
(2 inci ay) 1931 

HATIRALAR ARASINDA 
Ustat Halit Ziya 8. in hatıralan 
yarın devam edeeck, okuvunuz 

Tahrir tel efonu: 2. 4371 

Yol Veırğisi Esaslı Suırette Tadil 
- Menemen divanı harbi örfisinde 

· Balıkesirden gelenlerin 
muhakemesine başlıyor 
Foça kaymakamı Lutfü, jandarma kuman

danı Tahir beyJer divanı harp emrile 
. tahh tevkife ahnmıılardır 

Menemen 10 (Vakıt) - Foça 1 Tabkikatm neticesinde F,oça 
Jandarma k~mandanı Tahir B. le kaymakamı il~ jandarma kuman
lcaymakam LOtfi B. divanı barbı danının tevkıfine IUıum görül· 
tlrfinin emrile bugün tevkif mllştllr. 
edilmiştir. Divanı harp müddei umumili· 

Fo9a auıkaatı meıeleıinde yeni ği bugün Foçaya çektiği telgraf-
ıafha ta kaymakam L6tfi ve jandarma 

lzmir, 9- Foça kaymakamı L6tfi ku~andanı .Tahir beylerin t~vkif 
beye F oçahlar tarafından suikast edılerek acılen Memtmen dıvanı 
tertip edildiği iddiası ile Mene- harbine se~klerini bildirmiştir. 
men divanı harbine verilmiş olan Anlaşıldıgına göre suikast ter· 
mabut 1Uikaat hadisesi tahkikatı tip ettigleri iddiası üzerine ya· 
l»ambaıka bir netice vermiftlr. kalanan ve evelce divanı harpçe 

isticv p edilerek men'i muhake-

Pi va n k O melerine karar verilen yirmi ki
şiden albsı fena halde dövülmOı· 

Onuncu tertibin ilk tilr. 
keıidesi bugün Menemen, 10 (A.A) - Gam. 

Onuncu tertip tayyare piyan· len lüzum ve elde edilen birçok 
ıosunan ilk ketidesi bugün sa- deli.il üzerine Foça kaymakamı 
at birde dariUfOnun konferans Lutfi, jandarma kumandanı Ta-
1alonunda yapılacaktır. Bu keşi- hir Beyler bugün divanı harpçe . 
denin en bOyilk ikramiyesi 30000 tahtı tevlf ife alınmışlardır. 
Hradır. Bundan baıka 20000 li- Birinci celse 
rabk bir mllkifat, 15000, 12000 Menemen, 10 (A.A) - Divanı 
18000 liralık ikramiyeler vardır. harbı örfi mahkemesi bugün 
(;ııılilfıH' ·•itiz -.1uaa•rl ••~ •sJ,~- -.ı. H' =lılırA'- a___.. 
railri nlahamızda sıraya konmuı riyasetinde toplandı. Ve Uç cel· 
bir haJde bulabllininiz. [Alt taralı 2 inci •ailı/ada] 

Komünistler hakkında karar 

8 erkek , 3 kadın hapse 
mahkiim oldular 

lsf anbulda ilk 
devamlı kar 

Rasathaneye ıöre ·kar 
bugGn de, yana da 

devam edecek 

Şehrin dünldl halinden bir intiba: 
• Kar topu oynıyan çocuklar 

iki · baftadanberi yağmurlu 
olarak deYam eden bava e•vel· 
ki gece yanaına doğru anSJZJD 
kara çevirmit ve dBn sabah 
gözlerini açanlar ıebri lmnbe111r 
görmüılerdir. 

Kar: dün hemen hiç durma
yara t biittln glin devam etmiı 

fakat yerler 11Jak olduğundan 
büyük caddelerde ve sokaklarda 
düşer düşll)ez ~d~iftir. 
~~ Li~·"-•it&;aıı E,üp. 

Yeıilkfty gibi ıebir harici yer-
lerde, t epeJerde, dam~rda aJb 
sanbm kadar toplanmıştır. 

Kar dolayısile bel~diye temiz
lik itleri mOdür vekili ile Tram
Yay tirketi derhal tedbir almıt

[Alt taralı d ündl .agılada] 

Gazi Hz. 

iki kadınla üç erkeğin . beraetJerine 
karar verilmiıtir 

Dün Antalyada samımi 
tezahürlerle karıılaİıdı 

M•hkt\mlar ve beraet edenler diink6 muh•kemede 

Don afır cezada komilııistlikle Juoanlardan !f ••an .Ali, Mehmet 
lllıznma bq kadm ve on bir er- Emin, Remzı, Cazım, Nusret, 
kek hakkında karar verilmiştir. Mehmet Zıya ikişer ıene hapıe, 

AJlardanberi muhakemelerini hafi Cemal, Halit, Hatice, MUnire, / 
cereyan eden maznunların karan Nihal birer sene hapse mahkum 
:- aleni olaııak tefhim edilmiş· olmuşlardır. Bunlardan Nihal 18 / 
A • latanbulda 1 Mayı~ ve 1 yaşını bitirmedi;i için müddeti 
.ı_iuatos beyannamelerı basıp hk. . tı' altı ay indirilmi•tir ..... tmak v_ •. 1• ma umıye Y • 

ı,· aı , . ~z.ı lstanbul ısım ı Terlik i lsmail, Kemal, Ce1'1 
.:._komünıst me.cı;n~ası. neşre!- Ef 1 f Nadide, Fatma H. Jar 

•, ara1-anda ~"!l!1 bır cemı- · er e . d" 
Jet tetkll etmekle maznun bu- beraet etmıtler ır. 

Antalya, 10 (.A.A.) - Ege vapuru 
bu sabah ıtmanıınıza gelmiştir. .Gazi 
Hz. Öğleden sonra motörle iskeleye 
çıkmışlar ve vapurun muvasalatrndan 
itibaren nhtmula ve geçeceği yollarda 
biriken halk tarafından alkışlanmışlar
dır. 

Reisicfbnlıur Hz., doğruca alay 
kararglhına .giderek, vazifeler yaptır
mak suretile a:.keri teftiş etmişler ve 
memnuniyetJerlni kumandanlara be· 

yan etmiılerdir; . 
Gazi Hz., liumandanların elelriııi 

sıkarak ayrılmışlar, htikftmet konalı· . 
na giderek vilayet makamında mahalli 
işlere dair valf ile görtişmUşlerdir. 

Kibrit tirketi 
a~et firkete 

fli•hhltleriıü 
Jıabrlattı 

Ankar&. 10 (Telefon) -
Kibrit şirketi taahh6tiaamesi 
mucibince memleket dahilin· 
de bir fabrika ~pmağa mec
burdur. Fakat şırket bu bor· 
cunu şimdJfe kadar yerine ge
tinnemişdr. Son gtinlerde 
hü~•t bu vaziyeti şirkete 
hatırlatJDıttır ... ~~nun üzeri
ne şirket ınflduru ve hukuk 
mUpvirl buraya gelerek hu· 
g8n Başvekllfmfzi ve Ma1iye 
müstepn•' styaret ettiler. Bu 
ziyaretlerinde şirket müdö· 
rünUn mukavele hükümlerini 
tamamen yerine getireceğini 
söyled~ tahmin ediliyor. 

Fabrika Jstanbulda açıla· 
eaktrr. 

ilim mi , Sır mı 7 

"Bu nasıl kitap,, meselesi 
örtbas mı edilecek ? 

« Hak miycti Millıye » refı kinıiz<le intişar eden 
şayanı dikka t bir yazı 

" Bir fizyoloji kitabı yüzünden 
çıkan gürültü, bir komisyona 
havale edilince, hemen sükuna 
kalboldu. Üç dört sene evel de 
iki müderris arasında zuhur 
eden tarih mtlnakaıası böyle bir 
heyetin elinde bal momu gibi 
erimiş, ve ne müsbet, ve ne 
menfi bir neticeye bağlanmadan 
işin arkası alınmıflı. Bu da böy· 

• le mi olacak? 
Bir milderrisle bir muallimin 

yazdığı kitabı salibiyetle tenkit 
eden ilimimize kalababk bir 
zümre, hareketinin doğru olma· 
dığını söyledi, ve bu tenkidin 
aralannda yapılması daha muva· 
fık olduğu ileriye sürüldü. ilmin 
bu kadar gizli bir sır olduğunu 
ihtardan sonra öif endik. Fakat 
bu itirazı ya1anlar, kitabın lehi
ne bir makale yazılsaydı, ayni 
şekilde karşı duracaklar mı idi? 

Bilgisiz bir adamı teşhir et· 
mek doğru değildir: bunu bili· 
yoruz. Cahil birine cahil demek 
kadar çirkin bir vaziyet olamaz. 
Lakin bu cahil, ilimlerin tavrını 
taklit ettiği gi!n. tec·c;üz e~tiii 
lieldnn tll•--•• aj.Nıı. Buaa 
kartı ilmi otor.itenin tehlikeye 
dDıtOğOnll söyle~ek, mildafaa-

F ıruk Nıf ız 8. 
ların en Cılızıdır. 

Her millet, ilimlerinin elerle
rini, dUnya tenkitlerine anecler
ken bizim ilmimizin hattı keadi 
aramızda mllnakaıasma taham• 
mtıl edememek Ye noksanı eser• 
de arayaca!tken mtınakkitte bul· 
mak bu sahada daha epey rol 
alıııak lizım gektijW ~· 
bir harekettir. » 

[ Hakimiyeti millfye ] 

JI. N. 

Yol vergisi zenginlerle fakirlerden ayni 
nisbette ahnmıyacak 

Ankara, 10 (Telefon) - Haber aldığıma g&e yol vergim 
lizeriade eıa1lı tadillt yapılıyor. Nafia vekileti bu mUnasebetle 
yeni bir liyiha vUcuda getirmektedir. Vergi tenzil edilecektir. 

Diğer taraftan zenginlerle fakirlerden ayni mıktarda Yeıjl 
alınması mantıki görlllmemektedir. Bu sebeple zenginlerin daha 
f.aıla vergi ile mükellef olmalan eıua kabul elilmiftir. > 

Güzel bacak müsaba.k~.~ 
Hanımefendiler! l\'lüsabakan11za iştir ah. 

etmek iç n dokuz gününüz kaldı. . 
A~efe ediniz 

Foto : S. Süreyva 
36 - Sevim HaaUm 

Bugün mDsabalcamua İftin1k 
eden Sevim Hanımın ç,ldiidiği 
1esmi neşrediyoruz. · r 

, W.üııbakımız nitıayet buluyor 
Bir aydanberi büyilk bir mu-

9affakiyetle devam eden gGıel 
bacak müsabak11mızm bitme
sine bir şey kalmadı. 

içinde bulunduğumuz ~ın 
yirmisinden sonra müsabaka 
için alacağımız resimler, ittirak 
akkını kaybedecek, Foto Sü
?eyyaya yapılacak müracaatlar 
::naalesef is, af edilemiyecekti~. 
. ~üsabakamıza ittirak etmek 
ıstıy~n H. lara acele etmelerini 
tavsıye ederiz. 

Birinciliği kazanacak H • ID 
(Ltltfen s:ıyıf:ı~ ı çeviriniz) 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

36 
Sevim Hanım 

··s k u ·uponu bu hanıma rey ~ erecek 
okuyucularımı z kullan:ıbilir'cr.,, 



........ı.. 2 - VAKIT 11 ŞUBAT 1931 

Meneınen divanıharbi örfisinde 
[Vat tarafı birinci ıagılada] hilkfunete haber vermiyecek su-

H aktetti. Birinci celsede, Ala- rette vuifesinde ihmal ve terahi Şurayi devletin ikramiye 
,ebirliler hakkındaki karar tef- gösterdiii ewak mUnderecatile meıeleıinde kararı 
him edildi. · Bu karara nazaran sabit olduğundan hareketine te- Kangal hakımi nasil Ankara. 10 - Devlet Şurası Himmet zadenin ihban 
677 numaralı kanun hlikmüne mas eden Türk ceıa kanununun ikramiyeler meselesi haklundakt tahakkuk etmedi 

h lif h k katledıldı· •u a are atta bulundukları 230 uncu maddesinin birinci fık- tahkikata devam etmektedir. Ankar~ 10 (Telefon) - Himntet 
iddiasile maznunu aleyhim ve rasma tevfikan ve takdiren 75 lira Ankara, 10 (Telefon) - Kangal ka- Heyeti umumiye tarafından ve- zade Hakkı Beyin Düyunu omumiyf" 
mevkuf Alaşehirli keresteci Ha- ağır para cezasile cezalandmlma· zası hAJdm "tekili Galip B. şube l'eisi rilecek karar perşembe gününe daki yanlışlık hakkındaki ihbanrun tet-

CI Mustafa ve r''-'eka'" hakların· h k ld ~ mtidd f tar .. tmd:ın <Jldiirtilmf~tür. Bura)' '! kiki bitmiş, müfettiş HulQsi B. raporu· 
uI - ıana ve ma aup 8 l5t e ın ıden tafsilita nazaran şube reisi, h . kalmıftır. nu l\laliye Velı:iline vermiştir. 

da yapdan duruşma sonunda ceza parasından mahsup edilme- kim Galip B. i gezmiye dant etmiş Parama istirdadına karar ve- Öğrendiğime göre tetkikatın neti• 
maznunlardan Ataşehirli keres- sine Ye baıka suretle mabk6.m ve tenha bir yere geldikleri zaman reis rilmeıi ihtimal dairesindedir. ce8i menfidir ve Hakkı Beyin ihbarf 
teci Hacı Mustafa Ef. ve Mus· olmadığı taktirde tahliyesine ve tabancasını çekmiş ve hakimi öldür- Devlet bankuı tesis heyeti' bir blöf olarak telakki edilmektedir• 
tafa oğlu Hacı Emin ve Mehmet diğer mamun lzmirli Mastafa müştür. Şube reisinin aleyhindeki bir faaliyete baf hyor Tetkikat neticesinin ba Hnıtle menfi 
oğlu Hacı Mustafa Ef. ve dlil- Hilmi ve Mustafa oğlu Hilmi dnanın takibi yüzünden bu hareketi Ankara, 10 - De'flet bankası çıkması üzerine Maliye Vtklleti artık 

tasmim ettiği anlaşılmıştır. bu işle me,gul olmıyacaktrr. 
ger Mehmet oğlu Rasih, Hacı nalbant Salih, kunduracı Ahmet Reis tevkif edilmiştir. Dava s,n s- tesiı heyeti ili tasdike iktiran Bu vaziyet karşJsında Himmet za· 
Hasan oğlu Hacı Ahmet ve sa- Asım, posta mildürU Vehbi, mu· ta görüleceldir. ettikten sonra işe ıobat 15 de de bugün bana dedi ki: 
bık tayyare kAtibi Kamil, kun- habere memuru Raıit, bakkal Oldürülen hakim Galip B. ,\ııkara başlanması ve mesaisinin bir ay - Paris ftiUlfnamesinde tarafeyn 
duracı Ali oğlu Mehmet Boşnak oğlu Mustafa, Sazoğlu Haca, lb- hukukundan geçen sene diploma almış devam etmesi muhtemeldir. yekdiğerini ibra etmiştir. Bu ibra,S 
Snleyman Şevki, tenekeci ibra- rahim öğlu Mehmet Nuri, Pazar n Şarkışla müddeiumumiliğine ı .1~ in Devlet bankası tesis heyeti göre ist"~saı kabiliyetinin mevcut olup 
lüm oğlu Hacı Aahmet, manifa- cainii imamı Ahmet Halli, ibra- edilmişti. Şimdiki halde Kangal hl- a.ziları Heyeti vekilece takarrür olmadığı tereddtidü mucip olayordO· 

Jdmliğfni de vekaleten idare ediy..ırdu. Ben maruf hukukçularla temas tttinı. 
tilrae1 Mehmet oğlu Ahmet Rıza, hirn oğlu Hafız Mustafa Ef. lerin etmiştir. AzAlar funlardır: · Onlar istihsal kabiliyetinin nrit oldu· 
mlbant Mehmet oğlu Hacı Ah- ve Musa kızı Safiye H. nın ken- M · · · Milli bankalardan: iş bankası ğunu sö:·lediler. Bunun üzerine ben 
met, bakkal Hüseyin oğlu Meh- dilerine isnat olunan suçu işle- aarıt sıyasetımız umumi ~UdilrU Mahmut CelAl, de ihbarda bulundum. Bugün fikrimde 

bakk l H 11 ı Al b k diklerine dair kanaatbabş delil Ankara, lO (Vakıt) - Fırka grupu z k d musırr1m. 
met, a a i oğ u i ve ta a Nurettin Ali Be)in riyasetinde toplan· iraat ban ası umumt mü ürü 
Halil oğlu Kazım, Hacı Mustafa ve mevcut olmadığından ~onların da nuştır. Maarif Vekili maa.rif progra- Şükrü, EmlAk ve Eytam bankası Bü_t_ç_e_d_c_t•a•s•a•r•r•u·t-. _n_a_s-ıl 
Himmet oğlu Cevdet, tekkelerin beraetlerine müttefikan karar mı hakkındaki izahatına devam etmiş- umumi müdürü Hakkı Saffet, 
seddiaden ıonra muhtelif tarih· verilmittir. tir. Sanayi bankası umumi müdürü olacak 
Jerde Camide ve evlerde topla- ikinci celae Grnpua gelecek hafta vaki olacak çi- Sadettin, ecnebi bankalardan Ankara., lO (Telefon) - Mem11r ma· 
urak tarikat Ayini icra ettikleri Menemen, 10 (A.A.) - Diva:at harbi tima1nda Va:kil B. bu husustaki izahatı- Osmanlı ve Bank Komerciyale- aşlanndan para kesileceği dotnl 11eğil· 

· na devam edecektir dir. Yalnız mülhal mf!'Jllurlaklftra. haz1rhk tahkikatındaki sarih ik- örfi mahkemftUllde bugün icra kılman • nin umumi müdürleri. 
h k · d U f • l ki yeniden memur alınmıyacaktır. 

l b•tı . •f d t'l mu a. em. enın evanu: . . . . muıni mu.. ettış er 1 b rar an ve şa ı erın ı a a ı e sa· lk c ıs Nakşı~ ta :•-~t eş zmtrde :r gazete .hakkında Bir bataklıktı fıoia 
b. ld d 1 d ._ ıncı e e: r~ mı n ır ... _ı.. 10 (T ı f ) D h'li ıt o uğun ao bun ar an Keres- AAA&ra, e e on - · a ı ye tahkil·ata batlınd I · lO T'e tamime ~alrşmakla maznun Kara- V •-~ı ti . h 1 dı ~ • üf 4. " ı zmır, - Mersinli bataklı· 
teci Hacı Mustafa Ef. ve Musta- manm Maniyordede mahallesin.den lb- e-. e nın azı.r a cı umuını m ev Izmir, 10 - Burada haftada ğmda feci bir badiıe olmuş, za-
fa oğlu Hacı Emin ve Mehmet rahimin hafız Mehmedin mahakemeei tişlikler layihası ikmal edildi. Fakat bir çıkan "Tilki,, ismindeki mi· b. 

H f ""'"'ladı. Müstantı'k karamam......:ne n"- bu tasarruf dolayısile bu tas~nvurun valh ır arabacı, hayvanlarile 
oğlu acı Mustafa E • lerin hali- ·-s- ıımı ... zah gazetesi müddeiumumilikçe b' likte bat kl kt k b lmu t 

ıaran maznunUJl Hendek .reji muhase- tatbiki bir müddet geçikecektir. ır a ı a ay o f ur. 
fe olarak milrit kaydettikleri be .. Ahm t z· .,_ h E d sat~tan menedilmiş ve mes'ul fethi e. ne yepıyor 7 
haklarında sebebi şiddet addo- cısı ~ ıya .»-: ~y sa ın Muamele vergisi etrafında d Raf N h B h k d nutkunun bır suntını - nuldu .reşa- mü ürü i ezi • ak ın a Ankara, 10 - Bütçe encüme• 
funarak hareketlerine uygun olan detpenalu _ diye tavsif ederek gön- Ankara, 10 (Telefon) - Muamele tahkikata baılanmışbr. ni mOzakerelerini devamla 1Grette 
677 numaralı kanunun birinci dermes4 tekkelerin seddinden sonra yi. f'ergisinin Hgaıı hakkında sanayi biı'· . Tahkikata sebep "5 kuruta takip eden sabık lider Fethi B.in 
macdeaine te'ffikan ve takdiren ne ziya.ret etmesi gibi delaletleri, şeyh lifiade yapılan tahminleı- bütçe mese· maslahat yutulur mu?,, serleYhalı mecliste bütçe müıakereaıi t1na• 
tevkif olu ... duklan tarihten itiba- Ssadın nakkşiHk namı altında teşkil et. le i oldui' uiçin kabul edilmiyecektir. yazıdır 11nda ı&z alacağı söylenmekte· 
ren beşer ay müddetle hapis ve tiği cemiyete intisap ettiti anlaşılmı..., I . . . · _ . tl'kl 

ve hareketi Türk ceza kanununun 163 ntıhabat tetkıklerı Foçada komunıs ı e mıznun dir. 
15 er lira ağır para cezasile tec- lincü maddesinin ikinci fıkrası deffal~ Ankara, 10 (Tele(on) _ Kartaf, b ir &•"f tutuldu ACJanıcsa bir 1•YIUT 
z.iyeleri ve iıbu maznunların mü- fi1e"'31"3' üncü fiimrn~sinin ikinei fıkrası- Pendik Kadıköv ve Beykoz belediye lzmir, 10 - Foçada Salibad· Edna, 10 - Geçende te•kif 
ritleri oldukları anlaşılan diğer na muvaf!k ef'ali cürmiyeden göriil- itı.tihap;an hakktndaki dosyalar Dahi- din B. isminde bir genç. komU- edilen Meşihat mU.tepn Hacı 
maznun dülger Mehmet oğlu · Ra- mü.ş ol~o~undan 1dnru§?'ası ya~dma· liyeden devlet ştlrasına gönderildi. nistlikten dolayı nezaret alhna Evliya Ef. tahliye edilmiftir. 
sib ve Hacı Hasan oğlu Hacı :-,[ ıstemlıyordu: ~a~esınde taı:ı~tle alınmıştır. Evinde yapılan tahar- Firari Abdülkadir Kemalinin 

allkasr olmadıgmı iki defa. berayı tica- Yen· . 1 An Jranunu . k .• . ı·- . O ' .. • Rif t Ef .. ül 1 .. 
Ahmet, sabık tayyare katibi Ka- ret Istanbula gittiğini ve gidişinin bay· 1 ıs {<1 ,. rıyatta omumst ıge aıt y zerce yegem a . gor en uzum 
mil, kunduracı Ali oğlu Mehmet rama tesad6f ettiğini ve gezinti naak- Ankara, lO{Telefon)- Yeni iskan ka· cilt kitap bulunmuıtur. Salihad- !herine tevkif .edilmiştir. EYinde 
&ınak Süleyman Şevki, teneke- !adile Erenköyüae gittijinde şeyh Esa. nunu M. meclisine sevkedildi. Son iti- din 8. tetebbn ile meıgul oldu- bazı vesikalarla r6ya tefsiri mı· 
ci lbrahim oğlu Hacı Ahmet, dın köşküne uğradığın1t yanında beş lif nameye göre kafi tasfiyeyi hiiku ğunu hiç bir komünist faaliyetine hiyetinde çok dikkate tayan ma• 
manifaturacı Mehmet og" tu Ah- <la.kika oturduğunu. Hendek tiitün in- met yapa.cakktır. iştirak etmediğini söylemektedir. Didar mektup bulunmuıtur. 

hisarı muhasebecisi Ahmet Ziya Beyle ............................. , .. , .. ,, ............................................................................................ , .. . 
met Rıza, Nalbant Mehmet oğlu Istanbulda bir kahvede görüştüğünü, tekkelerin seddinden son~a tarikatlc fdam kaçağının çok iyi yllzme Nakşifiğin ibyasma çok çahşmış-
Hacı Ahmet, bakkal Hüseyin tarikattan bahsedildiğini, Ahmet Zi- uğrqtığı ve bu vadide hiimetleri oldu· bilmesi hasebile gediz nehirini Iardır. Bittabi Erenköydeki köık
oğlu Mehmet, bakkal Halil oğlu ya Beye bunun Jüzumsuz olduğunu ğu evinde çıkan evrak ıneyanında. yüzerek geç.fiği yahut Menen le de irtibat temin etmişlerdir. 
Ali, tabak Haiil oğlu Kazim, bahsettiğini söyle~ serulaa saale bulunan mektuplardan artlaşıldı •.. V~ hudutlarından henüz afamadığı Bu muhakemede dinlenecek 

cevaben; Ettnköyünde büyük bir ho- hareketi 677 numrah kanunun bmncı v " • • d. • 
Hasan ağa. zade Hacı Mustafa d d d'l ıı..... d Lı. .. dd • f k f'aı· .. . d ve Dumanhdagın en yuksek ve olan şahıtler de gelmışler ır. Aynı ca Yar ır, e ı eı· IJ'lll:n e o ma....ı.sat.- ma esme muva ı e ı curmıye en . • v 

. (lj.-e Himrnet oğlu Cevdet efendi· fa gittim demiştir. Ahmet Ziya Beye görülmüş olmakla. duruşma isteniyor· kar örttilü tepelenne sakla~dıgı ırupt~ bulunan ayakkabıcı ~-
m ye ka. • reketlerine uygun olan yazdığı mektup okunmuştuı·. Bu mek- du. ttadesinde hent imam ve hem ka· bu hususta yapılan tahmınler man de Hacı Mmtafamn mlhim 
nazaran:..: i1 numaralı kanunun tnpta maznun, tan1<ate ·intisap etmi- şıkçı oldufunu, tarikatle alakası olma- arasmdadır. Mahkumun ailesi rolleri vardır. 
·~~ .jiddesinin birinci fıkra- yenler Allaha asi olur, diyordu. Ma7} dığmr, şeyh Esadı tanımadığını söyle- Menemendedir. Hfiseyinin asker• Menemende miiz• 

:> . ~kan tevkif olundukları nun bunu tevile çalıştı. l\lüddeiumu- di. Şeyh Esadın gönderdiği mektup o- lik ettiği ve kalp hastalığından lzmir - Divanı harbe memwp 

7 ~... mi mua\ini Fuat B. ayağa kalktı, iddl- kunda. Şeyh Esat bu mektupta ma7} d 1 .b I d v da ani I bı"r ••t Menem-de bir _.__ tarih\ ~· itibaren üıı-•r ay nau" d- o ayı ı raç o un ugu a•ı - "9 ...... ......-
.. -r"' asını serd ite maznunun şeyh Esa.dın nana zikretmesini tavsiye ediyordu. ... 

detle hapilerine ve efüşer lira açtığı tarikatın altındaki tqkilAta da- Mademki tanımıyorsun bu mektup sa- mıştır. ihdası etrafında dikkate def• 
aiu' para ceza sile tecziyelerine hll olan ve bu teşkilatın tamimi yolnu- na niçin gönderildi sualine; ona hedi- Bir iftira bir fikir ortaya atmıfbr. Ba fik-
•e diğ"'r mezun Müftü Mehmet da faaliyette bulunan bir adamdır. Mah yeler göndermiştim, ondan demiş ve lzmir 10 - Tikveşli işık Meh- re göre müzeye KubilAym bav 
Adil efendinin maznunların bu l<emei ailenizde m1ihakeme edilınif olan daha birkaç mektup var, suallerine ce· met isminde birisi, Tepecıkteki nın kes•ldiği taşla bıçak, lil&b• 
hareketlerini bildikleri halde Hendek tütUn nnıhuebecisi Ahmet Zi· vaben gönderdiğim her hediyeye muka- bir evde bazı ıahısla'nn topla- lar. asalar, hainlerin ukallan, 

l!!~!'I!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!~ ya Beye hitaben yazdığı mektup Te bildir demiş n diğer bir suale ceva- narak hllkiımet aleyhine tertibat mektuplan, fotografileri konacak 
alacagv ı hediyeler içinde bir sene göııderdiği nutku rqadet penahl diye ben de onun fakir olduğunu işittim, on- kla •e bunlar ı·stı.kbale b:.. ı·br~ ft"' 

t m.t t k ta 'k te f tia. et · aldı nnı ihbar etmiştir. • .. "" 
.. dd l b h ft b" 'ft . k a • me Te rı a n P mı· dim gönderiyordum demiş"" hediyele· ••'kası olarak ı·nt'ı'-al ed--,.us-, 

mu ete er a a ır çı ıpe - yenin Allaha !isi oturt demesi ve şeyh rin bal ve pakmezden ibartt olduğunu Hatta hu ihbarmda, TikYepi • cg:a ... 

li çorap vardır. Esadın allah .deıecesine isal ederek pe- seylemiştir. Sinan ile alb arkadaıının, y ako Bu fikri ileriye süren rat ha lıır. 
ikinciliği kazanacak olan H. ı·es. tişkArane rfadelerde. bulun. ~' ta.. Mu·'ddeı·amum"ı Fuat B. ayagwa kalk· tuıta teşebbiisata giıifmiltir • 

k ti ı :.ı-.- kl nammda bir Y ahudinin bu içti· 
ilç, ayda bir çift iskarpine malik 1~ ate ruhf .merbu yetin fU9M:ıen • 11tış iddiasını serdederek maznunun Yalmz böyle bir mGzeye ae W. 
olacakbr. fı delillerdır. ~lyerek Tiirk ceza ka- nakşi tarikatinden olduğunu, e\;ndeki malira İftirak ettiğini bildiriyor• •erilebileceği merakı mGÇip ... 

nununun 163 unca maddesine 111.gan mektupların '°' göndel'diği hediyelerin du. G(iya bunlar ramazan ayın- maktadır. 
M6sabaka netıcesinde kazana

cak yirmi beş H. muhtel f hedi
yeler alacaklar hu meyanda şe h-

rimizin en büyük kürk ticareta
nea i olan Beyko miiess~esi man
tolarının ko! ve yakalarım iste
dikleıi cins kürklerle süsliye
cektir. 

olan ettrm&ndm dolayr ceıunn ıste- bu LAlf b' d 1.1 ldu<runu ·· 1 d' da blitDn TOrk:ı<·e•i zaptedecek- ı ... .ı 
• t• na ~ ır e 1 0 .,. oy e 1• 'Y. ' Bazı eski Balıkesir meb'usua .. 

mış ır. Hareketinin 16 ıncı maddesinin fıhka· lermiş. 
Maznun müdafaumda tarikaıe in- srna tı•gun oldugyunu bey·an ettı·. . Menemen, 10 (Vakıt) - Per-

• · Mehmet ikinci bir müracaatın- · 
tlsap etmedJfini söyledi. Karar .tef. Maznun rnu··dufaa""'nda·. iğfale ka- şembe günü BalıkesirdCD irtıca 
h dildi V bu k i-. ... da Çaoakkaleden de iki ki•inin b d' ·ı ı~k d - 1--fm t • • a~r muc: umce -tdım dedi. H...,eti hikime ikinci top- Y a 11esı e a a a ar maınauuıa 
mazııun şevh Esatla mUnutbeU •e E t"'' -• grupa iltihak ettiğini bildirmiş· d · lb h. Sn • 8 

.• k"' 1kü ü 
1 

ı· ı.ı.. Z: ıanıaında kararı tefhim etti. :Maznu- an gazetecı ra ım run • 
renkoy o• n z yare ı n .n.amet ı -s· tir. Tahkikat neticesinde bu ih- b --'- b' 

::1 • h bel •. • •-k'l" • nun şeyh Esatla münasebetin muha· ile çahşanlula azı ea11i me .,... 
)& Beyle müsa a erı mazır ~ ı ata be 1 b . t kil"ta dahil 1 barın iftiradan ibaret olduğu an- ların mubakemelerı· dı'vaı 1 harbi 
dahil olması kanaatini ha11l ettiğinden ~es ve u m~zır eş a . 0 

• 

l "'~ ii .. dd 
1 

d 1 .. 1 til 313 .. .. doguna kanaatı olduğundan Türk ceza laşılmış, Mehmet tevkif edilmiş- &rfide rüyet edilecektir. Moha• 
.--------------

1 
v.:1 ncu ma en n e " e e uncu dd . · ·k· . t' d 

Et: I'tZ:Jim:lcki lıacalcları dd i f.k'- · f k •-tik 6 kanununun 160 ıncı ma esının 1 ıncı ır. kemenin bu safhasına feykall e 
rna en n 111c1 1 raıına ~,.. ~n fıkraaına nazaran 4 ay hapis ve 10 lira Alaşehirliler gurupu · 

en m:itamuip ve en gazel ay hapH ve 20 Jira azayı taktire mah- _ · vf kt' ahkum olmust r ehemmiyet atfedilmekte olup bu 
bul-ı:;.•orom. k6m olmuıtur. agır ceza. na ıye m • '° u · Menemen, 10 - Bugünl~rde celseye bizzat Mustafa Pş. riya .. 

lılm •e ııdres: ..... _ ........... .......... _ OçUncti ceı.e idam kaçağı muhakemelnine başlanacak olan set edecektir. 

1 

Uçiincü celsede Konyanın Ubeyt idam edileceği sırada kaçmaya Alaşehirliler gurupu 25 kişidir. · Mevkuf 9 kadın 
-----------......... mahallesinden tahta camii imamı İ• muvaffak olan Hüseyin henüz Bunların içinde posta müdürü Bursa, 10 (Yakıt) - Met'fcOf 
.....__..--------·-------···· .. ··- j' mail oğlu ı~mailln muhakemesi yapıl· yakalanamamıştır. Kendisini Me· Vehbi, muhabere memuru Raşit dok!lz kadın Babasultan göyllnd• 

.._. ____________ _. dı Müstantik kararanmesine nazaran. , nemen iençl~r~ de aramaktadır. Beyler de vardır ve Alaşehirde [Devamı 4 üncü .uyıfadı ] 
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Münevverlere Darülfünun Emini Bütün or 
1 - Ticaret i.leıninde : Maarifte 

s;;iy yaptrrnıak fikri Ana mektebi aç1Jacak 

1 

tekrar ortaya çıl<tı Bu işe siz de şaşın! Maarif Veklleti tarafından 
Şehrimizde Ticaret sarayının Köylild~: bir okka memleketin muhtelif yerlerinde 

yapılıp yapılmaması hakkındaki buğday için 25 ku- •na mektepleri açılması tasavvur 

mu
··nakaca yeniden ortaya çık- • edilmektedir. Burada küçük 

y ruş ıateniyor mııtrr. Ticaret odas1 azasmdan yavrulann eyi bir terbiye sistemi 
bir kısmı dördüncü vakıf hanı Geçen sene Ziraat Banka· altında yetiştirilmeleri temin 

kartısındaki dUkkinlann istimlak sı türk köylü üne yardım ol· edilecektir. 
mak üzere okka ı 2;; kurustan 

edilerek sarayın behemehal ya· tohumluk ,er.mi ! • Millet mektebi hocalırmın 
pdmasını istemektedirler. Banka bu sene köylüden üoretleri 

Oda erkinından bir ıat bu alncağlnı istiyor. Fakat or- Millet mekteplerinde ders oku
~.~n J~arip bir vaziyet var. 

hususta tunları s&ylUyor: Koylu geçen sene 25 kuruAA tan muallimlerle müfettişlerin 
- Bugün oturduğumuz: şu aldığı bir okka buğdayT, bu :e. istihkaklarının Baremle tearuz 

n~{4)lrnru ancak satabiliyor · d 1 ·ı 
daireye on bin lira kira veriyo- Bırçok yerlerde ise buğdaylar etmesı o ayısı e vcrilmiyeceği 
ruı .. Bu para çoktur. Yeni yapı· ambarlarda tmpalı kaldı. Bu ıayiaıı Uzerine mal!rif emini mu-

~arll.lftlnun Emini diyor ki f 
Defterdarlıkta 

Muammer Raıit B. 

Darülfünun tnkılap 
•azifesini vapmıştır 

Jacak bir saray bir milyon lira· Y.i'ziyet. içinde · köylün Un bor~ avini Föir B. böyle bir şeyin 
odemesıni sadece, bir alacak 

dan aşağı çıkar. Boraya Borsa, ,.e \erecek meselesi addetmek varit olamıyacağlm, bu ücretin ~ 
Sanayi birliği gibi ticari mfies- hatalı oJur. Baremle tearuz etmiyeceğioi söy-

1 d ı l 
Dünya piya alarmda buğ. 1 · ..+w 

sese er e a ınırsa on ann da ki- day stokJan tın azlar gibi :n· emı ..... • 
Mu ralarından tasarruf edilir. ~-lı durduğu bu zamanda ilk tahıil r•ylh111 

ammer Raıit B. aksi S d"- k d k turk köylüsünün beynelmilel l•..:1.;a.ı_ıan bır· nevı" ıev--• arayın ıger ısını a iraya bi b · ilk tahsilini Türk mekteplerin-UUJaı -- E r uhrandnn canı vannrken 
addediyor vend"lir. ğer oda blitçe5inde bu artrk kôyliiye: • ,de yapmıyan TOrk çocuklannın 

Duüllünunun lnlnlAp karşısında ~a· ka ar tahsisat yoksa umum res· - Borcunu ver demek bir Türk orta mekteplerine kabul 
llfeaini. )'Bpıp ·""'apmadı;;.. mevzulu bir mi sınai ve ticari mfiesseseler az değil hayli garip olur. edilmemesi hakkında hazırlanan 

~ 
0

• L. l Eğer türk köylfisfine ge· 
ankete Terilen cevapların bu vazifenin oır eşip bu işi bitirmt lidirler. iz• çen seneki yardımı yapan bil' IAyiha maariften başvekllete ve-
)'apıJdığı cihetine temayül etmesi bazı mir kfiçük bir yer olduğu halde ecnebi bankası olsaydı ona rilmiştir. Ecnebi orta mektepleri 
lbiitalealara ve tenldtleı·c sebebiyet orada bile oüzel ticaret ve bor• böyle bir şey öylemek aklı- b k d ib" d .. "ld" ._rnıektedfr. J " mızdan geçmezdi. ÇünkU 0 • u ay a t ı egı ır. 

Dün bu mesele hakkında bizzat da- sa saray an yapılmıştır. n~n r~gfme maksadı yerdiği· Mekteplerde spor tefkllAtı 
.. , ,, '" · 1 1· 1 J J 1 nı f aızde geri almakta. Mem-
li fünun emininin fikrini öğrenmek dll J r Ja ı < ıane Jekettc ecnebi erınayesinin Mekteplerde spor teşkilatı İçin 
istedik. Muharririmize emin Muammer yapılacak hayı:rkar hiç bir rolü yoktur. birer talebe yurdu teşkil edil-
Raşıt B. şu be) anatta bulundu: ş h · · d F!lka.t Ziraat BaııkaSı türk meae ba•lanmıcbr. Birden ziya-

Bir zamanlar gazetelerde, risale- e rımız e asri VJ! yeni bir koylü~n_ün yegane istinat e· 
0 

Y Y lerd~ darülfünunu cidden üzecek, ır.ü- bnlıkhane in s_ı düşünülmeh."t:c· d~~eğı bır müessesedir. Bn de mektebi olan yerlerde spor 
lees!ir edecek yazılara tesadüf ediyo· dir. Bu hususta batıkhane mü· mu~senin ,aziyeti Janlet- kümeleri yapılacak, bu kümelerle 

tayın bir bankanın ''azi- d k 
l'Wlb. Hele son günlerde bu nevi ne~- dürü Muhtar B.· ı·ı yurtlar arasın a müsaba alar ye ı e . mukayese edilemez, 
rinta profesörlerimizin isimleri de kn· _ Balıkhanemiz bugünkü fıa.. o, ~enı Türldyenin köylü dev- tertip edilecektir. En faıla puvan 
l'lfmr tlr. lil "hf 1 l!f' d ld letı~in köylüye karşı açılan alan mıntaka birinci ilan oluna-

Profesör. Dr. mütefekkir ve mu- c 1 ıyaca S<.ı 1 eği ir. Yeni )egan~ kucağıdır. Bir taraf-
Urrfrlcr zümresine dahil bütün bu bir balıkhane inşası için keres- ~n dıyoı:uz ki, Türkiye kör· cak, iki senede bir Türkiye mın-
ntGnevver tabakanın darülfün·tnu ta· teciler anasınm alınması düşü- lu devlctıdir, köylü onun en taka birincileri arasında Anka-
rize hedef veya vesile kılmaları alel· nülmektedir. es sh unsurudur. Beri ta- rada müsabakalar yapılacaktır. 
h 

raftan da onun sıkıntı zama-
usus cehil ''e taassup hareketlerinin Febrı"k.,to" r 1 r b nı d l d Beyrem tatı"lı"nde " ugu~ n tek 6 n n )Orcunu te'"il e gu·· clı"ı'k 

belirdiği veyn tenkil edilmek üzere ol· rnr gösteriyoru7
A ' uu u ı ı da , •. , ·•ur:. toplenıyorlar- Bayram tatili münasebetile bazı 

B 
- :.&. - Pren~iplerle ha ıt rztn· l d 

lr takım mliderrfsl,.rin guya <Da- nurun e g ıerae olaug-u g"ıbı· ttaKr .... vilayet er en melitep talebesi " M uu tezann sr~ c şa~ .... 
rülrünon inlolaba karşı ,·azife ini uamele vergisinde de s.:.nayi mualJimlerile birlikte ıehrimize 
)'apmamıştır) demiş olduklannr gö erbabının Jehine tadilat yapıldığı Biz de ıa şalım ! gelmektedirler. Bunlar leyli mek-
ne ~azetelerden hayretle öğrendim. bak kında dün neşrettiğimiz haber teplerde miıafir edileceklerdir. 

Darülfilnunun 'aı.ife!=:ini yapmadı- I t b ı f b k iını söylemekle iki suretle olur: Ya da· • an o a rôkatörleriui çok mem· Pfy.,ada Me lepler 6nüm0zdeki cumartesi 
l'tlfiinun namına, veya ş.ı.hst olarak.. nun etmiştir. Btıyrem müneıebeHle mahsus gOnlhtden itibaran Bayram müna-
Darüıtünunu mııtcaddit profesörlcnn· Fabrikatörler bugün birlikt• sebetile bir hafta müddetle tatil u " bır cır.lılık var f4nlıil etm ine maddeten imkan olma· tekrar umumi bir içtima yapara'· edileceklerdir • 
.t .. .x..... k l ~ Bayram dolayısile piyasada K t ı b t · d'fd" ~ndan söylenen sözlerin ona matuf ve A etle temcs ıçin Ankaraya ı91n a e e eozıye e ı ı 
0Inıası akla gelmez. gönderecekleri heyeti seçecek- mahsus bir canlılık başlamış bil· Erenköyü liseıinde bir talt~ 

Müderrislerin şa~si olarak darülfU~ ferdir. hassa tuhafiye ve elbise üzerine benin mektepten kaçarak bir 
ftiln aleyhine neşrıyatta bulunmaları ... ~ .... """""''!"""'!'""":-"'""'"'.'"'"''ıuı"'.ın""'"'"'':"'"ıımnını--...,nı sah•lar biraz artmışbr. Bu sene geceyi hariçte geçirdiği yanlmış-
S.. hem gayri makuldür. Hem de en bır ,·azıfeı vıcdanıye bılmehyiz.,, ., lıo.ıı bir dôslplin kaldesne bile kabili Darülfünunan tera.~ki , .• lel.Jmülü- geçen sene olduğu gôbi halkımız b. Bu hanımın mektep idaresi 
lt11f değildir. n~ cidden arzu edenler için gayet açık yerli mallara büyük bir rağbet tarafından muvaklcat tart ceza-

Onun içindir ki darülfünun camia- bır kapı ba~dır. O da ciddi \'e ilmi müf.a. göstermektedir. aile tecziye edildiği haber alın-
l!l içinde olduklarını kullandıkları un- lealarını b!zza~ darülfünuna, darülfü- m11br. 
'tan ile fIAn edenlerin darülfünunun it- nun mechslerınc veya divanına bil- l\1üzeler müdürü 1ekEüde ıev· -5-,-,-0-r-ta_ü_c_r_e_t_ıe_r_i_ 
itam ed~r mahiyette beyanatta bulun· dirmekti~. :oksa ilim ordusunun ef- ~dilryor 
.. uş o1mala.rma ihtimal veremem. He- r?dı.nr bırhiralc çarpı tırmaktan ciddi M·· .. dürü H rı B Sigorta ücretlerini tetkik eden 
le lnkılApta vazifesini yapmamıştır 'Ç'C· bır ış has~! olmaz. uzeler mu a ı • te- tarife komisyonu dfin ticaret mü-
h yan yapmıştlr gibi manası hakkile •. Işte mus~ir i~ i tiyen \'e bekTi)ttn kaüde sevkedilrnektedir. Yerine dürlüğUnde tC\planmıf ve primle
llılaşıJmı)ıın ye darülfünun mefhumu· ~unenert~;ı v_azıfeyc davet ediyorum. lzmir mıntaknsı müzeler müfettişi tin tenzili etrahnda meşgul ol-
na uymıynn sözleri inkılap için sırpı· Çalışın. gorehm ... , Aziz B tayı'n edilmiştir • muıı:tur 
1l ~ d ................................... • . y • 

:?:~~;~~::~~~~:.~~~~:~ 1 c iz g i ı e rı;-,iki;i;~·;··"A~/: .. :~;;,~ ... ; .... k ..... ".o ..... r .. u ... b_m ... ___ a ...... k_ .. , .. ___ J. 

&ala varit göremem. · _ 
Ba ihtimaller haricinde bir ;;;eY gö· 

l'~iliyorum: 
Eğer (Darülf ilnun vazifesini hak· 

~e yapmadı) sözü cidden söylenmiş 
bundan .arkadaş1anri maksadı dn· 

l'filfünun hesabına lüzumsuz bir teva· 
~ .gö.~tererek kendi yapfJkları ı>ey
.~ Ytiksek ideallerine kafi görmemek· 
,.... ibaret olur ki bunu da {intakı hnk 
:e itirafı zünup) teliikki etmek kadar 

hea bir şey olamaz. 

Bir ıfnema kapıı 

Sinema resim1erıne 
yapışt1rılacak 

pul 

Fekat sinema hıpleri bunu 
dcAru bulmuyorlar 

Maliye vekAletioin bir emri 
üzerine, bundan sonra sinema 
methal ve kapılarında asılan fi· 
limlere ıit resimlerin her biria· 
den 20 paralık pul reımi alma
cnktır. 

Bu emir evvelki gün, btttGn 
sinemalara, deferdnrhk namıoa pul 
müdürlüğü tarafından tebliğ edil
miş ve derhal tatbikatına geçil
miştir. 

Emir, damga kanununun 11 inci 
maddesinin 71 nci fıkrasm iıtint 
etmektedir. Bu fıkra şudur: 

«Kağıt veya mukavva üzerine 
tertip o~unarak umumi mahallere 

asılan veya yapıştınlan veya ahar 
suretle teşhir edilen ilanlar 20 
para pul resmine tabidir,, 

Sinema sahipler bu meddeye 
nazaran istenilen resmin yanlış 

bir tefsire istinat ettiğini iddia 
ederek şunlan söylemektedirler'. 

- Bir kere Han ne demektir? 
Bunu tesbit lazımdır. Biz, ilh 
diye Uzerinde yazı veya resim 

olup ta yer, tarih tasrih edilen, 
lavhalara, kağıtlara diyoruz. ü
zerinde hiçbir yazı olmıyan, sa
dece tanınmış a:-tislerin fotoğraf
larını, ve filimde görtilen tabir 
manzaraları gösteren resimleri 
ilin telakkı etmek 0 ,,.'" d.,• 
kadnr doğru olur? Bu 
dükkanlarda satılan kart P'
larm, fotograthnne camekin' 
nnda teşhir edilen resimlerin _ ... 
pul resmine tabi olması liıım 
gelmez mi? 

Bu hususta fikrini sormak ve 
meseleyi tnbkik etmek için keıa· 
disine müracaat ettiğimiz, Def .. 
terdar Şefik bey bu hususta 
mnlCımatı olmadığmı, mamafih 
krndisinc hatırlatmış olduğumuz 
bu mesele ile alii.kndar olacağını 
sö lem ştir. 

Tıc rrt od 

Fren" ya gönderilec k mallar 
19 n 'nhedetnerr.e ıtzım 

Fransız sefaretmden Ticaret 
oclasmn teblj;. edild - . .. Bütün bu dedikodular içinde teessür 

~ t_eessüftim{i mucip otan ichet da· 
lflinunun içinde ve dışında bulunan 

"'Urıevverlerin darülfünunu ileriye sü· :-~ ydullğerini hırpalamakla ge· Ev ve aile müessesesi 2 _ Bunlar kulakta eyi akis· 

15 o ıgıne gore 
"ubat 931 tar"h"nden "üb 

' 

me , k t" ı aren 
m e e ımiz<len Fransaya ibra 

r olunacak mn lardan menşe şahtı: 
f detnnmesi arnnacaldır. Bilh 

3 - Ev ve aile hayatı, cemi-

dıkleri kıymetli vakitlere MUl acı· inhitata uğrayor, yavaş yavaı ler bırakan nazariyelerdir. Fakat ~alandır. ~ yıkılıyor, aile hayatı yerine, arı b b k'ki h tt . yet hayatına abenk, seciye ve B unların a ı aya a yen 
d&... iitün münevverlere hitap edi)or ,.e kovanı gı"bi kalab. alık ve toplu • istikrar ve:en müessesedir. In 

"TOrum ki: b h yoktur. Aile cemıyct hayatının ~ hayat kaim oluyor, u ayatta E • sanların sevgi, huzur, mes'udiyet 
... 1 abana bir göz için yapılacak cid· • bir vehdetidir. v, cemıyet bina-
\11 bi 

1
., ,_ ,cabsın menfaatı yerme umumi d ve samimiyet oca- d B ı...~ r ,.m .. olmadığı hissini \"eren bu .,. d f h · sının bı"r tug· )ası ır. Müttabit ve gı orası ır. u 

""-llJ}tı b menfaat, fer in re a ı yenne .. k ıı... cı ve oş hareketlere devam et· · t b hd ocagı orumak. cemiyeti koru· 

şeker • assa, 
, ooun, pt·k, tuz, platin, 

hububat ve ma ul t h 
1 

u ı, camız ay-
van ar, yumurta ; . b d .çın mente ıe· 
a etnamesi mccbu~idir. 

"'tk•-- umum·ı refah hakim oluyor ve müreffeh cemıye • u ve et- k 
a..... • ...:ııse susup i,imize, gücümüze ma tır. ~1ına1' ıt l" - d" 1 terin ve bu tuğlaların mecmuudur. --...ı. a ın, p ııtin, radyom, degiJ ıyor ar. . m şt 

'···~--~-·----------------------------------------------------· Piy anko bugün Darülfünun konferans salon · 
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- " -' ...-ı , 

Sütu~ Seyahat 

Süt ve su 

Menemen divanı 
harbı örfisinde 

[Ôs watı 2 inci aayıfamızda J 
müvaceh edildi. Tahkikatı Keı-

. . 

- Gelişi Güzel 
"A • l 

Kar! 
Dünkü gazeteler kimbilir kaçın· til nahiyesi müdürü idare ediyor. 

CI defa olarak, belediyenin süt ve M onnkü akıam gazeteleri 

Kızıl Gömlek 
~ .. 1 ~ .. . -

YAZAN : Ömer RUll 140 -

Sui kast tertip edilmişti 
su itlerini düzelteceğini yazdılar. ene.~ene g6ndırilen kıdın yok gayet mevsuk bir haber 
Bu itle uğraıan heyet programın en . ~un ba~ı gazeteler iffet H. verdiler: "Kar yağıyor!,. Yani "Hüküm yalnız Allahm,, de. söze davet etmişti. Sebe oğlu bu da~ 
bqına: (temiz su, iyi, hara süt!) ısmınde hır kadının ıebrimizd~n Bugünkü sabah gazeteleri, mek, sonra Aliyi tekfir etmek k!fi idi. te icabet ederek fikrini hulasa etmişti: 
umdelerini yazmı,mı,. Gaflet uy· Menemene gönderildiğini yaz- maalesef, bu haber hakkında Sebe oğlu Sabatta bulduğu harid· - Senelerdenberi ümmet birbfrillİ 
kuaundan henüz uyanmıyanlara ınışlardı. lerle görüşmüş ve onlardan Evfa oğ- kınyor, ortaya türlU türlü fırPlsJ' 
ba•k b. • h. k d · b' D mutat tekziplerini yapamaya• tunun nerede bulunduğunu öğrenmiş- rıkıyordu. Fırkalar roğaldık,.a döklİ' 

-:r a ır ın ısara a ar, yenı ır ün bu hususta yaptımmız ki , , :ı--ümit kapısı açıldı demek. b k o· ca ar. ti. len kanlar artıyordu. Bütün bu ka11J•· 
Birbirine karıştığı vakit fena, ~ ki ata nazaran şehrimizden ,.. Evfa oğlu onun pek eski adamı idi. nn dökülmesine kimler sebep oluyor 

zararlı bir hal alan bu ik i şey, ayrı enemene böyle bir kadın gön- "Ah çi re ' Onu se~enlerden -\'e ona hürmet eden· du. Bunlar üç beş ki§iden ibare~ 
ayn pek kıymetli varlıklardır. Fa- derifmemiştir. ngene r .,, Jerdendı. Evfa oglu bu sırada Nehru· Bunlar Ali Muaviye ve Amirdi. Bu bit 
kat biz, bütün iyiliklerini, halka Polis b:rinci ıube müdürü lb- Bir müddetten beri alıp yü· nn havalisinde bulunuyordu. Sebe oğ. kaç ad~m :ğrunda bu kadar kan dökii1' 

d ı d 1 ld k 
1 

h
. B b b b rümüş olan ıarkılardan lu onu görmek için gizJice hareket et- m .... 1• dog-ru degWı' ldı'. Bunları or••daJI 

n~ .e_~ec.e er e azım .. o u Iarınr ra ım . u a er hakkında, ti ~ .. 
b ıd h ld b k h b 

. d birisi de fU "Ah rinaeneler!,, . Uzun zahmetlerden sonra onu bul· kaldırmak bu'"tün hu"'mmet n __ _.. 
ı ıgımız a e u 1 1 şeye ic e· şe rımiz en Menemene gönde- T • d auıı·-· 

h 
· · ~ yahut 11Ah cingenelar!,, dır. u ve onunla konuştu: .. . ' __ .... emmıyet vermıyoruz. rılmiı kadın yoktur. demiştir: - Evfa oğlu bundan sonra ne ya- ummetın vahdet ve selameti n ........ 

Halbuki süt, bugün düne nis · EMLAK BANKASI KAT1B1NJN Küçük, büyUk, erkek, kadın, pacaksın? lizrmdır.. . 
betle daha fazla bir ehemmiyet ka- MUHAKEMESi tam münevver, yarım münevver, - İlk hamleye iştirak ederek (Ali) Haricılerm hepsi: 
zanmıttır. Çünkü sehir kadınları 

1 10 
(V kt l' . k ile harbede-ği - Pek dogw ru dediler · · d 

1 
• • enemen, akıt) _ Bugün di me ep ı . gaıetecı, me tepsiz, "~ m. • açın e anne erın yarısından ziyade , h 1 ta b ld .. . • t • l t k _Bunlara ne lüzum var?- Sebe oğlu devam etti: 

• ki . . . . anı arp s n u an gondenlen Ab- gaze ecı, a a ur acı, alafranaacı, sı çocu arım emzıremıyor. Kımı- d" ll k" h . N d S ff • - Nasıl lüzum yok. Aliyi ancak bu- - Fakat bu adamların v6cuduıt0 
nin aüdü, kiminin vakti yoktur Ki· huf ıa Hım ocla: MAkhısardan RaştJ, qi e a et Hanımı beienen· . k ' . . · . a ız asan, az ustafa ile Eytam . suretle doğru yol., gc~ireceğiz. kaldırmak için onlarla mütemadiye&' 
mı taravet, ımı sıhhat endı•esan· bankası katibı· Şeref tt ' B . h ler, beğenmiyenler bu havayı - Bu işi kökünden ha11edecek bir harp etmek doğru deg-ildir. Bu mili" 
d ••t•• ·· - . ~ e ın eyın mu a-en o uru çocugunu emzıremez. ltemeleri icra edildi. mırıldanıyor. çare yok mu? madi harpler, onların kahır ve gatr 
Sebep ne o!ursa olsun netice değiş- Reis laz Mustafaya tarikatte olup Dün bu havadan balıaeden - Bence çare onunla ··-~hedir. besini, kısaltmaz, uzatır. Sizin içillit 
mez. ~ n~tı~e ~e fud~r: . olmadığını, Abdülhakim hacayı tanıyıp bir gazete: . - Bana kalrl'!I&. bu ~aredcn daha iyi de ise, imanı uğrunda ölümü göze all' 

. em e -~tın. ~mzıktekı. yavru- tanımadığını, ve hafız Ahmede gön- hır çare vardır... cak kahrama 1 d y 'ld. B J~ ları ~~yasa ıutlerı ıl e beslenıyor. derdiği mathu ,·arakalar hakkında mü-
0

Bu tarkıyı ıehrin en hücra - Nedir? h . . b ~ ar az egı ır. e 11 
Sut h J hh ı k~ 1 · d b"l d k l . . .. epınız u secıyeyj taşıyorsunuz. OJllJ 

veren a yvan arın sı at c · ttaddit sualler sordu. ufe erın e ı e uymayan a • - Alının tebeası ona yaşadığı mud· için sizi bu hattı h k t ' tak'be tef 
ri mu. ra. kabe edilmiyor. Gıdaları Maznun Abdülhakim h""'ayı Beya- madı!., diyor, hayret ediyordu. detçe tlbi olurlar. Ali ölürse bir kimse ik t . .. are e ı, 

1 
" k f d H h "" v e meyı t• I" ti isli'' 

ey 1 .. ır. . ~r. gün ! e irde sarf~di· ııtta vazederken tanıdığrnı söyledi. Bence hayret edilecek nokta onun pe • ı <!en gitmez v0 nna sadakat . . ' umme ın se ame ve 
le. n. ıutlerın ıçınde. kt verem bası ile- Reis. matbu varakaları ı'QAret ede· b k h gösterm;z. o halde (Ali) -nin vu·· "'Ud • mıyetın menfaati namına muvafık b8' 

r- u pir anın Ocra yerlerde du- " unu luyorum A t k .. · · di 
nnın ~yısını,. ge~ı~ geçen peygam· rek bunların maznunun nakşiliğin faal kaldırmak kafi değil mi? • .. r ı soz sızın r. 
herler!~ adedı gıbı, yanhz cenabı- bir uzuvvu olduğunu gösterdiğini İŞ&· yutması deiildir. Oralarda zaten - Biz de onun için harbediyoruz. Sebe oglunu, Evfa oğlu teyit etd: 
hak bıhr. ret eti. bByle havalar duyulurdu. _Anlamadın Evfa oğlu. Sizin bu ka - Arkadaşımızın fikri bizi uzun 1'1 

Yavrularımıza icirdiğirniz sÜ· Maznun: Asıl hayreti, bu havaya ipekli dar fedaileriniz var. Bunların birka- kanlı mücadelelerden kurtaracak, bİ' 
dtin tehlikesi sade bu kadar da - Ben cahilim. Böyle şeyleri kat'i· tuvaletler, fraklar, ıimokinler çını ayırınız ve KQfeye gönderiniz. zim yolumuza duran manialan kaldl' 
değildir. Her gün içine karı§tırı· yen bilmem. Dedi. arasında duyunca göstermek Bunlar (Ali) yi öldürsünler. Ve herke· racak bir mahiyettedir. Ben bu fikt' 
lan pis suların mikropları ayn bir Hoca Ha.san Ef. ye reis: IAzım. si onun zulmünden, onun küfründen taraftarım. Hemen hu meseleyi konll' 
dert, batka bir belad ır. ~ M~mleke!teki fesat ocağma sizin 1 .. -~ .. :J_1'.... kurtarsınlar. Ondan sonra herkes si· salım ve intihap edeceğimiz adnmıat! 

insafsız esnaf "' ti • de gırmı!J oldugunuza dair kuvvetli de- VfA* ...,._ zinle bir olur. kararlaştmılrm. 
' ıu erıne suyun )iller var - Aliyi öldürmekle iş biter mi? 

bile iyisini katmazlar. Yolları bo- Mazn~n: "VAKJT b Muaviyeyi ne yapacağız? ( Bilnıt'di) ,.,; 
zuk çetmeler, kurtlu sarnıçlar, hat- - Eskiden tarikatten idim Fakat " e a 0 - - Ona karşı da ayni hattı hareketi Istan u da ı· ık de· 
ta bin bir aızıntılarla bulqık kuyu- çoktan bıraktım. Dedi. • ne o 1 un uz takip ediniz l>ugiln islamın vahdetini 
lar gözü doymaz satıcının kazanç Salihliden değirmenci İsmail kendi- bozan, herkesi biribi. ini kırmağa SCV· va m 1 ı k ar 
hazineleridir. sine gelen bir mektup okundu. Ken- Doktor keden bütün adamları bu şekilde ifna _____________ .....,,, 

HNll>uki lstanbulda süt satıcı· d~ile ~r.taarti s~ ~i, H fJ C I ediniz. Bu suretle bütün dünya rahat [ Üst tarafı birinci gagıfada] 
aına belki en çok Vr bırakan bir teşrifine bura~a bir~ok müritlerinin 8 z Cma ctmi~ olul . l:ırchr. T~ .... .. , i ''*'"'"' o8" ~d_ 
maldır. Ticaret i 'emi d . d" et muntazır oldug~nu yazıyordu. Cumadan maada bergiin Bğ· - Bu fikrin fena değil, Sebe oğlu. basına tel süpürkelerle müceh"' 

b 
n e fım 1 ~," Maznun lzmıre dostlarını ziyaret leden sonra saat (14-16) de Is- Fakat onu tatbik için e~·ela vahdeti hez kar makineler i tc;l, mış, kP o 

60. ırakan galiba sütten batka hiç için gittiğini söyledL bozan adamları ayıralım. Bunlar kim· 
b t kt K 

tanbuld. a Divan yolunda t 18 nu- devamı ta d irin de yollara çıkr r" 
ır me a yo ur. oyun, inek bes· Reis: )erdir? Yalnı1. Ali ile Muaviye mi? 

liyenlerle konu,tum. Hemen hep· - Sizin de tarikatfn ulemasından maralı buauıi kabinesinde bu- - lk:ılar kadar n1ühim bir adam mak ve mütemadiyen işlehrek 
ai sütün okka·•am (1

2
) kurustan olduğunuzu anladık. Siz de fesat oca- talarını kabul eder. As oğlu Amirdir. Onun 'riicudunu da için bekletmiştir 

JUkan aatamn ıklarım ıö lü~ or- ğına m.erbu tsunuz niçin bu memleketin )ıtanbul: Tel 2398 kaldırdınız mı mesele kalmaz. Dün karlara ~ eraber şiddetli 
lar. Y Y saadetıne çalışmadınız? Dedi - Bunlann vücudu kalkarsa biz iş bir rüzgarın da -:smesi şehirde 

H . . Badehu Ankara Emlı\k bankası ki· ile sizden aynldım. Her mektkubu· başına geçer ve h~r şeyi elimize ala· faaliyeti mal sus derecede azalt• 
epımız onun okkasını 25 le 30 tibi Şarafettin Ef. nin muhakemesine nuz geldikkçe ağhyonım. Kalbime cen bilir miyiz? aruınd 1 B ki f mı~, işl eri olanlar da n başka kiın" 

a a ıyoruz. ozu uğu en• geçildi. net rayihaları mis gibi geliyor. Sevgili - Ondan hiç şüphe etme Evf a o~-
nen pisliği, verem, tifo mikropla· Şerafettin Ef. Sellnikli olduğunu şeyhim! Sizin muazzez vücudunuzun lu, çünkü size kim mukavemet edebi· se dişt1 rı çıkmamışlar. D ün bil• 
n ile muzur bir hale getirilmesin· ifade etti. yanında bulunsam, eteklerine kapanıp lir- hassa boyun atk ıs ı. las•ik, eldİ" 
den sonra bir de fU ihtikara bil· Reis: ağlasam- . - Sebe oğlu, bu işi yapmak kolay ven gibi kışlık eşyt1 üzerine çalı 
mem ne buyu 1 

5
.. h I - Tarikatle allkanız oldufu gibi Mektup bu satırlarla devam etmek· değil, fakat bana yardım edersen olur. satıı olmuşt ur. 

ru ur. ut uta arın Abd.'lh k' E te 'd" s h t" ı ·· d mini mini . bebekl . u a ım f. nin çırakları arasın- ı ı. - ana er uru yar ımda bulunu· R. satrr e re dl ar? 

1 
_ ... • erın gıdasıdır ve da mektubunuz var. Kendisini tanıyor Mektubun kıraatinden sonra Şera- rum. Kandilli rasa t merhz'nd tll 

Şi.alye l'ia • nkroplara kartı en muha· musunuz? Dedi. fettin şu sözleri söyledi: - O haJ · ·arın akşam birleşelim . ?, d ki d B h Sebe aldığımız ma!ümata ofüe ı. st 
aazaran , .. _ .. I ar ır. u ayat va• Maznun: ' Katolikler, hıristiyanlar günahları· or ~ Evfa oğlu bu kararı t , 

ola~ ,j ,..-,; ~vakte kadar böyle ze· Harbi umumi sıralannda Abdtilha- nı çıkarmak için papaslara müracaat verdikten s.. .ı ayrılmışlar, Evfa oğ- bugün ve yarın <1yn i lda de-
:) g 1: j e bırakacağız. kim Efendi Beyazıt camiinde vazeder- ediyorlar. Ben de eskiden yapmış oldu· lu ondan aldığı fikirleri propaganda vam edecekt ir. Yahu ,ok tid" 
, l l ~..; rdini ise ne siz açınız n ken kendisini tanıdım. Ve yes içidne ğum günahlan çıkarmak yolunda ha· yapmağa başlamıştı. Haricilerin hep· detli bir tipi muhtemel değildir• 

.. ~en aöyıiyeyim. ' e bulunduğum sırada kendisine mektup reket ettim. si de bu fikri mu,·afık buluyordu. Evfa Kara yel de s .. ratini muhafız' · 
~ Evet d" k ·· 

1 
yazdım. Dedi. Mfüldeiumuml Fuat B. maznunun oğlu Haricilerin bütün reislerinden er· edecek, fakat şiddetlenmiye-

~ • b . I un wu gazet: er, belediye· Maznunun: (çok muhterem velini- muhakemesinin edebiyat muallimin in tesi akşam toplanmak için söz almış ve cektir. 
nKın _u 1f ~.ugr.~!~cagmı yazdılar. metim!) diye başhyan mektubu böyle- muhakemesiJe beraber icrasını ve Şem Sebe oğlunu da o içtimaa getireceğini 
albıme gomd - b • h' d d f · f ı t Ö'", ür cüler in b yrtmı ugum unca ın ıaar4 ce evam e iyordu: ettın Ef. nin mevku o arak mu hake- söylemişti. 

lara raitnen bu müjdeye gene gön· .. Ankaraya avdet edeli beri işleri- mesini istedi. Bunların hepsi akşam toplanmış ve Karın ansızın baş!aması fa" 
~ümü kaptırmak istiyorum. Ne çare ~in ç~~luğund~n dolayı mu~addes va- Heyeti hakime kısa bir. muhakeme- konuşmuşlardı. Evfa oğlu, Sebe oğlu· kirlerle ha lkın mühim lusnu"' 
ınaanlara avunma ihtiyac d k zıfemı ıra edemıyorum. Refıkamın bo- den sonra maznunun gayrı mevkuf o- nu bütün arkadaşlanna takdim etmic; di1 şündürürken kömürcü fi 

ın an ur ğ d 1 k )' 1 k . . • " tulmak ne zaman nasip oldu ki azın.~ yadpı acad. ~melıyadt~n ~l~rhtiul- aral mu~hakemesındı~ ıcrasına karar ve onun en derin iUmli, en yüksek zelu\h odunculara büyük neı'e getir· 
Sq11-a/t.... ması ıçın ua e ınız. ra eı ı a ye ce seye nı ayet ver ı. adamlardan olduğunu söylemiş ve onu miştir. 

_ __________ .:..:_.......:._ ---·------------ --_.; ___________ ......., ________ -_, ..... _..,_-_,.,-:=-ı---=-•-w-1111111 ............................ ,umı 

1 öıo m 1 [ __ B_i_c_a_n_E_f_e_n_d_i_v_e _ _ ru_· f_e_k_a_s_ı _:_T_aşı ya cağ ~, z 

. .. / 
l 

Bursa meb'usu bakterliyoğ Dr. 
Refik Beyin validesi , lstanbul 
defterdarı Şefik Beyin kayın va
lidesi Emine Şerife hanım vefat 
etmiftir. Cenazesi bugün Be,ik
tq aka:=-etlerdeki 79 numaralı 
hanelerinden kaldm:acak Sinan 
pap camiinde namazı badeleda 
Maçkadaki Şüheda mezarlığına 
defnedilecektir. Mevla rahmet 
eyleye. 

- - ----
itizar 

.. Filozof,, ve "Sonra ,. roman tcf rikı 
lanmıı mündcrcco'tl oıızın çokl uğuna 
•ebnl h.gün dcrccdılcmcdL Okuyucu· 
ltrımızdq özür dileriz. 

Bican efendi - Nedir o çanta 
Maruf Bey, ne yapacaksın .. 

Maruf Bey - Anlatayım .. 

-

- Azizim. nüfus Ufıdı, m.:ıa~ cü:rda.,ı, 
vapur bileti talı: \1m, vapur tar ıesı. bütün 
bunlar yctl~m lyormus tılbl ~im di do~tor 
Tc,11k Sallrn P~a tek.lif ctnüf iipr t&JJc 
,.cıaa 4aN ı.aşı) ıcünıı;ı&... 

yenı VPsı~alar 

- Baktım ki bu hale gelece

ğım; olmayacak ... 

- Yerli malıar pazano~ ot' 
radım. ıu çantayı aldım. f-,.J 



Ko!oradolu osmanh vziri 

( PoHs hah.erleri 1 
Ha vdarpaşa ıstasyonu 
nıüdır muavini yaralandı 

Dün sabah, Haydarpaşa istas
yon müdür muavini Ruhi Beye, 
istasyon geçidinde 3503 numa
ralı otoJIJobil çarparak vücudu· 
nun muhtelif yerlerinden yarala-

ı Düyunu umumiye işlerindeki yanlış· 
ar ·u· 

ı gı ikçe deve halini almaya baş· 
adı N · . • eresını tutsan eline yamnlık 

YQntruluk geçiyor. 

mıştır. 
• - Hatalar Abdülaziz devrinde ba~· 

nuş. •• 

N· Abdülhamit devrinde devam etmiş. 
ıhayet me~rutiyet deninde birinin 

~khna gelmiş ama, bir türlii bu hesap· 
ann içinden çıkılmamış! 
Osmanlı hükumeti 306 senesinde Yu :a.n ve Sırp hükumetlerinin hissesine 

ilŞtn (30) milyon altın Jira borcu kom· 
§Olarına kabul ettirmemis ve sükut e· 
~P sineye çekmiş! .. Ka~il paşa bun· 
an biliyorrnus amma bir sey yapama· 

nıı ' ~ , • § ..... ,, 

Yanlış hesabın Bağdattan döneceği
ni bilirz amma, Paristen döneceğinde 
ben hayli şüpheJi~;m ! 

Bu yanlışlığa ben teknik yanlışı de· 
~ek istemiyorum. Bu yanlışlar Osman 
1 kafasının, Osmanlı ricali on do

kuzuncu asırdan itibaren Avrupayı 
arıtayışının neticeleridir. Osmanlı ri· 
caJi on dokuzuncu asırdan itibaren ba· 
bıtu bir kocaman hayalhanedir. Bu 
hayahanede geJip geçen vezirler bi· 
ter mukavva parçasıdır. 

Perdenin arkasında değnekleri tu· 
ta11 el kah çarın. kah fransızın, kah in· 
mllz sefirinin elidir. 

An paşa ile Reşit paşa arasındaki 
rfkti)tüJer, Mahmut Nedim paşa ile 
takipleri arasındaki mücadeleler Lort 
Stratfort, Tovenel, lğnatiyefin müca
deleleridir. Bir tngilz sefirinin azli 
fiıerine yüreğine inen sadırazamlan an 
tak son asrın Osmanlı tarihi kaydeder. 

Kaçan şoföru zabıta aramak~ 

tadır. 
lçmif ve pır111nı vermek 

iıtememişl 
Galata da Topçular caddesin

de Selinik birahanesinde içtiği 
içkinin parasını vermek istemi
yen ve birahane sahibini silibJa 
tehdit eden Macar tabasından 
flyanoşi isminde bir marangoz 
zabıtaca yakalanmıştır. 
Biri beytz digeri ke9i iki Nuri 

Bundan bir müddet evvel Un 
kapanında yapılmıf olan bir hır· 
sızhğın failleri olduğu anlaııJan 
ve z, hıtaca takip edilmekte olan 
çifte Nurilerden sandalcı Keçi 
Nuri yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. Arkadafı Beyaz Nu
rinin de bugünlerde yakalanacağı 
muhakkaktır. 

Esrarkeşler yakalındı 

Galatada Kadırgalı Mehmet, 
Dolapderede Miçonun ve Yeni
camıde Mustafa çavuşun kahve
lerinde esrarkeşlerin toplanıp 
kabak çektikleri zabıtaca haber 
almm>ş ve bunlardan bazıları meı
hut cürüm halinde yakalanmış-
lardır. 

Esrarhane olarak kullanılan 
bu kahvele: kapalı arak sahip-,Osmanlı ricali "Felatun tedbir., leri 

hpkJ Amerikanın Koloradolu vah~I leri hakkında takibata baş-
YetliJeri gibi düşünüyorlardı. lanmıştır 

KoloradoluJar Avrupalının üstünlü g· . <'h-ınü -
1 

b' fsa e · ı a 1 t 1 ır Yunanlı komısyor.cu eranıyor 
~" soy e ır e n ı e , n a rra r: y . . 

AJJ~h dünyyı yarattığı zaman dün· unan standa bazı kımseleri 
Yaya üç tane de güzel adam gönderdi dolandırarak şehrimıze kaçan 
~unlan bir gölün kenarına bıraldı Kesti .sminde bir komisyoncu
\e onlara dedi ki: nun ya alanması ı çin Yunan po--

.. _ .. aydl, bu göle atılın .. Birinci a· tisi zabıtamıza müracaat*elmi,tit. 

dam gol~ ~tıl~ı. Gi'zclleşcı·ek dı - arıya 'Polis Kostiyi aramaktadır. 
çıktı. lkın~ı .bır. az t rcddiit etti AtJJ. Sahte ilrrüheberJer 
dr fakat bırıncı ad"m gölün sularınr o- b' f k . k l vl 
d l 1 d d 

v un ır re ı ımız çır o og u 

8 
a ga an ır ıgr . ıçın ikin~i adam Mı hal isminde bir Rumun sahte 
udan bakır rengınde çıktı. Üçiincü a h il ·ı -h b · ·1 "b d 1 

dam en son atıldı, ve su bulanık olduğu ra ~ e 
1 md a er~ 1 b~' mu a.k e ~. 

i~in simsiyah olarak cıktı. Sonra Al· rnmısyonun an e a . ı vesı ası 
ıaı. bunların öııu''ne .. ç- k t 1. E almağa ve 150 bin fıra kıyme-u pa e vercı. n . d . ıA ı.· . t hl' . k 
bUyüğiJnu" 

8
· • hl d' E k" tın ekı em aKının a ıyesı ara· 
ı)a ıya Yer ı. · n u· ~iliiinü beyaz adam aldı. Ortancayı b:> rını verdirmeğe muvaffak oldu· 

kır renkli ı ğunu yazmıştı. 
Oç adam üç paketi açtılar. Yaptığımız tahkikata göre bu 
Siyah adamın palıctinden liazma, ça- verilen haber bir müddettenberi 

Pa çıktr. zabıtaca vazıyet ediJen ve tabki-
Baktr renkli adamın paketinden, ok, katı de\-·am etmek olan mese-

Yay olta çıktı. Jelerden biridir. 
Beyaz adamın paketinden bir kalem Buna mümasil daha 

'te bir kağıt cıktı sahtakarlık vardır. 
Onun için beyaz adum dünyaya hük· ,-

lhetnıeğe memurdur. 1-KUÇÜK HABERLER 
b' Bizim yüz sene en·eli~e va~m~yan l * YUNUS BALIKLARI y ACI _ 
ır tarihe ait sivasi hadısele~ımızde Bojaziçinde Poyraz mevkiin<Je ltal an. 

:~liYe işlerimiz ·c ~c~ ~öyle .. bı.~ .Kolo· Iar tarafından bir fabrika tesisine ~Ş· 
k ) olu mantıkını goruruz. Sup~ı~e sa lanmıştır. Bu fabrika Yunus balıkla· 
J a h osmanJr ricali frenk kalemmın as· ı·ınm yağlarını çıkaracakktır. 
: '8.şnuyacağına kani idi Jer. Za- * ÇiÇEK VE TAVUK - Ziraat ~ü
ls an geçtikçe biz bu on dokuzuncu dürlugü ilk baharda şehrimizde çi· 
it rr nıaskarabğrnı daha iyi anlıyaca- çckçilik ,.e tavukçuluk için bir sergi 

ı. - k . t' açmaga ·arar vermış ır. 
Sadri Etem 

!:,rkad 

Teıkilat heyeti 

bfin esnaf i,lerı hakkmda 
kararlar verdi 

b Don Halk fırkası merkezinde 
. O~ük bir içtima yapılmı~tır. Bu 
•çtıın d . a a esnaf ve amele .:emı· 
Yetleri ·• . 1 . f .. mumessıl erı esna mu-
"•lcıplan, vilayet, b:lediye tica
~t odasından birer murahhas 
"~- eınaf işlerinde ihtisas sahibi 
o._n 1 t· zevat hazır bulunınuslarchr. 
~ •~aa teşkilat heyeti reisi Ali 

• rıyaset etmişt'r. ilk olarak 

tts~af olanlarla tüccar olanların 
t.-r'k' Su ı ı meselesi görüşülmüştür. 

I hdan sonra cemiyetlerin aza-
11•tana müfit olab:lmeieri uzun 
ıadıya .... "1 .. 1 b ltaaı goruşu muş, çaı e er u· 

DlUf, tesbit edilmiştir. 

* TURFANDA SEBZELER - Ha· 
riçten turfanda sebzeler gelmeğe baş. 
ıamıştlr. Fakat çok pahalıdır. Doma· 
tes 160 taıe bakla 80 bezelya 120 kuruş-

tur. 
* FUHŞA IiARŞI - Yapılan müca. 

delenin tarzı itibarile bir fayda temin 
etmediği anJaşıldığmdan yeni ve esas
lı bir talimatname ha~ırlanmasına baş . 
lanrlnuştır. Gazetemız bu ~okta üze.

1 
rinde bir müddet el·el neşrıyatta hu· 

ıunmu!'tu. * 1\-lEZARLIKLARA BEKÇi - Me· 

J kl r müdüriyeti ilk faaliyet ola·/ 
zarı · a . 

k rllkları tahrıbattan kurtar-
ra meza . ~ 

. . bekriler tayın etmege kararı 
mak ıçın '.'> 

vermistir. ,1 y I 
ı:: ı\fGUADlLJ,ER lÇ N E.N KA· 
__ .MübadiJlerle muhacırlerdenl 

NUN 1 s olanlara bono l"e· 
istihkaklarını a mı · · . r . . . ")teci1erle muhacırlenn 
rılmesı H mu . d. i"kan::ı tabi to 
tef\'cvvüz suretıle a 1 

• y 1 , 1 - • . h<>kkınd::ı Dahiliye em 
tulmaları '" Jay·ihası hazırlanmak·! 
tince bir kanun 
tııtdır. 

Karnaval mevsimi I 

Sokaklarda maıkaralar 

1 Spor 1 

5 - V AKIT il ŞUBAT 1931 ~ 
Fransada feci bir hadise 

Bu haftakı hk maçları 
1-tıınbul Futbol 1 fe \·elinden: 

13-2·31 tarihinde icra edilecek 
lik maçları fonlardır: 

- ikinci küme-Kadıköy Kum 
kapı-Altınordu saat 11 Boğaziçi· 
Beylerbeyi saat 12,45 Eyüp·Pera 
saat 14,45 hakem Sellhattin 8. 
Birinci küme Taksim Stadyumu. 

Galatasaray - Beykoz saat 11 
hakem Niyazi B. Vefa·Süleyma
niye saat 12, 45 hakem Sedat 
Riza B. Fener bahçe - Anadolu 
saat 14,45 hakem Nüzhat B. 

Belediyede 

Yeni tahsil şubelerinin 
kadroları 

60 senelik k&rı kooıhkt.n 
ıonra 73 Y•tındıki kadın 

ihtiyar kooaaını 61d&lrdii 

10 kaza dahilinde tesisine ka· 

Zabit 
M. F'lür6nı 

Maskaralar 
e bir kaç noktadan rar verilen 26 belediye tahsil 

b k d 1 
l<'ransada Remiremon civannda 57 

tedbir alıyor şu esinin a ro an tamamen ha- senedenberi beraber y;şryan bir ka· 
Karnaval mevsimi geldi. Be- znlanmışbr. Bu şubelerin tahsi- ~ı koca vardır. Bu ailenin çocukları yet 

yoğlu sokaklarında tOrlü, türlü satı beş ayhk bütçeden verile· ışmiş ve evlenmişlerdir. Mösyö Flöranı 
kıyafetlerde maskaralara tc1adiif cektir. 71 yaşınd~ karısı 73 yaşındadır. Son 
d'li B Bütçe Ankaradan gelince ıu- zamanlarda .Mösyö FJörans kendini İ~· 

e ı yor. unlar istiklal cadde- beler derhal faaliyete geçecek- kiye vermiş. ve karısile şayian muta. 
sinde hazan halkm toplanmasına ferdir. Şubeler belediyenin bü- sarrıf olduğu evini satmak istemiıtir. 
sebebiyet verıncktedirler. Zabıta tün varidahnı tahsil edeceklerdir. Esasen, birkaç senedir, kan koca bfri· 
memurJan gelip geçmeyi gilçleş· Elektrik firketi ite Emanetin birlerini nadiren görüyorlardı, n gün 
tirdikleri için maskaralara ihtar• ihti16fı ne ? düzleri çocuklarının yanlarında vakit 

d b 
geçirip ancak yatmıya evlerine geliyor 

a ulunmaktadar. Maskaraların Adalar ve Anadolu yakasmm lardı. 
giydiklerı· elbı'ıeJcrı'n rog· u bazı elektrikle tenviri için beledıye M d "' a am Flöra.ns, kocasına evi at· 
elbisccilerden kiralanmış olduğu ile elektrik şirketi arasında ya- maktan vazgeçmesini rica etmiş ise de 
için zabıta ve belediye memur• pılan mukavele henüz tasdik dinletememiş. 
1 

edilmemiştir. Sebebi de Kurba· Nihayet birkaç komşuya tavassut et 
arı hemen her ıene muhtelif r

0
w alı dere cı· varında yapılacak ko·· -k melerini rica etmiştir. Fakat bu eana-

imsclerin bu elbiseyi giydikle· mür deposuna kadar olan dere da Mösyö Flörans mahkemeye mtiraca 
rioi nazan dikkate alarak te· kısmının temizlenmesinin hangi at etmiştir. 
miılenip telilizlemediklerini mu• tarafa ait olması noktasından Bundan beş gün evvel Madam Flö-
ayene etmektedir. Kirli olarak çıkan ihtilaftır. rans mahkemeden izalei şüyu için bir 

elb
. k" b kk d H 'k" t f t b d · d' kağlt ahyor, ve kocasına bir daha rica 
ıse ıraya verenler a ın a er ı ı ara a u ereyı ı-. • l · · · k için, akşam üstü e\'ine dönüor. Fakat 

zabıt tutulmaktad.r. Bunlar ceza ğerinın temız emcsını ısteme te-
d

. kocası kapıyı açmıyor \'e ihtiyar kadın 
göreceklerdir. ırŞ •. k t .

1 
b l d' k d t ~baha kadar bir ahırda. otlar üzerin· 

E 
ır de ı ek be e ıyke ya ıhn 

11
• de- de yatıyor. Sabahleyin eye gidin<'e 

n sade ve güzel mas e ere u no tayı a e e- k t t 1 8 1 

B T b 
• k) • ceklerdir. avgaya u uşuyor ar. onra, ara arın 

ayram e rı erı ~eseeesaeseesa'9 da ne g~~ti~.i meçhul kalıy~r. lk~ g~n 
nfzi-"ôllfent llif . d D b il D b ak lilıı sonra, l\tosyo Floransı beynınde 1ur 'a· 
N f M pdoatba . e!1n e ... iizta ~ ~ ea~~ ac ~ ra ile evde ölü olarak bulqywlar. 

eca ı em u tıcaretbanesin- B A u D A T' ta , Kansı da odasında, onun da beynin· 
den alınız. Fıatları de bir yara ve elinde rovelver olduğa 

,. 
15 şubat 1931 de içtima ede
cek olan Türkiye it Bankası 

alel4de heyeti umumiye 
içtimaına davet 

Türkiye lş 
idaresinden : 

Bankasz meclisi 

Nizanınamei esaaimizin kırk betinci maddesine tev
fikan hissedaran heyeti umumiye•' 15 şubat 931 pazar 
günü saat on beşte Ankarada Ban ~alar merkezi idare
sinde içtima edeceğinden hissedaranı kiramın muay
yen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Nizaınnamei eaasinin 49 uncu maddesi mucibince 
gerek esaleten, gerek vekaleten 50 hiaseye malik olan 
hissedaran heyeti umumiyeye İJtİrak edebilir. 

Ancak vekillerin de ıahsan hissedar ve sahibi rey 
olmaları lazımdır. Hisaedaran hamil oldukları hisse· 
senetlerinin miktar ve numaralarını mübeyyin bir cet· 
veli ve JJJerkUr nizamnamenin 50 inci maddesi hükmü· 
ne tebaan hissedarandan birini tevkil auretile heyeti 
umuJJJiyeye ittirak edecek olanlar dahi mevzuu bahis 
cetvelden başka merkezi idare ve şubelerimizden ala· 
bilecekleri vekaletnameyi yevmi içtimadan bir haf ta 
evel tubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. 

RUZNAMEI MOZAKERA T BERVEÇHl ATIDfR: 

1 - Meclisi idare ve murakipler rapornnun okun
muı. 

2 - 1930 ıem~ai bilançosunun tasdiki ve meclisi ida· 
renin ibrur. 

3 - Temettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin 
tesbiti. 

4 - Müddeti nihayet bulan meclisi idarenin yerine 
yeni nıeclisi idare azalarının intihabı. 

5 - 1931 aeneai murakipJerinin intihabı. 
6 - 1930 senesi murakiplerinin ücretlerinin lesbiti. 

1 
1 

~ 

halde ölü bulunuyor. 
Madam Flörans, kocasını öldürüp in 

tihar ettiğini, çocuklanna hitaben yaz. 
dığı bir mektupta itiraf ediyor ve on· 
Jardan da af talep ediyor. 

60 sene kan kocalıktan sonra ne fe
ci bir netice. 

Cemiyetlerde: 
~ --

Berberler dün yeni idare 
heyetlerini seçtiler 

Dedikodusu uzun zamandan 
beri devam eden Berberler ce
miyeti idare heyeti in ti"~ • dün 
neticelenmiştir. , 

Cumartesi günü bathya11 
hap düne kadar muhtelif •ah~ 
lar göstermiş ve reylerin tas· 
fınde Hasan Hilmi, Şllkrü, l'ta 
tafa, Recep, Kemal, lsmail Ha .. 
ki beylerin heyete ve Mehmet 
Nuri VeJit Ziya, Süleyman Sabit 
beylerin de ihtiyat azahklara se
çildikleri an!aşılmışhr. 

Lebleb cilerfe kuru yemltçiler 
(i•9inenıi1 orf ır 

Bir müddet evel aytı ayrı iki 
cemiyet olan leblebicilerle kuru 
yemişçiler hemen hemen ayni 
ışlerle uğraştığı i~in birleşliril .. 
mişti. 

Bunların arasında yeniden 'h· 
t'.laf çıkını' ve ayrılmaları i~in 
hcaret miidürl rg· üne .. . nıuracaat 
etmışlerdir. 

DOKTOR 
AHMET iKBAL 

Ankara caddesi No. (İ6 
Perşemb b e sa ahlan meccanen 

Osk"c4 u rr .,.lale ainen1esında 
(ı\n ıı a l\arcrıin ı nıu·· ·ı · G me~sı ı · retı Gar· 

llO, Jon Jılberl I ]er gün ıründ" 3 
lo{e • 9 d ( " uz te 
. cc a, tım· gun lC"ı i ~ de 4 te c· 
ıc 9 da. ~· l'lrcek porı.,'Tam : Kalpı Hır~ 
Ramon i\uraro. 
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Kedinin intiharı 
Ben 10nbahtırı hiç \•mem. Sonha· mişti ki, büyük bir nefretle, cama. 

liarda fevkalade titizlcşir, irıirlenirim. burnunun hiza ma bir fiske vurdum. 
J;kşerlyetle bu mevsimde arkadas1arım Durdu. Dahn şiddetle \'Urdum. Pıhladı. 
b danhrım. Camın üzerinde vızııtılar- Daha. daha şiddetle vurdum: Penc:e l· 
k uçarak çıkacak yer nrıyan kara i· le mukabele ettf. 
•ek gibi etrafımı saran havadan kaç., Oh.w •e kadar eğleniyordum. 
mak iste~im. Eger zengin olsaydım SO!J _ .. Nasıl, hmzır kedi .. Beni korku-
llefları hıç )tışamnz, ıcal memle~etler- tuı· musun? diyor. bu ve buna müma-

~ :~:::h:::~ ;ydi. Fırım ..... ~'.~~~~~;~~~~:::~·::.:·~:;~~=~ ı · .. ---~ .. : .. ; .. ;·: .. ; ........ ~ .. ~ .. ;;:·::·~";"~ .. ~ .................. i~·~~~::·; .. ;:·;~~~ ... :~:·;;~·.r 
•L OdaJnda, pencereler tıkırdıyarak parmn.klanmla cam üzerinde hafif te- H d A f J · - · 4 üncii icra memurluğundan : 
... biyetlmı tempo tutuJ orlıır, :ıh şap e· mas tarla gıcırtılar l apmağa başladım. . e il e rS 011 V f" l J P 8 11 r J g 1 Tepclı:ışında Asmalı l\1esçit K:ılaf at: 
\'imiz sarsılıyordu. Hcndlmf clUmeni J{edi bu eslerden ürperiyor, bin bir çı sokağında atik 15-17, 19-19 numıı· 
kmlmış, meçhu1 hir emte giden bir ivicaç isinde, havada helezonlar resme- Teslihat tahdidinin Rusya da daveti ka- rada mukim eıye\·m ikametgflhı me~· 
yelkenlinin güvertesinde görüyordum. dip ateşe atılmış bir yılan gibi mih- lhul Hafıza Hanımn: 
Handa bir · .. Y~_er oluyor, .görünmiye.n veri üzerinde dönerek pençelerini par· manBSlnl izah ediyor bıı[ etti 1 Bankasına borcunuzdan dolayı yu· 
Mr ,kuvvet buyuk ve .. ~arıkulnde bır mağımın ucuna takmak istiyor; her Londra, 9 (A.A.) _ Londrada bir Moskova, 10 ( A.A.) _ :;o,·vet hil· kanda gösterilen npartımana mahal· 
.ak anm olacağını oyhiyordu. yakaladığını zannettiği Taklt pençesi· ictimada tahdidi teslihat lehinde bir l\fımeti Avrupa bi J"ö-' t tk·k · k ·~ len haciz vnz ve takdiri kıymet yapıl· 

Yatağıma uzandım. Yüzümün ha~a- nin camda kaydığını görünce ~ğuk bir n"'utuk söyliyen M. Henderson tahdidi yonun~n mUza~.ere~e~i~e ei~t:rak ::: mk ~zere 14 şubat 931 tarihinde gidi· 
nti He ısınan ya tıkt~ yer değfstıre ses ~ıkarıyordu. Fakat şayanı hayret· teslihatın beynelmilel bir muahedeye si irin \'aki olan da,·eti kabul ctmi!itir ceğındcn ye,·mi muayyende bizzat 
fetf~tlre uykuyu takhde ba ladım. tir, camın üzerinde kaydırdıiım par- teTfikan her nevi silah kuvvetlerinin • QQ gelmeniz Hya bir vekil göndermeniz 
Be;yne1nevm velynkaza denilen o ilrıhi mağımın teması, bana garip bir znk t k. . Jd • b . t 1 b A . . . ilan olunur. 
"'-llh t d . . . . ki . b' en ı~ı o ugunu e}an e m ş ve u me.,.ıka kuvvetler1n1 .,..,.: e evresıne gırmıştım , tız ır vermeğe başlamı tı. Bu zevkten faıla, h d ibi buı·· hUku" " -f mua e ename muc nce un . 
eryatla sıçradım. fJ(lhvete yakın bir his idi. Bu his hazan metlerin millt kuvvetleri icln tesbit tahdit ediyor lstanbul rlörtJUneü lcrcı memurla· 

"'-t 6 1 1 ·ıı · ili e 1 mış 0 an mı· rı a u rı Wa h. t 9 (A :\) T h · t 
Ben tabla ten korkak değilim. l''n·ı firari bir lezzetle kayboluyor \'e ben d"l . 1 .kta k b ~, et mele · ğundan: 

.- W z er m pencereye ı ır • ~~z onu tekrar bul.mak için daha hırçın, ve tesbit edil mi§ otan bq hududu geç· . 5
• ıng on, ·• ·.. -: a m:-a Fatma Muazzez Hanım Haçik f!f. 

ıloedant. (';amlardan y~varlak ıki goz, camı gıcırdatıyordum. Bu çabuk hare- memeği taahhüt eylemeleri Hi.,.Jm gel· ~o~ıtesı ~mf~ndan mu~essıller ~ec- veledi müteveffa Kevorktan istikrat 
hadekalannda kırmızı ıle sarının dl'lf, kellere kendini uyduran kedi de mütc· dı~· 1 .. 1 • ti l\I I" d .. hsınc tevdı edılen senehk kanun layf. eyledig·i mebar-· 1• kab'l 

1 
k t • b k 

1 
t• i ıtın soy emış r. • . ..en erson, so· h~ındak· 'kt 3-1 1 .1 34., h" ıgı ma umeye mu ı 

•ne a~ ıgı, a mo. tannan ye ın madiyen sıçrayıp, kıvranıyordu. zünt devamla demi tir ki; mliştcrek dolardan\ mı ra nn yon .. ~n _birinci derecede teminat irae eylediği 
•aiz lki goz bana bakıy~rdu.. Bir aralık gözlerim, kedinin ağzına bir itlhlfnam ile teslihaun tahdidi . 

0 
baret ve bl~aenale.> h •36 mıl· Galatada Yeni cami mahaHesinin bil· 

Dondu?1. ~ağrrmak 1 te~ı~t, OJ.?1a• te,.adUf etti. Dehşet: KöpUkHi Mlyalar b r' ·et i ·n ha alt bir ehemmi ·eti ~- 0?. 3.?"· oo. dolar nol\san oldugundan IO.r sokağında atik 24, 28, 30 cedit 18, 
AIL Evdekılerı uynndırmnk ıçm, mura~ 7 • ._ ~ı a· b eşe 1~ ~· • Y .. • :> onumuzdekı sene zarfında bahri kuv- . . ' 1.ıLı·k • t" f 

1 
. .. d 

1 
. nkıyor: Kedı Kudurmuştu. ~ m ı o· haizdi!'. Bu htthhazır en muhım bey- ti . t k. . . h kk k h 1 .. 20,:H, numaralarla mürakkam 2 bap aıa 

ll'UMI ızze ı ne mın mucn c esme . . ve enn en ısı cmrı mu a · a a ını .. • . . 
-.ııo . d f 

1 
d Dl d·•· ı"tuk se ·ter ~ıkanyor tilylerfnı yolu· nelmllel me ele~ıdir. 1\1. Henderson, almıştır Bazı te k"sat 1 k ğazayı rnuştemıl bır bap Reıştpaşa ba111 

~meR )erım en ır a un. m ı~ . . · _ _ . . • n ı yapı mn U· ·ı f .. 
•d t k d d .. .. d ' yordu. Bır an durdu. Gözlerime baktı gumruk manalarile ticari memnuıyet· retı·ıe mu··hı"m tasarr 11 . edil ,. namı e maru hanın nısıf hissui. 4.,, 
• e a ıpır anma an '"llruvor um. • . . u ar ıcra f'Cf>n· .. ··dd J •• •. •ıı . t k ,. tt • • . k "e kaldırınca kendini bo luğa attı. Rır lerin ve ikttc;adl nasyonalızm harp kor- tir gun mu et e me,•kn muzayedeye kc>-
• mı o malSa a ım, onu cevırme k ı ki' b. . l't tt•ğ· ·ıı· f ti · k be b. r d taı·b· htes· d 

id
• 1 •• b" "k" • f ı d 

1
_ saniye sonra yumaşa , ıpe l n· cıs· kusunnn tev ı e ı ı mt ı men aa e· Sivil tayvarecilik iri 11 m·ı , n 140 nara· ın ıra a ı ı u an e 

ıtre IPl 1\1 1r l lnCI erya, UYU d .. ••••• .. d d • l•kk'} • f J • d •h "' 3D 1)0 ) bed )" .. d h dd" Jı\ •k d 4~ Bunu miitcakip camların üzerin- n ·- yere uştugun~ı .u: um. re aıt te a. ! eran. ~c ıce erın 1 e~ ı a· bf ndolar tahsi~nt kabul edilmiştir. o.~~I de'ğ•. mduzayb~ e a . ı yı ın a 

• k J 
. .• * .,. ı;ı ret bulunduS?unu ıla,·e evJcm stır. Su hale naza an btı 1 ldn d 1. goru me ı ın en ır ay müddetle teın· 

e ayan pençe erın urpermc veren '.ııi r , ası a nr . .. 
ııcırtısı. Asabi, güldüm. Bu bir kedi O gece uyurnmadım. Tam dalcağım H d d . milyon 180 bin dolar noksan vardır. dıden muınyedeyc vaıolunmuştur. 
fdl. Faknt nasıl penceremin kennnna sırad.n kedinin feryadile sıçrıya~k U· 1 n 1 sta n a )'en 1 l\faamafih, 1000 tay) arenin inşasını na- Hududu S~ğ tarafı Kamanto huıf 
sıkabilmisti. Odam eV"in dördüncü ka· yanıyor-.'um. Yorgunluktan kendımden b · h · tık olan program önümüzdeki mali se· sol tarafı tarlkıam arkası Avram ve ha· 
tında "e ~ e\' bir bahçenin içinde idi. geçtilrim ~m~n. da kedi gö~sU~~ çul· 'r ' e 1 r ne bidayetinde ikmal edilmiş olacak- yim \'e Yu~ufin mağaıalan cephesi to-
0 da, hmldamağn başlamuıtı. Lisanı ha !anıyor, dışlerını boynuma geçlrı)ordu. ııel cadde ıle mahdut me~sahası alet· 
ihtimali yoktu. laamfih kedi oradn l• Bütün bir son bahar kadinln hayali ,, yeni Delhi ,, ikmal KiRALIK KAGiR HANE tahmin yüz kırk bir buçuk al'§ln mu· 

ı. Bu efer, aklıma, büyük nnııcmin beni uyuhfta(h. Beşiktaşta akaretlerde 14 ve rabbaında arazi üzerine mebni htm· 
üçüklfiğlimde, heni kucağında sallor- EDGA.R POE Of UnQU 25 numro1u haneler bilmüzayede da magazalardan maada üç k§tlr ha· 

l:en, bin bir haynl dolu, ha ~ız \'C on- - Yeni Delhi, 10 (A.A.) - Hükümet icra edileceginden şehri halin al- nın billor okağında cedit 2' numaralı 
l!lllll, başka bir dün.)nyn ait ma alların· Beyoğlu ikinci NoterliQine merkezi ittihaz edilen Yeni Delhi şeh· tıncı gününden itibaren yirmi gün C'ifte kanatlı demir kapısından girlldik· 
da anlattığı tekinsiz kediler geldi. Dairei aliyyeni:ıce muaaddak ı·inin asri bir şekle konma ı isin bir müddetle aleni mllzayedeye vaz te zemini tn lık bir papu~luktan otu:ıı 

Yoba bu dn onlardan rnı idi. Belki? 682-10 numaralı ve 20-1-931 müddettenberi yapılan inşaat ve tezyi· edilmiştir. dört ayak ta merdi"enden üçüneU ka· 
Artık _ ne yalan öyliye}';m? _ kor- tarihli rnukavelename mucibince natın nihayd bulması miinasebetile talip olanların ve deha ziyade ta çıkıldıkta zemini kısmen kınk mer· 
ku beni tamamen n' \ICUna almıRtı. Ka· Galat ada Karaköyde "Cenyo., bir hafta müddetle yapılacak parlak malumat almak isteyenlerin şu- mer ta hk üzerine üc o.da bit aralık li· 
pıyı açtım, adımımı dı n atarlrnn ke· lo :antası ·müstecirlerinden Rahmi mera:.ime bu ıo;abah ha;ılanmıştır. batın yirmi sekiz.inci Cumarte· zerinde üç oda bir aralık avrdrr. Ah· 
... bir daha mİ.)a\•ladı. Titredim. Bu Abdülhamit Beyin nısıf hisıei J"'Tarşal netun ıımzımzA. k d şap merdhenden 4 flncü kata çdaldrkt!I 
seste imdat istiycn bir tnnnn, bir yaJ. ~Vl r 1 v si günü saat on üçe a ar ma· bir sofa üçerinde üç oda vardıl' meı· 
varma vardı. Knpı.)ı kapndım. Her tür- iştirakini satm aldığımdan 1-2-93l nıiife/iiş halli meıkiirde 54 numroda mü- kür sofa üzerinde bir aralık olap bir 
lil tedbiri unutarak. peneerc)e yakin·· tarihinden itibaren mumaileyhin tevelli l<aymakamlığına ve yevmi tarafında hala kar ısındaki kapıdan 

l k Paris, 9 (A.A.) - M. Maginot bir d 
\ım. Kedi, benim yaklaştığımı göriir mezkür lokantada hiç bir a a asa me2kftrun saat on üçün en on- merdivenle tarasa rıkıhr tonel cadde-

tamim göndererek mareşal Petainin k d ı b ı k f ~ 
görmez. sırtını kamhurlaştırmağa, ca· kalmadıgy ıoın hükmü kanuna beşine a ar stan u ev a mü- ine nazır bulunan han tahtında 18 20 

ha\'a müdafaası miifettişi umumiliği· d 
ıaa burnunu iirtmeğe. gözlerini açıp tevfikan "Vakıt,, gaz-~eıı"le 1·1a4 

_ b·ıd· . diri yetinde i are encümenine mü- numaralı zemini tahta döQemeli büytik 
~ ne tayin edildiğini ı ırmış ve gerek l ';j 

kapıyarak süzmeğc lm:ılndı. Ilülür! ~o nını rica ~ylerim efendim. ordunun, gerek memleketin mumailey- racaat etme eri. mağnza1ann arkasına mUsadif ve tıer 
Juk kanlılığlmı ikti np etmiştim. Hu · 9 2 931 he yeni vazifesini ifa edeceği husu un· ı ~ı iki tarafında merdh·en altı kilerim!İ 

•. kedi buı;r.va na ıJsa gelmişti. Delki de - . da ı·tımadı bulunduğunu ilave eylemı"ı;;... iti. M. V. Satın_ Alrr.a Komıs- aralık vardır. Ah ap merdlvenl• ust 
:"ııı.lmdJ\, f:f "k• ' d k h" t Galııtaua Cen~ o lokıınta ı rnü~tc:ı:ir· 

.... ""r ~ ·; enann a uyur ·en ızme · tı"r. yonu ıtAnlerı kata ('.ıkıldıkta tavanlan tonoz k•m•r· 
lere nazaran •' ~,en kapnmı tı. 'Fnl.nt her !erinden Namık Huli'l i _ "' ~ 
a o~~~,~· lttab~~ahl6kla~anWr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., Muhabuealay~rai~ni~adet~~ lil~odaveher~iodanıno~~nnd' 

~ .. t::ı nlar ı~ın me af e ve mani· Ikt t k A ı t• d na tezgahı 15 şubat 931 pazar günü sa· etıafları .trahzan parmaklıklı aydınlr~ 
l ı n ~- in ı lfızımgelmcz mi idi? ısa ve a e ı n en• at 14 te Fındıklıda heyetimb:de pazar- n:ahallerı me~cuttur. Derununda terıl 
~e.;ediyi, müsterih, eyre lıa .. ladım • ı lılda alınacaktır. Taliplerin şartname· 'ah~.m '~ Kıleovolo!I bak Niego v,f. 

-~ ~;rıldamağa ha lamı~tı. Lisan ha ı-· Baytar itleri umum mildüriyetinin Zootekni ve bakteri· ıini ve kataloğu heyetimiz.de görmeleri ler mustecırdir. 
,· Y' -:- ~--ıenccreyi armaklığınıı ynl- yoloji şubelerinde ihtisas kespehnek üue vekalet hesabına me· 1 n ihale saatinden evel teminatlarile Kıymeti muhammenesi tamamı 2' 

"'" haw· hulunmalan . bin ~ liradır. Talip olanların kıymeti 
k 

malıki ecnebiyeye bilmüsabaka dört baytar izam edilecektir. 0 <: ı;: muhammene inin nısıf hfsse .. ·e mu•iP 
ı muzip biı· fikir, beni hain 1 "' "' 

.ete " ·ketti. Hunu ko1ayhk1n Şerait bervcçhi itidir: 9 !;>Ubat 931 de iki bin kilo naftaline yüzde onu nisbetinde pey akçesini mtiS' 
.:<cektim zira; A- Türkiye cü~huriyeti tebaasından, baytar mektebi alisinden nrilen fiatlar haddi itidalde görülme- tashiben ve 927-59:>9 'do~ya numana.ti" 

Kedi pencerenin dış permzınd~~ an- mezun, yaşı otuz beşten faıla olmıyanlar imtihana girebilecekti" diğinden pazarlığı 15 şubat 931 pazar le 16 mart 931 tarihinde saat ı.t ten ı' 
eak durabflyiordu. na ını arkaya çe- B- Ailesinin idaresini temin ~debilecek akaribinden birisinin günü sa.at 14,30 da yapılmak üzere ta- ya kadar bi:nat '·eya bilvekale müracs· 
virip a~ğı)a b,tktı~ı zamanlar kor- taahhüdü halinde mOteebhil bulunanlar da imtihana girebilecektir Jik edllmi tir. Daha aş.-ığı fiatla ver- nt eylemeleri ,.e fazla malumat dosytı· 
kunç f!Q1er çıkarıyor, tırnnl·Jarım c:ı- D- Nümunesi veçhile noterlikten musaddak bir kefaletnamr mek i tiyenlerin şartnamesini Fındıklı· sında ita edileceği ilan t>lunar. _.,,,,,, 
ma geçirmek i tiyordu. Anlamıstam: vermek. daki heyetimizde görmeleri ,.e ihale ' -

!{edinin ba..,ı dönüyordu. saatinden evel teminatlarile hazır bu· GCLHANE MÜSAMERELERi 
.Bu, alclekser kedilerde vaki değildir. • E· imtihana girmeden evvel oıuayenei sıhhiyesinde tamümh ıunmalarr. 1930 _ 1931 senesi Gülhane miJ5'' 

ıı~akat 0 fırtınalı ak ... am, daracık yerele ha olduğuna dair heyeti sıhhiyeden musaddak rapor göndermec * Q • mcrelerinJn altıncısı, l\luallim N&ZJfll 
duran kedi, hal'adan geçen elektrik ce· C- Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildığine dair vesi- Ordu ihtiyacı için )erli fabrikaJnr Şakir Beyin riyasetinde inik•' 
.reyanlannın tcsirile korkuadn idraki ka ibraz etmek. mamulatından 8700 adet kllfm kapalı etmiştir. 
inAnlaşmı ve adeta dile ge.hniştf. 2- Yukardeki şartları haiz: olanlardan istida ile müsabakaya zarfıa münakasaya konulmu .. tur. ihale 1 - Dr. ·alim B. sifeliı ve mhl• t'' 

Camın üzerinden kediyi oks.ıyacnk· girmeğe talip bulunanlar arasından Yekiletçe namzetler tefrik ve &i :i mnrt 931 perşembe günü saat 14 te ılısı. 
mış gibi bir hareket }aptım. Derhal d l k k Ankarada merkez atın alma komi yo- 2 - Dr. Rıza U. Hipofiz. türaörii-
kedi sırtını cama dayıyarak ve ona siir· intihap e i ere cndilerine tebliğ edilecektir. ınunda yapılacaktır. Taliplerin aı1ııa· 3 - l\luallim Abdülkadir B. ).SOP' 
tUnerek cevap verdi. 3- Müsabaka Ankarada veklletçe intihap edilecek heyet me almak '"~ tekHrJerini "ermek ii· yan hanı' yangınınqa vaki olmuş bit 

Ben kedilerden, ok~.anıldıkları z;ı. huzurunda Zootekni ve Bakteriyoloji derslerinden yapılacaktır. zere teminntlarile mezkür komis~ona g:ız tesemmümü. 
man ne kadar nefret ederim. Bu :ı.htt• 4- Lisan imtihanı Fransızca, lngilizce, Almanca, Italyanca- müracnUeri. · 4 - luallim Sani Yaver B. Batu" 
mahlilklar temasın kendilerine ,. • · rniş dandır. Bu lisanlardan birisinin intihabında talip serbesttir. ::· ~ uyiçeşşbalinin ameUyatla ıslhar. . 
oldufu hazn tatmakla berab .. ı. ~:rnki Esas imtihan olan Zootekni ve Bakteriyolojide müsavi derece 3. K O. SA. AIA. KO. DAN: 5 - Dr. Muzaffer B. !=;upraselle 1>ıt 
hiç te öyle değil mi· gibi haşlanııı çe· alanlar arasında lisandan kuvvetli olanlar tercih olunacaktır. Mütcahiht namına kapalı v.arf u ttı- gomme vak'ası. 
virlrter . 5- MUsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin hini rne 24000 kilo kuru liziim ihalesi 6 - Dl'. Refik B. Huracı kil1e ,., 

lşte hu kedi de tıpkı ötekiler uibi) a- l!i 2 .n de saat 15 tedir. Taliplerin muhitik kil) e nctice~i hu ule gelen pt' 
ptyordu. Gözlerini )umnrak, pc:nlıe aıimetlerinde ubtelerinde memuriyet varsa terkedilecektir. şartnnme ve nümuneyi görmek üzere riton ve plcvre iltihabı. 
burnunu havaya kaldırıp boynunu u· 6- Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde An karada icra ı her gün öğleden evvel münakasaya Haklarında tetliğatta bolunmaşıır 
qtıyor, ğ ta fmı rama sürUiyor ,.l I ediltceğinden taliplerin Mart 931 iptidasına kadar ba istida ' iştirak için de ye,·mi ihalede tel< lif na- ve münakaşada mualJim AbdUJkaclitf 
btışını sola, bo lufa doğru çc' iri) ordu 1 mllracaat etmeleri llıımdır. ı cmlerile komisyonumuza müracaat· Nazım Şakir, Mora~ Niyazi, ı_.eC. 
Henüz bu hınzır har.-ketini bitiıme ı hırı. Burhanettin Reyler i~tirak etmişJerd11' 
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~~~~~~~~~~~~~ 7-VAKJT llŞUBAT 1931 ~ 
Banka ve Fabrikalarına Ait BDIEillE!ll•••••• 

erli Mal ar Paza 
( • 

Bahçekapı Birinci Vakıf Hanı ] 
Dairelerimizi Bayram ÜStü Ziyaret 

Hazır Çocuk Elbise Dairesi Bakırköy, Beykoz, Fesaôe, Hereke 
Şarkın En Büy .. 4 _______________ ., Yünlü Ye muhtelif çesit elbiseler, 

Halil Erkek Elbise oa:resi çocuk kostümleri, bereler 

Hazır elbiseler, paltolar 
Ka~m, Erkek Çorapları Dairesi Pardesüler 

ltriyat Dairesi Fabır"ka , ır 

(' A p K A D A ,. R E s ,. Bu sabada ilerlemiş büyük Ayaikabılar Dairesi Zarif şişeler ve kutular içinde 
y fabri'~alanmızın çorapları losyonlar, kolonyalar 

Fevkalade lüks kadın fapkaları,muhtelif 1 ki" Kuma lar Daires· Metin, zarif kadın, erkek, çocuk 
flazır ~lbise/erirnİZ~d~ns~fö~tr~şa•p~ka~I~ar~ı.~k~a~sk~e~tl~er~,-be~r~el~er-.~ .......... -P_S_ı _____ ş _______ 1 

__ __. ..... ~a•v•a~kk•a~b~ı~ve~is~k~~r~p~in~le~ri;_,.--{ 

HEREKE Ve FESANENl'N Deri İş,eri Dairesi Lüks, Berman, Saten, Jorjet, 
Ankara, Maroken krep'eri 

E Y •• I '' K 1 · ı h 1 t Beykoz fabrikalarımızın n . Yüksek un, u umaş arı ı e azır anmış ır. saraciye. seyahat esvaıarı 

Lütfen Vitrin !erimizi seyredini?' .. 

Maarif Vekaletinden : 
A) orta mekteplerde Türkçe, t.arih, coğrafya (yurt bilgisi dahil), tabii 

iaJmJer (fizik _ kimya dahil), riyaziye, Fransızca, Almanca, lngilizce, 
resim, (amelf, na7.arf), musiki (ameli nazari), dikiş - bf~ki (ev idaresi, 
1'akrş, tabahat dahil), muallimi olmnk isüyenlerden ,·ekaletin tayin edeceği 
her hangibir mektepte biı· yıl müddetle muallimlik etmeği taahhüt edenler 
i~fn 1931 yılr harirnnında. imtihan nçılacaktrr. 

Muallim Bevlere 
.) 

TERBiYE KIT 
Sadrettin Ce al 

I 
1 - Tiirk~e. tarih - coğrafya, tabii ilimler, riyaziye, Fransızca Alman· 

ca, lr.gilizce, imtihanları J;) haziran 931 tarihinde darülfünunda yapılacak
trr. 

2 - Mu~iki imtihanı da lii haziran931 de Ankara mmıiki muallim l'ftekfe· 
binde yapılacaktır. 

3 - Dikiş - bi~ki imtihanı 17 ha~irıtn 931 tarihinde Jstanhu1da kız mııaı. 
liı11 mektebinde yapılacaktır. 

Pedagoji 
, Umumi tedris usulü 

Hususi tedris usulleri 
Amei tedris usulleri 
Mektep hıfzıssıhhası 
iş terbj~esi 

H. Raşit ve . Adil 
Cemil Sena 

4 - Resim imtihanı: 13 haziran 931 tarihinde Istanbul Güıel San'atl1t r 
ntektebinde yapılncaktır. 

B) Bu imtihanlnrn gi r:mek isfü·en terin: 
l - Türk olmaları. :! - Yaşları 20 den a, ağr ve .j;) fe~t 

Yakarı olmaması, 

rr n 1 ı... Bir cinayet \·eyıı cünha ile ,maJJküm olmamıi' bulunmaları 
4 - Muallhnlik etmeğe mani aı;,·i ''e ruhf arızalarla malul ~lmamalan. 
? - Tam ~evreli ı·esmi ve hususi JiSe, yedi senelik idadi, dört veya beı; ~e· 

nehk muaJ!ım mektebi şehadetnamelerini haiz oJmalan IA.zrmdrr. Mu. 1 
aHJm mektebı meıunJannın en az iki yıl ilk mektep muallimıı~ ctm· fj 
J ı ~· IS U· 
unma arı ~rttır. ~ 

6 - DarifJfilnuna \·eya yüksek bir mektebe de,·am edenler imtihana kabul 
olanmıyac:ıklardır. 

Yeni mektep, yeni pro
gram, yeni tedris 

Cemil Sena 
M. Cemal 
Hıfzırr ma 

M. Beha 

M. Beha 
M. Beha 

aşit 

Kuruş 
106 
76 

150 
150 

75 
50 
20 

35 
75 7 - Musiki, resim, diki imtihanlarına girmek istiycnlerin 1702 numaralı ı 

kanun nıuicibince en az orta mektebi mezunu olmaları kafidir. 
C) Bu artları haiz olanlardan imtihanlara talip olanların bir istida ilf' 

hlsan 931 nihayetine kadar vekalete mürncnat etmeleri,., fstidalnnna: 
1 - Ntifus tezkeresi suretini, 
% - MuaJJimlik İ!;in sıhhi bir mani olmadığına dair maarif idaresinden 

llınacak :nümuneye göre tam~im edilmiş fotoğraflı bir sıhhhat raporunu 
3 - Hüsnühal şehadetnamesini, (halen memur veya muaJJim olanİnr 

Faal mektep usulü 
Dekroli usulün tatbikah 
Toplu tedrisahn esaslan 

Talim ve terbiyede inkılap 
Coğrafya muallim kitabı 

Mektepelerde ahlakı nasıl 

M. Aziz 100 
Mü. J. Hakkı {Eski harflerle) 75 
M. Besim ,, ,, 150 

bundan müstesnadır.) 
4 - Haiz olduğu mektep şehadetnamelerini veya tasdikli suretlerini, 
3 adet 6-8. :i eb'adında kartonsuz fotoğrafını. 
1 - MaJuıJJf maarif idaresinde taE'dikli foto~fJr fMnf, telkin etmeli 

Kazım Nami ,, 
" 

'T - İmtihanda muvaffak otanlann ''~k:iletin ~'lyin edeceği fteı· hangi bir 
~ekte.pte hir yıl muallimlik cdeccğinedaır noterhkten tasdikli bir taahh6t Mualli~l.eri~izin meslekt. tetebbUferini teaıfn "eden t~rbiy~ _kitapları serisi muh,• 'e::~ı 

ıtıbanlc faydalı bırer mahaz ve rehber oldugu gıbı tabılnrın nefasr;evam 8enedı, raptetmeleri liızımdrr. / 
. 8 - Geçen yıl inntfhana girmek iı:in vekaJete mü_racaat ederek evrak ve ti!

ııkalannı tamnmen gönderenlerden bu ş.-ırtları haız o1upta buseneki imtih· 
dahil olmak is tiycnlerin de nis:tn 931 iptidasınn kadar yukarda yazılr taah:~ 
Sf.nedini \"ekalete göndermeleri Jaz.ımdır· ~.ncak: Bu suretle bu talipler de l'Iİ· 
~n 1931 g:ıyesinden sonra imtihan i~in ınurn~t edenler ancak har.irandan 
~nra açılacak imtihana knbul cclil!'ceklcrdıı·. 

itibarile de müzeyyen bir kDtUphanc vücuda getirebilirler "1; 

Ciltli almak istiyenler beher kitap için 25 kuruş ilave etmelidirler taşral.;: '~ 

D) Türkçe tarih ve coğrafya. falıiiyat •. riy_aziye, Fransızca, Almanca, 
~•Ailiıce imtihanım kazananlar her hnngı bır dereceli mekteplerde muaJ. 
1f rnlik etmemişlene bir sene müddetle ~e~ hangi b_i rorta dereceli mektepte 
1l'ıtıa1Jim muavini ola rak 2.l fim maa.,h ıstıhdnm edılecekler ve o ders yılı Dl· 
hantinde talimntına nazarnn mU\•affak oldukları tebe~·yün edenler mua). 
lf ın olncaldardır. 
l E) R~im, musiki, ve diki . imtih:ınınr ka1 .. ananlardan kıdemi olmıyanlar 

7,5 Jira maa;;Ja muaJJim ta yin oJunacnklardrr. . 
~- --··-- --- -----·----·-------

Ali ticaret mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

Mektebin orta ve üst kat koridorlırınm mtamiriart 2 931 ta
rihinde saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere aleni münakasaya 
•azolunmuştur. Talip olanlar1n yevmi ihaleden evel depozito ak
eelerini Istanbul defterdarlığı binasında müessesah ~khsadiyc 
muhaaebeciliğine tevdi ederek alacakJarı makbuzlar ıle yevmi 
llleıkür ve saatte mektepte müteşekkil komisyona gelmeleri. Şart
Gameyi garmek istiyenlerin de her gün mektep idaresine müra· 
taat eylemeleri. 

posta iicreti alınmaz. 

il Naşiri: Kanaat kütüphanesi 

ESkrş·e·hı·r··vl'ia·ye·~··ı ................. K;·~~~t~ .. ··;:;;a·~~·k·~~~~~··· ........ .. 
tl'nden: Ali deniı: Ticant mektebi müdürlüğünd,n: 

Liıe binasında yapılacak ta· 
dilet ye inşaat 451613 kuruş be· 
deli keşfıle 25.1.931 tarihinc!en 
itibhren J4 tubat cumartesi gfi· 
nü saat on beşe kadar aleni 
münakasaya vazolunmuştur. 

l·aıünakataY• ıftİralc edecekler 
münakasaşartna n:caiııde m.ü n· 
deriç olduğu veçbıle evvelemarde 
muktazi teminat akçasınıo ball"' 

kaya tevdiiJe ınakbuzunun ibra· 
zı ve inşaatın devamı miiddetin· 
ce istihdam edecekleri fen me
murunun ehi yetn1ımes "nin Nafia 
Başmühendiıliğİne tasdik ettiril· 

mesi Laııoıdır. . . 
2 Evrakı keşfıye, Proje ve sa· 

Yirmi iki metre mik'ap muhteliflilcins kereste 5·3·931 tarihine 
ınüsadif perıembe günü saat 14 le ihales i icra ed ilmek üıere 
münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Talip lerin şartnamesini gör· 
mek üzere Ortaköy caddesinde kain n e lctebe ve münak 
· · k d ki · 1 I d asaya rşti~~ de eckel ~rın stanbul ktısa i mUe~seseler muhasebeciliğine 
tevaı e ece en teminatı muvaklcata makbuzunu ham'l . • ı en ycvm 
ve ıHti mezkCırda mektepte müteşek kil lrnmist onu h 

Ü tJ 
" ma susuna 

m racaa an. 

Sehzc nı iinak< sası 
A li deniz Ticaret mekte bi müd:.irl"' w ünden: 

Mektebin 931 Mayıs gayesıne ka .. 't ... r ıu ıyacı olan ,_. 
kalem yaş ıebze 5-3-931 tarihin"' 0 ,.. d"f on seısız 

.usa ı perşcmb .. ti 
15 te ihalesi icra edilmek üzere mü k . 

1 
e gun saat 

T . 1 . na saı a eniveye l 
tur. alıp erm şartnamesini gö , · vu:o unmu, .. 
k 

. k rmc.( uzere Orta,.. dd . 
im me tebe ve mün:llrnsnya j r l· , . oy ca esınde 

( ilandan isti ade ediniz 1 
ire hakkında fazla malumat iste
yenlerin keza B?~"!ühendisl ~e 

' 

müracaat ctwelen uz.umu uan 
olunur. 

di Müessese ler muhasebec W. ş ırta _J eıecdekler:n lstanbul lktısa• 
kk gıne evnı e ccekl . t . 

va ata makbuzunu Iıamilen ycvm . erı. cmınatı mu-
mülc§ekkil komisyonu mahsusuna müıa~· atı m zkurda nıektepto 

" .ıtıarı. 

i 
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.. Beyo(tlunda KA~LMAN MaAzalarında-4 
Büyük Satış: Ehven Fiatlarımızdan istifade Ediniz 

istifade bazı eşyamızın flatlerını müşeterllerlmlzln nazarı takdirine arz.ediyoruz 

Tweed L.K. Jileler L.K. Şapkalar L.K. .A\endiller L K. Masa örtüleri L. K. 

Gayet i} i cins ropluk 
Hanımlar için triko yü-
nünden modern renklerde " 7,25 

T w eed • T rikot yün kostümleri 
Gayet enli mantoluk metrc~i 4,t!'\Q ·ı· · ı .. ı F· l .. OQ ıı enzı atı ıat ,, O• 

D r a Triko yününden roplar 
Safi yün, şı k m•nto· 
Jır için T weed deseninde ,, 17,QO 

Hanım lar için Hlur 
suıd:n rnn moda " 5.50 

Çoraplar "Gui,, 
ipek çoraplar yeni 
Renkler 

Çoraplar 

,, 4.öo 

.Mer~erizc ipekli fın;azi, ç ·f. 
h 1

. 1 tı 80 

Hanımlar için markalJ, 
yınm düzinesi 

Şemsiyeler 

75 

Hanımlar için iyi cins Adedi 2. 7 5 

Şemsiyeler 

Hanımlar için nim ipekli ,, 4,50 

Saçaklı ve çifti Adedi 3.25 

PantuDalar 
Fötrdcn tabanları deriden Çifti l .50 

El havlulan 
Tüylil renkli aponJdan Adedi 55 ajur aget ı 

· Ha_k_i_k_i _J_ap_o_n~k-im-ono 1~~-Ç-o_r_a_p_l_a_r~~~-'-~-G=r-:::ö~lll----,r"İe~k~l~er~~~,.~------~~~~-

Eerkekıer için, fantazi .., H k•t b } 
Krep Azur 

Sağlam cıns ipekten l 25 Kretondın iki yıkısile ,. 2,2o , er Va 1 U Unmaz 
ım ar !çın ıpe ı 

" it ve ajur bagetli " ' berabrr Han 1 .. ki" 2250 
Tamamen ıpeklı. mun· 
tıhıp renklerde " 4, 25 

Tafta 
Tamamen ipc klı, g• · 
yet yumu~ık cins ., 4,20 

Velur şifon Sua 
Şık ıece ropları içın 
675 \ 'C " 5,00 1 

elur aua emprime 
Günduz ve gece 
roplan için .. 5,so 

Mantolar 
sturalya lutrdaıı ipek 
rh t;'! llra klymctln- "us.oo krn 

Mantolar 
pal lutrdan 200 lira Chı 

kiym etinde iken adedi 

Kürkler 
Gar nltür için 

148,00 

" ı ı.o 
--

Penuvarlar .M u,alllbalar 
m11r için, iki taraf. 

" 14.00 liklenebilir 
Prine kumaşından fantazı el r-: Hanı 
işleme lerile müzrp en adedi 7 ı I 5 tan 1 

Gündüz ropları 
Krep döşinden 
son moda .. :lo.oo 

Puloverler 
Ha•ınlar için fante zi trikodan , f

75 mlltenem dc~cnlerde adedi "t't 1 

Mantolar 
ı mlar için, deriden Han 

ckstr a cins ,. so.oo 
Trik o yilnilndea koatflmler 

ki r için, ~ıpka, bo· 
ıttısı ve gctrelerlc 

Çoeu 
ynıı 

ber• ber 
,, 5.00 

l --
Çoraplar 1 

Jileler Okazionlar: "Bemberg., ipe kli son 
2.25 Erkekler için triko yü· 5,50 derece sağlım cins \"e ,, 

nünden gayet iyi cins " ajur bagetli - --
El çantalan ipekli çoraplar Ropdötaınbr 

"Bembcrg,. gayet ağır " . 2.85 Erkekler için yünlü ,,17 00 Hanımlar için deri taklidi Adedi } , 25 
cins ,.e ajur bagedi 

I• Eldivenler ! Kısa ropdö,aınbr Onlükler 

Sued taklidi her renkte 95 1 
Yünlü erkeklere ,,12,50 Çocuklar için el işleme- 39 " !erile müıeryen " 

Eldivenler Şapkalar Boyun atkılan 
Podfüüedden yıkanabilir 3,50 Erkekler için Mer!nos'tan 3,75 (Etarplar) Sua emprime 250 glaseden teminatlı " ( fttlyan marka) " Jerseyden " veya -- - -

Külotlar Yatak örtüleri Snow boots 
Pamuklu her renkte 85 Safi yün 6.50 

Hanımlar için 550 ku- 98 .. 
" " ruş kıymetinde iken " .-.ı o 

Mendiller Kuruı Yatak örtüleri Külotlar . 
Beyaz leviçre el işlemeli K 12 5 Yumuşak pımui.tan 
· · · 17 ı:o d d" uruş ' ırüzel deşcnlerde " ıyı cıns ,. ve a e ı 

2.95 Sağlam cins ve ipekten ı, 10 , alnız si vah rrnkte " 
t? 

Çocuklara mahsus elbise dairesinde Hanımlara mahsus elbise dairesinde 
Çocuklar için baıtau ayaja kadar muktezi her türlO 

levazımatı ikuiye, e1bls6er, paltolar, pardeıOler, mu
şambalar şapkalar v. s .• .• 

qayet iyi cin• kumatlardao en son modaya muvafik her 
nevi 1ıa?lr elbisc!er, mantolar, fistanlar, muşambalar ve 
modern zarif f•pkalann mftntahap çqitleri •· •··· 

,-Ô':r~c;rdarhk ilanları ] 
Jstanbul defterdarlığından : 
S.nop l\usumat ıdaresi an ı arıuda mevcut 300 tou 

Levemarin m: den köruiirü yüzer ton ufarak iiç par·ç,a 
mezat kaimf>sile 11 1 üıa)eıleye konulmuştur. Taliplerin 
beher parti içirı yiiz otuzar liralık pey akçalarmı miis
tashaben t5 - şubat - 93 l Pazar giiııii saat on l ı eşte 
maJıalHne \'e fazla tafsıh\t :ılnrnk isti~ enlerın fstHnhul 

Defterdarhğm:ı müracaatları •. 
~ .. . . 

KU ~ttı1K ARSA - No. 2,83, Ke"mer Hliı sokağı, 
K nlar ı I l . _ _ L 
euıa. 1 ı azı ma ı:ıl esı, Beyo;.tlu, ~ag ıarafı .. , euıeralu 

caddesi ark ası ~t·,· kel Paşa ham sol tarafı A vrmn leoıı 
Ef, Binası cephesi Yüksek kalJırımiyle çevrilmiş Eski 
Maliye şubesi biuasmm 150arşm arsası iı<; sene müd
deti~ kiraya ' 'er·iltweklir. SPnehk kirası 480 lira, ki
ralamak ttçık aattırma 22 şub:ı l 93t pazar 15 Def-
terd:ırlıkrn. ( M - 12 J 

. • • * 
KIHALIK ı ı CKKAN - No. 197, K:.ramnstarapaşı 

caddes ı , Be\·azıl mahallesı , Tc ıpane ( 1 talıJe ham 
ahmdadır ] Se11elık kir ası 240 lıra kiralamak : çık 
arttırma 22~uhat 931Pazar15 BehenJ ıf'lıkta.(~l-5} 

- - ---

Seyrisefain 
Merkez acantuı: Galata Köprü başı 
& 2362 ~ube ıcantası Sirkecide 

Mühürdar r.adehanı lst. 2740 

l n~znn itinci onmsı 
( REŞITPAŞA ) vapuru 12 

Şubat Perıembe akpmı 
Galata rıhbmıodan lnebolu, 
;ınopSamıun. Ünye, F aba, Ordu, 
..iiresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve d6n0tte Pazar 
Rize, Of, SBrmene, Trabzon, 
Polatbane, Tirebolu, Gireıon, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samıun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldaia 
uğrayacaktır. 

Mersin ~sbsı 
(ANAF ARTA) vapuru 13 Şu· 

bat cuma 1 O da Galatadan 
Çanakkale, lzmir, Knllnk, Bod
rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Aliiye ve Mersine kalkacak 
döoOıte Taşucu, Anamur, All
iye, Antalya, Finike, Fethiye, 
Dalyan, Marmaris, Radoı, Bod
rum, Knllnk, lımir, Çanakkale 
Geliboluya ufl'ıyacaktır. 1 Jandarma imalithanesi ili.nalı 1 

18000 - 20000 takım serpuı 1 - Seyyar Jandarma kıtaatı ihti· D · ı J Kadın 
Ye tozluğu ile beraber yazlık el- yacı için 883 adet hayvan velenHSİ ka- 1 p oma 1 ı er zİSI 

1 Devlet demlryolları llAnları 1 ______________________ __, 

Devlet demir yolları umumi idaresinden: 
Ramazan bayramı mllnasebetile 14 - lS Şubat gece yarısından 

btfhyarak 24·25-931 gece yarısında hitmam l:.ulmak Dzere mün
hasıran Haydarpaşa - Ankara, Ankara - SiYas, Eskişehir - Konya • 

ı Adana, Adana-Mersin, Arifiye-Adapazan ve Kütabya·Değırmiaaz 
lusımlannda yalnız (Anadolu liiks ekspresi ve Banliy6 katarları) 

} milıtesna olmak Ozere adi yolcu katarlarile seyahat edecek yol• 
culara ( on glln mOddetle ) yilıde 30 ve yalnız Haydarpaıa ve 

l Ankara arasında itleyen 9-143 ve 10 - 142 numaralı muhtelit ka• 
\ tarlara binecek yolculara yOzde 40 tenzilli tarife tatbik edile

cektir Bu bapta fazla tafsilit almak istiyenlerin iıtuyonlanmıza 
mfiracaat eylemeleri rica ve ilAn olunur.· 

• • 
Devlet demiryolları ve liman/arz 

idaresinden: 
umuml 

Bilecik, Karak6y arasındaki Beydemir k6prüs0nün tamiri dola
yaıile 13 • 2 • 931 tarihine mOsdif cuma gilnü 4 ve 3 Nu. h Adana 
katarlanmmn yalnız Haydarpaşa - Arifiye - Haydarpaıa araaında 
seyrüıefer edtcekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye arasında 
aeyrllaefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilin olunur. 

• • 
Devlet demiryolları ve limanları umumi 

idaresinden: 
Cuma günleri Haydarpapdan hareket eden 4 -204 - 604 Nu. b 

Katarlara ve paza.teai günleri Halepten hareket eden 603-203 3 
Nu. h katarlara ilave edilmekte olan yatakla vagon ve yemekli 
furgonun 6-2-931 tarihinden itibaren kaldmldığı muhterem aba• 
Jiye ilin o lunur. 

ıstanbuJ Belediyesi ı ıanıarı 
bisenin biçki ve imaliyesi kapalı pah zarf usulile bilmUnakasa satıl ah- Dl · k · K · k 
zarfla münakasaya konulmuştur. nacaktır. l2J p 1 n 1 1 1 ry a o 1 

lhalei kat'iyyesi 16·2-931 tarihi- 2 - Münakasanın ihalesi 26-2-931 Manto, Kostümtayor, pırdesü, 
Beyojfo belediye dairesinden: Yuksek kaldırımın parke taınir 

ve inıası bedeli keşfi o1an 3109 lira 95 kuruş üzerinden kapalı 
zarf usume ihale edileceğinden taliplerin yevmü ihale olan 
2-3-931 Pazarteai günü saat 15 te mezkur bedeli keşfin yOıde 
yedi bu~·uğunu teminat akçesini Ye teklif zarflarını saab meı· 

ne müıadif pazartesi gllnü saat tarihine müsadif perşembe günü saat tuvalet ve saire. 
14 te yapılacaktır. Şartnamesi ve 14 te yapılacaktır. 

Kumbaracı yokuıu: Yeniyol 
enafı imalathaneden verilir ta- 3 - Nümune, ab'at, nsaf prtname- Plumos ban No. 3. Daire 4 
liplerin teklif mektubu ve temi- si jandarma imalathanesinden verilir.1 .. -----------.. 
nab muvakkatalarile beraber 4 - itasına talip olanlar teminatı 
Gedikpafada jandarma imalat- muvakkatt akçesi ve teklif mektuplari· 
hanesine müracaatları ilin olu- le beraber imalathaneye ıelmeleri ilin 

"VAKiT,, e abo- 1 htirdao evvel encümene tevdii ıartname ve zarfların sureti ıe•-
diini anlamak üzre hergün 6ğleden sonra daire fen beyetiee 

nur. olunur. ne o 1 un uz ı ... m.li.ra·c····t.lai:irllı •illli·n·o·l·u·nulrll. ----------··•1!111111' 
Mea'ul Müdür Refik Aıa.e* 


