
Haftada üç defa 12 ıayıfa 

''Vakıt,, hundan sonra pazar, salı, per
şembe günleri 12 sayıfa çıkacaktır 
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lstanbulda dün iki şeyh daha tevkif 
lstanbulda yeni tevkif at 

Enaköyünde Şeyh Esa
.... dostu iki şeyh tutuldu 

r 

Şey~ Esat ağır hasta.~ır, ölüm döıetinde ~ 
fena yaptım, boyle kanlı itlere 

karıımıyacakbm ,, diyor 

-

' Spor konfrcıl 
dün dalıldı 

Son içtimada· ıiddetli 
hucumlar yapddı 
OUmpı,..t , Fener • 
Galataaaray dediko· 
dulan, atadyom me· 
aeleai fiddetli mB· 
nakaplara •bep 

ohaafbır 

edildi 
Ne cevap bekliyorduk, ne aldık! 

Sarfedilen emeğe, kağıda, 
vakte vazı ğ l • 

Vilayet faaliyette, Romen çalgıcılan itine 
vazıyet etti, mücrim anyor ! 

2 
Suzan H. 

REY VERECEK 
OKUYUCULARIMIZ 

DA MOKAFAT ALACAKLAR 

Müsabakamıza dahil resimlerd• 
güzelini intihap için reylerine man.., 
at edeceğimiz okuyuculannuma 
gönderecekleri rey puslalan tualf 
lunacak, en güzel yirmi bet 
rey vermiş olanlar arasında da 
çekilecek, kazanacaklara kıyınetU 

[Lütfen sıydayı ~vlriDJz] 



- 2 - V AKIT 9 Kinunsani 1931 
hediye verilecektir. kaydedilen suallerin cevaplarını işa· 1 Telgraf haberleri 

Nep-e ba~ladığımıı kuponlan topla· retlerile bir zarf üzerine yazarak ve 
yınız. bacak resimlerinin arkasına fotoğraf. Türk mimarlar kongreai 

Reylerinizi bunlara yazaack ve ilan hanelerinin mührünü bastırarak gaze Ankara, 8 (Telefon) - Türk 
mimarları umum kongresi yarın 
toplanacaktır. Kongreye merale· 
ketin her tarafından 100 mimar 

ettiğimiz zaman göndereceksiniz. temize (İstanbul: Ankara caddesi Va-
HANJ.MEFENDİLER ! kıt yurdu "l\lüsabak::ı,,) adresine gön-

IŞT l RAKTEN ÇEKiNMEYiNiZ dermeleri kifayet eder. 
Jlü.abakanııza iştirak etmekten ha Bacak ölçUlerinin bir terzi metresi-

tmnıza gclcbilcckc lıer hangi bir mah le alınması hem kolay ve hem muvafık iştirak etmektedir. 
rur a§ağıda yazacağımız şartları oku· olur. Fakat evlerinde terzi metresi Derülbedeyi Ankarsde 

.duktan sonra zaü olacak ve iştirakte bulunmryanlar ölçüyü bir iple alabilir Ankara, 8 (Telefon) - Da-
küçük bir mahzur bile görmiyeceksi-

1 
ve bunu cctvef üıerne tatbik ederek rülbedayi bu akşnm temsillerine 

niz. santimetrelerinl tayin edebilirler. başladı. 

Çünkü müaabakanuza iftirak için Bacak resimleri istenildiği pozda Feshedilen intihaplar 
blzt1, üminizi, adresinizi bUdirmcğe, res aldırılabilir. 
mlnizi görıdermeğe, lüzum yoktur. Yapılacak şeyleri hu13.sa edelim: Ankara, 8 (Telefon)- Devlet 

4)- .. 1 

1 - Bacaklarınm iki fotoğrafı. (Bu ıurasınca haklarında fesih l<ararı 
fotoğraflar fotoğrafhanenin mühriJe Ye verilen dairelerin evrakı Da
mühürlenmiş olmalıdır.) biliye vekaletine iade edildi. Fesih 

2 - FotoğrafJann konulduğu zarf kararı verilen yerlerde Şubat 
üzerine aşaı"tıdakf izahat ve ölçüler "h t • kadar i t'b bat yapı· 

1 akt 
nı aye ıne n ı a 

yazı ac ır: 

A - Bacak bileğinin kahnlıfı, lacakhr. . 
B - Baldır kalınlığı, Samsun, Manısa, Adana, iz-

e - Dizin kalınlığı, mir, Konya, Balakesirin evrakı-
D - Bacağın kalınlığı, nın tetkiki henüz bitmedi. 

E - Bacak bil~~ind~ki kemikten Atinaya giden talebemiz 
(Aşık kemıgı) dıze kadar, I . 8 (V k ) Af 

F - Dizden bacağın belde nihayet zmır, a ıt - maya 
Ienen kemiğe kadar uzunluğu gitmekte olan lstanbul hukuk 
ve. talebesi buraya geldi. Vali 

G - Namı müstear veya isim. Kazım Pş. talebeye şehrin muh-
Bunlar yapıJdıktan sonra bu zarfı telif yerlerini gezditdi. Talebeler 

bir ikinci zarfa koyarak gazetemize akşam Pireye hareket ettiler. 
(Müsabaka) kaydile göndermek kifa- Berberlerin cuma tatili 
yet eder. A k B be l . d a ta 
İNTiHAP NASIL y APILACAK? n ara, - er r en~ . e cum . 

.. . . . . tllinden istifade etmeJermı meb'uslar-
Musabakamıza ıştırak ıçın mataha- d b" kı af k b 1 aktadır· .. d il k . 1 h U an ır smı muv ı u m 

mıza gon er ece resım er er g n ga 1 B 1 · b i t• d · . . . ar. u mese enın u ç ıma evresın· 
zetemızde neşredılecektır. d h 11 d'l · hte ldl 

BlRlNCI SAFHA e a e ı mesı mu me r. 
Bacakların naııl ölçüleceğini H. F. te•kilAt heyetleri Resimlerin neşri tamamlandığı za. "S' 

gösteren ıekil man okuyucularımızın reylerine müra Ankara, 8 - Cümhuriyet halk fır-
FOTO SOREYY AYA GİTMEKLE caat edilerek en fazla rey alacak ba- ka!4ı teşkilat heyetlerinden bir kısmı 

MÜSADAKAMIZA İŞTiRAK cak resimleri ilan edilecek ve bunlar şehrimize gelmiştir. Mühim bir kısmı 
ETI\llŞ OLURSUNUZ da elimizdeki Avrupa müsab:ıkalann da bitirerek avdet etmek üzeredirler. 

GOzel bacak müsabakamıza iştirak da esas alınan ölçüye nisbet edilerek Yalnız cenup ve şark vilayetlerinde 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ- gazetemiz tarafından bir ikinci tasni- bulunan teşkiltıt heyetlerinin mesaileri 
ruya Foto Silreyyaya (Beyoğlunda fe tabi tutulacaktır. Bundan sonra iyi biraz daha uzayacaktır. Bunlar avdet 
Tünel başında) müracaat ederlerse iş- rey toplıyan ve ölçüye uygun olan ba· ettikçe rapôrlarmı fırka grupuna vere 
tfrak şeraitimizi tetkik etmelerine ih- caklar müsabakanın birinci safhasını ceklerdir. Bütün heyetler Ankaraya av 
tfyaç yok~ur. Foto Süreyya müessc~esi kazanmış s:ıyıJacaklardır. detten sonra umumt kongre top 
mUsabakamıza iştirak için ne yapmak İKİNCİ VE NIHAt SAFHA lanacaktır. Umumi kongrenin toplan-
Jbımgelirse yapacak, hanımefendileri Müsabaka.mızın birinci safhasında masının bir aydan e\"\·el kabil olanuya 
zahmetten kurtaracaktır. kazanan müsabıklar içinden aynca bir cağı zannedilmektedir. 

1 - o~ Silre,!Ya: he!'abımıza, mil· birinci ve bir ikinci intihap etmek la- Abdülkadir Kemeli nasıl gamit? 
sabakaya ı~tfrak ıçin Jfizım olan bacak zım geJi ... ·or Bu da •u suretle yapıla- E · 8 K ah 1. f k 
f r. . J • ~ rzın, - apanan a ı ır ası re 
oto;;raflannı çekecektır. caktır. . . b d ki t · h"b" Ah .. • ısı ve u nam a gaze enın sa ı ı 

2 - ~oto Sureyya: ~U.sa~akamıza Birirlci safhada kazanan müsabık· dülkadir Kemali Beyin Erzine uğnya 
i~tirak fçm laZTmgeJen olçüyu alacak· )arın bize gönderdig·i bacak öl .. ülerinin k h lkl t tt··· k f 
tı '- ra a a emas e ıgı, ·on erans ver 

r. .. . hakikate. yakın. olup olmadığ~nı kont: diği, gelipgiderken halk tarafından bü 
3 - Foto Sureyya: ·Mahremiyete rı· rol edebılmek ıçin da.vet edtleceklen yük tezahüratla karşılandığı haber ve 

ayet. için bu işle bir kadın san'ntkAn hususi bir yerde, isimlerini müsa· rildi. Tahkikat yaptım. Aldığım netice 
tavzıf etmiştir. Resmi ve öl~üyü bu ha· baka günü mm edeceğimiz Hanımlar· ı:.udur: 
nım alacaktır. dan mürekkep bir kontrol heyeti müsa ~ "Abdülkadir Kemali B. elini, kolu-

4 - Müsabıklar bacak ölçülerini bıkların bacak ölçüleri yeni baştan ah nu sallıyarak Toprakkale istasyonuna 
kendllerf almış bulunurlarsa matbaa- nacak ve gönderdikleri öJçUlerle mu- kadar gelmiş, orada hareket zamanına 
ınıza gönder~lmek üzere Foto Süreyya kayese edilecektir. kadar treni .. beklemiş, bu sırada bir sa 
ya bırakabihrler. Ancak ölçünün re- Müsabakanın nihai kısmını teşkil atlik mesafedeki M~stafabeyli köyüne 
simde ve cedvelde i5aret edildiği gibi eden bu kontroldan sonra şehrimizin gitmiş, orada da bir arabaya atlıyarak 
aJınması, bacağın altı nııktasının birer tanınmış san'atkarlarının teşkil edece- Erzinin alt tarafına gelmiş, şehrin dı
blrer ölçülerinin tayin ve tesbit edilme ği bir heyet tarafından birinci ve ikin· şarsında arabadan inip tenha sokaklaT 
ıd Jbımdır. cilik ta)in edilecektir. dan burada, kirada bulunan evini ve 

Mütef~~k Bir infilak 
Zarn ağa Dün gec~ Aııkara caddetiııl 

AlLESl SB.l' ALI::'!' ÇEKiYOR kuvvetle sarstı ; 
Bir müddettenberi Amerikada bulu Dün gece saat on ikide Ankara ~t' 

n:ın Zaro ağa son aylarda aile.."ile mu desi ani l>ir infilakın gürültü ve sll r' 
hnbereyi kesmiş ve mütemadi mektuP,mesile sarsılmıştır. Akabinde ;\ıtkıl ~ 
Jnra hiç cevap vermemiştir. Zaro a caddesi vaktin geçliği hasabile e\'le~tı 
ğanın belediyedeki maaşı da kesildi· den fırlıynn kesif bir halk tab:ık~ 
i;;rınden kadıncağız sefalet içinde lrnl dolmuştur. . rv 
mış, tekrar maaş bağlanması için be İnfilak (Yılmaz) refil.imizin ıst 1 
tediyeye müracaat etmiştir. Belediye tip kazanının fazla buhar tazyit;.ile pŞ 
muavinlerinden Şerif B. Zaro ağanın lamasından ileri gelmiştir. dS 
bulunması için teşebhüsata girişmiş Bu infilflk doJarısile kazan ba~ lı" 
tir. çalışan müstahdiminden Tahir, Sa <f 

DÖRTYOL KAYMAKAMININ hattin ve Muammer yaralaı;mıştardıı 
CENAZESİ derhal hastaneye k:ıl<lmlmışlaf 

Şehrimizde vefat eden Dörtyol kay Bunlardan Tabirin yarası ksaıktatı1 
makamı Haydar Beyin cenazesi bu dadır. Ve oldukça ehemmiyetlidlf· "! 
gün !nebolu Yapurilc lzmire gönderi İnfilak binada bazı sıvaların d~ 
lecektir. mesine, bir hayli camların parçsl 

Villyette masına sebep olmuştur. İl!filfi.kııt_ ~~ 
-------- detinden binanın 4 üncü katındaJ;l , 
lıkAn itleri nasıl gıdiyor? ı;oc• trotip dairesinin üstünü örten .· ,_..\ 
Istanbulda iskan ve teffiz iş- bir çinko tabakası yerinden fırln1ll"' 

leri intaç edilmek üzeredir. El- caddeye düşmüştür. ~ 
de mevcut olanlar birkaç müna- Vak'anın akabinde yangın zuh~r _. 
zaatlı meseledir. Bütün mübadil- tiği mülahazasile İstanbul itfaıs; 
lerin istihkakları tamamen tes- mahalli vak'a.ya gelmiş ise de orlı 
bit olunmuştur. müdahale edilecek bir vaziyet olnı~ 

Maahaza lstanbul iskan mınh- sına mebni avdet etmiştir. rt 
kasıolmadığı cihetle her mübadile Patlıyan kazanın kıymeti 300 llıi' 
bittabi mal merilememiştir. Qun- kadardır. Sair hasarat bunun ıı• 
lardan bir kıımı diğer vilayet- cindedir. 
lere gitmek istemedıklerinden Yeni intişara ba.şlıyan ref ikiıttli" 
şehrimizde kalmakta ve meyda- geçirmiş olduğu kazadan dolayı bt1' 
na çıkabilecek metruk emlake in- nı teessür ederiz. -.# 
tizar etmektedirler. Sonra kendi- - - - -.--:--;-:::ı:;;:;;::cs:det 
terine ev verilen mübadillerden metrukıyet vazıyeh tayylln e. 
bir kısmına bu evlere ait tapu etmez bu tapuları derhal verıle' 
verilmediği doğrudur. Bu evlerin cektir. ~ 

Daktilo ile resim yapmB 
müsabakası 

bitmf ıtir, gönderilen Müsabaka 
resimleri neşrediyoruz 

--------·-----.. , . .,. - -
RESll\fLERI KENDi FOTOGRAF· l\IOSABAKA'MIZIN MÜKAFATLARI kiracısını görmü~ sonra. tekrar bir a· 

"ILARINDA ÇEKTİRECEK "'10 ı 'Ilı·· b k · t• k d ~· 6: Ali Ha ... dar bc-ı:in yaptıı.. rcıiırı: Manzara 'Y u • - u usa a aya ış ıra e en b -1 E · · B 1 !:ı kö ·· " ' J r.• l e 
SADIKLAR MOSABAKAl\fiZA hanım efendilerin ilk safhad:ı en çok ;:m~s 1 :e ~::;: yo~~ea~~~dut ~::;c;! Daktilo ile resim yapma mü- hassıs bir heyetin bu reıinı ede 

iŞTİRAK iÇİN NE rey almış yirmi beşine. ıkm; tır. sabakamızm müddeti nihayet bul- bakarak seçecefi birinciye d'' 
YAPACAKLAR 2 - Nihat birinci ve ikinciliği kaza- ç . ş ~ muştur. Bugünden itibaren gön- kıymetli bir hediye takdim e 

1 

ltfilMbakamıza iştirak için hacak re- nacak hanımlarla birinci ve ikinciliği Vereceğimiz kıymettar hediye ve ha derilen resimleri derce baıhyoruz. lecektir. Bugün koyduğumuz 't 
simlerini kendi fotoğrafçılannda çek takip edecek yirmi beş hanım efendi- tıralan yakında sütunlarımızda oku· Gazetemizde her çıkan resim sim Uşaktan Ali Hr ·rdar bt 
tirecek mUsabıklann aşağıdaki litsede ye. yacaksınız. sahibine bir lira verilecek, müte- tarafından yapılmıştar. ~ 

E "V AKIT ttlD tefrikasu 57 - Eh baba efendi bu ite ben tinden biraz değiten seaile: nun kuytu bir köşesinde gizi;~ 
ne yapazayım... - Buraya ne zamanlan gelir?. oturmuş balunacağım .• Buraya 1•~ 

- Dur söyliyeceğim .• O, kaçan _ Şimdi kendi gelmiyor .• Bir hudi kansı gelir gelmez hesı'~,. 
kiracı buraya gelip sizden pasta a- ihtiyar yahudi karııı gönderiyor •. karşıya kof .• ~eni bu~. H~ber .,j,ıı 
lıyormuı .• Şöyle narin vücutlu ince Bu kan ısmarlama pastaları alıp Bu günden te~ı !ok. Şımdı bura 
ka•lı iri siyah aözlü bir delikanlı ··ru· ·· çıkıp oraya gıdıyorum... Jl :r ı o • go ruyor.. ..,., 

Garson tebessümünü geni•lete- F·ı f b" d b. b .. t Garson ufak bir tereddüt f J1 
:r ı eso ır en ıre q gos e· . · · bw r 

rek: b fak .. 1....... .. ü d b. göıterdıkten sonra teklıfı ka ren u u guç ugun on n e ır • 
- Bizden kara katlı çok adam d"" .. k tı.. _J az Uf unere : • . .., . pr. 

cevap vermez. Verse de belki aksi ğim? gelip pa~t.a alır. Ben ne bilezeyim - Yahudi kanıı buraya ne za· Hikmetullah E~~ndı yedıgı ,p~ 
teYler ıöyler •• dedi. - Benim kiralık bir evim var .•• bu h~ngıaı? • • • . mani ar geliyor? tal arın. h~s~bını g~~~rek • tar,. ~e' 

Gözlerini ortada dolaşan gene 1 . d k' k" 1 ki b' .kt. d" Fıleaof cebınden Çelebmın hır _ Belli olmaz... mahallı ıttıhaz ettıgı gazınoY Jıi 
4 çın e ı ıracı ay ı arı ırı ır ı. f ... f k • . B' k.. · b l ... a tr. 

bir kız ile delikanlı garsona çevir a· "kf d" B" d k otogra mı çı arıp garsona uzata- - Fileıof bir yüz tatlılığile gar kıldı.. ır Ofenın aş ugu~ ııe' 
d' K d" k b k l S '- t . ıra ır ı. ır para v~rme en açtı. rak: k ak· müldü .• Yaptığı bu yalancıbga 

ı. en ı a a sa a OKTa sıma· Pembe yüzünde ınce bir tebes- sonun omuzunu o 91yar • . . .. 
sının ıenç kız üzerinde hiçbir cazi süm dolaşan garson iki omuzunu - Bak tanıyor musun? - Oğlum senden bir fey rica e- dı kendıne. gulerek . ~ 

: be ıöıtermiyeceğini bildiğinden birden silkerek: .... ~arson dikkatle resmin üzerine deceğim. Kabul edersen ucunda - Fılesof ~I, evlıya .ol, ,JP 
garsonla ıöyleımeği muvafık bul· egılerek: bet lira ikramiye var... ıamber ol •. Bu dunyada hıç ! ,,ıı 
du. Bu re:Jimdeki bacaklttrı - Ha ••. Dur ... Dur baba efendi _ Kolay bir feyse yaparım... ıız it döner mi? En namuslu 1~,ıı 

Bir el i9aretile çocuğu çağıra· en mfitenasip ve en gazel bildim. Bu çocuk iki defa bizim _ Kolay ••. Hem de çok kolay ... ların ifleri biribirini aldatnı• yı' 
rak: bulııvorum. dükkana geldi ..• Hususi pastalar ıs _Söyleyiniz... ·. baı~a bir teY midir? Diyordıı~i-" 

- Bakıana oğlum senden bir ~ey isim ve adres: ······················--·-···· marladı. Filesof elile caddenin pastacıya hudı karısmıhn P1_afstacıyta :-e!: f/~ 
ıoracağım acaba iyi bir cevap vere Filesof hiç te gulamperest ol· mukabil cihetini göstererek: intizaren mu a ı semt e 1 Jı 1 
bilir misin? -·----·--····--···-·-··-·-·-··········· madığı halde sevincinden hemen - Kar91da bir gazino var. nonun bir köşesinde, tanımadı ,,oıt 

Garson hafif bir rum ,ivesile: ..................................................................... !oğlanın boynuna sarılıp iki pembe - Evet.. damların arasında saatlerce, ı1~ 
- Biliyorsam niçin vermiyece· yanağından öpecekti.. Memnuniye - Ben bundan sonra o gazino· lerce bekl~mek kolay bir it .d~ 

· - - - (Bitmedı). 



Belediye dl dl 11ç11n üç mezarlık 
Belediyede· - . 
Hayvanlar için 

Beledıye f&hrln üç semtinde 
mezarhk yıpıyor 

Belediye şehrimizde ilk defa 
olarak Uç asri hayvan mezarlığı 
açmağa karar vermiı bunun için 
b6tçeye tabsiıat koymuıtur. 

Mezarlıklardan biri Selimiye
de diğerleri latanbul ve Beyoğ
landa olacaktır. 

Selimiyedeki baytar mekte
binin arkaaında açılacak ve ya
kında teaiaine baılanacaktır. 

Mezarlıklar yapıldıktan sonra 
her cins hayvanlann ölüsünü so
kağa burakanlar cezalandırıla
caldar 6llller kireçlenir gömUle
cektir. 

1 Türk - Yunan dostluğu J 

Sıtiye H. 

ı __ s_a_n_'a_t_a_ıe_m~i~n_d_e __ 

Ankarada Topaz 
Dün akt~m Ankara Türk 

oct O nde oynandı 
Darülbedayi san'atkarlarından 

bir gurup evvelki akşam Anka-
raya gitmiıtir. . . 

Bedia Muvahhit Hahde, Refı-
ka hanımlarla lsm~il Galip, Vas~i 

Riza, Bebzat Haki, Talat, Hamdı, 
Sadi beylerden mürekkep ol~n 
heyet dün akşam Türk ocagı 
sahnesinde ',Topaz,, ~iyesile ilk 
temsillerini vermişlerdır. 

San'atkarlar bu akşam da bi~ 
temsil verdikten srnra cumartesı 

\ 

sabahı hareket edecekler ve pil· 
zar günü şehrimize d5nmilş bu
lunacaklardır. Bundan sonra ber 

Atinada Türk hafta çarıamba gnnü san'atkl~-
lmar plAn!arı lardan bir kıaım Ankaraya gı-

latanbulun in.arı icin belediye- çaleıcı )arı decek, diğar kııım burada tem-
de bathyaa faa:iyet kat'i -k- ail ver,cektir. Cu suretle . aynı 

... - Giden heyet döndü, nasıl zamanda iki yerde de temsıl ve-
lini almlfbr. imar için üç ayrı kartılandıklarını anlatıyorlar rilmesi temin ediloıit olmaktadır. 
plla yapalmaktadır. Bunlardan Bundan bir müddet e\·eJ bir musiki Bir Yunan opereti . 
birineisi heyeti fenniye tarafın- heyetinin Atinaya gittiği ve orada bir Seyrisefainin Ankara vapurıle 
dan hazırlanmakta olup mllaaba- kaç ko~ser ,·erdiği yazılmıştı. Bu hey dün akşam f btiıııize bir Yunan 
ka ile yapılacak olan mnstakbel et §ehnmize avdet etmiştir. Bu heyet- · operet h t~ lmi,tir. Heyet 
pillnın esas ve hudutlarını ihtiva le beraber Atinaya gitmiş olan Safiye yarın akş~~ ıF g:sız tiyatrosun
etmektedir. Diieri 5 ıenelik H. bu ~yahatın intibalarını şöyle an da temsilleri:: başlıyac~ktır. 
• . .d. D • • !atmıştır. o·.. t ft M Kı·•elı •e 
ımar proıeaı ır. aımı encümen ıger ara an m. 
t f d t t• l ( Atmayı çok muntazam bir şehir Mm Alik" t I 1 da bu akıam 
ara ın an er ıp 0 unmakta<Lr. bulduk. Bülu\'arlan asarı atikadan o • t 1

• rup ar klerdir 
Lükı otomobiller lan birçok güzide binalarile hakikaten Mn ıtm•::!c~nli ~e~ec:hrimiz: 

Belediye lüks otomobitl . calibe nazan dikkat bir şehir, (Serbest d m. ıve ı a ı gunu ş 
t '- ' enn a.dam) gazetesi muharrirlerinden M. en ayrılacaktır. 
aKsıte çahştrılmaaını mennet- ' 

mittir. Buna el'an riayet edı·ıme- (Kapsis) delaletile şehrin bütün şa· 1 Polia haberleri 
d. )anı temaşa mahallerini gezdim. Si- .._·-=----------:--
ıii görüldüallnden ikincı'" b"ır rı· c • nema . l ım ~telyesini gezdiğimiz zal anı· m-bmet 

emir verilmit ve taksiye çıkarıl- man bıze dedıler ki - çok müteessifiz u " 
mak istenen lüks otomobillerin ki-halihazırda atelyemiz çahşmı;>or. Bu HUDUT HARlCl EDlLES BU 
sahip ve ş&förlerine vesika ve- na imk:\n olmuş olsaydı hep bir arada ŞERiR MEMLEKETE NASIL 
rilmemeıi seyrüsefer müdürlüğü- b.~r filim çe,irmek \'e o filmi cazih GtRM1Ş? 
ne bildirilmiıtir. ~u~kçe ş~rk;la~·la zenginleştirmek ne Osküdar merkez memuru lsmail 
-ia-------------- :ı ar guze o ~~du .. sonra bize bir Rasih Beyi Yaraladıiı için tevkif edi 

konser vcrmemızı tekhf ettiler. Bütün len Mehmet hakkındaki takibat yeni 
yun~n gaze~eleri alkışlarla sitayişler bir safhaya girmiştir. Gelenler Gidenler 

' Zeltai B. 

Maarifte 

Avrupada tahsil 
edecek gençler 

Oün gidenlerden başka bugün 
ve yarın da iki kıfile hareket 

edecek 

Muhtelif ihtisas mekteplerin
de tahsil etmek üzere Avrupaya 
gjdecek talebeden otuz kişilik 
bir kafile bügun Marsilyaya ha

reket edecektir. 

\ 

Nansi Darülfünununda fizik ve 
kimya tahsili için Darüşşefaka 
mezunlanndan suphi, Liyonda 
riyaziyat tahsili için de aynı 
mektep mezunlarından Fethi 
Beyler dün Lotüs vapurile Mar
silyaya hareket etmiştir. 

Yarın da dokuz kişilik bir 
talebe kafilesi Berline hareket 

edecektir. 

Darülfünun divanı 

Darülfünun divanı dün akıam 
lo.Planmıı ve fak~ltelerden gelen 
bazı kağıtları tetkik etmiıtir. 

Fen fakültesindeki hadise tah
kikatı henüz ikmal edilmemiştir. 

lnhlaarlarda: 
Deyinler ve . ili yarın Parise 

gidt) or 

Dayinler vekili Zekai 8 P . . yann 

le tutlc san atkarlarınrn konseriı1den Bu seririn bir müddet "·el 'hudut 
bah_set~iler. Ye bir günlük bir reklam haricin~ cıkarrldığı halde ne suretle 
netıc~ı hin ~ş Y~Z kadar kesif müm tekrar şehrimize girmeğe muvaffak ol· 
taz hır halk kıtlesı huzurunda kema1i duğu ciheti de tahkik edilmektedir. 
muvaffakıyetle konserimizi ,·erdik. Mehmet son cürmünün cezasını 
Konserimizde ~alınan ve okunan par- çektikten sonra tekrar hudut harici 
çalardan Ankaranın Yürük kızı. Sev- ne <'rkarılacaktır. Asım Bey geldi 
miyen sevgiliye, Her ye" karanlık par lSTlCV AP EDİLEN METREPOLlT Bir mUddettenberi Ankarada 
çalan pek çok alkışlarla tekrar etti· YOK! bulunan müskirat inhisarı umum 
rildi. Sahneye üç hüyük buket gönder Dün aksam refikimizden birisi po· müdürü Asım B. dUn şehrimize 
dile~. Yunan gazeteleri kon~erimiıc lis birinci ;ubesinin rum baş papaslığı 

anse hareket edecektir. 

Sadullah B. 
Sey · f · raae aın umum müdürU Sa-

Adliyede : 

10 sene, yedi ay 
Şekure H.nıı öldüren 

mahktin1 oldu 
Tanıştığı Şeküre H. mı Panıaltıda 

(Belvü) hah~e inde başka bir erkekle 
birlikte görerek öldürmekten maznun 
(Seyrisefnin) ha~kamarotlanndan Iz. 
zet Ef., lstanhul ağır ceza mahkeme 
sinde dün 10 sene 7 ay ağır hapse maJt 
kum edilmiştir. 

" Son Poatı ,, dıvısı, tekrll' 
Temyize gidiyor 

(Son Posta) aleyhine bir müddet e
vel lzmirdc çıkan bir gazeteden ikti 
hasen neşrettiği bir yazıdan dolayı 
hükumetin manevi şahsiyetini tahkir 
davası açılmış. lsta bul ağır ceza mah 
kemesi bu darnnın rüyetini lzmir a 
ğır ceza mahkemesine ait görmüş, lz. 
mir ağır ceza mahkemesi İstanbul mah 
kemesine ait olduğuna karar vermif. 
lzmir müddei umumiliği, ora mahke 
mesinin kararını temyiz etmişti. Tem
yiz, selbi kararların temyizi kabul ol 
madığı mütaleasile bu müracaati reci 
detmi~, evrak Jzmirden İstanbul alır 
ceza mahkemesine gönderilmiştL 

Dün lstanbul ağır ceza mahkemesi, 
meseleyi tetkik etmiş, uh davanm tz 
mir gazetelerine ait da\'alarla bınlr 
mahkemesinde rüyeti icap ettiği ~ 
Iindeki kararında ısrar etmiştir. 

Şimdi ayni derecedeki iki •ahkeme 
arasında tahaddüs eden ihtilatı, mer 
ci tayini suretile temyiz halledecektir. 

Halit Fahri Beyin d•v•aa 
Şair Halit Fahri B. tarafından (Da 

rülbedayi) mecmuası aleyhine açılan 
hakareti mutazammın neşriyat dava
sına dün ikinci cezada bakılacaktı. 

Ankarada bulunan Vasfi Rıza Bey 
mahkemeye bir istida göndererek mu· 
hakemenin başka bir güne talikini ri 
ca etmiş, muhakeme ayın yirmi dördil 
ne bırakılmıştır. 

O güt son şahit Ertuğrul Sa4ettin 
• 1 1 s 

B. dinlenitecektır. 

• 
Defterdarlıkta: 

Tahrir heyetleri ite bıtlıdılıP 

dullah 8 b k 
• • u a ıam Ankaraya 

11decektir. 

M. Vallenberg 
Almanyanın en büyu"k 

reklam <,lmak üzere yazdıkları ynzı- na ait bir tahkilrntla meşgul bulundu dömmüştür. 
lardan ve hatta alkışlarımızı yapan san ğunu ve hu tahkikat dolayısile bazı Asım B. ankarada inhisar ida
a~kft~lar da bütün mesailerine ~ukabil metrcpolitlerin polise celbedilerek ma· resmin yeni sene bütçesi hak
hıç hır şey kabul etmediler ve bnuu ~ok lümatlarına müracaat edildiğini ve ne kında Maliye Vekiletine izahat 
sevdikJeri türldcre ve tür~ san'atkar- ticenin emniyeti umumiye müdürlüğü . t• 

Musakkafat vergisine eaas ol
mak üzre yeni tahrir yapılmuı· 
na baılandığı malümdur. Bu iti• 
uğraıan üç heyet en vasi hemen 
hemen en fakir olan F atib mm
takasında it• başlamışlardır. Bu 
civarda bir ev tutularak bu he· 
yetlere merkez yapılacaktır. Ba 
mıntaka tahriri bir sene içinde 
bittiği ve tastlk edildiği taktirde 
gelecek ıeneden itibaren tatbik 

edilecektir. 
lan r k b" ·1 1 ·· · • · b"ld" ·ı ·ini vermıf ır. na u acı ır cemı e o mak uzere ıle Dahiliye Ye!.aletıne ı ırı eceg ...... ..,. ... mıı•-"-"''" uuı """ ' 

sınaı 

müeaaeıelerinden biri olan Krup 
mn ı..us unun ... 001111nMuııtıanıunnmnn•tt..-mı..._.11'"'ı•u ......... ------

4r k ada11mızm nikahım 
fabrikalan müdürü M V il b · a en-

1 
yaptr~larını ilave e~tile~. yaımıştır. Dün tahkikat _yaptık. ~~~k o- bir 

Atınalılarrn, sanatkarların ve gaze YilAyet gerek polis birincı .::uhe mudur un 
erg dün şehrimize gelm'ştir. 

M. So?"biye 
ile' 

• 
1 gün evvel Ankaraya git-

mıt olan Osmanlı Bankası umum 
modam M 0 5 . 

le • ô orbıye dünkü 
e ıprea1e •ehr:rn·ze clo.. rı t•• 

/ı nm ış ur. 
U...nıa 

YÜnuı balıkları 

teci muharrirlerin daima sordukları bir lüğü böyle bir tahltikat olmadığını ve 
sual vardı. Guya herkes bu suali sor bu haberin asılsıl bulunduğunu söyle 
makta ittifak etmiş gibi idi : diler . ı 
. - Tü_r~ ve Yunan dostluğundan ntR DOLANDIRICILIK 

sız de hızım kadar memnun oldunuz Dün ~yanı hayret bir dolandırı -l ., :. 
mu· Irk teı:ıebhüsü olmuştur. 

Hulasa Yunanistanda pek samimi Doİandırılmak istenilen, Kumkapı 
bir tarzı kabule mazhar olduk. Bizi pek da Alem rakı deposu sahibi Agop Ef. 
büyük bir nezaket ve misafirperverlik dir. 
le kabul ettiler. Hadise ı.öyle olmuştur: 
. Hat.t~ BaşveJ,il Yenizelos cenapları İsminin~ Kemal olduğunu söyliyen 

hıle hızı takdir \e tebrik etti. Ye kon biri dün saat 15 te Agop Ef. ye telefon Bir • t "'u 9ftbbıa SU f191 yaO ~r bile~ler~ne ait olan bütün Yergilerı ederek Sanayii Nefise salnamesine 
t_urk m~safırlerine bir cemile olmak abone kaJdedildiğini söylemi~ \'e n:alr 
üzer~ ~~zzat te5'iye etti. 'ıhuzu getirerek olana abone bec!eli ?" 

9ıkardı 
Memleket· · d · · 
k 

ımız enızlermde pek 
ço bul y 
d unan unus bahklarm-

an .. k 
8 

Y&I ÇI armak üzere bir :C teıebbia faaliyete geçmiş, ve 
•rak iıtihsal edilen elli fıçı 

Çi Almanyaya sevkedilmiıtir. 
ktı tnltıs babğı yağı bahri sanayide 

_ llanılmaktadır. 

Dütun ~tina san'atk:irları sahneye lan üç lirayı vermesini rica etmiş, b~r 
kadar .g~ldıler ayr~ ayn ellerimizi sı-ımüddet sonra da Fatma H. ism~nd~. bı~ 
kıp hızı tebrik ettıler. Ve türk san' kadın Agop Ef. ye bir mektup ıle uç h 
atkarları şe~efine (Arfüıtler yunsı) ralrk makbuzu getirmiştir. Fakat ge 
namı?' verdı~leri klüplerinde mükel- çen sene de ayni suretle dolandınlmış 
lef .hır Ça)· zıyafeti tertip ettiler. Bu olan Agop Ef. hu işten şüphe]en!?rek 
san atk.arlar, gazeteciler, ve muharrir meseleden polisi haberdar etmiş ve ka 
lerl_e ~ır arada çok samimi bir vakit dını yakalatmıştrr. Polis tahkikata baş 
geçırdık. Çayda böyle feyizli bir an- lamıştır. 

Fabrikatör ve Tu·· ccaranın e- ı=a,=m~a=ih=za=r::::-;:ed=e=n =G=a=zi=K=em=a=:=:J,~t=sm=et' 
Paşayı ve M. Yenizelosu siirekli al 

hemmı·yetle a·kk kışlarla alkışladık. nazarı } atine ( Atinalılann hemen hepsinde lstan 
Teşvtkl sanayi kın "b' • bulu görmek ve türk1er1e daha yakın-

t.bribkatınn bilOmu unu ;ucı ınce t~sıs edilmiş \'C mticeddeten tesj5 edilecek dan temas etmek arzusu vardır. Ati 
raacı, Ye ticaret kanu: m~:J:.' muamelAtı~ı, .alAmcti farika tesçili, 'e ihtira be- nadan yapsın türk diye ve yaşasın 
muameleıl ve IDlliy:aye müt ,;~ce her nevı ~ark~t mllka\'elesi akdi, sicili ticaret yunanistan avazelerile ayrıldık. Kıy 
Ankarada auratle tıkip ." ı b' ergi ~ e sair mali muamelatını ı~tanbulda ,.e metlı' ve pek nazik ::efirimizin hakkı 
Biri ve ıntacı ıh ekAle kah 1 ı B 

ncl vakıf hanında 4Ş 46 il 
0 unur. il hu11u11ta Istanbulda mızda gösterdiği sevgi ve yardımlar 

~-e~'-~.m.e.k.u~m~u;m:ll:n~m:e:n:h::~cle~r~~u!i:~:~~~atl~ı~y!a~zd~~~a~nTc~d~c~A~h2m!c~t~H-a-li_mj&~y~e~m~b~·r~tt~a;•~tjdnd~ayı dd~n~nM&rffmilh "ın an ır. el. ı~t 198~ r d . 
•
1
• .... on erılmlştir. ~kkiriz. ,.--

kıydık. 

Yeni çift nlkAh memurunun ciftunde 

Bahriye müfettiflerinden T efik Beyin kerimeleri Dürafşan 
Hanımla Eczacılarımızdan Ragıp Beyin oğlu gazetemiz tahrir 
heyetinden Yekta Ragıp Beyin nikahları, dün saat ilçte Beyazat 
Belediye dairesinde kıyılmıştır. Merasim çok samimi olmut, iki 
tarafaın aileleri ve dostları ile Beyazıt kaymakamı Haluk Nihat 
B. ve lstanbul matbuatına mesup bir çok zevat hu meı'ut 
içtimada hazır bulunmuşlardır. Kimetli arkadaşımız Yekta ile 
Dürafşan Hanımı ve ailelerini tebrik eder; hu uğurlu derneii• 
sonsuz. bir ıaadete başlangıç olmasını dileriz. 
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1 Komşu memleketlerde] 
Romaoyada: 

Gazeteleri takip 
Bükreşten bildirildiğine göre Ro

manya hükumeti Be.sa rabyadaki vazi
yet hakkında bir takım neşriyatta bu
lunmuş olan (Universu1 ve Ordine) gn 
%eteleri aleyhine adli takibatta bulun
maktadır. HükO.met bu gazetelerin neş 
riyatı tizerine tahkikata girişmiş ve 
Besarabyada hiçbir ihtilalkfır teşkilat 
hulunmad1ğma kanaat getirmiştir. Bu 
gıöi ueşriyabn efkarı umumiye); teh
yi~ ederek hükunıetin itibanna halel 
getirecefj iddia olunuyor. UniversuJ 
gazetesi hükOmetin bu karanna karsı 

şiddetle itiraz etmekte n Dimineça ' ;a 
zetesfnin kırk sekiz saat evvel ayni 
De§rlyatta bulunduğu halde onun hak
kında takibat icrn edilmemesinden şi
kt:yet etmektedir. Gazetenin iddia~ınca 
Besarabyada komüni~t anasır çoğal
makta imi§. 

Yunanı.tanda ; 

Panga1osun istidası 
Son isyan teşebbüsü meselesinde zi

:methaJ o1mak töhmctile tevkif edilmiş 
olan Jeneral Pangalos kefaletle tahli
yesinin icrası zımnında mahkemeye bir 
istıda vermi. · ise de jeneralin bu arzu-
811 is'af edilmemiştir. 

M. Venizelos ve Bet1en 
Mösyö Venizelos Be1gratta bulundu 

iu arada Arn1a ajansı muhabirine Vi
yana seyahati es,na'ilnda Mösyö Kürt
yüs Mösyö Grandi ve Kont Betlenle 
karşılaşmıyacağını temin etmiştir. Baş 
'ftkliin Ankarada Kont Betlen ile gö
rüşmesi bir takım· tefsirlere sebebiyet 
.-erdiğinden Mösyö Yenize1os böyle l>ir 
halin tekerrürüne mc;rdan vermiyecek
tir. Yunan Başvekili Yunanistan siya
aetinin gayet sarih olduğunu ve Yunan 
h6.lr0metinin hiç bir ittihadı düveJiye 
sfnnlyeceğini temin etmiştir. Romaya 
eeyahati için de demiştir ki: (Belgrad) 
ta yapmış olduğum veçhite burada da 
bir miktar tevakkuf edeceğim .. , 

Japon prensi 

• • 4 ., r ._,. ""° 

: < ~~Jiılf ~~Ç.h~~ <-~! 
. . 

,, .... . 

Sun'i adamlar! 

H arbı tahdide uğraşan dip
lomatlar bu çetin işte 

muvaffak olamayınca, gayret 
kimyaiferlere dnştü. 

Gazeteler, Meksikada bir kim-
yagerin laboratuvarda sun'i pro
topJiıma yapmay muvaffak oldu-
ğunu yazıyor. Bu sur~tle arhk 
sipariş üzerine düzüne düzüne 
insan yapmak mümkün olacak 
demektir. 

Bu mühim keşfin mekıikada 
yapılması da §Öyle bir tesadüf 
eseri değildir. Malum ya Meksi
kada ıık sık ihtilal çıkar, hay-
dutluk vakalan olur •e bu yüz
den sürü sürü adam ölür. 

Bari, bu sun'i adamlarda kalp 
ve gönül bulunmasa da onlar 
bizim çektiklerimizi çekmeseler. 

• Çocuklar! .. 
On bir yaşında bir lngiliz ço

cuğu Londrada edebi mecmu
alarda yazı yazıyor. Dokuz ya
şında bir Fransız kopili hatıra .. 
tını kitap halinde neşretti. 

Bu hadiseler Avrupa gazete
lerini hayretten hayrete d61Uyor. 

Biz buna hayret etmedik. Çnn-
kü o iş, senelerden beridir, biz
de olur. 

• Bir mektep 
Istanbulda bir gazetecilik mek

tebi açmak düşünülüyormuş. 
Her halde bu mektepte " ne

zahet,, isimli bir ders te okut
mak ve bu dersi yeni çıkmağa 
başlıyan gazetelerin muharrirle-
rine vermek muvafık olurl 

1oplu :l4M 
Tevfik Seryaver Rüsuhi Beylerle Ha
riciye Vekili ve müsteşarı, Deniz müs 

ANKARA VE ISTANBULDA tt~t p~otokoh:;ı umunau;uıüdörft bey 
KiMLER TARAFINDAN, NASIL !er karşılıyacaklar. Bir müfreze asker 

~KARŞILANACAK? • selam resmini ifa edecektir. 
Pazar gü~ü şehrimize gelecek o1an Tevfik Rüştü B. Prens şerefine bir öğ 

J~~n. Pren.sı_ T~kamatsu Hazretleri; Je ziyafeti verecek, Reisicümhur Hz. 
nı ıstıkbal ıçın bır proğram haZJrlan Prensi öğleden sonra kabul edecekler 
mıpır. ,.e ziyareti iade buyuracakbr. Ak-

Haber aldığımıza göre Prens ve .şam saat 20 yi 30 da Reisicümhur Hz. 
~enses Hazreti · ·· ·· . . ~rı paza_r ~unu saat Prens ve Prenses şerefine bir ziya(et 
17 de denız tarikıle şehrımıze gelmiş vereceklerdir. 
1'a1uancaklardır. s ı ·· ·· M k"" k'" d b" V r . a ı gunu armara oş un e ır 

a ı Muhıttin B. ve Prensin mihman öğle ziyafeti verilecek, akşam da Ja 
darlıfına tayin olunan istimbotla pon sefareti bir ziyafet tertip edecek 
wpuru karşılryacaklar. Gemiye çıka tir 
rak Prensi sel~mhyacaklardır. 'u kanunusani ~arşamba günü türk 

P~ns .ve Prenses istimbotla .Seyri ocağında bir çay verilecek, Prens ak 
eefaln rıhtımına çıkacak ve Pera Palas şam üstü tstanbula hareket edecek. Per 
ot.elinde bir müddet istirahat ettikten şembe günü şehrimize gelecek ve Pera 
sonra 18,30 da otelden ayrılacak, S~y Palas oteline inecektir. Prens Hz. 
rillefain nhttmından istimbotla Hay ı:> ve 16 kanunusanide şehrimizdeki 
darpqaya geçecek 19,30 da hususi tren müzeleri ve diğer şayanı temaşa yerle 
le Ankaraya hareket edeceklerdir. ri gezecek, 17 kanunusani saat 9 da 

Prens ve Prenses pazartesi günü Seyrisefain nhtımından istimbotla ha-
11,47 de Ankaraya ''asıl olmuş bulu reket ''e Heybeli deniz ı:.:;esini ziyaret 
llai&klar. Türk ve Japon bayraklarite edecektir. 
'9&Tenmiş olan istasyonda hususi me- Prens Hz. 18 kanunusani saat 10 da 
nslmle karşılanacaklardır. Harbiye mektebini ziyaret edecek ayın 

Pffns HazretJerini istasyonda Re- 19 uncu günü ekspresle Sofyaya gide 
Wdlmhur Hz. namına Umumi Katip cektir. 

.1 MEMLEKETTE VAKJT 1 

Adapazarında Yılbaşı ve Menemen 
irticaı aleyhinde miting 

Adapazan (VAKiT) - Bu sene yıl de nizamnameleri mucibince vazifeleri 
hafi gecesi btl'rada ~ok canlı ve samimi hitam bulan idare heyetinin yerine tek 
top1anmalar1a geçmiştir. Bu cümleden rar intihap suretile Sulh hakimi Nec
olmak üzere kazanın muhtelif mahal- det, Sipahi oğlu Ratip, Diyarbekirli 
lelerinde muaşeretin icap ettirdiği U· oğlu Cemil, Yakubağa oğlu lhsan, Çok 
RDer dairesinde tanışan aileler e\•ler- oğlu Sezai Beyler geçirilmiştir. 
ie toplanarak eğlenceli vakitıer geçir- * • * 
... erdir. Bütün bunlardan maada .. . . . • 
•11a1Jimler de aralannda bir çay ter- b"l~ene.'!1lde~ ~lurte~ıılerınınd zavallı ~u 
ti• etmişi "h k"b b" h ld ı <ıyın o uru mesı e mey ana getir-

., er nezı ve ı ar ır a e d'kl . hA d" h h Ik ·· h i 
-ıene k lb . . t •·t t ı erı a ıse, er a çı ve cum ur • --..- re yı aşı gecesını es ı e . 
mf§lerdir. yetçi gensJiği mütee.._c;sir ettiği gibi bu-

* • * ra halkını, gençliğini de müteessir et-
• Muallimler birliği geçen hafta top- mişti~. :-uma g~~ü mektep çoc~kl.ann.ın 
• luq yeniden müddeti biten idare- he- eberısı, gençhğın ve halkın ıştırakıle 

,...... intihap etmişlerdir. idare heye- bir miting yapılmıştır. 
dne Hamiyet, Müzeyyen Hanımlarla Nutuklar söylenerek bu feci hadise
i:,lli, Sabri, Uğri Doğan, Hilmi Co~ yi meydana getirenler ve hala böyle 
inin, Ziya Vehbi BeyJer seçilmiştir. fikir bes1iyenler içten gelen bir nef-

• • * rttla tel'in edilmiştir. 
J41man ~ spor kulübü gençleri Ziya Vehbi • . ~ · - -·-----

1 SPOR 

Kongrede neler 
kararlaştı? 

Beynelmilel temastan umu
mi merkez idare edecek 

Ankara• da toplanan spor kon-

V AZAN : ()mer Rıza - 111 ; 

Onun bunu istihdaf etmek için bit 
hakkı var mıdır ? 

gresi hakkında malumat almaya -_ 
baıladık. Anadolu ajansı'nın bü- Hadiyenin en büyük kuvveti, bu ha- geçirm~k ve onun mu~a~deratflll,;.; 
tün gençliği allkadar eden bu siretinde idi. Kendisi yirmi seneden etmektı. Onun bunu ıstihdaf 

fazla devam eden Şam valiliğini beyhu için bir hakkı var mıydı? ~ 
meseleye lazım olduğu ehemmi- de geçirmemiş. burada medeniyet ale Ne vardı; ne de yoktu. ~'il" 
yeti vermemesi bize ittihaz edi- mile çok yakından temas etmekle ve şeraiti onda bu hırsı uyand 
len mukarrerattan ancak bir meden~yet aJemile ~~~ fı1? mün~sebet- Ömer ve Osman devirlerinde 1ll 
hafta sonra Ankara dan murah- ler tesıs etmekle buyuk ~.ır te~rube ka iktifa eden Mua,iye, Ali devriaıl'' 
baslar gelmeye başladıktan son- zanmıştı. Onun ~eka, tecrube, sıyasl ma ka şeyler düşünmeğe başlaın!fÜ'- ....ı 
ra haberdar olmamıza imkln haret, halk ruhıyattna vukuf, hazımları mek o devrin ahval ve şeraitınl ~ 
bırakıyordu. nı ikram -~derek onları b.?"er -~irer kazan lehinde görmüştü. Ahval istisJDI:' ııJI 

mak, duşmanlannı mumkun mertebe ceğini anlamış ve ona göre tedlJlll"" 
Gelen murahhaslardan öğren- azaltmağa çalışmak, düşmanlar için- almıştı. 

diğimize göre, mevcut nizamna- de vicdanları satın alınabilecek olanla B' ta f d • b" ta f .;J. 
d ı. b kk d k d tın l k 1 ""ttlf ·· ti ır ra 1 enız, ır ra 1 ~ . menin ta i ı a ın a i üıün- n sa ama, u ve murve e yo d"" d'w ta fl 1• 

d u~man, ve ıger ra an ,,,, ..J 
· celer şu merkezde toplanmak· la gelecek olanları bu yoldan el e et- torluk Hazreti Aliye ait olan ~ 
. tadır:' Eski nizamnamenin esasab ~e~, adamlarını yormadan, askerle iJe muhat olan Muaviye buydu. ~ 
baki kalmak üzere yalnız umu· nk nı vtyılpı:a~madan kkudllanmakf, on:arıtn Ona mukabil kim vardı? gar 

uve ennı zerre a ar zaa a ugra - Ar , 
mi merkezin beynelmilel 1 temas- mamak için bin bir itina göstermek 1 

• •• •• • • ~ 
lara ve bütün hesap işlerine ne- Muaviyenin mümtaz olduğu belli başlı .. Bu ~u~ ve ta~ hır sima ~ 
zaret etmesi için maddeler üze- vasıflardı. Bunlara, onun bütün Şam lam !aı:_ihı~e ~ocuklu~ndanberl ' 

d d klikl l ak halkını memnun ettiğini de iJave e· mış ıslamıyetı, Hazreti Resulün .J 
rin e eğifi er yapı ac br. . d lr.kki t . Bu··ıun- 0- -~~" 

d k · ı lik "d • sın e te a e mış. JIP"• Federasyon adedi befe indirile- erse , onun yırm sene ı aresı es . . • il 
• d nasında Şam halkının methi veya yük mıyetin alemdarı ve rehben e ' 

c~k, sonra k<?ngr~nın sene e seldiğini , zenginleştiğini, refah ve te geçirmiş l\lısırda, sözde onual'f 
~ır defa dah~ az l~a ıle t~planması emniyet içinde YB:.c:ıadığmı ilave eder- raber. bulu~m~ş, bildiğini ~ndaJJ, 
ımkanı temın edılecektır. Mek- sek 0 vakit Muaviyeyi hak.iki siyasi ile renmış ve ilmıle fazlile, fazıyd ~ 
teplilerin kulüplere girmemeleri görürüz. vasile, kahramanlık ve f edallt= ~ 
ıçın mevzu memnuiyetin ref'i Muhakkak ki Muaviye dünya ada- yüksek ahlakile tanmmıı n hlP" 
hakkında Maarif vekileti nezdin- mıydı, siyaset adamıydı, hem de kuv görmüş bir zattr. I 
de yapılan teıebbnsat müsbet vetli, liy~a!li, :~k~ . . si;aset J~~amiyeti doğduğu gilnclen~tl; 
netice vermemiştir. yeni teşek- adamı. Dınsız degıldı. Bı1akis dındar neff us eden ve yaşryan, onu b'i ~ 
k-ı d k h ll d k' l • dıı fakat her şeyden fazla siyasi bir yan ve iyi an1atmıya muktedir f 

u e ece eye er e ım erın l'd d' A b. hbe d" d" H t" Al' - h "t"b ·ı b .. .-4 
b 1 

v h b"li k ı er, ınevı ı re r ı, onun ın- azre ı ıyı er ı ı ar ı e UY"':l 
u unacagı enüz ı nmeme - d 1 w 1 h' d .. .. 1 v ah 1 . d . • d d 1" . . • . . . w ar ıgı a ey ın e soz soy emege m a dam, temız a am, ıyı a am L • .ll 

te ıse de bm.ncı reıslıge Samsun yoktu. Kendisi, Hazreti peygamber nız büyük bir siyasi değildi. ıtalP" 
meb'uıu Rana B. in seçilmesi üzerine yetişmiş, onunislam davasına ortalık o kadar kanşmrş, iht~ 
mubakk~k ~bidi. F ede.rasy~nla- b~r ~aran doku~m~mıştı. Kendisi ger 0 kadar körüklenmiş ,işler o ··~ 
rın eskı ruesası vazıfelerınde çı bıraz geç mus.~u~~n olmuş!u. Fa- mudilleşmişti ki onu ancak bü~ 0 
kalmak istemedikleri için teşki- kat b.u?u da .!abu gor~ek . ~azrmdı. siyasi anlıyabilirdi. Mesela orta•!~ 
ı/!t b • d. k d b Kendısı Ebusufyanın oglu ıdı. Ebu· manın katili olarak tanılan bi~r tJI'. ca ın aşına şım ıye a ar u .. . . . 

b d 1 . . sufyan ıse, peygambere muhalıf olan bulunuyordu. Ali bunlara 
sa a a ça ışmamı~ zevat getırı- cephenin mümessili ve Kureysin en w. . , . · ~ 
fecektir. .

1 
. 

1 
d .d. 

0 
d . :ı b'" degıldı. Bunları se\lmezdı, ·' 

. • • ı en ge en a amı ı ı. evrın en u telkin ederdi. Fakat bir çaresınt 
Kongre mesaısme devam el· yük~. menfaatlerini, en koyu muhafa· lup kUrtulamamıştı. Halbuki Ali, 

mektedir. z~karlıkl~rını,. _en köklü im!iya~ları_nı manın katlini müteakip Medinede'~ 
Bugünkü mühim aıle ~emsı.~ ~dıyord~. Bu .aıle~ı~ hı:· zaklaşmış, Mekke, Basra, ve Kufer, 

d.~nb~re. butun mazı ve an anesını:. ~~- merkezleri harekete davet etmiş ff 
tun ımtıyazlarını ve hukukunu, butun .11 . t d"b k 1 1 d h#. . . . . .. tı erı e ı e ·a mış o say ı mu 1 maç 

Fenere kartı Betiktat 
Bugün mevsimin en heyecanlı 

maçlarından birini daha seyre
deceğiz. Bu maçın şampiyona 

üzerinde de büyük bir tesiri 
olması ihtimali vardır. 

Geçen sene üçüncülüğü kaza
nan Beşiktaş dün de yazdı
ğımız gibi, Fener bahçe ile ilk 
yapbğı müsabaka müstesna, 
ıampiyon takıma karşı muvaffa
kiyetli oyunlar oynamıştı. Nite
kim lik maçlarının ikinci dev
resinde 3-3 berabere kalmış 
ve tilt müsabasında 2-1 gibi 
çok az bir farkla yenilmişti. 

Bugün Beşiktaş ne yapacak? 
Galatasaray Te Vefaya karşı 
Beıiktaş iyi bir oyun göstere
medi. Buna mukabil Fener
bahçe eksik bir kadro ile çıkı
yor; Fikretin ayağı incilmiş, Kad
rinin oynamamak ihtimalı var. 
Zeki Ankaradan yeni avdet 
etti, bu itibarla ekzersisi yok. 
Bütün bunlar Beşiktat lehine 
kaydedilecek noktalardır. 

Bugün Beıiktaı şuurlu hesaplı 
bir oyun oynarsa F enerbahçenin 
Fikretin yokluğu dolayısile sar
sılmıı vaziyetinden istifade ede· 
rek çok iyi, hatta herkesin bir 
parça hayrete diişllrecek bir ne
tice elde edebilir. 

F enerbahçeye gelince, geçen 

sene elde ettiği şampiyonluğu 
bu sene bir talisizlik eseri kaçır
mak istemiyeceğinden pek tabii 
olarak çok çalııacaktır. Bu iti
barla bugOnkü maç heyecanlı ve 
güzel oynayacaktır. Beşiktaş F e
nerbabçeyi maiJup ederse Gala-

ıtıkat ve kanaat1erını bırakması mum- m vaCCak olur ve herkes ona is~ 
kün mü idi? Muhakkak ki en büyük de~di. Bu ırnretle fitne kökilll~ 
mukavemet onun tarafından gelecek- . . 1 d·ı . t f ik d lb dak ~ 
t . B t b•A .. k d w 1 ıstısa e ı mıı:;; e r a a u 
ı. unu a u gormeme ogru o ur. d 

1 
.. b 

1 1 d 
. . ma an zava u mus o ur u. -"' Fakat rnukavemetlerın fayda vermıye . . :.. . blV.. 

ceği anda Ebusüfyan da, babası da Halbu.kı ~lı, Abu ışı .s~nraya t Sıf 
·· 1'" 1 1 "''I · H tı. Bu hır sıyası hata ıdı. Yahu " 11 mus uman o muş ar;; n uavıye, az . . .. . . Cf"f. 

reti peygambere katiplik etmiş, onun retı Alı, Talhave Zube~r ~hı muk '",ı'_ 
emrettiği birçok vazifeleri ifa etmiş, ve nüfu~lu zevattan ıs~ı~ade edıtl 
her işte zekasile ve kudretile temayüz onları Kiife ve Basra gıbı merke-; 
etmişti. göndermiş . ve onların hemen kU ~ 

Dahasonra Muaviye fütuat hareke- toplıyarak ımdadına koşmalannı 
tine iştirak ederek bilhasa Şam ku- miş olsaydı, anyi neticeye varırdı. lİ 
mandanlan arasında bulunmuş, bira- Hazreti Al~nin bu katilleri P~11,ol 
deri yezit öldükten sonra kumandanlı- mahvetmemesı, onların her adı dl_ 
ğı almış, ve Hazreti Omer tarafından ona müşkülat çıkarmalarını, her• I 
oraya vali nasbolunmuştu. Ömer dev· da harbe sürüklemelerini, icabınd~ 
rinde on seneye yakın Şam valiliğini karı eleyhine çevirmelerini, icab~ 
ifa etti. Muaviye, Osman deninde de herkesi onun Jehinde kıyam ettlrJll""~ 
bir o kadar ayni yerde hizmet etmiş, ni intaç etmi~tir. Bu yilzden JI~ 
~~zandığı muvaffakıye!l~rle, gösterdi Ali, kendi vaziyetine hakim ollll ~ 
gı yarar1ıklar1a, abalıyı memnun et- tr. Kent!i davasına istediği gibi ~ 
mek .. husus~n~a kazandığı şöhretle te- met edememiş, hatta bu yüzden ~ 
may~z etmıştı. . ..... · ra kendi taraftarlarına en acı sı ,P 

Bır tarafta bu adam goruluyordu. lerde ve en şiddetli muvahazalll 
Onun maksadı, bütün devleti ele bulunmuştur. ' 

_.,_., ........... mmımuıım•ııın• Tarih ve edebiyat kitapları o~lf' 
tasııray, F enerbahçenin seneler- bu nutuklarından birçoklarını sP" 
denberi inhisara aldıkları şampi-
yonluk için onlar derecesinde 
tehlikeli b:r namzet olduğunu 
isbat edecek F enerbahçe galip 
gelirse ıampiyonluk yolunda Ga
latasaraya yetişecektir. 

Oyunu şimdiye kadar bitarafı 
ve dürüstliğile sporculara kendi
sini sevdirmiş olan Niyazi Bey 
idare edecektir. 

Beşiktaş - F enerbahçe maçın
dan evvel lstanbulspor - Süley
maniye, Anadolu - Beykoz kar
ıılaşacaklardır. Hemen hEmen 
aynı zevkle seyredileceği bu 
dört takım hemen hemen aynı 
kuvvette olduklarından maçların 
alaka ile reyredileceği tahmin 
olunabilir. 

mıştır. ~ 
Bütün bunlara rağmen Hazreti --; 

en güzide hasletleri haiz olan bit IJ 
idi. Kendisi fitne ve teşevvüş ye fi 
sakin bir devirde gelmiş olsaydı 0 

devri nur ye irfan deni olurdu._-~ 
Karşı karşıya askeri hazırlı~ 

bulunan iki taraf bunlardı. Fa~ t/I 
lfthazaya değer diğer bir nok~ ' 
lardan her birinin Kureyşten bit~ 
rafı temsil etme-si idi. MuaviY~ 
anda Eme,·iler kolunu, Ali, H~ tJ 
kolunu temsiJ ediyordu. Osmanıll ;_ 
linden dolayı Emevilerin kıyaJll ~ 
si gayet tabii idi. Fakat kar§! ;.a 
ta bir Haşim inin bulunması, fitne11~ 
kat teşdit edecek mahiyete i~i·~ 
kü böyle bir ihtilaf, bütün yen• 
deyi ikiye ayırabilirdi. 

fBitmetlil 
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!•frllra nunıaraaı ı 27 miş bir adam gelip kapıyı açıyor. ş.. tavırla aelamlıyor. Ben iade bir aske- selerin elini srkmap mecbur oluyorum. yorum. insan bir al~ parçuı 
y •aaa : •Garp cepb ı d 1 şınyoruın. Hemen hazır ol vaziyeti •· rtm. Karpsında sellın dar vaziyetini Bol bol terliyorum. Bütün bu halk diye bacağını kesio>?'larnnş gibi k 

Brik 1'1 i "n e ... müel ifi I~~~~ ~erce selam veriyorum. Sonra alsam hoşuna gidecek galiba! Fakat hanım kızlara mahsus hoppalıkla yer !enir mi7 Şu~ya bır tayyare bom 
ar • Rem.,gue duşunüyorum; bu mutlaka bir hizmetçi dünya yıkılsa bunu yapamam ... Arka· değiştiriyor. Onlann arasında ben ade ısabet etse bütün ev mutbak erala 

.------ o~acak. ~en o.rduda olduğum müddetçe sındaki operet aktörü üniforması lil ta bir (tank)ı andınyoram. Askerlik ha beraber şu toprak heykel gibi 
hızme~çı dedıkleri makuleyi tamamen zumu miktan sinirime dokunuyor. So- yatma alışmışım. Fakat salonda nasıl parça olurdu. İşte o Yaldt 1§ fı1•m..ıı 
def terım~e~ silmiştim. Kaputumu P· ruyorum: durulacağını bilemiyorum. Şaşkınlı· dL 
farmak. ıstıyor. Buna §atıyorum. Gti- _ Nasıl beygir rostosu yiyecek ğım bundan. Endişe ile eJlerimi sakla- Sof raya oturmakhfımız benim 
erek dıyoru mki: miyiz? mata uğraşıyorum. Siperlerin çamur· çin rahat bir nefes almak Teaileal 

-: Dostum! Ben kaputumu kendi Anlamqıyarak eorda: lan ellerime zehir gibi h!kkolmuş.. yor. aYnımda bir genç kıs var. 
kendıme çıkaramıyacak bir adam mı- _Ne demek istiyorsun? Kimse görmeden ellerimi pantalonuma na kuğu tüyünden bir atkı koym11f. 
yım? Soğuk bir tavırla cevap verdim: siliyorum. Fakat bütün bu ihtimamlara zik bir şey; fakat mükaleme 
. Beyliğimi çıkarıp bir esvaplığa 881• _Yemek yemek fçin mahmuzlannı rağmen bir hanımm elini sıkm~k itap bulamıyorum. Askerken nadir 

) orum. Fakat o, azametli bir tavırla takmışsın ya!. edince elim terliyor. ötekine benkine se şurduk; hele hanımlarla asla kon 
v~ par~aklarının ucile beyliği aldı ve KfJsktin bir ta1'1rla arkuını dindO IAm vere Yere nihayet yere bir porse- ınıştık. Öteki misafirler heleeanlt 
dığer hır esvaplığa astı. Bu hareketi tam yerine varma,tum. Bütün askeri len heykel düşürdflm. Heykel yerde mükalemeye girişmişler. Bu mtlkil 

• hay~etl~ seyrediyordum. Sonunda mü levazım memurlannın zayıf bir noktası bin parça oluyor. Diyorum ki: Yİ takip ederek istifade etmete eu-
tehzı hır tavırla dedim ki: vardır. Mahmuz Ye kılıç tqnnağa bayı - Vah nh ! Bu mlbarekler de çok yorum. 
me;; OğJum. sen on baş. Gerhart Him- hrlar. Hele ata binmesini bilmezlerse.. kınlmağa mUstait.. lhtflal, Rham, siyuet, salh 
b k tosun ehne geçmeli idin! Seni ça. Kari dayı fmkAnını bulsa kendi kılıcı· Lina yenge kınlmlJ parçalar flzerine mevzuu bahistir. Una yenge mama-
u ı[01a getirirdi! nı yatafında da takacak. iğflyor; yOzUnde bir çocuk ölmUf kadar asker resmi geçitlerinin gbtllltblftı• 

M harı dayı beni ka'lllamata geldi. Lfna yenge arkasında siyah ipek elbi büyük keder görülUyor. Bir şeyler ho- bahsediyor: Kari amca hrJ*Janma 
~ salıJ-onam. Arkasına frak IİY ta u ;eşem resmt elbisesini giymiş, her sestle l'ÖrilndtL Vticadtl bir ütti tahtası ıaurdanıyor yalnız "hakiki çin malı" cunu burarak ilham almlJ bir ta 

ra 
1 .P&nldıyor. Beni himayekAr bir gibi diz. baJufl haha. Dalla birpk kim sözlerini anlıyorum. Omuzlarımı silki- (Blünftll) 
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ı_H_A_R_i c_i _u_A_s_E_R_L_E_R_ 

lngiliz hükü111eti ve 
maden sahipleri 

~ ,«J:ı.Ilfim~ ÇK : _ 

ı ci ma de 
• Ro;nanım•~ hak'kat, l &:'JJ Jl1 

halıilratims roman: 36 ... a ~ 
Londra, 7 (A. A.) - l\l. Mac Donald, ..,_ 

söylediği bir r.utukta; cenubi Galle kö Makiııc adamlar gib. tempolu hO' 
.. . . . , . , mUr maJcnleri ihtilatına dair bir ima 

Gumrilk memuru ak sakallı ihtiyar Madam Rabe.~a •.. Madamın derdı ço.{ da bulunarak t.:anunlara. riayet edilme l fi l 01 • Çİ OT tel( 
yolcuya s?r~u: . ? büy.üktü, biric~k oğlu lz~k bütün dini si lazımgeJ<liğini hükumetin sulh ve SÜ re (C e! e çay ft 1 l y , 

- ls~m~~ nedır... . n~ıhatlcre ragmen dansor olmuş. Mak kı.in arzusunda bulunduğunu, kömür beCCl CJ iC lf 0fiU~UYOJ9ia.TdJ 
- P.ayerulosmanı Zın nureyn vcs· sımbarcla her gece çıplak varyete nu- ocakları sahipleri milli sanayi meclisi- .j 

semocl !.. maraları yapıyordu .. işte Madam Ra· · te kk··ı·· ·· ta k ı 1 · · C"·· 1 b. ld b 1-ııl'-. .. .. .. . . nın şc · ·u unu nıyaca o ur arsa Ben de herlces gıbı, daha pek genç·! ~oy e ır kuru u, aşını """'~ 
Kıdemlı gumruk memurlan yolcu· beka bu yuzdcn aklını oynatıvcrmıştı. c bt G .. lle ko··mu··r madenler· hakkın k b. k . ı· h 1 · k. 1.- • •• dil d ·' kl bük' tü ~ • _ • C!. • • •• • enu fo ı en ır ız sevmıfi ım, ve er iesın 'I ""'"' suz , uua arını 1 

• 

)ann ne mUletten oldugunu eksenya .,.,ımdı Pıyerulo~manı ht>klıyordu. l\la- daki ihtilatın de ·nmından korkmak i- ·b· b 1 1 l:lto ik · ı· o ·u· 
. • 1 i d 1 J F k t b ·ht" 10 . p· . d ğ tt • T . ti h . ' gı ı u aş c P" c P n geçmış ı. nu gı ı. 
ısım er n en an ar ~r.. a a u _1 1• m ) a ıye:ı~ a ' 1 ıgı e~ ra. ar er çin ortada ciddi bir sebep kalmıyacağı görünce dilim tutulur ayaklarım dola- - Lcylli, scn-
yar yolcunun ne mıllctten oldugunu derde deva ıdı .. O tevrattan hır l<ere nı ·· •lemı·<::ıı·r d . . y h 1~ 1• .. (B·t -..ıi) 

1 
• • • .. . k . h . . . . so) 'JI • ıı;ır ı onun ıçın a va \.ema ın ~nr· ı m<:U 

an amak ıçın ınsanın muneccım olması o uyan bır a..qta hemen ıyı oluvenrdı. ) . : b 1 d. 1 ·. H d' . ~. y:J., 
Jbımdı ... Memur efendi düşündü: Madam Rabcka da yolcu şalonuna Pi· Rangonda isyan ha.- erın.ı e~ cr.e ım. smı._. ay 

1 ısmıne TASHiH:. - Z~~lh Necip ~ 
(Piyer) ismine bakılırsa pinpon hı· yerden bir Tevrat almağa gelmişti. A- , Leyla d.'yeh~. . . . _ - H.us~sıyetlerını .. bura~a .~ 

ristiyan olmalı- Hem· de papas filan" ma ihtiyar kadın Tevrat bitecek teken reketı başlıyor Leylayı gormıyeh b~~.o~ s_e~e kadar,gım ye!~şmı~ormuş gıbı, tertıp,h r'. 
Fakat (Osmanı Zin nureyn) ismine ba disine kalmıyacak diye korkuyordu.. .. olmuştu. Fakat evJendıgını hıhyordum. rı da şnrlcrıne musallat olntu) 

Rangoon, 7 (A. A.) - Hukumet kuv 0 t k t t b·ı · d N ı F ı iki. ..riıd' kılma herif arap... Hem de Mekkeli Piyerülosrnan din kitaplarını gümrük ti . . .1 . . ğ t f h nu ar 1 unu muş um ı e. kil yazı a ec p azı m · şu 
. . .. . ve erının ası en çevırme e ma u arc D . .. 1 1 k d .1 . . .. k 1 tık B ıards' 

Medmeh bir hoca... Lakin (Semoel) memuruna gostcrırken l\ladam Rabeka k t ti . b .... k b. t• aıma zuppe ere ve ·en ı crını yu • mısra arını yazmış • un 
. . . . . . e ve gayre en uyu ır ne ıce vere k h .. . . . . · · · ·· 1 tash 'h ı- . 

kelım~ıne baluhrs.'l adam musevi ... hemen koştu .. Pıyerın ehndekı Tenat· k 'b' .. .. 1 t d" A •1 . k se ayat yaşıyor gostermek ıstı.> en rmcıyı şoy e ı azım· ' 
1 

. k ce gı ı gorunmeme c e ır. sı erın a k d.. .. l" k' 1 1 d 1 T .. k 1 it 
Rem de haham... a.rdan bırini aptı .• Fakat bu esnada rargıihı teslim olmuş ise de isyan teşki ıı;ıa .uşu~ce ı ·ımsc ~r ~ .o u ur u- " çim öyle dolgun, öyle ezı 

Memur meraktan çatlıyacaktr_ Bun Pıyer can hC\·lile Tevratı yakaladı •. lt- tının kuvveti kırılmış olmaktan uzak aza, bır gun, ben de gıtmıştım. öteki de, özbek, değil: 
ea senedir gümrük işlerile me§guldü, Ş~mdi. mü~eyyen. ciltli liitabın bir u.cu t.1r. Alman son haberlere nazaran isyan Çay zamanı. Oraya ne iç~n gittiğimi "Uzlet bir fener, hense.,. 
f:lkat hiç böyle yolcuya tesadüf etme- Pıyerın el~nde hır ucu Uebekanın elın· hareketi civar mıntnkalardan tevessü hatırlamıyorum. Yalnız bir müsamere --------------;~ ... 
Jnişti .. Nihayet yüzünü kızdırarak sor· de idi- lkis~ de ,·ar kuv..-etleri i!e çeki- etmekte ve daha ziyade geni~liyecek gi- münasebeti ile idi zannederim. 
du: yorlardı .• Pıyer arada sırada bagmyor- bi görünmektedir. Bir masay~ yalnız, oturdum. llerde-

- Siz ne idn kullanırsınız (l)M han du: ki masada saçlan panl parıl, bıyıklan 
gi mil.lettensiniz?7 .. . - Bırak kadı~ .. bı.~ak .• Kabını ko· Pamuk ipliği fabrika- (Edmund Lov) un!cu gibi kesik ve ha· 
. İhtiyar fasih hır turkçe ıle ve kema parayım da sana nre.> ım.. lıkçıl gibi hareketsiz iki genç oturuyor· 

Jı vekarJa cevap verdi: Madam. Rabeka: ~ /arz kapanacak ffil ? du. iyi giyinmişlerdi. Yani elbiseleri 
- Edyanı eemaviyeye mensubum.. . -.~a, dıy~rdu,.. Kabmı kopar~~gı~ Burnley, 7 (A. A.) - Pamuk ipliği pahalı kum~lardandı. Gömleklerinin Arzın ici müzaP 

halinde mi? Dinsizliğe karşı mücadele ile, telifi ed· dıye nıtabı e~ımden alac:ıko;.rn c!egıl mı? fabrikaları sahipleri 10 kanunusaniye yakaları nerde ise diz kapaklanna ka· 
Ylln ile me§galüm.. Bu esnada kıt.ahın kabı parçalandı. Fa- kadar grev hareketine nihayet verilme dar uzayan iki tavşan kulağı biçimin· 

Gümrük memurlan bu garip zatın kat şayanı hayret.! .. 3 parmak k.a~ın diği takdirde imalathanelerini kapama de, ceketleri çift önlü, fakat yakalan Yazan: ~alih MurlJI 
eşya~ar~m muayene ettiler. Şayanı şiip olan altın kaplı kıtabın. kabn~~n ıç~~- ğa bu akşam karar vermişlerdir. gayet geniş (röver) li idi. d' 
he hıçbır şey yoktu. Yalnız ihtiyarın den paket paket kokaınler, tup tup M k' d 1 .b. t 1 h Hayır. Arzın bir tarafıo 
ba t f' ı · · d d"Y"ld.. il M d 'il t [ b . a ıne a a.m ar gı ı empo u are· 1 vulunda 16 ncil, 15 Tevrat 15 tane mor ın er ıçm en yere o ·u u.. er- a rz e a C e greVl k ti 1 1 · · l tek h 1. dig· er tarafına gı· den zelzele 
d K r' 

k · .. 1 · h ti 
1 

t G.. e er e çay arını ıçıyor ar, ece ı 6 ,. 

~ U an vardı~ Hemen hemen Piye- ~sın goz erı nyre e a~ıI m~ş 1
• um- l\fadrid, 7 (A. A.) - Darülfünunda kelimelerle konuşuyorlardı: ratinden anlaşıldığına göre ~ 

rulosmanı Zin nureynin eşyası da hun rük memurları hemen 30 ncıl 30 Kur- d 1 t k b 1 t y 1 b•' .. 

J 

bug 
gre 
pi.)'1 

141 

ye 

d 

d 
. 

1 
. d·- 'l(\ T tı d ~ ers ere e rar aş anmış ır. anız, - Nasıl? tamamile sulp halindedir ,J 

an ıbaretti. ncıllerin kapları altın an ve ıger ~;, evra a muayene e ... h k k f ı...::1ıes· tal be . - , ir .. . t'I H . . k 1 d r· k u u 3.1\U ı e Si grev yapmaga - Enfes. çelı'kten daha kabdır A-111 l 
..Umuş. pırlanta, zümrüt ve yakutlar· ı er.. epsının ·ap arın an mor ını o k . 1 d" ' • a .. _w 
l 

. . k • h . b' k . . kt B ·arar vermıc; er ır. - Sen mi, ben mi:' k k · d d t b..-: d a süslenmışti. Tevratlann ve Kur·an· aın, eroın ve ırço ıncı çı ı.. unun "' pe aıca ıse e ış •-:- -J 
Jann kap!an daha giranbaha idi.. üzerine.polis tc harekete geldi:. Bir ay 5 Jtalyan fayyarecisi - lkimiz. sındaki kayaların yüksek WJ: Jıt 

Gilmrük memurları bunları tetkik enel !llevyork zabıtasından bır rapor Mevzu ne? Anlıyamıyordum. kı altında müzap halinde er y 
ile meşgulken yolcu salnouna birçok gönderilmişti hu raporda: yanarak öldüler Cazbant haşladı. Gençlerden biri: d 
rahipler, birçok hacılar, birçok haham- "Ne dine mcmmp olduğu anlaşılmr- D 

1 8 
(A A) lt 

1 
d . - Once ben, _g_v_il_ir_. __________ .../ 

Jar gelmiştı .• Rahipler bir köşede top· yan ır a am a m, mucev era , o ·a- t . 1 . . h 1 ı· d b ıyere ayaga a tı, nım masama . b' d it .. h t k k o ama, . . - a yan enız d" k - k Ik be . :ı ~ 
. h . k k l. K d' anare erının are<e 1 esnasın a un- d v •• •• b. h . 1 n· ı D'kk t ]anmışlardı, hocalar kendi aarlannda ın, croın aça çı ıgı yapıyor. en ı· 1 d b. . d . . • b 1 ogru, yuruyen ır reverans ahnde ı' ere ı a 

. . . k 
1 

d •1. d p 1. d aT an trı enıze ınmege mec ur o .1 1 d' ı· n~ • k _ _ 
hır grup teşkil etmişlerdi" Hahamlar sını ya a ayın,. em ıyor u. o ıs er- t T k d b 1 b. - .. 1 ı ere ı, masamı ge~ ı . .oöŞımı çevırme G d 
da bir halka olmuşlardı... hal iPyeri tevltif etti. Lakin o bu sefer m~~t~r. n~- neb~ tau u~an 101rdçak~ku~lok istemedim, çünkü arkamda durmuştu: Öz İŞİ .... 

t d b. ( .. ..1 t 'f k mus ur. ıger ır Y.> are a ı a r H lk d u d' • .,. 
3 dine ait olan bu üç grup Piyerülos çan asın an ır gumru ı: arı e ·anu· h. • ta d . . k b - Hanımefendi (sexe appeal) ini· a arasın a göz lflı• . . . . ır uc:uş n sonra enıze ınme mec u ' _., 

mam Zın nureyni ayn ayn ziyaret et- nu çıkardı. 348 ıncı maddeyı okudu: . t' d k 1 t 1 . h k ı· . ze dayanmadım, Meri Dünkana benzi- hususi bir ehemmiyet verildi": 
•.n • (T t, ı ·ı K , .b. d. k. rıve ın e a mış ır. nış are e mın "' 

. . .. .. şı e ın en o ayı yyare e yangın . • . . • "' .uer. Hepsı de: evra ncı , ur an gı ı ın ı- :dd ı· d d 1 ta d yorsunuz bir dans lutfeder misiniz tedı·r. Go'·z dı"şı· go-z• yakıatl 
_ Hoş geldiniz ... dediler.. taplarının kaplarındakı altın, gumuş k t B' .. b b. ..1• Bır kadın sesı cevap verdı · ld . . t . t h t·· 1 .• .. ..k çı ·mış ır. ır yuz aşı, ır mu azım ve • ucu sivri ve uzun o :.. 

• • • • • • • • • • • 'e. sdrur ezyı~a "ker kur tu glumdru res- bir çavuş ile telsiz memuru telef olmuş - Sizi tanımıyorum efendim, ma- . • t d .. d k•P' 
E t i .. p· .. . mın en ve gumru on ro un an mu- - . .. .. .. ıçın onun e avun e, çı. ' 

r es gun ıyerulosmanı Zın nu ftı d T d tardır. Bu kazalar, tayyarelerm hare zur gorunuz. d h · t hlikelı 
reyn Bcyoğluna çıktı. Orada imanı za. a Br.,. en~ 1.yorJ tau .• b 

1 
b ta p· . keti esnasında ağır surette yüklü bu- Delikanlı, ipi çekilmiş bir kukla gi- maıı a; erıeyı e tJI 

fi h . ı· 
1 

t• d"ğ. 1 .
1 

unun ıçın s n u za ı sı ıyerı 1 1 d .1 . 1 • • b" d ğ ld ehemmiyetli addolunuyor. 
yı ıyan ırıs ıyan ara ge ır ı ı ncı . .. h t k k 

1 
~ d t k"f unma arın an ı erı ge mıştır. ı o ru u, ve: .. .A 

] . d • ttı S ~· h k mucev era a~a ·cı ıgın an ev 1 e- b ki he bangı· bir dlf. in 111uv 
en agı . onra .-.ış ane vo ucunn d d' F ~ . k . M [ Vı [ - Pardon hanımefendı· u r ' ~ . ~. · ~ eme ı.. almt heroın, okain morfın • • ' ' • ' ... tJJ"' ındf. Orada da Musevılere Tevrat tev- k d _ . . b d. d ht "h· llSO znı enzze OSU diyerek döndü. Sanki hirbir şev olma- virindeki azada fenalık yap 1, 
. tt' Ak 'h ı· . açır ıgı ıçın u ın ar mu erem ı ~ .; l tt ,,. .zı e ı, 80nra saray cı e ıne gertı . . . k b l tl • ·b· t d t k b 1 l ı k muht· emel olanı ya nız gvz bl . : tıyar yaaklanıp hudut harıcınc sevke· a u e l mış .gl ı, o ur u, e rar a J cçı uşu • ..a. 
rkaç mUslUmana da J{ur'an verdı ... d'ld" A 'k d K. • ı· ·ı · t vaziyetini aldı Dudaklannı mümkün g· ildir. Yani herhangı· bir d,11": B f d B ;:. . . • ı ı.- men a a ırıs ıyanı mı gaze e . . . 
u garp a am eyoı;lunda hır hırıstı- . (Tti ki . 1 1 h' 1 Roma, 7 (A. A.) - M. Musohnı, M. oldug· u kadar az oynatarak arkadac:T h t 1 v 1 .. ge" 

• c;ı.. h . sı r er mısyoner er a ey ıne ca ı- r • • • • ~·· ra a sız ıgı ya nız goze Y ti 
yan mısyoner, .,,,.ış ane yokuşunda bır 1 d" 'dd tli b. k 1 ~ d \ enızelosu kabul etmış ve kendısıle ya na. h l k d" l • D 
L h Ak d d M. hd. şıyor.,, ıye ~ı e ır ma a e yaz n t .• b. tt .. .. .. · ı' tima i yo tur· ış erın JD ,.. 
;na am, saray a a e ı Mehmet . . . rımsaa samımı ır sure e goruşmuş· . ' ,, 
-'bf ü te i bi .. 

1
.. d k. (Y. M. C.) cemıyetı ihracı protesto et· t•· ,.1 M 1 .. 1lf ·u . 1 . t' - Mon~r, dedı, tutmadı. virindeki bütün dig"' er azay• Jı •• m r c r rnus uman ı san ı.. t' ur. n • uso ım .ıT • ,. enıze osa zıyare ı ,,, 

Fakat garip şey ... Piyerin dağıttığı ı. ni iade etmiştir. - Bir azdan beni gör. dişlerin rahatsız:lıklan geçd'dl' 
ba Kur'anlar, bu İnciller, bu Tevrat- Sadrl Etem Hakikaten ikinci bir dans başladığı tehlike ve ihtimali daima var .A 

Jar hep kapsızdı .. Gece Piyerülosman Matbuat ba'osu Amerikadaki iş sizler zaman öteki kalktı, ve arkamdaki kadı Bundan başka bu fenabklarıJ>'1; 
odasında bütün perdeleri indirdikten [ na sokularak: d 

5 m ·z on , pacak diş, yalnız göz dişi J;tl 
•nra din kitaplnnnın kapl:ırını sök- · Matbuat cemiyetinin lier yıl l Y • - Hanımefendi, dedi, arkadaşımı 5.,..~ 
:mtiş, onlan kmeali itina ile dolabmn verdiği hususi aile balosu, 0 Vaşington, 7 (~ A.) - M. Hoover (röfüze) edeceğinize esasen emindim. dir; diğer dişler de yerine ~ 
saklamı;,tı. senenin eğlence aleminde en tarafından işsizliğe karşı mücadele ko Çünkü asıl sizin tipiniz benim, bir bir takım ihtilatlar yapabili /. 

Edyanı muhteJifeye mensup olan ih· mühim hadiseyi teşkil eder. mitesi reisliğine tayin edilmiş olan M. dans... lar. Onun içindir ki halkın ~ 
tiyar lstanbulda bir hafta kadar otur· Şehrin yerli ve ecnebi en mühim Woods, Amerikada şimdiki halde işsiz Fransızlann (toupet) dedikleri bu dişine atfettiği hususi ehenı~ 
da. Bu mfiddet zarfında bütün din ce- bulunanların dört ile beş milyon ara- küstahlığa o kadar hayret ettim ki, hiç yerinde değildir ve bO .._. 
mfyetlerinde büyük alaka gördü. Bu simaları orada toplanır, en gü- sında bulunduğunu ''e vaziyetin ilkba istemeden basımı revirdim. Arkamdaki h b k kP" 

1 l 1 b 1 
• 3 fennen iç ir ıymeti yo d~ 

eemiyetler Piyerülosmanı Zin nureyne ze tuva et er ve u tuva etler hardan enel iyileşeceğini ümit etmedi masada güzel, fakat asabiyetinden tit. 0 ,,, 
teehiJU gö!'Jtermeleri için Avrupa ..-e içinde en müstesna güzellikler ğini söylemi~tir. riyen bir kadın, yalnız başına oturu· Hastalık noktai nazarı diİ' 

b l d 1 H D - 10 t ı · ~ d H.d digw er diıler ne ise "göz Amerikadaki şubelerine yazdılar ... Hat u top anma a görü ür. er se- ogru ma ma a an gayrı resmı yor u. ı detinden söz söyliyemiyor, 
ta Amerikada din propagandası yapan ne mevsimin en muhteşem ba- mahnfilin tahminlerine göre işsizlerin yalnız: de ayni şeydir. .,J 
(Hlristiyan ilmı) gazetesi Piyerülos· losunu teşkil eden bu güzide adedi altı ile yedi milyon arasında te - Rica ederim, rica ederim ... diye Karilerimizden <Ferdi Y• 
manla görüşmek için lst:ı.nbulda bir halüf etmektedir. kekeliyordu. B ~ 

müsamere, bu sene de Kanunu- eye · 
muhabir gönderdi .. Sekiz gün sonra Pi H d k • k d f G.. ·· ld.k K d h b' . 11 • 
verü1osman Marsil ... aya müteveccihen saninin 28 inci günü akşamı Mak- ava a f ı a ın, . oz .~oze g.~ 1 

: • a ın ~a. cu. ıye- Mektubunuzu ve sua e .ı 
.; .; tınden once gozlerını yere ındırdı, fa- k d S il · · p 'fV 
1.--eket etti. sim salonlarında verilecektir. Lo• AnJ·eıos 7 (A A ) Mı's Bobb'• · o u um. ua erınıze cev• ~ 
AiU "' • • • - - kat akabinde bana bakarak İ!'mimle i"'_" 

(1) Gümrük memuru bu cümleyi Matbuat cemiyeti idare heyeti Troit ile Mis Spooner, hala havada bu cağırdı ve: mek isterdim; fakat ıordu e'J~ 
ınamU8 böyle tertip etti. Malum ya li ve şehrimizin kibar alemine men- lunmaktadır1ar. Bunlar şimd\ye kadar ~ S t d .. f d d' . d . şey bir karii alakadar etdl .~ - en, ne esa u , e ı, nca e enm ki il"' 
f'JIWTUzda (Gizli din kullanıyor) diye sup Hanımefendilerden mürek- fasıllas~z altmış dokuz saat uçu~ yap· heni şu efendiden kurtar. ziyade tamamile meale .,JI_ 
Mr tabir vardır. Din kelimesi ekseriya kep balo komitesi, hazırlıkların m~ ... ~rBır.1 b ·tı d w • Bu, Leyla idi. mevzudur. Mademki ditle~•-~ 
kanıık adamların dinleri mevzuubahis .ıuıs o> y Troı n ogumunun yır· . . d b·b ,..ır 
olurken (kullanmak) kelimesi istimal ikmali ıçın çalışmaktadır. Bu mi beşinci yıl dönümü iki genç tayyare . Ayağa. k~lk~ı~". Kendt!Stnden çok tedavısi için bir iş ta ı 1 ~ 
-'Ulr.. seneki balo 'büyük bir sürpriz ci kız tarafından bugün havada teı:;'it e':"ı~ genç hıç ıstlfını hozmadan gayet diıçiye müracat etmiı bulu~O~ 

• • • teşkil edecektir. edilmiştir. Bu münasebetle iki tayyare pışkın bir tavırla: sunuı; o halde dişinizdelU 1 
ci kız kendi kendilerine hindi kıznrtma - A •• dedi. akompanye olduğunuzu siyetin izalesi o mütehaııı9' 
sı ve mütenevvi pastalarla bir ziyafet bilmiyordum, yoksa-. bir vazife ve iştir. ,1 
\'ermişlerdir. Müthiş sinirlenmişti.n. Benim bu sualinize ce••P !6' 

Edırne telsızi 
Me§hur din adamı altı ay sonra bir 

• la 

daha lstanbuln uğradı. Bu ı:-ef er bera
berinde müzeyyen 30 Kur'an, 30 lncil. 
30 Tevrat getirmişti .. Bu seferki kitap 

Posta, telgraf ve telefon umu

mi müdürlüğU tarafından Edir
nede yaptırılmakta olan telsiz 

telgraf merkezi inşaatı bitmek 
Uıredir. 

- Kesiniz, dedim, hitfen.- ve yerini maklığım hem 0 meslek~ 
Şeker fesadı! gösterdim. ~ ye larm kaplanndaki altın, gümüş ve mü· 

6 avherler geçen 8ef erkilerden çok da
:A:, la& kryınettardı- Yine Piyerülosmanı 
lnı ainnefe gelmi§ rahipler, hocalar, ha-

lamtar yolcu sn.Tonunaa bekliyorlardı. 
'Bu sefer f:ın:la olarak hi.\hamların ya
liald& illtiyar bir musevi üdmı .ardı. 

Bina inşaatı tamamlanmıştır. 

Yalnız bir motorun yerine konul
muı kalmıstJr. 

Ha,·anar 7 (A. A.) _ Hükümet kuv- """*-"____________ vazifesine müdahale ve oo• b" 
vetleri bütün Kuba adasındaki şeker· Korent kanalı kapandı öğretmek olur, hem de~ 
kamışı tarlalarının yakılmak suretile gayemden uzaklaşhrmıt bU ~ 
imhasına matuf bir fesat tertibatını Atina, 7 (A. A.) - Bir toprak çökün Binaenaleyh mazur gört1'e 
ortaya çıkarmıştır. Gayet ciddi ihtiyat tiisü yüzünden Korent berznhı ,·asıta- rica ederim efendim. 1',J 
tedbirleri alınmıstır. sile münakalat inkitaa uğramıştır. Diş tabıbi: Sual 



7 - VA KIT 9 Kanunsani \ J31 _ ... 

Sı>Or ~o~~ld.si dün lstanbulda yeni Tevkif at 1 hl. i.t v. ·fı~:,:~·.m• neyetı"I 
Üst tarafı ı · · f LÜ ı t ı 1 h \ \ crlı rr.amulau11dnn on ~cekız hin Ç tf ıneı sayı amızda . . s uır:ı 1 neı sayı amızdııj edicinin sönüp gitmek üzere olmnsm· Son sınıfta iken sıhhi ,·nziyeti bo.:u'mu ·' 

A __ nakan .8 (A.A.) - Spor kongresi ta.hıd.ır. İstasyon postahanesi ilga tdil- dan memnun oldukl,rı da anla~ılmak tu. Rurs:ı muallim mektebine nal ledil tcrlık ı a alı 7.arfl:ı rnun:ıkac:ı\a konıl'uŞ· b t .. • 1 lllr lha'r"-İ 1 :- l :iı unc:anı 9J 1 tarih ne 

ugun ıson ıçtimarnı aktetmiştir. Kon mış u. Mektu_ plar k_ ısa yazılacak, pos tadır. di. ı~ ıı ele bu mektepten diplomn nlan 
t k ı 

mu-adıf <. 'urn:ırtcc:i r;unu a:ıt on dort 

gre muamelatı umumivesinde 
1 

aya açı· ven ecektır. Türkceden başka K • l • h f edı·ıı·yor genç muallim. Aydın Gazipaşn mel.tehi • n ve o em lisanla . k d • 
1 

an ız en mu a aza d ı t"'çu\ıu,. T oHpl.,in ,.,ıoomc " numu· 
piyat meselesinden dolayı futbol fede · . }aZ~a .memnu ur. fade açık, Menemen 8 _ Dh·anı harp Kubfü1· ne tayin edilmi·. üç dijrl sene onı ~ \ ncc:ini ~ormek iı7.ere hcrı~un merkez ca-
rasyonunun tebriy,.~· . .. ışaretsız. şıfresız olacaktkır. Bunlara '"'l b 'k 'ld··· ··betci ko~·. kalmış. t:ılchc ve arkad:!şlarma l<cndı tı n al ma kom ı·c:.,ıın ıınn mur:ıca.:ıı ları 'e 

...... ını uç reye karşı riayet etmiyenler hakkında takib t . ,, n aşının esı ıgı yere no • ,, . ı· ·d· . t' 147 reyle kabul etmiş ve ole.mph'1a pılacaktır. 3 )'a muştur. Şehidin kan izleri muhafaza nı ç1?" sc' lırmı~lı. ,_. 1 ·ı: , e .,.e i mlinnl-.n<a\"a i~tirak edeceklerin o~ün ve 

Ü 

,, 5e- • • • • ad'l tk d" ıU sıra< a C\ enen nU U a~ 7. \"' • I I J' f • k 
yaba esnasında bazı zevata ikraz edi- Saat yırmıden ıtıbaren her yer ka- ~ ı me e ır. • ile beraber ,.a<;amıo;;,, (Aktuğ) i minde l ~aatından en- tc' ı 'e tcmınat IT'e. 

1 1 
K d k f t 

"' .r 1 'll ını m:ı\,,bu1. mukah!'indc mezkur 

•n para arın istirdadını merkezi um panacıık. sokaklarda devriyelerden onya a tev ı a • bir oğlu olmu<, fakat anla<mmamazlık "' " • h u b k k" 1 b ı K b" k ·Jcvı ı,< mıs\On ri~ a~ctine tc\ di c~ lemcltri 
mıye avale eylemi ... tir. lda • . f t aş ·a ·ımse er u unmıyacak, görülüp onya, 7 - Burada ır aç mc\ yüzünden ailesi Yedide Hanımdan ay-~ n ve enn t 'h d' . l h" t k' >il t * salahiyetler"ın m""d·· .. . e ı tar ınlemıyen er kurşuna dizile- şey ı ev ·ıf edildi. rılmı<;tır. Gecen c:ene evlülde Meneme·ı u uru umumı)·e v ·ı "' • · · u M .. d .. ı··;;.·· · · r ınes.i hakkı d . •n • ceklerdir. Sünnel, düğün, doğum gibi Hendekte tevkifat ne tayin edilen l<ubilioy Bey. ye.ni mu· Harıl• mum u ur u.u ıçın •· 

n a nızamnamede yapılan be 1 b"l ı b·ı · · · . · . · · · • r k. ~ t · 1 • m ·· tadilat . se P er ı e o sa ı umum ıçtımalar hmi~ 7 _ Hendek kaza ında ırlıca allimlık va,,fenne başlamıya ,·aıkl kal logra cam, agı • >c e<ZnS> a eıu u 
Kon tasvıp .. ~bul ol unm~ştur. memn u~~r. .. • . ile ~I ôkada r ola rok !~!erinde beş ~ütün ma dan a~ere .. a ~-'" mıs. ?.abi ı .-ekili ol· na ka •ı a .1'on ul muştur. • l ~a lesi 11 
. I" •lempıyat oeyahatı .. n .. ın Sansor bugunden ıtıbare• b:ışlamış ınhısar memuru ile müezzin, hahp. ho mu,. sta11nı goruyordu. Allah ona çok k,\nunusanı 931 cumarlesı gunu snal 

d:'1'ı hareketlerinden dolayı Ulvi. Bed tır. istasyonlarda polisler, gelen giden ca '"' iradın bulunan 1; kişi 007.arel al rahmet eylesin. 14,30 dn ~·ındıklıda heyetimizde yapı· 
n, İ•met. Lltif, Burhan Aliıaltin yolcuların nüfus tezkerelerini mühür!U tına alınarak ihtilftttan mcnedildiler. Bir karar ıncaklır. Taliplerin yirmi kuruşlu!. 
Sabih, Ruhi, Vahi, Sü;eymaniyeli yorl,ar. . .. . . . ~unlnrdan Te,fik isminde birinin üze Ankara. 8 -:- So

11 h:~dis~i irticaiyc· pul mukahilinde şartnamesini almala 
Hüsnü Nevzat K d . B dareı orfıyc mıntakasında kımın rınde Şevh Esadın resmi bulunmuştur. den alınan netıccler uzcrıne. aı;;keri "h l t" d 1 t . t\ ' , a rı ekir Refik evinde ·· • . • · · . . d" rı ve ı a e :sa:ı ın en eve emınn a-
ve S d' B 

1 

. ' ' ve uzerınde sılcih bulunursa ce· A l d t k•f t ku'"·etlerin her hangı hır ha ıscye ne 
a ı ey enn badema milll takım· rasının idam o/ma.ı kararlaştmlmıı· rmut u a ev ı a ""dahale edebileceği hakkmda riylc heyetimizde hazır bulunmaları. 

f lara alınmamasını karar altına almış tır. Mdenk~men,. ~ - Armutl~~~ld~·lnk.aln· ~l~~::n:~ projesi ha7~ırlanmaktadır. * * • 
trr. Me.rke • . Ik. . nan o uz lm;ı buraya getııı ı cı. .. . . . 

1 
k xı umumi heyetı intihabatı ınct kararnamenin ilanı ' Bu projede , azolunarak csUN'la gorc Hava lutnatı ıçın yerlı malı kış ı 

yapılarak riyasete Ali Rana, ikinci Menemen, s _ HükUmelin örfi id • Akhisarlı mevkuflar asl<eri huvYetlcr muıı.t tcşkilôıtın lıli· clbi c kapalı zarfla münakasaya ~on· 
reisliğe Aziz, azalıklara Müştak, Mah re hakkında '"crd iği yeni tnlima ı d üan M•.nem~n, 8 - Akh isa rda lfakş~· tün k u vvctl erine ve t cdbi rlcri ne m lira mu,ı ur. 1 halesi 1 O 1 '931 cu m rattSi gü· 
nıut. Saffet, Hüsnü Na ·ıı d k gece bura fa dmıllar marif cti le ahali- bendı ta rıkatine mensup olan , .. faalı. caat ol und uklan • oııra yardıma ça~rı- nü sıml il le Fındıklıda heyelimizde 'a zalıklara Fe . d Rı• ı ' ~e • a. ye tebliğ edildL yelle bulunan manifalura tüccarı lla· Jahilecck '"' bunnn al<Si mucibi müea· ' T r 1 

. . . k 
1 1 

n un, dvan, Zıya, lh- Muh san bakkal Ah t .., şit Hacı Hü e- t 1 1 t pılacnktır. a ıp erın yırmı uruş u ~ 
san Ali K · akemeler hafi 1 k · me , ... a • • za o ara< ır. 1 .' d ve lımıl, heoap müfettişlik- lzmir S - u·. h .ho a.c.a. yin '° ı.a.. Mustafa dün ak~am bura· Mürtecilerin bayrak aldık· pul mukabilinde şartname>ini almak,-. erıne •Nusret ve Mümtaz Beylerse. • ".anı arpı zarı ıçtıma ya getirildiler • •• niimuncsini görmek üze« her gün « silmişlerdir K . . . lanna devam edıyor. Henüz kafi bir • lan camı muze olacak 

Y t 

. : on~re m""'1ısıne nıha- karar yoksa da muhal,emelerin hafi Bir yahudi d"> mevkuf 1 bmir 7 - Mürtecilerin "lnna- ihale saalinden e'"Yel tcminatlarilc bir 
e vermıstır . • . ı . . . h d" · h ı ı l b v l'kt t ı ı·r 1 · · h · t"mız' e ··er • • cereyan edeceb~ muhakkak addediliyor. zmır. 7 - Menemen ırlıca a ısesı fota na e <e,, ya21 ı ayragı çı- ı c • < ı name crını •>e ı • • 

l:NTlHABAT Divanı harp ve gazet •
1 

dolayısilc tevkif edilenler ara ında Bo kardıkları "Köseköy,, mesçidinin mclcri. 
Ankara, 8 (A.A.) - Spor kongresin Menemen 

8 
_ 

1 
t' , ecl 1 er . hor isminde bir de musevi ,·ardır. Bo- inkılap müzesi ittihazına karar 

• yapı an ın mn atta futbol fcdera• dosyalar tekemmül eti" . b •. orun uhılfiy şehit edıiırken ıır yan verılmıştır. Sıhhat ;,•eri dai,esi için iki kalem d 
1 

• t:.ı. b • s ıc\ np ara aıt h K . . . 1 • , • • 
· ı·..:.· "' ı H ugun da d""kk. d'- t af b ·· yonu rcıs ..,ıne Hamdi Emin, azalık- divanı harp ı.rıliplerine .-erildi. Muha- n ?. anını kapamakla ıgcr ar_ H ı«momwc ,., Flosıc< ,., bin es ''"' 

Jara Fethi ve Saim Beyler ati t• f keme cumartesi günü baslıyacaktır. lan _mıırtecileri alkışlamakla oldugu :;;ükran • adcı hıkilt ,. beş yüz kilo h\nt 1•!0 

d 

' e ızm e ı~ h . ::. tcsbıt ed'l · t" Çll""I •ı· d 1 k ·· 14 1 "31 
erasyonu reisliğine Burhan . · a . rcttın pn ~a cuma akşamı !zmi r 1 m,. ır. . . . 1 ZMIRDt: ~A tt. • ,.. > il •·• ,. ' üç şorınam• • 

0 

m• · uzm · -~ 
)ara Ahmet ve Te.-fik Be • ·~.lık- de 1 •"ak, cumartesi sabahı Mene· . Merkum da di.-anı harbe ,erılerch 15TEMIYOit ça<"mb• günil "" 13.30. 14, 14.30 do 

1 

d yler, gureş mo ecelıtlr lır. Jlaşit Rıza lemsi! heyeti Mersin tür 1 Fındıklıda heyetimizde pazarlı.kl_a :ılına· 
e erruıyonu reisliğine Ahm ~ 1 k o· . · l'f s h )ara Tay • aza• • . "°"' harbın celselerinde gazeteci- Kubilayın tercemei halı nesinden şehrimize dönmüş muhte ı cakıı,. Tolipkda ,a'1n•mcsını cyc-

d yar v_• :"'.dullah, denizcilik fc ıc:ın hulunup buluıımıyacal<lan he- lzmir, 6 _ \\ıenemen irli<nının §Ohi temsiller vermek üzere lzmire gitmiş ı\mizd• gO,m•l«i ve ihnlc '"tinden •· 
erasyonu reıslığıne Mehmet Ali aza nuz telmrrür etmemiştir. di bicare (l{ubilr •) ın havnt ,.e tcrcü-1 tir. vel tcminatlarilc heyetimizde bulun malan 

lıklan Rıza c ·t · M b k · ·•) · \ 1 b 1 l · r ve avı' ıskrim fcderas \1 a emenin cumarte .. · mei hali hakkı d bir risale yapılarak Heyetle bera ler u unan zmır va ı Rı'ze ı"cra dairesinden: 

Y 

• r·· b .. ı n a 1 _, .. k M on~ rcıs ıgıne Suat azıılıklnra Jlıd,·an aşlaması fÜpheli mı ? cümhuriyct gençliğine dıığılılacaklır. si Riııım Paşanın .• ı7.ı >;u rnn • ua~·. Mnnhuldn Küçük Mustafapaş.,da 
•• K/17Jm Beyler seçilmişlerdir Ankara, 8 - Örfi divanı har h Ilu ıisalede lfobilôl"ın hayalı şiiyte\mcr hanım pe<lorının bulu ıduı;u bıı .. . • 1 h d ~ii::------~-~--·--- hkla nıe:;guldür Mevkufla P b-~r; anlatılıyor: Rulıilih" aslen Giritli, te· ehirde lemsi! .-ermek istemediğinden acı çc<m• umındc _,4 numara ı ane e 

Cevap b k • mulıakcmelcrlnc. cumartesi•"~ ... 1b 11 nıiz b;r ailedendir. j{cndisi 322 de Ada hmire gitmiy~rektir: muki"1 iken ikametglhımeçhul !\tolla 

d 
e yOr· ) Q.111,~ ı :ıiiplıoli göriilmek\cdıı:.•eıı:~ nanın Ko1~n kn, abası~aa ao~~-uşl_u~: :VLEllDE !dEYLC~' 01~1:· '~!AS} Ahmet oğlu Ali .e Molla A;hmet ka';'.sı 

k 0 e a ( d 1 k lnhlulmt daha ziyndc uzaya calttır. Şc) h llnba..ınm olü miı de og 1 u aun olum unu ~m. f, D fl,M tnıt ~-'K ti a tice 11. tarafına: --~"7·:--:-~~:_.:::,:~~~-_IEsndın arkadaşları irtica f· ·ıı .
1 

andıracak kadar fecidir • Bir gazete evlerde mevlut okunma ı }{azma zade Halim efendiye olan il 
l l.st ıara[ı biıın . r dil ,. .u crı e l d·ı ğ" . l""d"" 1 cı !13\ ı ada ) n m ıvacehc edilmif;lerdir. Balkan harbinden birkaç ay cvve nın mene 1 ece mı ''e mcv u un ) a nız \' borcunu7.a karşı vaki itirazlarını 

tan kazan l . B 1 :. .. . d k - t ıra ç mese esi d'gW t un arın isticvaplnrı tamn J Yunanistandald emUıl,ini satmal\ uzere cnmıler e o unacagını yazmış ır. . • .. r·· karar 'e raft d • ı er a- t . m o muş • .. 1 • 1 1 b • 7.ın sıkayet mercıınce re ıne • 
an a milli izz r f' . ur. Şıındi buradan \'C başl . l Türkiycclen ayrılan baba ı. harhın pat Dun tah.nkat )nptık ve lll ıa erın . ... . 1 d"l IA d e ı ne ıs e a- ,, . . \a ~er er- . f' • d • ..w d"' l\l""ftTk rilmis ve mallarınızın haczı ta cp e ı 

y ır. ucn getınlen mevlı:ufları . t• l lak vermesi üzerine hir ) t>lkC'nh ı • ı- dogru olma ıgını ogrcn •·•· u ı ı "' • bu"'tu··n 

d 

n ıs ıcvnp arı- . .. . b 1 d - ·b· ·1r. · ld ğ d hir n'-' icinde 
Bu nn C\am cı!unrnal.taclır. rar ederi{cn Yunanlr kor~anların elıne te hoyle bır ha er oma ıgı gı ı vı .ı· mış o u un nn • . 

meseleyi t h 11 or aya attık lan H . I k • • diiŞmüş. Atinaıa götürülmüş. orada ,-ette de im hahse dair hir tebliğ veya mallarınızı alacahlarınızı Yt a < annı 
ıon~al bir çok ka<ilerimiz bize 

1 

. aın er eyıflerınde h•r seyi alınını~ ''e sonra fcd bir şekil rcsn-.n alınmış bir karar yoktur. Ynl· zı .-c kazancınızı bildirmeni?. ınzm , .• 
me up yazdı, yerlı" scııı'atk- I zmıı, 8 - Seyh Es:ıt ile arkadaş d ··ıd·· · 1 ·· t•· l 'ttabı· mc,•lu"du··n l>ı" · proparrnnda • - 1 1\1 . - • • ' . . e o uru mus tir. nız ıı ı ' t>' • 17 .., n31 eoalı gı"'1ı\t

0

ı
0 

haciz vapılac:ıtrı rın hi . ara· arı enemenın col· mute b" . d , . l" . l d - d ··1d· ___ ., ~· ,, b 

d 

ınayesınden bahsettı". Bu k • • \ na ır ycrın e iste o zaman babası sehit edilen 'e ayın sek ını a ma~ı og ru egı ır. . ·ı · 1 ııra d as erı nezareti altında . kt d " ' "' -· d d . B d \ teh1iğ yerıne ı an o unur. 
k. a • daril.ic · zedeki . ıar. ' ' l aşama a ır • il u bil Ry altı, yedi yaşında idi , e M us- J Ve hunıı ın u aa • e ed ı l mez. un an ı mektebi talebesinden b mu1 sı- B . k ta.fa ismini tnı;ıvor Avdının '(lienziilir m~ında maksat ve mahiyeti ne olunsa ~----~--... ---~b~m:ı:~I 
gayet haklı olarak b' .,·~·arı 1 fu -~· ılilp_ ~ü.şmanlarına lıükinnct fan) mcktch;;; d,;.a.; eaiyordu. . \olsun devamlı te ekkül Ye içtimalar, ''V AKIT e a O• 
t b l d ıze şı rnyet- ar~lın ~nb ~ol\ ı~ı bal,ılmaktadır. Sonra Antal.}a muallim meJ,tehinclcemiyetler lrnnunu mucibince müsaa· - ı" 
• " u un ular. Dedi! er ki: durı:;.•1 u , .... yellerinden m cm n UR· gi rmi•ti. l'al<n 1 hu mckl•• iio~ved ili ncc 1 desi alınmadığı takd irdc esasen mem· \ ne o un uz 

- Madamki ecneb· , Biraz ··t . 
1 1 

lzmir muallim mektebine nakledildi. nudurlar. = 
kadar r b ı san at- mu ee.c;sır o an ar varsa onlar müdüriyetinden: l ge ıp urada iş yapıyor· da Akhisarda yakalananlardır. Dunla-
ar, -Ye bu yüzden T- k n teessüre sevlteden sebep ise orad" 
ler1'mı"z ur ağabey· bol h ı b " aç k 1 ) o uldukları lmdın ... hadimlerden 
ba le • a ıyor ar. Biz de burada mahrum kalmış olmnlnndır. 
ku~rlur:;ılı~lac~~ız? ~için bize . Bununla beraber zevklerine. neşele 
çalgıcılık öv ~gretmıyorlar da rıne fazla halel gelmiş değildir. Herif 

gretıyorlar? l~r hurada da kendi aralarında bir ne· 
Dortlllcizedeki . . ~, t?kke hayatı yaşamakta, geceleri 

eden talebenin ~usıkı tahsil ılı\hı seslerini yükseltmektedirler. Sav 
ha k fk' ye ım olmaktan gısızlnrın seslerini uzaklardan bil~ 
m!i:e 1 ~r .ve ınUtalea serdet- duymak, neşeli bulunduklarını hisset-

) nı nı olac:ık hiç bir ku- mek kabildir. 
sur arı yoktur B l • Denil·e· hı_·_lir ki herifler Türk vatanı· 

memleketin ha • . u mese enin na b k h 

nı 1 
yatıle alakadar bir en uyu . iyancti yapmış oldukln-

cse e old .. rını unutmuş gibidirler. 
llzım l ugunu hatırlamaları Şeyh E t Ef 

ge en\,r genç r .. sa .nin itirafları 
tcrdigvı• t k nes ın gos- ıcnemen, 8 - 5;evh Es .. t Ef d" . eye kü d d l h - .... · • .. , en ının nun 

1 
z en o ayı mem- astalıgı gittikçe ilerlemekt d" 

0 
l 0 acaklarken üstlerine ahhp V~kıa. doktorlar kendisi:i ıi~ina ile 

eındarı auıtururlarsa şaşmamak tedavı edıyorlar, fakat nkibet· . k 
en l !aşmakta oldurru da go··r.. .. ının ya · 

ge mez. "' unuyor. 
VllAyeU b' . Bu adam rahatsızlığını kend' . d 

duk hll en ız ce.~ap bekliyor- hıssetti ve dünden itibart>n ölm kısı.. e 
' l da beki N' re old v ·· e uze. m l ıyoruz. ıçin ugunu soylcmeğe başladı. 

ı cm ekctte ellerini, kollarını sal- Hnher aldıt-ıma ... öre d .. 

k 
• ... 0 un oğlunu 

ı'Y&ra dolaıan, Türk san'atkar- yanına çagırmış, demiş ki: 
ann1n zararına ve r· k ·ı ı - Al·tık son günlerimin geld'W• . 
• • ur aı e e- hissediyorum. Hayatımın mü t hıgını 
nnın sefaletine, halta xıu~mu"ne d:ı me 1 k t b n e asın· m k b'l u m e e eni fena tanıdı, filhaki-

u a ı icrayı san'at eden bu ka ~n de fena yaptım. r 

yabBancı.lara mllsamaha edı"lı"yor? Ne de olsa hükilmct hu m 1 k . iyTğ" • · l'm e ·etı~ 
o ışle ugv r k d ı ı ı ıçın çalışıyor. Böyle ı ·· 

d ü1 
aşma ururken ve kanlı i ı · . uzumsuz 

ar icizede tahkikat . . ş ere gırışmiyccektim. Allah 
le lk ıcrasına taksıratımızı affetsin!,. 
e a tfmak doğru mu? Sarfedilen Şeyh Esadın hastalığı inkılı\p düs-
meğc, aarfedilcn kar .. ıda v k t- manlannı zahiren müte . . .'); 

te yazık d v ·ı ~ a ı Fakat diıc.e t essır etmıştır. 
cgı mi? vur o r araftnn her melanete baş 

an bu haydutların, en büyük itham 

Cinsi 
lstanbul ithalat 

•• •• v •• 
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750 

47,320 
37,900 

7,400 
20,350 
42,400 

60 

ki!o 
,, 

" 

17 
3 

915 
196 
506 

K. G. 
2,300 

Kıymetsiz pamuk mensucat parçası. 

Sun'i ipek dantela 

Tırnak cilası 
Ayakkabı, iç çamasırı şapka, müstamel 

Haşarat itlafına mahsus pompa. 
Hasarsız pamuk ipliği sun'i ipek iplik. 

Sun'i ipek şerit 
ipek mensucat 
ipekli pamuklu mensucat 

ipek mensucat 
Sun'i ipek şerit 
Kabuklu Amerikan fıstık 

Nümunclik mensucat pnrça~.,;rı. 
Muhtelif iplik 
Nümunelik muhtelif şişe gümrüksüz. 

4 şişede kunduz böceği 
Tabaklanmış keçi po:;lu 

Kunduz derisi 
Slnayide kuHanm:ık için bozu:muş tere yaf.1 
Biçilmiş pm tahta:;ı. 
Benzin motoru silind"r kortcr clczo~ borusu. 
Tahta karyola aksamı 

Mfü:tnhser<ı~ı lıL biye trnns:t 

tt " 
Dalacla muharrer 24 kalem eşyanın 10-1-931 ve 12-1-931 tarihinde Islanlıul i':ıa:.it gümrü:l 

müdiriyeti satış komisyonu tarafından bilmüzavede satılacağı ilan olunur. 

1 
1 ,, 



~ Q - .\AKIT 9 Kanunusani 1931 

!"'*"'* ··-
1 Seyrisefain Büyük 

Yeni 
Tayyare Pıyangosu 

1 ;EYi BiR V.ALIDE 

' 

Evlıldımn sihhatini dQ~ünen. her 
-hangi bir rahatswık sebebilc zait 
düşdılğünti gören. bu münasebet
le kansız kalan, iştibasız bulunar: 
çocuklanna latif lezzetli ve mü· 
keınmeJ bir kuvvet ilAcı ol;n 

enotii1TatoS 
vermelidir • Her ce~aede bul-ur. 

1 Devlet dem lryolları llAnları 1 
------------------------Anadolu - Bağdat hattında mer'i ve umumi tarifeleri ikmal 

eden otomobil, uzun ecsam, ağır ecsam, hususi yolcu arabaları, 
Yinç, açık arazi, cenaze ve para tarifelerinin Erzurum hattından 
maada bilumum Devlet DemiryoUarına teşmili tekarrür etmiştir. 

Fazla malumat için istasyon ve ambarlarımıza müracaat 
edilmelidir. 

* • * 
11. P. mağaza müdürlüğünden: 

idaremiz için mubayaa kılınacak olan (47) kalem muhtelif 
malzemenin pazarlığı 12-1-31 pazartesi günü icra edilecektir. 
Malzemenin müfredatmı gfömek ve izahat almak için cumartesi, 
pazar günleri H. P. mubayaa kısmına müracaatları ve teklif 
olunan malzeme hakkında nümune ita edilmedikçe fiyatlann 
nazarı dikkate alınmıyacağı ilan olunur. 

---- - --
lstanbuI Belediyesi ilanları 

Oktruva talimatnamesinin 23 üncü maddesi berveçhizir alika
daranm nazarı dikkatine vazedilir. 

23 - Gümrükçe muamelesi bahren yo:pılıp resmi depozito 
suretile alman emval ve eşyanın hini ithalinde oktruva resmi 
iraden alınır. Gümrükçe alelüsul icra kılınan muayene netice
sinde mal fazla zuhur ederse f~zla mikt~ra ait oktruve resmi 
gümrükte depozito akçesinin hini mahsubunda veyahut mahsup 
tarihinden itibaren azami iki gün zarfında tesviye edilir. Ancak 
oktruva idaresinden muameleye vaz'ıyet edilmişse mükellefin iki 
gün zarfında vaki olacak müracaatın hükmü olmayıp iki kat 
resim alını r. 

lstanbul kız muallim mektebi müdürlüğünden: 
Erzurum Kız muallim mektzbi beden terbiyesi muallimliği ile müdür mtıavin

li~i münhaldir. Beden terbiyesi kursundan mezun ve şeraiti haiz olanların seri.ın 
IStanbul mıntakası ~a3ri f F.minli~ine müracaat eylemeleri. 

TURK DIŞ T ABIPLERI 
CBf lYEI' iNDEN 

sıhhıye Vekaleti celilesının runea~ı 
reemiyeaini haiz olan BIOKS'un oke1-
j enlı di~ macunu ve hıfzıeıhha kava• 
idine muvafık olarak imal edilen di9 
fırçaları cem1yetımızcede tavsiyede 
kabuı edi lmı ~ olmakla. ehal11 muht e
r emenin mezkur BIOKS macun ve fırça
le.rın kullanmalan tavsiye olunur. "' 

lstanbul ithalat gümrüğü mü

diriyetinden: 
Markası 

Bili 
Nepton 

Numarası 

Bili 
6209-11 
6222-24 

Kilosu 
3349 
1176 

• Cinsi eşya 
Tel halat 

Pamuk ağ ipliği 

Balada muharrer iki kalem eşyanın talipleri uhtesinde oldu
ğundan fazlasile talip olanların 10 -1 - 931 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat üçte ihalei kat'iyeleri icra kılınacağından faz
lasile talip olanlar yevmi mezkurda lstanbul ithalat gümriiğü 
sabş komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

t'! 11-•ıFıımın011mntno0ııiiiıınıınnnl!lflS~ureıııynınmyıiiıııaıııııınıınunnıJ Doğum ve :.(adın hastalıkları 1 
mütehassısı 
Doktor J Sizde birer kıymetli hahra o· -,1 

Hüseyin Naşit j~ larak bulunan çok fena ve !I 
TOrbe, eski Hililiahmer bimsı ttta yırtık resimleri m6kem:J 

No. 10 Tel. Istanbul: 2622 I[ el surette ağrandisman yapar 1 
Beyoğlu Tünelbaşı yakınında 

\o1erkez acentesi: Galata Köprü başında 
Peyoğlu 2362. :;:ube acentesi· Sirkecide 

\ lühürdar zade hanı altında T et.lst274(l 

izmir surat ~ustası 
(EGE) Vapuru 11 Ka

nunusani pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve perıembe 
sabahı gelecektir. 

Bozcoodo Postası 
(GELtBOLU) vapuru 10 

klnunsani cumartesi 17 de idare 

nhtımından Gelibolu, Lapseki, 
lmro:ı, Bozcaadaya kalka

caktır. 

an u axcus :-•=-
Sadık zade biraderıar Yapurıarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

Dumlu Punar 
Vapuru 11 ıfinü ak
kanunsani pazar ıamı Sir 

tertip başlıyor 
ı. ci keşide ıı Şubat 

Yeni planda 3 ve 6. cı kesidelerde büY,ük ikramiyeler •e 
ayrıca A MOR T l vardır 

3. çü keşidedelOO,OOOLiralık büyük ikramiye konulmak suretde 
tertip üçer keşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir şekil ahnıştır 

Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000• 
40,000 ve 100,000 Liradır 

Çok zengin olan yeni planı talep edin· 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır 

Liseler Mübayiat komi 
yonundn; 

lstanbul Erkek Muallim mektebi ihtiyacı için 625 Mr. licif 
kumaş ile 250 çift kundura Kanunusaninin 25 inci Pazar gil 
saat lf> da ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasa 
konmuıtur. Taliplerin bu bapta izahat almak üzre mektep İ 
resine ve ihale için tayin edilen gün ve saatte dahi teminat a 
çclerile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri ilan olunur 

Erzak ve levazımı saire 

münakasası 

keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rize ve 
Hope) ye azimet Ye avdet 
edecektir. Yüksek orn1an mektebı rektörlüğünden: 

Tafsilat ıçın Sirkecide Büyük derede yüksek orman mektebi ile orman ameliyat dl 

Meymenet hanı altında acen• tebinin mayıs 1931 gayesine ka'dar bakiye erzak ve levazımı 
tahğma mUracaat • ire ihtiyacatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Tal 
Telf. lstanbul 2134 

:=:ım:mnmm11mnnua11nmıı111Cst2n_. ler şartnamelerini görmek üzere her gün ve münakasaya işti 

V J.\ K J T için de yevmi ihale olan 4 Şubat 931 tarihine müsadif çarıa 
.Pı. '!!] günü saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müessesatı ikt' 

üçük ilanları diye komisyonuna gelmeleri iJan olunur. 

=··:~.::::.;::·:.: .... = Pızı~ı~lı ~ulut, nıu~uru ue Hire nıü~uya 
: 1 Defalık turu' JO ~ 
: 2 • • 50 : 
• • • s • 65 • . . .. 
• 4 • • T5 : 

ihtivaç kalmavın
cava kadar ( azaml 
1 O defa ) ildn edil
mek 'ilzere mahlıı 

• • • 
100: 

• • • • 
Abooelerimizin lıer Oç aylığı fçin : 

: bir def a11 meccanen~ : 
: • aatırı geçen 114nların fazla. .•atırı ! 
• lçln :S er kuruş zammolunur. • • • •••••••••••••••••••••••••• 

Para kazanmak ister miıiniı-
Taltsitle her nevi eşya satmak suretile 
ayda 90 liradan fazla kazanabi1irsiniz. 
9-12 arasınc'a müracaal (8) 

lstanbul 4 üncü Vakıfhanda Ünyon 
Kaltcııriat 

Dr. 

Ahmet lkbal 
Ankara caddesi No. 66 
PerşcmbP sabahları meccanen 

~111~ 
Istanbul ikinci ticaret mahkemesinden: 

Galata Tophane caddesinde 
sinemacılıkla iştigal etmekte iken 
mahkemece iflasına karar veril
miş olan Varteres Ohanes Efen
dinin 24-12-930 tarihinde akt-

etmiş olduğu kongordatonun 
12-1-931 tarihine mlisadif pazar
tesi günü saat 13 buçukta be
rayi tastik mürafaası icra edile

ceğinden alakadarlarca malum 
olmak üzere ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde haJ· 
talarını kabul eder. 

lstanbul: Tel 2398 

Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Halat, demir makara vesaireden ibaret 12 kalem eıya 11-1· 

tarihine müsadif pazar günü saat 13 te pazarlıkla mübayya 
lecektir. Taliplerin şartnameıini görmek üzere Ortaköy cad 
sinde kain mektep mUdürlüğline ve pazarlığa iştirak edecekl 
yevm ve saati mezkurda mektepte müteşekkil komisyonu ııı 
susuna müracaatları. 

Kocaeli vilayeti daimi en 
11 

meninden: 
1zmitte müceddeden beş dersaneli bir mektep yapılaca 

Mektebin bedeli keıfi 24933 lira 37 kuruştur. 
Münakasa kapalı zarfJardır. ihale Kanunusaninin 21 inci 

şahına günü saat on beştedir. Talip olanlarzn yüzde yedi bu 
nisbetinde teminatla ehliyet vesikalarını teklif mektubuna ra 
mezkur tarihe kadar Kocaeli ViJayetine vermeleri Müna 
kanununa ve şartnameye kroki ve keşifnamesinin Kocaeli 
hasebei hususiyesinden beş lire mukabilinde talep edilmesi 
olunur. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare piyango biletini 
alınız 

6. ıncı keşide 11-kiınunusani-931 dedır. 

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

"50/=00,, ''40.000,, "25.000,, ''10.000,, 

liralık ikram;ye ve "100.000,, liralık 

bir mük~\f at vardır. 


