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Menemende Muazzam Bir ihtifal Yapıldı 
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Gazi Hz 
DUn sarayda meflrll} 

oldular 
Gazi Hz. dün Dolmabahçe 

sarayında mcıgul olmUJlar ve 
hiçbir yere çıkmamıflardır. 
Dahiliye Yekilinin Menemen· 
den bugün gelmesi bekleniyor. 
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- ihtifale ait haber ikinci sayıfamızda -

Şehrimizdeki mevkuflar dün gönderildi 
Izmirde tevkil edilen şeyhler istic· 

vaplarında neler söylediler ? 
Menemende, Manisada ve lzmirde esaslı bir tetkik ve 
teftiş seyahati· yapmı.s olan Şükrü KayaB. bugü~ .:gelwor 

Eeat efendinin oğlu A11 Ef. Dün Jzmire sevk olunan yedi mc,;xuf 

Uedii MiJ.sabakamız 

. . 
Bu müsabakamızı okuyucularımız 

hararetle karşıladılar 

Dahiliye Vekili Ş. Ka~ B. Mene
men ve havalisindeki tahkikat n tetjı 
katını bitirmiş ve dün sabah Bandırma 
tar.ikile şehrimize müteveccihen hare
ket etmiştir. Yekil Beyin bu sabah 
at altıda şehrimize muYnsalntr beldc:ı-



Ali baba isminde üç şahıs daha tevkif kabe imkanını söndürmek değildir. torba içinde muhtelif hacimde yağ-
edilmi.ştir. Marifet onları yaşatmaktır, eğer bu mur taşlan bulunmuştur. Şeyh Lüt-

HAlNLERlN POSTACILARI suertle muhalif matbuata devlet oto- fullah Efendinin üzerinde de bazı mek 
Telgraf Haberleri J 

B:ırdırma ile İzmit arasında posta ritesini kırmıyacak reşime zarar ver- tuplar ve tesbihler çıkmıştır. Menemende yapılan büvük ihtifalde 
seyyahlığı yapan llç memur da hadise miyecek bir hudut dahilinde muraka- ŞEYHLERİN lSTICV ABI ... 
ile alakaları görülerek ilk isticnıpları be ve tenkit usullerini öğretebilirsek Şeyh Mustafa Hilmi efendi isticva- Kubilay B. in namı ilk mektebe verildi 
için Balıkesire gönderilmişlerdir. Bu memleket.hesabına büyük bir kazanç bında sorulan suallere hulasatan şu h•d• J kf k d 
üç memurun mürtecilerin mektuplan- olur. cevaplan vermiştir: ve şe 1 ın mezarına ce en er on u 
nı taşıdıkları zannediliyor. Yoksa biz icraatımızdan dolayı ef- - Dört senedenberi Udonkapı ca- k 

Manisa merkez memuru Zeki B. de karı umum iyeye her vakit hesap vermi mii f mamıyım. Tekkelerin seddinden Menemen, 2 ~A.A.) - Bu sabah Iz- tcpliler ve binlerce halktan müre ' 
irtica hfıdisesi miinasebetile millkiye ye muktediriz. Jşte matbuat meselesi- el·el onlarla aıakadardım. Şimdi ala- ~~~en ve l\fanı~d~n h~s~s! trenler kep olduğu halde. Me~e~ende hüktl-
müfettişi Tevfik B. tarafından isticvap ni böyle düşünüyoruz. kam yoktur. Beş ay evel A1aşehire git huyu~ şehit Kubılayı tnzız ıçın yapıla- met rneydanındakı l{ubılay Beyin "' 
l'dilmiştir. FEVKALADE ADLI KANUN tim. Orada hanci ahbabım Hacı Salih c~k ihtifale. iştirak. eden heyetleri ve arkada~larrm.n şehi~. dü~tüğü mahal· 

DAHlLlYE VEKiLİ GEUYOR Ankara, 1 - Fevkalade zamanlar- efendiye misafir oldum. ı~tanbulda b~?ler~e. kişı~en. m~rekkep halk tcşek- le gelmışler~~r. Mur~cı şeyh tara' 
lzmir, 2 - Dahiliye Vekili Fahret- da. adliyeyi derhal faaliyete geçirerek hacı hanım namındaki bir kadınla mu- ~ullerı~ı get.ırrnı~tı~. 11s~yo~da sıra fınd~n Kubılay ~eye ılk kurşunun •: 

tlft Pa~ ile birlikte ~imdi Bandırma resen karalar verebJldirecek tarzda habrem vardır. Bu muhabere Horhor· ıJe tertip edılen ihtıfa a ayı önde as-- tıldıgı mahalde bır manga asker tart 
trenlle hareket etti. :.~ali Kazım, Ku- hazırlanacak kanun layihası için Ad- daki evinin işleri üzerinedir. keıi musikll!lı old~ğ~ halde polis, jan- fından cn~aht merasimi ~apılmı~tıt• 
ntaııdan Hüseyin Hüsnü Paşalarla be- liye Vekili tetkikat yapmaktadır. Bu TekkelerJn seddinden sonra şeyh- darma kıtaatı ve ızcıler ve kırk kadar Bu merası~de~. s?.nra lzmır me~_us: 
lediye r~isi, Halk Fırkası erkam ve hususta. ltalyada ve daha bazı Jikle alakamı kestim. Mürteciler Ue çelenk tqıya? kız, erkek mektep ta- Vasıf B. hır kursu~e çıkar~k ~lıg v 
meb'uslar tarafından teşyi edildiler. yerlerde bu maksatla tedvin e- hiç bir suretle al!kam yoktur. Tahak- !ebeleri ve bilumum muallimler ve mek heyecanlı bir nutuk ırat etmıştır. 

ııaıııııoıım11ıımıuııaıımıı11UJ1111ılıııu11111ıaıanu•n•11111nım11111111m11•n111••m ........ , Vasıf B nutkunun nihayetinde d~ 
Fahrettin Paşa ile görüştüm §il.ttları dilen kanunlar da tetkik oluna- kuk ederse en ağır cezaya razıyım. miştir. O zaman Mani!ada. vali bulu- . . . . • 
ısöytedi: caktır. Esasen bir ~ok yerlerde Bu şeyhin gayri mevkuf olarak mu nan Kütahya valhıi Nusret B. Bu ri- mşıJır .. ki. . . l· 

- "lradei örfiye ilan edilmiştir. Ba devlet ve inkılap aleyhine yapdan cü- hakemesine karar verilmiştir. Lütful- vayeti kaydeden gazeteye uzun bir tel- Dun b~ şe~hler e.fendılen olan su 
lıkesir, Manisa \'e Menemende her sa- rümler için istisnai ahkam konulmuş- lah efendi de şu cevapları vermişitr: graf göndermi§ bu riavytei şiddetle tan n hahfen~ te~kın ~e nyfuzu altıll 
at ve her dakika idarei örfiye vardır. tu. . - Şadırvan camiinde vaızım ve di- tekzip edecek bu hususta kararnameyi da h memleketı zehırle~ıler. .:Asırlar~ 
lstanbuldan talimat vereceğiz ve sa- Yeni kanunda bilhassa memur, si- yanet reisliğimin resmi vesikasile der- şiddetle ve harfiyen tatbik ettiğini bil- ~ _unu r_ıpr~tı~ar. Turk mun~vver~ 
at kaça kadar sokakta bulunulabilece- vil, asker her mUcrimin ayni muamele- samım. lstanbulda müteaddit medre- dirmiştir. rı~:n, mıJletı~ın ru~u~dan dogan ·~: 
ğini tayin edeceğiz. ,. ye tabi tutulmasına ehemmiyet verile- selerden mezunum. Seferberlikte ih- ESAT EFENDİNiN TEKKESiNE ~ a,bı da kemırm~k ıstıyorlardı. Mua.·cı 

Dahiliye VeJdlinin bizzat isticvap et cektir. · tiyat piyade zabiti olarak harbe iştirak MÜDAVİM OLAN tın YUZ KIŞI 1~· ~~sas ve müteyek~iz 01 yeni yetı., 
tfği maznunlar, hahet aldığıma. göre, Diğer taraftan hükumeti mülkiye ettim. Kafkas cephesinde bulundum. KlMDlR? tırece..,ı~ .~esle verecegin ~rbi~e)i ve 
gizli içtimalar ve tekke ayinleri hak- memurlarının bir vak'a karşısında ne rI'ilrkçe Fransızca rusca :rumca arapça Menemen hAdisesi dolayısile ı:ıehri- kruhu ~kuşukn ~u ~k ve t~rbıyeyhı 0
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k d k dil k t ı ·· ı k A k ti · üd h l · ı · ı akıf B d .. ar yu se hır iiS ve ıman a n e m a ço c a e şayan şey er soy e- zaman as erı uvve erın m a a esı· ısan anna v mı. un an on sene mizde tutulan mevkuflar diln sabah on 
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d ... k" . . k 
mişlcrdir. ni istlyeceklerint ve ıuıkerin bu gibi ah- evel Suadiye tarikatına intisabım var- da Anafarta vapurile tzmire gönde- ka ple~ ~ yerleş~~r 1 dını alet yapma.

1 
Tahkikata mUddtl umumi llladyet valde \'azife ve aaldhlyetlerinl tayin dr. Tekke ve zevayanın ilgnsr hasabile rilmişlerdir. r~nde ~st yen h zumr~erl d yeni n~sı 

B. devam etmektedir; eden bir kanun layihası hazırlamakta- tarikatle alakamı kestim. Şeyhlik ve SEVK NASIL OLDU? hır an a m~. vetme. ku retini. d~ım: 
Ş. Kaya B. dUn gece lzmlrde be§ ıııa- dır. Asker davet edlllp te vak'a ~ah~l dervişlikle şimdi alA.kam yoktur. Bu yedi mevkuf evelki gece ya- kazansın. Y~ksek türk annel~~. ~~ .~z. 

at ve yalnız olnrıı.k otomobil ile dola~ Une geldiği zaman zabitin verdifı ernır Karaca beyde zürradan Esat Ef. nsı tevkifhaneden alınmış ve jandar- çoc~kl:rı bu 1~:nk ve 4jkla bü~tu~ •. ~. 
DUŞ ve tetkikat yapmıştır. karşısında tecemmu edenler dağılma- pederimdlr. Bir de kain biraderim malar refakatinde Seyrisefain rıhtı- hı ad.~aman r or ~~u 8:; ;. 1 ~• ~· lDAREl ÖRJ1,1YE VE DİVANI dıklnr ıtakdlrde asker mUnakap ka- var. onlarla muhabere ederim. Ge- mmda bağlı duran vapur agetlrilmiş- n un lvdat:rukahve şe ıt t·· uk 1 aydın 

F.:rARP b l t d t d bil ktl ] d Dl 'Jkt h k b k- mensup o ugu raman ur or u· ı u e me en a eş e e ece r. çen er e vrı e mu a eme aş a terdir. Mevkuflar burada güverte kıs- .. r 
tdarel 8rfiye dün lzmlrde resmi HADiSEDEN MÜTEVELLiT tibi ZUlkitil Efendiden bir maaş mınm anbanna konulmuşlardır :un: e~ar~tte~ t~e du:ma:dan k~r~ : 

bir mitingle ilA.n edilmiştir. TESiRLER meselesi üzerinde bir mektup aldım. ŞEYH ESAT EF. VE OGLU. DA 1 t ug;n e ır ıcaın ay uş ses erını 
Divanı harbin de bugUn f44Ilyete Menemen lachwndan mütevellit Alaıtehfrde, ve Manfsada hiç tanıdı- GELiYOR sosvur fu.B., . k .... _ k' 'Ik 

ba d b U hf 1 l . ası . ın nut unu muL'Ca ıp ı 
§laması beklenmektedir. tesirler hnkkın a Ut n şe r er mız- ğtm n buralarla muhaberem yoktur. Seyh Esat Ef rahatsiz olduğunu t d . t .. f ti 

1 
. d A B 1 BOYOK İJITlF AL den telgnıflar aelmekte ve hldlse mü- Evimde ~ıkan eşyalardan postta llerf sürerek gitm

0

ek istememişse de ya e. rıt~ kmu et ş erın en skımh • tzl: 
D ı h h • d k dl 1 mır ur ocağı namına pe arere ı 

.... Un zmlr alkı akın akın ve usu- sebblplerl tel in e lime te 
111

r e
1
r.bU .. k namazımı kılıırım1 • Tesblhlerle de na- pılan muayene neticesinde iddiasının bir hitabede bulunmustur. Bundan 

•• trenlerle Menemene gitmişler, Yt DUn de Konya mektep er yu mazdan ıonra d nl hürmeti yaparım. varit olmadıtı görülmüştür. Yalnız 
8 

k b 1 t ~d'l k h't 
Menemende şehit Kublltiy için çok hls- bir ihtilal yapmı~lardır: Bana ~yh demezler. Şeyh diye Şyhe oğlu Nuri Efendinin refakat et- ~~r~.k a t;i;. an~ gi 1 ~r~ k" şe 1

k 
8' v müheyyiç bir ihtilal yııpılmı§br. Konya, 2 (Vakıt) - Buglln Konya komiser yazmııtır. Şeyhlikle allkam mesine müsaade edilmiş ve baba oğul m:a 

1.~ 1
• t~ .:.ı z~t e~. s~ın. ~ \~~, 

Nutuklar söylenmiş ve aziz şehitlerin kız ve erkek muallim mektebi talebesi yoktur. İrtica ile de alA.kam yoktur. sabahleyin otomobille alınarak vapu- tte e. gı mdı~l ır.k Ke b~lAın ısmıl ul 
1 ha~ 

hl K bi • . . . . . . . evsım e ı ere u ı ay yazı ı ev a 
ruhları tazJz olunmuştur. erkek mmıllim mektebinde ~e t u Hakım bu ıstıcvap netıcesınde ken- ra getırılmişlerdlr. Bunların diğer kt b' k talik d"l . ti 

ANKARADA Jay için büyük bir ihtifal yapmışlardır. disinin ceza kanununun 104 üncü mad- mevkuflarla ihtilatına müsaade edil- me S e m k a:ı~~a .:.
1
1 m~ r. h"t 

'le len haberler hadise hakkmdaki Talebe ve muallimler hadise hakkında de~i mucibince tevkifine, evrakile eşe memektedir, Esat Ef. rıhtımda an-
1 

ri onra al rıs ana gı . 1 e
1
re - hşe :; 

t · · A k d · 'dd ti d h 1 t ki .. l' k k 1 .. . • Ü h . t lidd . e n mezar anna merasım ma su. r ın n ara a ııynı şı e e evam eyecan ı nu u ar soy ıyere ara ya cunnıyenın c m nrıye m eı u- c:Ak :janclarmalann kolunda ,.uruydril ııe ceıenKıer vazeaıımışnr. 
cttiı{ini bildirmektedir. kuVYetin bütiln tarihlerde oynadrfı mumiliğine tevdilne karar vermiştir. miş ve muttasıl sararmış yüz.ünü öne 

lclarei örfiyenin ilanı ve divanı har meş'um rollrei izah ederek b utehlike ŞEYHLERiN HALİFESi! iğerek dudaklarını güçlükle kıpırda-
bin faaliyete geçmesi bütün hakikatle karşı~mda yarının gençliğine düşen Alaşehirde tevkif edilen bir şeyh tz. tarak bir şeyler söyliyebilmfştir. 
rin meydana çıkması ve hakiki mes- vazifeleri telkin ve işaret etmişledir. mirde şeyhlerin halifesi! namı verilen YENİ TAKİBAT 
ulJerin an1aşılması hakkında herkese Her iki mektep Kubilayin mezarına imam Lütfullah efendi ile ve onun a- lstanbu1da yapılan tahkikattan alı-
ümit vermektedir. konmak üzere mektepte hazırladıkları damlarından ve eski nakşibendi şeyh· nan neticeye göre şehrimizde tevkif e-
DAŞVEKIUMIZ VE MATnUAT büyük bir çelenki Menemen maarif terinden Hasan Ef. oğlu Mustafa Ef, dilenlerin hadise ile alakaları müşev· 
Evelki giln bir meb•us meclis kori- memurluğuna göndermişler ve ayni za nin kendilerile muhabere ettiğini söy- vik olmaktan ziyade milşarik mahiyet 

dorunda Da~vcldl ismet Pa§adan şu manda şehidin ailesini de taziye etmiş )emiştir. tedtr. 
ıunli ormU§tur: lerdir. MARlKA YE KOYUNLAR 1 Müddei umumilik aynca Esat efen-

- '.Pa§nm. Son hll.di!ıede muhalif lZMlR GAZETELERİNDE Koyunlardan birinin üzerinde çıkan dinin tekkesine devam ettikleri sabit 
ıaıetelerin neşriyatı bUyUk bir tesir Son gelen İzmir gazeteleri Dahiliye rumca bir mektupta (koyunlanmız fa olan iki yüzü mütecaviz tarikat mün-
yaptığınn. lu1nl değilml siniz? Bu me· Vekilimizin tetkikat ve tahkikatı ile allyetedfr) cümlesi bulunduğu yazıl- tesibi hakkında da takibat yapacak
Hltıltırde ttı!ılrl ve gUnnhı olan gaze- tevkiCat ve isticvaplnra dair birçok taf m1ştı. Bu mektup (MnrikRya 100 dı- tır. 

teler hnkkındıı. bir tedbir dUgUnUyor silflt ile doludurlar. Bunlara nazaran rahmi verintı. t in çcıltu gltmi~, azı Bunlann cürümleri sadece devlet 
mu1mnud . İki Çeşmelikte Uzu nyolda İzmirli so- kalmıotır.,. şcldlndc dffer bnzı cüm-. kanunlarının menettiği içtimalarda bu 

Başvckillmlzln bu ıunle huldıııatan kağmda 16 numaralı evde oturan şeyh leleri de thtfvo. etmektedir. lunmaktır. 
ftrdlklerl mUhlm cevap oudurı Mustafa Hilmi Ef.nln evi taharri edil MANİSA TEKKELERİ HİMAYE Haklarında takibat yapılmasına ka 

- Bu hava Mnde günahkar gazete mlş vebura.da birçok nrabi harfler ve Ml GöRDO? rar verilenler arasında maruf aileler 
Jer hakkrnda bir tedbir ve karar almak ibarelerle yazılı kitaplarla, şeyhlerin Sttbık vali znmanında Manfıada tek ,.e yüksek mevki sahibi zevat bulundu-
belki mUmkUn olur. Fakat maksat merasimi esnasında geydikleri bir kiirk kelerin himaye rördUi'Une dair lzmir ğu için bunların mahkemesi hayli me-

' gazeteelrl kapatmak matbuatın mura- beheri beş yUzer adetli beş tesbih fü;ıgazetelerlnden blrlıl bir rivayet neşret rakh olacaktır. 

Ankarada spor kongresi 
nçıldı 

Anlcara, 2 - Spor kongresi 
bugün saat 11 de C. H. fırkası 
merkez binası salonunda top· 
landı. Kongre, F abri reis Baıve· 
kil ismet Paşa Hz. namına maa· 
rif vekili Es'at Bey tarafın-'an 
açılmıttır. Vekil Bey bir nutuk 
irat etmiş ve bundan sonra mer• 
kezi uır.umi reisi söz almış ve 
müteakıben riyaset divam inti· 
babına geçilerek birinci reisliğe 
Samsun meb'usu Ali Rana Bey 
ikinci reisliklere Mirliva Galip 
P,. ve Mahmut C., kAtipliklere 
de lhsan, Ali Ratip, Tayyar, 
T~rgut Beyler seçilmiştir. 
.... Telgraf haberlerimizin devamı 

4 üncü sayıfamızdadır. 

"V AKIT ,,ın tefrika meıin biz vaktile böyle ıörmedik. dık. Gece kocaaımn yanından kaç Dadı - Hayır efem ... Afedersi 
Büyüklerden ödümüz kopardı Bey tı? Ona efıun mu okudu? uyk-u ilf niz. Benim zihnim dağınık. Bu ke 
oilum bu kızı getirdi bize eman·~t cı mı içirdi? Rabbim ıaklaaın efem derden büsbütün alık gibi oldunı .. • 
bıraktı. Dikkat ediniz kaçmaıın di- böylesile bata çıkılmaz. Bazı şeyleri unutuveriyorum. Bil
ye do tenbih etti.. Can~ı canav~r Senaver Bey _ Dadıcığım ar- yük kızım Ülfetin aklı başında o 
efem bqa çıkılır mı? Bır yerde t:.ır t k t f d' h ti • .. unutmuyor Çok "eyler biliyor • • ı sen sus a e en ı azre erı soy · :ı:- •• 
dakıka rahat durmaz kı ... Bu mer- I . F"l f N l b'l' ? 

esın.. ı eso - e er ı ıyor • 
divenlerden ine çıka ... Bir aıağı bir D d l - d k' D d' f ki d k•İ 

kar B
. b h f b. . . a ı - çım urmuyor ı yav - e ım ya e em a ım a ... 

yu ı.. ır a çeye e em ır ıçerı N l kı b d k ç ~ d k d" · d .. 
O 

.•. h' d d .
1 

. ruın.. ası o z ura an açtt. maz.. agırayım a ne ısın e .. 

S B . 'f" • I .. . .. 1.. . k . k b ye.. nun gözu ıç te ev e efı J...-ı. B d 1. ld A~ k d' enaver cyın tarı ı üzeı·ıne goıterıp, gu umııyere yıne ay o b' d" . l d d 1 .. en ert ı o um... gzımı, en ı· sorunuz .. 
. ır uzıye pencere er en ıtarı .la~ • ld · . · ·· ·-

araba büyük, harapça aşı ho} -ı.lı hır luyorlardı. l b k K' • , ., k' . . mı tutamaz o um.... Ülfet, o da yeldırme baş ôrtutJ 
. . ... d d d B h 1 1 E . . . d kü' h 'l k ara a ar. ımını arar. ımını . F'l f 1 l~l H 1 ld' A d 1' evın onun e ur u. a çe capısı- vın ıçın e mea avası e arı b ki b'I . "S . .. ı eso - c a anım pencere- e gc ı. nasının yarı yaşın a ço 

.. · d k" · · k k · · k b" tf k k ku d M' e er 1 mem kı. enaverı goste l d k 1 b kt i k't d b b' d ı· B d'l" d:;ı nrn uzerın e ı ıpı çe ere ıçcrılşı ır mu a o su var ı. ısa k k h . I 'b• k er en ır ara a ı ı va ı ıtar- enzer ır mo e ı.. unun ı ı .. 
• . . . . . . • ... ~ rere a enın aı an ı ı ocası . • • . . . • gırdıler .. Tavuklar, hındıler, kaz- fırlerı harıcın darmadagınıklıgına o" h P • • Allah o·· dan hıç kımae ıle ııaretleıtaiını gün .• ülfet anası gibi hemen lakı' 

ı k 1 b . b' rt k tt t l b' d var.. a a ne ıstıyor a ım.. un .. dil Ü il? P ar, oyun ar urayı genış ır mez nazaran o a a a op uca ır o n d b" l d ak . b' .. gor n z m dıya başlamadı. Sorulacağa cevc. 
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PoUıtc 

Kolt ukcu kızmış 
rile.,esıne geırnı) en iı tl·buleyi 

yaraladı 

Evvelki gece Sirkecide bir ga
rhıoda ehemmiyetli bir cerh vak' 
nsı o'.muş ve Ali Riz.a is· 
minde bir koltul<çu Mak-
b 1 • .. d 
u.cyı vucu unun muhtelif ma• 

hallerinden yaralamt§hr. Yaka
lanan Ali Riza adliyeye teslim 
edilmiş ve oradan dn tevkifane
ye gönderilmi§tir. 

Ali Rizanın bu vak'ayı yapma
sının sebebi masasına davet et
tiği Makbulenin gelmekten imti
na etmiş olmasıdır. 

'l ıJ b"~ ~ecesi 
Sıl6h tt~nı~r tutulC.:u 

Yılbaşı gecesi sabaha karşı 
Galatada lopane caddesinde ntı
lan ve halkı heyec&ne düşUren 
silahları atanlar yakalanmışlardır. 

Eu silihlnrı atanlarm topane• 
de Dercboyu sokağında oturan 
manav Mebmetle arkadası Ah
met, şerbetçi Ali ve arkadaşları 
olduğu tesbit edilmiştir. 

t ki kat 
Mülkiy 

ıeri raporla
rını verecekler 

Mülkiye mOfettişleri tarafından 
bazı :zabıta amirleri hakkında 
yapılmakta olan olan tahkikat 
ikmal edilmiş ve netice bir ra
porla Dahiliye vekaletine bildi
rilmiştir. 

Tramvardın tlarken 
Dün SalkımslSğütte tramvay· 

el ı atlamak istiyen lskender 
Ct.vdet i minae biri muvazene
sini kaybederek düşmüı ve ya
ra1anmııtır. 

' lecrub tedavi edilmek üzere 
ahaneye kaldınmııtır. 

Keptena d yık 
Kuıııçeşme önünde demirli 

bul~nan Pınar Yapuru kaptanı 
~e&1oı • ef • yi dün vapurun aşçi
~ Halıt sopa ile dövmek sure
tile Yaralamışbr• 

.. Yangın baılangıoı 
Dun aat 13 te Galatada 

mumhane caddesinde 161 numa
rah eıki Loyit hanında yangın 
çıkmış isede derhal söndUrül
IDllştür. 

Y apbğımız tahkikata nazaran 
Jangın bir köşeye atılmış olan 
kiğıtların üzerine atılan sigara
dan çıkmıştır. Bina sigortalı de
ğildir. 

HAVA 
Kıtpalı ve yafrn1urlu ola

cak Cİ\13ra kar yağdı 
<;elen haberlerden anlaşıldığı· 

na göre, Eskişehir ve Edirnede 
kar Yağmıştır. 
~ün Kandilli rasatanesine ve 

yeşılköy rnsat merkezinden sor
du! : Istanbula bugünlerde kar 
yn. r:ıası ihtimali yoktur, dediler. 
Bugün rUzgtir hafif lodos olarak 
esecek, hnva kapalı ve yağmur
lu 1 ıc:aktır. 

Bulgaristan gençleri 
lstanbulda bulunan Bulgaris

tan.it Türk gençleri bir cemiyet 
tesıs etmeğe karar vermişlerdir. 

Bu c~miyetin gayesi, Bulgaris
tanlı Türk gençlerini tenvir ve 
milli duygularını takviye ederek 
vatana nofi olmalarını temin 
etmek, talebe azasına maddi ve 
ma~evi yardımda bulunmak ve 
yenı gelecek olanlara rehberlik 
etmek olacakbr. 

1 Talehe birliği 
Saat'erce münaka a 

Buna rr ğ Tıcn rnutpet bir şey 
yEpılemadı 

Milli talebe birliği kongresi 
dün dördüncü ictimaını yaptı. 
lctimaa birinci r,urup olarak ede
biyat, Ticaret, Mülkiye, Güzel 
san'atler. ikinci gurup olarak 
Tıp, Hukuk, Fen, Orman mek
tep ve fakülteleri iştirak etmişti. 
Geçen ictimada kongreyi idare 
eden Etem B. celseyi açmağa 
teşebbüs etti. ikinci gurup bu
na itiraz elli. Etem beyin riya
setini kabul etmedi. Üç şekil 
tebellür etti. Etem beyin, eski 
idare heyetinden Maşuk beyin 
veyahut en yaılı aza olan hu· 
kukten Şükrü Saip beyin kong
reyi açmalan istendi. Neticede 
Şükrü Saip beyin kongreyi aç
ması kabul edildi. Şükrü B. 
kongre için divanı riyaset inti
habını teklif etti. Reyi hafi ile 
intihap yapıldı. Birinci guruptan 
edebiyatcı Etem B. 20 reyle ri
yasete, ikinci guruptan· tıptan 

Sedat B. gene 20 reyle riyasete 
getiriliyordu. Çünkü kongreye 
ayni miktarda azayı muhtevi bu
lunan iki gurup ge)mjşti. Mühen
dis mektebi murahhaslan gel· 
memiılerdi. T esavii ra karşısın· 
da reis belli olmadı. Her iki 
tarafın hemen blitUn azaları bir· 
birlerile münakaşaya daldılar ve 
bu suretle yalnız kongreyi aç
mağa salahiyettar olan Şükrü B. 
kongreyi ilç saat mükemmelen 
idare etti. Birçok lifler söylendi. 
Nihayet saat beş buçukta ŞUkrli 
beyin kongre riyaseti vazifesini 
ifa etmesi kabul edildikten son
ra ıubatta kongrenin içtimaa 
cağrılması kararlaştı. 

O zamana kadar her mektep
ten ikişer murahhas iç
timalar yapacak ve birlik için 
yeni bir nizamname hazırlıya
caklardır. 

Aptülkadir Kemali 

Suriyeye kaçmadan evvel 
neler yumurtlamış? 

Ahali fırkası lideri AptUlkadir 
Kemali Beyin Adanadan Suri
yeye firari hakkında şu malu
mat verilmektedir: 

Cebelibereket villyetince res
men tevsik edildiğine göre Ap
tülkadir Kemali B. k tibi husu
sisi Mahmut Nedim Beyle bir· 
likte evveli Dörtyol kazasına 
v~ sonra muhtelif köylere git· 
mııler kendilerine tahdidi hudut 
komisyonu reisi süsünü vermi§
lerdir. Bunlar burada kendi fır· 
kalarının mensubu leblebici Ha
san Kütahyalı Hafız ve tiyatrocu 
Hacı ali ismindeki arkadaılarile 
buluşarak ayn ayrı geçitlerden 
hududu geçmişlerdir. Aptülkadir 
Kemali B. gitmeden evvel şun· 
Jarı söylemiştir: 

Mademki Türkün güneıi 
Şarktan doğuyor hürriyetin gü
neşi de oradan doğacaktır. Ben 
Acemistan üzerinden dolaşarak 
Şarka geçecek orada teşkilit 
yaparak ismet Pş. hükümetini 
istifaya mecbur edeceğim. ,, 

~1in1arlar toplanamadı 
Jstanbul rnimarlar cemiyeti 

dün senelil kongreltrini aktede
cekti. Fakat ekseriyet olmadı
ğından içtima haftaya tehir edil
miş ve hususi surette musaha
beler yapılmıştır. 

e 

7 k 
Hala işsiz ve aç 

bırakılıyor! 
Ostro-Tilrk şirketinden çıkarı· 

lan 70 Türk memuru meselesi 
hararetini muhafaza ediyor. 

Dün öğrendiğimize nazaran 
şirket, her ıene Memurlarına 13 
aylık vermekte, bu bir aylık faz.· 
layı tazminat ve ikramiye olarak 
vermektedir. 

Eğer memur olarak açığa çı
karılan 44 Türk iki üç gün da
ha işleriuden çıkarılmamış olsa
lardı, bir sene çalışarak hakket· 
tikleri bu aylığı da alacaklardı. 

Fakat öyle yapılmadı. Tam bu 
hakkı almalarından bir gün ev• 
ve) itlerinden çıkarıldılar. Bu da 
gösteriyor ki, yeni müdüriyet 
Türk memurlara kasti mahsusla 
hareket etmektedir. 

Şayanı dikkat bir ikinci nok· 
ta da, bu iıte, Aptülgani Bey 
isminde bir zatın oynadığı rol
dür. 

Eski bir tütiln tüccarı olan bu 
zat, Jnk Boton efendi tarafından 
Türk memurlarının işten çıkarıl
masına memur edilmiştir. 

Söylenildiğine nazaran bu za
tın şirketle olan alakası sırf bu 
işe münhasırdır. 

Hatta bu zat, memurlara teb• 
ligat yapmak için: 

_ Buranın müdürü benim. 
Demiştir. Eğer böyle ise, 70 

Türk memuru işinden, hem de 
hiç bir kabahatJeri olmadığı hal- · 
de çıkaımaktan Jak Boton efen• 

dinin çekindiği, binaenaleyh bu 
işte sarih bir haksızlık olduğu 
kendi kendine meydana çıkıyor 
demektir. 

Aptülgani Beyin de böyle bir 
vazifeyi bilerek kabul ettiğini 
zannetmiyoruz! 

Fırkada: ·---
Nahiye kongreleri 
Buo-ündcn itibaren top

lanmağa başlı yor. 
C. H. fırkası ocak kongreleri 

her tarafta bitmiş, nahiye kon
grelerini yapacak mümessiller 
seçilmiitİr. Bu günden itibaren 
nahiye koogrelcri toplannıağa 
başlıyacaktır. 

Aydın gençliği 
Mefsuh S. Fırkaya mcnıup 

bilümum Aydın mUnevverleri 
TUrk ocağında toplanarak hidi· 
seleri tetkik ve mütalea ettikten 
sonra kül halinde H. fırkasına 
iltihaka ve iş başına geçen ar· 
kadaşlara azami milzaherete 
müttefikan karar vermişlerdir. 

ı Memleket Haberleri 1 
Kuş adası 

Belediye re ısı Sebr i bey 
tevkıf edildi 

lzmirden gelen haberlere göre 
Bayındır polis müdürlüğünün ih
barı üzerine Kuşadası kaznsı 
belediye reisi Sabri bey lzmirde 
tevkif edilerek Bayındıra gön
derilmiştir. 

Sabri beyin tevkifinin sebebi 
bundan bir müddet evvel Bayın
dırda bulunduğu esnada Reisi
cümhur Gazi Hz. aleyhinde 
tefevvühatta bulunmuş olmasıdır. 
Sabri B. mefsuh serbest fırkanın 
Kuıadası ocak reisi idi.. 

var! ek verme ı te 
e 

ıye 

1 
Bir ihtilaf 

1 Baytarların kongresi 
-------.---:-:.-':""' Müstakil re& amıerla Güzel 

Zıraa t kongresınP. kın1ler san' etler birliğiuin arası iyi deAil 
girecek? Maarif vekaleti hesabına veya 

Türk baytarlar cemiyeti dün kendi teşebbüsümüzle hepimiz, 
öğleden sonra Türk ocağında Avrupada ikmali tahsil ederek 
senelik kongresini yaptı riyasete vatanımıza döndük. 15 Temmuz 
Cafer Fahri B. intihap edildi.k: 1929 tarihinde birliğimizi kurup 
ten sonra cemiyet umumi kl~ı~ı memleketimizde PliistH: san'atın 
Ismail Hakkı B. idare. heyetının tarakkisi iç:n bütün ihtiyaçları 
geçen seneye ısit faalıyet rapo- nazarı i!.ibare alarak tanzim et• 
runu okudu. Gazi Hz. ned ive tiğimiz program dahilinde çalı -
büyü~ makamlara kongre o a- ... k 
yısile telgraflar çekilmesi mütte- maga başladı • .. • 
fikan kabul edildi. Menemendeki Maruz kaldığımız ~amuten~hı 
irtica hadisesi dolayısile cemiyetin müşkülat, mefküremı_ze dogru 
teessUrUnü izhar etmesi de kabul azimle ilerlemeğe manı olmakta~ 
ve bu hadiseye kurban gide?le.r çok uzaktır. l_<ırk b~§, ellı 
· · bil dakika slikfıt edıldı. senelik bir maııye malık olan ıçın . . d' 
idare heyetinin faaliyet raporu resim ve Heyke!tra!ı şım ıye 
tasvip olunduktan sonra A!1ka- kadar mahdut hır zumre t~ra: 

d toplanacak olan Zıraat fından temsil edilerek faalıyeb 
ra a h d b' 
kongresine gönderilecek mura : eksik ve sessiz kalıp ar ır 
hasın intihabına geçildi. Uumumı sahaya inhisar etmiş, halk ( ve 
kAtip lsmail Hakkı beyin gitm~si hatta münevver zümre~in ck~e
ve kongreye ayrıca davet edıl- riyeti) tenvir ve teşvık edıle• 
miş olan Cafer Fahri beyin de memişlir. Eskileri ne ... dereceye 
cemiyeti temsil etmesi kararlaştı: kadar itham etmek dogru ~~~u-
Bundan sonra yeni idare heyetı ğunu mUnakaşa edecek degılız. 
intihabab yapddı. R~is!~ğe Me~- Bilakis, bu vesile ile efkari 
met Nuri, umumi katıplıge lsm~ıl umumiyede hayret ve teessiifle 
Hakkı, veznedarlığa Rıfkı, azahg~ müşahede ettiğimiz sui tefeh· 
Servet, Mustafa Ça~er Fahrı, hUmUn izalesi için 11Gözel san'• 
Hikmet beyler seçıldı. Memle- ti birliği azası ile aramızda 
kelimiz hayvanlarını m.ahve~en ~a:.~ en şah~i husumetlerin meY· 
bulaşık hastalıkların sırayetme ~ k ihtilafın ıırf 11San'
mani olacak tedbirleri gösterecek cut 0 mıyara . 

1 
. d b'li 

mahiyette bir kitap hazırlanma- at ve faaliyet prensıp erıkt ; 1 

sına karar verildikten sorna linde olduğunu ban . no. .a a~in 
içtima nihayet buldu. her iki taraf m hUsniinıyeti e 

Talebe yurdu 
Gazi Hz. nin eınrettjkJeyi 

bina hazırlanıyor 
Darülfünun talebesi için Ka

dırğada bir yurt Yardır. Fakat 
burası hem uzak, hem ihtiyaca 
nisbetle küçüktür. . . 

Bu yüzden Dari.!lfünun tahsılı 
için memleketin muhtelif yerle
rinden gelenler Beyaııt, Gedik 
paşa gibi semtlerde pansiyonlar
da kalmağa mecbur oluyorlar. 
Halbuki bu pansiyonların ekse
riıi gayri sıhhi olmakla be~a~:r 
kiralarıda bir talebe bütçesı ıçın 
ağırdır. . 

Gazi Hz. leri Darülfünunu zı-
yaretlerinde bu ciheti .n~zarı d~~
kate almış ve talebe ıçın D~ru~
fünuna yakın, geniş ve yenı bır 
yurt yapılmasını emretmiştir. Bu 
yurt için Darülfün~nun arkasın
daki eski itfaiye bınası muvafık 
görülmüştür. Yakında bu binada 
icap eden tadilatın yapılmasına 
başlanacak ve mümkiln olduğu 
kadar sür'atle ikmaline çalışıla
caktır. -·-Ziraat 
Kongre nıurahhasları bu 

gün gidiyorlar 
Ankara ziraat kongresi pazar• 

tesi günü toplanacaktır. Kong
reye lstanbul ziraat mıntakası 

namı da ziraat müdürü T absio, 
:ıiraat odası reisi Salih Zeki, 
Yalova çifliği mUdürü Necati, 
sebzecilik mutabasıısı Hiilld, 
muallim Raşit beyler iştirak ' dc
ceklerdir. Bundan başka Milli 
iktıaat ve tasarruf cemiyeti sa
nayi müfettiıi Deniz Ticaret bor
sası umumi katibi Nizameddin 
Ali beyler de kongreye iştirak 
edeceklerdir. Kongre murahhas· 
ları bugün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Kongreye ittirak etmek üzere 
Trakya ve Karadeniz viJayetle
rinden de murahhaslar gelmek
tedir. Trabzon, Samsun murah
haslara Ankaraya gitmitlerdir. 

ne kendi aramızda halledile-
ge b" 1•w• . • d 'ma 
bileceği ve ır ıgımızm aı . 
müstakil kalacağını arzetmek 1s-

teriz. Memleketimizde san'ah i~
kişaf ettirmek va~if_e~ini . haız 
olan maarif vekaletını ıkaz ede
rek san'atkarları muvafık iılerde 
istihtam ile serbest bir surette 
çalışmalarını temin etmek, Tür
kiye dahilinde hükümetin veya 
müeesseselin heykel, resim ve 
tezyinata ait siparişlerini Birlik 
namına almak için mücadele 
etmek, san'atkarlara muhit te
min etmek lstnnbul ve Ankara
da müze ve galeriler inşa et· 
tirmek Birliğimizin maddi teşeb· 
büsUyJ~ atelyeler açarak tedri· 
satta bulunmak, bilhaısa gece 
kurslarında memur ve i§cilerin 
istifadelerini temin etmek, bir 
san'at mecmuası çıkarmak, san
at propağandası yapmak, kon-

feranslar vermek, ecnebi san'
atkirları memleketimizde sergi 
açmak üzere davet etm~k 
birliğimizin proğramını teşkıl· 
eder. 

Vatanımız.da hakiki san' atın 
temelini kurmak istiyen ve bu 
sahada milletimizin ıerefini yük
seltmek mefkuresini güden bir
liğimize, harsımızın terakkisini 
dileyen hareketin, bilhassa mU-

nevver ve zenginlerimizin mane
vi ve maddi himayelerini esirğe-

miyerek bu yolda yardımı milli 
bir vazife teUikM edeceklerini 
kuvvetle ümit ediyoruz. 

Ata 3. 
Nigde meb'uıu vefat etti 

Ankaradan gelen bir haber 
Niğde meb'usu Ata Beyin vefat 
ettiğini bildirmektedir. Ata B. 
meclisin ilk devresinde meb'us 
seçilmiş ve Dahiliye vekilliği 
yapmıştı. 

Ata Beyin ölümü çok teessür 
uyandır mışhr. Ailesi efradına 
samimi teessürlerimizi beyan 
ederiz. 

1 



KÜÇÜK HABERLER 

• .QO ; rlckır Sı kı 

Kasabada ilk Balo !mcı 

• I'ERKOS SUYU TAHLIL EDİLE
CEK - Ter!ios şirketi, belediyenin 
su halanda verdiği tahlil raporunun 
yanlış olduğunu iddia ettiğinden, Veka 
let yeni bir tahlil yaptırmağa karar ver 
miştir. Bu tahlil kat'i olacak ve terko
sun içmeğe salih olup olmadığını tayin 

l!ahsl daha bir ay evevlinde!1 gec- -==============:;- edecektir. 

YAZAN : Omer Rıztı -ıos 

Senden şüpheleniyorlar , akı betin 
fecidir seni ben kurtarabilirim ! 

~c başlamıştı. Bu sene kasabada ilk 1 TEL G R F LA R 1 ı;c YEN! TELEFON HATLARI -
defa olarak, Ciimhuriyet bayramı ge- --------

1
------ Posta ve telgraf ve telefon umum mü- Validesi onun kulağına. iğilerek: muvaffakiyeti ona iki kat zevk verircd 

eesi, hüyük lir balo verilecekti. l\tülki Jneı;röt Ü ler dürlüğü bu sene zarfında yeni ve mü- - Dinle kızım! Senin baban! .. de- du. Kendisi hem sevdiği bir kızı al' 
ye_Jne.ktebinde talebe iken, hemen hic Oün lrticcı 'tel'ın etıiler him tesisat ve yenilikler yapacaktır. miş, sonra sağına soluna bakmış, titre mış, hem siyasi hasmı Mehmedi kahref 
bir baloyu kaçrrmıyan kazanın gen; * BAGCILIK lNK!ŞAF EDIYOR meğe başlamış, sararmış, kızını bıralm miş olacaktr. 
kaymakamı böyle istiyormuş .. Kazanı~ lnegöl, 2 ( Telgraf) - Bugün _ Vilayet dahilinde geçen sene dikilen rak kaçmış, Leyla onu takip için arım Mervan bu hulyalar içinde Leylul 
blr an evvel tariki medeniyete duhulü lnegöl Türkocağında Menemen asma cubuklarının miktarı (l50) bi- sından koşmuş, onu bulamayınca. bir takip ediyordu. Fakat Leyla balllba~ 
için mutlaka bir balo verilmeli imis ?.. hadisesi münasebetile bir ihtifal ne ballğ olmuştur. Bağcılık sahasın- çığlık kopararak uyanmıştL bir alemde idi. Onun hedef4 bu varll' 

Kaymakam, bayrama on beş gün ~J.ca yapıldı. Birçok gençler nutuklar da mühim bir inkisaf vardır. Leyla, henüz bu rüyanın tesiriıe tit elan bir an evvel kurtularak Kudiilf 
la, JiİeM), memurin ile eşrafı belde- söylediler. irtica hareketi tel'in •MUHTAR iNTiHABATI _Yeni riyorken dışardan kendisini ürküten gitmek, orada Marküsü görmek onda9 
)'İ, refikalan harumefednilerle birlik- ve aziz şehitler yad edildi. Bu yapılan muhtar intiha.batma ait reyler bir ses duydu. Onu derhal tanımıştı. anhyacağmı anladıktan sonra bir _. 
te, balo komitesi içtimalanna davet et ihtifal mün<!sebetile büyük ma· tasnif edilerek intihap mazbataları vi Bu ses, Mervanın sesi idi. Leylarun \·e evvel Kufeye giderek l\.fehmedin yand 
ti. karalara telgraflar çekildi. !ayete "Önderilmeğe başlamıstır. Jn. si kat kat artmıştı. Mervan, onun eski dan ayrılmamaktı. 

Kaymakamın bu şekildeki davetin- Hamdi tınapta "'tamamile c. H. Fırk~sı nam- hasmı icli. Kimbilir, şimdi ona ne yap- Birkaç dakika sonra kafile, Romalı 
den hiç kimse mana çıkarmad[. (Komi3 zetleri kazanmışlardır. ~ak istiyecekti: On~ rnkipsiz ele g -'.:İr l~rdnn kalma muhte~em ve muhkelll 
yon) içtimamda kadınların ne işleri o-1 Adana maarif ailesinin * MECRUH SEFiR - Maruz kal- dıkten sonra kımbihr ona nasıl mua- hır saraya. vardı. Eskıden Romalılarııi 
labilirdi sanki ... Yemek mi pişirilecek, drğr k~za neticesinde Nümune hastane mele edecekti? Şama gönderdikleri valiler burada iki 
çama§ır mı yıkanacak, yoksa dikiş mi teessürleri sinde tedaviye alınan Avusturya sefi- Bir iki dakika sonra kapı açdmış ve met ederlerdi. Şamın fethinden beri ŞıJ 
dikilecketi, yok! .. Binaenaleyh ictir.:a Adana 2-(Mubabir mahsusu· ri M. Auguste Kral cenaplarının sıhhi Mervanın ta kendisi görünmüştü. mm müslüman valileri burasını ~gal 
gijnü davetliler evlerine uğrayıp~ kan muzdan) _ Adana marrif ema• vaziyeti iyidir. Hastaya rontken ya- Mervan, selam bile vermeden sözc,etmişlerdi. 
larııu da beraber almağa lüzum gör- neti mıntakasına tabi 7 vilayetin pılmıştır. Şimdilik, bir ameliyata lü- başladı: • . . . . . Tiüyük kapının önünde birçok kılı§ 
JDeden, ellerini kollannı sallıya sallı· r t Jl' kt l . zum görülmemektedir. - LeyJa ! dedı. Sen benırn rakıimr.c !r, mızraklı muhafızlar durayorlard,i.t 
J'tı, kaymakamın odasına geldiler. Oda ıse or a ve ı:nua ~m me_ ep ~rı Dün saat dokuzda Başvekil İsmet gönül verdin ve bana meydan o!rndun. D~minden beri geriden gelen McP 
4f:ı öyle pek büyük masa da yoktu ya .. miidür ve mualhmlerı lsmaıl Habıp Pş. Hz. Nümune hastanesine giderek Maziyi affediyorum. Seni de Mehmet- van öne geçmiş ve Leylaya yol göstct 
Ka1em1erden, öteden beriden üstlerine Beyin riyasetinde toplandılar ir- sefir cenaplarını ziyaretle teessürleri- ten vazgeç bana var. Dünyanın en mes meğe ha~lamıı;tı. Avlunun ortasındl 
hep mürekkep hokaları devrilmiş ufak ticaın kanlı elile şehit edilen ni bildirmiştir. ut kızı olursun. Yoksa akibctin fecidir. büyük bir fıskiyenin suları yüksekti 
ufak masalar top!ayıp yan yana getir Kubilaym hatırası taziz takdis Çünkü bura hükumeti senden <;ok şüp fışlurıyordu. 
eliler; büyücek bir masa oldu. Bu ma- edildi re menfur hadise f~illeri Bedii müsaba he ediyor. Birazdan istintak edilecek Mervan buradan lavnlmı~. büyilf' 
ıııaıun etrafına komite azası sıralandı: ve müsevvikleri te'lin olundu. ve türlü türlü ezalara uğrıyacaksm. k:ıpıdan girmişti. Meclis odası burası 1 
Kaymakam, .~yrn~~ın ge~ç kam:~~ Maarif Vekilinin cevabı kamız Onun için sana nasihat ediyorum. l\fa di. Odamn iki tarafında sedirler ür;~ 
ınahkeme reısı, muddeıumumı, mal mu nasız davalardan vazgeç. Seni istin ta ı rinde kalın şilteler dizilmiş, odanın tJf 
CtU,U, şube reisi, jandarma kumandanı, A~.k~~a, 2 (Telefon) - lstanbul BACAK RESiMLERiNi NEREDE ka geldikleri zaman vuku bulan hare tasında Muaviye oturmuştu. Bir taraf 
JH>liş komiseri, türk ocaı,'ı reisi, ziraat DaruUunununun lstanbuJda yap• ALDIRACAKSINIZ • ketinden itizar et. ta As oğlu Amr ile iki oğlu Mehmet 
~aşı müdiri, belediye reisi ye eşraf tığı mitingi mütea~ıp Maarif 1 - Bacaklarınızın resimlerini ken Leyla, tiril tiril titriyerek dinliycır ve A?tullah, bir tarafta bircok ümer:t 
:tu birkaç zat. Hiç kimse niçin topla- vekili Esat Beye çekilen telgrafa di fotoğrafçınızda aldırabilirsiniz. Yal du. Mervamn sözleri, ona tehlikenin ve rüesa bulunuyordu. J 

mldiğnun farkında değildi. Bin:oklan Vekil B. tarafından takdirkar nız resimlerin arkasında fotoğrafhane- çok büyük olduğunu iyiçe anlatmıştı. Leyla içeri girdikten sonra ayakt• 
lstaiıbuld:ı okumuş, yaşlı h:ışh adamlat bir telgrafla mukabele edildi. nin mührü bulunması lazımdır.. Onu kurtarmağa muktedir bir kimse durmus, Muaviye onu tepeden tırna't1 
ilJ, amma Istanbuldan ayrılalı seneler Ankara Türk ocağında 2 - lst.~rseniz, Be~oğlunda . Tüne~ varsa, o da l\fcrvandı. na. kad~r süzmüş, sonra durmuştu: 
olmuştu. Tabii eğlence terakkiyatım A k 

2 
CA.A) M başında Sureyya fotografhanesınde bı Leyla, ilkönce Mervanı kovm:ıy• dü - Bugün senin gösterdiğin cüretiıl 

hi~birisi ta.kip edememişti. Ortada bir .n .a~a, . -:- enemen• zim hesabımı::a da aldırabilirsiniz. Fo- şünmüş, fakat bundan hemen yoz:!eç- sebebi nedir? • 
balo JUı dönüyordu, fakat bu balo dl'- dek_ı ırtı~a hac!ıse~ı esnasınd.a to Süreyya bacak resimlerini büyük bir mi~ ve su~muştu. - Bildiğimi ve gördüğümü söyle-
nilen şey, nasıldı, ne biçim şeydi, hiçbi şehıt edılen muallim W"e zabıt mahremiyetle çekecektir. Resimleri- Mervan, J.eylfı.nm cevap ver::;emcsi mckten ibaret. 
mi kat'ieytle kestiremiyordu. lelerin- vekili ve ocaklı Kubilayın hah· ni foto Süreyyada çektirecekler bi- ni kendi lehine almış, onun yumu- _ Fakat sen aklınm ermediği §e~ 
~ ba,zılan baloyu sıra gezintis.i znn- rasmı taziz ve irticai tel'in için ze gönderecekleri ?I~üler ve _ namJ şad,ığına zahip olmu~, ona bip n •• ı.~J.la lcrc karıştık.. , 
"9fClli§lerdi. Hani kış geceleri, h:ıftada bugün scat 14 C:le Tilrkocaklan müstear yazılı zarf ~çıne fotogı·afha- şa.rak sözüne devam etmi~ti; 12.1ı.; ~h:di•- Pak·• ı,;:ı.ıı~ ... ..ı 
~ nya iki gece, her defa1S1nda bir baş merkezinde büyük bir miting neden alacakları numarayı koymaY! - Sen bana çok eziyet et tin. llt!ni söylemekten başka bir şey ynpmadnn' 
'8. adamın evinde münavebe ile topla- aktedilmiştir. Kadın, erkek, mu• unutmamalıdır. Ve bu numaranın ne çok üzdün. Fakat ben seni affeclıyo- - Sen (Ali) nin mes'ul olmadığına 
1IJlır da helva hazırlanır, kuru yemi~ allim ve zabit ve diğer SJnıflara olduğunu kendileri de bilmemelidir- rum. Çünkü toysun ve gençsin. Mchme kani misin? 
,.U, hoşça sohbet ediJip vakit geciri • ki Jer. din ne adam olduğunu bilmiyordun. - Evet. 
lir ya.. tşte öyle olacak sanmısla;dı. mensup bınlerce oca ı daha MÜSABAKAMIZ NE KADAit Onun gaddar bir katil olduğunu - O halde katilleri neden himaye 
Paka.t bu işe kadınların da miidalıale erkenden ocağın salonlarını dol- DEVAM EDECEK anlamak istemiyordun. Halbuki Onun ediyor? 
:911.J§tirak ettirilmesini akıllan bir tür durmu~tu. Müsabaka nihayeti birkaç gün için katilliğini gözlerinle görmüştün. Hen ı - Bilmem efendim. KatilJrein ooll 
~ordu. Hele ziraat bankası mü- de ilan edilecketir. Müsabıklara şimdi sana tekrat" nasihat ediyorum. R ,, nle nicin ihata ettiklerini anlıyamadını; 

!Biri. bu kan lafından fena hald"! sinir· Hazirlanan layıhalar den. habe~. v~.relim k~ gazetemize g~n- beraber ve bizimle bir ol. /n~lki onlarla uğraşmağa kudreti kA!i 
\O.işti. Eğer malmüdürü pe~ ısrar et Ankara, 2 - Yeni nüfus ve hali derılecek olçu ve resımler kabul edıle- Leyla, hala susuyordu. Mervonm değil. 
~ydi, Allah bilir ya, komite ictima şahsi ve tescil kanunları layiha· cektir. Resim çektirecek müsabıkların her sözü onu sinirlendiriyor; fakat o- - Bir takım katilleri tedibe mukie 
ma. bile gelmiyecekti. Çünkü daha~ yeni larile iskan kanunu layihasının bacak resimlerini hesabımız~ almıya nun dilini çözemiyordu. Nihayet Leyla, dir olmıyan, baŞ:malrile harbe nasıl 
erimmiş, elli yaşındaki adam, on yedi Beyoğlunda Tünel başında Süre)·ya taeyik ettiği bütün hislerini göz yaşla muktedir olabilir?.. · 
t.al{Dda güıel bir kız almıştı. hazırlıklan bitmek üzeredir. fotoğrafhanesi hazırdır. rile ifade etit. Ağladı ağladı ve Mer- - Onun da farkında değilim .. Den J 

t~imaı kaymakamın kansı açh. Bir lskAn mazbata kanununun da· Müsabaka nihayeti olarak ilan edi- van onu teskine çalışlı. ki taraf arasında sulhün mukadder ol 
t evvel yapılıp ta henüz bozul- ha evvel ikmali için çalışılmak- leeek günden sonra gönderilecek re- Onlar bu halde iken muahf ızlardaa tluğunu biliyordum. Harp ansızın ko.P. 
ondüle ıııaçlan ve keskin bakış· tadır. Maliye vekaleti yeni iskio simler kabul edilmiyeceği için güzel biri içeri girmiş: tu. Nasıl koptu? Neden koptu? 

bu kadın, bir !renk mat.!annna mazbata kanunu hakkındaki bacaklı hanımlarımızın şimdiden isti- - Emir hazretleri bu kadının huzur Buralarının bilmiyorum. , · 
r ve çatık kaşh hak.im görü- noktai nazarını bugünlerde ka· cal etmelerini rica ederiz. larına götürülmesini emir buyurdu- - Insr.n biln:.~diği bir işe kanşct 

•.avoifhlıı"'"m""u. F~at ne de olsa, mecliste kay nun layihasının hazırhğı ile meş· lNTllIAP NASIL YAPILACAI{? far demişti. mı? ' 
~varken, karısının başa geçmesi gul bulunan nüfus umum müdür· Müsabakamıza iştirak için mataha- Lcyhi. n~·ağa k:ılkarak göz1erini - Çocukluk ettim efendim karı~nıs 
jıaktan. uzağa, karşılıklı bakışl~mak lüğüne bildirecektir. mıza gönderilecek resimler her gün ga silmiş, ve mu1uıfmnı takip etrni~ti. malıydım. : 
llU'fıltile, :garip telakki edildi. zetemizde neşredilecektir. MeıTan <la onun arkasını bırakmamış _ Sen kimlerdensin? 

1'oııu§IP8ğa başladılar. Kaymakam Alt t k BlRtNCI SAFHA tı. - Emevi!~rdenim. Babam Emevt Ye 
llkiAce, balo verilecek yerin tesbit edil ay a imi Birincilerin neşri tamamlandığı za- Dışarda birkaç silahlı muhafız bek zittir . 
...... t istiyordu. Çünkü bu nokta onu Atineda J _ 6 mat}lup o!du man okuyucularımızın reylerine müra liyordu. Mervan bunlara bakarak: _ Öyle mi? " 
:,!ll~k fftal ediyordu. Belli ki, kazada ( caat edilerek en fazla rey alacak ba- - Size Iiiıum yok t Bu kadın muha Mervan onu foyit etti. Mu:ıvtyt, 
'~~ıfiçiıı .münasip bir yer bulmak cok Atioa, 2 Apo) - Dün öğle- cak resimleri ilan edilecek ve bunlar fızile birlikte huzura çıaabilir. Leylclya baktı: 
~ olo,eaktı, ~ den sonra lzmir Altay takımı da elimizdeki Avrupa müsabakaların Silahh muhafızlar bu sözleri duy- .:..... O halde sen bizim kanımızdan ol 

iomit.e azasından birçoğu balonun ile Yunanistan şampiyonu (Pana· da esas alınan ölçüye nisbet edilerek duktan sonra çekilmişler, Leyla muha duğun halde hasımlara hizmet ediyoı: 
l'&1liiz bir defaya mahsus olacağını öğ tinasikos) takımı ar,uında ilk maç gazetemiz tarafından bir ikinci tasni- fızile birlikte huzura gidebilir. sun. 
ııeıibıcıe, artık hiçbir şey anlam!lmağa yapıldı. Öğleden itibaren binlerce fe tabi tutulacaktır. Bundan sonra iyi riden takip etmişti. - Hayır efendim, ben yalnız haki 
11ejı.yarak. sus pus oldular. Şimdi an- halk, sahayı doldurmuştu. iki rey tophy~.n ve ölçüye ~~gu_n olan ba- Leyla yolda giderken kendini iyi~e kati söylemek istedim. Hadiseyi gördil 
4elıt ~ diıt kişi söylüyordu. Sahi be.. t k 'dd tli alk l d caklar musabakanın bırıncı safhasını toplam151 ve Muayiye ile karsılnşmaga ğüm gibi anlatmaktan başka. bir emel 
... hada öyle balo verilmeğe elverişli, ahım şı kebl lf ar ar!15 '!11 ~ kazanmış sayılacaklardır. hazırla::Oıştı. Mervan onu takip ediyor gütmedim 
Yoa..U-ı. sa aya çı ar ve seyırcı erı B t "fte b" • • fh · • -r&~ salonlu bir yer yoktu. Söz a- • u asnı n sonra, ırmcı sa a- du. Kendisi çok memnundu. Nıhayet Amr Leylanın imdadına yetişti: 
JaU&rdan kimi, bilmem ne efendinin selamk1laıldar. Mutat merasım ve da kazananlar içinden, birinci ve ikin- Leylayı elde ettiğine kanidi. Onun bu _Emir' dedi bu kızın tasavvuruıtd 
•- uutu ar an sonra tıert ve · · ih dil kt" · · ' ...amı '>gece için tahliye ettirip baloyu • • cı ınt ap e ece ır. rn111ıu11111111111uı1111110111nnınııın11ıuıınuın11nrınmıııııını11111ııııımıı•ınınnuınınm11nı af ediniz. Onun fena bir niyetle harek~ 
w...ı.· wrmeyi teklif etti. Kimi kahve. çetın bır maç başladı. Daha 1KINC1 VE NtHAl SAFHA lar tarafından gönderBen öküleri uy t d·-· . 1 G lik to., "'~ • • . . . · . c me ıgmı an ıyorum. enç ve ;,. 
ledeabirini.n bu hususta daha müsait oyunun bıdayetınde Yunan ta· Müsabakamızın birinci safhasında mazsa bu gıbilerı müsabakadan hanç Juk yüzünden bir şeydir yaptı. Size ya. 
~ ileri siifödü. Hem kahvenin o lamının faikiyeti göze çarpıyordu. kazanan müsabıklar içinden ayrıca bir addedileceklerdir. J,ıs;an onun kusuruna b~kmamaL..iır. 
~cak peykeleri vardı. Kazann eş- Neticede Yunan takımı Altayı birinci ve bir ikinci intiha petmek la- Müsabakanın nihai kıymetini .tc~~i1 ~Leyla, bu ~özlerden sinirlendi. Fil' 
... da.u. olan belediye reisi de, bu ve- bire karıı a,tı golle yendi. ~ zım geliyor. Bu da şu suretle yapıla· eden bu kon,trol~an sonra şc~nmızm kat hissiyatını zaptederek sust~. Mel'" 
.O. .ile ~onağını methederek. balonun takım sahadan dışarı çıkarken caktr~: • .. ~~nı?mış tan atkarlarmm. t.eş~ıl e~e~e- van da LeyJaya şefaat etmek istiyer~ 
~IUlihülkerim bendehanesinde) ve- tiddetle alkışlanmışlardır. Akşam Bıri~cı ~~fhad~ ~~azana~. ~.usab~- g~ .bır h~:rct t.arafın~an bmncı ve ikın- yerinden kalkmış, Muaviyenin yamst:ı 

rica etti. y f d • Al Iann bıze gonderdıgı bacak olçulerinın cılık tayın edılecektın yaklasmış ve kulağına fısıldamıstı. 
am: unan ıpor • e era~!onı, ta.y hakikate yakı nolup olmadığını kont- MÜSABAKAMIZIN l\IOKAFATLARI ' n; luzı bana bıraknız. Onunla bell 

.,, Bayır, hayır.. Olmaz, di1:•ordu.f takımı şerefıne mukellef hır ol edebilmek iırin davet edilecekleri ı l\ıu··sab"kaya istirak ede::ı k ik d · B ..... " · f t d. T · k y . ~ - ..... . ~ ·onuşur ve onu na e enm. en o •• ~ 
lf•Jaa,ae, ne kahve, ne de hususi bir ev.. zıya .e • ver 1 ve ür • .onan kontrol heyetini teşkil edecek hanım hanım efendilerin ilk safhada en çok/eskiden beri tanrım. Onun halindell 

'1e daha umumt, daha müzeyyen, da I atlebzmınd~n bah!s hararetli nu- fendilerin hususi bir yerde isimlerini rey almış yirmi beşine. şüpheye mahal yoktur. Ben ondan bit 
·alllte§enı bir ealon lüzım. Tabii sa ( tuklar taatı _eyledı. müsabaka günü .. ilan ede~eğiz yalnız 2 - Nihai birinci. v~ i~incil!ğ! k~~~: ı çok şeyler öğrenebilirim. Çünkü kendi 

Jıılıka~ lüks l!mbası asılacak .• yer 1 itizar hanımlardan murekekp bır heyet ba- nacak hanımlarla bırıncı ve ıkıncılıgı si Aliyi nasrada görmüş ve onun evlO 
fPUanıp danısedilmesi mümkiin bir cak ölçülerini yeni baştan alacak ve takip edecek yirmi beş hanım efendi- de kalmıştır. 

getirilecek. .. Daha •ııra, n~ bile •Sonra" roman tefrikamız mün• gönderdikleri ölçülerle mukayese ede- ye. Mervan, bu sözleri söyledikten. so• 
hfltesl olacak, istirahat salonu, deri~abmızın • çoklu~na mebni cektir. . Vereceğimiz kıymettar hediye ve ha ra geri ~ekilmiş ve Muaviye emretmi,-

-~,,,...,,UU,= • filan.. falan.. bugun dercedılemedı. Okuyucu• Kontrol heyetinin bızeı \'ereceği Ul- tıraları yakında sütunlarımızda oku- ti; 
(dcvru ı: yann), larımızdaıa izür dileriz. . s« raporları müsabakaya dahil olan- yocaksım:z;. 



-~---------~-~~---~~~~~~~~~~~c~~~~~~~~~~~~~~s-V~IT3~~~ı~ı -

Bafvekıl;mızın 
meclıstekı mühım 

nutukları 

Kaaın/arın güzelliği bahsinde bır iddıa .. 

Bir kadının güzel olup olmadıgını 
kim anlar! 

Çok 
erkekler 

l . h · sı·ne göı·e tanınmıf bır lngı ız mu arııre 
defi/ .yalnız ve yıne .kaaın.ar 

Üstat şu kesri indir ! 
Ağaoğlu A!ımct Bey, fırkası intihar 

edince muhalefete d2miş ki: 
"- Biz inandılt, ~·z inanmadınız. 

Diz inandığımızın c:!z:ı:unı, siz inanma 
dığınızın mült:\fatım görüyorsunuz. 

Tarihte tek bir iman \'ardır ki mil 
:ninlerine hüsran ve münkirlerine lllL• 

adet temin etti. Hu iman serbest dm· 
• huriyet imamdır . ., 
: Bu ne fario;;i ~özler ••. Aman üstat şu 

f keseri yere indir artık. Serbest fırı.. 
mn imam dünyanın yegime meselesi i· 

. ' mış .• 
* * • 



- 6 - V AKIT 3 Kanunsani 1931 

.. ın-- A~m~füı.m~~ç~t ~ 
'a711 

Faliat birkaç gün sonra ev sahib&i 
gene ayni mevzua dündü ve bu sefer 
dedi ld: 

- Madam Roza muhakkak senden 
bir cevap istiyor. lki güne kadar gi
diyorlar. Laf aramızda, sen de onuıı 
hoşuna gitmişsin. Bu işi kaçırma. 

Cevap vermek müşkülatından ziya· 
de Editin iki güne kadar gidecek olu· 
şu canımı sıkmıştı. Yerilecek cevabım 
muhakkak surette (hayır) olacaktı. 

Çünkü, ben, kendimde, kanunun ko
ca diye tarif ettiği insan kabiliyetle
rini görmüyorum. Eğer ben evlene
cek olsam muhakkak surette ya kanm 
ya ben, birimizden biri betbaht olur. 
Bu tehlikeye girmektense (aşk) deni
len geçici evlenmelerin kısa fakat dai· 
ma ve sade işin tatlı tarafını kendisin 
de toplıyan vaziyetlerini tercih ederim. 

Yemekten maksat sadece kann do-
Y1Jrntaksa her gün ekmek yemek ne- Edit 
mize yetişmez. Nadide yemekleri, pa- Ed't be · d a geleceğini söylü-
h 1 . 1 • hl tt 'd . ı mm o am a r yemış en zc ara ıran. mı emı- S t lt d 

· b 1 w d . d .1 yor. aa a ı a. 
zın oş ugun nn zıya e zaı rnmızm _ E ·d k ta çıkacağız? 
bir ihtiyacı değil midir. O halde (iz- .' ~n açO b'll 
d. • k 'd - "\:edıde. tomo ı e on 
ıvaca nazaran aş , mı eye nazaran . . 

zaika gibidir.) Diyebiliriz. işte benim da rıhtıma gıderız. 
dü~turum. - Peki. 

Dunu ihlAI ettiğim dakikada ya Editin odama gelmesini lstemiyo-
Editi yahut ta kendimi mahkum etmiR nım. Hayır, onun, gideceği sabah, git· 
oluyordum. -f:mı?zden bir saat evel hana gelmesini 

Halbuki Editi ne ı~adar se\iyorsam 'stemiyorum. Bunu hotl.umhğımdan 
onu kendime o kadar tercih edemiyor~ iste~i:o.r~m: m~hil.ir, he~ld ~ir da
dum. Doğrusu bu. Fakat... Edit iki ha bırıbırımızi gormıyeceğız, "lie o za
gün sonra gidiyor. Ne yapayım? ifa- man, Edit arnsmı. hatırlıyacak: . 
rar Yeremedim, n her şeyi hudi~atu -.:. Evet, diyecek, bir gün tstanbul
ter' ettim. dan aynhrkcn bir macera geçirmiş-

r; '"si t:P,iln iç:n, rldit, son bir def2 tim. Acı:ı.b:ı i~rni de ne idi onun? 
01:::.1"''•, haber ve yalnız gezmemizi is Belhi de bunu hatırladığı zamanlar 
ten·i ,. ti. saçlnrr .ağırmış olacak. 

~:ırayburnuna pttik. Tenha idi. llalhuki ben ona bu hatırayı ver-
o-ı::. Deniz kenarına oturdul. mck istemiyorum. Bu işte, o benden 

31Kanunusani 1931 de içtima edecek olan 
Türkiye İş Bankası alelade heyeti umumiye 

içtimaına davet 
. 

Türkiye Is bankası meclisi idaresinden: 
' 

Nizamname( esasimizin Krık beşinci maddesine 
tevfikan Hissedoran heyeti umumiyesi 31 kanunu
sani 1931 cumarteıl Qünü saat on beşte AnkArada 
bankanın merkezi idaresinde içtimA edeceginden 
hissedaranı kiram1n muayyen QÜn ve saatte bu 
içtimada hazır bulunmaları rica o unur. 

Nizamnamei esasinin kırk dokuzuncu maddesi 
mucibince f1erek asaleten Qerek vekaleten elli his~ 
seye malik olan hisscdaran heyeti umumiyeye iş
tirak edebilir. 
Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve sahibi rey 
olmaları IAzımdır.Hissedaran hamil oldukları his• 
se senetlerinin miktar ve numaralarını mübeyyln 
bir ceiveli ve mczkôr nizamnamenin ellinci mad• 
desi hükmüne tabaan hissedarandan birini tevkil 
suretile heyeti umumiycye iştirak eyleyecek olan• 
lar dahi mevzuubahis cetvelden batka merkez 
idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekiletna• 
·meyi yevmi içtimadan bir hafta evel şubelerimize 
tevdi eyliyeceklerdir. 

Ruznameı müzakerat ayrıca ilan edilecektir 
.•• · ·~ J 1- , •• ;..·~ • .... . ' •• ,' • \. - ; • ~ \ -= ' 

ı tanbulun pc · nndir sünuüli hnva- (almış) olacaktı. Ben istiyoı·dum ki 
la ı.-ıdan biri idi. Karşr sahil, bir ~·a onu, istclliği, (nlmak) istediği için red 
hudi karısının gıcır gıcır temizlediği dedeyim, ve reddedilmiş bir kadın hır 
1;:r canun hemen ötesinde imiş kadar çınııı;iıe daima, daima hatırlasın. nrken enerındeki mumun söndüğü an- Bir cür'et karlık bu parayı çekmişlerdir. _J 
yn:.ın gürünüyor. B~ğazdan inen şirl . ~elki siz ~una ~isle~n (Pe~·ersite) da duyduktan heyecanı duyuyorduk. Ancak dayinler hükumetin pı· 
ket vapurları,. lıncalanndan duman Si dıyeceksinız. ~asıl ıstersenız. Al·u~larımız biribirini kucaklamıştı. Dalnler kendı hakltrı olmayan demiryolları tamirab için, Ol' 
ç•:.arm:ıdan akıntı ile beraber bircı· Görüyorum ki o glinün hatıra~, Etimiz sanki oradan kaynaşıyordu. bir pereyı elmıtlarl manlı bankasına dayinler eaıriO' 
1 ~··:ıl gibi kn.yıy~rla~: Mclanl.oHk, gn radan bu ka?ar zaman geçtiği halde el Aşağıdan kapı açıldı ve madam. Roza- emaneten tevdi ettig~ i S kO,IJI 
• melankolik lıır gun ·ıı Dün ak•am rıkan refiklerimiz- • 
• · an sı nmcmış. nın sesi duyuldu: -:t "' milyon TUrk altınından takıitil' 

~ditle birbirimize bal\madan seyre O gün sular kararana kadar Saray· _ Ed't ld' .1 den birisine Ankaradan ge!en ıf 
diyorduk. Susuyor. Susuyorum. · Ue burnund:ı oturduk. Sonra ihtfr:ısh bir 

1 
ge ı mı bir tel<'raf, dainlerin son takıiti mütebaki eksiğini tamamladl 

. ı k b' bi .1 d" Hizmetçi cevap verdi: o l d nızden karpuz kokusu yülı:seliyor. Te· gece geçirmiş iki aşr ıta sı e eve on temamen aldıklarını bildirmekte- ar ır. 
miz ve serin bojaz havası lrnnımı~ dük. , - Yukarda kapıda bekllyor. B Dayinler bu suretle biz .,et' 

dir. u habere inanmak doğru 
kamçılıyor. Oturduğumuz yerde yo Anne 1 sokağa çılcmış. anahtan da Madam Roza merdivenleri çıkıtı1,ta mediğimiz halde son taksiti ti' 
ruJuyoruz, uykumuz geliyor. Editin yanına almıştı. Edft: başladı. O esnada Edit bana sokuldu, ise dainler akla sığmaz bir cür'- mamen almış bulunuyorlar. 
başı önüne eğildi. Halsizliğinden, I\:ı· - I{aridor pek loş, dedi, korkarım. kurumuş ve titriycn dudaklarile ağzı- etkarlık neticesi bu işe muvaf- Hükumet bu vaziyet karşııdl' 
radeniz t~.rnfını s~dece rnUphcm bir annem gelene kadar bekler misin? mı buldu: fak olmu~lardır. ditı 
fpretle gozıerile gosterdi: Hakikaten ortalık loştu. Beyoğlu _ Yarına_ Bu telgraf ıudur: da keyfiyeti protesto etmekte./ 

- Yarın snbah saat sekizde vapur C\'lerinin sofaları esasen her zaman a- (Bit Ankara, 2 - Hükümet Os- Sıtılık mı arızalar 
kalkacak. ~~lecelt misin ? laca karnnhktır. Akşam üstü tabii da --1D111Uıatıııoıııııınn .. -11mmımnmıııı1111ıınmııım:~?ıırnımnı manlı borçlarının tesviyesi için Sultanhamammda yekdiğerio' 

--: Gele~~gı~. • . ha karanlıktır. Elektrikler de ya~ma- B~! kttt! Prr k slr.tmE'sınt'a Osmanlı bankasına borç taksi· bitişik mühim bir irat getire' 
Böyle soyluyosım ama gıtmıyece· mıştı. Kapıları koridora n~ılan öteki · t 

ğim. Her ayrılık beni sarsar, böyle ha odalardan hiç ses gelmiyordu. Bu akşam komik Şevki D. temsilleri tinin üçte birini yatırmı~lı. Ha- 47,49,51 numaralı üç adet 111 
arJnnırsam. Öylece elele, merdiven başında bek- dr:ım kump:ınyası birlil, te ilk büyük tem· miller son zamanlara kadar tak- ğazadaki hissemizi acele sa~ 

Ant olur ,.e gör~ezse~, avunurum. ledik. Birbirimizin. ~efesl:rini duyu. sil, ( Uleli :angın yerleri) hııkikt facia s:t tamam olmadığı içi~ l:u pa- cağımızdan. almak .~rzu .edenle,;; 
- Ben sabah gelır senı altıda uyan yorduk. Yaramaz ıkı çocugun tavan 3 perde. ( l\adın mı? Kisrak mı?) ko- rayı almıyorlardı. Daınler son çarııyı kebırde kurkcülerde 1 

dırınm. Olur mu? arasında csli.i eşyaları gizlice karıştı- medi J perde, nryete, dan5. ~ünlerde Osmanlı bankasından numaralı ma{!aı:ava müracaatla~ 

-----·-··------------------------------------------------------------------, "Vak,,tın Telrıka!ı: 4:1 b~yük oteli alacağım ,.e karına ,·erece sa su adeta ağırlığınca altına tedarik na kanit.li. Zaten o Parkere tahsi,;-' 
ğim. tdilcbiliyordu. dilmiş kadın değildi ki... Astonuıı ıJ 

,, .. ,, ,,"., rısı idi. As ton öldüğü için şimdi ıJ 

Parker ve eşya.oıı deveye yükletildi. Parker, Kulgardiye bir cuma sa- ma~en serbest b~lunuy?rdu •. ·d~;ı f1 
Abdullahın da ayağı iyile.,mişti. Bir babı vasıl oldu. Kompartımandan in· Parke~e. uğ'Ur g.etı~memış mı) 1 

Y P t r Btl kervan oldular ve yola çıktılar. . di eşyalarını da arkası sıra indirdiler. ona kafı gclmelıydı. tıl-' 
zanı e e o B d ltı t b 1 d kta Se,·gilisi ile kararlaştırmış ..ı 

iyi bakılmasını rica edirnrı kendileri- Yağmur çöle ilk baharın tazeliğini u meyan a a n or a arı a a r- p 1. K 1 d' . 11 1 e:t o ,. 
• J'ğ' · · ı d'l' • t b' 1 1 . · t ar .. er, u gar ı)e ge r ge m ~ 

- Nereden bulalım? 
- De,·cnin üstünde idi. ne bol bol mükafat ,·ereceğini söylü· ve genç ı ını \'ermış, o cızgın hava bi· ma e ı ıp, ıs a.'lyon ın erce uşı ara- .· t k d k A ikalı 

1 d - · · ı f d h d·ı . t' 11 k men evı er e ece , ve mer tJ Pnrker bu sözJcri söyledikten son- yordu. e cgı§mışt. rn nn mu nsara e ı mı' ı. er es T• .. .. .,.. 

ra fokrar bayıldı. Çnresiz irlerf nden biri şehire döne- l\laarnafih yine hayli zahmet eekti- Parkeri görmek merakında idi. Bfıtün buluşacak. .Knnscye gorunmede~U" 
• • :r l y ıı l.ı • • - • • raberce ~hırden hatta A vustu• .. · .-

lkı ndam deveye koştular. Cimmi o- cek ve bir başka de\'e ile Parkerin nak· er. o arını utmak ıçın epey uğl'aş- şchır onunla konuşmak ıstfyoı·du. d k 11 d A 'kal 0 ,~ d 'd' G" 1 · b' b' . . tılar . . . an çı acn t ar ı. merı ı on .,. 
~ .a ı ı. oz erı .. sa ıt ır noUaya dı· li için lüzım olan şeyleri alacaktı. Fa • Parkcr trenden ıner mmez Amerı- de bekliyordu. UsuJcacık dışarı e_.. 
kıh, a zı açık oylccc doruyordu .. Öl kat bundan e\'el bir başka ~ey yapmak - 22 - kalının bulunmasını istedi Sonra evi F l ·ı· · · i cS .-
m t Art k h' bf" " • :.. · · a mt sevgı ısının e' ne varın -• 
uş u. 1 

• ona ıç • §C}' yapamaz lazımdır. Cimmiyi defnettiler. Yeni bir altın madeninin keşfedil· ne gitti. istasyondaki kalabalık arka· l"b . b" ... 
1
_ b' 

1 1 
b 

11 
ta afıııd" 

]ardı ,, u cnın UJ u, ır ı::ı a a ı c r 1,ıı ,' . . . . " ,, diği haberi hütün Kulgardi halkını he sr sıra geliyordu. O dakikada bu bin· kusatılmıs olduğunu gördü. naıı 
Şımdı yapılacak ış Parkcrı nahlet· Giden adamın geri dönmesi tamam 5 yecar.a düşürmü~tü. Şehir bir hafta- lerce kişi ayni şeyi arzu ediyorlar, ay- >:.; :.: • 

1 
- # 

mekten ibaretti Fakat bunu kolay ko- .. .. .. .. • (1 arlter gcldı.) diye bagrrddar. _1 

] b 
. · 

11 
. ,y 

1 
gun surdu. Aradan geçen beş gun Par danberi emsalsiz bir sevinç içinde idi. nl şey için Allahn yalvarıyorlardı. 

1 
d A 'kal 

1 
di bu1' "' 

ay eceremıycee [ erdı. ı an arında J· · b' k d' 1 • • k~ . ilsmı a merı - ı, ıay ça -' 
. . .erın ıraz en me ge mesıne ım an Herkes bu madenin yerini öğrenmek - Şu Parker madenın yerini söyh· > • • • • • 1 ııU'.,. 

yalnız hır de,·e vardr. Parken onunln bırakmıştı. Yola çıkmadan evel halas- . . .. ., l aıkcr senı belth)or dıye ses c 
taşırlarsa kendileri yaya kalacaklar- kıirlarına rica etti: istıyor, herkes ona daır lrnnuşuyordu. meden olmeseydı.. lardı. f1I'. 
dı. Kosova olmasa idi belki kazazc·ı _ 1\e olur, beni Cimminin mezarı- Arabalar, develer, eşyalar hazırdı. ,."" Kapı açılmıyordu. Nerede idi, p 
denin devesinden de is tifade edebilir- na götürün! B.u g~n habe~ .alı~sa hug.ün büti~ j~ E\·eJin, Parkerin geldiği hnberini d:ım'! Niçin içcrde saklanıyordıI• J 
)er, böylece bu mü"kül ortadan kal-1 Götürdüler. Parker mezarın iize.ri: hır goçede~el.t~: ~ alnız ~ulgardı hal· duyduğu zaman eşyalarını toplamak J zama~cla bu soğuk şa!mya Jüzurıı 
kardı. Fakat hayvan krmıldayamıyor· ne bir torba altın tozu koydu. Ellerını kı mı? Şehır butun garbı Avusturalya ,.c p:ılı:et yapmakla meşgul olu:ror<lu. mı idı? ti 
du. Yükünü boşalttıiar. Ayağr iyileş- göke kaldırdı: dan gelen halkla tıklım tıklım dolmuş· Kararını vermişti. Ne yapacağını bi- Nihnyet baktı!ar ki olmıyacsle. -" 
miye yüz tutmu!oitu. Tekrar pnnsumnn - Cimmi diye bağırdı... Sesimi işi- tu. Otellerde yer kalmamış, gelenlcı· liyordu. Sevcliği adamla bu işe d.lir kısmı kapıyı, uir },ısım pencerelet1 
yaptılar ve olduğu ;-..:.rc!e istlrahata tiyor musun? Yemin ederim senin his· sokaklarda yatmağa mechur kalmışlar uzun uz;·n konuşmuşlardı. Hiç b;r lanwğa başladılar. 
terkettiler. Parker bu sırada devesine seni alıkoyacağım. onunla Albp.nideki dL Her şeyin fiati yükselmişti. Dilhas,haks:zhk, hiç biı' fenalık yapmadığı· (Bitmedi) 
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Sehlik ve müritlik 

Üst tarafı l inci sayıfamızda 
en: işte bunlar gibi nakşibendi tarikatı 

da tamamen siyasi maksatlar ile ku
rulmuş dini teşkilattan başka bir şey 
değildir. Hatta denebilir ki en bUyük 
reisleri türk (Buharalı Bahaettin nak-

~~ent) olan bu tarikat Türkiyede şi- Beyoğlunda Taksim civarında Kocatepe mahallesinde ~eridiye· 
ihğe karşı uyanmış bir aksUiarneldir. de bilezik sokağında kısmen münhedim 29 numaralı fırın ıle fev· 
Şiilik hareketleri karşısında (Sünnili- kindeki odaların temel tatları hariç olmak üzere enkazı 4/1/ 9Jl ta· 
ği) muhafaza etmek maksadile teessüs rihine müsadif pazar günü saat ' 1 de mahallen bilmüzayede satı·. 
etmiştir. lacaktır. Taliplerin mahalli satış komisyonuna müracaat eylemelerı. Fakat müruru zaman ile ilk hedef-

Satılık Enkaz 

leri tabii değişmiş, bilahare diğer ta
rikatlara mensup şeyhler gibi nakşi-
bent şeyhleri de dini bir nevi ticaret 
vasıtası haline getfrmişlerdir. Bu ti
caret vasıtasını isti rnar etmek için 
guya fslAmiyet esaslannr muhafaza 
etmek gayesile teşekkül eden bu tek
keler islamiyet ile kabili telif olmıyıın 
bir takım usullrei tnrikatm erkanü e
sası olarak kabul etmişlerdir. 
İslamiyete rnünafi olan şeylere ge

lince, bunlardan başlıcası tekke teşki
Jltının esasıdır. Müslümanlıkta hiris
tiynnlarda oldu'Yu gibi dint te~kilıit 
Yoktur. Bilfarz hıristivanlarda ne 
kadar ortodoks kilisesi ,.~rsa bunla
nn hep~i (Fener) kilisesine tabidir. A
ralarında idareten inzıbat yardır. 
Muhtelif ortodoı.s kiliselerine intihap 
edilecek papaslan (I<"'ener) patriki ta
)in eder. Katolik kiliseleri de )ine 
böylc müte elsil bir teşkilat halinde
dir. Hepsi de (Vatilmn) a tabidir. 

El·el emirde şeyhlerin ,.e tekelerin 
yaptıb şey sadece hıri"tiyanlığa malı 
sus olan bu nevi dini tc'?!.ili". t esasını 
müslürnanlığa ithal etmiş olmalarıdır. 
Binaenaleyh memleketin her zümre
sinde muayyen bir tnrikata mensup ne 
kadar tekke ''arsa h~nfo.rın h p~i bir 
merkeze ve bir rei e ttıbi olurlar. o 
merkezden ,.e o reisten emir alarak ha
re~ct edcı·Jer. Her yerde müritler ş~yh 
lenı~ln ellerine tamamen teslimi nefset 
miş lnsanlaı·d::ın ibaret oldu· u için tcL 
ke teşkiJatlnnna dahil olan insanlar 
kol::ıyca siyasi mal.satlnra alet ctlilcbi
Jirlcr. 

[Usc ;:-afı birinci s:ı)ıfamıcb] 
takımın bu sene de nazarı dik
~~tı ~alip bir varlık göslerece· 
gıne ışaret ediyor. Dün birinci 
lt.ümeye ilcinciden birincilik dc
recesile geçen Anadolu karıı:::ı-
sında b-t.. " . ' u un oyun devamınca 
ıdaıne ettirdiği foikiyet buna 
delildir. 

Son oyun Galatasaray]a Vefa 
arasında oynandı. Yağmur daha 
~e\>arnlı ve hızlı bir surette ya
gıy.o~du. Snhacln ilk maçların 
tesıde büsbütün bozu'muş büs
hü!ür:ı cıvık bir hal o!muş .. 

ı-ler iki takım da değişik kad
to.<:ır]a çıktılar. Bilhassa Galata
saray dün de yeni bir haf hattı 
o~nattı. Hüseyin, Mithat ve Şa
kırden mürekkep. Nihat gt:ne 
müdafi oynıyor. 

Oyunun Hk anlarmda Vefa 
muvaffahiyetli ve ümitbahs bir 
oyun oynuyor. Galatasaray mü· 
dafasınn kadar uzanan hücum:nr 
seyrediyoruı. Bu sırada Galat • 

~~rayda kendini toparlıyamıyan 
•
1
r oyun oynuyor. Vefa muha· 

cıınleri bundan çok güzel istifade 
ederek ilk golü yaph!ar. Bu gol 
oyunun ilk go:ü olduğu gibi 

~Ynı zamanda bu seneki likmaç-
arında Vefanın rakip kaleye 
Yaptığı ilk sayıdır da .. 
k Vefa talumları onuncu - dnki

ada Yaptığı bir sayıdan sonra 
muvaffak oyunu devam ettire
med· · 1 ıae de Galatasaray da iyi 
oynuyamıyor. 

Ve müsabaka çamur deryası 
içinde bntaçıka tatsız bir şekilde 

devam ediyor. Maamafih Sarı·Kır
mızılalnr fena oynamalarına rar-
nı~n ~a.rşı taraf birşey yapam:
dıgı ıçın iki fırsatten istifade 
ederek beraberlik sayısını ve 
arkasından galibiyet sayısını kay
bettiler. 

ikinci devrede Galatasaray 

1 - Motörler için 20 gün 
ton benzin satın alınacaktır. 

2 - Alınacak benzin, + 15 derecede 725· 730 ıikleti izafi· 
yede olacaktır. 

3 - Şartname sureti musaddakları Ankara'da levazım mü· 
dürlüğünden ve blaobul'da muhafaza müdürlüğünden alınacaktı~: 

4 - ihale, 931 seneıi ıkinci kanunun 22 ci perşembe günu 
saat 15 tı:o gUmrükler muhafaza müdürlüğündedir. 

5 - isteklilerin, şartnamesini alarak bu işle aUlkadarların ?a 
meşgalelerini gösteren ticaret odasınca kayıtlı ve şerikseler şır
ket vesaikini veya bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde veka· 
letna:ne ve % 7 ,S muvakkat güvenme - teminat • larile beraber 
belli gün ve saatte müdüriyette bulunmaları. 

,, 
mu--n ul maad· 

d·srğinden: 
Bursa vilaveti c?ahilinde Gemlik kazasında Ağılkaya lcöyUnde 

harittsmda i~aret olunan mermer ocağı murabbaın merkezi olmak 
üzere bir dıl'ı hakiki şimal ve cenup ve diğer dıl'ı şark ~e 
garp istikametinde ve her biri 800 metre tulünde murabbafişşekıl 
691 eski <!önüm hali arazide vaki mermer ocağı atideki şerait 
dairesinde müzayideye konulmuştur. 

1 - ihale müddeti 24 senedir. 

2 - Tcş ccakları nizcmnamesinin 17 ci maddesi milcibince 9o5 
ten ıışağı olmamak tizere en ziyade resmi nisbi itasını ve 
senevi 300 metre mikabı veya 9000 metre murabbaı mamul 
mermer ihraç ve sevkedilllııtek ve taahhüt olunan resme ihraç ve 
imal olunacak taş miktar.~:f .nazaran d.un resmi nisbi ita edildiği 
halde noksanı emanet akçasmdan ikmal olundc<ik ve bu sebeple 
noksan kalan mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derh~l 
ikmal edilecek ve aksi takdirde mukavelename hemen fesb edı
lerek ocak yeniden müzayedeye konulacaktır. 

3 - RusumU nisbiye mermerin hini imrarında ve rUsumll nıü
kcrre dahi mznmın tayin eylediği miktar Uzerinden her sene 
iptidasında tt!diyc edilecektir. 

4 - Resmi nisbi ve mukarrerin ylizde altısı nisbetiode teç· 
hizat tertibi tediye edilecektir. 

5 - Mültezim taş ocakları nizamnamesile olbapta tanzim ve 
faati olunacak mukavele ahkamına ve Türkiye cümhuriyetinin 
mer'i ve müstakbel kanunlarına tabi olacaktir. 

6 - Bey!erinin kabuli için talip olacaklar tarafından evvel 
emirde 1250 liraya nakten veyahut milli bankalardan birinin ke
falet mektubu teslim edilecek ve mfizayededen kefiyet edenlerin 
emanet akçesi derhal iade kılınar.ak ve ihale tarihinden itibaren 
bir mah zarfında mukaveleyi imza Ye ocağı tesellüm etmiyen 
talibin emanet akçesi irat kayt olunacaktır. 

7 - Iıbu mü2ayideden dolayı 15-2-931 tarihine musadif 
pazar günü saat on beşe kadar peykabul o!unarak ihalesi mu
vafık görüldüğU halde bir hafta rnfiddetle talika çıkarılarak 
yüzde b\rden aşağı olmamak şattile zam kabul olunacak ve talik 
müddetinin hitam1nda ihalei kat'iye icra kılınacaktır. 

8 - Taliplerin Ankarada iktisat vekaleti maadin umum mü· 
dürlüğüne veya Bursa vilayetine müracaaUan lazımdır. 

üte cim aran yor 
Türkıye Sanayi ve l\1aadın Bankası Un1un1 

~iüdürlüğiinden: 
lmtihnl:ı B:ınknmıza Almanca ve Fr:ın~ızcadan Türkçeye 'e Türkçeden 

mezkör li~anlara teı cüme~ c muktedir bir mütercim nlınacnktır. Maa~ı l 50 liradır. 
lmtih:ın 10- 1-931 tarih"nde icra cdilecekt'r. Talio olanlıınn vesikalarını 'c nüfus 
tezkerelerini yanlanna alarak 8- ı _ 193! akı:amına kadar memurin müdürlüğiımüze .. . ~ 
mur:ıca:ıt ctme!cn. 

daha faik çalışıyor. 
- = 

Mütekabil 
hücumların üçte ikisini yapıyor 
ve lrnlenin öni.:ne inince boş 
durmıyor. Bir def asında kaleci· 

nin dışarı çılcmış olmasından is

tifade ederek üçüncü sayıyı yap· 
tılar. Sonra hücum hattının en 

iyi oynıyan oyuncusu Kemal 
Faruki son dakikalara doğru 
soldan gelen topu mahirane bir 

darbe ile içeri sokarak Galata
sarayın sonuncu ve dördüncü 

sayısını da yaptı. Oyun bu neti
ce ile bitti. 

ikinci künıede 
Kadıköyünde Fener Stadında 

yapılan ikinci küme maçlarına 

dün devam edilmiş ve Beylerbe· 
yi ile Topkapı nrasındaki müs~
baka garip bir cereyan takıp 
ettikten sonra T opkapının gali· 
birelil~ nihayetlenmiştir. Oyunun 
ilk devresinde Beylerbeyi bakim 
bir oyunla rakibine sıfıra kartı 

üç sayı yapmış, fakat ikinci dev· 
rede Topkapı hakimiyeti ele 
alarak arka arkaya altı tane gol 
yapıp oyunu 3-6 galebesile bi
itrmi§tir. 
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• d l a ı 
Ed · ı 111 uaili111 nı ek t c h İ 111 u-~ ırne -ız 

dirl!g'"'iı1dt ıı: 
salonu içir. mevcut nürr.t·ncsi veçhi!":! 

Mektebimiz konferans mahalline vaz'ı 24 - l 2 - 93J 
25~ . 300 .a.det san~Ôly:n imr:~dd:tle a'eni münalrngay:ı konu( .. 
tarıhındeo ıtıbaren g . .. k ·· ere he··rrjj 1 

T l. 1 . t Ye nümune} ı aormc ı z ''-' mu~tur. a ıp erın şar name . . ."'. d 150 liralı< te• 
mektep id:ıresine ve mi;nakasaya ı~t~rak. ıçın .~ .. 1 12 1-9"1 
minat mnkbuz veya mektuplarını hamı!e? ıh al~ ~~~u o_ an. - : .• 

. .. .. t 1 ı:: t Edirne Maarıf emınlıgı daırcsındc ml.L pazartesı gunu saa ;1 e 
eiıketkl komisyona mi.iracaalları i'an_ o~u~u_r_. _________ o_, 

Tamirat a asa n 
-· ' . . Istanbul Ziraat nıel~tebi ınuc11r1ye .. 

tiı1deı1: 
Bedeli keşfi 9085 lira 15 kuruştan ibaret o~an Ha~kalı'~'l 

kain Istanbul ziraat mektebi binasının tamiratı olbnpt~~ı keşı.:· 
name ve .şartnamesi mucibince 14 ·kanunusani 931 tarıbıne mu· 
sadif çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üze_r~ k.~palı zarf 
usulde münakasaya konulmuştur. Tal"p!erin şeraıtı mun~kasayı 
anlamak için hergünve mi:m:lrnsaya işlirak için d~ yev~ı mez
kürda Defterdar! k bin2sında müecssesatı iktısadıye mubayacı.t 

komisyonuna müracaatları. 

'" Istanbul Nafia B smu--· 
hendisliğin ~e • 

o 

1 - Kirazdere ocağından taş ihracı 
2 - Ömerli » » » • 

3 - Kirazdere ocağından taşın mahalli ameliyata naklı 
4 - Ömerli » » » » » 

5 - Tatın kırılması ( 6 santimden küçilk) .. 
Eski şose sathının ihzarı, hendek banket tı:ımır_ı, 

kumun depolardan nakliyle fer ti, kırma taş ferşı: 
Alemdar kısmında 
Ömerli » 

6 - Silindir ~eşidesi 
Blokaj .tamiratı 

7 - Samandıra ve Onıerli derelerinden kumun ihraç 
ve nakli 

8 - lmalAtı sınaiye tamiratı 

Alemdar - OmerJi tarikında: 

193 M 3 
91 » 

510 )) 
gl )) 

708 » 

1382 M T 
1743 )) 
3439 M 3 
• 300 » 

155 ), 
847 

Liralık 

Balada muharrer 8 kalem ihzarat nakliyat ve inşaat şar.tnamf'sl 
mucibince avrı ayrı pazarlık suretile yapılaca~~ndan. t~~l~p olan
ların 5·1-931 tarihinde saat 14 te Nafia Başmuhendıslıgme mü• 
racaatları ilin olunur. 

M. M. V. Satın alma ilan•ı.n 

3 K. O. s. AL. Komisyonundan: 
l\ırklarcli 'e B:ıbaeski kıtal ihtiyacı için .şağıda cins 'c mıktar.ları 'c munakıısa 
. .. ı ı . zıh mckOlat kap:ılı zarrtJ munnk:ıs .. ) n konulmu\'ıur. ~cklı H ~un \C saat er )ll 

1 
J; • 

f ·· k i<tivenlerin herglin ı'\ğledrn e\' c omısyonurnul.a ~artna~c e' sa ları.nıl gkor:;mek ~ arzu edenlerin Kırklnrelinde fırka satın a'ma 
\'e munakıı'iaya ışı ra 

komiwonunn müracaııtları. 
Mahalli Cinsi l\lıktıırı münakasa şekli 

1apalı zarf 
Tarıhi Gun saat 

Kırklareli nısfı arpa nıs- 455000 
fı ) u14f \"C k:i-

14-1-931 Çarşamba JO 

Babaeski 
l\ırklareli 

milrn arpa 
aynidir 
Kuru ot 

225000 
406000 

kapalı ıorf 

kapalı zarf 

.. . .. J4-l-Q1t 
15-1-931 " 

Peşembc 
15 
ıo 

.1 ONC'O KOLORDU ALIM SATIM Hava kıtaatı için y~rli malı kışhk 
' IiOMISYONUNDAN: elbise kapalı ~din munakasaya. ko~-

. ç ı d k' kıtaat havvanntı muştur. 1hnlesı 101 931 cumratesı ~u-1• ll'lm Gl or u a ı . "' . . d 
. T 1 · d ~ k taatı nü saat 14 tc Fındıklıda he-yctımız e )a 

için 100.000 l\llo ' 'e k~lur ngı 1 
1

1
• mu" pılacal<tlr. Taliplerin yirmi kuruşluk t · · 93 (){)0 · ı o arpa a en 

hayvana ı ıçın · · • . :: pul :mukabilinde sartnamc ini almak ve 
naka~n ile satın alınacaktır. lhalcsı 1 · nümunesini görmcı~ üzere her gün • ~ 
ikinci kfmun 931 pazartesi saat 14 ~<.·· ihale saatinden e\'\"el teminatlarilc h"r 
dir. Şartnameyi görmek ,.e pnz.arlıga liktc te!difnamelcrini heyetimize '~ r
iştirak etmek istiyenler Fırka 6.1 satın mclcri. 
alma komisyonuna müracaatlen. * ,.. * 

:ı. #f. .r. Mektep 'e hastaneler için 11200 met-
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar re saten kapalr zarfla münalcasa' n 

mamuıatındnn hin iki yüz elli adet ha- konmuştur. ihalesi 12'119:n pazarı i 
taniyc kapalı zarfla münakas:ıya ko· günü snat 14 te Fındıklıda heyetimiz ıc 

lmuştur. )halesi 5-1-931 pazaı-tcsi yapılacaktır. 'l'nliplerin yirmi kuru<j
;~nii saat 14,30 da Ankarada merkez lul pul mult~bilind~ şartn.:ı'?esini :~ i-

t ı a knmisyonunda yapılacaJ..tır. mafarı ve numuneyı heyetımızde gor· 
sn ın a m ., . "h 1 •. d l t . 
Tnliplerin şartname almak \'C teklifle- rnelerı \e •. n e sa

1 
n ... ı1nh cn

1 
e_n·~ d cm•· 

· · k ·· ere teminntlarile mezkur nat Ye tcklıfname erı c C) muz e ha· rını verme uz 
komisyonn mürncaatleri ilin olunur. 7Jr bulunmaları. 
--------··-- --------

Is irto ve s iç iler 
inhisar ldares'nden: 

Bir sene zarfında lstanbul Belediye hududu dahilinde deniz. 
den yapılacak nakliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konu!• 
muştur. Ihale kônunusaninin yirminci salı günü saat 3 te icra 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret Şubesi 
ıevk amirliğine müracaatları ilan olunur. 
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rjjifKERDE 
Büyük Satışlar 

15 Güne mahsus 

EVLENME MUKA VELELERi 
Vasiyetnameler, Borç senetleri, Konturatlar, Vekfılctnameler 

ve her nevi işlerinizi yeni postahne karşısında 

lstanbul 6 ıncı NOTER 
Göreceğiniz dikkatten, itina ve süratten çok memnun kalacaksınız. 

Fevkalade tenzilat 
Bir aydanberi bütün memurlarımız bu büyUk aabşlar için eııyalan ~A K J T ;;)" 
ihzar etmekle meşgul idiler. Binlerce eşya hususen intihap ve ÇHU ... ··~a~!1lafl 
fiatlan tenzil olunmuştur. Mağazamızda bulunan tekmil e9yanın ·- ........ -~ 
fiatlan indirilmiıtir. Bu bllyük tenzilatı gelip gördllğllnfiz zaman ' 

siz de hayret edeceksiniz. Zirde gösterilen bazı eşyaların fiatla- ' 

Iannda büyük tenzilat yapıldığına siz de bir fikir edineceksiniz. 

lktısat vekaletinden : 
Haşarat mücadelesinde kul- , 
lanılmak üzere(25,0 O Q)çinko 
lavha, ( 2 O O) adet mu htelifül
cins pülvarizetör, ( 5) kamyo~, 
(3 O 0) kilo sulfat nikotin kapah 
zarf usulile ve tarihi ilandan · 
itibaren 21 gün müddetle inü
.nakasaya vazolunmuştur .İha
lei kat'iyesi 17 kanunsani 931 
cumartesi günü saat 15 te 
yapllacaktır. 

Lira K Ura K. 
Erkek pardösüleri 10 Yastık yüzleri 55 

,, Çocuk Tweed Çarşaf 3,10 

pardösüler 3,95 Havlu 33 

,, l\1uşambaları 9,00 Kadı kaşkorşeleri t,oo 
,, Kunduraları 3,50 ,, Muşambaları 12,00 

,, Pijamaları 5,50 ,, Kazakları 6,00 

,, Gömlekleri 2,25 Çocuk muşambaları 7,01 

" FanelAiarı 3,00 Bahriye çocuk 
,, Çorapları 1,10 c1bise1eri 2,95 

,, Şemsiyeleri 5,00 Fantezi yorğanlar 9,0D 

Ve diğer yüzlerce eşyanın fiatlarmda şayanı hayret tenzilat 
yapılmııtır. 

BAKER CO Ltd. İSTANBUL J 
1 Devlet demlryolları ilanları 1 
----------------·--------75,000 Adet kain travers kapalı zarfla yeniden ümnkaasaya 

koıımuştur. Münakasa 19 • 1 - 931 Pazartesi günü saat 15,30 da. 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapdacaktır. Mfinaka
~va iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi· 

arını aynı günde saat 15 e kadar Jrnmisyon katipliğine ver
cleri lt\zımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira muka
ı;nde A '<arada ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik 
ebilir'er 

.. • ıt 

170 ton adi ve 55,5 ton lsveç demirinin kapalı zarfla ikinci 
..ınakasası 26-1-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
~m "ryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
't"akkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakı-sa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
10000 M3 oksijenin kapalı zarfla münaka~ası 19-1-931 pazar

tesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. Münakaasaya iştirak edeceklerin teklif mektupla
nnı ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar 
ko:ı isyon katipliğfoe vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

........ 
Çekme demir ve ~alvanize gaz boruları ve teferruahmn ka

ptlı zarfla münakasası 9-2-931 pazarteıi günü saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-vak· 
kat temiuatlanm ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kAtip· 
l~ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini onar lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Üç alimantuyon buhar kazanı kapalı zarfla münakıuaya kon· 

muıtur. 

Münakasa 16/ 1/ 931 pazartes, i günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Deıniryollan idaresinde yapıalcaktır. 

Münakasaya i,tirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teıııinatlarını ayni günde ıaat 15 e kadar münakasa komisyonu katip
liğine vemıeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini be, lira mukabilinde Ankarada, 
Haydarpa§&da idare veznelerinden tedarik edebilirler. . . .. 

Kağıt münakasasına ait 
Muhtelif cins matbaa kağıtları kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuştur. Mlnakasa 16-2-931 pazartesi günü saat 15 te Anka
rada Devlet demiryo1lan idaresinde yapılacakbr. MUnakasaya İf· 
tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde sant 14,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine 
vermeleri lAzımwr. Taliplerin münakasa şartnamelerini Uç lira 
mukabilinde Ankarada ve Haydarpaıada idar •eınelerinden te
darik edebilirler. 

••••••••Tarife••••••••• • • • 1 De/alık kuruş !JO • . -
: 2 • • $0 : 
:s ... 6$: • • 
: 4 • • 7$ : 
: ihtlvaç kalmavın-' : 
: cava kadar ( azamr 100 : : 10 defa) il.!n edil- • 
: mek dzere makin : • • ! Abonelerimizin her üç ayhAt için : 
: bir defan meccanen! : 
: 4 satın geçen lllnlanıı fazla ~aun : 
• ı çln 5 er kuruş ummolunur. • =-········ ............... ı 

BALO MUTEŞEBBIS HEYET
LERiNiN NAZARI DiKKATiNE 

Cazbant, ve orkesteraya ihtiyacı 
olan zevatın mü1ait şaraitle mü
zike tedarik edebilecekleri yega-
ne mahal Garp Musiki San'at· 
karlan cemiyetidir. Komsiyon 
alınmaz. lstiklat caddesi Par• 
makkapu Muhipbey apartımam. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprii başınd:ı 
Beyoğlu 2362. Şube ,acentesi Sirkecide 

Wühnrdar ude ham altında Teı.lst.274 

Pire-1 s ~en~ eri ye 
ususı 

('·znı ·ır) Vapuru 6 S !11 l saat 
kanunsani U lOda 

Galata nhbmmdan kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perıembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende

riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 

çar,amba günü Pireye de uğrıya· 
rak Perıembe günü lstanbula 

gelecektir. 

izmir sorot ıosta~ı 
( GÜLCEMAL ) Vapuru 4 

Kanunuenel puar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

Jzmire gidecek Ye perıembe 
sabahı gelecektir. 

Bayron Marsilya ekspresi 

Andros, lüks posta vapuru 25·1 2 per
şembe tam s:ııı.t 1 o da her sınıf yolcu 
ve eşyayı Tücc:ıriye kabul ederek doğ
ruca Pire ve Marsilyaya gidecektir. Bil
hassa muhafazalı üçüncü sınıf kompar
timanlar için tenzil~tlı fiarlar. Jngiliz 
Nelson Line kumpan)•asının Cenubi A-
mertkaya işliyen lüks transatlant:klcri için 
bilet verilir. Anagnostopulos ve Stskidis, 
Galata Çinli nhtım han TeL .8. O. 2612 

8 t ham lüks p t ar ın ekspresi o~ ası 

C"d vapuru S t • 1 e KAouosaot CUmar eSl 
Sirkeciden bareketJe Ereğli, 

Zonguldak , Bartın, Kuruca9ile 

•e Cideye azimet ve avdet 
edecektir. 

T afıilAt için: Sirkeci salonu 

karıııında Mizar oğlu Han No. 2 

Telefon : lıL 354 

buna ait şartnameyi gör
mek ve daha fazla izahat al
mak üzere talipler şimdiden 
mübayaat komisyonuna mü
racaat ve yevmi ihale olan 
günde de kanuna tevfik.eo 
yapacakları teklif atı, verecek
leri fiyatın yüzde 7 ,5uğu he
sabile teminatı muvakkate-
sile birlikte iktısat vekale.ti 
levazım müdüriyetinde müte
şekkil mübayaat komisyonu-
na tevdi etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
Kütahya ziraat aletleri fabrikası için meşhur markalardan 4 

adet dolu tüpü ve bilumum y€dek parçalarile birlikte bir adet 
müceddet ve 800 lira bedeli muhammineli oksijen kaynak maki· 
nesi 14 kanunusani 1931 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere alenen münakasaya konulmuştur. Taliplerin bedeli mubam• 
menenin yüzde 7,5 ğu nisbetinde dipozito akçalarile mezkiir 
günde vilayet daimi encümenine müracaatlan illn olunur. 

1ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango b~leti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare piyanQo 
alınız 

biletini 

6. ınc1 keşide 11-k3nunusani·931 dcdır· 

Büyük ikramiye (200,0 JO) liradır. 
Ayrıca: 

"50Jı00,, ''40.000,, "2 5.000,, "10.000,. 

liralık ikram~ye ve "100.000,, liralık 

bir mükafat vardır. 


