yazılı çelikler kapalı zarf 

~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~!~ us~ile 2~1931 tarih~de ~at 14 

M te ihalesi yapılatatkrr. Taliplerin şart aarif v el(aletinden •. nameyi almak için lstanbulda Topha· 
nede askeri san'atlaT mektebine. Anka 

Bahkesirde fnfll edilmekte olan muallim mektebinin kalö . rada satın alma komisyonuna müraca· 
8 klnanuaanl 931 den itibaren iki aymtidd ti k 

1 
~fer tesisatı at eylemeleri ve vakti muayyenden evel 

aya konmuıtar. Münakasaya 1 ti k d e e apa 1 za~.r usulıle mlnaka zarflann komisyona te1,-di eylemeleri. 
f ra e ecek ol3nlar munakasa şartnam -------------·-

... feanf prtnam~ proje ve makave-lename suretini tedarik tm k .ıa e r-------------.1 
ba gibi bü tik t i t Jd k e e uzere, Jandarma lmal6thanesl 

Y es 88 yapmıt 0 u lanna dair fenni ehliyetnamelerinl ha 11Anıarı 
mil oldaklan halde .l\laarif Vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirler ____________ _,! 

ihale Maarif Veklletinde toplanacak olar. inşaat komisyonu tarafm~ Jandarma için kapalı zarf usulile 
· ~ edlltteffnden taliplerin ihale günU olan 8 mart pazar günü saat 

15 
te 8176 adet matra milbay•a olu· 

•tizayede, münakasa ve ihalit kanununa göre ihzar edecekleri teklif mek nacaktır. MOnakasa 7-2-93ı cu• 
twplannı mezkllr komisyona tevdi edeceklerdir. martesi günll saat 14 te Gedik· 

-------
ıstanbul Belediyesi llanıarı 

- --=:="='=-=~=~-=-=--
lıtanbul belediyesi~den: Galatada Arapcamii mahallesinde 

KGrkçQkapaaa caddeaıode 22,12 •l'fın murabbaı kulei • 
.. hılliaia beher ar11n marabbaına 40 lira kamet takdir ~em~ 
rak ublmak için kapalı zarfla milzayedeye konmUJtur T li ~n~ 

im k . • b ün 1 d • a p erın 
fartname a a ıçm erg evazım mil ürlüillne mOraca ti 
67 Ura muvakkat teminat akçelerile ıartname ve teklif am:: 
tuplannı mObllrlO zarfa koyarak ihale gtlnli olan 21 -1 • t . 931 
ÇUfamba lfllnll ıaat on befe kadar enc8meni daimiye vermeleri. 

lataabul belediyesinden: J:Sedeli ketti ıou lira 4'3 olan Jstan .. 
bul ellinci mektebin tamiri pazarhlda yaptanlacakhr. Taliplerin 
tartname Ye kqif enakmı g&rmek için hergUn pazarhk için d 
59 lin mUYakkat teminat akçelerile benber 25 KAnunusani 93~ 
Pazar lfllnll saat ıs e kadar levazım mOdOrlOğGne mllracaatlan. 

latanbel belediyesinden: Çemberlitaıta Vezir hanında 45 v • 
6 numarah odalar bir sene müddetle kiraya verilmek için açı~ 
mllzayedeye konmuttur. Taliplerin ıartnameyi g8rmek için ber
sOn lev-azım nalldllrl8ğ0ne, milzayedeye girmek için beı lira mu
Yakkat teminat akçelerile beraber ihale gtlnO olan 8 Şubat Pa-
zar f{lbaD 1aat 15 e kadar encümeni daimiye mllracaatlan. I 

1 Devlet demlryoııar• tıAnıaro J 
ı9 ilrind KAnun 931 tarihinde mllnakasaaı ilin edilen 10 000 

ID3 okıijenin Devlet hatlarından Haydarpaıa-Ankara-Konya bat
~na llti1aln olan her hangi bir istasyonda teılim edilebilece - · 
ılla olunur. Wl 

• Ha_1d~~ •• Derince limanlanna mabıus 1004 numırab ta- ! 
~fenm 11 mcı madc!eai tadil edilmiştir. MezkGr tadilata nazaran j 
ıamendiferle nakledilen veya nakledilecek olan kamur ve d 
ftllll · "bi b ma en en il azı meYadclın Derincede açık arazide işgal edecek-
leri. ~erden icar bedeli olarak beher metre murabbaından beher 
81 ıçm maktuan (40) kW'Uf alınacaktır. 

pqadaki jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. Şartname ima· 
IAthaneden verilir. Taliplerin mil· 
nalcaaa günOnde teminatlarile 
birlikte milracaat etmeleri lizım· 
dır. 

Piyan~o müdürlüğünden: 
Numune ve prtnamesi veçhile 

50,000 adet defter tab ettirile
cejinden taba talip olacaklann 
pey akçalan ile birlikte 19-1-931 
pazartesi gDnll saat ıs te piyan· 
go mlldOrlilfilnde mUteşekkil 
tayyare cemiyeti mübayaat ko
misyonuna milracaatları. 

Mahkcmci asliye 3 cü hukuk dairesinden: 

lzzetiye hanımın kocası mu
kaddema lzmirde Karataıta Ziya 
apartımanında mukim iken balen 
ikametgibı meçhul Hacı Bekir 
ağa aleyhine açtığı boşanma da· 
vasınan icra kılınan muhakemesi 
neticesinde: iddia sebepleri sa .. 
bit olarak boşanmağa dair veri· 
len kararın mUddeaaleyhin meç· 
bwiyetine mebni ilanen tebliği 
tensip edilmit ve ilim sureti dahi 
mah"eme divanhanesine talik 
edilmit olduğu tebliğ makamına 
kaim olmak Ozere ilin olunur. 

Foto Su~eyya, 
Sizde birer kıymetli batıra o-
l rak bulunan çok fena ve 

tta yırtık resimleri milkem· 
el surette ağrandisman yapar : 1 

Bc)Oilu Tunellıaşı yakınında _.. ı: 

Istaanbul mc adin mü
hendisliğinden: 

Bursa viliyeti dahilinde Gemlik kazasında Ağılkaya kay&nde 
haritasında iıaret olunan mermer ocağı murabbam merkezi olma 
üzere bir dıl'ı hakiki şimal ve cenup ve diğer dıl'ı ıark ve 
garp istikametinde ve her biri 800 metre tulünde murabball11ekif 
691 eski dönlim hali arazide vai<i mermer ocağı atideki terait 
dairesinde mllzayideye konulmuştur. 

1 - ihale müddeti 24 senedir. 
2 -Taı ocakları nizamnamesinin 17 ci maddesi D)licibince %S 

ten apğı olmamak ilzere en ziyade resmi nisbi itaaım ve 
senevi 300 metre mikabı veya 9000 metre murabbaı mamul 
mermer ihraç ve sevkedilecek ve taahhüt olunan resme ihraç ve 
imal olunacak taı miktarma nazaran dun resmi nisbi ita edildiji 
halde nokıanı emanet akçasından ikmal olunacak ve bu sebeple 
noksan kalan mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derhal 
ikmal edilecek ve akıi takdirde mukavelename hemen fesb ecli• 
lerek ocak yeniden milzayedeye konulacaktır. 

3 - Rusumll nisbiye mermerin bini imrarmda ve rllıumll mil• 
karre dahi nızamm tayin eylediği miktar ilzerinden her aene 
iptidaamda tediye edilecektir. 

4 - Resmi nisbi ve mukarrerin yllzde altııı niıbetinde teç
hizat tertibi tediye edilecektir. 

S - Milltezim taı ocaklan nizamnameaile olbapta tanzim Ye 
taati olunacak mukavele ahkamına ve Türkiye cilmburiyetiain 
mer'i ve müstakbel kanunlarına tabi olacaktir. 

6 - Beylerinin kabuli için talip olacaklar tarafından enel 
emirde ı250 liraya nakten veyahut milli bankalardan birinin ke
falet mektubu teslim edilecek ve müzayededen kefiyet edenlerin 
emanet akçeıi derhal iade kıhnac-.ak ve ihale tarihinden itibaren 
bir mah zarfında mukaveleyi imza ve ocağı tesellüm etmiJen 
talibin emanet akçesi irat kayt olunacakbr. 

7 - Iıbu milzayideden dolayı 15-2-931 tarihine muadif 
pazar günü saat on bete kadar pey kaul olunarak ibaleaimu
vafık görllldüğll halde bir hafta miiddetle talika çıkanlarak 
yüzde b\rden aıağı olmamak şartile zam kabul olunacak ve talik 
müddetinin hitamında ihalei kat'iye icra oluınacaktır. 

8 - Taliplerin Ankarada iktisat veklleti maadin umum mll
dürlüğüne veya Bursa vilayetine müracaatları lazımdır. 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

1 - Sandalcı ve mürettebat kışlık ceketlerine mab1a1 140 
arzında licivert kumqtan pazarlıkla 294 metre alınacaktır. 

2 - Milbayaa olunacak kumaş memhur numunesinin her 
veçhile aynı olacaktır: 

3 - isteklilerin muvakkat gllvenmeleriyle birlikte puarbk 
gOnil olan 19 Klnunusani 931 pazartesi gUnll saat ıl de mlldl
riyette bulunmalan. 

ıstun~uı uomro~ıeri mu~otozı mo~orl0i01~11: 
ı - Motörler için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 50-60 

ton benzin satın alınacaktır. 
2 - Alınacak benzin, +ıs tlerecede 725-730 ıikleti izafi. 

yede olacaktır. 
3 - Şartname ıureti musaddakları Ankara'da levazamml

dllrliliOnden ve latan bul' da muhafaza mUdUrlüğllnden alınacakbr. 

4 - ihale, 931 senesi ıkinci kinunun 22 ci pertembe tini 
Mat tS t.-ı gümrükler muhafaza mlldürlüğündedir. 

S - isteklilerin, prtnamesini alarak bu işle alakadarların da 
meıgalelerini gösteren ticaret odasınca kayıth ve şerikselertir· 
ket vesaikini veya bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde vekl• 
letname ve % 7,S muvakkat güvenme • teminat - larile beraber 
belliglln ve saatte mlldüriyette bulunmaları. 

Tiitiin inhisarı unı u rni mlidiirlii-
ğiinden: 

Ambar inşası 
Bahkesirde yapılacak Tütün ambarı hakkında teklif edilen 

bedelit ve inta müddetleri haddi layık görülememiştir. Taliplerin 
en son tekliflerini kapalı zarfta bildirmek üzere 24 • 1 • 931 
cumartesi saat 10,S ta teminat mektuplarını hamilen Galata da 
mubayaat komisyonuna müracaatları. 

}<.,(·ka.f umı un rtı ı'idı'ir!t'ifi;l'i nden: 
, . Vakıf kayıtlar müdüriyetinde münhal ( 1200) kuruş maaşb 
a ıtabete liakal Orta mektep mezunlarından talip olanların bu 
baptaki teraiti anlamak llzere (19-1-931) günü akıamma kadar 
evrak ve vesaiki lizimelerile müracaatları. 



e--10- VAKiT 18 Kauunsani 1931 -----------------------------------

En ucuz En temiz 
En güzel E ıı ş ı k 

En süratli, En nefis 
Tabı işi yapan 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bütün titizliğinizi tatmin r;d~eeJ, ~u

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete ~e kitap formalarınızı 

Uç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve ıürat
le hazırlar. 

Mecrnua ve kitaplarınızı istediğinizden üıtnn tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel eY
vell V A K T E uğrayınız. 

Her feyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
abone olunuz. 

V A K 1 T Ayda bir okuyucularına 24 sayıfabk 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 

Ka.za.nma.k için .. r: V A K 1 T ın
ilk şart ilandır ff 1 Küçük ilanları 1 

11.§nsız kazancı artırmava ii. •• Hw sim netrolQDm .,. 4 
savaşmak, havada ta- fi • 

J are$İZ uçmıva çalış- ii ••••••••Tarife••••••••: 
mak gibidir g:: 1 Def alık turııı !JO • 

Ticaretinizde , san'abnızda ;: ~ • • ~O : 

muvaffak olmak istiyorsanız fi 
4 

• • ~; : 
gazete ilanına ehemmiyet ve ii • • • 
riniz : Gazete ilanı ilanlann !! ihtiyaç kalmayın- : 

i .. ·: • cava kadar (azam' 100 : en kolayı, en ucuzu, en te :: 7 o defa) il&n edil- .. 
drlisidir. n mek üzere maktu : 

f tt • 
işte ilan tari emiz: :: Abone!erirnlzin her llç ayhRt için : 

Sonuncu lll)ıfada Satın Kuru~ 12,5 U blr defası meccanen' • 
5 inci 25 !!. • 

" " .. 4 satırı ı:eçea 11.tıılarııı f.ul.ı ~ıtırı •. 
4 40 " .. .. " • ii l~lo s er kuruş ıammoluour. : 
ı .. .. • .. 100 ii ••••••••••••••••••••••••••• 
1 .. • .. 200 nır------~----------= 

Reıml il.Snlar, sonuncu ıayıfada 10 Kr !j oktor 
ilan memurumuz size fav- ~i Ahmet ikbal 

Ankııra caddesi No. 66 
Pcr~cmb,. •abıhları meccanen 

dalı bir ilanın şekil ve üc- ~i 
reti için hizmet etmcğe ha- Jf 
zırdır. i. (2) 

ı=:::::::r.:u:ım:ı:1::::1::::::::::::::::::::::::::::1 ..._ ____________ _.. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta'ıklar tedavihanesi 

SATILIK DOKK.AN - Beyoğlun· 

da Hü eyin ağa mahallesinde Yen~e· 
hir caddesinde 92 numaralı yeni kargir 
üstünde iki odalı bir büyük dükk:"ın 

sahibi tarafından satılıktır. Görmek n cumadan maada her gı.ın oğleden rnr· 
ra sıaı 2 den 4 de kadar erkek. ka· pazarlık için Mahmutpaşada lrfaniye 
dm ve çocukların dabilıye hactalıkln· çnrşı ında 16 numarada emlak komis-
nnı Dh·anyolunda 118 numaralı hu- yoncusu Melkon l\felkonyan Efendive 
su~r kabinesinde teda'I edrr. Telefor. I .. t d"I ı·d· . 

lstanbul 2398 muracaa e ı me ı ır. ---- Para kazanmak ister misiniz? -
Taks"tle her ne,·i en·n ~aımak ~urctile 

ayda 90 !ıradan fazla kızanabilirslni1~ 
9· J 2 ara çında müracaat. (1 O) 

lrnıbul 4 üncü Vakıfhanda Ün)on 
Koltesriat. --·p 

[ Şafak çayt:iJ!!lamı~\,~n•ın~y•e•n~ie~~n 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerin· 

tecrübe ediniz. 

Seyrisefain 
.l\Jerkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

L\1üh0rdor zade hanı alanda T el.fst.2740 

Pire-1 s ~en~ eriye 
postnsı 

(l·znıı·rı Vapuru 20 s ~ 11 saat 
kinunsani U lOda 

Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perıembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 

çarfamba günü Pireye de uğrıya· 
rak Perşembe glinU Istanbula 

gelecektir. 

Bozcaa~a Postası 
(G EL J BOL U)vapuru 18 

Klnunsani pazar 17 de idare 
rıhtımından Gelibolu, Lapseki 
lmroz, Bozcaadaya kalka
cakbr. 

s ıdık ıade biradırıır tapurtarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

Sadık Zade 
Vapuzu 18 sıünü ak
kanunsani pazar 1amı Sir-
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

T afıilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığına mUracaat. 
Telf. lstanbul 2134 

:::-.:::annırımınıt111n•:ın••rt• ını•ı 

Bayron Layn 
Şark kıt'a seferi 

Maid Of Athens npuru mahihalin 
13 ünde muhtelif em da !le gel ece" 
Ye tahliyeden sonra 21 k4nunsanide 
Roterdam, Hamborğ, Anvers'c müte
yeccihen hareket edecek \'e bu liman· 
!ar için yük alınacaktır. fazla malOm:ıt 
almak için umuml acenteleri D. 
Anagnostopulos C. Siskidisc müracaat 
edilmelidir. 

Adres Çinilirıhtım han Galata tle· 
fon Bevo~lu 3-2612. 

Kiralık kargir dükkan 
Beşiktaıta Akaretlerde 19-28-

32 numaralı dükkan bilmüzayede 

icar edileceğinden şehri halin 
7 inci çarşamba gününden itiba
ren aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların ve daha 

ziyade malumat almak isteyen
lerin kinunusaninin 27 inci salı 

günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkürda 54 numaralı mütevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mez-

kürun saat on üçünden on beşine 
kadar lstanbul Evkaf müdüriye
tinde idare encümenine müracaat 
etmeleri. 

1 

. 
rfRA1'1 VAY ŞIRKETJ 

ıSTANBUL TRAMVAY ŞIRKETf fVKAT TARIFESJ 
J9JI senesi 1\dnunusani 25 inci gününden itibaren 

RAMAZAN SERYISt 

Birincı Son 
Fasıla Hareket Hare~ No Hu tut Hareke\ 

Şişliden - Tünele 3,6,9 6,36 
IO Sışlı · Tünel Tünelden - Şişlıye 7,02 

ıı Kurtuluş-Tünel 1 Kurtuluştan - Tünele 
30 

21,12 

Tünelden - Kurtuluşa 21,30 

1 
Harbiyeden - fatihe 

5,12 
6,09 

12 Harbiye· fatih 
fatihten· Harbiyeye 6,21 

15 Tak~im-Sırkeci 1 
Taksimden-Sirkeciye 4,5 1,10 
Sirkeciden - Taksime 7 7,35 

J6 Macka·Beyazıt 
1 

Maçkadan-Beyazıta 6,14 6,40 
Beyazıttan-Maçkaya 24 6,33 

1 
Taksimd~f atihe 15 7,30 

18 Taksırn-fatiıı 
fatihten - Taksime 30 8,16 

19 K urtuluş-BeyazıtJ Kurtul uştan-Beyazıta 5, 10 6,40 
Beyazıttan-Kurtuluşa 18 7,30 

Bcşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan-Eminönüne 6,26 

22 Bebek -Eminönü Bebekten--Eminönüne 8,16 6,30 
Eminönünden- Bebeğe 6,45 
Bebekten - Karahöye 45 22,25 

ı Kara köyden - Bebeğe 23,10 
Bebekten B.Taşa 

Ortakl5y-Atsaray 1 Ortakoydeıı-Aksaraya 10, 16 6,05 
!3 Aksaraydan-Ort:tköye 19 6,45 

24 Ortaköy-Fatih 1 
M Beşiktaş-Fatih 

1 -
32 Toplı:apı-Slrkcd 

33 Y cdlkule·Slrkccı 

Tünelden-Mıckava 50 21,30 
Maçkac.Jan-Tünelc 21,35 

Beşik taştan-fatihe 7,11 7,00 
fatihten- Beşiktaşa 15,SO 7,46 

Aksa raydan--Topkapıya 6, 1 ı 
Topkapıdan-Sirkeciye 6, ıo 6,33 
Sirkeciden-Topkapıya 17.24 7,09 
Topkapıdan-Aksara~·a 

Aksaraydan-Yedikuleye 6,C.8 
Yedikuleden-Sirk ciye 6.11 6,33 
Sırkeciden-Yedıkuleye 14,2? 7. 15 
Yedikuleden-Aksaraya 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,04 
37 Edlrnct:apı-Slrtecl Edirııekapıdan-Sirkeciye 7, 13 6,30 
-----·ı Sirı<eciden-Edi°rnekapıya 17 7,03 

Edlrnekapıdan·Aksarayıı 33 -

., .... . "-~.. . 
' . - . 

24,14 
24,38 
l3,30 

24,00 
1,30 
ı,so 

20,05 

20,30 
J,36 
t,35 

18,30 

19,16 
2J,0S 
21,53 

-
21,59 
22,42 
24,40 
ı,so 
2,05 

20,44 
21,30 

24,I I 
ı ,oı 

24,30 
J,14 

24,33 
ı,O'.) 

J,45 

24.20 
ı,oo 

l,40 

14,24 
24,57 

l,30 

Kartal icrasından: l\ızıl Dizede seyyar jıındarm• pır' 
Mustafa beyin bakkal Sıtkı 

efendi zimmetinde alacağı olan 
mebaliğın temini zımnında mah
cuz olan Kartal kazasmın dolay-

bağında köy civarında kain mu
kaddema tarla elyevm (2500) 

kütüğü havi 8 <!önüm bağ yeri
nin bakkal Sıtkı efendiye uhde-
sinde olan nısıf hissesi açık art· 
tırma ile 23-2-931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on 
beşte satılacağından talip olan
lann kıymeti mubammenesi olan 

(1200) liranın nısfı olan (600) 
liranın yüzde on nisbetinde pey 

akçesile ve fazla malumat almak 

isteyenlerin tarihi ilandan itiba
ren şartnamesini görmek isteyen
lerin (735) No ile Kartal icrasına 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

---•Dr. Ihsan Sam 4 ----

1 
ISTAFILOKOK AŞISl 1 

slafilokoklardan mütevellit (er· 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı-

1 banı,arpıcık) ve bütün c Jt basta· 
. lıklarına karşı pek tesiı li bir aşı· 
1-• dır.Dinnyolu No. 189 • 

alay kumandanlığından: ~ 

1 - 35000 kilodan 450001 
loya kadar saman elli bindeP "
bin kiloya lrndar ot 3000o ~ 
40000 kiloya arpa 750 den ~ 
kiloya kadar gaz 150000, 
200000 kiloya kadar kuru t ti 
aleni usulile münakasaya ko 
muştur. tJ4' 

2 - Münakasa 19-1·931 J 
21 gün müddetle devam ede 
ve 9-2-931 tarihine müsadif ~ 
ıartcsi günü saat 14 Bayati"' 
seyyar jandarma birinci t• 
kumandanlığında müteşekkil ~ 
misyonca fiatlar haddi layık iJ1' 
rlildüğü takdirde ihaleyi le• 
icra olunacak. " 

3-Talipler mecmuuna veY' 
kaçına pey sürebilirler. dl 

4 - Münakasaya iştirak e 'IJ' 
cekler bedeli muhammene i ~ 
saman için 135 ot için 244 '~(J 
için 27 gaz için 30 ve tezek 1 ti 
225 lirahk teminatı muvaklı• t 
akçasını usulcn Jrnmisyona te 
di edecekler. ~ 

5 - Erzak ve mahruk• 
mahal ve tarihi teslimi diğer ~ 
raiti için mezl<ür komisyona ıo 
racaatları ilan olunur. 

l\lcs'ul Müdür: Refik Ahıııe' 


