
Ostat Halit Ziyanın hatıratı 
Şubat iptidasından itıbaren 

V AKIT sütunlarında intişara 
başhyacaktır · 
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Seyh Esatla. 

__ :z=:.. 

Evet, ni~in? 
Tlefoa prketlnin garip bir 

hareketi 
Ayın on albıından itibaren 

otumatik tertibatmı almaş olan 

$eyh Eıat 60lenedenberl nak,ı tarl
lratlnc mensup bulundufunu söyledi 

lıtanbul tle· 
fonlarımnm ou· 
maralan detir 
miftitr. Şehrin 
latanbul tarafı· 
na koDU bu 
yeni numara· 
lann baflllda 
latanbul merke
zine ait oldu· 
ğunu anlatmak 
Oıere hir (2) 

=:ır:ıarp, §atılacak, ibret alınaaek ve-
1 ar, varakalar elde etmekte ve b 
ar, feyhlik unvanını ne ahJA L~n-
1~ ~t ~~ ara e edenlerin hö · 
meydana çıkarmaktad Y1Yetleriıai 

ır. 

du=:-:s:r:f•ndan getirilen Ab-
nln evrakından biri 

(Pakize) isimli bir mflridenln 
budar. Mtlride, bu mektuba d mektu
ya]nız beldedı&ı-: ~ n a §eyld •uu .,aznaattac1ır. 

TOKATTA BiR TEVKiF 

Tokat, 20 (Vakıt) - Ali 0sm 
mfnde bir gendn pyhlik ~ap6...L. an ı. 
-'d Ba ..... " ..... anla
lfU L zı anı.adqlarile tevkif edildi. 
Şeyhin biçok köyleri haraca kestiği 
birçok ahllksrzbfa meydan vercUfi ~~ 
hakkak etti. 

[Alt tarafı 6 ıncı llJJftda] 

adedi vardır. Bu (2) adedini 
slylemek "latanbul,, gelimesini 
zikritmete 10.Um birakmamak .. 
tadır. 

Bu numara deiifmesi mllna· 
ıebetile bazı okuyuculanmaz bize 
tlefonla ve mektupla müracaat 
ederek ıordular: 

- latanbul tarafı (2) oldu· 
ğuna g&re Beyoğlu tarafı (1) 
olacak. Ba tercih neden? Beyoğ· 
lu ve latanbul Yakıa ayni ıehrin 
iki aemtidir. Fakat tesiab daha 
önce bitmit olan lataobul semti 

r-':"::ı-----:-----1 (2) numarayı ahyor da Beyoğlu 
•Bizce meıele yok tarafına niçin <t> tabais oıuuu1or? 

Kemal Cenap Beyin tek- Hakiketea, burası akla gelmi-
llfln R ı cek, aorulmıyacak bir nokta de

eaLm ve Talha B.. ğil; ıirket Beyoğlu sakinlerine 
lerln cevabı Ve•-. U (Vüıt) - Dhanı harbin neden bByle bir rilçban g6ıter-

tuwma• dd ........._ bhind Bu pyam dikkat yazıyı 7 iııc:i mete IDzuoı gard&? Bize mq-
•ftrr• lıılllectti uJapJıJw. Diva· •yıfamızda bulacakamız ı um devirleri ltabrlatan mahut 

-------~;..;.. ..... .JI atrltlD Uliri altmda •? 

Sorituva Çekildi 
C. H. F. Vilayet kongresi 

idare Heyeti Seçildi 
Cuma fQnkü içtimada kazaların ih

tiyaç ve arzulan konutulacak 

Sıra numaralarımız Foto Süreyyamn 
verdiği numaralar delildir 

Bazı okuyueulanmız bize mektup 
yazarak resimleri• altında ve kupon· 
da çıkan numaralann foto Sttrenadan 
aldıklan numara olmadığını bikliriyor 
lar. 

Haklan vardır. Bu numaralar ga
F.etemlzin ıura numarasıdır. Bundan 
soma tereddlcfe mahill bırakmamak 
ipa miisalNıkaya Jirelll~rin fotoğraf. 
laanfde alaca.klan naQıaralan fotot· 
rafhane isminin yanında ve içinde gö
neeklerdir. 

Taşra fotoğrafhanelerinden resim 
pndereeek hanımlar resim çektirdik· 
leri f ototrafhaneye ujnyarak kendi· 
leriae gindereeefimiz numaralan al· 
malıdırlar. 

Bugtln A. H • hanımın ~rdijf ns 
mi netmliforuz. 

Sunada Y. N. Hamına: 

Foto Şarka ufnyarak eir.e ftl'ilmek 
iizere gönderditimiz numara karneaf.. 
ni almanızı rica ederiz. 

FOTO SOREYYAYA GiTMEKLE 
1\fOSABAKAMIZA lŞTlRAK 

ETM1S O~URSUNUZ 

VAK 1 T 
Güzel bacak mfisabakaaı 

15 
H. A Henı::ı 

.. Bu kuponu bu hanıma rey verecek 
oku) uculınmız kullınab:tlr·er . ., 



~ 2 - VAKl1 21 Kinunsani 1931 
fotoğraflarını çekecektir. Afyon lr ~ ak<. Hığı 

Z - Foto Süreyya: l\lüsabakartıı:ın 

iştirak için Iazım~elen ölçüyü alacak· 
tır. 

RESlMLERl f\ENDI FOTOCRAF· 
ÇILARINDA ÇEI{TİRECERLER 

NE YAPACAKLAR 

1 - Bacaklarının iki fotoğra(r. (Bu 
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fotoiraflar fotoğrafhanenin 
mühürlenmiş olmalıdır.) 

mührile 

2 - Fotoğrafların konulduğu zarf 
tizerine aşağıdaki izahat ve ölçüler 
7BZ1Jacaktır: 

A - Bacak bileğinin kalrnlrfı, 

B - Baldır kalınlığı, 

C - Dizin kalrnlığı, 
D - Bacağın kahnhğr, 

E - Bacak bileğindeki kemildcm 
(Aşık kemiği) dize kadar, 

F - Dizden bacağın belde nihayet 
]enen I:emife kadar uzunluğu 
ve, 

G - Namı müstear veya isim. 

Bunlar yapıldıktan rnnra bu zartı 

bir ikinci 7.arfa lwyarak gazetemize 
(Müsabaka) kayditc göndermek kifa. 
7et eder. 

Güzedik kıra :·çesi ve 
maarif 

Ankara 19 - Büyükdere Hk 
mektep muallimlerinden Naşida 
Saffet hanımın 1931 Türkiye 
güzellik kıral çesine intihabı ha
beri burada hayretle karşilandı. 
Mütaleasmı sorduğum maarif 

vekili Esat B. bana şu beyanatta 
bulundu: 

- Memleket çocuklarını tah
lil ve terbiyelerini eller.ne tevdi 
ettiğimiz muallimlerimizin mevcut 
nizam ve taJımatnamelere göre 

hareketi ilk şarttır 
Bu haberi ben de lıugün Haki

miyeti Milliye gazetes nde gör
dilm. 

Kaçakçı tJ& merkezinin Pa
riste olduğu mel·dana çıkb 

1 
Vaşingtondan gelen haberlere 

nazaran Amerika memurini za-
bitası Franseden gelen bir çok 
vapurlarda ve bahusus Iı dö 
Frans ve Majestik gibi lüks se
finelerde yekunu altı yüz kiloyu 
aşan morfin tutmuşlardır. 

Amerika za •ntasının kanaatin
ce bu morfinleri sevkedenler 
merkezi Pariste olan beynelmi-
lel afyon kaçakcı an çetesidir. 
Zabıta Jakop Bilim isminde bi
rısını tevkif etmiştir. Blümün 
verdıği ifadeye nazaran afyon 
ve morfin kaçakçılığı iki F ran· 
sızın delaleti ile yapılmaktadır. 
Blü:n geçen sene Şerbur limanı
na çıkacak iken tevkif olunmuş· 
tu. Bu o un sebebi il dö F rans 
vapurile Nevyorka bir paket 
morfin çıkarmağa teıebbüs et· 
mesi idi. Bu sefer Majistikle 
sevkolunan bir koli Amerikacla 
Sör Dünkan namına gönderil
miştir. Böyle bir adr~s olmadığı 
tahakkuk etmiştir. Kaçakçılığı 
idare eden iki Fransızın ismi 
henüz zabıtaca ifşa edilmemiştir. 
Zannolunduğuna göre bunlar 
Parisin iki büyük müensesesinin 
sa bipleridir. 

Jakop Blümün ifşaatına naza
ran kaçpkçıl~r paro!a ile muha
bere etmektedirler. Mesela gön
derilen mal varınca kablo ile 
Parise şöyle bir telgraf çekil· 
mektedir: «Annemiz sağ salim 
geldi~ 11Herkes hali sıbhaUedir,. 
demek kimsenin tevkif olunma
dığına delilel etmektedir. F ran
sız mahafili .bu hadisenin mey
dana çıl< ması karşısında şaşır• 
mıştır. En büyUk af}·on ihracatı 
Türkiyeden yapıldığı halde ka· 
çakçılık merkezinin Pariste bu
lunduJu an. aıılmı,tır. Diğer bü-
tün memleketlerden çıkan afyon
ları F ransaya celbederek bar:ce 
gönderen merkezin Par:ste bu
lunduğu tahakkuk etmiştir. 

Amerika hükumeti bu hadise 
hakkmda Fransız hükumeti nez
dinde şikayette bulunmuştur. 

Fransız matbuatı işi tevile çalış· 
makta, fal.at vaziyetin vuz.ubo 
karşısında endişelerini saklıya
mamak tadırlar. 

Nakti mükafat 
6 dan fazla çocuğu o~an 

babalara ver itecek 
Ankara, 20 (TJefon) - Yeni 

hıfzıssıhha kanunu mucibince 
altıdan faıla çocuğu olanlara 
nakti mü:;afat verilecektir. Şim
diye kadar sıhhıye vek~letine 

13,000 aile müracaat elti. Darp
hanede bu ailelere verilecek 
madalyalar basılmaktadır. Bu 
madalyaların bir tarafında kul
ları arasında çocuklarını himaye 
eden bir anne resmi vardır. 

Saracoğlu Şükrü B. 
Ankara, 20 (Telefon) - Sabık 

Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü 
B. eyileşmektedir. Bir haftaya 
kadar tepbdili ava etmek üzere 
lstanbula hareket edecektir. 
Şükrü Beyin muhtelif makam

lara getirileceği hakkındaki neş
riyat, sabık vekilin eyileşmesin-

Gazi Hz. Çağır• 1voruı 
~ "' Avr l pe b r ı . g "c;r; . s~ otıU ~ 

k i ye v ı ce cavet u!ıC8 _..., 

Cenevre, 19 (A.A) - Aff"fl~ 
birliği komisyonu bir karar 5 

proj ~si kabul etmiştr. eu 
hali hc:zırdaki iktisadi buhr• I 
avrupa dev:etlerini a '.a 'cadar. 1 
mesi noktai naz.ardan tetkik•~ 
lrlanda, Türkiye ve Rus1:,., 
katibi u -numilik vasıta sile k0 J. 

YENi SENE BÜTÇESİ yonun mesais;ne iştirake d• 
Ankara, 20 - Bütçe encümeni yeni d l e ılm~ si kararlaş' m mı~tır. . _J 

sene bütçesinin muhtelif fasılları üs- tJf' 
tünde tetkikat yapmaktadır. Encümen Azadan M. Hi mPns ikl• J.f 
şimdilik bütçenin varidat kısmını tet- kargaşalık mevcut o '. dukçıı .4İ 
kik etmektedir. Geçen sene taltmine rupa b:rliğinin mümkün olaoP# 
tetabuk etmiyen fakat bu sene de Ma· ca~ ını söylemi ştir. _.., 
liye VekAleti tarafından ayni miktar- k' bV-
lar konulan kısımlar iyice tetkik edil· M. Procope hali hazırd~ .1 ~ 

1 

mektedir. Ancak bu hususta birçok ranın mahiyet ve sebeplerıoı ti tt' 
memurlardan, müdürü umumilerden etmiş ve ameli çare olma~ o:,. 
izahat alınmaktadır. Her halde bütçe avrupalıların dahi vasi mıkY _... 
d~ Maliye vekı\letinin tesbitine nazaran yekdiğerine mütesanit oIOJal•P" 
tadilat yapılacaktır. 

tavsiye etmiştir. den evvel doğru değildir. Maliye Vekaleti masraf bütçesini .64 
BORSA KOMlSERL1Gl t~rti~ eden her daire~en a.ıt~ış suallik CAMI A VLUSUNDAKI KAJJvJJ' 

Ankara, 20 - Münhal bulunan Is- bır lıstcye cevaplar ıstemıştır. ~ KALDIRILACAK 
tanbul borsa ve Osmanlı bankası komi- MEKTEPLER MUHASEBEClSININ . ~ 
serliklerine Maliye heyeti teftişiye re- LÜZUMU MUHAKEMESİNE Ankara, 20 - Camı avlul•~ 
isi unvanile Samsun meb'usu ce sabık KARAR VERiLDi kahvelerin kaldırılıp kaldırıl ;,. 
ij t .. d .... Adil B .· ta . d"· Ankara, 19 - Ankara mektepler mu meslcsi üzerinde evkaf umunı lll .a 

r suma mu uru eym yın e ı h L • 1 H"" ıı· d --"" 
1 •. k tl .. 1 . ase11ecıs usame m, vezne ar Na- N" . b . fik . . d IJP"' 
eeegı uvve e soy enıyor. . B 1 ri .. ti al 'th .1 d ıyazı eyın rını sor um. I 

L ım ey e n suı ıs m ı amı e ev- .. . ld b"r f11 
DERSiAM ARIN MAAŞLARI Jet §Qrasınca lüzumu muhakemelerine - Henuz bıze bu yo a ı . 1 

~nJ~ara, 20 .. - !lir müd~ettenberi karar verilmiştir. rulmadı. Fakat biz camileriırtiıl' ~ 
verılmıycn ve uzerınde tetkıkat yapı- F 1 !usunda böyle kahve, gazino gi:;bi 
fan dersiamlar maaşlarının verilmesi ır <a _g-rupu 

1 
. b 

1 
~ 

· · · · Ank 20 (Ti f ) F k erın u unmasma muarızı ..... dıvanı muhasebatça vıze edılmış ve key ara, e on - ır a . . . . -vl 
fiyct M:ıliye Vekaletine bildirilmiştir. grupu topl andı. Ve maarif ıiya· nın hıç hır yerınde mabedın a 
Dersiamların müterakim maaşları da setini müzakete etti. böyle şeyler yoktur.,, 
verilecektir. 

Konya ve Bozkır 

is~ anlan n3sıl o'du 

Eğer haber doğru ise Naşide 
hanımın meslekten uzaklaştırıl
ması da pek tabiidir.,, 

Vekalet hadise doğru ise Na-
; ı 

Bu isyanlann başı olan ve 
§imdi yüz ellilikler arasın
da bulunan Zeynelabidin ile 
kardeşi Rifat ltoca nakşibendi 
şeyhleri idi. Vaktile Konya
nın değerli ulemasından tanı
nan bu adamlar mücadclei 
milliye devrinde /ngiliz para 
aı ile milli lıarc/:.eti boğmağa 
kal.l:tdar ve binlerce Konya 
lıları iğfal. ederek vatanlan 
aleyhine i8yana sevkcttüer. 
Şimdiye kadar efkdn umumi
yede muhtelif safhaları meç
hul kal.mı1 olan bu irtica ve 
hi!lanet /ıarc.r~ctlerinin içyü
zünü birkaç güne kadar (Ya
kıt) sütunlarında okuyacaksı
nız. Neşriyatumz doğrudan· 
doğruya Konya isyanlarını 
yakından görmüş olan mühim 
mevki sahibi zevatın ~alısl ma
ltlmatlarından alınmıştır. Bu 
no!;taya işaret etmekle bu ya. 
zıların clıcmmiyet ve kıymeti 
/ıa.'d•rnda b!r fildr vermiş ol
duğumuzu zannediyoruz. 

ş:de banımm derhal vekalet em
r ne alınması lüzumunu lstanbul 

· maarif eminliğine telgrafla bildi
rilmiştir. 

Ankarada stadvüm [ı 
Ankara, 20 (Telefon) - An-

karada 70 bin liraya bir stat- ı~~=~~~~~~~~~~ 
vüm vap~!ac~ktır. 

Nesibe Hidayet Ge'Al n. ın yaı:)tığı resim: Gennet ku~ J 
Daktilo ile resim yapma mü· seçece~i birinciye de kıY~ 

sabakamızın gönderilen resimleri bir hediye takdim edileC~ 
derce devam ediyoruz. G ıete- Bu gün koy doğumuz j 
mizde her çıkan resim sahibine Ankara Nafia su iş!eri 111~ 
bir lira verilecek, mütehassıs bir lüğünde Nesibe Hidayet 

hevetin bu resimlere bakarak hanım tarafından yapılmış~ 
ğu söyleniyor.,, l"Za~ta tahkikatına göre bu esrarlı j nedense sohbet-kavgaya ~ 

"Evvela Tepe ba§ında Madam bayatın kahramanları Madem Oga sÖVÜ!meler işidilmi§, isk~ 
Ogalonun 52 numaralı pansiyonun· lonun pansiyonundan çıktıktan son masalar devrilmi§, camlar ~ 
da Ragıp Bey Mediha H. namla- ra Tatavlada, Bulgar çarşısında, ev sahip!erinden bir kaç ~ 
rmı taşıyarak birkaç gün ikamet F eriköyünde üç ev değiıtirmiıler. müdahalesile mütecavizle~ 
etmişler. Kumarda büyük bir tan- Kira ve saire borçlannı munta· ğa atılmı§ it zabıtaya a~ .. LııA ~ 
sın lutfuna uğradıktan sonra orta· zaman tediye ederlermit··~ Ekse- bastınlmıf. Ertesi günü çıW ı}. 

Yazan: Hüseyin Rahmi dan kaybolmuşlar. Guya genç ka- riya gündüzleri evde kalrrlar, ge- neyi değiıtinnişler. Ve bıl "1 
'"' dmm gözlerinde baktığı kimseleri celeri saat ondan aonra sokağa çı· bir müdclet izlerini kaY.,,.. 

- 25 - ınn etratı merak tebekelerile sarıl-ıefsunlayıp sahhar bir tesir varmı,. karlar, sabaha kar!ı avdet eder- muvaffak olmuşlar .•. ,, ~ 
YARALI BİR GENÇ, KAÇI- ınıştı. Haklarında türlü rivayet- Masa kaşındaki oyunculardan cüz· lermif.. Nerelere gittikleri, kim- "Sonra onları bir deh• ;.( 

RILMIŞ GÜZEL BİR KADIN. ı !er deveran ediyordu. danlara şişkin olanları baygın ha- lerle temasa geldikleri pek tahak· h5.disesinde görüyoruz. f{e~ 
Ali Senaver ille satırdan birkaçı . Emsalsiz güzellikteki bu kadı- kaJlarile b.üyüler ... Bu suretle bir· kuk edememitse de kum~r ile ya- ~eğit~iri,te is.imlerin~ d~ ~e d;( 

kelime kekeledi. f al<at teessürün nın yatlı ve müstebit bir kocanın çok ceplerı boşaltırmı§.,, §adıklan kuvvetle tabının olun· tıklennden hız kendılerııJJ Jl 
tiddetinden ötesine devam edeme gevşemiş kollarından genç bir A- "Delikanlının da babasının ka- maktadır.,, tanıdığımız ilk adlarile yad 
di. Bekir Efendi arkadaşının elin· manın ateşli kucağına atılmış oldu sasını aoyara~ k~çmı! bir .~acera· "Bulundukları • :vlcre .mi.safiı· ğiz.,, . d. 1 
d t . 1 1 

.. l .__. perest oldugu rıvayet edılıyor.. kabul etmemekteki adetlerı hılafı- "Ragıp Beyle Medıha~P 
en gaze eyı rnp:ıra ' şoy e OKu· , • • • • 

.. h 1 d • nu rt'~imdekl bac"hları ı 'Tuhaf ş~y.. Zavallı baha ıle na Ferıköyünde hır gece ıki deli- pandıkları yerlerde pek ıı 
maga a~ a ı. 1 b' 1 1 f" .1 . k 1 . . • ··ıe en. mut~nasip ve en gtJz• meyus <oca ır eşere' ırarı erın an ımn zıyaretıne rıza göstermek ma!ılar ki her teblikeyı go • 

'"Eirkaç zamandır Beyo31unda ... 1 1 ,, .. 

1 

bu . uı:orum. peşine düşmü~!er. llirincisi evlat mecburiyetinde kalmı~lar. Bu zi· rnrak bir kır eğ!ence~i yap111 
esrarengiz bir çift peyda o~muştu. ' acısı, ikincisi karı sevdasile mesa yaret cebre benı:er ve hemen bir rnr vermişler .... Otomobil ile\f'. 
Bu genç adamla metresin nere· ı isim ve adres: -····················-········ ilerini te~rik ederek hayli doJa,mı! tecavüz suretinde vuku bulmuı· lere kadar uzanmışlar •• 
den geldikleri, nerelerde oturduk-

1 
-··--··--·-·-·-··-·-····--··-··-·-·········· lar... Lakin yakahyabildik1eri iz- tur.,, bendinin yeşil serinliği içiod' 

lan pek malum değildi. Muam· ·····-··-··········-············································· lerden bir netice çıkarmıya mu· "Bu görüşme sessiz bir muhab· müddet kolkola dolaştıktall 
malar isinde y&§ıyan bu sevdalıla·J vaffak olamamıılardır.,. bet ıeklinde baıla~ıJ ve sonra her (8itnıedil 



Karadenizde görülmemiş enec 
Ticaret aleminde : 

Bir dedikodu 
Afyon mesele i iki ala.ka
darı birbirine düşürdü 
Z raat kongresinde afyon mes

elesi münakaşasından çıkan me
sele dedikodulu bir safhaya girdi. 

Borsa kimyageri Nurettin 
Menşi beyin dün çıkan beyanatı 
hakkında Ticaret odası rapor· 
törU Hakkı Nezihi bey demiştir
ki: 

- Nurettin 8. kongrede af
yon meselesi mevzuubahis olur
ken kendiliğinden kalkmış ve 
bir tüccarın da ismini karıştıra· 
rak lstanbul borsasındaki afyon 
ıatıılarmın uydurma esaslara is-

1 Iıte bu garip ] 

Beyanat mOtı basıııı Asım 8. 

ilahi As•m B. tinat ettiğini söylemiştir. Dünkü 
beyanatında da morfin miktan Müskirat inhi ar miidürU 
belli olmıyan &atışlar tabii uy- Na d beyanat 10.tfeder ? 
durmadır dem kle kongredeki Ankarada toplanan ziraat kongre. 
beyanatını kısmen kabul ve le- sinde memleketimizin şarap istihsal e 
yit etmektedir. Kısmen diyorum dilen mıntakalarından gelen murah
çünkü Nurettin B. kongrede bu haslar şarap istihsalatımız.ın günden 
şekildeki satışları ihtikar kelime- güne az.aldığını, harpten eYel yedi mil 
aile tavsif etmiştir. yon kilo olan senelik istihsalatrmızın 

B b k d. kimyageri son senelerde üç milyon kiloya indiği. 
ence orsa en 1 .th d·ı ni söylemişler 

tarafından bu suretle 1 anı e 1 • .• .. • 
r · d. B n Ankarada. bulun Gorulen bu mühim eksikliğe sebep 

md e,?le 
1 1 1

• de konrıre rei i Rah- olarak ş:trabın inhisar altında bulun-ugum esna a o ta · 
· B · azarı dikkatini cel- masını, şarap n kıJo başına on kuruş 

mı eyın n · h. · l ·· · b d k 'ki mühim müessese- ın ısar rcsmı a ınmasını gostermışler-
~ edre .. 

1 
he uyandıracak olan dır. Kongrede bu mütalealan dinle-

mız en şup . . d·kt · · 
b ·· ı · zabta g,.,.ft'lemesını ı en sonrn şaraptan ınhısarın kaldı· u soz erın -::ı--·· ı k ·ı · • t• n masına arar ,·erı mış bu temenni 
rıac et ım. hilkü te b·ıd · ·1 • · Bundan sonra mesele b nimle me ı ın mıştır. 

Nurettin bey arsaında değil a- Kongrede müstahsiller tarafından 
lakadar müe ıcselerle kimya- yapılan bu şiddetli tenkitler karşısın
gerler arasındadır. da mü kirat inhisarı umum müdürü A 

Yalnız Nurettin Beyin §ahsun sım Beyin mütnleasını öğrenmek iste. 
hakkındaki sözlerine cevap ver• dik. 
mek mecburiyetindeyim: Bu suale Ası mB. her hangi bir ga. 

- Afyon hakkındaki sözleri· zeteye mensup bir muharrir veya mu
min bana in a ağı dedirttiğini bahir imiş gibi : 
uydurmu§ olan Nurettin B., bu - Bu mesele hnkkındn biraz evel 
uydurması ile çok nezih bir ha- başka bir gazeteye beyanat verdim. 
va içinde müzakere ve münaka.- Şimdi size de söylersem o nrkad~cunr
§alnrda bulunmut olan kongre- zrn hakkına tecavüz etmiş olurum. 1\fa 
nin ıamimiyet ve nezahetini ren amafih bugünkü (Akşam) gazetesin
cide etmiştir. de idaremize ait bir yazı yazılmış. Ar-

Adliyede; 

Pul sahtekarlığı 
(Yann) aleyhine açılan dava 

tiçüncü cezaya verildi 
Mühim miktarda pul sabte

kirlığı meydana çıkarıldığı şek
linde bir haber neşrettiğinden 
dolayı aleyhine musanna neşri
yat davası açılan « Yann» gaze
tesinin bu davası, Istanbul üçün
cü ceza mahkemesine verilmiş
tir. Yakında muhakemeye baş
lanacaktır. 

Bican Ef. nin akli vaziyeti 
Kurbağlıda Cemal isminde 

birisini öldürmek!~ maznun ko-
miser muavinlerinden Bican ve Sü
leyman Ef. lerin muhakemesine 
Istanbul ağır ceza mahkemesin
de devam olunurken Bican Ef. 
tevkifanede delilik asarı göster
miş, Tıbbıadliye gönderilmişti. 
Tıbbıadliden de, görülen lüzum 
üzerine, akliye hastanesine sev
kolunmuştur. 

Rapor, verilmiş, Tıbbıadliden 
mahkemeye gönderilmiştir. Ya
kında cereyan edecek muhake
mede okunacakbr. 

Kara Ali çetesinin 
nıubakemesi 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde bu sabah Gebze ve civa
nnda şekavet icra etmekle maz
nun Kara Ali çetesinin muha· 
kemesine baılanacakbr. Muha
keme neticesinde, müstantikliğin 
lüzumu muhakeme kararına uy
gun karar verilirse, Kara Ali 
asılacaktır. 

Nekadar katibe ihtiyaç var? 
Adliye vekaletinden müddei

umumiliğe bir tamim gelmiştir. 
Bu tamimde, mahkemeler için 

nekadar katibe lüzum o' 'uğu 
sorulmakta, bu hususta esaslı 
malumat istenilmektedir. 

Müddeiumumilik, esaslı bir ce
vap hazırlıyarnk gönderecektir. 

Kongrede hiç bir azaya hiç bir kadaşınız.a verdiğim beyanatta bundan 
kimse (in a§ağı) dememiştir. bahis yok. Size de buna dair bir beya
Hatta Nurettin beyin söylediği nnt veririm. Sizden sonra başka bir 
gibi beyanntıma mukabele eden gazeteci gelirse ona bir şey söylemem.,, 
de olmamıştır. Esasen benim söy yolunda garip bir mukaddeme yapmış 
Jediklerim nfyon istihsal ve it- şarap meselesine dair sorulan bütün Halit Zıya B. Avrupeden geldi 
halatının tahdidi hakkındaki su .. allere n.yrii cevabı vermis ve bı·r ı::ey G d · ti A 

l ·1 l ka 1 • :.- eçen!er e mezunıye e v-beyne mı e mu ve eve konfe soylememıştir. l\Hidür Beyin gazete. 
ranslara ait bulunmakta idi. mize JQtfetmek aliccnaplığrnda bulun- rupaya giden Kadastro Fen fa. 
Kongrede aleyhinde bulunarak duklnrı \'c bizi bu suretle beMm bu. külteleri müdürü Halit Ziya B. 
lstanbula gelince verme yurduklan mühim beyanat ise şudur: dün şehrimize dönmüş ve istas
hareketi yaptığımı söyliyen Nu- - Tckirdağında )apılan şarap ima. yonda dostları tarafından karşı· 
rettin Beyin, kendi hakkındaki Utthnnesi ve eskitme mahzenidr. n lanmıştır. 
samimiyeti bu tarzda istismar gazeten· ·dd. u 

dd . ın. 1 ı acttiği gibi şarap depo- Halit Ziya B. Avrupada bir etmek istemesinden ci en su değıldır ,.e inşaata da henüz baş-
.. t h · 'm Mumaileyhin la t ı tetkik ceyahati yapmış, Italyan, ınu e ayyırı · nr~uş ı:. malfıthnne yapılmak için '"' 

trende bana. kongrede söyle- Tekırdamnın intihap edilmesi mütehns Alman, Fransız kadastrolarının 
diklerinden kimseye bahsetme- ~ısların tcklifatı neticesidir. Tekirdn- son şekillerini tetkik etmiş ve 
nıekliğim hakkındaki ricasını ne ~~m b~ğ mıntaknsı olan l\türefte, Şar Drestende Pr. Hügersof ile gö
çabuk unuttuğuna şqıyoru~. • k?y, Kırklareli, J..ıipsiki 'e ha valisi· rilfmüştür. 

Borsa aJyon satışının tanzımı ~ın hemen hemen merkezinde olması --------------
hususunda Nurettin Beye de va- ~~ra~t v~ nakliy:ıta müs.-.it bulunması [ f 
zifeler düsmektedir. Acaba Nu- ıtıbarılc ıdare burayı intihapta ta . _ Gelenler gidenler 
rettin B. ·~imdiye kadar bu hu- mile isabet ettit;rine kanidir. Bug~~ Bir MEıcBr profesörü 
susta ne yapmıştır. Bu da ce- kadar bu hususta ademi isabete dela- f ı 
vap istenen suallerden biridir.,, let edecek bir vaziyet tahnddüt t . Macar darül ünun profesör e• 
Diğer taraftan Nurettin Bey de değildi. e mış rinden M. Lazla.s Balaskoviç 

demektedir ki: Likür fabrikasına gelince: Ya ıl dünkU Toros ekspresile Kudus-
- Nezihi B. hakikati tarif etmiş bina yalnız likür fabrikası değil Paya~ tan şehrimize gelmiştir. 
tir. Borsada morfin esası üzeri- zamanda tabii konyntk imalath:ın n~ Profesör şehrimizde üç gün 
ne analizden sonra satış yapıl· ve mahzenidir. Bunun ndemi lüzum:~ kaldıktan sonra Bulgaristana gi· 
dığını söylemiştir. Hakkı Nezi- dan b.ahse.tmek şimdiye kadar istifa- d 
hi B. fikirlerini doğrudan dogw - ecektir. de edılemıyen ve memleketimizde ıneb 
ruya lstanbulda afyon tüccarı zulen yetişen nefis mcymlarımı1;1n Polonya sefiri 
r:ıranto Ef.endinin nBe~rehttikğ~kbi~ kıymetlendirilmesini \'C hu san'atın Bir aydanberi mezuniyetle 
ıtaptan a mıştır. u a ı atı memleketimizde tamim edilm · · · memleı.etı·ode bulunmakta olan ·· ı d · w · · · b k t esını ıste- K 

soy e ıgım ıçın ana ızmış ır.,, memek dcmiktir. Polonya sefiri M. Kazimir OJ-DENIZ TiCARET KOMiSYONU . . . . 
Dün saat 15 te ticaret odasın- . ln~ıs:ı; ~da;e:~rken~ı branşı dahi. şovfski zevcesile birlikte şehri· 

da toplanan (deniz ticaret ko· Jınd.e ıst~. n ~ 3 1 ı. ıyhctı olan her mad. mize gelmiş ve Ankaraya git• 
· ) 1 h l deyı musmır nr alc getirmeyi ve mısyonu A vapur arın . are cet ve mümkün olduğu kadar harice miştir. 

muvasalntlarında vakı olan teah . . . . . para ver =~====~~=====::=~ 
hürleri tetkik ederek bunların memeğı bılakıs .ha~ı~.ten para celbine tamamen hakim olduğunu hu vesile ile 
intizam albna alınmasına karar ~'\lışmağı prensıp ıttıhaz et1?iştir. Fab de tekrar ederim. Mnk adı mahsusla 
vermiştir. rıkanın. bu ~ususta çok ha~ım olacağı çıkanlmış olan lıu gibi şayiaların ga-
LIMAN ŞIRKETJNIN AÇIGA kannntındeyı~ Sarf~lu~~ugu beynn o zete sütunlarına ~eçi~ilmezden . evel 

ÇIKARDIGI MEMURLAR lunan meblag da çol, mubalegalıdır. vaziyetin tenviri içın hır kere de ıdnre-
Liman §irkcti, mecburi mezu- Mısıra gönderilen rakıların satılma mizden malômat istihsal edilmesinin 

niyete tabi momurl rı 3 ila 6 dığı iddiası dn doğru değildir. Gönde ço kmuvafık olduğu kanaatindeyim.,, 
maaş nisbetindc ikram'iye ver- rilen rnkılar satılmış hatta Yeniden VAKIT _ Doğru mütalen fakat in· 
mek auretile bu aydan itibaren siparişler alınmıştır. hisar id:ırei {ıliyesi böyle sadaka dnğı-
k~dro harici yapmağa karar ver· İdaremizin bütün işlerinde işini bi. tır gibi beyanat \erirse vaziyet zor 
mııtir len iktısadi bir müessese zihniyetinin tenvir edilir, 

dar 
ı- Fırtına müthiş 

Kuduran deniz 
Keredenizde batan n:ıpurlar 

ve nüfus zayıatı 

1 

Evvelki gün şebaimizde de 
tesirini gösteren fırtına Knra
denizde çok tiddetli olmuş, bil
hassa Zongoldak ve Ereğli de 
mühim hasarata sebep olmuştur. 

Karayel fırtınası dün de bütün 
şiddetile devam etmekte idi. 
Cumastesi günü şehrimizden Ka
radenize hareket eden 150 ton
luk Pmar vapurundan haber 
alınamamıştır. Bundan başka 
Mersinden hareket eden ve dün 
şehrimize gelmesi beklenen Rüs
temiye vapurundan da haber 
yoktur. Bir limana iltk.a etmiş 

bulunması tahmin edilmektedir. 

Sebat, Rize, Aydıo, lntepe, 
Bozcaada, inkişaf, Şükran vapur
ları Amasaraya iltica etmişlerdir. 

Millet vapuru da Amasradnn 
Sinoba hareket etmiştir. 

Alemdar zade kompanyasmın 
Y eşilu mak vapuru Ereğlide bat
mıştır. 

Zonguldakta fırbna pazar ge· 
cesi saat yirmi ikide başlamış, 

gece saat ikiye kadar dev~'ll 
ederek Zonguldağm on üç sene
denberi görmediği bir afet halini 
almıştır. Karade ve denizde bir 
çok hasarata sebep olan fırtına
dan birçok evlerin çatılan uçmuş, 
birçok baca yıkılmıştır. Limanda 
demirli bulunan Bnron Kotlen 
vapuru fırtınanın şiddetinden 
kayalıklara düşmüş, baş ve kıç. 
tarafları temamile parçalanmıştır. 
Kazanlarından çıkan ateş etrafa 
sirayet eylediğinden vapur yan-

Agopyan hanı 

ırtı a. ar 
Belediyede: 

--T ;;rte altında 
Ayran, şerbet su satmak yllstk 

işlek caddelerdeki boş arsa
larda tenteli çardak kurarak 
veya sedye koyarak su, ayran, 
fıstık ve simit g ibi şeyler sat
mak belediyece menedilmiştir. 

Bunun için zabıtai belediye ta
limatnamesine bir madde ilave 
edilmiştir. 

n:ıştır. Miiaettebat kurtanlmıştır. 
Yunan bandıralı Hendi vapu

ru da Zonguldakta karaya otur
muş, dibi delindığindn batmııhr. 

Hacızade vapuru da knraya otur
muştur. Fırtına esnasında deniz 
çok kabarmış, dalgal.ı 7 metre 
irlifaındaki mendir,.ği aşarak 

rıhtımdaki vinçlerden birini de
vimiş, belediye ıs1celesini tama· 
mile tahrip etmiş, sahilde bulıı

nan maden direği stoklarını 

alıp götürmüştür. Fırtınadan bir 
çok ta kayık ve ufak vesaiti nak· 
Jiye batmıştır. 

Boğulanlar üç kişidir. Mddt 
Hasarın mühim bir yekuna baliğ 
olduğu anlaşıl mıştır. 

Fsrtnadan telgraf muhaberab 
da münkati olmuştur. 

Şehrimizle lzmir arasında ke· 
silen muhaberat dün akşama 
doğru tekrar temin edilebilmiştir. 

Y unanistanda da 
Atina, 20 (Apo) - Yunan de

nizinde müthiş fırbnalar devam 
ediyor. Bir çok vapurların akibe· 
tinden haber yoktur. Denizde 
bulunan vapurlar limanlara iltica 
ediyorlar. Selanikte karaburun 
açıklanndaki sahih fener dubası 
dnlgalar tarafından sürüklenmiş· 
tir. Denizlerde bulunan bir çok 
vnpurlrdan imdat işaretleri alın· 
mışhr. ( Kuleva .> açıklarında iki 
yelkenli batmış mUrettebatı kur
rılmıştır. 

Karadeniz fırtınaları 
Inebolu, 19 (A.A) - Bir haf

tadanberi baharı andıran hava 
birdenbire değişmİf ve bilhassa 
denizde müthiş fırtınalar baıla• 
mıştır. Fırtına limanda ve sahil· 
lerde pek çok basarat yapmıştır. 
Ve bütün şiddetile devam et
mektedir. 

f acıasından alın-
ması lazım gelen ders 

Tahkikata dün de devam olundu; 
neticenin bugün alınması muhtemel 

Müddei umumi muavini Şefik B. tahk'kat ile meşgul olurken 
( Kenarda ma:znunlar Emil ve Yorgi ) 

Galatadaki Agopyan hanı yan• T nhkiknt tamik olundukç yan-
gınının tahkikatına dün de devam gında kastolması ihtimali kuvvet 
edilmiş, filim idarehanesinin sa- bulmaktadır. Tahkikat son saf
hipleri Yorgi, Emil ve Yani is- J hasma gelmiştir. Dün de temami-
tiçvap olunmuşlardır. [Lütfen sn)ıfıı) ı çe' iriniz( 

t 
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Agopyan bam yangını hakkın
da tahkil:at devam ediyor. 
tahkikatın hedefi birinci de
recede bu yangında kasıt bulu
nup bulunmadığmı anlamak 
maksadına matuf bulunuyor. 

Yangının zuhurunda kasıt bu
lunmasını hatıra getiren sebep
lerden birisi ateş çıkan depulu 
sinema filimleri idare hanesinin 
yiU altmış bin lira kadar mü
him bir meblağa sigorta edilmiş 
olmasıdır. Bir de yangının elet
tirik kontağından çıkmıf olması 

ibtimalımn çok zaif görlılmesi
dir. Bundan başka idarehane 
sahiplerinin belediyeden ruhs:ıt 
almaksızın motör koymalan ve 
filim müessesesi açmıı olmaları 

mucibi mes'uliyet addedilmek
tedir. 

Haber aldığımıza ~öre yangı
na sebep olan filim ateş aldığı 
SU'ada yüksek muallim mekte· 
binden bir hademe gelmiş, mek
tep talebeıine gösterilmek üze· 
re filim idarehanesinden bir fi
lim almak istemiıti. idarehane 
sahipleri Emil lstilyanos ile 
Yorgi de bu filmi bulmuşlar, 

hademeye teslim etmezden evvel 
bozuk yeri olup olmadığını anla
mak ve kusurlanna dUzeltmek 
için filmi bir makaradan diğer 
bir makarayR sarmak suretile 
kontrol etmeğe başlamışlardı. 
Tabii mektep hademesi de bu 
kontrol amcliyab yapılırken 
orada bekliyordu. 

Iıte Agopyan yangını hade
meye verilmek üzre hazırlanan 
ba filmin her nasılsa ateş alma· 
• ve ateşin derhal odadaki di
ğer filmlere sirayet ederek bep
iiiii birden yakması neticesinde 
wku bulm~tur. 

Binaenaleyh yangının zuhQru 
mnasında filim idarehanetlindeki 
YUiyetin en bitaraf ıabidi mu
allim mektebinden gelmiş olan 
hademe olmak tabiidir. Bu iti· 
bar ile Agopyan hanı yangının
da bir kast bulunup bulunmadı
jmı tayini noktasında bu hade
menin ifadesi mühim bir kıymeti 
haiz olacaktır. 

Bizim tahkikatımıza EÖre filim 
idarehanesi açmak için mevcut 
belediye nizamabnda sarih ta· 
byyüdat mevcut değildir. Onun 
için yangın zuhürunda kast sabit 
olmazsa filim idaresi sahiplerini 
ilimiz filim idaresi açmak cihe
tinden me•ul etmek mümkün 
olup olmadığı tetkike muhtaç 
bir mesele talikki olunmaktadır. 

Eğer hakikat böyle iıe buna 
hayret etmek lazımdır. Çnnkü 
sinemalarda film çevrilen daire
lerin evsafı hakkında bir takım 
takayyüdat Yardır. Meseli ope· 
ratörün bulunduğu ve filimleri 
muhafaza ettiği ve çevirdiği yer 
(Beton) dan olacaktır. Projöktö
rtbı ziyasını sinema perdesine 
abettirmeğe ma sus olan pen
cerede ·şayet filim ateı aldığı 
taktirde otomatik olarak derhal 
bpablabilecek surette- demir 
bir kapak bulunacaktır. 

Halbuki Agopyan hanı yangını 
pstermiştir ki sinemalar hakkın
daki bu nevi tekayylidatı filim mil
eueseleri ve idareleri ve bahu
sus depolan hakkında tatbik 
etmek zarureti vardır. 

Umumiyetle müşteil maddele
rin depo mahalleri hakkındaki 
tedbirlerin filim idarehanelerine 
lefmil edilmemesi akıl ve mantık 
ile kat'iyyen telif eCilemez. Zira 
buut, gibrit, gaz ve benzin ne 
_.._ _~•~ mist&it ise filim· 

YAZAN : ()mer Rıza _ ıJt 1 

Leyla, kilisenin zindanına atılın•-

[ Üsc tarafı b rln.-:i s:ıhıfada l re heyeti intih:ılJ:ıtma geçilmiş, reyle
taraf mdan okunmuştur. H.aporda C. riıt tasnifi neticesinde Ce,·det Kerim, 
il. Fırkası İstanbul idare heyetinin Necip, mütekait kaymakam Ali Rıza 
bütçenin müsandesizliği i~inde mukay- Snlcih Cim~oz, ticaret mektebi müdü~ 
yet ve faalivetinin mahtut kaldığı, si- ru·· Hu··~ ·· sb k ""dd · i E t • - . .,,nu e a - mu eı umun\ sa 
yası saha~akı mesai~en müsbet netke· ve Rüknettin neylerin asli azalığa Sa- · ·· _.,,J 
Ier ahndıgı, beledıye intihabatında f" 11 .. . H 1 .. k k 1 Ilır takım adamlann, hükumet tara - Demek orada da sana ştJI' 

ıye useyın anım a yu se mua - f d k f ı · muvaffak olunduğu diğer sahalardaki li . .. .. .. . ın an a a anna uygun olmıyan icra- nıni teklif etmişlerdi. .~ 
mesai arasında fırkanın malı olan Je- m mektebı ~uduruy Ham~t ~e S~mih atta bulunması üzerine yeni bir dev· - Hayır, öyle bir şey yaplll~ 
tafet apartıma ta . d.ld'"' Beylerin yedel~ azalıga seçıldıklerı an- Jet kurmayı tasarlamaları irin onlann 1 ""A nının mır e ı ıgı, lac;ıJmıı.tır .. . . .. ~. - Burada kalmayı kab~ 
Aksarayda kims~ iz kadınları çahı.tır· .. :. · her halde guvendıklerı buyuk kuvvet- .. 1 . h . 1 . :. M··t k"be · "d h ı· ı b 1 . gore ge senı emşıre enn 
ma yurdu için asri bir bina yaptınl- u ea ı n yem ı are eye ı namı- er u unması ıcap eder. t" . 
dığı ve yurdun burada tesis edilerek na Cevde.~ Ke~m. B. ayağa kalkarak Har~ci_Ierin istinat ettikleri kuvvet- ureyırn_: ıs)fl.I 
faaliyete geçirildiği zikrolonuyordu. şunları soylemıştır: ler ne ıdı? Leyla kalkmış ve papası 

Bundan sonra mali rapor okunmuş "Bizi intihap suretile hakkımızda Bunların topu on, on iki bin kişiden ti • • • . . . . ~ 
ve raporlann müzakeresine geçilmiş- göstermiş olduğunuz itimat ve iltifat- ibarettiler ve bu birkaç bin kişi, pek lkısı de kılı~enm bır kana.~ 
tir. Bu arada murahhaslardan bir zat tan dolayı teşekkür ederim.,, büyük sahaları işgal eden bir devlete karak başk~ hır kanadına gı ~ 

· · h · ı . karsı gel c ki ı d .. v ·· ki Burası rahıbelere mahsust1J. .. 4 f geçen senekı kongrede ıdare eyetıne stanbul teşkıl:lbnın çok muhterem :. e e er onun a oguşece er. b h'be • v LtY~,. 
muhtelif işler havale olunduğunu, j. mümes.c;ilJerinin intihap reylerinde ay- Ve onu yıkacaklardı. Buna imkan ta- d~şra t 1 

• yı ~agırtmı~, ona ~~ 
dare heyetinin raporunda bu işlerin ni zamanda kuvvetli bir talebin mün- avvur olunamazdı. b~m ı::ış, ~?~ra on.~ yab~~ Jılll". 
yapıp yapmadığına dair izahat vermesi demiç bulunduğunu kabul ediyoruz 0 O halde bunların en çok güvendikle Leır lr. mı soz .. et~' soyklemışbı.it·~c*' 
l"' ı· k b ih t' k"- • ri neydı'" Yayı a ıp go urere ona 
cıı:ım ge ır en u c e ı mes ·ut geçme da bugün adımını attığımız önümüzde- · . · b 

sinin doğru olmadığını söylemiştir. A- ki mesai senes' d bek] d'v' • .1 Bunu, bıze onlann bir sözü anlatı. mı,c;, donund uı:a~a ~er~~ ! ~ 
d 1 k rahh 

ın e e ıgımız şamı yor nı, o asın a yıyıp ıçecegını, ":'..I 
a ar azası mu aslarından avu- ve faal hareketi "'Östermemizdir Size • · V• • ÇiY 

kat Avni Bey de raporda sa'-·ılanlann b 'tt b 
1 

""k . • d Harici!erin reisleri toplanıp konuQ,, dolaşabılecegını, fakat dışarı 
~ u vaı e u unur ·en anyı zaman a ~ ld • •· ı · ti 

(icraat) diye tavsif edilmediğini, eski talebimize mukab"I h . t· . d tuklan zaman, hep Basradaki arkadaş memnu 
0 ~~unu soy em.ış • ıJ 

idare heyeti için yapılması, yapılmış .. . 1
' • şa sıye ınız e Jarını davet etmekten bahsediyorlardı. Bu son soz Leylanm nazarı 

sa söylenmesi icap eden birçok isler ol· mundemı~ bulunan teşkılat arkadaşla- Demek ki bunların Basrada şubele- ni celbetti. .J 
doğunu söylemiştir. Hatip, bu::ıı arada rından hır talepte bulunyoruz: O da ri ve merkezleri vardı. Şube ve merkez - Fakat ben burada birkaç P" 
s. Fırkanın teşekkülünü, belediye mesai senesi içinde bizi yaln,z bırak· teri bulunmasından dolayı şunu anbyo misafirim! 
intihababnı, intihaba iştirak edenleri mamanız. ve her zaman sam~i müza. ruz ki onlann icabında birleşmek ve ha - Ona ne şüphe • · _ ~.il 
ve etmiyenleri mevzubahsetmiş muha- ~eret ve ıkazımm ve hatta luzumunda rekete geçmek için parolaları vardı. On- _ o halde neden dışarı ~ 
lif bir fırkaya intisap edenlerin bu ha- ıhtannızı yapmanızdır. lann maksatları, tahkime mfıni olmak- ğım? i 
reketinin inkılap aleyhtarlığı neticesi Eğer mesai senesi ~~f rnda bu mü- tan .b~ka idi. Tahkim, yalnız bir beha- _ Borada misafir olduğaıta'~.J 
mi. yoksa sadece bir hoşnutsuzluk e- zaheret ve murakabenızı yapmazsanız ne ıdı. Esasen bunJarın hemen tanışı- detre bizim usur ·· "re Jl'r 

ı k k d b. · l · d b' 'b" 1 • • :ı umuze go 
seri mi olduğunun eski idare heyetince ge ece ongrge e ızı tenkit hakkını- verme erın en n m ır ennı hemen etmeniz zaruridir. 
tetkik olunarak ona göre tedbirler a· zı kaybetmiş olursunuz. Size tekrar bularak her hareketi plan dairesinde 0 b' d' 
lınması 1Azımken rapor.da hiç te bu nok çok teşekkürler ederiz.,, ~pma1anndan onların giz1i bir ~şek- - ~a .~r şey •:.emem. k..-1 
talardan bahsedilmemış olmasrnı tah- Bunu müteakip bu seneki büyük kul olduklarını anhyorU7 .. Bu yenı fır. ~yla, ~~rt beş gun kaldı 
tie etmiştir. Avni B. fırkayı temsilen fırka kongresine murahhas olarak aza ka gizli bir teşekküle istinat etmemiş ra ıyıdcn ıyıye sıkılmıştı. tf 
muhtelif heyetlerde vazife almış zeva- intihabı yapılmış, asli murahhaslığa olsaydı onu takip ve imha etmek nis- Burada uzun uzadıya kntınıı* ' 
tın bu vazifelerini hüsnü ifade taassup ittifakla Cevdet Kerim ve Selah Cim- peten kolaylaşırdı. Fakat bunların is- faide yoktu. Bekliyccek oldu~ 
göstermediklerini. belediye intihaba- ~oz, yedekliğe Sadettin ve Rıza, Fa- tedikleri anda gizlenmek, istedikleri za ra dışarda beklemek daha ınii11 ~ 
tında reye iştirak etmiyen halkı inti- ruki Beyler seçilmiştir. man meydana çıkmak imkanını haiz Onun için başrahibeyi buJınof 
haha alakadar ~tme.k için alındığı mel- Fırkanın reisi umumisi Gazi Hz. ne; olduklarından. o~l~nn her .~eyden ev- na ~ıkıp gideceğini söylemişti. ~ 
huz olan tedbırl~~n d~ ~aporda kay- reis vekili ismet Pş. Hz. ne Umumi vel ve .~azla ~ızlı hır teşekkul oldukla- Başrahibe, onun için müssd~ .. 
dolunn:ıadığmı, soylemıştır. katip Saffet Beye ve Meclis Reisi Ka- nna hrukmedı_y~ruz. . • • .. .. ceğini, ve kendisini getiren :ı 

~atih k~zası murahhaslarından Dr. zım Pş. Hz. ne tazimat telgrafları çe .. lslam ~rıhınde ılk gızli teş~~k.ul~ konuşacağını, biraz beklemesiJll .:A 
Ferıdun Hıkmet B. ~vni. B~ye cevap kilmesi kabul edilmiştir. v~c~de getı~e~ Sebe oğlunun buv ıkı~cı miş, Leyla onun cevabını bekle'-. 
vererek halkın beledıye ıntıhabına ıa- C H F k sı .1• t k . ik" . gızlı teşekkulu de hazırlamadıgını ıs- B h'b . d" d" v .... "'* 

w • • • ır a ,.ı aye ongresı ıncı d k b' aşra ı e gcrı on ugu ,P-, 
kayt olmadıgını, fakat kanunun ınti- . ı· . . ü .. .. •. pat e ece ır şey yoktur. 1• ·ı d k t aıa•• . dd . . . ıç ımaını ayın yırmı cuncu cuma gu- IJ •• 1 K.f d 1 rak . a ı e uzun uza ıya onuş u ··.ı 
hap mü etı, sandık adedi gıbı husus il kt d k k 1 d~ 1 t kl'l ancı er u e e top ana verdik ·t~ 
Jara ait takyidatmdan dolayı bir kı· n a e ece • ~za ar ~ ge en e 1 leri kararlan birer birer icraya ve J{Q. - J{mm ! demişti, niçin gı ~ 

ve talepler tetkik ve muzakere oluna- f · · . tiyorsu B rada h t d g-il ~ sım halkın reyini i~timale maddeten eden gizlı gızlı çıkmağa başlamıslar· n. u ' ra n e ,,,;~ 
imk!in bulunmadığını, söylemiştir. Es caktır. dı. :. v-:. Rahatım çok iyi, r.akat ~ 
ki idare heyeti azasından Rüknettin B e· •t • ld Kufede bu patırtılar vukubuluyor- d~ılım. Burası bana hır Jt• ., 
tenkitlere cevap vermiş, müteakibe~ ır vı nn parça parça 0 u ken hakemliğe tayin olunan zevat ta tesiri vern:ıeğe başladı. MuztntiP .1 
nizamname mucibince kongrenin deva· Sirkeci ile Eminönft arasındaki toplanmağa hazırlanıyorlardı. Bu bü- rum •. T~ız ve serbest ha\'11>'3 
mınca çalışarak ü~ encümen ayrılmış- caddede bulunan •Nermin» tu· yük ha~isey~?·~kından görme~, neye ka mak ıst~yoru~. . ·bi -1 
tır. Bunlardan nizamname encümeni- hafiye mağazası dün oldukça rar veralecegını vak'a mnhallınde din- - Bız de ınsan ve senın gı 
ne Faruki Suat, Asım, Avni ve Methi mühim bir kaza atlatmıştır. Yan- lemek istiyenler birer birer, kafile ka· değil miyiz? / 
Beyler, layiha encümenine Asaf, Ah- lış manevre neticesi bir otomo· file Davmetül Cendele gidiyorlardı. - Fakat ben sizin yoJunuı3 
dülkadir Ziay, Rıfkı, Nail ve Muar- Burada ne karar verileceğini merak dim. 
rem Naili Beyler, hesap encümenine bil mağazaya çarpmıı ve bütün edenlerin arasında Antakyadaki işini - Bizim yolumuz fena mı1 __ ., 
de Sadettin Rıza, Kemal, Yusuf Ziya, vitrin camlannı parça parça et- bitiren ve Mısıra gitmeden ewel hake- - Fenadır demem. Fakat bJY 

Aziz ve Cemal Beyler intihap olunmuş tiği gibi vitrinde teıbir edilen min vereceği kararı anlamak istiyen gelmiyor. 
tur. eşyaları da kullanılmaz bir hale (Leyla) da bulunuyordu. _Neden?. 

Bundan Mnra İstanbul vilayeti ida getirmiştir. Leylfi, Marküsü görmek üzre Antak B l v• A'I __ 1titıi - en ev enecegım. ı c ~-
yaya gitmeğe karar verdikten sonra ca;. , 

GDzellik nedir, gUzel kimdir? - Edeple edebiyat alakadar mı· 
dır? - lngiliz asilzadelerinin hayatındaki rezalet.. - Pi yer Lo-

· tinin aşk maceraları - Dünya nereye gidiyor? - Senelerce 
ıırhmızdan nasıl geçindiler?-Üstat Ekremin bayatı, hizmeti, tesirleri. 

Sinema, tiyatro, mizah, hikaye, ıür aayıfalan 

1 Şubatta bedava takdim edilecek AYLIK V AKIT te 

. gım. 
(Sıffın) den yola çıkmış, günlerce de- B b.l . d k J{iıttil1JI 
vam eden bir seyahati müteakip Antnk - unu 1 mıyor u • 

d ·h 1 .k t tt'ğ' neceksin? yaya varmış, a a evve ı ·ame e ı ı 

hana inmişti. - Sevdiğim bir adamla.. ,; 
Ertesi gün Leyla, Antakyanın bü· - Onun kim olduğunu söfle 

yük kilisesine gitmiş, orada rasgeldiği sin? 
adamlardan Marküsü sormuştu. Ada- - Söylemek istemem. . ~ 
mın biri onu kilisenin icine alarak bir - Ji'aknt haşpapas. sizin bır JI 
odaya oturtmuş ve bira~z beklemesini daha kalmanızı, kendisinin siılSI 
~yle~iş; Leyla bu har~k~tten ço~ se rüşeceğini söyledi. fi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~lnnmı~huh~deMarkusun gelmış O· - Biri~ nün dahak~I~~ 
lacağına hüküm vermişti. fazla lmlama~ ! ı/. ler de o kadar müsteittir. Diier 

taraftan filimlerde iıtial tehlike· 
sinden daha bJtşka ve daha bn
yük bir tehlike vardır. Bu da fi· 
!imlerin yandığı zaman boğucu 
goz neşretmesidir. 

Netckim Agopyan hanında 
yananlann hemen hepsi de filim
lerin boğucu gaz neıretmesinden 
dolayı tehlikeye düımüşlerdir. 

Filhakika Aıopyan hanı tama
men karıirdir:. Depolu filim 
idarehanesinin bulunduğu oda 
içinde çıkan ateş diğer dairelere 
ve katlara sirayet etmemiştir. Bu 
itibar ile yangın çıktğı zaman han 
içinden bulunan kimselerin hepsi 
kendi odalarının kapılarım iyice 
kapatmıı, pencarclerini açmış 
olsalardı, buradan haYa alarak 
teneffüs etmiş bulunsalardı hem 
yangın hem de boğulmak tehli
kesinden masun kalacaklardı. 

Fakat W,Je olmam•br· Yaopı - -~--

f 

çıktığı zaman Agopyan hanının 
bütUn katlarında bulunan herkes 
odalarından dışarı fırlamışlar, 
dışarıya çıkmak istemişlerdir. 

Halbuki filim idarehanesinin de
posundaki fılimler büyük bir 
sür'atle ateş almıştır. Ayni za· 
manda bu suretle ateş alan 
filimlerden hanın içersine ve 
her tarafına derhal boğucu gaz
ler intişar etmiştir. Binaenaleyh 
yangın tehlikesinden kurtulmak 
için odalanndan dışarıye fırlıyan
ların birçoğu boğucu gazın içer
sine girmişler, gazın tesirile ken· 
dilerini kaybederek oldukları 
yere düşmüşler, boğulmuşlardır. 

Bu hadise şunu isbat ediyor ki 
.~opyan hanı gibi bir yerde 
filim müessesesi açılması hiç 
do~ru olamaz. Hatta hanların 
içerisinde filim deposu yapmak, 
benzin ve petrol doldurmaktan 
daha çok tehlikelidir. 

Çok g~çm.edcn oraya k_erli ferli biı· o akşam, başpnpas. rahibeıet" 
papa.cı gırmış n Leylayı uzunca na gelerek J.,eylfmın yanma ~ 
isi~ta~ eder~k onun h~"~?·etini tah~dk onun!a konuştu: ·-' 
etmıştı. Leyla, onun butun suallerıne Le 1- ı S • 'd ..,r'ıt"" . - y a . cnı yem en .. 
cevap verdıkten sonra: ... 1 · t' N d · ., 

Ş. . . . m .. t ıs ıyoruz. e ersın. 
- ımdı, sen de, demıştı, baan cevap l t 

1\ı k
.. ld' . - s cmem. Y-er .• ar ·us gc ı mı? . ., 

- Du sualine cevap vermeden e\'ı.'cl - Israr cdıyor ~usun· 
sana bir ihtarda bulunacağım. - Evet, ısrar cdıyoruın. ~ 

- Ren hıristiyan bir kadının kızısın. -:- ? .halde. ben se?i? yo~~~ 
Gerçi bu kadın müsliiman olmuş, fa- temın ıçın senın h::ıp::mu c!Il· 

1
,.41 

kat esir düştüğii için bu yeni dini lm· - llu hny<lutlukt.-..n fa.rl•S 
bul etmişti. Sonra senin baban da mc~ - Peşimden gel! ,.~ 
hul. Dann kalırsa, senin baban muhnk Leyla. başpapasın .üzerine 11 
kak hıristiyandı. Sen gel burada kal. nun elindeki koca asayı ıuıptı ~ 
Seni ,-aftizliyelim ve sinemize alalım. faa 'ııziyeti aldı. Papas, cllt~ 

- Buna imkan yok. tı. Birden bire iki papas İÇ: r:J. 
- Niçin? füsa bir mücadeleden sonr1' ~ 
- Çünkü ben de müslümanım ve bu sımsılo yakal~nmış, eli 1.:oht ··td 

dinimden cıkmak istemem. ve siirüldene sürüklene go ~ 
- Bun~ bir şey demem. ]Fakat mn- karanlık bir odaya atılmıştı. A 

dem .ki sen ~Iarküsü nny~rstın. Burn· Bu macera hiç te hatıra gı1J 
da bırkaç gun kul. O gelır gelmez o· ]erden dc;ı;.ilcli. Lcyta, o gece'fl 
nunla konuşursun. zindanda geçirmiş, hiddetiıt~ 

- Bunda bir beis görmem. Zaten be olarali \'aziyetini müş: ü!h~ştı 
ni Şamda da kilisede misafir etmişler· pişman olmuştu. .J11 
di. • (Bi~ 
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E atla Sorğuya. Çel il~ 
(Ü:.ı ıarnta 1 iner ıayıhomızdaJ Kayseriye de gittiğini Cemal Pş. fır- da güzel sesli hafız lbrahimi tutmala- Bu itib arile her teceddüt ve her in Jş bankaS1 

MENEMENDE DONitO ılcasının hastanesinde imamlık yaptı_:"I- rını Emire hanıma yazması üzerine tibah hareketine düşman olan bu adam - • .4 
MUHAKEME m söyledi. Kayseride iken ~eyh Esat- şeyh Esadın hafız Ahmet isminde biri- lardan her zaman her fenalık umulur. RUKOMETE lK.ttA~ TEJUP' 

l\fcn~men, 20 (\'akıt) - Mahkeme la muhaberede bulunduktan da ilive sine Emire hakkında söyledi~i sözler- Evvelki günkü muha- BULUNMADI tJ 
saat 10 da başladı. Maznunlardan 1 etti. Bu mektuplardan biri okundu. den tövbe ve istifar etmesini yazıyor- Bir gazetede umum sigor~..., 
laz lzrahim, Saffet hoca ile Manisnlr Laz lbrahimle bir meseleden dolayı du. kemerle ikinci celse ği tarafından hükQmete 500~ 1; 
maznunlar ve şeyh Sami Ef. son dere- şeyh Esatla aralarının açıldığını gös- Rei~in ( Bulgaristanda tanıdığınız Menemen 19 (Vakıt) - Bu ikraz için yapılan teklif üzeriJl~ 
ce düşünceli idiler. tcrmckte ve şu garip cümle ile başla- vnrmı?) sualine: (Davut, Ahmet hoca gUn divanı harp Mustafa .Pş. nın sat vekıUetincle temaslar :~~ 

Reis ilk sualini manifoturacı Osma- maktadır: ları tanıdığını, kendi eserlerinden, ta- riyasetinde toplandı reis lbrabim ve lş Bankası umum müdüru 1 
na sordu: ''Uuzuni arifanelerinde bizlere bü- rikat ve zikirden bahis tevratı esasiye yin bu birliği temsil etmekte 

lstanbuln Gülcemal vapurile mi git yük hizmetlerde bulanan merhum Yek gönderdiğini, İbrahim hocayi temiz hocaya sordu: münderiç bulunmakta idi. , 
tiniz? Nalınsı Hüsnü (Gülcemal) va- ta hazretlerBe hen kabili kıyas mı- kalpli bildii:rini, fakat acul ve hadit ol- - Osman Ef. nin evinde top- Bu havadis üzerine Celfıt lJ.~f 
purunda mı gördünüz. Osman vnı>ur- yım??., duğundan teşebbüslerini meydana çı- landımz mı? _ Bunun a.slr esası yoktur·-_;, 
da görmediğini, nalıncı Hasanı gör-1 Hilmi Efedninin mektubunda Meh- lrn.rdığını söyledi. Buna boca karııık cevap ve- san ne de bankanın şahsh"Cti ~ 
düğünü söyledi. Şeyh Esadı ziyarete met Ali hocanın kendisini bir meclis- Laz İbrahim, ulemanın hUk\imet a rerek: ycsi namına böyle bir teklifte ;I_ 
gittiği za.m:ııı lbralıim ile Osman lıocn- ten lloğduğunu, oğlunun istiklalini! teybine hareketleri görülmediğini söy- _ Nalıncı Hasan, benim gel- dım. Umum sigorta birliğini ~ ~ 
yı tanıdığını, bir cuma günü Cib:ıli- füın etmesine kızdığ"I yazılmakta Ha- lemesi üzerine reis Pcı., bec:ıı yüz senlik t• W• lu dakı· neşriyat hil~A 1 

~ ıt digw im gün Manisada mı imiş, ıgım yo n 
de tütün inhisarı fabrikası muhasebe· tiplerden Behiye hanımın köşklerinden tarihte bu gibi kıyamlnnn hep nakşi- katir. Tekzip edebilirsiniz. 1 p 
cisi ve Jıiz lbrnhim, Osman hocalarla b:ıhsedilmektedir. Hoca; mektup o- ler tarafından yapıldığını beyan etti. sorun dedi. kilile dün iki saat görüştUın· . ~ 
birlikte yaptıkları bir gezintiden sonrn Irunurlten bir şeyler okuyup üflemek- Şeyh Esat, sözüne devamla lstan- Hasan atıldı: ba iki arkadaşın alelfıde gö~ 
Jb lbrnhimin evine gittiklerini ilüv fo, ellerile garip hareketler yapmak- bul ulemasına Muhittini arabinin eser- - Paş3m lzmirde idim. Ak- den ibaretti. Bu mülakatın . .., 
etti. Reis ı•nc;nnm snaline cevaben cfo ta idi. lerini okuttuğunu, Sultan Hamidin şam üzeri Manısaya gittim. So- veya sair her hangi bir işle tııt 
orada bir şey ç-örüşmcdilderini söyle- :ci!ahare şeyh Esadın gönderdiği C\'hamı üzerine Erdene nefyedildiğini kakta Laz lbrahim, llyas, Cemal alakası yoktur. Demit-<tir. ....,,,/ 
di. Reis maznuna ~eyh Esadı ziyarete mektup olrnndu. Mektupta laz lbralıi sÖ)'lcdi. -
gittikleri zaman ) anında kimler bulun min istiklalini ilan etmesile n:ıkt;iben- Reis - Erdcndeld orrlun sıhhatin hocalarla karıılaştım. Uz hoca, 
doğunu soı·de. Osman: Jaz İl.ırahfm. dilik te 0 ikinci bir hükümdnrhk teşek- hnkkında telgraf çekmiş. Diz de iyi- elimden tutarak: "Hasan, bizden 
nalıncı Hnasnın bulunduğunu süyledL kül ettifri, kendisinin buna tahammül dir diye cevap verdik. vaz mı geçtin?,, dedi. 
Reisin iliz hocanın Cemal hoca ile h:ı- edemiyecefri ya:ıılmaktadır. Bilfıhare (Hakim Paşa Jiz.) diye b:ış Laz hoca bu esnada dişlerini 
1ız Ahmede götilı'düğü mektuptcın ha- Rei.~ Mustafa P~ maznunlara hi- Jıyan b:r arizesinde Şeyh Esat: gıcırdattı. Ve oturduiu yerden 
beri olup olmadığı sualine de h:ıtırlı- fa.ben: "90 yaşındayım 20 seneden beri ken- söyledi: 
yamadığı cevabını verdi. Mektup okun- - Bütün yazdığınız mektuplarda si dimi ölü addederek yaşıyorum. lime _ Bir caninin söz1erini dinli-
du. Mektupta hoca Ahmedin hakkıp- zi tarikat için hükumet aleyhine ça- hi.irmctim vardır. Istanbulda alimler
da söylenen mecnunane sözlerden gü- Jıştığ'ınız meydana çıkıyor. Sizin kut- den birçokları bana tedris etmekliğimi yorsunuzda benim sözümü niye 
cendiği yazılıyordu. Mektup okunduk pütalttnbmızın tclkinatı (gltitğiniz rica ettiler. Yüzlerce ulemaya Muhit- dinlemiyorsunuz? 
tan sonra hafız Ahmet hntırladıfl'ını yerde tarikati intişar ettirin) mahiye- tini arabiyi tedris ettirdim. Türklüğe Hacı Hilmi Ef. ye lbrahim ho
eöyledi ve dedi ki: - Mahallemizden tin dedir. Dedi. karşı diğer bir hizmetim var. Mahdum ca ile toplanıp toplanmadıkları 
Zekiye H. e\'ime gelerek (İbrahim ho- Uız lbraltim cevap vererek: - Şeyh bcnde1eri Musulda ilıen •'1gilizler, Mu soruldu. 
ca bizi kadın erkel: toplıyarnk zikrettir Esa.t J:;f. {ılim, fazıl bir zattır. Gitti- sul ahalisinin Ingl:i:::er~ istediğini Hilmi Ef. cevaben 20 sene-
di) dedi. Bunun üzerine böyle serse- ~im yerlerde bunu söyledim. İyi anla- propau h ediyorl:ırdı. denberi tarikatte olduğunu, Jaz 
rtyane hareket olur mu? Kadm erke!> tamıyorum bir a,•ukat tutayım. Dedi. Orada türk l\luhihban cemiyeti rei- lbrahimi uzaktan, diğerlerini ya-
zikredfür mi? Dedim. reliclcmcf;o ba.şl:ıdı. si olan oğlum Mehmet, bunlara set 

kından tanıdığını, Lalapaşa ima· - Cemal hoca reis P:lŞlnm suali ü- Muhakeme şeyh Esatla muvacehe- çekmiş, bunun üzerine oğlum lngiliz-
zerine hafız Ahmecli tanımadıJını söy- leri yap~lmak üzere öğleden sonraya ler tarafından Bağdada ncfy ve miisa- mı olduğunu, camide halka zik-
Jedi. Hafız Ahmet ise mc!\tubun onun bırnhıldı. lchadnn sonra avdet etmiştir. Dedi. reltirmedii'ini söyledi. 
nsıtasile geldiğinde ısrar etti. Ah- 5 ..... ·h E tla oX-lu d vant Reis Paşa, bana vaki beyanatında Bilahara Ragıp B. t manifatu-
medi tanımadıgını söyledi. Lfız lbrn- -.. '"') sa " ô ' alman evrakın ve ifadelerin tctkild icin racı Osman, hatip Cemal ile ev-
him hoca burada müd:ılı:ılc ile inl:ar e harp huzu ı unda muhakemenin cumartesiye tehir edil- }erinde muhbbet için toplandık4 
derck : Mencemn, 20 (Vakıt) - Öğleden diğini ve bir kısı rnrnaznunlara ait lm- larını söyledi. 

- Haşa ve kelHi. ! Vaziyet nnziklc- sonra muhal:eme şeyh Esat ve oğlu- r:ı.nn Yerilmesi melhuz olduğunu söy- Reis _ Hafız Osman Ef. ve 
§ince herkes kabahati bncim üzeıime n nun istiçvnbile başladL Samlin mev- lcdi. Şeyh Esadi tanıyor musunuı? 
tıyor!. Dedi. Reis! ( Nihat Beyi tanır !dinde l.mdmlarla epey lmlnbatık vardı. BlR iSTASYON MEMURU MEVKUF 
mısın? ondnn gelen mel:tuplanncta Mnznunlar<lan M~hmct Ali isticvap Menemen, 20 (Vakıt) _ Emiralem Maznun bundan on beş gün evel 
ne yazılıyordu? Diye sordu. Laz 1b- dundu. Ileş tane çocuğu odluğunu, nahiyesi istasyon m~muru İrfan Be· arap hoca namile tanıdığını, Arap 
rahim hoca cevan vereli: cnfi)•ecilik ettif;'1ni, laz lbrahimi kov- yin vaziyeti şüpheli görmmüş, evinde hocanın Sultan Hamit tarafından 

- Nihat Beyi tanırım. 1\'Ie!ctuplar- du!.larım söyledi. tahnrriyat yapılnra?-c beş yüzlii bir tcs- siirgün edilmesile Yuoanistana 
da bir şey yoktur. Dedi. Bunun üze· Bu sırada nrkadn oturan şeyh Esat bilı ile bir asa ve salip bulunmuştur. gittikten sonra htanbula gelerek 
rine mektup okundu. Mclıtupta hoca lmldınldı. Reisin ö;-ıünc konulan ltol- J(endisi tc'\'kif edilmiştir. Hnkk.mda camileri gezerken arkadaşının 
(Kürt isyanı sizin gö3tcrmek istcdi;:i- tuğn 9turtuldu. tahkikat yapılmaktadır. 
niz gibi değildir. lki şakinin bir nefc- Reis: MENEMENDE RAMAZAN de:aletile Esat Ef. yi bu namla 
ri yaralaması ve ora beylerinin yaptık - Selnmünaleyktim şeyh Ef .. Dedi. 1 tanıyıp sekiz gün D.&isafir kaldı-
Jan serserfyane bir hare.'re.ıten b .. c:!;:n Size vnvnş \•e kısa sornca~ım. Cevap Menemen, 20 (Val;ıt) - darei örfi gı~ nı ve 3 sene sonra tekrar Is-

t °'ıt J -
6 ye ramazan dolayısile sokakta gez-

. bir şey değildir.) Deniyordu. Lli.z lb- veriniz. Hangi tnrfüattensiniz? mak tah.didatını saat 22 ye kadar tem- tanbula gittiği zaman Erenkö-
rahimin hoca Osmnn:ı. yazdıi:'l mclctup Şeyh Esat-- Nakşi... d' dit etmiştir. Gece bcl:çfler.in refakati yünde ziyaret ettiğini söyledi. 
ta okundu. .L1z lbrnhim bun:ı cevap - Kaç senedenberi devam e ıyor- Reı's sordu·. 
vererek: t5unuz? le davul çaldınlıyor. Menemen pazn-

Aıt d b . rı kemafissabık her perşembe kurulmak - Bu misafiretiniz ~snasında 
- Yazdıfım me~tuba başka kelime- - ı mış sene en erı. d B .. h . . 1. ~ 

le ri1Avc olunmuş? D~di. - Ne vakit nihayet verdiniz? :n ır. ugun şc rımızc ~ar pagmış- tarikate davet edildiniz mi? 
Bundan sonra hoca Osmanın isticv:ı- - Hükumetin men'ettiği tarihten- ır. t t Maznun, i~lerinio çokluğundan 

bma r;eçildi. Osman lılz lbrnhimi (l.a- beri. HA NLE~lN LA VRE~S ? LE dolayı girmediğini ifade etti. 
ricl) kö: ünde yaptırdıi:'l cı?mii kUs:ıt - Ne vakit Erenl>öyüne tasmdmız? ALAKALARI MI 'An· Reis tütilncü Hasan, Halil, 
resminde tanıdığını tnrikatc dave; c- - O vnkittcnberi münzeviyane ha- Menemen divnnı harbi nnkŞilerin Mehmet namındaki Manisalılara 
derek girdiğini, fakat beceremediğini yat gecirmekteyim. maskesini düşürecektir. Sal:1hiyettar sordu: 
söyledi. - Ô~lunuzla beraber misiniz? bir zat nnkşilerin Türlciye hucludunda - Tarikatle alakadar mısınız? 

Reis Osman hocaya şeyh Esada - Hryır! O, ayn oturur. bulunan lngiliz casusu mahut La.vrens Maznunlar, kendi idarelerin· 
mektup ynzıp yazmacWi-ını sordu. Os- _ Ziy:ıretdler gelir mi idi? le münasebetleri olduğuna dair kuvvet 

ö ~ l" 'h . 1 ld w .. 1 d' den aciz oldu~dnrını, böyle şey-man hoca verdiği cevapta şeyh Esa.- - Eski tnnıdıklarım selirlerdi. Ifa- ı ı hma mevcut o ugunu soy e ı. 
dı tanıdı~ı için arasıra mektup y:&zdı- ptmız acıktır. VAKiT - Lavr~ns, umumi harp- lere karıfmadıkları cevabını ver-
fmr, yalnız şeyh Esadı arnp hoca di- Bade"'hu şeyh Esat gelenlere vaiz ve tcnberi şal'kta vuku bulan en mühim diler. 
ye tanıdığını, şeyh Esat oldu~"Umı nn- nasihatte bulunduğunu, kendisini zi- hfıdiselere adı kanşmış, bir adamdır. Bundan sonra terzi Telat din· 
cak Istanbulu ziyaretinde ö':'reridrt- yaret için bir usul olmadığını, mek- Umumi harpte nrnpları isyana teşvik lenildi. 
ni ve ~eyh Esadm yanında 20 gün kn- tupta yazılan şeylerin yalan olduğu- ve sonra onlan idare eden o idi. - Sen bun!arın toplanmala-
dar kaidığını ifade etti. nu söyledi. Daha sonra araplnrı istiklaline ka- rında bu!undun mu? 

Burada nalıncı Hasan atıldı. Bai:1- "Tarikntin kaç esası var?,, sualine vuşturamadığı için müteessir olduğunu Sua!ine maznun: 
raark dedi ki: cevnp verirken şeyh cebinden enfiye icldia eden Lavrens İngiliz istihbara- - Hayır! diye cevap verdi. 

- Paşa Hz.! Osman hoca mnmlc-ıtnbalmt.nı çıkardı. tından istifa eder gitıi görünerek tay- Hasan atıldı: 
ketine gitmi~ti. Şeyh E~t haber gön- - ifa ... Bnk unutuyordum.. Dedi yarecl zabit~iği!e Hindista.na. gitmiş - Bunun da şeyhi var~ı, b'!ş 
derer~k (eğer ge1mezscn e\'clar\ı '':ıpu buglin r:ı.mazan. ve orada Hındıstnn - Efganıstan hu- sene eve!. kendisi balen de:v:ı-
ra bindirerek gönderece':im) dedi. Reis: <luclu fü:crinde çnlışrnı~tı. Bu çalışma· t' A ır. 

Cemal, Osman, Nalıncı Hasan, mn- - Sen hastasın, çek enfiye dedi. nın neticesi Efgan isyanı ve manul- Telat söziine devam elti: 
nifaturacı Osman sorulnn suallere ce-f Dacl"hu reis, şeyhin oğlu Mehmet l~h. Han tarafından nçılan teceddüt dev 
vabcn şeyhin evinde buluncluklnnnı be Ali hocayn hitap etti: rının kapanması olmuştu. Lavrcns bu - Aıılatayım.. Mebti Derviş 
yan ettiler. ı ._ Pcd~rinizin vasiyetnamesi var. sırada Hindistnudan alınmr~ ve ondan Memet, tenbel bir adamdı. Ken-

Bundnn sonra hoca lJHmi Ef.nin Okunacak. Dinleyiniz. sonra ncretlc oltlu6'll anlaşılmamıştı. disine derviş süsü vererek etra-
Akhis:ırdn şe)h Has:ı.n Fehmiye f!Ün-f ŞEYHiN YASlYETNAi\IESt şayi olmuş n bu şayianın intişanni fına cahıl halkı toplamak işledi. 
deriği mektup oı~undu. Me!-ı:tuptn mı 1 Şoyh vnsiyctnarnesinde ~öyle demek müteakip Mulınmmire tarikilc Mısıra Kendisi bir zamanlar eşkiyalık 
mi Ef. 20 sene evcl llaccc gidcrhcn :ır,tc icli: nvdet ettiği anln5ılmıştr. Bu suretle yaptı. Deli oldu. Benim dedem 
kad~ olmalnn itil.ı ile ynTdırnını bt "Hizmeti şcriati ve tarfünti sana, L:ıvren~in ş:ırk isy:ımnı hazırlıynnlnr Kadiri idi. Onun için bana Kadiri 
lediğini, tarikat iAin rnlı manin lu- sizl All:ıha crnaent ediyorum. lstan- arasında bulunduğu meydana çıkmıştı. d 1 ~ . _ er er. ,, 
zım geldiğini bildiı iyordu. b::Ida ne l•nd:ır mnlım varsa S."\na, E- Ond:ın Mnra Lavrensın ne yaptıgı Salahiyettar makamdan aldı-

Hilmi Ef. mel tttlm h:ı.tır'n ·ı .. ·ım rcnl.öyünde neyim ,·arsa J.ızım Saadet meçhul lmlmıştı. l k ğım ma iimata göm mu ıa eme-
söyledi. 1c n.nncsinc veriyorum. Ars."ll:ınmla Lancns ile nrkadaşlan perde arlla-

Laz lbrnhim (h:ınei tnri!tlc ve ne rr.ütcrnkim m:ı.aşl:ınrnı Tevfik Efen· sıncla çevrilen rnüı:ıvveş ve mülevves nin birinci safhası çarşamba gü-
için Burw.ı.ya gittin?) sunli"e: Tr-hdi· d'ye borçlu olduğum 250 lir:ının tcdi- siyasetlerin fıletleridirler. Bunların nü bitecektir. 
lihava için gittifini, 1 cndfoinin deli ol y~ini s:ı.na vasiyet ediyorum.,, hedefi milletlerin h:ıy"at ve istiklaliJc Mahı<eme, bugün öğleden son
duğuna dair oh tane t-~or verildi~l- Şeyh, Emire kndrnın bazı mii- oynamıık, onlrmn mult:ıclderdınr, hiz- ra mamunlara ait evrakın tel· 
ni söyledi. Reis Pn---.nın diğer bir su- n •eb:tsiz hallerini görmesi ür;er!nc met etti!tleri millcnu l\ly:ısetlere tabi hil:i için muhakemeyi yarına tn-
ali üzerille de umumi harp esnasınlia tekdir ettiği Behice Hanımın ramaı:aft kılmaktı,. lik etti. 

Maarifıe: 

-u~elerde 
Gelecek seneden iti~ 
iki ecnebi li11am öğrell 

mecburi olacak J 
Haber aldığımıza g~re ~ 

vekaleti önümüzdeki se ., 
itibaren lstanbuldaki orta ·f 
tep ve liselerin adedini jbt1~ 
kifayet edecek derecede 
mafra karar vermiştir. ,;ti 

Mekteplerdeki lisan ıne5~ 
ne de azami ehemmiyet f " 

. 'b' 
cek ve gelecek seneden ıtı ' 
talebenin iki lisnm birdeO 

• b ~ L 1 aktJf•.J 
ı enmesı mec urı ıu.ınac flT. 

Bu derslerden birisi Fra0 
' 

olacak d;ğeri de lngilizC~ 'I 
Almanca lisanlarından birİSI 
lunaca!tlır. ;._ 

Şimdiki ha!de bu lisanlar tJ 
te!if mektepterde ayrı ayrı 
ris edilmektedir. . ..J 
Ticaret mektebi ta1eb' 

Atinaya gidecek ~I 
Ali ticaret mektebi ay 50 ı/I 

da sömestr tatili ynpacl 1. 
Mektebin yüksek ve ali k•9 ~ 
mensup bir kısım talebe b~.,I 
tildcn istifade ederek _Alt ~ 
bir tetkik seyahati yapın•Y'~ 
rar vermişlerdir. Talebe~/ 
müderrislerden Rıza B. t•Y 
edec~l<tır. / 
________ _,, 
~ıh ived-: {ff 

Sıhhet rr.ü . sseselerinin t; ttW 
Sıhhiye vek i .eti başıııil e

1
J 

Fuat B., şehrimizde teftişa\et' 
maktadır. Hastaneler, b~ ~ 
neticesinde daha iyi bıt stJ,I 
alacaktır. lntiyaçlar, esaslı 
te tetkik edilmel<teclir. _./' 

H.IAI ahmer şubesi tıe''' t 
Hilaliahmer şubeleri ~~İ 

hasları dün merkez heyet! ti; 
sında toplanmışlardır. Bu 1~ 1 
da şubelerin geçen scne1'

1 ,~ 
s:ıilcri hakkında ma:unıal ıer 
m•şlır. Şubeler idare heyet c/ 
bu ay n ibayeline kadar seçe~ 
lerdir. ~ 

ıı11tr.ıımmmnnımmunmnnıııntınınn11"rımmmınn1ıuımmnrrtııı t1' 
ADALAR 1ÇIN ELEK'flt • .J 

1 · -ttlrı 
Ankara, 20 - Adal:ır c c.~ d,P 

lstnnbul clc!itrik şirketi tarnf'" ~ 
pılması m~sclc::;i üz~rinde tıır.ııJ d~ 
!aşılmış ve mul::ı'\'cle tnnzint t}. 
tir. Şi:.·ltctin Anadolu snl.ili ~·c ~ 
için mu:ıyyen bir müddete ınu~tıtf 
mak iizcrc istediği yüzde on 
knbul edilınistir. - rJ 

1 

ANI{ARA HUli:Ul{ TALD~ J 
lTALYAYA GlDECCl'- ,_, 

1 
Ankara, 20 - Anltara ]tuk11~ fYJ 

, telıi tn.lelıcsi lıir ltnlyn sc:rnh~t i ~ 
ctrn:?li:tcdir. Du seyahatin tıır•11 ~ 
taknrrlir etmemişse de, tntildt 
rna!!lı münasip görlilmelctcdit· ~!1 

Seynh:ıtc ufnlt bir zUmrc .. 0~ctl 
tün hukult talebesi ve prof e ... ot 
rnk edecektir. / 



Bu 

·'Bizce 
nasıl kitap? 

mesele yok,, 

lstanbul dordüncü icra memurluğundan: 
Ayşe Rebia hanımın Hasan 

ağadaki alacağının temini istifası 
zımnında vefaen mefruğ Şehzade 
başında kalenderbane mahalle-

K em a 1 Cenap Beyin tek lifine Rasim •İnde arahk sokağında atik 2 
cedit 2 numaralı bir bap hane 

ve Talha Beylerin cevabı maa bahçe otuz gün müddetle 

Tıp fakilltesi müderrislerinden bulunmakta ve riyaset Talha B. ihalei evveliye müzayedesineh~az 
Dr. Kemal Cenap B. ile Talha tarafından vekaletle idare edil- olunarak yüz lirada talibi u e-

5 R sinde olup bu defa yüzde ve asim Ali beyler arasında mektedir. Bu vaziyete göre fa-

7 - V AKIT 21 Kanunsani 1 J~l -= 

Emvali ~1etrul'e nıüdürlüğiinden: 

Satılık Han hissesi 
Çelebi oğlu Alaeddin mahallesinde Ara~acılar sokağında eski 

9, 11, 13 yeni 6 ve 4 numaralarla murakkam olup biri~ci ve 
ikinci katlarında ikişer oda ve birer bölme ve tahtında bır bap 
mağazayı müştemil hanın 32 hisse itibarile Hazineye ait üç his· 
sesi, bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1500 lira bedeli mu
hammen ile 9-2-931 tarihine müsadif Pazartesi gilnü saat 14 te 
bilmUzayede satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile 
Istanbul Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri:_ çıkan mOnakaıa malumdur: Ra- külte meclisinin bugünlerde bu zamla ve on beş gün mUddetle 

ıim ve Talha beyler bir fizyoloji mesele ile meşgul olması müm- ihalei kat'iye müzavedesine vaı 
kitabı yazmışlar Kemal Cenap kiln olmıyacak gibidir. Bu hu- olunmuıtur. -11-•••••=••ll'J•----------· =yelkenci \A~tlULAHI n B. bunu tenkit ederek ' 1bu nasıl susta kat'i neticenin alınması Ahşap kapıla ve zemini adi 
eser?,, diye sormuş ve alakadar- için, münakaıa ve iddianın, bil- kaldırımlı medhale girildikte 2 Karadeniz postası 
ları eserin müdaffasına davet yük bir alika uyandırmasına adet kebir gömülü küp mevcut VATAN vapuru 21 
etmiştir. Ertesi günü Rasim ve rağmen, fakülteye kat'ı ıekilde bulunan methal üzerinde yuknya kAnunusani 
Talha beyler Cenap beye ce- bir reis intihabım beklemek bir çıkılan bir merdiven ile küçük ÇARŞAMBA 
vap verdiler. Dünkü yazımızda zaruret acldecHece~t r. bir oda mevcuttur. k innn akıamı 18 de Sir eci 
da Kemal Cenap B. Darülfünun Satıhk haneler Zemini çiçekli çini döş~li :ç rıhbmından hareketle (Zonpl-
filoıoflarından ve ihtisas erba- taşlığa geçildikte tahta per e i e dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 

Kasımpaşa Çatmalımescit, Der- b-1·· ht d- r bından müteşekkil bir heyetin o unmüş ve zemini ta a oşe 1 Ordu, Giresun, Trabzon, 
bu kitabı okumasını teklif etti viş sokağında 14, 16 numarala odanın bir mahal ile bir hela Sürmen• •e Riıe) iskelelerine 
•e "heyet kitabı muvafık bulur- haneler acele satılakbr. Talip ve bahçeye rıkan bir medhali d k . 

h olanların Deniz matbaasında Cemil d B h :r d' azimet Ye aYdet e ece ·tir. 
sa ben Darülfünunu terke azı- efendiye müracaatları. var ır. a çede ahtaP meb~ ıvenf • Tafsilat için Sirkecide yel-
nm, aksi halde müelliflerin o le üst kata çıkıldıkta ır so a - kenci hanında kain ncentasına 
ıözleri bizzat yüklenerek ayni Milli orta oyunu temsil heyeti üzerinde üç oda birinde yük ve ı S 

k d mllracaat. T:lllSHll!lel. Is~~.~--1_:_1 .1 ıurette bu irfan müessesini ter Küçük Jsmall Ef. ..urupu kadrosunu bir heli ve hanenin yanın a mev- ~ .. ,.. , - ~ - ~,. 
k o d li=-::•:a:••:•:::•:a.:::: etmekten başka yapacaklara a- tevsi ederek her gece kemanli şehir Mem- cut buluan su hazinesi erunun· il -----

Lr mı?,, diye sordu. duh Beyin saz heyeti ile birlikte Şehza· daki odalara geçilmek için ahşap JTE/.Jj ZADB 1W]Jlll'lar1 
Kemal Cenap beyin dikkat ~e debaşında Türk salonunda icrayı IObiyıt bir geçit mevcuttur. En üst kat- KARADENiZ POST ASI 

d edecektir, d b 
alakayı celbeden tenki ini müte- ta bir sofa üzerinde Uç o a ir 22 p h 
akip yapbğı bu teklif karfısında 0-s-ku--d_e_r_H_a_l_e-si_,,n_e_m·-.-.-,- hela odanın birinde yiik mevcut- ~ n mi K~·:u~':sani er~ B nı ue 
Rasim Ali ve Talha beylerin ne i\lilyonlar peşinde mlimcssili Albcrtini tur Odaların alhsında ayn ayn günü akşamı Sirkeci nhumından ha· 
düşüudüklerini öğrenmek istedik. Hcrgün günduz 3 te gecc-eg da cuma müstecirler bili konturat sakin reketle Zonguldak, lnebolu, Gerze. 
Rasim Ali beyi bularak sorduk. günleri 2 de 4 te gece 9 da gelecek olup mecmuunun icarı şehrisi Samsun, Ünye, Gireson, Trabzon, Of, 

l d. proğram Gece Ekspresi. ı.ı · d 
Şunları söy e ı: ------ yirmi buçuk liradır. Hududu ber- Rize pazar Ye -ıopay:ı ıızımet ve nv ette 

B. b le hakk d Kedık6y ku d·ı· · ı avnı' lskelelerle Silrmenc,Vnkfıkebir ve - ıı u mese ın a ! ı ı sıneme11nda mucibi senettir. Mesahası a et-
fik · · 1 - 1 · t•k y n k C Görcle\'C uğnynrak avdet edecektir. rimızı evve ce soy emış ı • e• uu n ·şam emal Sahir \'e arkada~la- tahmin 160,S metro murabbaı J 

b ·ıi · J [B' f' · · J Yük \'C yolcu için Sirkeci gümrük ni ir ıey ı vesme üıum gör- n ır şo orun cınayeti facia, Aynca: olup bundan 73,5 metre murab-
n B h ._ Komedi musabakıısı. salonu karşısında Alıliye Hanının bi· 

m yoruz. u ususta Karar ver· baı üç katla ahşap bina 13,S rincl katındaki accntalığa müracaat. 
mek Darülfünuna aittir. icap Jscanbul sekizinci icra memurluğundan: metre murabbaı salaş mutfak Telefon: Ist. 980. 

edene fllkülte meclisi işi tetkik Bir deynin temini istifası zım- mütebakisi bahçedir. Kıymeti 
eder ve karar verir. Esasen bu oında Istanbul Yeşildirekte sıva- muhammenesi tamamen bin bet Istanbul sekizınc; icra dairesinden: 
meseleyi tetkik etmekte ana ait- cıyan hanında kain fanila fapri- yüz lira olup talip olanlar kıy- Bir borcun temin istfaıi zım-
tir. Bizce bir mesele kalmamııtır. kasında 3 adet ayakla singer meti muhammenesinin yüzde onu .nında mahcuz bulunan bir adet 

Talha beyde bu fikirdedı'r. d"k" "l'k k' k k" f ht k ı ış ve ı ı ma ınası tahtı hacze nisbetinde pey akçalarım alara yazı ma ınasının uru una arar 
Vaziyet na olacrk? alınmıı oluduğnndan bu kere 9 ı 9 2 31 verilmiş olmakla 21-1-931 tari-

Malum olduğu üzere Darülfü- 24-1- 931 tarihinde saat 12 de t?r~h~:~; !:~~4n~:ar;~ y~ ~a- hine müsadif çarıamba günü saat 
nfln Emini Muammer B. Anka- b 11' d f b 10 d 12 k d B b J'd ma a ın e uru t edilcceceği ve dar lstanbul dördüncü icra me- an ye a ar a ıa ı e 
rada bulunduğu gibi Tıp fakül- taliplerin mahallindeki memuruna murlugw una bizzat veya bilvekile inkılap gazetesi önünde satılacağı 

~,", ,' ' .. ol • ,-~•o '" O • O r \ '-.,• ,,-1' '-

Seyrisef ain 
Merkez acantıısı: Galata l\ôprü başı 
B. 2362 ~ube ncanrısı Sirkecide 

Mühllrdnr zııdrhnnı lsr. 2740 

Iro~zon itinci postası 
(KARADENiZ) vapuru 22 

kanunsani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, Si

nop, Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Unye, Sam 
sun, Sinop, lneboluya uğnyarak 

gelecektir. 

Mersin Pastası 
(ANAFARTA) vapuru 23 kA-

nunusani cuma 10 da Galtadan 
Ç:ınakkale, lzmir, KilllOk, 
Bodrum, Rados, F etbiye, 
Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak dönüşte 
Tnşucu, Anamur, Marmaris, 
Dalyana uğnyacakbr. 

LÜKS IZMIR-MERSIN POST ASI 

Tür ·ye vıporu 22 k!nuno 
sanı Perşembe giıni1 

saat 18 de Sirkeci rıhtımından 
hare ,etle (Çanakkale,İzmir, Kül-. 
IUk, Fethiye, Antalya, Ala.iye, 
Mersin) e azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsilat için: Sirkeci, Yalı kötk 
caddesi Mizaoeğlu Han No. 4 
acentahğına müracaat. 

Telefon: Jstanbul 1902 tesi reisliği de elyevm münhal - ti ·ı ı 1 muracaa arı ı an olunur. müracaat eylemeleri ilin olunur. i an o unur. 

[ _______ ı_s~t~a_n_b_u_ı.-V•i~li~y~e~t~i--D-e~lt~e~r•d•a•r•lı•ğ•ı~il~i~n-ıa_r_ı _______ _ 
~ Satılık Kamyon Ve Otomobiller 

. '. .. ·. ' ' .• ··.ı 

Bnlrırıdugu yerler Nevileri Markaları l\lotör No. kıynıeLleri Lira Tediye şeraiti 
Ahıı·ka ın nakl ye kuıuaıu.lanlığı garaj rıde Otomobil Fiat 4 130 428 J 500 1 seue<le 4 taksitle 

~Hizayede günleri 
1 Şu bal 93 ı pazar 

J) )) » » )) » 4 136 246 600 
» 
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" Kamyon 
Otomobil 

" 

• 
)) 

VıhiyeL jandtumu kumnndanhğmda ,, 

llersedes 
Fort 

Da.mler 
Fiat 

ftlersedes 
FıaL 

Bozing 
Berli,·e 

Şişlt kar: kolhanesi IJnhçesinde Kamyon 
Sılıhat ve ınuavcneL müdür liiğii gar:-ıjında Otonıobil .. 

Benz &Jhriye se\'k ıyat müdi'ırlügii ,, ., 

" ,, ,, 
" ,, Daimler 

" ftlersedes 
,, Berliye 
" Ilenz 

,, ,, ,, 
" Vıl:l~ret konağı altında 

Defterdal'hk hııınsı dalıilinde 

" ,, " ,. Fi at 
Rüsumat baş miidiir Hığii garajında ,, R izer 
Üskiidar belediye daire .. ınde ,, Fiaı 
Kartal, ftlahepe, pi)·nde mektebinde ,, Fort 

4 102 069 
4 102 007 
4 120 878 
4 102 l.ı62 
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120 Harbiye ruektehinde p ı ,, ol 
Yukarıda n~evk lerile şeraiti ve. kıymetleri gösterilen kamyon \'P oto'l oh'ller prızarhk surelile 

,ıünlerde saat 1::> de defterdarhktakı satış ko·l\i~yonuna miiracnaıl.ırı ( ~ı. 4 ı 9 ) 
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" snll1acaktır; 1\ ı:p ofonıarın 1ayin edilen 

I .,~, ~ " ·~;._ ' ' \ 



~ _. VAKiT 21 K&nunsani 1931-------------!!m!!l---·-----------------r!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~, 

lstanbu] ithalat gümrüğü rrıa o mvavtndtr 

iç çamaşırımünakasası r:~ ~.K ~ !•g 
Ali deniz ticaret mektebi müdUrlnğtlnden: 1 Kuçuk ilanları 
Yerli malı muhtehfülcins yedi kalem iç çamaprı 29-1-931 tari· • .,. Her ıl!ıa netrolanm 

bine müsadif perıembe günü saat ilçte ibaleıi icra edilmek • ••••••••Tarife • ... • • • •: 
üzere mllnakasai aleniyeye vazolunmuıtur. Taliplerin ıartname : ı De/alık tunı' JO : 
ve nümunelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mek- : 2 • • 50 : 
tebe ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi mU- : s 65 •. 

• • • • esseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakate ..,,,,_ IF• 
: T W W ~;;:;, e 

makbuzunu hanıilen yevm •e saati mezlrurda mektepte mllte- : ihtiyaç kalmavın- : 
tekkil komisyonu mahsusuna mllracaatlan. : cava kadar ( azamr : 

Maarif vekaletinden : 
A) Orta mekteplerde türkçe, tarih, coğrafya (Yurt bilgisi dahJI), tabit 

Dlmler (fizik - kimyadahil,) riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce, re
sim, (Ameli, nazari,) musild, {ameıt T"e nazari) dikiş - biçki {ev idaresi, 
nakışı tabahat dahil) muallimi olmakh istiyenlerden veklletin tayin ede
eeği her hangi bir mektepte bir yıl müddetle mual1imlik etmeği taahhüt 
edenler için 1931 yılı haziranında imtihan açılacaktır. 

1 - Türkçe, tarih - coğrafya, tabit ilimler, riyaziye, Fransızca, AJ. 
manca, İngilizce, imtihanlan 15 haziran 931 tarihinde Darülfünunda ya. 
pılacaktır. 

2 - Musiki imtihanı da 15 haziran 931 de Ankara musiki muallim mekte
binde yapılacaktır. 

3 - Dikiş - biçki imtihanı 17 haziran 931 tarihinde İstanbul kız mual
lim mektebinde yapılacaktır. 

4 - Resim imtihanı: 13 haziran 931 t.arihinde İstanbul Güzel San'atlar 
akademisinde yaprlacaktır. 

B) Bu i~tihanlara girmek istiyen lerin: 
1 - Türk olmaları, 
2 - Yaşlan )'irmiden aşağı ve kırk beşten yukan o1maması, 
a - Bir cinayet veya cünha ile mahkQm olmamış bulunmaları, 
4 - Muallimlik etmeğe mAni uzvt ve ruhi arızalarla malül olmamalan, 
5 - Tam deneli resmt ve hususi lise, yedi senelik idadi, dört veya beş 

senelik muallim mektebi ~ehadetnamelerini haiz olmaları lAzımdrr. Mu
allim mektebi mezunlarının en az iki yıl ilk mektep muallimliği etmiş o1-
fna1an ve 1ise mezunlarının da en az Jisedm iki sene eve) mezun olmuş bu
lunmalan şarttır. 

6 - Darülfünuna veya yüksek mektebe devam edenler imtihana kabul 
olunmıyacaklardır. 

7 - Musiki, resim, dikiş imtihanlanna girmek istiyenlerin 1702 numa· 
.rnh kanun mucibince en az orta mektebi mezunu olmaları kafidir. 

C) Bu şartları haiz olan1ardan imtihanlara talip olanlann bir istida ile 
nisan 931 nihayetine kadar vek!Iete müracaat etmeleri n istidalanna: 

1 - Nüfus tezkeresi suretini, 
2 - Muallimlik için sıhhi bir mAni olmadığına dair maarif idarelerinden 

alınacak nümuneye göre tanzim edilmiş fotoğraflı bir mhhat raporunu 
3 - Hüsnühal şehadetnamesini, (halen memur veya muallim olanlar 

bundan müstesnadır.) 
4 - Haiz olduğu mektep şehadetnamelerini veya tMdikli suretlerini,. 
5 - Üç adet 6 x 4,5 ebadında kartonsuz fotoğrafını. 
6 - l\laham maarif idaresinde tasdikli fotoğrafı fişinL 
7 - imtihanda muvaffak olanlann vekaletin tayin edectği her hangi bJr 

! 10 defa) ilcfn edil· 160 : 
: mek azere maktu : 
• • : Ahonelerfmlzin her Oç ay~ tçln • 
: bir def an meccanen'. : 
• • • ~ utın geçen lltıılanıı. fazla ~atın • • : lçln 5 er kuruş ıammolonur. • 
•••••••••••••••••••••••••• 

Para kazanmak ister misiniz?-
Taksitle her nevi etr• satmak suretile 
ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 
9· 12 arısında müracaat. (7) 

lstabul 4 üncü Vakıfhanda Ünyon 
Koltesriat 

Tecrübeli Muhasip- Malt, tica
ri ve sınat muamcl!t.t ve bazı ecnebt 
iisanlanna vakıf. Gazete idaresine !\l. G. 
tnhtında müracaat (1 O) 

I~~-
lhb er ve tahiyet 

Tayyare cenıiyeti viliyet ve 
kaza şubelerinden, piyango mü
dürlüğü kişelerinde ve ba· 
yilerde satıimaktadır. Tayyare 
Cemiyetinin bastırdığı evrakı 

kullanmak suretile aynı zamanda 
memleketin hava müdafaasına 
yardım etmit olursunuz. 

Piyangu müdürlügünden. 

Numune ve şartnamesi veçhile 
50,000 adet defter tab ettirile
ceğinden taba talip olacaklann 
pey akçaları ile birlikte 19-1·931 
pazartesi günü saat 15 te piyan
go müdürlüğünde müteşekkil 
tayyare cemiyeti milbayaat ko
misyonuna müracaatları. 

mektepte bir yıl muallimlik edeceğine dair noterlikten tasdikli bir taahhüt.------·--------• 
11enedi raptetmeJeri lazımdır. Jandarma ımalathanesı 

ııAnlarl 8 - Geçen yıl imtihana girmek için vekAlete müracaat ederek evrak ve ______________ .. 
vesika1annı tamamen gönderenlerden bu şartlan haiz olup ta bu seneki im· 
tihana dahil olmak istiyenlerin de· nisan 931 iptida.sına kadar yukarda 
yazılı taahhüt senedini vekAlete göndermeleri lAzımdır. Ancak: Bu suret
le bu talipler de niasn 1931 gayesinden sonra imtihan için müracaat edenler 
ancak hazirandan sonra açılacak imtihana kabul edileceklerdir. 

D) Türkçe tarih ve coğrafya, tabi-iye, riyaziye, Fransızca, Almanca, İn
gilizce imtihanını kazananlar htr hangi bir dereceli mekteplerde mual
limlik etmemişlerse bir sene müddeti her hangi bir orta dereceli mektepte 
muallim mua,·ini olarak 25 lira maaşla istihdam edilecekler ve o ders yılı 
nihayetinde talimatına nazaren munf fak olduktan tebeyyün edenler mu· 
allim olacaklardır. 

E) Resim, mu~iki, ve dikiş imtihanını kazananlardan kıdemi olmryan
lar 17,5 lira maaşla muallim tayin olunacaklardır. 

Sebze münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi mildiirlllğünden: 

Mektebin 931 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaf sebze 
29-1-931 tarihine mOsadif perıembe günü saat 15 te ihalesi 
icra edilmek llzere münakasai alenjyeye vazolunmuıtur. Taliplerin 
ıartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde klin mektebe 
ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul lkbsadf müesseseler 
muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu 
hamifen yevm ve saati mezkürda mektepde mfiteşekkilkomisyonu 
mahsusunamllracatlan. 

700 takım kışlık elbise biçki 
ve imaliyesi yeniden pazarlakla 
yapılacaktır. Pazarlık ihalesi: 
5-2 931 tarihine müsadif per
tembe günü saat 14tür. Şartname 
münderecabnı anlamak ve pa
zarlığa ittirak etmek üzere ta· 
liple19n teminatlarile beraber 
Gedı .. paşada jandarma imalat
hanesindeki komisyona müraca· 
atları ilin olunur. 

1 
M. M. V. satın alıma he,;:t:9 

ilAnlerı 

Yetmiş dokuz adet çift yataklı demir 
karyula 22 • ı · 931 Perşembe günti 
saat 14de fındıklıda hcy'etimlzde Pa1ar-

lık la alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve numunesini 

hey'ctimizde görmeleri 'e ihale saatındcn 
eHel teminatlan ile hazır bulunmal:ın. 

* * * 
İstanbul yollama müdürlüğü emrin 

deki Sayyat remorkörünün su kesimi 

ZAYILER 
İLAN altındaki tamirat 25,1/931 pazartesi 

Nüfus kağıdımı kaybettim. 
Yenisini aldığımdan hükmü ol
madığını ilan eylerim. 

ı 284 Doğumlu Hubyar oglu Ahmet 

lmamzade Hacı Mustafa ve mahdumu günü saat 13,30 da Fındıklıda heyeti
lsmail Nesimr fırması muımeUhnı Gala- ınizde pazarlıkla yaptırılacaktır. Tali;> 
t4dı Bozkurt kınında J J No. ya naklet· !erin şartnamesini heyetimizde görrr.~· 
m1$tir. Orada kendisine veya vekiline Jeri \'e ihale saatinden cv\'el teminat-
müracaat edilmesi. larile hazır bulunmaları. 

dirliğinden: 
Adet Nevi kap Cinsi eşya 
105 Sandık Limon &dl. 

Mezkfır limonlar 22-1-1931 tarihinde Yemişte gümrük ba J 
heyetinin bulunduğu binada bilmüiayede satılacağı cihetle ~ 
mezkiirda saat 13 te talip olanların mahalli mezkfırda ~ J 
olmalan ve lstanbul ithalat gümrilğü satış heyetine ıniir' 
etmeleri ilin olunur. 

. 
rfRAM'' AY ŞiRKETi 

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKET! EVKAT TARİFESi 
1931 senesi KAnonusani 20 ınci gününden itibaren 

RAl\1AZAN SER vısı 

No Hutut Hareke\ 
Birincı Soll ret 

f astla Hareket Har~ 
1 Şişlıdeı · - Tünele 3,6,9 

6.36 24,14 
10 $işit rünel Timciden - Şijlıye 7,02 24,38 

Kurtuluştan - Tünele 21,12 .?3,30 
1 ı Kurtuluş-Tunel 30 24,00 Tünelderı - Kurtuluşa 2(,30 

Harbıyeden - fatihe 6,09 1,50 
12 Harbiye- Fatıh 

fatihten· Harbiveve 
5,12 

6,21 1.SO 
Taksim en-Sirkeciye 4,5 1, 10 20,05 

15 Tak~im-Sırkeci 
Sirkeciden • Taksime 7 7,35 20,30 

1 
Macl\adan-Bevazıta 6,14 6,40 ı.s6 

10 Maçka-Bevazıt 
Beyazıttarı-Maçkaya 24 6,33 ı,35 

1 
Taksimde ı-fatihe 15 7,30 ıs,3J 

18 Ta1<sım-fati1 

fatihten - Taksime 30 8, tô H,16 

19 Kurtuluş-Be •azıt l Kurtuluştan-Be~ azı ta 5. o 6,4) 21 ,03 

Bevazıttan-K urtuluşa 18 7,30 21,53 

Beşıktaştan -Bebeğe 6,01 -
1 

Beşiktaştan-Eminönüne 6,26 -
22 Behek -Eminrınü Bebe ı..ten-F.minöııüne 8,16 ô,30 21,s!J 

Eminönündcn- Betıei?e 6,45 22,42 

Bebekten - Kara1.öye 45 22,25 24,40 

ı Karııköyden · Bebeğe 23,10 1,SO 

Bebekten B.Taşa 2,05 

Ortakôy·Alı:sııray 1 Ortakoydeıı-A saraya IO, ı 6 6,0'> 20,41 
23 J\ksaravdan-Ort:-..kove 19 6.45 21.3J 

1 
Ortnköyden· Fatihe 50 21.03 24.1 l 

24 Ortaköy· Fatih l"atihten-Oataköye 21.5 J ı,01 

34 Reşlklaş·Fatlh l Beşı" taştaıı- fatihl' 7, 1 I 7,00 24,30 
fatıhten- Beşiktaşa 15,30 7,46 1'14 

Aksara; Jan-TopKapıya 6,12 -
Topkapıdan-Sirkecive 6,10 6,33 24.SS 

32 Topkapı·Slrkecı 
Sirkeciden-Topı..apıya 17,24 7,09 ı,09 

T opkapıdan-A ksaraya ı,45 

Aıo;saravdan-Yedi~ uleye 6,l8 
Vedi uleı..en-Siı k cıve 6, I 1 6,33 ?4 20 

33 Yedtkute·Slrtecı 
Sırkedden-Ye !ı ulevt 14 27 7 J 5 ı,oo 

> Vedikuleden-Aksaraya t,40 
~ 

\Ksaravdan-Edırnekapıya 6,04 
'4 24 37 Edlrnekapı·Slrkecı Edirne~apt..ıan-Sirkecıye 7,13 ô,30 

Sirı<ecideıı-Edimekapıva 17 7,03 24,57 

Edirnekaoıdarı·Aksaray:. 33 - ı,30 

Eskişehir vilayetinde 
Sivrihisar· Hamidiye yolunun 3+500-4+500 üncü kil0f 

roları arasında bir ki!ometroluk şosenin müceddeden inşası. d 
lira 93 kurut bedeli keşifle ve kapalı zarf usu~ile 6-1-931 tarib•0 

26-1-931 pazartesi günü saat on beşe kadar mUnak•" 
konmutlur. 

Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbef nde 
akçesi veya bu mıktarda bank mektubu veya istikrazı d~ 
tahvilatmın tarifatı kanuniye dairf'sinde teklifnameye ıeff~ 
inşaatın devamı mü:ldetince inşaatın nezareti fenniyes:ni ta• ~ 
ettiğine dair fen memurunun taahhütnamesinin teklifnaOI 
raptı lazımdır. . b 

inşaat hakkında fazla ·malümat almak istiyenlerin Nafıll :;f 
mühendisliğine ve yevmi ihalede Vilayet Daimi EncüıJJe 

müracaat olu~ası ilan olunur. __/.. 

Kereste münakasası 
Ali deniz ticareti mektebi müdiirlüğünden: 'bj/ 
22 metre mik'abı muhtelifülcins kereste 29-1-931 tar• ,1 

müsadif perşembe günü saat on c!örtte ihalesi icra edilmek .11$ ~ 
münakasa aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartnames:oı fi~ 
mek üzere Ortaköy caddesinde kain mektebe ve müna~~ .. ;I 
iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi müesseseler muhascbecılil 1 
tevdi edecekleri teminatı muv2kkata makbuzunu hamile_n 1:.,,, 
ve saati mezJ.. fırda mektepte müteşekkil komisvo" :a;ansıl 
mfüacaatları. 


