
lstanbulun en 11k ve zar·f H. ı kimdir? 

Gizli bır hakem heyetin-.iz Matbuat balosunda tet• 
kikat yaptı. DiQer balo ve müsamereler-de 

tetkike devem edeceQiz 
Tafsı!At 3 üncu ı~ıfımızdı 

4693 /dar~ telefonu: z. mo Cumartesi 31 Kin1111Sani (1 ind ay) 1931 Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı ,) Kuruı 

GAZİ uz. KÖYLÜNÜN DERDİNİ DİNLEDİ 
Kimler idama 

--------------~~~~~--------------------~--~~~~~~~~--~-------------:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mahkiım oldu? 

Menemen divanı harbi bufün ikinci kııım irtica 
maznunlarının muhakemelerine botlıyor Hastalıktan sonra - Hacca gidenler 

Bir veda resmi - Düğün, mektep, 
sünnet - Bugünün beni ozamanın 

J<Urnı mahkOm olanlardan Laz ibralı m 

Menemen Divanı harbinde 
bugün muhakemelerin ikinci kıs· 
IDına baılanacak ve irtica kıyamı 
ınaL:sadile nakşi tarikabnın ihya· 
ıuaa çahımakla maznun olanlann 
muiakemesine başlayacaktır. 

Bugün ayni zamanda birinci 
gruba mensup 78 maznuna ait 

kararların tefhim edi.mesi de 
- ••• La....l!L,... ~rClan 37 •IDİD 
idama 41 inin muhtelif hapis ce· 
Zalarına mahküm ~dildıkJerin4n 
tahmin olunduğunu yazmışbk: 

Ankaradan gelen dünkü ha· 
ı,er ere göre idama nahkum 
edilen 37 kişinin is mJeri şöyle 
tesbit ve tahmin edılmektedir: 

lstınbuldan Şeyh Esat ve oğJu 
lllebmet Al•, Jaz lbrahim hoca, 
Matusadab Refet oğlu Süleyman, 
Hasan oğlu Osman, küçük Ha
lan, nalıncı Hasan, Mehmet, 
Eınin. Mustafa oğlu Ramazan, 

ı Şey Esat 6lüm halinde 1 

Muvaffakıyetin 
sırn 

Şeyh Esat mahalle im•m· 
larmı elde etmek lliyuetini 

sfldermif 1 
Menemende divanı harp taraf mdan 

muhakeme edilen ve gazetelere geln 
telgraf haberlerinde haleti neılde 

hasta olduğu bildirilen nakşi teYh· 
)erinin kutbüliktabı kürt Esat Ef. nin 
şeyhlik teşkilatında gösterdiği mu
vaffakıyetin mühim bir sırn vardır. 
Verilen maltlmata göre bu sırda E
sat Ef .nin bilhassa mahalle imam· 
Jannr ele geçirmesi ve onlar vasıtui
Je halkı nakşiliğe teşvik etmesidir. 
Şeyh Esat Ef. nin takip etti4'i bu 
metot bilhassa Anadolunun cahil 
köylerinde kendisine muvaffakıyet 
temin ettiği söylenmektedir. Bu sa
yede Esat Ef. şeyhliği bir nevi is
tihsali servet vasJtası haline getir
mişti. Anadolunun muhtelif :mahal
lerinden kendisine intisap edenleT 
imamlar vasıtasile eJlerinden geldi
ği kadar hediye göndermeği mürit
lik vezaifi cümlesinden bilirlerdi. 
Diğer pyanı dikkat olan bir nokta 
da AnaGOlikla etktlderdea siyaıtrli 
dınlann dervi§llle intisap etmesidir. 
Rivayete göre bazı Aıaadola baba· 
Jannda ve kiylerinde derrif olan 
kadınlann miktan yüzde ellfyf pç
mektedfr. 

kahvecı çarağı Mustafa, terıi 

Talit, topçu Htiıeyin, fatJıcı 
HOseyin, Himmet oğlu Snley
man, Hüseyin oğlu HOseyin, 
Hafız Cemal, tabur imamı llyu, 
Hacı Hilmi, Ragıp, Hahz Ahmet 
olgu lımail, Çakır oğullann· 

l Alt tarafı 6 ıncı sayıfadı J 

kemal bu sefer de ıayı 

1'orıı fallp rakıbine 

do ICeınal-Angelidis inb1'am maÇJ, Neticede kOçllk Kemal ıayı hesa
b a aqam Galatasaray kulil· bile galip geldi. 
Lla~e 1alonu tamamen dolduran Maç çok heycanb oldu. Halk, 
"~ bir kalabalık 3nUnde yapıHL r Alt tara& 2 ıncı sayfada ] 

Halk Fı~aıı kongresi dün de ıehri
mizde toplandı . _, __ ,.tt.dır > 

ı ....._ ( Ya11S1 1 Incı say~ ..ı 

benleri mi idi? - Sepetçilerden 
Mercana. 

-3- Yazan : Halit Ziya 
Hastalıktan sonra • Hacca gittiler· omuzuna dayıyordur , bir aralık ziJt,. 

Bir veda resmi • Düğün, mektep, sün- nfmin içinde uyanıveren bir merak ae 
net • Bugünün beni o zamanın benle- başımı kaldırdım, bu asıl dadım delQ.t 
rimiydi? • Sepetçilerden Mercana. di, benimle o zamana kadar ara mra 

Evimizin içinde bir ölüm havası esi- meşgul olan Dilhuş dadı, fakat Gfll· 
yordu. Bir yandan da düğün telişları fidan dadı değil ... 
bu havanın soğukluğuna bir sıcak ne- - Dadı! .. dedim, Gülfidan dadı ne-
fes kanştırmağa çalışıyordu: Ailenin rede? .. 
en büyflk çocuğu, benden on yaş büyük Dilhu§: - Bilmem! .. dedi. O zamu 
kızı, gelin olacaktı: Demek on dört· pencerelerden, kapılardan uzanan baş
le on beş arasında... . Jann arasında onu aradım.. G61ftdaa 

Ben bu hastalığın içinden nasıl çık- yoktu. 
tığıma :Yine hatıralarımın arasında se- Ya tekrar sordum, )ahut Dllhuı da 
çebildiğim rüyetle vakıfım: El·in selam LJ evvelce verdiği cevabı kafi bulmı1a-

K ubllhın kesik bqmt bağlamıl• ip Jık havlımna nazır ne kadar penceresi, rak tashihe Jüzuır gördü: - Hacca 
• getiren avut Ktmil kapısı varsa hep örtülü başlarla dol- gitti!. dedi. 

- am muştu. O zamanlarda oldukça müref · Hacca gitmek ne demek oldaiuııa 

Bu .. yu.-;-k= Gazı· feh her evin kalabalığını teşkil eden vakıf değildim, fakat yavaş yavq, ba
... frili ufaklı, siyah beyaz halayıklar - na şunun bunun hacca gittiğinden bah 

lzmir köy Jülerile 
konuıtular 

lzmir, 30 (A.A) - Reisicllmhur 
Hı. bugün 6ğ1eden ıonra oto
mobillerle Kamalpaıa kazasına 
ve lnmutlo W,Ga:ıe aıitmişler, 
kaza merkeziad• ve k8ycle Cllat· 
huriyet Halk fırkaaile &elediye 
daireainde halkla koa111m.._dır. 
KemaJpqaLJar, k8ylaler bOytik 
kurtancıyı emsalsiz bir beycan 
Ye •evinçle ka11ılam1flardır. 

Gazi Hz. uat 18,30 da lzmire 
avdet boyurmqlardır. 

lzmir 30 (A.A.) -:- Gazi Hz. 
bugece uat 21~30 da Elhamra 
ainema•m tepif buyurmQflar, 
halk arasında oturarak sinema· 
yı temap buvurmuşlardır. 

Sıvas hattında feci 
bir kaza 

Anliar, SO - Sıvas haYalilinde 
-yatan davamla kar yllzUnda bir 
mUffndiz tifeDİ Yaldula Sivu 
ara11nda kara Aplamp kallDlfbr. 
Tirem lrurtaflllai• giden bir 
tiren ele ayni mah&lbe · tipi Ue 
kartdqmıf, birkaç ••ıon yoldan 
çıkmııtar. Ankaradan bir lok~ 
motifle kar •aıou badiae ma
halline gaaderilmiftir. 

Aamal1meaçit 
74 

f'nrfkamU bitti. Bn .,,,. 
tefrlkall' dört gllntla bal 
11uııanmızua çokl•lundan 
~ 8"111ln neıredlgo
nu. 1eft'i/ttlmUln bitlfl. okll· 
l/UCuJarımu için, ~Gfllfl ka
dar caziptir. 

çllnldl lıaktıikallnui roman 
tll.fJe k•ndUeri.M takdim ettf.. 
jlmiz bıl gazula, okul/Uculqn· 
mız ıan'at ve edeb(gaı dleml-

mbin """"""' •imalannua h/cM lıQlllllını tll/Mn olaltlll· 
lar. 

SOlllllU:U Wrllıa Ue, ,,,,,_ 
larün rJtU/etliiimiz 11lbi nuf• 
harrirln de kim olduğunu bil· 
tllrlgorlU• 

R,,,_,..,,,., haklkatl ,,._,, 
FiKRET ADiLDiR 

Esaret zinciri bu boyunlara o kadar seden1erin ne demek istediklerini öf· 
ucuz takihrdı ki - Kurban bayramı rendim. 
münasebetile küçük hanıma nişanlrsın- Gülfidan dadıya hastalığı ben mi 
dan hediye gönderilen boynuzlan yal- vermiştim, yoksa onu bana o mu bulaş 
dızlr, telli puJlu koçlan temaşaya koş- hrmıştı, bunu anlamağa hiçbir uman 
muşlardı. Galiba bu pcl eğlenceli bir muvaffak Hamadım, anladığım bir ha· 
temap olmalıydı ki beni de bundan kikat varsa o da onun hacca gitıılil el 
mahrum etmemek için ~Jlara..aann(f ınasuulan benim de daha uzoa bir ye 
ıar. 41HımB lnleJlim41a pellffl'elerden calufa hemen daima sağlam adımlatla 
btriniil yuma gtittirmiiflerdL Bapa11 ilerlemif olmaklıiımdan ibarettir. 
ta~tdam ve Bdde birde daclımm CUitfen sayılayı çevirinJz} 

Büyük · Müsabakamız 
Rcıim Qönderme müddeti bir 

kaç füne kodar nihayet buluyor 
~ ~ 

Bugtln glizel bacak mOubakamıza iıtirak edenlerden Mihribar 
Bedri Hanımın ayrı ayn fotoğrafhanede çektirdiği iki pozu Def• 
rediyorm. 

Foto S. Süreyya 21 

Foto CelAI 

VAK 1 T 
GUzel bacak müaabakuı 

25 
Mihriban Bedri H. 

.. Bu kuponu bu hanıma rey 'erecek 
okuyucularımız kullıı ııhıl r'cr." 

25 - llihn·L-- B rıHU1 edri Hanım 



2- - VAKIT 31 KA•nsani 1931 
Ollm haTUı devam ediyordu: Bir T~k~~~~R~h~!!!!!!!!!!!~D~~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!'"!!!!"!!!!!'!!'!!!!~~~~!!!l!!~:ıe~!!!!!!!!!!!I!~~~~-==;:;;=:;;;;::;:~:;!=~ 

flC8 annemia yanma götürUldük: er oı ve ı tim ünkü heyecanlı Şeker fabrikaı1 aleyhin-°' ....... Biz• dediler ki: - Nu- Ankaraclan gelen aon haber- bokı ma6-ı de Uıtakta bir da va 
mdll laacca gidecek- lere g&re T erkoa firketine ait Y Borçlar hamille 

8'I 8h üzerine llaldkat.e likıf olma k lan b" N fi evra ve rapor ızzat a ı [ Ost tarafı btrtnci sahıfada 1 
lan IUımgelen btiyülderimin bana ba- :ı 
11arak sUliımıemi.f olmalarını farkedi- vek i Hilmı B. tetkilce baıla• en kıymetli bok.arDmlb Kemaliu, 
JWUın. mıfhr. haddi zatında mllhim bir kıymeti 

-Siziale ilelillaşmak istedi. Rinyetlere ılre firk,t • olmıyan bu Yunaa ıampiyonana 
Olluııı o4urnın eşilblde bfsi teYkit verm.,t taahhlt ettfti eelair ha- karşı bu defa kat't bir ıalıbe 

.eaıer, • ta •ifede yatağında azanmıt dudunun geniflediği yeni tesi- elde etmeaine intizar ediyordu. 
JUi7N~u. Aanemln en tatlı eeei o .. a 
Mt.ıp etti! _ Nazmıdil, kızım- Bak At için imtiyaz mOddetinin na- Kemal, bu neticeyi istihsal 
• latedtn de çocuklar pldller. Uçl ıan ltiban ıluuaua •• mabl- için biton pyntlai aarfedwek 
.. hrada, Fitnat. Ethem, Halit.. CIJ. mua Jblm fllcllfi icldla•da cahtb ; fakat Kemal, yeglne 
..,... m11na, lazım?. ıtrar ttlbekttdlt. mui1e&i, if1ek •1als .,..larile 
..... r. •eınell IBtiJn bir_. d•111I· f:'alrat •ıt .. ft1t1an -a..u yerinde durmak ve kuvvetli 
.. • .._.men in faklannhiadrr. ı •-.-

Ye bu 'eda rulmesl bende hayatı mm fir11:etin fİlllyet ettiği au aarfi.. •lalenillertle çabulr •UİJet de;t,. 
• cleda bir auaet htsbai blrabut- yatmm artmw Jlldadea ıok tlrmekten ibaret ola AntilidiaiD 
_.. llllfacle ettifi Mide tlmcR,e b- ....... ada hareketle d8ğ0ıemedi, 

• • • dar lüpuo teclWr ••- fir- ıçıW.. •atJe ft :1ea1aumda 
Ölhlla bitir pençesi Mr yandan ketin ileriJe l&rdtlil h&aa ni- takip edemedi. Ve ( 1 O ) ravunt 

• eriııa ifllltl• lnrrba•larnu -.n• Jelı• ula kabili telf ....... ....._ ed• ma..baka içiDde 
w.-:..··~- ıaadaa •• nren, inşirah setiren meldedk -.ı111f lrlılldi... bt'I neticeyı" .... ,..,...alu tffalf edl)'orda. Eneli • 

tllpn, eonra mektebe başlanmak ala- R•htam tirketinln protostosul ..... olu kat'1 bir ,.....,.P 
ft daha sonra yeni eve göç, .... ... ı.tanbul Rıhbm .:..ı.eti, b:• ,.... ............ • wetJe 
S .... t •tlğöaü.. pıa n Ad.... ( laWI .... Lll- ) 11"b1° habere ıan, Nafia Yeklletine ,. .,.. 

Btltla bu vukuatın arumda kendi- •earR•e itina lmkAD• b•akan 
i*ıa•orum; dlrtle altı arurncla. 1- mukabil bir prot-..•• tin- llir aetlce u.. Jail-.a .W.. 

kmal ed a.. ı- h ı dermiflir. Baacla .... Aletllt ...... ,.. _,. en ~ ~ aya ftt ICldk K--11 .. --ıer de 
~erle, her tarafını thta e- tal ....,_ ....... .ı.adı,_ _,. •--. ._, 

.... ıeJerle l>enl ilana ılstftl1or. i9pata ea'••ktad1r. .... ...... ka kablll1etW ildi-

... blrikat be1111dydlmT Şimdi alt Mp ..... bir haWe flrmeclik. 

.. 81Delfk bir mesaftafa aıııalılıfntdu llaallimJerlıa tell:aat ...... n llaata.. eaı...,_ d-•• 
1 hıra lıekMafa •e daha TUth olma Ankıtadn ıelea haheıl•• nt ... •••il KarteDI aalum 
la plfU br rüyetle onlan rinnelt ,are muallim maqlanaa ait etllll ...... mlllabaka •tldre-

~ =.•:.ı.. ~.:': .. ,: := llyiha a..,m •eldleı• ...u. J•w bile • .., •t.it 
.-.ıtri iti• •fiebbedea b,.WOdfk. mıftir. •tll& 
lufne tnandmamak istenen ç«uklan- S... ........ 1929 cletıı .-ıa z.t. ... tmma tblllt el
• tMlııD topla111ata eehtedlyOl' al- tek.et edllea ilk mekt~p ..... .,. timdi ba •brlananz 
_. .. lfte dfttfln &'hl. ••• !Uta· aJJlmlerblla ma•tlan Ziraat S... Ymwa pmpiyoaunan aak aftla 

::.:e!ı!~ :=:.i~~':ı:: kw. tarafmdaa teniıe edile- ~ldiihai bildirecekti. Netice 
llıhOe otmu Mıı.. Jp Sepetçiler- cektir. itilNuile f'lll• llyll7elim ki Ke
... ..._ kadar, bapnda etmula.r mecbur efea ta& dllıoftl-. Bati . 1lalla •acı biti ..... .._ .. 
• ••••••• fal, 8111Dalı eğerler hap- Sara hea de fat&m•mı aJ4ım, ,.._ 8Üftit. 
lada ......., Wr atın lst8nde 1'UDI lhlnu anıca aalatmıqm. Ba dllldakic:laa en'el .tltt 
la Bd lala ile, ilihl söylemek ~ bo- Duada ,.ı... ID• kAJW.,U. ki im tır And y il ~~ç 
1MJaın11 ,man bir kime mektep çocu l>a ıt.reaa mekt.Walll illtlla .w.. J9P

1 1
1 • • onun u . • 

... 891ke1W Mr alay ortamda rtdea .ıa. medar lala ı.... • fon1an ltü.tıhi1e 1aJ1 heaabıle 
Jfte •tbulet oldaktu ..n hol&- • talebelerinden AD Suavi ile 
1ılrı ..,_lor db'e ~ -=-F..:.-: :'; tnflklııı berabeıuinden _,, 

--..-... tamnm amanı antmak I~ ı.ıwu 4a tii& ...._ WA tir llldet pmpiyona ~· hoe 
.. De ilke flkaraa. hhl....._ -. a1u • !L 

...... pJpata ..ııanen mad bmr ı.a ... .._. ..,... . Dllmı..,.. ... •- •uuet pıınpı1onu IAI uo 
..... Mlmlf ilet pen~t ta afa. flll bP* ü ÇM-tfdu , • .,... e,n•cfı. G&a&n en ılzel kar

....._ ,...,.... laMtar fırlatan ben... apllriı. BM de ftkla Senltl''M ...._ ........... hu maç oldu. 
Banlan laep azaktan, alfmlt senelik ela ıa, fabt 1DI ....,.._ ~ ... · ifa"-. pk faik. mllY.tfak n 

·•..reclea birer birer ıörlyorum 1'I dll. .. halde ._ ,.U ... -..mda ltlek bir oyaadaa 10ma rakibiai 
·aıı111a1 lllll'lllA ._. iplp llelda- btt ftAt nOW. .......... llem dt •Jl laeaabile majltp etti. itte 
,...: -Demek, mler, hakikaten iten baba•m yalmunda b1llbınak ...... laeabile pllbifet "' 1 -.1. °"' .ı1. le .......................... w. la)'I '. 

Mahkeme 12 .. bata bırakıldı 
Unak ıeker fabrika.. firketi· 

nin biaHdarlanndan bir kı•mı 
medİli idare aleyhine bir dava 
a~mııbr. Davacalar tirketin 60 
bin lira kadar fftmayeaine ftti· 
rak etmif olan U11akhlardır. 

Bualar mecliai idarenia iaraf 
yaplljlm M firkette en •lyllr 
biuedar olan Sanayi bankuanm 
mecflıf idarede kanunr reyinden 
fala•aa k•llnaak lliretll• ka• 
rarlarda mUeuir oldujunu iddia 
eta.ektecllrler. &.. •••• enel1d 
Uwmlr ••hlıemeBde balrılmafa 
b..W.mıttn'. 

8iae • ..u.. ....... fire, 
da•ae.farm ba ltaptakl ldaıalan
DID etft)I ~ 1&.,etl U*Dİ• 
yeainde müzakere edilmesi ve 
orada kabul edhediği takdir
de ....... ..,. plilmal ftl .,. 
-itintle ..,.., .... Jllde 
onunun te...U .tu.esi llzJmdJr. 
Halbuki açılan ba davada mat
llp olu bu ka...a fUaİI J•k-
aw. ÇDıaka b• ••ıı. llefeti • 
illwi,.,e....-..Mlitfiblda· 
'taalıt a ..,..., .... yltde 0-

Davetimiz ret ve bir 
nepettller 

Ankara, 30 (A.A) - O 
borçlan ham\lleri a\tdeki te 
neıretnıittir. 

Türkiye hGkdmeti 28 Kan 
nvel 1930 taribli mektaba 1 
6 • 1993 makawelena.naiain 
kabili ifa olduğumı beyaD 
OımanL borçlarının T&rki 
lkhladl ftlİJetilk leab 
tevfik etmek için Ankarada 
niden mttzak~a bulunıadll!ll 

msau tem.a fıtmtaektedlrler. 
Mal6mdv ld tlrkelia 1er111a1• 
bir miJyoa u...,. mttt.niatlir. Son f ırtımnıo dolard 
DaYaaw i8e a. .,. .,,.-. ... ıararlar 
eak altllllf Wn llıllW •lıdptlıı- Ankara, 30 - Karadenlıd 
let. landd ~atkı bagl11kl meo- MD fJrtmalardaa kataya elmd3 

IW iclara ilnf defd enelce ya· fe "•tan Tltll .. .,....,.. 
pılu isaflum firkete ıetirdlii ..,. ( 800) bla lira ~ 
ararlan tallfi1• çala ... kt.d.. .. ,n.ct• lll'Gfla 
Ve ltw awaffak ta elmuttar. a.le ..,..ı. •••M Mr 
Şlrlseh .... m ._. ...ı..t.ki lldiW çıkf811f ._ Al*_,. • 
.afyeti, ewelkf Dratlan 1r..,. puıculardn bir he;el ,.ı.fttlr. 
kir lnrabeak t.rr t&ale ıeJmiffir. Allllar• ior• deiP••inde bil' 
Muhakeme netioeliade laakiı..t ıui &.tllMI 
....... ft IİIMIİJe laada. Anbra. 30 - .....,,. .... 
4elqlllile clerioto bllJDk wWrlar ~de ....... '* • •••' 
_.. iN .... Mldllt 1119i'tillerl 19e1tlna ........ Od aeım• 
..,dana plratak malakeme1e __ _.. dit-._ m...ıaıs 
ıetto&mıeaktlt. ltt• el telrtlrlhDlttir. 

Dtm Unak muhabiriz • •• 
e1c1,.,., zbir te1pa1a , ... a.. Fransız kabines'lntn 
daft ....... ...._ .. _•ela.ı.u.12 
1111Nat blriWM talik .,Vlmifllr, 

DIDek 11tf7•ru& lire lllt·M•ail 111 • •l lehe• 1'- olur Ye &ayle olmalular. 
Betidı ...._ ıntyabd anl•ttu- ne, ;a toi .... ._..., ,,..,...... t. M. taa lalcua ft Wr anket: (&aclm ı..a. o'Waiu 19'-••• ..,.._. ':1 ..., 

ı ilepetpltl' - llneaa- Ne •iiaa iir•d'aı Mırrı• ,...... 11ı19rıa oı. • it ..._,.'*' 4Wd midir deid 9 zila n •llakere etwlflh'. Kan ..... 
-.n °• .. 11 bit kere: Altınıt 1ll makla •lfle•tr ..... 8611 ll7ı.iea Mlıabakamı~ ••Falih .ıt1) ,.,_ ._bit edilecektir. ~ 

1111' klfll&,..,.,...,... ......,.. ..... 11111 ... .. ...... .... (TürtJ 
.., ....._ ,. ... es • .., ee•• • Jltl!.• ..,., ..,.._. ... Rıfkı B. ,. ......,...,. u ... .wı ... ,.. .Azılı bir ,n 
......, İHnkllr aramu. Bey:mt .. ,. 1• •tltarrWA Mı Wf ftHı. Baa Fallfl Jtdla a. it~ IOdtJe. çiaeiJe War ..._.uım llecaklan BI•• ~ • (A.A.) - afi!.: 
6iDı •pc:ak, ÖtlleUler Yt.!mşundan '*' 441 fMM 1111 lsle._*'t tltabet ala 4bkfl 87181Dda bacak •a.baıw ,V .... ) • ••ına ... ı ........ ~Mltd« frtllElp eCmlf ola Mr lilt' 
bent pq::ua bir tarafından ;;bur ta itiraf etmelb'fm ld ip. tct- dffb-o~ 11 .......,.~ fdr (anket) -..ıtvhua belki biru daha apll ldf. (Vaid&) a. ,... terfri, • .,_.... 1ılr tald,.. f/11//İ' 
-. • ...., ..._. MktellM Ple- dd& O MW •,... ...... tpıl altında 1azdıiı Mı imada diyor ki: kaklar .. blaler.ıal ıtıdtthab b- ,. _.., .. ll•tpit. 11 ılla ı tült ill' 

1 ...... .,.. J•I• ...., ... ,.. eve m'M'll •lltlfledat• ..... 1ılr Jet Tiık ıwteıerlain lllrtiaıı 79llan dd '8fdlarbua totiflatlm pbnuf. numdıl bfr polis aelerfle Wr ~ .,.. 
••ıır. w _... ..... •• ,...... . ...... ~ ... , .. llS Pi*,. dflt 1& lııd•, 7& ppl*k bdmchr. fakat papaçlanna d61dmmam11f Aa- ltdlrmlf n diler ldr pollll de~ ...... ••t 1 111 ....,_ aMmn ~...., t1f tı-. ~ Gaetelet ~ ...... bdm ftlıldiaj eak M ..... -ne 1111'*•••6 ..... 

...... ,........,... ..,.._ol- bllW•ifWrMe .... lll••••b• ..,_.. dtf; •ıt•111 GltııaJ. t~ tazetefeııleki sirtlt, bfça n la- ~ '-b fn , _ _, 
illlf llılı • Tonlda ..... 9ai? dL al 2 "'lrw ._, •111c•ı (~ eır JBPnliaMll Jllpa Miti~ .t. 8ıc7 en flfav& 

~tııll-11 ............. rlM ......... :. ...... ... .. .... ........ b ....... Ulltl) • ., lııahetllllldrı nlakhklan aobfdanla tlrmb"onluk. Banelon, 29 (A.A.) -~ 
~·~•IMlıll • ftl', ..Wf • ..,. ...,., '" fl814i .... W u..,• •••._, .,... .U,., MfRdu: ••t Dolruu• ~ bltla • il- ta».il. &u..-. llMılt w 8"11"" 

....... •JlfalamHialt birlal ...... ..... ...... .... .,., .......... rllflaaJm ..... 8 1 le .... 1 ... 
irldmk ..... fe .. ......,_ 11111 W ta aiti ,..... tHıdrU ~let. fttm ..... ft .... lllla elanl& ... llflt le Y.s JIM .... Jlllhatı ... .,.....,._ ...,.,.._. ,......r, pel&....,.. MI ('fwt) aıb•••••ı da Mr ...._,........ .,..,,tsılaaall slıt lılr ._. _. lll1illl-. ,._•KEM tll 
•._. .. un ,.alM ,. .. ile •1111..., llflllM,.. ...,. Mlıthttr .. ,..., Bit tmf4 ..mr. .., illa ............ 

,e.ımde~ baC1Jlcütn 
• m&enMl;I ve en gdzel 

lnılll)'onıın. 

ili• ~· .... -----



~~,r~Dold~;...,; ... :::lctlmm;==::,~-:::G~fl~rfl~J~tti~•~·; ~h~i-, -:"iet~i~m!!ma~-.:=::=~9!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!11!!!!!!!!!!!!'!!E~u~-b!!!!b!!!!a~m~u!!!!ha!!!!d!!!!le~n!!!!!.l -
· ı.... ....... ,...._.... TIPlr- Bu ite ıiz de ,.... cem•veti 

VAKiT 31 Khamaaf ttS! ~ 

' Diı tabipled , 

t• muıfffmterf foplud• 
EcıreM •e akaRfyet mefdeplui •• Kap tül:lsvon cfcv- Din Türk ocajlaM koasse-

allimı.rl eemlyetiaia _.... kongresi rind~n yadigar sini alrtettf 
ffft alrtedflmftdr. -

Awkat Vasfi Aziz Beyin riyuet bir ~irket ! Etiblta muhadenet ve teaYGn 
dtfff içtima çok gtirfilttilti olmbş ve eeatiyetiHt aaeJilr koagreli dtht 

• azanm hemen hepsi heyeti idare ~ a.Jkm V• matbab _.... ... t OIMla TirkecaiJada 
nma tdnls etmişler cemiyet idanü- haklı ~kAyetlerln yapılqtır. e 
~ ,:--: errne .brrdrfmasmr ftlte...,. cevap vermele iti Jpimaa Ni,azi llmet B. riya-

er A~OA ftZll• .e mesleklerfntn cftıha zum ıarmflyor Mt M8İf ft tloktorlann temw-

. 

mazlMrt bfr il.ar. ıetfrflmHf llSUll orta. .Kadıiöylne ve Bofazın •e hlamet .tecek ıu mlılııim ka· A-
,. MrfoıliD taJf• elflmeınetd ~n te- dolu tarafına n veren mm.. nrlar •••ittir. .,.. 9"'•11ıtta Rl•w_. fekltf et-.. Jı ffrketf llleMarfanllclaa 1 - Yenf Hr'----1..ba ...___u 
)erdir. J'W •rbefa bir Jalbrsbima U&IUID ftUUUU 

• .;.... • .,. calt,ı.r lttttakla la- itiru e4ea •• ı.MJsiM muci&i11ce 50 cfea fasla amele ça-
bld edi..., ,_1 idare ~.._ __ ... vap verilmez, hakkı tanmm hfbran m&eueselerin i.tibtam 

.. .. 
ISOo azadan ı&0 

kftf e" lmft 
......... ki ........... 

_,, -11&1• sa mahkemeye •• matb.-fa 
m ...._... ~ .._.nk ~ mlraeat edeeelfnf llJftJe etmek mea.iyetiade olUğu D 
ca Anlall'a7S Wr lleJft sıumı_, Ml"••tandap o ma11a: doktor-. re.al -1c- tan· ünkü kon~ede n 

•llftfik #lrfllmlftttr. · - .O. flrt.t. lrarfl -sa. m..1- t~ ai ta. mahkeme • htf pa umD .,.... Bir tasarruf aanclıp kmal-

fetl Ye •umsç . mnelesl ~;.~~e: 
lroaapdda Mfırettipler cemiyeti 

.:,• od• seaelft kOlllI'Mi dün idare heyt·ti 
1.,....,aı;:n ionferans 1alonancla tep. 30 Kinunusani 19!1 tarilüıade 

ao..ıe.re odanın (UOO) ı ~ • aktedilen kongrede heyeti idare 
"!"•ad .. .m yfis ttlH bdan fştfrak aubğıea atideki zn11t indMp 
•tıniştir. edilmtflerdir. 

Ct11'11t oa dlr•• ~yrek fe!e Tn· Hayn 8. Resimli Ay matfJuaı 
....... Pata ......... 

Eneli Oda h&YlliYet dlvuma bir bafmOrettibi, K~dri Osm111 B 
'-acı Ye Mr yedek am tnauı.tı ,... Son Postadan, Cemal B. ~ 
,.._, ... e11t 8,..,. .., 4iter ıeJdrler kisten, Murat B. Mmi1ettem, fa. 
.. ..._d.,. lfiıl .-...ymNrla 701· zet B. Akşamdan, Ali B. Wa
ı.+kluı ...,.._ taDllf 4ldildilden1101m1 liptaa. Şabm HaynB. Valattu, 
.._,...,. laflall.ı,Ur. l11111aiJ B. De•let bqmll'ettii>I, 

Tntill Saliıa Pllf& "U~ •ınta- Naald B. So11 Postada, O.... 
'- &tıMe o4ımm ~ftnel ~ti..anu B. Alrpm batm•ettibi, Faik B. 
-...111a ••l>ahiyfm,, di7• &ize batla- Aq.111 matbustnda•. 
1ank aiti &J'lık faaliyet denni kra· Nımıetfer 
atı llakkmda azaya b:allaı •enrek ocla 
'•nnıa 1449 dan 17&e ra çılltliını s»r· Haydar B. Mfniyet, Emia B. 
Jedf. Devlet, Esat B. Akta• kitap 

... , O.it .,. ID de ._ - 2 - Baa btty~ tfrlretfer mw k•ulapa 
evveli 0 ntand8flll ıneldak ınlr...ıelerf mrıeihlnce rerir -· TUrk q tabi..ıeri ceıai•e61-- .. 
au dercetnaek, .asra badi -" .,. ' -
ndltaleatrnnzr ~ ınnwtt malı meel»uriyetinde ofdaldartn• Mlik ~esi dtia Mat 1' te 'n.. oe 
le •taıal'llllm _...,,.... da •a1ardall rumi ı...talaa- eaiın4a akfetıaittir. 

lhl Jazı De. Allalt 1'811 o&. aelere L--a- ....ancferilmesı' L--. lçUmatla •n'ell diYaaı •bun 11&1. 
sun, şirketler Mmie'd .U,. llWil a• uuau hain J8ptlmJf ff .riywte Dam ._1 
ka4ar oldu. Fakat firbtfn - temhi B, KAliplitlere Nuvha-t •-.a..a B. 
hiç bir 11e8f ptma6. ,,_ __.. 

Bfr ~ mafltel(f 3 - H..ı TMr .ae.wt 91!ilerek idue he:feti ra,on eli • 1 
melrfwplanna ~ ..,..,. llllldJ•l9• blllmil edilen ap tur. Baada eemiyetia dokuz --
..d. b~zi ,......,. ..... &-L•l!a..... ,;,f-.~k f rı• • • ' laayatmda ıeprıliii tailam ....... 
ı ı m stitunlanmızda 9- unHwnu fl™U'" e ın ıçın te· •aedildildea Nnra ldtapenhja _.. 

!'&- f!:7ete •• _..ı..1an, eblt .. fta lnalunulmuı. baladafa bir •eemaa Pkanltlıia w 
;8!..J:,ı~ı:; t 'b:tten 4 - Mlteıddit doktoru bulu· Wr dit macua• ....,..,... -1r .. 
bu kafayı ~ ala fiıkeU.de Sertabiplerin le yapıldığı zfkrediUyor ve ....._ ... 
..J.a..~~ı.ı.o.r, ""'Tllr ..... ...,........ iris al••• laaamuaan temini. lıjindan, ueak tablıildar -..-;..--mu ft O-tak •ı. tekalrll ettiiinden §llAyet .._.... 
~ s~ un. 5 - Resmi butahanelere.,.. Rapor he)'ett ammnfy ... De_,.. 

tu7orlar mu, yoka Jafç • ....... ..... Yaktl •--'-de trll prtlldllde11 lftn ..__ aLJ'L ifinn•eclOer? ~--111 -.. _,,_ 

Bfr '1ltaıul~ ~ olaalmd pan ile oı..da yafırd. mtizakeresine geçn.if •• c b•• 
;:ı WdlYe beldt1e lı*tl. -·-· ,.m .... bütıeü 2 ... Ura elaam ... 

i de ta. a.· ... m ele ' bal eıdilmift.h. Buda IOIUa ...,. 
pşrn.. - Dofıtorfua mateadclft ft ftfatlamtda aDeJeriM ,...._ .... 

Btz de ıat1lım dfelerde çal.fbnlmama11. bir tea'rin Te tuarnf -~ .._.. 
7 .-a...,_ mlttıll•m ..,. D de ktiçük bir mb•kapua ..... • 

- ş.w & ia ılllliae verile- mık glrillmiş •e maaa....ı ,...ı • 

ra 

. 

. 

• f. 

e 1i 

1 

•• 
la 

OU UMllldan Mr ... fpade vefat kısma, SiUeymu Safi B. EvkU .._leria ı.tuuau taziz içi• müzake- lhaan 8. Soa Pocta bqmttretttbi, 
,... 8d •aldJra ıaw etlileceiini sö1ıe- Babnttin B. Dembyolf• ••t- Dr • Tevfik Recep be 
'L baaar. 

., ce k,.. ...ır ld &J..,. to?· ....:;.. •tlteüfp ,,.ı ldaıe u,eu 
lanalr ollll bape de glrlfll- lbdllıabı ihya edOerek ~tiıua 11ıi11aJ1t 

Ttkrar müzakere başladığı zaman r:;==~:=;:;;:=:-;:;;;;=====
Tl'fffk Saliılt Pap izahatında devam rKOç()K JIABUIU 

1 1 
ederek aza aldatınm kolaylıkla tahsil 

:=ııeeetiai seçen sene ieinde "~«T li- * KREDl USVLLERl DEcillE-
WAauı _,, ecreıt&w 10,BSN lfra tah· CEH. - 7h.a& Bankaaı m&teamn U. 

lf1 ecWe&Rdiifnl '!iyll7erek ta&siJdara di usulleriaf ~ek fçfn tetldiM 
'ttrllen yflzde be§ia klff plmedfthd ,..,.... •• 
'8scre ona pkanl... JAslmpldfifni • MEZARLl••·A& MJZUafAMS-
Mlc11n1L Si - DaldUTe YtMlı•• ,.,.,.. 

Bando sonra lstanbulda doktor!• ıarhklar nilaanam..t•ı. IGn1I De ae 
na pÇinmesinin rüçle§tJğİ hakknada lette tetldkine baflanmıftar. ... 
J'apılan şikayetler fizerlne odanın tet- ' TEK T AKSI - Tek taht flllüaı 
kfkatta bulunduğunu Fahrettfn Kerim naınesfnde yapılan tadillt ikmal edil
~ismet Beyletdfll mfite§ekkil bir mfştir. Bunun tatbfkf ,. fOf1r1m a. 
-mmyonon bu .. esel• ile 111e1gul ola· Rl1t •Ndet Ytrll..,...... 
rd odaya bir rap0r ••rOdfitnf, ha • TKIKar AJ 8AHAYU ~ ..._ .. 
»otcla plarfmizde ııaYff tabff doktor ke manlarda büyük bil' ......., d tszaae
lafetı olmadıfl blldfrfJmekle ~ .,. lllfl.-.tır. Svlenle t't fürlblar
fdare Jleyetfıtfn taınandle abf kanaat- da ppılaa '••IAU. kiy..U 1NI mı. 
• ofnfanu llyl'4ff. lsfuhlda 1033 yon liradır. 1914 senesinde 9,5 •ıton 
4ottor" m dfRI buludu .... ..,. .... kiı. tdkotaJ hUl .... •..ı.k~tilQ 
ftrtıc Hamburr phrfıtde 1D n-atusa ba aene bu ltbaMtr (200) biD kilon ı.. 
fdı. cfottOr ve dlrt &bl nutua l>tt df§Çi dJrmJştir. 
~ fttftt h1de J9tlnbella (680) ıu ------~----.._....... 
•- bir doktor düştüğünü IJfl .ufye. tWd ...... llal•ltlll lalnr ~rf. 
,.. fefııtmttde pyrl tabii b&r doktor lhln.daa Mlll'& kenaı v ........ 

Ol' T- '· ••i~ b~flİ" ife bafhJ 
Tıp fakllteal rellllflae aePJe 

T evfi Recep B. fJqtln tuifesin 
• 
e 

bathyacaktır. 
Haberfldai*_,.tlr•T..alı 

•••p&illsft•'-• .. •••..
,. K...ı C..p 8.,le T ... .-
Rul• AB B. ler .,..dald "8a 
1ta11l kitap?,, mlnalr.,._. W
ldk edecektir. Fakllte wclW 
de ••fta ifWe toplwıak la • ... .....,. .... ır... • ... .,. -
•ilebf ..... htı .~.,. tetldk 
etmek lb:ere mftclemalerdea .a. 
, .... bir .... ., .. t-.ldl ... ........ ., ..... 

Dt.alt8 ...-ımaıdald ,,.. 
Dı. ıc...ı Ceaap Beyin ,.,_ 
da•ası dejiJ, han clav111,, i.mJ1 
-kallliaM -· ....... lan btafed mevcut oldutuırı kAft bit yer teŞ· :esi mü~:n ..u&dl. Bea ._ tlüfor

ldl ltttfflai fl!n etti. Ve doktorlannn arın nrsı en muaf tatalllllllan ıa... 
8lla lle1lm IJeldeyen AnadoldYl fltıaelf pldijiaf IÖylediler. Baa dektorlar da 
ıt jap dtffinf 8'yJedt. Baadan sonta yenf kabine apnlarm •aanea fllr 
~ çok ifli'.C ettikleri ka- müddet iıln ftrsfde• flltfaa ed018116ı 

......... Jc.rtJerw.D .. .... 
fa avretle tatlalh&tl · tlea ecletfa 

.. f ttrgfsf --1MhtJıt .ıtm bit p- riAI istediler. 
inde hJJedRehllmMI 1f1tt dokwrlar Etıbba mulaadenıet eemfJetı ........_ 
.,._da fJfr anket 119Jdıtnt1y f allat an· ında tesbit edflen r&pol' o~aacfaır.tu 
lrft ll&Htrt gönderilen (1500) doktor· sonra aaat on altı buçukta ı~ınaa nf. 
.._ anak .. "4111tıa emp •ttdtflıd Jıtreı Yfl'lldL 

Birlaci .... b 2! el .. ..,_, 
tlMi "•••h•Je,, "mO•ımıff 
lldna ...... ildaci Mbft9IWd ..,.. ........ .,...,, ·~ .... 
clenb•ri,, olacalrbr. 

al.,, . ftrilıafttir • ........................ ._ ............ __ .... ________________ _ .. 
Bu seneki Matbuat balQsit 

. 
(:Ok effenceli ve neı' eli bir 

surette geçti 

[ .. ..;.. .............. -.ı.t ................. , 
1 yelfd akta-. ltatf)a.t cemi• idi ettikleri tab~ seyrettirmefr 

,eti, llablm alonlarmda, 1eae- fı....tuu Yerdi. Bu tabı..• 11-
ilk Mloluu Yereli. diala •• •ajn.kll .....,.... ... 

• •••ilik balo, 1~ ..... aokl talran bir ima11 da ..,. 
...._ ....... Mlaa ,a.W. l>ir Ba lmzayJ h .... Politika ... ... blb .. _ .......... fflrimlzfa berballfl bir •ıl-ı s 

lolo he;ell MtiW,Hi daet• birkaç yerinde glnbmr--. •••>•iM '* iti• Be Bol hareket •• ilde ....,._ Jflaf 
leçıalfll. tini herkete ulr6 .alrmlt olla 

Bit UU.ci .._.,et t• bu Hile "ibret aynaea,, DID _,. Mı ... 
.....,.,.,. nazara itibara Selimi lnetla mepf-a ..... bilet 

..,. .....,... ........ Mcllyelerin fu kazanan numara ldipı.-.. 
ım " rarif oı.-.a idi. Va• heclfyelerfnf, ''yed&eyed,. .... .. b• w,.ı.t dajdabilmek ğe bllylik bir itina ,a.ten,,.4& 
Nlıııa tallll ..,,ı, 1.m Baloya gelen &ammlana ._. .,.. ..., Hd .,_ darclarulclu. letleri ve kendileri ciddea ı.ı 

Wr 81ec:._.,ettl. Buihfnla diler. Eter aralarında Mr ......, 
'*' IJa meehdrlyet claYet&· yapılmak icap etseydi, ea mlte
laeyefi tertrf>lye azası fıa· hassıs jUri heyeti 1Dçlltk celr9' 

.. .... 
1 ere .. • 1'ıiD lıediıelerle beraber tq• eli. Ve eaaHD b3yle bir ı1.._., 

ye lüzum da vardı. Netekim, .,..: 
"'71edl. -~-~-~-;-;-~~~~~~~~~~~~!:!!!!~~!!!!!!!!~~~ 

B1111•a IOllra t930 ....... n r•d• Çizgilerle flkl 1 • G 
•thk heaaplan tetkik edildi. Ve muya· r er . Örllniiıe AIJat1mayın ! 
fdr llrttıerek kabul edildi. 

nu dftşUnen V AKIT, timc:lfye b,, 
dar göıillmemit ve herkes ta~ 
fındaa çok ıakdir edilen bir .... 
lutle 1931 seaesi.n·n en flk ı.. 
dıbım bulmak üzere hır ....,.., 

1931 aeH8i büteesi müzakeresine ge 
llldL 
L Btltee mizakere edlltrken oda içiıi 
~bina Wariki Jlmma ileri sürüldfl 
~ır ıa.. oda ~iıt fiın .. Uk bir binaya 
•tlsum flaoclıtııu dyletfiler. Azanlll 
,.._..,_ ı.. aksi kanaati mttclafa edio 
>ar.ta. a. arada söz alan bir doktor 
: ilki! •lclafaa etti. V e"Bugtlllkti P 
) 1 d._ tıeaklrkta bfr •fonda top
~8' olana ben bil' delta rel•em,, 

Buaa Teriik SaUm Pap mukabelf 

::.• "Btında toplumanusa •beP 
hlda buradaa daha pnİf bir •· • • 

.._ ol•odıtı l~indir. Bin bet yüz az•· insan bGtOD kunetim ke8Clf l lfe1lek 'f'eya it bfr dai tlbit 1 Aaak tepeye •aranfardır ki 
llltza lla""1f r611derdfk andk ,Us elli •etleif ve lfl beriade te .. rkls cllr. O daj'I brma1ar.. •• ,... llhavaffalr· et • 
il teldi ~ak ...ı plmemek adet- ettirirse muY•ffak olur. Hu ._. ılne nrmak qkite çahf~J••lat ~iti 11 atanırlar ve izle. 
tir._ dectL Jek salllbi, mealejiain yaraffrfı hiç bir zaman muvaffak ola• m etıf, lttedtlrJtrt ııflra hAkfm 
~ odum ldlhllqe dairesin· Alemden .-k alır. · maı•ar. olarlar. 

baka tertip etmiıti. 
Bu ·mUıabaka rOzel ol"'9 

kadar da heyecanlı adi. Matbaat 
baloau ile başlayor ve mevlf• 
sonunda veriıecek olalı bllJ'ISk 
bir "Vakit - lstanbufun en tdt 
kadını., müsameresine kadat 
devam ediyordu. 

Bu mOddet içinde balo 98 _.. 

samerelere gidecek olan H1ııw 
nımların hepsi mOsabakıya d~ 
hlldfr. Kimsenin bllmedltf. ~ 
h~tt~ ~irbirterinl bfle tam•.,.. 
bır JOrı heyeti balo mevsflllinı. 
sonuraa kadar bu itle mq,U. 

CLlltfen sınfavı çeviriniı) 
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Dünkü Lik ve Şilt maçlarında ~!~~ta.!!~ı~!~k~~!~:Ö•-
F h 

- lerinde ıslak bir gam perdesi, alnın 

enerba çe (2-1) Beykozu yendi. Ist. da katıanmı, bir ıstırapla yanıma 
S d ( 3 

geldi. Hiçbir fey söylemeden titri· 
. po~ a . o) vefayı mağlup etti yen ellerile bana bir mektup uzat· 

YAZAN : Omer Rıuı -151' 

Mısır, mühim cidallere sahne 
oıuvordu 

. Diin Taksım stadyumunda futbol lan için hatıra bir beraberler ihtimali b. hayırhahımızdı Dü mania k 
lik maçlarına devam edildi. Ve ilk bile getiriyordu Fakat hemen iki d Okudum. Bu arkadaııma bir şı şiddetle ha~k t §d di nmıza ~r- . - O halde emniyet ettfilmll 
şilt müsabakası oynandı. Haddi za- kika içinde Zeki. dört k. . . d a- dostundan gelmi,ti. Kendilerine ho İ . . tek .11 ,: e er .. · ~ak.at gü~· hır adamın MJSJra gönderllm .... , 
tında o kadar mühim addedilemiyen bir . . . . ışının arasın an cahk eden kıymetli adamın, Mu· erın~ . mı em~, v.e . ol~uşt~r. Bız şalım. 
maçlar sureti cereyan ile, verdiği neti· d eşape 11: .. ~ne• .. golü yaptı. Bun- danyada aç ve çıplak süründüğü· :endısınden h~şnut ıdık. Şımdı sen de - Kim var?. • i .. : 
celerle heyecanlı \e entresan oldu. an sonra utu~ ~ucumlara rağmen nü haber veriyor ve yardım istiyor asma karşı şıddetle hareket etı - Bişr oğla Kfnane. 
Çünkü lik maçlarında Fenerbah~e Beykozun ~ale o~une toplanan müda· du. Bir muallim için hocasının se- Mehmet ona §U cevabı vermişti: - Bişr oğlu fena bir kuman ... 
Beykoza karşı bir aralık berabere kah- ~a.asını ~elıp geçıp gol yapmak Fener faletini görmek, biraz da kendi is· - Mektubunuzu almı~ ve mazmunu ğildir. Mehmede iyi yardım eclel'• 
yor zannını verdikten sonra nihayet ~çın ~a~ıl olamadı. Ve oyun bu netice tikbalini gösteren bir ıey gibi olu· nu anlamış bulunuyorum. Benden faz· kat vaziyeti kurtarabilir .mf1 
(2-1) galip gelebildi. Diğerinde de ıJe bıttı. yor. la sizin reyinize hürmet eden, onun has - Kurtarıp kurtaranuyacaidl 
Vefa, lstanbulspora (3-0) mağlup ol- 1stanbulsporla Vefa an.sındaki maç Zavallı dostum, o vakte kadar mına karşı şiddetle hareket eden bir meyiz Sebe oğlu. Fakat bizim en 
du. daha heyecanlı geçti. Hakem Basri zaptettiği göz yaşlarını birdenbire kimse bulunamaz,. Ben merkez haricine serdanmız öldükten sonra yapıJadk 

}'ener - Beykoz maçı çok heyecanlı Beydi. Oyun mütevazm hücumlarla koyverdi. Sesi titriyor ve kesik ke- çıkarak karargüumı kurdum. Umuma az çok ona benziyen, eli kılıç tutd 
g~çti. Şu muhakkak ki Jstanbul şam- başladı. ilk sayıyı lstanbulspor penal sik anlatıyordu. Dinledikçe onun ~1.?niyet ilan ettim. Yalnız bize karşı adamı bulmak ve hemen yola ... 1r.nıırı 
pıyonu son zamanlarda müsabaka ka- tıdan attı. Müsabaka ayni minval Ü· gamını ben de kendi içimde duymı ılanı harp edenlere, bize muhalefette tır. Aksi takdirde iş büsbütün bol1I 
biliyetinden çok şeyler kaybetmiştir. zere cereyan ederken penaltıdan bir ya başladım. bulunanlara aman vermiyeceğim. Her - Bozulursa ne yapacağız? 
Son üç maçında oynadığı oyun ve al- gol yapmak fırsatı da Vefa d.. .. Mesele sade bir tahaın dütkün· halü kArda emrinize tabi bulunuyo- - Onu sen düşün Sebe oflaf. • 
dığr netice~er bu hükme hak kazandı- tii. Fakat takım bundan ı:ı~ra::~:~ lüğ~ deği~di. itin içinde bir tari.h rum. - Bana kalırsa Mısın kaybed 
nyor. Beşıktaş munffakıyetsiz bir o- d" T . . ta d facıa11, hır vatan yaruı ve bır Bu suretle Mehmet valilikte kal- İran tarafı bizi tutar Biz de o 

d te d .. • me ı. opu ıçerı a ma ı ve sayısız d k y d , ' yun an sonra sa uf en hır tek golle kaldı. Bu kaçan ltı bi kı . ert a.~agı var ı. mıştı. gideriz. Mezhebimizi orada tamlıD 
yenilen takım. evelki hafta İstanbul- sayı kaybettirirk pena 

1 
r ta m~ hır .B~gun Mudanyada eski talebe· Eşterin ölümü yüzünden azim ,.e riz. Fal. t şimdilik Mehmede, 

sporu (2) sayı ile -ki bunun birini ı~- . en 881 oyuncu ann lerının yardımına sığınan zavallı telafi edilmez bir ziyaa uğnyan cema edelim. Mehmet ne olsa, bizdendir· 1' 
tanbulsporlu bir oyuncu yapmıştı·mağ- 0~~un':t m;~evıyatmı ~zmuştu. ikin- muallim, maarif tarihimizde adı at. katiller güruhu idi. Bunlar içinde bizim arkad~ı~ızdır. 
bulsporl.u ~ir o:unmu yapmıştı_ mağ c~ e~re .. e ef~ bu tesırden kurtulup a:eçmesi lazım gelen bir tahaiyet- onun yerini işgal edecek cesur, kuvvet Bu. ı üzerine karar ,·erilmiş Tt 
]Qp etmıştı. Dun de Beykoza becerik- hır turlu kendıni tophyamadı. lstan- tır. li n şedit bir adam yoktu. Sebe oğlu nanenin l\fısn~ gönderilmesi üzeriı' 
siz .bir oyun oynadıktan sonra (2-1) bulsp?~un genç oyuncuları da kazan- Girit, Türk tarihinin zaman za- Eşterin Mısıra gidemiyerek yolda öldü itti'"ak hasıl olmuştu. 
galıp geldi. mak ıçın cidden gayretle çalışıyorlar- man kanıyan bu yarası, dün gene ğünü anladıktan sonra arkadaslarmın Ar b k h 1 f t 

Hakem Harbiyeli Niyazi Beydi. Fe- dı. Nihayet bu siyiin semeresini iki benim göğsümü sızlattı. başlıcalarını toplamış. onlarla:. görüş- F k tı,k ud. ~rMara mdu a ü~ eitdinel .. 
nerbah d K d . M h . 11 U Al" y il d d. .. .. a a en ısı ısır an m • çe e a n, e met Reşat, Nı- go e aldılar ve (3-0) Vefayı mafltip zun ı ogu ann an ıye anı uştu: c k h 1 1 · ı· ç·· k.. M vi 
yazi yoktu. Be~kozun genç oyuncula- ettiler. lan bu zat, Giritte mekteib kebir· - Eşteri kaybettik Onun gibi bir e . att g~ ~j ~ ';:' uk aa 
nnın arasına bu sefer e ki oyuncu lb- Dün ayni zamanda ~leden evel ya de hocalık ediyormuı. Dostumun adam nadir bulunur. Eşter Mı ıra Ya- avaztıye bbe~ ısd a ~.eder~. hora~l-HI. 
rah · d k ua • ğl k ·· l d" v • ' • , Y e~e us e ecegın e şup e yua-

ım e arışmış. pılan Topkapı _Anadolu müsabakasi a ıyara soy e ıgı: rarak orasını zaptetmiş olsaydı, bizde nun bu tesebb.. .. 1 il 
İlk devre mütekabil hücumlar için- ile İstanbul sı.ı·ıt . 

1 
_ 

1 
- Bana, bize Türk olduğumu· en emin, en sağlam ilticagaha nail o- d·ı 1 t.? ... Jrakutasuneb_naskı m mto ı 

d f v B k d h f 
1 

.. -s şampıyon ugu maç an "Ik lA .. y • B ka b. e ı ece t ı. n ır uvvet p 
e geç ı. e ey oz a a aza muda- d ba zu ı evve a o ogrettı. at ır lurduk. Halbuki işler aksine gitti E!;- k h h 

faayi doldurarak :Fenerin o maruf for ~: a t•;mış oldu. Anadolu_ bu vatanımız, batka bir bayrağımız teri kaybettik. Onu kaybetmekle be~- ~:t ,idt~;:kı~:eket :.~~.ek imkAnıyaıa' 
hattına bir tek sayı )aptırmadı. Bey- tt• oyun a opkapıyı (3-0) maglup bulunduğunu o anlattı. her Mısırı da kaybetmemiz icap etmez. h. 1 . · .. .. ı··nn utun harpca 
kozu tab• · d .. t •w• e ı. K d k" R .. d ıs erı sonmuş u. n oyun ıyesın ne gos erdıgı artımız a ı um Jımnazm a Ona göre tedbir almamız icap eder. Ne . . ,,.& 

muvaffakıyeti ikinci devrenin on ikinci ASKERi ŞAMPiYONA MAÇLARI Yunan mar,ı çalınıp söylenirken, dersiniz? Ha!b~kı Mo_anye. ~arar vermsr_ 
dakikasına kadar idame de etmiştir. Dün Selimiye sahasında askeri şam- bize Dümeke zafer türkülerini per Meymun oğlu cevap verdi: °!1un ıç~.n Amrı, Habıbı, .nusrl, D~ 

Fakat on ikinci dakikada bir iıata piyona maçlanna devam edildi. Birin- vasızca terennü.nı ettiren o idi. kı, Abdurrahmanı, Haht oğlu Jlll' 
Be1koz aleyhine bir penaltıya. penal- ci oyun Fuat B. idaresinde saat ıı de Cümleleri hali kulaklarımda Avsi, Ş~rah~ili toplamış, onlarla b' 
tı da bir gole maloldu. nundan sonra Kuleli ile askeri sanayi takımlan ara- çınlıyor. Genç istidatlara: mesel.~y~ m~z:ıkere et~işti. Mua~ 
oyun ayni şekilde de·ram etti. Ve Bey- sında başladı. Zabitler bidayette çok - Türkiyeye, uıl vatana gidi· bu muhım ı~tımaı şu sozlerle açmrşCI• 
koz da hemen 10 dakika sonra vine pen gü 

1 1 
d f k t k 

1 1
. üd f. niz. Oranın topraklarım bir kere - Sizi niçin topladığımı biliyor ,,. 

_ • ..._d F b h b · ze oynuyor ar ı a a u e ı m a ı d be . . . .. .. .. ., s· . k .. h. b' . . ..... aıu an ener a çeye eraberlik sayı- lerinin ri de 
1 

abacimleri e nım ıçın opunuz. sunuz. ızı ço mu ım ır ış ıçin tvr 

8lllJ yaptı. nin ırilr::, kar , .. : v:-; l . DiY9Jli Girit Türklerbll! AWıılik· Doktorlar, pardon ladım. 
işte bu suretle mü ,a ddden §l8U\ a ! ~ oyun ara lerini '5İreten ve nihayet 8u kalira· Aa.u u.-:ı .A. ~ftlllmr-tn 

:meraklı bir hal almış o uyordu. Bazı- Clevam ede~~yordu. _Netıcede sıt~ra manca mücadelelerinden sonra, etıbba - Bana .kalırsa bize Mısır dl~ 
-· uı un ""'!'Jl!RIDQll il 1 ıııııın_n_ kar~ 5 sayı de Kuleh takımının lehın· doğduğu yerde barınamıyarak bu· onn akıam, matbaaya gelen ni sormak için topladın. Maksat, ...,. 
dur r. Her müsamere ve balo- dedır. raya selen bu aziz hocanın nasibi bir tanıdık: katen bu ise, karar ver, çünktl Mııtd' 
dakı en ıık kadınlan, jüri azası ikinci maç Hahcıoğlu - Maltepe böyle sefalet mi olmalıydı? - Allaha çok şllkOr ki bugün zaptetmekte büyük bir faide varcld' 
ayn n t edecek, fakat hiç bir ar.~ında yapıldı. Günün en heyecanlı Giridin azgın muhitinde, dağ· hastalanmadım. dedi, çünkü bu- Sen o sayede aziz ve düşmanlann 1' 
iıim neşredilmiyecektir. musabakası olarak keyifleniyordu. larında ıehit cenazeleri çürürken glln etıbba odasının, etıbba mu- Iil olur. ...ı 

Mevsim sonunda ven·lecek ÇUnkU bundan evel oynanan Kuleli - mektep sırlaanndaki çocuklara a· - isabet ettin! Fakat bu l§İ D8"" 

1 d hah d kı hadenet cemiyetinin, dişçilerin 1 ? 
olan mllsamereye jüri azası et· Sanayi maçında Kuleliler hasımlanna ıı vata nan, se en, onun at kongreleri vardı. yapa ım · 
rafından isimleri kaydndilmit faik oldukları evelden belli idi. Hah- nı ge~ _dam~lart tututturan bir Doktolarm hepsi orada oldu- ~';et::ı~, c~::~e:ı~r::; adamm ~ 
olan tık hanımlar hususi bir cıoğlu - Maltepe talumlan ise milte- muallım!n, bırden ıre nuıl bam· · mandası altında bı·r ordu hazırla. O' 

kt 1 d d·ı ki vazin sayılıyordu. Neticede Halrcıoi· başka hır mertebede yer alacalı ğu için ya hastalansaydım halim 
me up a avet e ı ece er, ve . kolayca anlatılır. nice olurdu? rada bizim taraftarlarımız ona yardı .. 
o zaman birbirlerine tanıtbnla· Ju barine! devreyi iyi .bir oyundan son. Fakat bu noktayı takdir edebil· Kendisine bu içtimalardan eder ve bu sayede muvaffak oluru., 

cak 1 . Ü • h . I bul ra 0-3 ikinci devreyı de 1-2 kazana- k . . d k 1 b h raf 1 _ .. o an J rı eyetı stan un ak 
1 

r:. gibi .. . me ıçm ara an geçen zamanı a a seden mllsveddeleri göstere- - O halde oradaki ta tar arı-
en .pk Hanımını se ecektir. r . --.> yüksek hır farkla galip dırmak lizımgelir. rek: za yazalım ve ordumuz hareket etdl' 

1
... b r. h kç h geldı. Bu maçta bilhassa (Hakkı Ze- Milli hislerin inkitaf tarihinin - Hastalanmadıgıw n her halde zaman hasım ordusuna arkasından )10-
, .. e u muıa a a eyecanı ki ı t) · ü 11 ki. d ·ı 1 ·1·~· · 1 B ·· -• O b l d h l "" , zze ın m se es şe ın e ı er e- yenı ıgını unutmıya ım. ugun e- iyi bir şeydir. Fakat hastalan- cum etmelerini temiı. edelim. Bund-

e, a ~ a, meç u ıurl azalannın yişleri nazan dikkati celberiyor seyir- g'"' er milliyet davuında rütte ermit başka hasımlarımıza yazarak on1st1 
mld kk k b k 1 it d b 1 saydın birçok doktkr bulurdun. •.ıt e ı a ış an a ın a u u• dler tarafından takdir ediliyordu. sek itte bu gibi muallimler aayeıin· da harpten korkutalım, o:ılan tehOJ" 
hman hanımlar, hakikaten cazip Uçünkü maç Gedikli küçilk zabit de ermitizdir. Zira bu Cemiyetlerden birisinin edelim. 

ve meraklı bir imtihana tutulmuş- takımı ile Deniz lisesi arasında yapıl- Ne olur bizim de bqka memle· 1500 azasından yalnız 100 kişi - Siz bunları apınrz. Fakat bu tfl' 
lardır. dı. Her iki takım da saat 3 te sahaya ketler gibi böyle liyakatli dütkün· ittirak etmit dedim. sonu harptir. 

Şimdiden tunu s6yliyeyim ki, çıkıyorlar. Deniz lisesinin hasmına lere kollarım açacak, yok yok •• on N, B - Muhterem doktorlann mü- - Ben de öyle zannediyorum. tr 
jtıri heyetinden aldığımız notlar, daha faik olduğu bidayette göze çarpı- ları düttükleri çukurlarda arayıp saadesile söyliyeyim ki bu "etıbba,. Cem,i kat biz işe yazı ile başlıyalım. 
pek çok ismleri havidir. yor ve bu faikıyet devam ediyor. Ne· b~lacak teıekkülleri~iz olsa!... mükcsseri sinirime dokunuyor. Tıbbi Mese

1 

! bu şekilde görüşilldtlktd' 
Çilnkü Matbuat balosu insanı ticede deniz lisesi penaltıdan kaybet· Boyle adamlara fertlerın yardımı, eserlerde temiz türkçe !Azım geldiği sonra Mısırda bulun ı Osman taraf

1 

rı· bi ı.--· dört il k belki tifa verir, fakat acı ilaçlar chıkkında yazılar yazıldığı şu sırarda tarlanndan Hadiç oğlur ve MüsUıo' 
Ptırtacak kadar çok güzel tu- beı 

1
1e •dr sakyıya .-ark go e mu a- gibi, canlarım yakarak ve yüzleri· fu gelin şu Cem'i mükesseri de hudut ye birer mektup yazarak onlara Jaatf' 

valetlerle dolu idi. .. ere oyana azanıyor. • b ak. h · . · b _ ... nı uruıturar ariclne atalım! kete geçmeyı tavsıye etmış ve a JllP 

Bu meyanda ... Hayır, ı6ylemi- Zlga SetJvaA 1~ J.q.su (BitıMdi) 

~~.d~L~~an danada~ ~ ~ic~n ~f~n~i ~~ ~~·~~~·~ 
du. Her sene olduğu gibi, bu 
ıazete, davetliler için kıymetli 
bir hediye idi. Nüshaları mahdut 
olan bu gazetenin gördüğü ra
kabet o kadar fazla idi ki tuva· 
Jetini tetkik ile meşgul olduğum 
bir hanım, kendisine dikkatle 
bakııımdan istifade ederek, elim
de duran gazeteyi çekti, ve bu 
turetJe, içinde benim de bir ya
zım olan gazeteyi okuyamadım 
bile. 

Hot bu, botun bir sene içinde 
okuyacağım ilk gazete olacaktır. 
Mal6m ya, terzi k~i ıöküğünll 
dikemez. , .. 

Bican Ef. -Azizim maruf B., 
kazançlar yolunda degil, ne yap
mala bilmem ki? fCSyle istikbali 
emniyetli bir İf tutmak iatiyorum. 

Maruf B .. - ~ogazın Anadolu 1 - Çünkü bu gidişle oralarda 

tarafında bır dukkin aç, petrol, elektrik yapılacağı, sokakların 

IAmba, mum aat. karanlıktan kurtulacağı yok •• 

- işte mirim, sana uzun );İl 

·stikbal vadeden, kazanç ıetirr 

cek kirlı bir iş! 
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Ha ide E ip H. Ren erlik - Alman Hıntlı Madonna 

lngilterenm en büyük san'at-
karına ilham veren kadın 

ten Lortluğa güzeli 
Tfirkiye hakkın<ııa bir kitap 

yazmıı 

Kaliforniyanın Son Diyego teh• 
rinde intişar etmekte olan "The 
E.vening Trihune" gazetesi, Tür
kıye hakkında yazdığı b"r baş• 

J Çaycılıktan Lediliğe Alman krahçeıi de Pf'.-
yükıelen bir erkek ve 1 riıe sıitti Ressam Efıtayn, Hintli Sonita da 

Meryemin esrarengizliğini 
buluyormuı 

lı lngilterenin bu gOn en meflıur 
~Ykeltıraılanndan biri Epıtayin

dll'. Onun her eıeri uzun uza· 
dıya mevzubahı olur, Ye bir 
taraftan en tiddetli tenkitler, 
diğer taraftan en hararetli mc· 
diblerle karıılanar. Onun eRrle· 

rinde bir çoklanna yabanC1. 
fıdcat bir çoklanna da manL 
relen bir şey vardır. E.,.tayinin e• çok mevzubahıediJen ve 
bir ıilril dedi kodu ile karpla
.. n eserlerinden biri, lsayi ana
lınııı kucağında g6steren bir 
heykeldi. Onun bu eserinde 
Meryem için model olarak inti· 
hap ettiği kız, Hindiıtanm en Hintli Medonne: Sonite 
llıl hanımlanndaa biri olan bu Hintli kadını intihap etmesi
S..uta hatundu. E,.tayia, bu nha ıebebi Merremin hayatım 
-..deki blltln muvaffaldyetini, Aran ell'an eagizliji ancak bu 
S1111ita hatuna medyun olduğunu Hintli kaclmm ifade edebilmesi 
ISJlelllİftir. Heykeltratm tilkra- idi. 
.._ ifade için Sunita ile çocu· Sunita hatun geçen hafta 
iunua da bir laeykellerini yapmıt Londradan Hindiıtana gitmif, 
•e kendilerine hediye c:brfitir. bu mDnaıebetle Londra gazete-

kar111 
Geçen hafta zarfında Londra· 

da çok garip bir hadise vaku 
bulmuıtur. Londranm çayhane
lerinden birinde plJtmakta olan f 
lrlmdab bir ganon kadma 
telefon edibni1, kadın telefonu 
dinlemif Ye telefon batından ay
nlırken gaz yqlan bopnmq. 

Meter bu yqlar, hayret Ye 
HYİDÇ J8flan imif. 
Kadına telefonla Yerilen ha· 

ber fU imif: 
KoculDlll Konikada yqayan 

bir Lord amca• nraut. amc:a 
llmDı, Ye onun llDYani ile aer
Yeti kocaama kalllllf, kocuı 
Lorda Longford, kendisi de Ledi 
Longford olmutl 

Gazeteciler, hadiseden halter 
alır almaz çaya kaduun etrafmı 
almıılar ve ona bayabm nalll 
ıeçirdiğini aormUflar, kadm da 
onlara hayatım f1I tekilde anlat· 
mıtbr: 

• Kocamla yirmi sene eYel ev· 
lendik. Zaruret y&zODden kocam 
Kanadaya, gitti, daha SOlll'll 

Avaıturalyaya hareket etti. Ben
de çabımak mecburiyetinde kal
dım. Bir aralık kltipHk ettim, 

M·ı Cermaal 

Bu 1ene Almanya namma gll
zellik mllaabaka11na iftirak ede· 
cek olan Mis Cermani, diğer 
gOzeller gibi Parise hareket et-
miftir. Mis Cermani, bu ıene in· 
tihap olunan gllzellerin en gü· 
zellerinden biridir• 

makalede "Lozan,, muahedesinin 
yegane müzakere olunan ve dık· 
te edilmiyen muahede olduğunu 
yazdıktan sonra yeni Tür kiyenin 
sarsılmaz milliyetperverlik es sı 
Ozere milesser olduğunu ve onun 
Garp kültOrüniln inkişaf ett r• 
mekte olduğunu beyan etmekte• 
dir. 

cEvening Tribune) Halide Edip 
H. tarafından yazılan "Garbe 
tevci eden Türkiye" Onvanile 
yazılan eserin ve verilen konfe
ransların bu noktaları tenvir et• 
tiğini ıöyledikten sonra mntalea• 
larına ıu ıekilde devan ediyor: 

"Türkiye, Osmanb oncivesin
den temamile kurtulmuıtur. Bun· 
dan başkasının bas1mlarile olan 
mDnasebetleri dostane oı...tar. 

"Tllrkiye buglln bilttln A.JB'/I 
ıaran garplıl8fmak hareketinde 
hikim bir amil olabilir." 

Dokuz ya
şında baba 

...., Epiıta~~,!: Meryemi ifad~ 11~!_n ... _ı_en..,·...,o_n_un_r_e_•m-im_·_n_e_ı.re.t.miftir.· _ •• • -

SHtte 1600 lire kezenen Yeni neşriyat daha ıonra ganonluk yapmap ı .. - ---------.. ı 
mecbur oldum. Hali banrda ko- Dariilbeclavl Temsilleri 

Dünyanın en kü
çük karı kocası 

Çin dedir 
kld•n Dılıılanrlı eıine .!': 2tJoaı:_ ISTUBUL ~ .LEDIYfS 

ICll Blilll ij~ ij~ 
BIZlrl 

Şair Tevfik Abdurabman B. in 
enfes bir fiir mecmuaııdır. 
Gençlere ve fiir merakhlanna 
taniye ederiz. Muallim Ahmel 
Halit kütilpbanesi fiyatı 43 ku
ruıtur. 

RESiMLi ŞARK 
ŞUBA'I' 1111 iKiNCi 8AYl81 
irtica " Kablll~ ..-..eti, tartka 

U •ed•fye (M. Y.m) Kadir aeee81 
Enfttenfn mm (Ömer Riza) Geeeler 
mi tatsız yoksa biz mi? (Ahmet Rasim) 

omedl 3 perde 
.-ıanlarR.Elen 

f. Croiaet~ 
Nakledenler ; 

.H.wVüfı ...... 
llll 

11111111 
8a aqam Biletlerde umuma teD.ııtc 
Kite herifin saat 13den itibaren açıktır 

Ala yaşına ka<Ur olan çocuklar 
ri atrova kabul olunmu 

Tuhlat, en iyi gar.eteei mektebini ken· rençperlik ediyor. 
• dl halkeder (A. Riza. Seyfi) Kızımız Fuat yeni Lord Longford 

(Osman Cemal) kıskançlık ve nevileri rençperlikten çiflikler sahipliğine 

Dlnyanm en ktlçUk ka 
Çindedir. Bir Londra g 
Yerdiği mal6mata g&re 

kulak falı (Muallim Mflbahat) yeni brfa da muhteıem kişanelere 
A ----•• ~- b" ... :a:L&- ..n1r1elmiftir. 

Mit 8eaet mektepçUilde resim tedrisatı (Hıfzır. c•a•m••~---~•a•Ull•' - ••r•..,.. ___ ___ ,_.. ________ _ 
ralıman Ra§ft) 1931 gllselllk kıraliçe- ...ııııı 

Sinema yaldm Mia Konatam si, s&selllk kanunlan, spor, kanun ha 

namile maruf olan bu 'tlıllllle 
zevç dokuz yatmda, zevceı""• 
Y8fmdacLr. Bunlann birde, &it ya
tmda çocuklan da vardır. Artık 
bunların kaç yapnda bulunduk· 
lannı siz hesap ediniz. Lonclra 

&enet Amerikada yeni bir mukavele reketleri, tarih çiçekleri v ... birçok zen/ 
hn•lam•fhr. Bu mukavele mu- sin aeplyat ve Od adet iç renkli zarif 
tibince Miı Senet Amerikada tablo llA'ftllile çıkmıştır. BilhllSllB tav. nıerikııı Bakireler gazetelİDia reuamı, bu hadiseyi 

dercettiğimiz relimle teabit et-: leçireceği on baftabk tatil mOd- Biye ederis. 
detfnde çalııacak ve bunan mu• SALINCAK SEFASI VB GULME Ôn8mUzdekl Pazartesi Günü miftir. 

lr.WJinde 60,000 fngüiz liıuı KOMŞUNA 
alacakbr. Mis Senet iki filim (Tfirk temıpm) üımindekf eserini ELHAMRA Sinemasında Romenlerın yeni parala 

b itmam et_.ek tisere Selim N tizhet Bey 
çevirecek, balta b gtın ye er (Salıncak aefuı) isminde bir karagöz, 

Joan Crıwford, Anita Pap. Rod Laroque ve Douglı~ Fa ıb~nks
m oğlu tarafından oynanacak mükemmel bir filimde cün uşlen alr 

S-mtmı Hayadmada bUJJ' bulunmanızı davet ederler 

Romanya kral Karolun r 
ni havi yeni paralar butarq 
Otuz milyon leylik yeni ~ 
paralar yakında me•kii tedaVlle 
çıkanlacakhr. Bu paralar on ft 

1811 6 aaat çalııaca .tv. (Gülme kolllfllna) isminde bir orta o-

Ba ıuretle Mis KontaDI Be- yunu metni neşretmek üzeredir. 
•e~ her çalııtığa saat 1600 Bu kitap pek yakında lntiqr lalaaaı ... lrlc k d. na çıkacaktır. 1 " __ .,. _________________ _ 

yirmiıer leydir. 
I' lira1ma gelme te ır. 

Tefrika numara• ı 44 
~ : •Garp cephea nele-• müellifi 

Brik M11rl11 Remaıgue 

bezdirmlştf. Kendilerini müdafaaya se ıu. Canava 19lık çal~ zaman kulak hendej'in içinde bir mitralyöz ;yuvası mışlardı. Terkolunan hendekler 
bep olmayınca llkayltliji elden bırak zarlanmıı.D patlamaması için ağızlan etrafında. döğUşülüyordu. Mitralyöz· şimfekler çakmakta berdevamdı, 
mıyorlardL Böltlk kumandanı ıirUne mızı açab•dijhniz kadar açtık. Bunun durmadan havlıyordu. Bombalann in· V8f yavaş bu hal sükdn buldu. Le 
rek bize kadar pldL Gürtllttl arasın. la beraber blfilAk bizi 18rl satır etti. filüından husule gelen şimtekler far in bir §eY olmasından endişe ed 
da: •Uzım olan ,eylerfnlz tamam GözlerimiZ toprak n çamur doldu. keclUiyordu. Birdenbire mitralyöz bo- dum. Fakat orada idi. Sonra Betke 
mı1,. diye 110rda. Betke: "Mühim Menhustdlldlrt ve barut kokuu nefesi salarak durdu. Hendek yandan çevril· rünerek seldi: 
mat ~kut- diye hafrrdL Hel elinden mlzi k..U. y.,.ur l'lbl parçalar dilf- dL hd dakika _daha geçse .ta~amen - Vesllng nerede? 
bir şey gelmlyeeetfnl gösterir bir hare tü. Ob~s mutlaka birine prpmıf ola· ihata eclilec~kt1. Hel bunu _gördU. Hen - Ne Vesling mi? Veslfn neredef 
ket yaparak omuu tir.erinden ona bir cak ki koparılJDJf bir el bir demir parça detin tümseğini qara,k bagır~ı: Suali ağızdan ağıza dqlaştı ti 
sigara uzıdtı. Betke dönmeden batını Si ile beraber Betkenln bqmın 1anma - Vay canına.. Haydi ilen! ki toplar patlyor. Uğultula~ e 
iydL Hel bairrd~: "Ne yapalım bu ka- dfltti Hel infllAk timşekleri arasında Mühimmat ile beraber sıçradı": Be~ dolduruyordu. 
darla İf ıöreeetizl,. ve bitftlk hendete yanı.uza atıadL Mlfferi elinde idi; hfd ke ve Bel atacak kadar mesafeye ılerh - Vesling? Vesling? 
atladı. işin bö1lece ytiıilyeeefinl bili- detUD kireç ...,. beyaz, nefes melese yerek bomba fırlatmata b8§ladı1ar. Hel gözüktü: 

da Bu eski askerlerin her biri onan dedi ki: "Branat littl,., Sonra Hel tektar ileri git- - Ne var" yor • .. • 
kadar meharetle bir bölük idare edebi BoınJNarduDU devam ediyor. Mer- tL Böyle za.manlarda _ deli gi _ Vesllng yok.. 
lirlerdi. miJer giirJfi.Yor, ptırdıyor, biğUrUyor bl olar, bir se~i gibi saga aola .. eaı. Ric'at emri verildiği sırada T 

Gece ortalıjı tamamen ~apJadıtı za dv. Çamur ve demir yafyor, mesafe dınrdı. Mamafih ıpanevre f aide gos~r o~un yanında idi. F2L at ondan 
ıtına alındık. Sıperimfa yok alulduyor, yer titriyordu. Sonra ~elik dL Hendek~iler cesaret aldılar, mıt- gormemi ti. 

• ınan 8~ ~ " kazmalanmızla bulundu çıl'Çffe kalktı tekrar priye dotra kay ra)yll dlzeltJlerek tekrar faaliyete gi· Kosole sordu. 
ta. Elle m defin semlnlni kazarak bq il Ayni samanda Y8RlllJI siyah kafile rlfU. irtibat muhafaza edilmtşti. Geri· _ En on • d ö 
fumaz hen halaza edecek delikler yıp tıİerinde bomba, sizleri araştır-/ deki beton ıııiperc girmek için hep b'r. Tjad ., pa nere e I~ rdUn1. 
lanmızı mu n-tke vanımda idiler alda, Jauır bir vaziyette birden kalk den geriledik. Hareket o l nc!!lr 8üratJe bulunduğ krmt ağı. e Ve81inl'l• 

ber ve Dl'" J • • • • •• o no ayı ı aret ettL tık. Al . gibi zemini yapmışlar tılar. Bel bafırdı. "Yavqça priye!,. yapılmqtı ki lngıllzler mıtralyoz yuva Betkeye, Betk d .J S 
Onlar d~ beı:' JDtl&fede bir obüa dtıf Taarnaa IOlumudaa ce.a.i.l&L Bir lllWl 118111 tahliye eclilcüiw anlama- e e eaoleye balofta 

"-eh ı~ea uzun aylar arUk onları da. Ylrllll • (BUlllMll). 
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mannme çit: Kimler idama mahkiım oldu ? 
• -- ... 

lÜıuatı J inci eayıhamızdaj 
daa Hacı Mustafa, Mustafa 
oğlu Abdulkerim, lbrahim oğlu 
Ismail, Murat oğlu Mustafa, 
Mehmet oğlu Abdurrahman, 
simsar Mustafa, posta sürü-
cüsü Ahmet, kara Mehmet, 
Qğlu Ali, Mehmet oğlu Ali, ta
rakçı Hüseyin oğlu lbrahim Etem, 
ffasan oğlu Hüseyin, arabacı 
Bekir, Eyup Ahmet oğlu hacı 
Hasan, ayan Mehmet, Mehmet ça
vuş arslan oğlu Şaban, Ömer oğlu 
Ahmet, Selim oğlq fialit, lbr~him 
oğlu Mustafa, Besim oğlu Osman, 
Necip oğlu Mevlüt, Ragıp Osman, 
muhtar Haşim, Ali Koç, $plim 
oğlu Osman, Alaşehirden Ahmet 
Muhtar, Bozalan köyünden hacı 
ymail, ve oğlu Hüseyin, Muhtar, 
Muıtafa, Mehmet oğlu lsmail, 
Mehmet oğlu lbrahim Halil 
.;lu Hasan, kır bekçjsi Ahmet 
Hüseyin, hacı lsmail oğlt1 Hasan, 
Mehmet Qğlu Mehınet, Hüseyin 
oğlu fürahim. 

Menemenlilerden: Gazozcı Ra
sim, molla Süleyrna~, arabacı 
Hasan, (:İngene Ali, Ömer oğlu 
Mehmet, Yahudi Y osef, Mehmet, 
ip veren Aarpavut ~amil, Aar
navut Abbas. 

Horosköyden: lbrahim hoca 
Mustafa oğlu Sadi, Abidin oğlu • Tah~in, 7,enne eğlu Hasan, Hü-
seyin oijfo Ahmet, Yakup oğlu 
Ali, Selihaddin oğlu Latif, hacı 
hafız oğlu Ali Osman. 
Bozköyden: Kerim oğlu Ibrahim. 
bmirden: Mehmet Ali hoca. 

Y11!I rmdıın is1ife~e edenler 
Yaşların istifade ederek kur

tulan ıve 24 seneye mahküm 
olanlpnlar şeyh Esat, oğlu Meh
met Ali, küçük Hasan, nalıncı 
Hasan, lzmirli Mehmet Ali hoca 
0111.ıak üzere beş kişidir. 

Mcvkuflar, müd:?faa müddeti 
bitmiş olmasına rn w men hala 
divanı harp riyasetine tahriri 
müdafaalar gcnderiyorlar. 

LAz 'brehim O~ !QylçyEçek? 
lımir, 29 - Laz lhrahim ho

ca divanı harp reisi Mustafa 
pqaya bir mektup göndererek 
- dakikalık bir mü akat istemiş· 
tir. Ne söyleyeceği malum değıl
dir. Hoca kurtulunca S2 lirasını 
ıardiyana hediye 'fdecekmiş. 

Şeyh Eıat haleti ne zlc'e 
lımir, 29 - Şeyh Esat askeri 

revirde haleti nezidedir. Bntün 
itinaya ra1men dektorlar kendi
linqen ümidi ~tsmişlerdir. 

Yeni mevkuilar 
lzmir, 29 - Ödemişte tariki 

ıaakşibendi Uşakiden saçlı Der
viş namile maruf hacı Örrıer, 
Rüfaiden Karagöz Mehmet Ali 
oğullarından Muı:ıtafa bugün Me
nem~ne getirildiler. Bunlarla be
raber balta şeklinde dört asa ve 
bir levha getirildir. ilk isticvap
lan yapıldı. lstanbuldan getirilen 
jmam Şeyh Saminin ilk isticvabı 
yapıldı. Bahai tarikatma ,nensup 
şehrimizde bir gaz kumpanyasın
da memur Ali Ekber yakalanmış 
hareketi şüpheli görülen Cemile 
ilminde bir kadın hakkında tah
kikata başlanmışbr. 

Memkufların hali 
Menemene giderek mevkuf 

brla temas eden b~r gazeteci yo
baılann halını .7öyle tasvir 
ediyor: 

Ekserisi yerlerinde diz çök
mtiş Nakşibendi adetince çene
lerini gökllslerine, dillerini da
•aklarına yapı~tırmıılar, güzle
rini iki kaşlarının ortasına doğ· 
na teveih etmişler, öylec hare· 
ketliz duruyorlar. Bir kısmı da 

suale muhatap olmamak için yor· 
gan veya çullarını başlarına çe
kiyorlar. Bazıları: 

- Bizim kizliyecek bir 
şeyimiz yok. eyiyiz, memnunuz 
Allah hükumete zeval vermesin 
Gazeteye böyle yazın .. Diyor. 

LAz lbrahim hooa 
Uz lbrahim boca bir yer ya

tağı üıtünde bağdaı kurmuştur: 
- Hiç bir söyleyeceğim 

yo~tur, hepsini mahkemeye söy
leyorum. Oradan ya1.1p gazeteye 
yollayın, 

Ve bir suale cevaben de: 
- Rizeliyim, bizim taraf hal

kına laz derler. Ben de lazım 
Türküm.. deyip geçiyorum. 
Halbu ki cevabını veriyor. 

lbrahim hocanın muhtelif ce
vapları arasında ıunlar da vardır: 

- Canım ben o kadar muta
assıp değilim. Al ~akalım res
mimi. Gazateye bas Alem gör
sün. Hocanın bmir DarillmuaJJj
mahndan çıkan üç aari kızı var• 
dır. Bu işare~ edilince hoca şöy
le diyor: 

- Bıra ıın. O cihetini yazma
yın. Zaten bunlar mal6mdur. ya· 
ııldı. 

ip t•tiren Kimil 

Menemen faciaııoın ı~bidi 
Kubilayın bqını smğa bağl~

mak için ip veren Klmil Rume
lilidir. Şaıkıo bir halde~ir. Diyor
ki: 

- ipi dükkinaan getirmedim. 
Bağdaydım. Btnden zprla aldılar. 
BJ:n zabitlerin kundurasını dike
rım. Onlara niçin dütman ola
yım. 

M~htinın 'eyhi.. 
Mehti tdehıpedin şeyhi 1 diy~ 

tanı an Ala§ehirli Ahmet Muhtar 
tam bir malihulya 'ı manzar151 
gösteriyor Gazleri sabit J>ir 
manzaraya dalmış. Tavırları ga
rip. 

Yasefin •eriatll 

Y phudi İ)ıaınun d~ şunları 
söylüyor: 

- Yaşasın şeriıt, ıeriat iıte
rim, diye bağırdım diye beni 
buraya getirdiler. Nemeliıım 
benim şeriat?. Şeriat nerde ben 
nerde?. Ben Museviyim. Havraya 
bile gitmem. Beniııı ıçın 
tekkede kahvede altı kol iskam
bil oynamaktır. Amma serbest
çilerin birincisi idiml 

ls1anbul i9timırna müraht}ıı 

olarak· kim g6nderilmifti? 

Ankara, 30 - Evvelce lstan-
bulda toplandıkları son divanıharp 

muhakemeleri ile meydana çıkan 
nakşibendilerin lstanbul içtimaına 
şeyh Sait tarafından g6nderildiği 
anlatılan adamın halen Ankarada 
muhakemesi yapılmakt olan şeyh 
Saidio oğlu Selabattin olduğu 
anlaıılmı~tır. BQ hususta tetkikata 
devam edilmektedir. 

Ele g&çen mühim bir mektup 

lımir, 29 - Naktibendilerin 
siyasi maksatlarını gösterir ve 
son %amanlarda ele geçmiş olan 
mühim Te yeni bir mektubun bir 
suretini elde ettim. 

Mektup Nakşibendiliii kabul 
etmiş olım lzmirde ikinci mah
mu.1iyc mahallesi imamı Hacı 
Ali tarafından ıeyhi Jstanbulda 
Nuruosmaniye imamı feyb Sadı
ka hitabeıı yazmııtır, Mektuptan 
anlaşıldığına göre ıeh Eaada 
müracaatla kendisinin tankatc 
alınmasını istemiş olan Haci Ali 
oradan tarikata alt kitaplar iste· 
miş, Şeyh Esat kendisini müridan 

kaydetmiş. tarikatin 
faal uzvu olmuş, tarikat münte
sibi yetiştirmege başlamış, Laz 
İbrahim hoca gizli teşkilat için 
lzmire geldjği sırada onunla 
görüşmüş, evinde mişafir kalmış 
f(lkat Hacı Ali Efendi J,.az lbra
himle gizli bir içtimada tarika
tip siyasi mahiyetini öğrendik· 

ten sonra istiklalini muhafaıayı 
tercih etmiş, fakat ayrılırken 

ıe;rbi gücendirmemek için de 
s:are aramış ve bu satırları yaımıı: 

(Huzuru fazılanelerine ) diye 
başlıyan bu mektupta §eyh Sa
dıktAn aldığı eski melstuptCJn 
bahsederek efradı ailesinden se-
Jim yazmakta, fstanbuldan Izmi
re gelen hafız idris efendinin 
Jzmirde Hisar camjinde muka
bele okuduğu sırada kendisini 
göremediğini, vapur lstanbula 
hareket ederken görüıtüklerini 
,gijver~ede namaz kıldıktan sonra 
Jıroire bakarak ağladığını zikre
diyQr. (Beyazıt camiinde hutbe 
9kuyacağınızı ve hilifelten bah
ıedeceğinizi yazıyorsunuz. Çenabı 
bak muvaffak eyltosin amin. ) 
Diyor. 
3eh Eııda mektup mu gönder-. 

mitler? 
lzmirden bir akşam gazetesine 

aelen bir habere zöre oraya bir 
k•~ gün evel Bursadan ba şanda 
lise ~ap~ası buJunqn 19 ya§ında 
bir genç gelmiş, elinde bulunan 
bir tavsiye mektubile Erkek mu
allim mektebine müracaat etmiş 
ve kendisinin mektepte kalma-

11na müsaade edilmiıtir. Şükrü 
iıminde olan bu genç mektepte 
bu suretle iki gUn kalmıf ve 
yanında Şeyh Esada verilmek 
üzere bulunan bir iki uıe~t\lbµ 
verememİf. Bu mektuplar kimin 
ise ona bır mektup yazarak 
~manetlerini yerine veremediğini 
ve para gönderilmesini istemif. 
Mektebin son ~mıf talebesinden 
lbrahim Ef. bu mektubu nasılsa 
görmüı ve derhal mektep mü~ 
dürünü haberdar etmiş Fakat 
Şükrü elindeki mektupları bu 
arada apteshaneye atmış .. Ayni 
habere göre lıpıir polisi sorulan 
auale cevaben Şilkrünun de i ol-
duğunu, hadisenin ehemmiyetli 
olmadığım beyan etmiştir. 

Menemene gonderilenler. 
Menemene g3nderılmek üıre 

DUzeden tehrimize getirilen Ha
fız Niyazı, Haci Nahit ve Hafız 
Ibrahim dUn Izmir tarikile Me
nemene srönderilrni lerrlir. 

Romanımıı hakikat , ı 
hakilratimai roman: 49 ~ 14 

Bir kat boya insanın hayatında 
hatıralB.r silebilir? 

Ben gayet tabii, ;terledım. 
Sade ile lbrahim yaklaştığımı 

görünce hatlarını tabaklarına 
iğerek acele acele ) emeğe de
vam ettiler. Bu hareketin sarih 
manasını anlamamak kabil değil
di. Doıtmma itizar ~derek ayrıl· 
dım. 

Şeyh Memduh, bir glin çıka 
geldi. Adeti veçhile gene uzun 
zaman ortahktan kaybolmuttu. 

- Bana bak, dedi, ben arbk 
yanlızlıktan pek hoılanmıyorum, 
gel, bu baınk tavanlı odayı bırak, 
beraber oturalım. 

- Nerede? 
- Kutu gibi bir ev buldum. 

Gayet rahat, birinci kıtta, kapısı 
her şeyi Ayrı. 

DüıQndüP.J· Valnızhk beni de 
sıkmaya baıTamıştı. Kimbilir bel
kide bunda ya§ın da teıjri vprdı, 
Vakia sene itibarile ihtiyar de
ğildirp, Y alnı~ geceyi sevep bir 
adam !ıfatile tabialten u~aldaş· 
mış olmaktan mütevellit bir yor
gynluk beni ,arsmıştı. 

Bu yıprantmcı bir hayattan" 
ziyade bütün manaslle ve bir 
tek ~elime ile bezginlik di. Şeyhe 
peki dedim ~e bir ıabah, utek· 
rar gelirim,, vadile Asmalımes

çit. 74 ten ayrıldım. 
Artık Şeyh MemduhJa beraber 

oturuyoruz. Fakat aramııdakl o 
eski samimiyete mukabil timdi 
titiz bir hırçınlık var. Her halde 
bu. yalnız yaşamıya alıtmıı 
başıboş adamların, aynı ıihniyet
te de olsa, kendinden gayrisini 
kalabalık a.Jf detmesinden müte.. 
Yellit bir hissin akıül6meli neti
cesidi. 

Bazan Asmalımeecitten geçer .. 
ken bakıyorum. Tavan arasının 
penceresi açık duruyor. Belli ki 
odada kimse yok. 

dır gün,· gene oradan geçiY~ 
ken, ,kapıdan ~ıkan ev sahibe' 

ile karşılattım. rJ 
- Odan, dedi, boJ duruyo~, ; 

zaman geleceksin. Hem ıııl' 
tertemiz boyattim. 

1 
- Ne, dedim, boyatbn ,.. 

Yukarı ~ıklım. Kap,, peıı~ 
gibi açık duruyordu. Oda kA~ 
katen boyanmıştı. Duvarlar~• 
resimler artık kaybolmuştu. H~ 
buki çPk kıymetli san'atkArlar 
pnları yıspanlar. 

Ev sahibesi arkamdan g~ 
miıti. 

- Bu boya ile örttürdOI°' 
resimlerin kıymetini biliyor OPır 
sun? 

Ev sahibesi gt)ldü: 

....- Kargacık burgacık feylerOlt 
ne kıymetleri olabilir? 

Bafımı 6nüme eğdim. Beailll 
için kıymetli olan, onun için ~~ 
ğildi. Hoı, bu bütün hayat ıcill 
de böyle değil ml? . 

Ptf erdivenlcrden inerken o dr 
vam ediyordu: 

- Bak, bir boya hemen odr 
nın şeklini değ ıtirdi. 

* • il! 

Bir cuma gUnU, bundan, iki •1 
kadar evvel, gazetedeyim. Tophl 
iğne: 

- Haydi Fikret, dıdi, y•-
ver. 

Gelirken tramvaydı dlrt dtff 
biletimi kontrol ettilcl•rf il 
mUthiı sinirli idim. ' 

- Ne yaıa7ım, di1• hltl•• 
laıtm. · 

Toplu iğne gDldtı: 
- Adam, dedi, yasacak fff 

bulamazsan eenln tavın ara., 
hiklyeleri yaı. 

lıte. 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıdır 

Bize~Yazın 
Haksız yere itindcn çıkarılmıı bir 
vatandaı ailesile birlikte aç kaldı 1 

Bir ta•hıh . 
Müsabakamııa ittirak eden Adanadan gaıetemize gazlıyor: dandayım. Her suretle imtihana, bıJ"' 

F atmı1 Hanımdan dün aldığımız Mektebi harbiyenin ikinci sınıfına iktidarsızl,!k isnat edenlerin kAfi dtrf° 

b. k d l kadar de~ aördUm. Nahl .. ·e. malmü- cedeki iktidarımla yüzlerini kata sık•' 
ır me tupta neşre i eo resim- "' J 

lerde bir yanlışlık olduğunu dürliiğli gibi birçok memuriyetlerde mağa amade:im · . ·ıe 
ög-rendık. bulundum. En son memuriyetim Maraş Bu baptakı mağdurıyetim hasusı 

· · ti k ı· h k •· Jle,.. Gazetemizin 17 sıra numara- tahriri arazi komisyonu rei!l'liğidir. Bu ınsanıye , neza ·e ı er es~e rnQte 

numarasile ve Sara Cemal Ha- memuriyetin ilç-ası üzerine Pozantı . olan müdürü umumi Möeyö Odon•• ti 
mma ait olduğunu bildirdiğımi:r; Halep - Nuseyhin demiryolları müdür naplarlle merhameti, malyetpen·erl~.Iİ 
resim, dünkü nüshamızda 20 lüğUne mUracaatle halime münasip bir ~~saddak ~u~unıtn ıqüd~rü sani !':!i 
sıra pumnrasile neşredilen Fatma memqriyet İtitedim. Beni Adana mer- YO Bartelmının naıan dıkkatlerinı 
Hanıma aittir. l\e~ mağaıası mukayyitliğine tayin et- be muteber gazetenizi tavsit etmekteil 

Bize rey verecek karilerimizin tiler. Tam bir sene bu vazifeyi tiilsnü ha ka ~&re bulamadım. 
iıimlere değil sıra numaralarına ifa eyledim. Mağaza amiri Mithat Bey . Mi~hat B~y~.e l\~ösyö. Viyolenin ~:: 

·· ki · · · 17 ile mağaıalar müf ettim Mösyö Viyole lı mücerredı uzerıne hızmetime J\ 
gore l rey v~rece Jerı ıçı~ nu· ctnaplara her ne esbab~ mebni fse ben· yet verilmiştir. Her hl\lde fQ Tar~~~ 
mara ı resmın top ıyacagı reyler • renin muteber gazetenize tl)'lltft dırv 
şfipheaiz bu bacakl~rın sahibesi ~en hoşlanmadılar. Guya iktldvarsızlı- ni insanivet namına rica ederim efell' 
Fatma Hanıma ait olacaktır. ı,,"'lmdan. l!yıklle kayft tutamadıgımdan d" 

11-jiliiliii•illiiiiiiiiiiiiiii•iiiimi- _ bahisle marevlerine lk{ıyet etml ler. ım. S b k ğ k.nidl 

1 1 
Bu ikAyet üzerine blllıtetklk hizmeti- La 1 ına ;""' ınu 

Öl Um me nihayet ,·erildf. Düşününüz! lkti· . .. .. aıar ~d· 
dartı• bir adamın mahiyeti Uç be:. gijn Hamış. iki gundenberi $Oluk f ~· 

, . ğumla beraber ai11nuıa hlr lokm• e Sabık lstanbul Valisi Manısa 
meb'usu Mithat Beyin valideleri 
Saadet Hanın duçar olduğu 
hastalıktan kurtulamayıp dün 
gece Yefat eylemiştir bugün öy
leyin Şişlideki hanesine! en kaldt
rılarak medfeni mahsusuna defu 
olunacaktır. Mevla ailci keder· 
didesine ıabrı cemil ihsan 
eylesin. 

zarfında anlaşılır. O anda hlzmetı11e k k d k Di 1 h 11 i , ol•· 
nihaJet \'erllmek h\zımgeUrdl. Bir se· ınek" '?Yt~ha 1 

• ıd mli 
7
a m 1 n 

hl lf 1 ·r d hl d en . - ın ı ar mı e ~ m .. ne r \'l\t ey 1 a e en r a ama sen ---......--.... ....... ....-_....,,......,.....,,....,.,_....., 
iktidarsızsın denilemez!.. Dunu akıl, H h • 
mantık kabul edemez. Her ne hal ise. Dr. or orunı 
llızımgelen makamlara yazdım. çizdim. Cilt, ZUbrevi ve BevUJ• 
Derdimi anJattıramadrm. Bugün be~ Tedavihanesi: Beyoilu Tokatlıyall 
niifustan iba.ret allem efradlle aç, se· yanında Mektep sokak No. 35 
fit pek per:lşnn bfr haldeyim. Erendi- muayene her gün akşama kadar• 
JerI tuttuğum defterler. ben ise mey- Tel B. O. 3152 
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C. H. F. lstanbul kongreıi 1 Haricıj......... 1 liv A K 1 T ·~ da~~tanbul Seklzind icra m~nuırl•lun 
• M. furçıl Küçük ı·la" nları İzmir tutun inhisan batmUdUrlUfl 

1 t • d d • ld • J aprak ambar kahhi ımbıkı H elyevm ç ımaa evam e 1 1 Muha"Az•kArlardan • • He ... .._....... • ikametg,'ihı meçhul l\f. Ce\·at Beye: 
ip ' CI ••••• • .. u Tarife••••••••. lıtanbulda dairei mahsusasında mu 

V [ f : ı Detalılı tanıt JO ! kim Türkiye l~ bankurnıa 'at.im ali Muhittin Beyle Maarif Emini ayn zy•r mu : 2 • • §o : 929 tarihli bir kıt'a senet muciblnff 

"ODdr•yf f•nvı•r edici beyanaffa Loadra. Z9 C~) - M. Churdllft, : I 111 : zimm~tiniz~e cem'an matlubu bulanan 
Qı S ,.,_ .., it Balwtae Mr mktap yazarak Biat : 

4 
• • • 100 turk hrasınrn 14'91'29 tarihiaden 

bulundulor R)'Nttl 1-ldandal aold9l aazarlana : • • 7~ : itibaren . ·üzde 9 faiz ve yüzde 10 ilcre-
ihflltfJ tlelayıslle nwflrkArlar ,.. : °""'"' lutlınlwuı- : Ü nkilet " protesto masraf 1 olaa 79:; 

~ il F. Yillyet kollf'eti 
llacl ele C.faloğlundaki merke-

e meaaiaine de"•• etti. Cel· 
"ri ilkin Doktor ff•yrullah B. 
•sta .. lsau i~tlyac raporlaruuD 
~e blrleftirilmeai ve llZ1m 
Qa • ..Otalealarpı iredı ile .0-
~~da relen rapor, AptOJkadir 
.... 7' 8. tarafuadan olmadu; Şerr:f 
;:.::detttia B. Jer Kltip mev
a., __ - !dil#. $alt.ıa, •b'p
~.._,, Yillyet erkiıundan 

ltir bltffltiai iç ,.,,.. .. .... 
lar açığa wruyordu: 

'80 bia lirPlt o • .,. ... .,.,. 

sası komitesinin itimalamada baadu : car• lt•d•,. ( aatrll 100 : kuruı ile birlikte tahsili zımnında ha-
IOllra barır fflum..U ai1etin .. ol- • 10 .,a) il.in eılil- • ciz yolil t k·~ Jilmek üzere 1930/28".i 
dutu.o bfldlrml§tr, Mumaileyh, ba 1 """'ılaere maAlrı : numara n~ müracaat edilerek tarafı· 
.. e1ma ..... wı """•ttkQ...U. : Ahoall.tllllıdn '* ile a,1ata ~: nır ödeme emri gönderilmiş ise de ika 

'• telalr 111edW aza1t11clu ksa· 
~ da ilmi olarak buluouyor-
..._ Jbpef DJtrine &•tlı1aa -
-. mlzakere celsesini tetkillta 
.... ., Ali 1. ( Afr• > itlua 
elti. 

EncGmeniıı rıporu umumi baıı 
-.tealarla fırka koDgrelerlnin 
~erdiği Ye maJı,UI tetk11't ile 
lera 1ahuana çaknm•k imklnıaı 
••'41111 kararlan Ylltyet lsongre
thJe keclu ıDrDkleptlJiyecek ıu
fe\te her kadeıpede balledi1111eai 
• ti iltisa• olunuyor, ondan 

IOnra viJAyetin hem•• her ~fil 
Datt,a... temaı ediyordu. 

Ma ... merden daha b•ıı:ılan 
l'lporcfa henaedense zikreclib11e
~_!alepleri teknr, bazdan da 
;:-....-eaio ehe111'8iyet vermeli 
icap eden noktalan teyit eden 
.... ., 161lecliler. 

Yel, IU, aydmhk, mektep, it· 
lai,e, ltatyom, mezbaha, zabıta, 
... t, orman, hudı yapılması 
~~ 1•pdtnam.,. Jatenecek ıey
...,_ hepr.ı .Oyleadi. Hv ••d
Wt bOJOk ltir al&ka ve ilıti
paaag .... daınlabiJirtlL Valua 
"'°8 •addeJtr UMIDI bı. top-

Ye karplqbrmada tlalma 
lllı 1affa alacak kuvvette g-6r0n
•eyebWrdL 

F.ıaa kayde bir nıektep, Kar-
.falda bir orta mektep, belki 
....... bir proıırm i~i11d• llçO.. 
IO. betiaci dereceye clDıebilir. 
~- b6yle olması bu ihtiyaç
..,. l•l,itJae, sikretlil111e.ı.e hi~ 
~ Mni elmamalldır. Memeeall
~ de eaclmende bunu sadakat· 
~ 1•P•1flard'4 lktJ11di itler aı .... 
l'fade heueten 11rar ohaauyor, 
llaeaell tUtOnQq iıtikbab mtlllha· 
"- altmd, fırkanın bir hunıl 
~t enetlmeni çahıhrması bile 
eri1e aOrillOyordu. 8unqnla be-
;.~.. ..ıQnd• bııır bulunan 
at.ı.. llllltlD 8., azayı tenvir için .az 
:.""it ft ıorek nporda, ıerek 
lali ol"8&D mGtalularcla ee••P 
.;:en noktılnn e11 hurda tefer• 

.... kadar dokundu. 
~~mi bir baılanBJçla kanaat 
--w:ı hlr ce•ap... MOnıtuilJ•r 
-.. .... ni·yctJe dinlediler. 

t.lulıittia 8. eneli tesbit edi
"'-au,.~ar ltlr rakamla if•d• 
hL.a.~ IA11m gelse ıatırhcı bir 
·~.. tophyaujına iıare t et-
"lceeıc ~ılav medeni 1eyjyenin 
te.a. liğine duyulan ihtiyaçların 
llla8 'fYllaadan da delil almak 
~-:lha olacağına göre, bUtün 
cl8h Jet ve kudretimizle gör· 

•llz ekıikleri ficlerirken 
~'""'-··- dalı• e,i olmak içia N• 

~· clellJet eclea bu ihtiyaç 
~lal ayni zaaıand.a rnemnu
.... , takip leap edcceğlai 
N.-.:~•t progra• t•nzi•i 
beJediy . ı..ı.r. -.vap ol_,.k 

enıa &nce mali vaziyetini 
• ,.lllıili. Alta l.acuk ml1onluk 

Jann faizine binz da anHına bu 
rak,_. 800 ltia ot... eli ... 
la;ında idil 800 bin Un kanall
UIJOllllD ,.Jhk t.klitiNI 7JI W. 
Jin hastahanelere, 11bbl teaiutal 
270 bin Ura ltfai,. .. id~ 
masrafına; yenilenecek k..,m&ara 
a~ca 100 ...... IAzı•f 

Tanzifat için, 300 bin liralık 
kadar bir Yırtdata Jq'fl 775 ~ia 
lira masraf .. 100 bin lire O,ldl
dar tramn,. Nba .ı.a be•• 
olarak evkafa borç. •• 390 bin Jin 
kllmea ka..- ile .,........ kep. 
rDler tabaisab ... 110 bin lira muh
telif işlerden bOkOmete Yerdii .................. ....., 
paralardan bir btbll• almaq 
olaaata mukabil. owk.ıtan ıeçee 
sulana idaruiıae 108 biıa liral •• 
Netice, bir Akım •Pk•Y.J ... , 
k•nunlar, '1 •Orllmai 1118..tca. 
olımyan ıaruretlerle ifte birer 
kaleıaı olarak kaydedilen madde. 
Jorin aldıja 1•kO.daa trt.a 1 ltu. 
c11k milyoa Ural.. llunuala .,. 
bDyOk beldenia hallfİ ~ 
asri ibtiyecmı bir yalda, Wr ka9 
yılda yerine ptirmek mQm)Etı, 
olur? 

Oktana, telllli7e. kutari11 
fabiplerden ahun muayene 
barçlan (ibi "aridataa birer ka• 
nun maddeaile 11aeal k•ilip alılh 
dağını buna kal'll belediye ka· 
aunun~n ihdaı ettiii mOkellefi· 
yetjer ... İft• Wr icra a~ 
hl\' bir feY Ytrmemell, la., _teJ_ 
1.temektem.,elllr=~ 
olarak cla,...cafl " ••·· 
MubttlnB, propam için lllda ~ 

kat'i mastaldr ••ridat icap .s .. 

karp muhafazakt fırka tarafmdaa J 1ı1r .._ -=elMll' : metgAhınrzın ıaeçhullyetf hueblle teb 
J&Pll••k ,., ... ,_He ena yard• et- : 4 lltın pçea UUJana fazla ııatın : Jigat ifa •dilmemfttir. 
•ekten hlll ktl.,.eatmı ilbe •1'6- : ifil ı 111 ~ """"""r. : lobu · :ıın nlfrl tarihiaden ittba
lllf&P'. )f, Bald~ Jtrdllf. cenpta, J;u •••••H•••• •••••••"•~··~·! ren bir ay zarfında IMSktr talebe ve 
karan kall•I .._. " .,.ı za...U Pan kaunmak bter mıslnız? - alaca.: 1 ı aroı bir itiruınız varsa ne 
111evcut noktai naar UaUJAnannıa ••· Tıtsltle her nevi en·• satmak .suretıle olduğunu açıkça lıildirı-enlz n :ıksi 
ktlılete -.,,. nm~ 11Ucadeltde lfcla 00 bnd• fam hunı&ıHrsfnlz. takdird talep olunan takibe devam e· 
halisane bir sure'9 ~ mesal19 • 9-11 _.eda mlncalL (t) d ~cefi 6deme emri 1nakamma kaim 
nl ol~ı I~· lltabul 4 üncü Vakıfhında Ünyon o1m"lc üzere ilan olunur. 

M. M usdiniye itizar: KoJıesmr. 
~ T.eW Jl-L...-=-- M.U. dca· lıtanbul ~üncü icra nwınarlulu• 
.......... 2' (A.A.) - HUU• -P dan: 

M. Bqtltrflt 28 K S.1'1 ta.riJtll ••lal ri "'' 11naf moamelita ve but eenebf 
dolaridlı M. M••l..,,. W&n• • ..., U...IVllll vaklL Guecc idaresine M. G. lstanbulda Bamatan hanında••· 
etmi§tjr. Jnhonda mU""'1C. (S) kim iken elyevm lkametrthı ~hat 

bulunan A. Benmuhar mahdumlan na· 
Sınsyder kupası ve Alkerliifni bitirmit - bir sırıç Jlllft8 A. Benmuhllr Efendi,e: 

Makdo
no[d _,_ ftfl 11tlt1'4'ttl«daı birinde ça· tstanbu1da dalrei mahsaauında mu 
1'" bflll!lk PS111111dMJr. Her lfi yapar. Sır- kim Türkiye it bankasrnıa lnaabul bi-

r.dra, • (AA.) _ A ... bman bel P'lllbt lıırutbanesl sahibi Moiz rinci Ticaret mahkemesinin 4/SıW ta
snula htlktmetln ntha,Jet eaayder lra- EfeacU naımfle JUi Metolam. rihli 93()'204 numaralı illmı muelbinee 

puı •Dabakarıa illb'M8 Jlarar ._ Bir ...... ......., .. - Salonu· liınmetinizde matlubu buluaa.n 500 U. 
mft oldulana ...,._ .... M. ıı..-. muz lpa bir berber hanımı jbtiyıç vır· ranın 7 teşrinisani 927 tarihinden ltlha-
Dlld, tö1le demi;ir; BlkOmete. •D· dır. (S) ren %5 faiz ve 1661 kuru, -ntf 
U takımlar •.._da .. Pli* ...... NUraanı•nlye BUlm berber muhakeme ile birlikte tahalll mmna-
kalan te.Uiaiae bfb'ea earaftar de Kimli Kabolf da hadz yolfJe takip edilmek fi.zere 
11111 de bu defan ıaılıınl ellHk ... ---.--.~------- 930!2073 numara ile müracaat edilerek 
re bana mtlaaace td~· Tabuz, &e,otfa Halk fn.kam merkezi tarafmııa ödeme emri slnderDalt lee 
IA11• Pi• PUaaıa b .... memlalar ,...c1a- H No. lu apuamında su de ikametgAhıarzm m~hull71U hasebi 
tarafmda tenf11 et!Ueeell hakkında •lebrtk llnapam bıYI bir daire kira- le tebligat yapılamamıttır. 
Hri teminat ltu lkUD eder. •tur. ı.c-11 Jdn•ıt. 00) lşbu IJAnın neşri tarfhindn ltlba-

yahd.tioi m6dafıa etti; t.a,ıe ren bf r ay içinde mezktr talebe •e ala-
teliatta yalıaz anaDlll ucmlup M f v k eata karşı bir itirazınız vana ne old11 
d aari e a- ğunu açıkça bildirmeni• ye akli tak-

ejil, Jidecek ıeJecekleriD ibti· dirde talep olunan takibe devam edi-

yaç g&terecelderi .... tama letı·nden·. leceği ödeme emri makamına kaim ol-
meYcut olup olmachfma, meıe1' mak üzere i1An olunur. 
tiddetli ruzglrlara maruz olma· 
mua fibi fenni ve 11bbl ıebep
lere bakalacatını .&yledi. 

$ehrlıı yollamP ı,.ıeC1i1e bit· 
"9iaden yapmak llzun ıelclifi• 
11e, bu cihet JEiii mi~tar kaqatds 
olmadıjına sere tehir ,.11 ....... 
Uerlcle bOahlltln boaaima• ilati• 
••liaı dikkati celbetti. ..._. 
bir komi11oa• tetkik YI mDıa· 
kere1ini zanv1 ,Ordll. M11bittba 
bey bunaa için bir dereee,e lra• 
dar Yarlclat ltalun•WJ.eetl ftk• 
rlatlecltr, 1..-11 Kamklylnd,, 
.... Olldl ...... iti. liM t .. _. 
-.talncle Yall de beraberdir • 

Neticede, ıehre ait ibti1ada· 
na Beletllye 11ecli1i11de &rk ... 
Ye halkın mDmeaili olan azalar 
tarafnac:laa pklp Ye te•i-, 
bOJGk kOD.,.,I •l•kaclar eclea 
k181mın da, Ttayak kongre murab-
baalan te,.,.MD takip ve 1111-
d•faa edllmek Baere, ba,ak koa· 
ıre1e erzı... Ye memlekette 

A) Adına, Kutamonu, Samsun 
Trıbzoa, Eskitebir Erkek liıele
lincle Fra1111zca, 

•t.::: ~·ldte-lür, Mek · Al•a•c•. 
C) Bana, s....... Erlrelc H· 

aeler&.dt laslllzeo. 
D) Ad...,, Bana •e lzmir kız 

muaWm mekteplerinde F raasıı· 
ca anıallmllklari mtblhaldir. 
K...ı fUilen bail TGrk Ye 

Ecnebi taliplerin iıtidalannı Ma· 
tllcllldl fit " 

mllhat nporlatı ile ltlrllktı dof· 
.-•• detrtlJ• Maarif Yekitett
•• pclermelerl IAıı:rmclll'. - Koyun !lllfi 

Halk.ıt Ziraat •ektebi çiftli· 
iincleld it Jll •imal koyunun 
........... ttt•dit edilen 
ııtllrül• 7 .. ı.f5t ca•art• rhll 

lıtanbul Stkizincl ienı memurlu
ğundan: 

Ankarada iktısat TeWet.l lliffvirll 
jjadtn Mebmet Galip Be7 lllldtnd• 
•uk•• ikea elyevm tkametg&lu meth91 
bulanan AYte Perihan Haaıma: 

Jstanba1da dalret mahnllUlllU mu 
ldm Türkiye iş bankuınm 11 illa119 

918 tarihli mukuelename ••dJll• 
slmmetiaizde matluba bulaua 
l'f kunaıun 17 atutoe Ml ... ..._, 
itibaren %9 f ab ye 10 lira Ucnıtl«ilM· 
Jet tahslli smınında haelz )'OIU• 
edilmek ben 980/UN •• ...,. ...... 
raeaat edJlerek tarafınıza lcleme emri 
paderilmit iM de ikutetlllunımn 

m~hullyeti hasebile tebltp& ,apılama 
mııtır. 

f tbu fllnın ne~ri tarlhiadea ftiba· 
ren hir ay içinde mezkdr talebe ft ala 
cafa karşı bir itirazınız mevcut ._ ne 
olduğunu aç•kça bfldfrmenlz ft aksi 
takdird- talep olunan takibi dnam e
dllecefi ödeme emri makamına bm 

ceiiai töyledikta IODra, .-. 
bir proğram dairaiad• iflltliJc.. 
leri.U, ilerileülderbü aalatb: Ka .. · 
nunlann ~miti laatlardu t•lf.t 
kal etlea ltlr propm 1amad• 
yaalmamıf1 fakat lc:ra Yetaldp ile 
fiil halbıdo 1....- 'bir PfOl'•lllıı 
biriaciıi belediye lsıauuadıdar 
ikiaciai klprtl ••kt.p iDMatmı. 
da elde •ttiiimil eeticeleritı 
ifade •ttiii ,....,..-.. Yal S.. 
yin usun iıahatmdan en uuh 
kıı11mlar içinde meıbalaa reımf.. 
niq fazlabiı )'OIVDdl koapeJe 
kadar akHttirilu itifa.lar .,,. 
d.r b'1ediye re.ili y.ıtıas 6 ltu~~ 
milyoalak ,.liri• - llaı tllİlat. 
,ibi •Bttemilltile • 1 '"'9ak 
mllyoau nr• me•ltahaya cloln.., 
nulma11Ddaa el&ette mat .. 
e11ır olurdu; tee•BrlWe )'eriade 
idi: Koyunla lnııudan, dana 

muhtelif pabeb idariyeyi ali~ 
edma we tebartlıı: etmlf bula
lhtlyaçlenn temini ıp. de IUm
ma katlar ••eye talrı"m eclll_, 

ol1n&k ilıere ilin olunur. •at • Mtte kat'I ihalesi icra 
ecllleeetflld• taliplerla Oç yUı 
Ura depoılto akçeailo Y etilkBy lıtanbul ulİIJ• 11ttılıMmal Udıed eı. 
civaıuade çiftlifc idare heyetine caret daire1inden: 
•GrHUtlan illa oJuur. Suren Yakapyan n Rober Farta 

ile akazden a1ni retaai -~'°" 
gibi propaıanda 7epdqb, Hal-
buki, 1ıba11 lkGıdeQ bil• tlfpt 
sınıf Dzerine MN .ıa,orı.tdt, 
alman r•• m de )ık fabit de
iildi. Gal.tada Rum kW.aWa 
akan olan aııezbaba itlerkea 
bir koylUI için 20 lcuıut kesi• 
parası 5 ku111f zephi1e td•i 
veriliyor, f alcat -1cat tabir olq
nan batı iıkembeai 20-22 kllnlfa 
mezbahaya - mecbwl - bırakılt
yor barsaklar d• 20 par•YJI 
satıİıyordu. Y ,ni aaoıbabada btr 
kqyundaa 100-110 kllrUf ahea 
yor; fıkat bOtlla sakatlar .. w-
biııd• kaldıkt•• ı>"k' J•Pdaa 
tertibat ile 20 ~k a,anak 
60-120 karut tott.I 

Stad,omun, tıyatronDD .ı.tan-
bul tırıfdaadıMJtf:::':e~ 
na kartı a u 

.. 

bir d7 porgramı•ıa l>lyllr lroa
grece tansl•ille karar •erildL 
Kooırede te,kilit heyeti, .t· 

llyet idare he1ctf, koGgre .... 
•cuilltri. aı.kadaf lallkO..t ıtl
CIUI, fll'ka •IDIUPlan Ye bel .. 
diye aularında• bir inamı haza• 
lııaluam.,Jardır. 

Koape 1,5 te tatil edilmll 
bu •oretle bltçe ve 1'yib• eacD· 
aıeoltriaiP ..,,,_iıi hita111 bul-
11JQttur. 

P•ıart•i p11ll de ... t 2 de 
tekrar toplanılarak nlıamname 
aeimeaiaia iaalll'ladı;. raporlar 
tetkik ve intaç edile~ektlr. 

DDn lcoaıreden sonra lrendl
.Ue ~rapn bir muharrirbniıe 

tofl'iIAt reisi ye AfJo• meb'uau 
Ali Bu. daha bir baft• kadar 
ltareda kalaeat- " lnı •iki· 
tlet umada emaf ....... .... 
eemi1etlerWa nd,etlerlJe tlo 
mqpl olacajmı llylenuftir. 

Efendiler (Kırmıu Hol'09 tfrketl) ft. 
lılanbul lldnel lera ,..,,.,,rlııi,,,... ldH Santh Bey tarafından, Taksimde. 

dan: Valide çetmeslndt 105 a11marah Ktrll-
Blr bol'f&la •~1111 mab~aı ve ~· ti apartımanmm tldncl dairesinde •• 

keft 181118'111 •uUınr olan •utelif kfm iken mahalli ikameti h ı ı 
clu ee• Tt al&ll tıbMJe l/Zt31 tarilU m~ a o .. 
M •iia...!;t alı dDil .. ı 1' ti Gala- sına mebni lltnen vaki olan tebllıat 
tada lf•YJIJ' lauuıcla 30 anmarah dük Uzerfne %0/l/31 celsesinde ispatı Ttlect 
Unda ı~k artta.r • .ıa lle atıl .. c::.fın· etmiyen lstanbulla nğlu Sivaslı Oba· 
dan ' llp olaalana yevmi muayyer..:ı nu Efendi aleyhine baser.et 1035 Ura 
910.""8." «!ov.. numaruile memuruna 40 kurut ve badefter 742 lira zo kanıt 
aalrae11.Uan UA11 oluaur. ki •m':ın 11:- ·ra eo karu,.n taam 

Jıtan6ul IMnd •~"' tltdrnlndm · hakkındaki ikame edilen da~nm aa:ı 
· gıyap tahkikat icrauna rakı d 

Bir borçtan dola71 mah~z ve para· .. b ve•~ aft 
ya ~nrllMiel mabrrer elektrikle mU- ve, mu rez n 126 liraYt mulıtevi bit 
teharrlk Sinıer markalı kolomp ayak kıt 8 senet ve defterlerin okaadata• 
maki• .. " St.eas markalı elektrik dan bahis ile muameleleri CQ'ap braiı 
•11tamelan " talata mua n sandaJya ıstanna ve keyfiyetin bir ay mUddeUe 
" müteHI eeaatette ayakkabı kalıp- ilanen tebligat icrasına ve devamı tala 
lan a,ıt,911 tartıdae mftsadlf aalı g(JnG kikatın 1/3/1931 pazar rtl•il aat u e 
saat 19 ten ttn.ren lstanltul belediyesi talikine karar verilmit oldafndan 
•ndat w..-1nde lldnd açık artır- raüddeti mtzktre zarfmda Jtiraı e~ 
•alr •retne eatdaeetıadan talip G)an ntedfği takdirde hakkında muamelei 
lana mtt:Hr rh ft saatte 111ahalllndı kanuniye icra lalınaeaft tehllf müa-
llanr hhlnaeak memaruna mtlra~ut L 1 
1 il& 1 . mma na m olmak ffzue bytfyet illa 
an n o anur. olunur • 



31 Kinunsani \ J!l , ..................... ... 
9 Kader: Sizi bahtiyar edecektir. 9 -ı Kader: Sizi zenginlettirecektir. i 
O Kader: Cütün kederlerinizi izale edecektir. 

O Kader: Sizi SAADETE g&türecektir. + + Vakit kaybetmeksizin tayyare biletinizi Emin&nünde Valide + 
• Hanı ittisalinde 4 numaralı ı 

1.1:~~lı~!~~~-~e::::ı.s 
1 Devlet demlryolları llAnları 1 

Dökme boru ve teferruabnın kapalı zarfla münakasası 9 Mart 
931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryollan 
idaresinde yapılacaktır. 

MGnakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak
kat teminatlannm aynı günde saat 14,30 a kadar komimyon 
kitipliğ'ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini beter lira mukabilinde 
Ankarada. ve Haydarpaıada idare vemelerindea tedarik edebilirler. 

• • • 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla mllnakuaya konmuttur. 
Mllnakasa 16-2-931 pazartesi gllnü 18at 16 da Ankarada Dev

let Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde 1Ut 15,30 a kadar mGnakaaa 
komisyonu kltipliğine vermeleri lbımdır. 

Talipler miinakasa prtııamelerini 3 Oç lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. - - ---

Çankrn Vilayeti Nafia Baş 

Mühendisliğinden: 
Çankın - Ilgaz yotunun mebdeinden itibaren birinci kısım iti

bar olunan on bet kilometroluk kısmına muktezi (1665) ocak ve ., 
(5588) toplama ki ceman (7253) metro mik'ap bam ıosa taıının 
ihraç ve yol boyuna nakil ve iıtifi (14784) lira (45) kW'Uf bebeli 
keıfile 14-1-931 tarihinden 4-2-931 tarihine mllladif Çarpmba 
rnüne kadar yirmi bir gün mftddetle ve kapalı zarf usulile 
milnakasaya konulmuştur. 

ihale encümeni villyette saat on bqte ·cra kılınacağından 
taliplerin münakasa kanununa tevfilr an yüzde 7 buçuk teminab mu
vakkata makbuzlannı teklif mektuplarına leffederek vakti muay· 
yeninden evvel makamı viliyete tevdileri llzımdır. Fazla maJilmat 
almak iıtiyenlerin Nafia Bat mnheJJ.d~iii,u mlracaal •Jı..eleri 
tlln olunur. 

lstanbul Belediyesi lla\nıarı 

;, 

Iktı;at Vekaleti istatistik ve neşri-
yat müdürlüğünden : 

Vekalet namına mecmu adedi takriben 
15 O - 2 O O forma tutacak olan muhtelif 
eser ve broşürlerin tab'iya ücreti kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin buna ait şartnameyi almak üzere 
şim~iden ve münakasaya iştirak için de ta· 
rihi hale olan 23 Şubat 1931 pazartesi 
günü saat 15 te verecekleri fiyatın yüzde 
7,5 hesabile muvakkat teminatları ile bir
likte iktısat vekaletinde müteşekkil müba
yaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Seyrisefain 
Merkez ıcantast Galata Köprü ba~ı 
8. 2362 ~ube acantası Sirkecide 

MühOrdar zacehanı lst. 27 40 

izıir sont postası 
(CÜMHURIYETJ Vapuru 1 

Şubat pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve perşembe 

sabahı gelecektir. 

_, 
Maarif vekaletinden: 

A) Orta mekteplerde türkçe, tarih, coğrafya (Yurt bilgisi dahil), 
1Iimler (fizik - kimyadahil,) riyaziye, Fransızca, Almanca, lngill.zet, 
sim, (Ameli, nazari,) musiki, (ameli ve nazari) dikiş - biçki (ev icl 
nakışı tabahat dahil) muaJlimi olmak • istiyenlerden vekaletin tayin 
ceği her hangi bir mektepte bir yıl müddetle muallimlik etmeği ..._ ...... 
edenler için 1931 yılı haziranında imtihan açılacaktır. 

ı - Türkçe, tarih - coğrafya, tabii ilimler, riyaziye, Fransızca, 
manca, lngilizce, imtihanlan ı:l haziran 931 tarihinde Darülfünund• 
pılacaktır. 

2 - Musiki imtihanı da 15 haziran 931 de Ankara musiki muallim 111 

binde yapılacaktır. 
3 - Dikiş - biçki imtihanı 17 haziran 931 tarihinde İstanbul kız 

tim mektebinde yapılacaktır. . 
4 - Resim imtihanı: 13 haziran 931 tal'ihinde İstanbul Güzel Sall' 

akademisinde yapılacaktır. 
B) Bu imtihanlara girmek istiyenlerin: 

Pire -isien~eriye postası 1 - Türk olmaları, 
2 - Yaşlan yirmiden aşağı ve kırk beşten yukarı uımaması, 

1 tllhı) Vapattt 3sa11 saat 3 - Bir cinayet veya cünha ile mahkQm olmamış bulunmalan, • ..:_. 
il Şubat lOda .f - Maatlimlfk etmeğe mtnt uzvi ve ruhi arızalarla malUI olmamaa-a-

Galata rıhbmından kalkarak 5 - Tam devreli resmi ve hususi lise, yedi senelik idadi, dört vef9 

h 1 senelik muallim mektebi şehadetnamelerini haiz olmaları lbımdır. 
,.arıamba saba ı zmire ... 
T a1lim mektebi mezunlarının en az iki ;),1 ilk mektep mua11imlitf etlllııır 

latanbul Belediy;;i'nden: OskOdarda Hocabaana hatun m2.: perıembe sabahı Pireye malan ve lise mezunlarının da en az liseden iki sene evel mezun olrinlt 
balleainin Paşa binası caddesinde klin 136 eski 39-31 yeni cumartesi sabahı lskende- lunmalan şarttır. 
emlik numaralı hanenin enkazına 450 lira klymet takdir oluna· riyeye varacakbr. lskenderiye- 6 - Darülfünuna veya yüksek mektebe devam edenler imtihana 
rak ıatılmak için açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin ıart- olunmıyacaklardır. 

den pazartesi 15 te kalkacak 7 - Musiki, resim, dikiş imtihanlarına girmek istiyenlerin 1702 11 
nameyi görmek için her ...nn levazım müdOrlO~-e müzayedeye b. 

ıs.. ...... çar~mba Pireye de uğrıyarak rah kanun mucibince en az orta mekte ı mezunu olmaları k!fidir. 
girmek için ihale gtinli olan 1 tubat 931 pazar f6nll saat on C) Bu şartları haiz olanlardan imtihanlara talip olanlann bir tsticlt, 
bette encümeni daimiye milracatları. perşembe lstanbula gelecektir.- ·· nisan 931 nihayetine kadar vekalete müracaat etmeleri n fstldalal'lll'' 

•lil••••••lliill•••••••••••••••••11!============~j 1 - Nüfus tezkeresi suretini, ~ 
1 M. M. V. Satın alma ll&alan 1 •ı =:0,~-~aoı:;=:Jt";·-·;~~:n:=ı:: 2 - Muallimlik için sıhhi bir mani olmadığına dair maarif ldarel 
- - alınacak numuneye göre tanzim edilmiş fotoğraflı bir sıhhat n 
K. 3. SA. AL. KO. miayonuntlan: nnı görmek bere her ıtin ve ihale sa- Karadeniz 1 3 - Hüsnühal şehadetnamesini, (halen memur veya muallim ol 
Kırklarelindekl Suvari ikinci fır· atinden evvel teminatlarile heyetimiz- bundan müstesnadır.) 

b kumandanlığının senelik ihtiyacı o- de hazır bulunmaları. Muntazam ye Lük.s J»OSlaSI 4 - Haiz olduğu mektep şehadetnamelerini veya tasdikli suretlerini.o 
lan 465,000 kilo arpa 22-2-931 pazar • * • D J • 5 - Uç adet 6 x 4,5 ebadında kartonsuz fotoğrafını. 
gtlnü saat onda ve 366,000 kilo kuru ot Hava kıtaatı Jçln bel kayıp, nöbetçi Um UplDGr 1 6 - Mahalll maarif idaresinde tasdikli fotoğrafı fişinL 
1a mezktr günün saat 15 inde kapalı' kürkii, kilim, peksimet torbası yatak VaFuru 1 ıUnü ak- İ 7 - imtihanda muvaffak olanların vekaletin tayin edeceği her haa~-' 
zarf usulile ihaleleri icra kıhnacağm- ve yastık kılıfı ile bir adet kupa araba Şubat ~azar ıamı saat :i mektepte bir yıl muallimlik edeceğine dair nbterlikten tasdikli bir tıJ9V' 
elan taliplerin pazarlığa iştirak etmek örtüsü kapalı zarfla münakasaya kon- .. 18 de Sirkecı rıhbmından ha- H senedi raptetmeleri lbımdır. ' 
tlzere ve şartnamelerini görmek için muştur. İhalesi 23/2/931 pazartesi rll· ! reketle(Zonguldak, lnebolu, A- Hl 8 - Geçen yıl imtihana girmek için vek!lete müracaat ederek evrf) ~ 
her gün öğleden evvel komisyonumuza nü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde yancık,Samsun, Ordu, Giresun, 1 vesikalarını tamamen gönderenlerden bu şartları haiz olup ta bu aea~'4' 
mliracaatlan ve pazarlığa iştirak et- yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş- Ri )' k l l 1 tihana dahil olmak istiyenlerin de nisan 931 iptidasına kadar ~ Trabzon,Sürmene, ze ıs e e e 

1 
mek inçin de Kırklareli SA. AL. KO. luk pul mukabllütde şartname almak yazılı taahhüt senedini ,.ekalete göndermeleri lazımdır. Ancak: Ba ,....-' 
misyonuna müracaatları. ve nfimunelerlni görmek tlzere her gün rine azimet ve aynı iskelelere ı le bu talipler de niasn 1931 gayesinden sonra imtihan için müracaat ed' 

* * • ve ihale saatinden evvel teminatlarile uğrıyarak avdet edecektir. 1 ancak hazirandan sonra açılacak imtihana kabul edileceklerdir. , 
!1' kalem elektrik malzemal birlikte teklif namelerini heyetimize 1 Yol bedeli için Sirkecide H D) Türkçe tarih ve coğrafya, tabi-iye, riyaziye, Fransızca, Almandtr ,/, 
Yukaııda yazılı malzeme kapalı vermeleri. Meymenet hanındaki acente· H gilizce imtihanını kazananlar her h:ıngi bir dereceli mekteplerde -~~ 

za r us lile 28)2)1931 tarihinde aaat • • • hanesine miiracaat. Telefon H Umlik etmemişlerse bir sene müddeti her hangi bir orta dereceli ~ 
14 d ha lesi yapılacaktır. Taliplerin Askeı1 mektepler ihtiyacı için dört lstanbul 2134. ' U muallfm muavini olarak 25 lira maaşla istihdam edilecekler ve o dert~ 
şartnameyi almak için Ankarada Sa- bin iki ytlz metre kol astarlıtı bez ale- _ .. ::aıanı:a:c:ms;:ım:.=m::==::- nihayetinde talimatına nazaren mm·affak oldukları tebeyyün edenler 
tın Alma Komisyonuna müracaat ey- ni mtinakuaya konmuştur. İhalesi BA YRON MARSILYA EKSPRESi allim olacaklardır. . ;.ı1 
Jemeleri \'e \'akti rnuayyenden evvel 24/2/931 salı ~UnU saat 1' te Fındıklı- Lüks posta ,·apuru "Andros,, 5 şubat E) Resim. musiki, ve dikiş imtihanını kazananlardan kıdemi o1_.. 
zarflann komisyona tevdi eylemeleri. da heyetimizde yapılacaktır. Taliple- perşembe tam 10 dı Galatı nhtımından Jar 17.5 lira maaşla mu.-ıllim tayin olunncaklardır. / 

• • • rin yirmi kuruıluk pul mukabilinde hareketle doğruca Pire ve Marsil)·aya 
lzmft civannda yapılacak iki bina şartnamesini almak ve numunesini gör gidecektir. Her sınıf yolcu ve tlccarl em· 

kapalı zarfla münakasaya konulmuş- mek üzere her gtin ve ihale saatinden tia kabul olunur. Bılhasıa yataklı, muha· 
tar. ihalesi 11-2-931 çarşamba günü evvel teminatlarile birlikte heyetimiz- fazah üçüncü sınıf kumpartimanlar ~ıya-
saat 15 te lzmit askeri satın alma k~ de hazır bulanmaları. nı tavsiyedir. D. Ana~nostopulos \C K 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin • • • Siskidis. Galata Çinili rıhtım Han Tel. 
şartnameyi görmek üzere Fındıklıda tJÇtJNClJ KOLORDU SATIN ALMA B. O. 2612 

. _ .. .. 
htyetimize ve şartname almak ve tek- KOMiSYONUNDAN: latanbul asan atika muzeleri mudu-
llflerini vermek üzere teminatlarile Kırklarelindeki kıtaat ihtiyacı için rigetind~n: 
mezkQr komisyona müracaatleri. 366000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile Topkapı sarayı müzesinde bazı dai-

• • • münakasaya konulmuştur. ihalesi relere, açık münakasa ile elektrik tesi 
Hava kıtaatı için on bir kalem mal· 2212~31 pazar günü saat 15 te icra kı· satı yaptmlacağından şeraiti anlam .k 

zeme aleni münakasaya konmuştur. lrnacağından ve ot şartnamesi mevcu- ve mahalleri görmek üzere taliplerin 
]halesi 22 2)931 pazar günü saat 14 te du kalmadığından eski evsaf ve şera· mezkur müze müdüriyetine ve ihale 
Fındıklıda heyetimizae yapılacaktır. it dahilinde itaya talip olanlarm \"ak· günü olan 21 şubat 1931 tarihinde tam 
Taliplerin virmi kuru~luk pul muka· ti muayyeninde mahallf &atın alma ko- saat 15 te de İstanbul müzeler muba
billnde şartname almak ve numarala- mlayonuna müracaatları illa olunur. yaat komisyonuna müracaat etmeleri.1 

Vrıkı( Alfarlar 
il1,-idiril~etinden: 

Ktymeti muharnmenesi 
L. K. 

()e Jıfahlullef 

Ziraı 

122 06 115,08 
Yenibahçede Keçecipiri mahalJesinde Suıukule caddesi~ 

(51) No. üzerinde ahıap barakayı havi arsanın tamamı 10 • 
:aani 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle müzayed•:; 
ı<onmuıtur. Bedeli mubammeni (122J lira (6) . kuruştur. lh•!ı·p 
7 - Şubat 931 Cumartesi günü saat on <'Ört buçuktadır. T~ 
otanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu niıbet ktf 
pey al.çeler le beraber lstanbul Evkaf Müd"riyeti b·n~sında YI! 

Mahliiller idaresine müracaatları. 
1 

il il .... ıım•IW.- =u=••Uı•muM~Ui11MÜdi.i'~'"'i~fikU&Ut.Aii'Dlet 


