
"Vakıt,, in avukatı 
Yarından itibaren .munta2aman karl
lerimizin müşküllerine cevap vermeye 

başhvacaktır 
~- - - ~=---- 7o (2 inci ay) 2. 4371 Sayısı- f) Kuru'===:a: __ 1 4 Üncü Yd No. 4707 ldar1: telefonu: 2. 43 __ _ __ _ _ 

1 
_ 

Muaıınele Vergisi Layıhasında Mühim T adildt 
Şehır Meclisinde Menemen divanı harbinde Veremin ilacı bulundu mu 

Muhiddin Bey bugün 
izahat verecek 

Sabık meb'us 
neler s9ylem · ş! 

Türk Tıp cemiyetinde 

Sivas edebiyat mualHmi
nin haleti ruhiyesi maarif 

mühim bir münakaşa · 
Meclisin toplanma müddeti altı 

gün daha uzatıldı vekAletine hildirilecek 
Ankara, 13 (VAKIT) - Haber aldı

ğıma göre Divanıharpça isticvap edi· 
len esbak Balıkesir meb'usu Vehbi 
Beye sorulan sualler arasında şu mad
deler vardır: 

Fuat Sabit 8. ölüm halindeki bir 
hastayı iki aşile iyi ettiğini söylüyor 

lstanbul umumi medisinin Mütehassıslarına soruyoruz: Siz ne dersiniz4 
ıubat içt:malarına mahsus top· 
lanma müddeti yarın bitmekte· 
dir. Umumi meclisin tetkik et· 
nıekte olduğu hesabı kat'i ra· 
poru henüz bitirilememiştir. 
Hesabı kat'i tetkikabnm biti· 

rilmesi zaruri olduğu için umum'. 
nıeclisin içtima müddetinin uza· 
tılması lazımgeldiğini yazmıştı_k. 
Kanunda bu hak valiye verıl· 
ıniştir. Istanbul valisi Muhittin 
Bey de bu hakkı kullanara~ 
lsıanbul umuıni mec'isinin şubat 
İçtimalarrna ait top anma müd
detinın pazar gününden itibarer 
altı gün dah uzatılmıştır. Ancak 
reımi tatil gün ii olan cuma v 
bayram günleri hu altı güne 
dahil tı1ayılmıyacaktır. Bı.: suretle 
umumi mecliı pazarc ı sonra 
bayrama kadar üç ve bayram
dan sonra d ı üç glin daha top· 
lan :ıbile~t:ktır. 

Umumi meclis, mülga şehre
ma.tetinin 1929 senesi hesabı 
Lat'.iainin varidat kısmını tetkik 
fthektedir. Bunu mOteakip mas-

·;ı ıih memurlarını resmt kıyafet tstıyen 
Rana Hanım 

raf kısmı tetkik edilecektir. Da-
rülaceze ve karaağaç müessese

leri 1929 hesabı kat'ileri de bu 
temdit zamanında tetkik oluna
caktır. 

Istanbul umumi meclisi, bugün 
saat ondört buçukta topJanacak

Alt tarafı yedinci sayifede 

Vehbi Bey ile arkadaşlarının Balı· 
kesir havalisinde din perdesi altında 
yaptıkları tahrikattan bahsedildiği bir 
sırada kendisin muahaze eden mühim 
mevki sahibi bir zat, kovayı askeriyeis 
timaline zaruret hasıl olması ihtimali· 
ni Heri sürünce Vehbi Bey: 

- isterseniz asker de getirebilirsi· 
niz • . lşte göğüslerimiz açıktır. Yalnız 
askerler de silah kullanmazlarsa ne 
yapacksınız? demiş. 

Bundan başka yine bazı rivayetlere 
göre Vehbi Bey kendisine Halk fırka
sına girmesini tavsiye eden bazı zevata 
Büyük Millet Meclisinin dağılacağın· 
dan, yeniden intihabat yapılacağından, 
Gazinin Halk fırkasından !ekileceğin
den, diğer bir isimle bir fırka teşkil O· 

lunacağından bahsetmiştir. 
Vehbi Beyin isticvabmda bu nokta· 

lara temas edileceği tahmin edilmekte· 
dir. 

• • • 
Menemende bugün Balıkesirde giz· 

li bir cemiyet kurarak teşkilatı esasiye 
kanununu tebdile cahşmakla maznun 
bulunan İbrahim SÜ.c;uri. sabık meb'us 
Vehbi Beylerle rüfekasının muhakeme 
lerine denm edilecektir. Kendilerinin 

- ---- -- haklarında, tanzim edilen karamame-

Türk Tıp cemiyetinin son iç· 
timaında sade tababet alemini 
değil, fakat ayni zamanda bütün 
memleketi ali
kadar eden pek 

mühim bir mü
nakaşa cereyan 

etmiştir. Evvel
ce askeri ta-

bipler denken 
bilihara hususi 
olarak çalışma-

ya baılıy2n Dr. 
Fuat Sabit B. 
namında bir 
zat, son günler· 

de Mağnisadan 
şehrimize gel
miş ve Tıp ce· 
miyetioin son 
içtimaına işti· 
rak ederek Mao:sada otuz ka· 
dar veremliye tatbik ettiği aıı 
hakkında ızahat vermiıtir. 

Dr. Fuat Sabit Beyin verdiği 

izahat ıu suretle hulasa edilebi
lir : 

Verem mikrobunun klfifi olan 
Profesör Koh, 
insan vücudma
da zarar nı

meden ·yapya• 
bilecek kadar 
zehirsiz bir' Ye• 

rem mikrobu 

tipi yetiıtirmek 
iste mitti. 

Dr. Koh, bu 
mikrobu yetif-
tirmek suretile 
verem haıtah· 

ğına kartı vika· 
ye edici bir ap 
keşfetmek isti· 
yordu. 

Bu zarar111 
' verem mikrobu insanlara zerke

debilecek, vücudun bu mikrop
lara kartı yapacağı akıüJAmel 

(Lfitfen sıyıfayı çeviriniz) 

Taksim Stadında Dar U 
.. Ifu .. nun ,· sla" h ve t ..... n- de 63, 185 ve 216 ıncı maddelerle teczi- Muamele veg-isinde 

~ yel eri talep edilmektedir. • •• 
EDEBiYAT HOCASI 1\11 YOKSA? ... sanayı mues- D.. 1 J:. 

h Menemen divanıharbinde Şeyh Ab· • • 00 (10 YGvmUrU 
Sı•ke mu tac mıdır· '• diilhakim Efendi ile rüfekası muallim seselerımız ıe• ~d ! 

.:JJ Halit Turhan şerefeddin, Hafız Ha- YG" 1 
san, bakkal Ahmet Raşit, Lıi:z .Mu~ta- hine tadilat Dlln Fenerbahçe Anadolu ta-

M K l C B D "• tf •• fe Efendilerin muhakemelennı mute· {k.uıım 16 il "I üderris ema enap . aru u- akip beraat ettiklerini yazmıştık. Bu e· çok miie••eselerden ihraç 1 sayı e mas Gp etti 

f ... I" h I .nı" mı".. bu gurupun muhakemelerine dair gelen •rmı d eıe 

1 
Duna UZU 1 oca arın 5 r v - mütemmim tafsilata nazaran mubake- e en ~~ya an muam 

lundu~unu isaret ediyor me çok şayanı dikkat safhaları ihtiva vergısı allnmıyacak A 

V . _ • etmiştir. Diln aldığımız mevsuk malu-
levlenmış oJdugu mal~mdu_r. Enel:i Sh·astan getirilen eedbiyat mata göa şehrimiz sanayi evle-

Bu, vatanın can evıne aıt muazzam 11. . . T ha B · t• . · IA d .. " · t ı· b 
b. D ··ıf·· h f mua ımı Halıt ur n ey ıs ıcvap o- rinı te aşa uşuren vazıye , ayı a-

davayı ır aru unun ocası sı atı. lu t M"' tantik kararnam"si . .. . ..ı 'd -
b. t ft t · k-" ··t d nmuş ur. us - nın meclıs encumenınue aı ıgı la, ır ara an asvıp .lr, o e en de ma Abd""lhakim Efendi tarafın· . J • 

dargın ve hatta tehditkar gözlerinin ha d znunukn "du edilen ,.e dini alet tekle göre sanayı müessese en 
kı l d .. t h . 1 an sev ve ı are b' d"I - b 
ş an arasın a mu e ayyır o d~ğum ittihaz ederek halkı hükumet aleyhine Je ıne ta ı e ugramış r. 

halde, sakfaltından meydanı alenıyete te "k k d'J tecıkil edilen cemiyete Layihayı hazırlayan maliye 
k b. .. h t l'I k" d"ld"·-;.· şvı ma sa ı e :.- . . . . 
oymanın ır guna e a. 1 e 1 ı,.ı r "-J f" s.. ınıc •avıfamızda J kt:.leti muamele veraısı ıçm d . ı d k kta ld - :-ı t tara 1 u • ve • • 
evırd.~r -~kn ço ·ı uzad· ,d ? ugumuzu teşYiki sanayi kanunundaki tarifi 

ham u şu ran 1 e ya e enm. b I t "k' 
· nazarı iti ara a mış ve etvı ı 

Şe'niyeh hadisat, muazzam bir kar- b k · · "f" 
·b· ·· ·· k b ·· ·· d .. ··1 b' r-0 .. ze) .sı.ca sananayı kanunundakı tarı ı na-van gı ı yurur en ugun son uru e l· u u u 

len bir Darülfünun meselesinin yann mu--sabakamJZ nazarı itibara almış ve teşviki 
ve tekrar başka bir fırsatla yine gü- sanayidan istifade eden müesse--
nün meselesi olacağından şüphe etme· se/ere şamil bir teklif vücuda 

kt M"JI t· · b Güzel bacak m~sah~amı· ğe hakkımız yo ur. ı e ımıze üyük zın nihayete eremsıne hır kaç gelmişti. 
Halaskarımızrn kurtarıcı hamleleri gün kaldı. Elimi~de _b~Junan Encümen layıhayı tetkik eder· 
mevut olmasaydı, garpte tedris edilen resimlerle ayın yırnusme ka· k bu tarifin şumulil karştsın-
ilmi hukuka hedeJ, Darülfünunları- dar Foto SüreyyRya nıüraca· enh h . .. 

• k ı·ı •lerini '"ektı"re da emen er sanayı muessese-mızdan mecelle mantıgını kaldırmanın, at ed<'re res • '· · . . .. . _ 
r kolay bir iş oJamıyacağı unutulmama-, ct>k hanımlar:ı ait resimler sının muteessır olacagııı~ . n~zarı 

. 1 d 
. Bu seraitte de Darülfünunun in- )lep bir arad~. bayram ertesi dikkate alarak bunu bırıncı ve 

D rlU /.; ı 11 ~ çıkacak ilk nushamızda . ayrı 
....... a fQnunun ıslah ve te~ı ·a k 1: ~a hizmetinden bahse kalkı~mak fc. a:Hr kuponlarla neşredıle<:ek ikinci smıfJara . hasretmeyi mu-
-·...,.tar olup l d - zuu üzerındc ı el d 1 d ' bu tl 
11111 _ _ ;r o ma ıgı mev · vili güc bir müd ea o ur u .... ve müsabakamız sure e v·afık bulmuştur. 
;,~aşalar devanı etmekte, bu ara· , t.: ı:: * ni!tayetlennıiş olacaktır. H .. ._ t'" t k t en 
'6Q "'--·nı·· . d'"' B. . ·ı·g-ı· kazanacak hanı enuz Ka ıye espe mey """"'" ununun ınkıldp karşısın .. k ·den bir . .. ırıncı ı · 
~ • v , • Namlıdan çı rp gı mermı su- mın alacağı hediyeJer içinde bu neticeye göre ihraç edılen 
., eaınl yapıp yapmadıgı da meczu . . ·ımi bizden uzaklaşırkeu: bir sene müddetle her hafta · · 

bahta edilmektedir Dün bu mevzu ratıle gaı P 
1 b kt - · bı"r "ı"ft ı·p ... kli çorap ,·aı·du·. mamul eşyadan muamele vergısı ~ • ~ ·oJumuza. a ıgımız zaman .. ~ . h • 

,,~erinde Tıp fakiiltesi müderrisleri!l· sagrmıza, ~ .. · .. 1,. t karsısında haklı ,.e İkinciliği kazana~ak. olan ~a- alınmıyac;ik umu mı ve ususı 
_,. K. al · 1. •• •• ıen tekamu a • d bir çıft ıskarpıne k 1 J •• •• k - - - ..ı - em Cenap Bey gazetemıze çon goru .. sena heyecanlar hisse- nrm üç ay a .. anun ara gumru rusmuuuen 
.f kate değer bir makale nöndermiştin şayanı ~et~~h~ssa önümüzde ilmi ir- ~~!~nd~acta~~:!~:'ba~f r~ı~ muaf olarak giren madei iptida-

llllen yanyoruz: d_erken . '~ eri durup dururken. Da. beş ·hanım muhtelif hediyeler iyeleri kullanan müesseseler ve 
d ,,:_"\tevcudiyeti maşeri '"ic:danda :rer aJ- t~~aı-~ şa es tensik ,·e ıslahata muhta<: alacaklar bu meyanda şehri- dahj muamele vergisine tabi 
)~~· h~lde üzerine kül serpilerek _sak· nılfun~nınurn diisünmek ,-e bunu bir t~z mizin en büyük kürk .~icaret- oJmıyacakhr. Layihanın herhal-
.;•nıaga çalışılan. fakat muhtelıf n olmadıg f : l<a1kısmak ancak h:r hanesi oJan Beyko muesse~e- d . .. 1 • ) b" 
''illa g · f tl 1 k . o"ibi müda aa~a :. si mantoJarının.k~J.ve .. yaka- e sanayı muesse~e erı e ıne 
tf un ırsa ar a unanıyete ge- " larmı istedikl~rı cıcı kurkler- bü .. k t dT ti k 
!> n bir kudret gibi imha edilemiyen, giinahtır. be" sene en-el Büyük le süsJiyecektır. yu a 1 a 8 ·anun ~eklini 
ta arUJfünunun ıslah ,-e fensiiu da,·ası· Zir:ı bu mesele :. .. agıfada] l alacaiı muhakkak görülmektedir 

ıra ahiren yeni h~diselerle .bir daha ·a· [Alt tarafı 4 üncu 
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esnasında vUcutta mevcut o \ m 
zararh zehirli Terem milu opları 
da alecekti. 

Dr. Kohun talebeıi olan genç 
Dr. fridman, uzun müddet bu 
esas üzerinde faaliyet ve tahar
ride bulundu, Bcrlin hayvanat 
babçeıinde rastgeldiği hasta iki 
deniz kaplumbağasının akciğer
lerinden aldığı maddenin kültü
rtınO yapıp hocası Pr. Koha gös
terdi. Koh, bu mikrobun insan 
Yeremi mikrobunun ayni olduğu
nu söyledi. Frıdman bu mikro
bu 11cak kanlı hayvanlar ve 
bilhassa Tereme karşı pek has
sas olan kobaylar üznrinde ya
pılan tecrübeler, bu mikrobun 
qılanmasınm mazarrat tevlit et
mediğini gösterdi. Fridman bu 
esas Ozerinde mesaisine devam 
etti, Hamburg civarında Hagen
bek hayvanat bahçesindeki may
munlar arasında salgın bir şe
kilde olan veremi bu aşı saye
sinde iyi etti. Fridman, buldu-
ju aııyı 1909 da ilk insan ola
rak kendisine tatbik etti. 191 O 
da tekrarladı ve aşının insanlar
da da fena tesir yapmadığı gö· 
rUldll. Bunc an sonra binlerce 
iıısanı aşıladı. 1912 de Berlin 
bp cemiyetinde bu aşı hakkında 
izahat verdi. Şiddetle münaka

lar oldu. Hükümet, bu aşının 
tetkikini salvarsan kaşifi Pr. 
Erlihe havale etti. Erlih, aşmın 
zararsız olduğuna dair rapor 
verdi, fakat bu rapor Fridman 
mn muarızlan olan mühim mev
ki sahibi zevat tarafından uzun 
m&ddet saklandı. Fakat nihayet 
hakikat meydana çıktı. Bugün 
bir veya jki şırınga ile aza ve· 
remleri, çocuk vercmleri, hasta
lar iılerinden, evlerinden aynl
madan iyı edilebiliyor. Fridman 
bu keşfi sayesinde Berlin tıp 
fakültesinde verem taharriyatı 
kUrsilıUne müderris oldu. 

Macaristan, Italya, Amerika, 
ıon zamanlarda Fransa, Avusturya, 

Lehistan ve Balkanlarda bu aşı 
üç milyon insana tatbik edilmiı, 
yi neticeler almmıthr. 1930 da 
Alman posta nezareti mesai şe
killeri itibarile verem olmıya çok 
mftıteit olan bilumum memur ve 
müstahdemlerini Ye ailelerini Frid

mam aşısı ile aşılanmıya mecbur 
etmiıtir. Fridmam aşısı ilerlemiş 
gağlls, kano zan, kemik, mafsal, 
böbrek, sıraca, ve bez veremle
rinde yUzde dokun sekiz iyi ne
ticeler veriyor. 

TOrkiyede bir sene zarfında 
yirmiden fazla hastaya tatbik 
ettim, hepsinde iyi neticeler 
aldım, hatta ölOm halinds ümit-
aiz bir hastaya sırf ailesinin 
ısran tlzerine aşı yaphm, mu· 
cize tesiri gördllm, hasta iyileşti, 
bir buçuk senede yirmi iki kilo 
aldı. Bütiln dünya bu güneşin 
nurundan istifade ederken biz 
bundan mahrum kalmamalıyız!,, 

Dr. Fuat Sabit Beyin bu iza
hab üzerine hp cemiyetinin 
içtimaanda bulunan bir çok he
kimlerimiz uzun boylu münaka-

ıada bulunmuılar, Fuat Sabit 
Beyi kendi kliniklerindeki has
talar üzerinde ilmi bir ıekil· 
de tecrübe yapmıya davet et
mitlerdi. 

Memleketimizde verem afeti
nia yaptığı tahribatın ne kadar 
korkunç olduğunu herkes bili-
yor. Bu hususta söz söylemek 
lOzumsuzdur. Onun için vereme 
kartı alınacak tedbir bahsi de 
bu derecede mühimdir. Bütün 
mutabassıs hekimlerimize hitap 
ediyoruz. Münakaıa Tıp cemiye· 
tinin dar çerçivesınden çıkmalı
cbr. Meıelc, netice itibarile bir 
memleket mesel"ıidir. S ütunla
rımız a~ktır, nutalcalarınızı kı
saca bildirinız. 

Telgraf Haberleri J . 
Gazi Hz. Malatyada 

Bir gece içiimaı daha ilk siyasi 
nutuk-Korkunç kehanet er- Kon
ferans gimdir ? - Çaylakla Hayalde 
bunun yeri varını? - Kopan tesbihe 

bir telgrafın cevabı 

Yeni yapılan dcmiryolilc Malatyayı 
teşrif eden 6:azJ Hz. ismet Paıeya 
çektigl telgrafta derin takdirlerini 

beyan ediyor 

-10- Yazan : Halit Ziya 

Malatya, 13 (A. A.) - ReisicUm· Paşa Hazretlerine atideki telgraf (flı' 
hur Hazretleri saat on yedi buçukta kilmiştir: 
trenle Malatyayı teşrif buyurmuşlar, Başvekil l met Paşa Hazretlerine 

Gece misafirlerinin içtimaı biraz da IJu konfernn ta kim oluyotdu? halk tarafından hararetle karşılan- Yeni yapılan yol ile Malataya)-. 
ha sıklaşmıştı; haftada · iki, belki üç Çaylakta ye Hayalde bu adamdan bir mı tardır. Gazi Hazretleri muvasalat- nrdığım bugünde sizi, takip ettiğiniı 
gece bizde toplnnıhyordu, 'e hir kö- bahis rnr mıydı? Ben bu esrarengiz Jannı müteakip Başvekil lsmet Paşa pek isabetli imar faaliyetinden dolaY' 
ede hen, boş knt.dıkça derslerime ça: ois~in dehtl~tini anlamağa uğraşırken Hazretlerine yeni yapılan demiryolu bir. daha te~rik ile takdirlerimi arze

lışarak, onlar talıp oldukça gazetelerı Emın Efcndı daha korkunç bir mcyzuıı müna.-.ebetile tebrik tetırafı gönder- derım efendım. 
okuyarak, arada muhn\'ere kızıştıkça geçmi olacaktı ki babamın gözleıi hir mişlerdir. Gazi Hazreti . ·şehrin bil· Reisicümhur 
ı>ek nnlaşılamıyan bu sözleri dinlemek· pencerelere, bir lambalara baktı. h • 

1 
dd e:•.. . d b' Gari Mu.tala Kemal 

t ki assa yenı açı an ca esı uzerın e ır 
en yorgun, uyu ryarak, <'elselerdc Emin Efendi - Göreceksiniz di- · t' t kt T'' k w 

1 b d . . ' gezın ı yap ı an sonra ur ocagını 
tazır ulunuyor um. Hır gece, galıba )ordu· bu konferans hlzi doğrudan t ·c b 

1 
d B d k b 1 

• • • w • • e rı uyurmuş ar ır. un a a u 
hır bahar gecesıyd_ı \'e bahçeye nazır dogruya Rusya ıle harbe sevkcde~k. ettikleri belediye ve Cümhurh·et Halk 
pencereler açıktı, birden rnuhm·erenin Ye bir kere bu harp başlayınca o 7.a· F k 1 h lk . • fil il 
·dd t k tt•w· h' ö .. 1 k t . rr ası aza arı ve a mümess er e 

~· e espe ıgıne şa ıt oldum. num nıan rnem e ·e nereye gıdecek, ne ola· l\I 
1 

t . 'h 
d k · d·;ı;.· ç 1 k ·· h . k d'' ·· k b'l . . a a yanın ıstı salıitı ve ihracatı ve e pe :se\• ıbım ay a · nu nlarıle en ·, onu uşunme - ı e ıstemıyorum. 

o kndar hoşlanmadığım' hayal niishnla Zaten, diye fün-e etti; Sultan .Aı.izin aleJümum iktısadi faaliyetleri hakkın· 
n vardı. llunları kim bilir J<açıncı de· hal'inden ne çıktı, madem ki Sultan da konuşmuşlardır. Malatyalılar de

Re1sicllmhur Hz. nin ayın yir
misinde Ankaraya avdet buyur· 
maları muhtemel g6r01mektedir. 

ladci ziyaret 
m karıştırıyordum. Uir aralık MeneJ~ l\lurada deli diyeceklerdi .. Tahta Ab- nıiryolunun memleket istlhsalAtnrda ismet Pı. ve T. Rilttii B. 
şclizade ayağa kalktr, e\•vela biraz tit· dülhamidi getirecek olduktan sonra bil ve ikbsadf vaziyetinde temin edeceği yakında Yunanistan ve 
rek sesle başladı. Hayabmda ilk işitti- mem neden bu zahmetler ihtiyar olun- inkişaftan bahsetmişler, müstahsiller Macaristanı ziwaret 
ğim siyasi nutuk bu oldu. Emin Efen· du. arasında kooperatifler vücuda getiril- " 

· edecekler di gayet asabi, adeta biraz hırçın, bir E as itibarile buna yakın olan nut· mesı pek faydalı olacağını söylemişler- . . r 
1
• 

az 1 . t k r k t k · d kunun hu parrasındn Menekşeli zade dir. Ankara, 13 A. A.) - Harıcıye ' ekil • a ıngan 'e a a • a a pe zıya e ::ı; T fik R'' t" B T .. k y ·r 
muhakeme selflmetfne, ,.e rüyet isabet!- Emin efendinin tesbihini, bu defa gü- Reisiciimhur Hazretleri ,·itti.yet ma- ev uş ~. ey ~r - unan 1• •· 

ne malik bir zat -olacaktı ki - sonra· ya bütün memleketi bir mütekarrip nıu ar.ifine ve millet mekteplerine dair \'ll· ·~~larının. mu~akeresı . mfinase!>'t~le 
. • . "b t b · de ı · ·t k i •- .· . . . . dun meclıste ırat ettiği nutku bıtlnr· 

kılerı ılerde bence de sabit oldu • o sÖ" " 1 c çern crın n \UI arma SKrcesı 11 ıle maanf müdüründen izahat al· 
· ~ h · · b'r şed't td k' . . . ken yakında lsmet Pap ile birlikte Jerken hep dınlerler, ,.e hemen hiçibr ne, m;a~ a 1 1 S.'l\'Uruıo u 0 u ı mışlar, takıp ettığimiz mefkQrenin ma- . . •. 

.. d' . . ipliğini kopardı ve tanelerini odanın Atmayı zıyaret edeceklerını •e ndet· 
zaman soyle ıklerını <'erhe ka1kn:1az- • hiyetini ve yüksekliğini mütemadiyen t · e birlı'kt K t B t1 • d • .-· 
1 d her tarfıııa fırlattı. . e y1n e on e ene ıa eı ı 
ar ı. halka. anlatmak hususunda Türk ocak- yaret edeceklerini söylemi§tlr. 

Sözlerinin nasıl bir silsile takip et· ~en zaten Ya\"'aŞ yavaş uykuya lanna düşen vazifeler hakkında irş.ı.-
tiğini bilemem, o zaman bile muhtelif ~~glCıp olan ~aşı?'ı Ç~yla~ ,.e Hayal dntta bulunmuşlardır. l\laraşın kurtuluş bayramı 

k d ı · t'b u ld nushalarının uzenne sah·erıyor, sonra 
~ samı alrasınkal ~as~ ıtr ıd\.·"ıdr' o u- bir gayret hamlesile tekrar davranı· l\lalat:>:a, 13 (A. A.) - Reisicümhur Maraş, 12 - Kurtuluş bayramı pa~ 
,,,unu an ıyaca nr J aş a egı ım, en ~ . Hazretlerı tarafmdan B8fvekl1 ismet lak bir surette tes'it edOmiştir. 
ziyade isimlerini teYkif eden cMler olu yordum. Etrafa dagdnn tanelen top- ... . 
yor, onun nutkunda hunlara· tesadüf lamak için fırladım ve diz üstü hun-r-· - ...,_ -- ııwwwııııonwıw:uw aawwww:•m=•-""'"-.n-wwwııwı-·--·--··-
ettikçe zihnimde onıara takılıp cıuran ıardan görchildiklerimi av1amağa baş- Daktilo ile resım müsabakam1z 
ataletler rnkua gelerek aşağı ını dinle· ladım. 
mekte gecikiyorum. l\lisafirler hep susmuşlardı. Emin Meliha Sıtkı Hanimıiı yaptığı cami resmi 

Bo na ve Hersek isvanlarındnn oa ·. Efendi ~c şimdi elinde boş kalan tesbi- ,, 
ladı, Karadağ ve Sırbistan harbine at. hinin ipliğini ~r,rnkmıyilrıtk gözleri ta- birinciliği almıştır 
tadı, bu ırada Pren l\lilıin ile Jeneral çanda oturmu tu. Herkeste bir endf:.e• Gazetemizin açbğı daktilo ile f 
Çemayef yndedildi. Ben buaıları hi.ir- istikbal için hazırlanan musibetıerin resim müsabakası neticelenmittir. · 
dim, Çaylak hemen her nüshasında on· clvahını bu yarı karanlık odanın gölge· Milsabıtkamııa iıtirak eden mllaa-
lardan hal1setmişti. iste elimin atlında lerinde "'Örüyorlnrmışçasına dm·arlara, b k ı bkl • d 

:ı ' t .. d'k't ı l 1 ı aıarn yap an ve gazetemız e duruyor. Sonm l\lithat Paşaya geçildi, a\,ına ı ı en < a gın nazar ar ,·ardı. . . • , 

k t ı t b
. . beki' Ben ıntııar eden resımler araıında,san at 

onan su u unu: - ş e ızı ıyen ... k l d . •. • • • 
şeylcl"in mukaddemesi ••• kabilinden hir Hen hiçbir şeye Jfıyıkile agah değil- ir ar an mUteıekkıl dort kııılık 
cümle ile tefsir etti. Bunların arasın· dim, fakat kalbimde bi.r düğümün git bir grup en muvaffak resmi intihap 
da ne münasebet vardı? Bosna ,.e Her· tikçe srl • tığını hissediyordum, ve pek ederek bize bildirdi. Bu resim 
sekten ge~erek Karadağa n Sırbistana hoşuma giden lm Menekşeli 7..adeye lstanbul belediyesi leviıı k _ 
atlıyan bir bahiste Mithat paşanın lz. şu dakikada meş'um kehanetleri için l . d kfl M ı·b mZ" ~. 
mirile bir münasebet bulmak için co~- adeta bir husmet duyuyordum. . emı 8 1 osu e ı • ubtu 
rafynda bir bulut altında sislenen ma- Tam bu sırada sokak kapısının c;:ı- hanımın yaptığı YC gazetemizin 
JCımatımn beyhude müracaat ediyor· Jındığı işidildi. Gecenin bu geç nktin- 6 klııunusani tarihli 4669 Na. la 
dum. de hir misafirin gelmesine ihtimal yok· nilıhasında intiıar eden bugtln 

Uthat paşnın ,ismi geçerken baba- tu. O halde?.. tekrar ettiğimiz "Cami,. resınidir. 
mm ayağa kalkarak n gülerek: Sini Hep irgildiler, babamın :sokak kapı· Meliha Zühtn hanımın id 
sinekler girmesin! .. diye ·bahçeye açı· sından gelecek sese dikkat etmek için hanemize b. t n arde-

. '" k ı k · · d k' b • d · . d ııza m racaat e e· lan balkon kapı~ıle pencereleri kapadı· .,ır u a verısı Yar ı ı enı e ı ım e k h d' . . I . 
t;rına dikkat ettim. Ayni zamanda ha· tevkif etti. red • e ıye11nı a mumı nca 

e enı R · l · ti tti ... na: - Halit! .• Lambalar çok açıl mı:.• is Sokak kapısı açıldı, bir az sonm e- • eıım er ın pr e gı 
yapacak. Uir az kıs1 .. dedi. linde bir kağıtla. uşak girdi. Kağıdı ba- halde paralannı almıyan diğer birle d&rt arasında idarelllse 

Yarı uyanık, önümdeki masanın üs- bama uzattı: - Mağazadan gönder- müsabıkalar da perıembe gUnü mllracaat etmelidirler. 
tünde duran iki büyük lambanın fitil- mişler; dedi. ıuı--·" "" * •• •=-111•orı-mat.ı • 
lerini indirdim; biraz fazlaca oldu, a- Du bir telgraftı. Dahamın yüzüne 
deta karanlıkta kaldık.. . l)akıoyrdum. O ev\'efü müsterih bir ne· 

• 

Aydınlıkta söz söylemekten hazer c- fes aldı, bir dakika e\'V'el korku veren 
diyordu galiba, Bmin Efendi: - Şim· fütimnlin zail olduğuna mUnşerih ol· 
di de karanlık oldu!. .. dedi, ben yine muş olacaktı, sonra bu inşirah manası 

Seker bayramı 
Perşembe günü Kazanınaklçln 

davranırken babamın itiraz eden scsj silindi ve yerine aşikar bir hoşnutsuz- lıtanbul müftillOğünden bil- :ı lk 1 d 
yükseldi: - Hayır, hayır, iyi, gözleri- Tuğun işmfzazı geldi. Hem etrafı ter- dirildiğine g6re Şeker .bayramı ~ İ şart İ in lr 
miz kamaşıyor! .. dedi. vih etmek hem galiba bahis devam ede- 19" Şubat Perıembe günlldür. fi Jl.tnsız kazana artırmava 

Bu senelerden başlıyarak gittikçe cekse heni ı::avuşturmak için olmalı, Bu gece leyleyi kadirdir. ·• 
memlektin bütün eczasını bir mengene bana: - Halit! .. dedi; yarın Refik la- ff!U scıva1mak, havada t•· 
içinde sıkıştıran, bütün beyinleri <lü- la ile Siile:> man bey geliyorlar mış ıs- Bayram namazı, 7,27 dedir. U J 1tresiz uçmıva ~l-q-
şünmek kabiliyetinden mahrum hım- tikbale gidersiniz, onun için erken kalk Sadakai fıbr cetveli şudur: 1.. mak gibıdir 
kmak için her gün miJJetin müdrikeı-i- malı. Hem annene haber ver, hem artık Ali: Buğday 16, arpa 16, Ticaretinizde , saıı'abnııda 
ni bir demir pençe içinde daha ziyade uyu ... dedi. üzüm 156, hurma 187, orta: muvaffak olmak iıtiyorsand 

• • . . Hüyük babamın liendisine üç eYiat B 1 l eh ezen casus teşkılatı o vakıt bıle pencere 'tk . f t ttik' t 1• h uğday 13, arpa 13, üzüm gazete i lnma emmiyet ve 
veı·en ı ze\·cesı ye a e en 11r ay-

leri knpamağa, lambaları kısmağa iJt. 1i zaman sonra nihayet te,·en-üç ettiği 117, burma 104, edna: Buğday riniz: Gazete illnı illnlan" 
tiyaç hissettirecek derecede miydi? ikinci zevce inden, ki biz ona nine der· 12, arpa ] J, üzüm 78, hurma İ en kolaYJ, en ucuzu, en te 

Menekşeli zadenin sesi daha titl'e]{ dik, birincisi kız diğer ikisi erkek ü~ 78 kuruf. sirlisidir. 
fakat daha yüksek olu)or, ikide birde e\'ladı daha olmuştu. 'e Süleyman lıtc ilin tarifemiz: 
asabi parmaklnrınm ucunda sallannn bey bu_nı.arm e~ ~.üçüğü ~di ki ~~nd~n tında neler saklandığına da, konferan- Sonuncu &ayılada Sabn Kurut 12,S 
t b 'h' . k" •. ·I d'kl . . l k • ancak ıkı yaş buyuk oldugunu bıhrılım sın ne oldugwuna Rus ... ·a ile harbet k· 5 inci 25 es ı ını, san ı so' e ı erının r o .m 0 h kk d 1• t 1 • J me .. .. .. 

• nnu a ın a ma uma rnı ya nız t 1 k - Al d··ıh 't · · • 4 """ dokuz ismi celfıle kasem ederek srhha· . ~ . . en ne er çı acagına, > u amı ı~mı· .. .. .. • 'TV 
bundan ıbarettı. Onu bu nsıle ılc ta- . t 1 r- d k · . • 

1 
2 100 

tl'ni ı' pat edec"'k .._.ır delı'l ,..ek}ı"ndn . . nı n a •uz e er ·en o ı .ımın a tında " • • .. 
"' u :. "· nıyncaktım, bana yem bır :nkadnş, ,·n· . . • . . . ı 200 

muhat.'lplnnnın tn VÜ"lerine dor.Tu uzt- k 1 . f k t 'h , t . k h' ltorkuç ıhtımallenn mevcudıyctını ne 1 " " . ., 1/ . " ,., ıa ıır amca a a nı a) e a ran ır . . . w. R 1 ıl• ı .. r d ıo ..,., t d . • . ıçın farzettıgıne gene sonralan ya,·aş eım an ar, •onuncu sa1 .. ı a 

Ilir aralık ağzından bence o giine l\a nuniyete mukabil bu haberi biliıkis i~. yayaş her bid küçük çocuk ruhumun an ?1e.murumuz • sıze a 
dar hiç işitilmemi bir isim ('tktı: - mizazla telül\kisine mana veremedim. ü ·tüne siyah hulutlannr yığdrksa, ''rl· dal.ı .b~r ıli.nın ıekıl ve Oc· 

ıyor u. amca g<.>Jıyordu. Lakın babamın mem- 1 llA • f v· 

Konferans! .. dedi: bundan lıir ha~ır Bunu soma anladım. kır oldum. 1 reb ıçm hızmet etmeğe ha· 
mı bekliyorsunuz?.. 1 Ye meııek~eli :ıaclcniıı kehanetleı i :ıl- IJalit Ziya Unaki zade ~ .. ,.~~1;:,immmı&1111111Wnım:111::ı:aa:dll 
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D ak ti l o ile Resim Müsabakamız Neticelendi 

J 
San'at Aleminde _f I! f Sea milaabaka•ı 1. 

Bu ite ıiz de ıaıın ! 
I 

Limanda 

Karayel 1 

Ticaret Aleminde : 

Hah rekabeti 
Dün şiddetıni kaybetti 
vapprfarın bir kısn11 

gittiler 
Karadenizde Karayel fırtınaıı 

devam etmekle beraber evelki 
fln fiddetini kaybetmiştir. 

Karadeniz, Marmara Akdeniz
tle l91iyen vapurların seferlerinde 
afak teebhürler vardır. Bogazda 
fırtınanın hafiflemesini bekJiyen 
•aparlann bir kıımı dOn hare· 
ket etmiftir. 
Kandeniıin Zonguldakla Si

•op arasında kar tipisi devam 
etmektedir. 

Ça11anba pnü limanımıza gel· 
meleri beklenen iki Ru• vapu· 
nmdan dlln de haber alınama· 
ID.lfbr. Maamafih Jiman idaresine 

hiçbir kaza haberi gelmemiıtir. 
Bu Yaparlann bir Jimana iltica 
etmif bulunmuı tahmin edil
mektedir. 

Kandilli rantbanesinin verdiği 
malümata göre bugiln hava ka
palı olacak hafif yağmur ve su· 
lu kar yağacaktlr. Hararet düne 
nazaran dnıecektir. Dünkü ha
raret derecesi azami 3 asgari 2 
derece idi. 

[ KÜÇÜK HABERLER 

* KOMUNlSTLER TEMYlZDI'~ 
Mflddeiamumi karan tem,.;z etmiştir. 

ıo: YUNANlSTANDA T1CARE1' -
Mukavelesi henüz tasdik edilmediği i· 
cfn en :zıyaöe mailiarı mü aadc olan 
devlet esasına istinaden üç aylı!\ tııh
dft dewesi kabul edildi. 

* ZARO AGA - Amerikan gıızete
lifljie -..Karıma tiin kurus brrakmıı:;. 
tnn, ne diye şikayet ediyor.,r demi"° 

•LİMAN HAREKET! - Geçen ay 
plen 166 vapurdan en çoğu Yunan 
bandıralı idi. Bu ay sade 164 Yunan ya. 
para geldi. Dundan ba~ka 144 ingilir., 

Türk ocağında 
Dfin güzel bır kon•er 

verildi 
DUn Tilrkocağında verilen 9an 

konseri pek muvaffakiyetli geç· 
miştir. M. Yan Korvatsky'nin 
üç bestesi, kendi ıekilJeri dahi· 

!inde çok hisli parçalardı: (Teknik) 
seviyeleri de dikkate pyandır. 
Bestekarı henüz tanımak imkl· 
nını buluyoruz. Madam Ketti 
Murci, kafi vüsatteki ,.e çok 
tatlı sesile bize güzel dakikalar 
yqattı. 

Bu güzel ve iyi tahsil görmOı 
sesten daha fazla iıtifade etmek 
isteriz. M. Murci, maruf ses mu
allimi Madam Şukanif'in talebe
sidir, ve ltalyandır. Adem Ma
gamız B. de, çok hararetli ve 
yumuıak sesiJe mümtaz bir salon 

"irtisti olduğunu gösterdi. lspan
yol ve ltaJyan üsluplarını iyi 
anladığı görüldü. Son konserle
rinin arttığını görmekle ayrıca 

memnun oluyoruz. Türkçeye çev· 
rilmiş parça!ar da söylemek su
retile son san'atini daha esaslı 

bir şekilde halka indirmek hisn-
139 İtalyan, 120 Türk rnpunı gelip 
aitti. metinde bulunmalarını, bu mem-

~ BiR l\IEVLEVl TEKKESİ _ Ar- leket artistlerinden beklemek lü
laSına mektep yapılacaktır. Deyoğlun- zumunu onlar bizden daha iyi 
daclır. taktdr e ierler. 

ııı BAZI TALEBE - Bilhassa leyli
ler T&kltll vakitsiz mekteplerinden ~ı
kıyorJarmış buna müsaade edilmiyc
ak. 

KADlRGA TALEBE YURDU -
Kıs talebesine tahsis edilecek, ,.e eski 
nrt C. H. F. nın açacağJ bir yeni i il(> 

Mr]e,tirilecektir. 
• A. NACI BEY KONSOLOS - O· 

J117or. Bu konsolos1uk lsviçrededir. 
• BlR GAZETECi - Akşam refiki· 

lllizin lzmf r muhabiri Menemen mev
kaflannrn isimlerini yanlış bildirdiği 
J~ Jaakkmda takibat yapılıyor. 

• DUYUNU UMUMiYE - Borçla· 
rındaki yetmiş milyon hata hakkında 
Himmet zade Hüsnü Bey ) eni bir rn· 
)Or verdi. 

* TÜRK • RUS - Yeni ticaret ınua· 
hedesJ Ankarada imza edi)m(>k üıere· 
.Ur. Ruslar Türkiyeden her sene mu· 
•YYen mubayaat yapacaklardır. 

• BALIKESJR MADENLERİ - ni 
ltletmek üzere ecnebi guruplar müra· 
caat etmlflerdir. 

• BOKRESTEKt KONGRE - Bu 
•1 içinde Bükreşte toplanacak olan 
liral koaıreye hükumetimizin de mü· 

tahlt sıfatile murahhas göndermesi 
takarrür etmiştir. Konferanstan mak· 
•t ATI"Upanm sanayi memleketlerine 

kaııı zfraf bir birlik teşkil edip müt· 
tehtt cephe almaktır. BirJiğe Macaris· 

M. R. 

Fakirlere 
bavramhk 

Topkapı tıkaraperver 

cemiyetinde 
lstanbulun uzak Ye fakir bir 

göşesinde mütevazı ve hayırklr 
bir say ile çalışan T opkapı fı .. 
karaperver cemiyeti Yaldafan 
bayram münasebetile yüz yirmi 
fakir çocuğa meccariene yeni 
elbiseler dağıtmlfbr. Tevıiata 
devam edilmektedir. Bu kıymetli 
bayır müessesemizin bu bayram 
için giydirdiği yavrulardan yir
misi küçük bebeklerdir, m&te
bakisi fakir ilk mektep talebesi
dir. Uzun yıllardanberi feybli 
bir ıafakat yuvası oldujunu 
iıbat eden T opkapı hlrarapener 
cemiyetini g&nülden çıkarmayın! 

Bir Ingiliz kıdrn muharriri 
!•hrlmizde 

Londrada çıkan Marninr Pa.t 
azetesi muharrirlerinden ve in· 

~liz kadın ıazeteciJerinden Mis 
Be Jet Beb:ston Sofyadan tehrl· 

y • t' 

Kanunları poli• mer
kezleri mi tef•ir 

edecek? 

Müstakil e,·ler 'e apartı
man dairelerinde oturanlar· 
dan maada herkesin poll!C 
vermeğe mecbur olduğu ihbar 
\'e hüviyet ,·arakaJarrnı tes
lim müddeti yarın bitiyor. 
Fakat etraftan öyle oi}lAyet· 
Jer işitiyoruz ki bütün tef>. 
liflere, bUtün izahlara rağ
men bu kanun bir çok mtr· 
kezlerce muhteUf tefsirlere ti 
bi tutulmakta n halk uzun 
zaman merkezlerde beyanna· 
meleri \'e'rmek için beklemek 
tedlr. lsmi bizce mahfuz olan 
bf r banka ,.ezendan beyanna· 
me meseleleri hakkında Gala
tasaray merkezinde uğradığı 
mii§külUı şöyle anlatıyor: 

- Galatasarar clnnnda 
kat kat kiraya verdiğim fa· 
kat i~ine girip hiznıetlerine 
kanşmadığım apartımanıraın 
beyannameye tabi olmadıfrnr 
Vali Mua'tini Fazlı Deyin P· 
zetelerdeki beyanatından ve 
sarih kanundan istid1AI et
tim. Fakat bir akşam bir PO· 
Jis efendi kapımı çalnrak be
yanname ile mükelJef oldu· 
ğumu öyledi. Ona kanunu 
gösterdimse de "Bizim mM· 
kezde böyle tefsir edildi,, cc
,·abrnı aldım. Dunun üzerine 
ertesi gUn TDzif emi bırakarak 
merkeze gittim doldurduğum 
heyannameleri ,·ermek iste
dim. Orada vü:derce ki~i ''ar
dı Hepimize; 

- Bu iş,lerle öğleden son· 
ra uğraşıyoruz. Sonra gelin 
diye garip bir mukabele gör
dük. Öğleden sonraki müra
caatimde bu yüzlerce a habı 
me~alihe karşİ bir tek memu
run me:.gul olduğunu hayret 
le gördüm. Du efendi de en 
kücük hir hehane ile hemen 
hcrke~i nzarhvordu. Keyfiyeti 
muavin be) e ·söylemek i te
dim. Odada nsmi 'azife sa· 
uti olduğu halde ı::obnnın ba
~•nda sigara içip gazete oku
:ran diğer bir efendi vardı. 
Bana ters tcı s baktı ve elim· 
deki yeşil ~ağıdı görl!,nce: 

••rnr kelıme fazla ıstemez. 
Dışan,. diye hnykırd.ı ~nra 
gazetl"Sine dc,·am ettı. • eye 
uğradığımı şaşırdım ,.e beyan 
namemi nrmeden merkude~ 
cıktım. Bu fed hakikati ,·alı 
Muhittin ve polis müdiri be)'· 
lerin nazarı dikkatine nrzede-
rim . ., . 

Muhtelif semtlerde ay'!ı 
şekilde f)eyan~a.me ~!rmek ı· 
çin çok ıntişküfata ugrı~nla 
ıın sayısı pek çoktur. Bılhas· 
sa halkın hükumet kapısında 
hürmet (>eklemek hakkıdır 

da. d · l · d h··• Hükumet aıre erın e ... 
ka iyi muam!le ~d.ilm~i için 
Dahiliye VeluUetının hır hay
li emirleri var.dır. Son zaman 
]arda ba§'·ekıl İsmet paşa 
Hazretleri de halkm deTlet 
dairelerinde müşkiillta uj~
dıfınr saytemiş ~e binnetf~ ~ 
dare amirleri~· ıkaz et~·~~·· 
Müteaddit em!ı·!ere n buyuk 
ikaza kartı hala yan gelen· 
lere siz de P'ın ... 

Biz de tafabm ! 

( GeJeaJer, afdenler f 
F raosız rnOsteıriklerinden M • 

M. Şarl flaman ve. Sir. De1tre 
dün ıebrimiıe gelmıılerdır. 

Fransız .,0ste,rikleri tetkikat· 
ta bulunmak üzer~ Kayseriye 
hareket edecekle~1r. . 

§ lktıl8l nklleh sanayı mü
dfirii Nafiz B. Ankaradan ıel· 
mittir Nafiz B. ıehrimizde da· 
ireıini. al&kadar eden İJler hak· 
kmda tetkikatta bulunacak ve 
bu akfam Ankaraya d8necektir. 

61 O ••11ah geldi 
C.., Lehistan, YugosJa, ya hükümttlc· 
rt de slrml§tir. 

mize gelmıf ır. . • 
Mis Bekston 9ehrımııde on ,Un 

k d kaldıktan sonra Ankaraya 
a ar . To L• 
"d k ve gaıetesıne rKıye 

ıı ece , k 

DOn akpm Homerik traneat· 
)antik "aparile ıehrimiıe 61 O 
Amerikalı ıeJ)'•h gelmiıtir. 

L rGzel Ye faydalı bayram 
•ecliyeai kumbaradır. Çocu
iunuzu hem sevindirirsiniz, 
hem de tasarrufa ahtbrırsınız. 

Tflrkiye Iı Bankası 

mektuplan yaıaca tır. 

''V AKIT,, e abo
ne olunuz 

Seyyahlar bugU~ ıebri ıeze
cekler ve akf8m ustO lık ende
riyeye hareket edeceklerdir. 

Dtlnyanın en bOyttk vapurla· 
nadan olan Homerik evelce de 
birkaç defa ,ehrimize ıelmif ti. 

Hikmet Rıza H. 

Bülbül yok 
Ma .. bakaya girenler ara
•ında Hikmet Rıza H. birinci 

addedildi 
C6mhuri1et refikimiz tarafın

dan tertip edilen güzel ses mü-

sabakuına iftirak eden hanımlar 
araaanda «Tilrkiye bülbü:ü» ün• 
vani verilecek birinciyi seçmek 

üzere dUa Glorya sinemasında 
nihai safhada ayrılmış olan do
kuz Hanım dinlenmiıtir. 

Seçmede hlkem heyeti bu 
hanımlar aruında «Türkiye Bül
bülü• Dnunnını kazanacak kim· 
se olmadığına karar vermiı, mev
cut hammlar arasında Hikmet 
Rıza H. birinci addedilmiştir. 

f Memleket Haberleri 1 

Delilik mi? 
Babk..W llGddeiumumlliii

ne milhim bir ihparda 
balanuldu 

Türk Dili refikimiz yazıyor -
Bekçi Şükrü Ef. nin karısı Emi· 
ne H. tarafından müddeiumumi
liie milbim bir ibparda bulunul
muttur. Bu H. yolda Bekir oğlu 
Mebmetle fınncı Huan isminde 
iki kitinin hararetli bir konut· 
masanı dinledi;ini bu muhavere 
esnasında Mebmedin Hasana: 

- Benim bir manerim var. 
Ağam da bir tane bulacak. Kır
kağaç daj'lannda adamları var. 
Bunların bir kısmı bizim akra
balardandır. On gOne kadar 
patlak verecejiz. Burada iki 
memur var onları kandıracağız, 
çekip gideriz. 
Haıamn da Mehmede: 

Tasarruf kanununda ve
rilen rnuafiyet ta)Qit 

edil ivor _, 

Şark halılarının, Türk halılarına 
olan rekabetine karşı koymak üzere 
tasarruf kanununda verilen mnafiye 
tin takyidi için bir müddet evvel 

Giresun meb'usu Hakkı Tarık B. 
tarafından bir taklifi kanunide 
bulunulmuştu. 

Haber aldığımıza göre teklifi 
tetkik etmekte olan iktısat encü
meni kıymeti 25 liradan yukan 
olan hahlar ın şark halıları olarak 

telekkisi ve o suretle gümrQk mua· 
fiyetinden istifade edilmesi kara
rını vermiıtir. 

Kendisile görüıen bir mubar· 
ririmize teklif sahibi, 25 lira 
olarak kabul edilen haddin bu 
gün Türk hahcılarını koruyacak 
kabiliyette olmadığı kanaatinde 
bulunduğunu söylemiıtir. 

Istanbul sanayi müdilrHliU 
lzmir sanayi müdürü Nafiz B. 

lstanbul sanayi mUdürlüğUne ta· 
yin edilmiştir. 

Fırkada 

Ali B. dün Annaraya 
gitti 

Cümhuriyet halk fırkası teşki· 
lat heyeti reisi Afyon meb'usu 
Ali B. dün Ankaraya gitmiftir. 

Ali B. istasyonda dostlan ve 
fırka erkanından mürekkep ka
labalık bir kitle tarafından teşyi 

edilmittir. 
Ali B. Istanbul teşkilit heye

tindeki vazifesi dolayııile icap 
ettikce tekrar şehrimize gele
cektir. 

Ali B. kendisile görllfen bir 
mubarririmize teşkilahn vaziye· 
tinden memnuniyet beyan etmif· 
tir. 

1 Polia haberleri 1 
Bir bakkal kamına 

iki kurşun sıktı 
Bakırköyde oturan bakkal 

Koço dün karnına sıkbğı iki 
kurşunla intihar etmek iıtemİf 
isede ölmemiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre t~ 
davi edilmek üzere Yedikule 

hastanesine kaldınlan Koçonua, 
tüccarlara olan borcunu lSdeye
mediğinden müteessir olarak 61-
mek istediği anla,ılmaktadır. 

- f enim de iki tabancam 
var. Ben de ıiziııle beraberim, 
cenbım werdipi söylemiştir. Bir evin üst katı yındı 

M&ddeiumumilik tahkikatına Dün Kadıköyünde Reıit pata 
devam etmektedir. Arasıra cin· caddesinde oturan Nureddin B.in 
net alAimi gösteren Mehmedin evinden vangın çıkarak eyin Ust 
Tıbbı adliye ıevki ihtimali de katı yandığı halde söndürülmliı· 
vardır. tür. 

A .. naorda kapı ile dıvar Yaptığımız tahkikata giSre 
arumda aıkıfb yangın, evde kimsenin l:ulunma-

lmıirde aaansorla yukarı çıkan dığı bir sırada mangaldan sıçra· 
bir kadın aceleciliği yüzünden yan ateşten çıkmıştır. 

kapı ile dınr aruında sıkı,mış, Ge9miş olıun 
ajwr surette yaralanmııhr. Dün K k d E • um apı a rmcni kili-

Kartlana •ıcumuf sesi civarında oturan Hazar 
lzmirde Deiirmen dere nabi- Hamparsum Ef. nin evindeki ha-

yesineki ağıllara kurtlar hOcum vagaıı borularından birinin pat• 
etmİf, bir çok hayvanları yemiş- laması üzerine çıkan gazdan CY 
Jerdir. Mehmet isminde bir çoban içınde bulunanlar bayılmışludır. 
da muhtelif yerlerinden ısınl-
mlfbr. Tavandan girmi§ler! 

Evvelki gece Koca Mustafa 
60 mazauala bir muhakeme a d .. 

1 . ....n rü""''-d l p fa e curet ı~arane bir hırsızlık 
zmır ... m 5 .. u e yapı an 150 ı vaka l k' 

bin liralık çuval suiistimal . d 
61 

•• 
0 muş, 1 1 dükkan çatı-

maı an gırılmek t:ı 1 
nunlarının muhakemesine b ı sure 11e soyu muş· 

aı an· J tur. Hırsızlar tidd ti k 
mııtar. Maznunlar altmıi kiıidir. tadır. e e aranma -
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harbında ..,~ ~~ S 
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HAFIZ dahil \"C bu rndide de hazı faaliyetler- L· k ı d 1 rekoru 
d~ ~>Ulu~duı!"unu ve Abdülha~im_ Efen- ) maç arın a go 
dının ennde ('ıkan mektuplan l" ken- • -------

di evinde bu.~unan_ kit~lplar \"C mu~abe- o- kü oyunlardo F~ner Anadoluyu 
Filut!t Adıl re evrakı munderıcatıle anJaşıJdıgında un 

( lııviçre Masalı ) 

. . . ,.e bu hal ceza kanununun.160.~n~r mad ıfıra kartı 16 sayile maglô.p etti Fatih camisi müezzini Hafız Ömer' fız Ömer de anlıyamamıstı. Bunun ıçın de:sinin ikinci fıkrasındakı cunımlere 5 . 
çok iyi bir adamdı. Sesi güzeldi, fakat yeni \'e ba)<ka hir ~ey bulmak için dii· temas ettiğinden muhakemesi ist~ni· G. s. Bey kozu ( 6-1 ) v cf a Süleynıa niyeyi ( 7-1 ventl1 
bir kusuru vardı ki E\"kaf idaresinden 1 şünmeğe başladı. ("') liyordu . .Muhakemede kendilerinin din - "' 

oaa birçok kerreler tevbih almasına Hikaye 2 .. Jenilmelerini müteakip müddeiumumi Dün Taksim :stadyomunda futbol tır. Yalnız ~unu da l>aydedelim ki .\~t~ 
sebep olmuştu: Hafız Ömer uykuyu Eğer ebedi uykusu mani olmasa Hh mualim Halit Turhan Beyin Yaziye- lik maçlaı-ma devam edildi. Galataf.a· dolu sahaya ancak dokuz o~·uıH u ılı 
çok severdi, ,.e ekseri, sabah ezanına Hafız Ömer kim bilir daha neler yapa· tini şu suretle teşrih etmişti: rayla Beykoz, Fenerbahçe ile Anadolu ~ıkabilmiş ve neticeye_ kadar da bu !'il: 
yetişemezdi. Mahalleli ona Uyku Hafız caktr. . EN KOYU MÜRİT Vefa ile de Süleymaniye oynadılar. retle oynamıştır. J?enerb:ıh~·e t~kı~ııı 
ismini takmı~lardı. Ebedi uyku mu? Uyku Hafı_z hıç te _Bu safhada en mühim olan'"~ S n zamanlarda Fener ve Beşiktaşa da da Şekibin ,e Alaettiııin yeı·mde 

Uyku Hafızın karısı, ~oluğu çocuğu öyle düşünmedi, ve ·on sözlerı: . Abdülhal,im Efendinin yetistirdiğı y:lnız bir :-avı farkla yenilen Reyko· haşka oyuncular oynamışlnrıill'. 
yoktu, caminin rnuvakkithanesinde ya- - Yarahhi ı;ükfü·, hele uranmbldım, ~n Jrnyu müritlerden bulunan Sivn" Galatasa.raym karşısında da böy lKtNCl Kt'ME MAÇLARI 

f 1 
· ·r h B · zun h d "k" · k""ntt tardr, çünkii Uyku lla ız aym zaman- o du. edebiyat muallimi Haht ur an. e:ı le bir iki sayı farklı bir netice alması Kadıköyündeki sa a a ı ancı. ? 

da Fatih camisinin . mı~vakkit~ idi, za- (*) Bu hikayeye buradan itibaren gördüm. Ha~it :rurha~ Bey tarıkat~n bekleniyordu. Sonra Vefa Süleyman.iye maçlarına devam edilmiş_ müsa,·ı. hır_~: 
manmın u::.ta saatc;ılerındendı. ba~ka bir bitiş tarzı da dii.~iindüm. o en har nakı;;ılenndendıı·. l\leU~pla~ 1• ma~ının da Yefaıun galebesile netıcc· yundan Ronra Be~1erb~!' - _Boga.zı:. 

ltd gün üst üste sabah eznnını ka· d · • nm ifadesile peygamber derecesme ıs- l~ndigvi kolavca tahmin edilmekle be- ni 1 _ ı yenmiştır. Dıger lkı maç ~r 
a şu. " h l "f · Ah • t t E ·· vr çınnca. başimam onu çağırdı \'e, eğer ''U ·ku Hnfı7. mahalle kah\'eHine çık· at ettiği htanbulda nakşı a ı esı . - raber sayı farkı 3 _ rakamı arasın< a remonilerle kapanmış ır. yup 

bir daha tekerrür edeı·se, onu hem mü- t J>e~·keye oturdu, diisünme~e başla. dUlhakim Efendiye meı-buttur . .l\laa~_ıf görlilüyordu. Nihayet Fenerbahçenin J{umkapı gelmiyen rakipJerl~e serenıo 
ezzlnli~en, •. hem. de m ••·akkitukten ;;. · • •aha sın d• '.şga 1 ettiği mü Mm mevknn Anadoluya yapacağı say> aded ı de her [ ni ,·apa rak galip• i!:\: edilmışlerd i r. 
karacagmı soyledı. Mahalleli, Hafız Ömerin gene ne miisait yazıyetlerınden ıstıfade e<le- halde on rakamının yakınlarında ola-

Uyku Hafız korktu . .A.hir zanmnında bulacağını merakla bekliyorlardı. Her- rek gerek .~ivas harnli~inde ,.e gerek caktı diye düşüniilüyordu. 
sokakta ~alacaktı. Ne yapsın! l\l~ha~- kes bir fikir ileri .sifriiyordu. Babasın- Jcürsii t~drisi~~e bulun~~ t~lebesi ara· işte bu müyahazalarJa dün s~a?yo· 
kak bu ıjte ,eytanm parmngı \,trdı ·· dan mektep gündeliğini almağa gelen ı;;mcla bıle taııliat faahyetıne g~ç~rek ma gidenler bu karşılaşmalar ıçındc 
Düşündü. ve hir çalar ·aat yaptı. llu imamın oğlu Rem:ıi: hir kısım talebeyi zehirleyip mundan tamam :n adet gole şahit olmuşlardı:· 
.i&atin çalan bir horoz idi. Sabah eza- _ Ilekcive tenbih edin ele salmhları ara~ına geçi•·cn bit- adamdır. .. Bazan bir buçuk saatlik maçların bır lsta nbu l - Sot va n1açı 
nı nkti gelince horoz ötiiyor ve Uyku uyandusı~, · dedi. De\'let teşkilatının hass~ten. bugun tek sayı bile \'ermeden bittiği hatırlıt· "' 
Hafızı uayndırırordu. Bu fikir 0 zamana )<adar kim enin kü maarif hayatının, maar~f •ıste.~le· nınca lik maçlarının dünkü cumasına SU ya düştü i~İ 

BuıQarlar eclc
miyorlar ! .. 

Bir hafta muntazaman .sabah eza- akJına gelmemisti. rinin hakiki düşmanı oldugunu wgoste- gol haftası ismini \'ermek her halde ye- Sofya muhtelitinin bayramda •. 
nmm okunduğunu duyan cemaat rnem- "' Fa. ren Abdülhakim Efendiye yazdıgı m~k rinde bir tabir olacaktı» maç yapılmak üzere şehrimize gelece~'. 
nuniyetıe hil)Tet ettiler. tupları onun taşıdığı haleti :ruhiyenm Ru otuz bir golün takrmlar arasında malumdur. Bunun i~in Bulgarlarla f:o 

Tulumbacı reisi llurşit Çavus bile: r-=ıı ·c"" haberler mi~ali, hir makesi olmuştur. şu suretle taksim edildiği görülmüş· tanbul mrntakası arasında muhavere 
- Uyku l:{afız, dedi, artık uyan- '--!:arı 

1 

ON BlN ÇEKMEK! tür: . · cereyan etmiş ve neticede mutabık ka· 

dm, şnı:-nr. - . . . Almanyada mühim Yine nıclıtubunda devlet teşkililı· Galatasaray Beykoz maçınd_a Gala· Jmmışt .. s~fya muhtelftln~n çarşam~;;: Sankı naz.~r degmı. gıbı, U~kıı Jfa. , nı ve onu ida .. e edenler zümresini teş· tasaray rakibini (6 - 1) maglQp d· ya şehnmıze g~lmesıne ıntızar edı i· 
fız ertesi gun val<tınde uyanama~ı. itıkıbat . · kil •den organlan bir felilket bir mn· miştir. Bu neti<e maçtan evvelkı. tah· ,-ordu. Fakat du? Sofya fut~ol leş~~ 
Horoz zemberek bo anana kadnr ot- Berlin 12 (A. A.) - "Reichsban- ·1 t t kflinde gösteri'-·or. Ililhas~a minlerin cok uzağındadır. Fenerın ''e latı mıntakaya hır telgraf gonderere. 

•• . J· ' . . . Si Je eı:; J ,, • • , d . d •• t \ JI muş, hafızın her lınlde ı,u .lklnrı hu ner teskiHtrna mensup azadan ıkı kı- · · d Jeti kastederek onun şahsın· Heşiktasın ıkı golden fazla ) apama 1• Bulgaristanda zuhuı e en mus e 1 ı k J • l ·t " :; '· ' · · reısı ev :ı •• · k · - · 1 w ·· betil alakadnf' ı.ese a ışmış 0 ~-ca cı, < uy~amı§ r. .. şinin otuz bir K. enel gecesı katledıl- elan. idaresinden şikayet ederek zul- ğr Beyko?. mudalaasına f::trı ıımızı grıp hasta ıg~. mun~e e . ·ı· 
Tam horos oterken Uyku Hafız ru- meleri üzerine tahkikat icrasına rnc- tt b· hsetmekte ve ancak bundan lar tamam altı sayı atmışlardır. Ga- makamatın boyle hır seyahate miisa. d t b

• t ''lbJ" o]" ıne en ol • • • i d"" k"' Y• ' 1 "t"b 1 s fya tn• yasın a şeytanı, eve ' ızzn ısı :ı- mur edil mi~ olun istintak hftkiminin k t ı ın caresini on bin cekmek su Jatasaray bu muvalfakıyetın un u 0 • de etmedigını ve >U ı ı ar a 
0 11 h 1 h · ·· ·- d lbl" ::.: ur u man ~ · d H f etmt1' 

netu a ~ a ey ." ı goı:u}or u. . ıs 0~~ w·diği rapor ijzedne mili! sosyali>! relile Allahlan bekledijiiui ifade et· yununun güzelliğine medy~~. ~·· ar- kımının sey.nhatinden ~aı· ına~a~ . i. 
gayet guzel bır hurı kıyafetmde go- fırkasr merkezlerile Hitler namındaki kt d". Ye neticede bu yadide is· biyeli Niyazi Beyin hakemhgı ıle yapı- mecburiyetınde kaldıgını_ bıldırnuşt 
rünmüş ve peş.in~en bir hayli sürül.le- hi.icum müfrezeleri merkezlerinde w ~e ed

11
.'.,.k. ~ekli id·ırenin memleket lan macta Galatasaray takımı ~ok te- Bu telıcrafa nazaran Jlarramda yapı· 

· 1 k b·ırn b" k.. >an e eı" ' ~ t · ~ f rı su· Y
1
.P koştur< u tan sonra 

1 
r ır ·os- bircok azRlarm ikametg{d1Jarında t:ı- · · feFket 11eklinde tel'clli ettiğini miz ve müessir bir oyun oynamış n. lacak olan lstanbul - .. o ya ma. 

ke kapatmı~tı. Uyku H~fız nefes ncfe- hn;riyat icrn edilerek bir~ok :\'e~ıaik ntii :~~en "'~llahm kapılannı kut1aı tarik Takımı tertip eden Yusuf Ziya Der:-: ya düşınü~ elemektir. 
se kapıda hek?iyordu. 1

1 

nkat tuh f şey, a(leı·e odiln1istir ... . ld 1· . . l\lillivet gazetesinin şpor mqharrırını * * * 
• w , " • mın ı .. <noı. • . I b lıeklerken U"ku:-;u gelmıs. oracıga ~ı· . k f · . 

1 
k d .

1
• daha fa·,la. u""zmemek i"ın olaca< u • t• " . . ·z ,. ')"" k"" b .. kiı par a evrın (.. :. 1 i . d e 1 ğılrvermişti. 'fam dalacağı sırada şıd· 5()() ffil '70n 8Çl • u~ _un ugud~. t .,·r dl . r hn.fta Mehmet Nazi fi takıma koymuş· ZID rJD 4V 

h f d u .l • "Denı dft'ıde ne R\SI e )O • z· detle cam rnruldu ve a ız uyan ı. nıU Vasinf}'ton l? (A A) _ Hazine ne- ' ·· .. d. . . t h • t• u- tu Fakat ayni zamanda Yusuf ıya 
kk'th . 1 d "' o • - • • :Mektupların mun erıca ının e~e ı · d . J h l't• . ,,..~ 

va ı a_nenı? camı 'uru uyoı- u. znrcti erkanı hu seneki bütçe açığının ~unıive~inden rıkanlan mana ,.e m(•f- .Rey takımda Suphiye e yer \'ermaş- Jstanbtt DlU te 1 101 ora_, 
Hurşıt reıs: . :ıoo milyon dolara baliğ olması muh.te- · d . · ti. Yazılarından takımt yapan zata I 
- Uyku Baba, uyan, sabah oldu. <lı- mel olduğunu beyan etmektedirler. hum ~u u_ı. • bundan sonra Halit pek yakın olduğum hissini ,·eren ga- çağırı)•Or ar 

ye bağtnyordu. , • l\fuddeıu~umı , zeteci arkadaşınuz bu defa dn Galata- lzntir mıntakası futbol heyeti nisafl 
Haflz Ömer kalktı, minareden ima- 1\/f akdonald SffYOfllSi• Turhan Beyı~1 me~tupl~rını okumu~. saray takımında , uphi gibi oynatıla- . . . . mak ü:r.ere lstanbııl 

mm ~esselatü hayrı minennc\m,. diye • • maznunun ıfadesındekı _tenakuzlaıı ca"'ı eyyelce kendiHine haber Yerilnte· dn hır ıkı maç yap . . . 
sesi geliyordu. Olduğu yerde ~ridi. len Jnemnızn ettz izah etmi~, tekke]eri~t sed~_ındcn sonra ."' b". 'Uncu görüyor, muhtelitini İzmire da\•et etmektedll• 
Gitti, imamdan son defa af talep etti. J,ondra. 12 ( A. A.) - Avam kama- da taril)atla uğraştıgını gosteı-en mek~ mışBu,~;~)hir neYi atlatılmak değil mi- İstanbul mıntakası lzmirin bu kar· 
tmam iyi bir adamdı, bir haftn munta- rasında ı:;orulan bir suale cevap ,·er~n tlıplan zikrederek ~e~a kanunuımn 16·• d" .. , de. davetini biiyük bir memnuniyetle 
zaınan kalktığını dijşün~rck onu affet-, M. l\fokdonald. Filistin meselesi hııJ,. iincü mad.desi mucıbınce ceza~ınm ta-

11 
Mehmet Nazif te Suphi de dün u- k ~ 

1 
mıstır Yalnız lstanbul muhteli· 

ti. O gün Uyku Hafız, horozun yanına kında M. Weizmann'a yazmış olduğu yinini iıo;temistir. zun müddet takımda oynamamış olma .8?1 a " .f·. h" . ve oradaki j3• 
· · ·ı · t kt b h ı 1 · 1 b ''an d znunlar müdafa·t- . :.r tının masarı ı ra ıyeyı ~ytam telmıhen hır de )ılan ı .ne c • me u un usu ege mıs o an azı;,• Ilun an sonra ma · • • larına rağmen zararsız hır oyun gus- . f d heniiı 

tL Sabah, vakit gelince horoz ötii.} or, hs anlayışları izale etmeyi istihdaf .,~ - ela hıılunmuşlardır. Heyet ~ararıru er-ıtermislerdir. Galatasaray birinci <f<ıv· şe \'e ıbate _m~srafı etr~. ın a ., 
bitince yılan ıslık çalmıyn ba~lıypr, YI! lediğini \e hiçbir suretle siyasette im tesi güne Jmakınrştır. Halıt Turhan - (s

2 
_ 1) galibiyetle bitirmiş ikin- ~öri.i~iilmemıştır. Teferruata ait 018 1

• 1 b" ·· · t reyı t w •• ht" onQ pyandrrıyordu. tebeddül ,.t•kuuna del:11et etmemede ııtilddeiumuminin ta e ı uzerıne e,·. ci devrede ise büsbiitiln hftldm bir oy')n bu nokta üzerinde anıa.,ı acarı şup 
Artık bir aydan beri Uyku Hafızın lrnlundu~unu beyan etmiştir. kif edilmi.,.tir. O)' namış ve (:i} gol daha yapmı~tır. sizdir. ı~tanbul mıntakası da bu tenıa: 

minareden e~,..eıat verdiği. du)'ul.u)~~- G"ze[[er CezB'll[B Muluıke~e bittikt~n sonı:a. ~ivam- Vefa ile . Süley~a~iye :nasındaki tan sonra Istanbul muhtelitini ~ehl"i1111 
da. Hatta heıkes onu Hafız Ömeı dı)-e ll .'J ·' harp heyett şu kararr vermıştıı · mac Sedat ıtıza Benn ıdaresınde yapıl- t k . ndadır 

y • J 1 • '/ . • • · · C.'"I . . ze davet e me aızusu · . sagırmrya, lakabını unutnuya >aşa- gzttl er Abdülh•tkim t'fendı, naksı hareku- mı~tir Gerek Vefa, gerek ;,U eywanı) e ht litiJ11 H f Ö 
k ı ·· t· k ~ ' ~ . • :. · . 1 k ı . lzmir mıntakası Ankara mu e mıştr. a ız rn~r a şaman )•l ar en l\ sil a H (A. A.) _Fransa, Da- tile Hlfıkadar değildır. Hafız Hasa~1, ye sahaya eksık kadroJar a tı mı~ aı- . . , . t"r. AW 

l>ın% altndan guler~k: . l l~k~· ~.' . t n 'riirki-..·e Roman- \hmet Rasit. Laz l\lustara Efendilerın dır. Müsabakıt tamam<'n Vefanm ca11~1 de mayısta tzmıre da\et e.~·~ ı . t E "hl' d · ·~ d' d nımaı a, ı. unanıs a • J ' ı:. • • • A b' t i t' Netı b d t' k 1 1 ettıgmı lzmıt - Y 
1 

ış ner esın. ıyor u. B 1 ik· ·· ellil kıı·ıt kendi ·ine olan merbutı}etı dını ır mtr oyunu altında cereyan em ş ıı·. ·kara u ave ı · :ı m b 1 .... lı 11. d x ya Almanya Ye e c a guz \ • :s ' •
1 

. Şeytan u. :Sırasını e ı: ıyor u. \Jn· 11 1 . C . .· .. t ccı"hen v·•pnı-a butivettir. Abdülhakim Efendi tekktıle cede Vefa (1) e karşı (7) sayı ı e ga- bildirmi~tir. d - d d y h'" 1 1 çe en ezayıre mu eve < , • • • ·1 A • d 1 :. (~ .ı. AKALARI cel~ri ogru an ogruya ucuma ,a · . . ·d·. ' rin sedclinden ~onra tekkesını a~ık bı- lip g-elmiştir. Fenerbahçe ! e M o u GURER TALİM M ıS1ı.B 1 I' ö - t t"k .. · hııımışleı ıı. · A • trı . ,. ·• 
kan şey~n, la __ rz.. nıer~n e ı . uze~•.n· • , '/ rakmamıştıl'. Halit 'J'urhan Ye Şerefed arasındaki müsabaka sarı Ia~ıver ı eı e lstanbula getirilmesi nıevzuu hah•· 
de oldugunu gorunce sısteminı clcgış- N.l. ,, enzzelos l\71 eş- din Efendilerin mektuplan da dini daha ~Pten hafta füileynı .. nı.reye karşı 'V •• takmıtlll kaı-§ı çık"' 

• J •• t H l"k ·b· · h· ı t .J .• . · .. . k . . olan ı unan ı;ureş tlrdı, ve. HZ7',.'l a ı gı ı ım ,ı e mc- k d • merbutiyetten tevellut etmektedır. Ha- yaptıkları on uç gol rekoı unu n ma . . . diiP 
ği münasip gördü. J11e (e lf lit Efendinin yazdığı mektup deni lan i~ht ;yi bir lntkfi.n vernıtştiı-. J!'e· 11lacıık rakıpe hazır ~lmasr ıçm ar 

Filhakik:ı, iblisin kendini al'tık rn- Atina, 12 (A. A.) - J\o~. Ve~izelos.nı~ hazıra ait değildir. bi~aenaley~ berae~- ner t"aklbinin kalesine ilk devr~~e .7 Jst_:ınbul ~üreş heyetı tarafından Jöl 
hat brraktıgııu zanneden Hafız Omer. hafif bir yarım felce ugrndıgr l\aben )erine maznun Hüseyın Fehmı Efendı- ikint"i deHede de 9 sıı.yt yapınak uzeıe yoglundakı Halk Fırkas1 salonunda 
emniyetle uyumağa lıa~ladığı ili\ aks~· sureti kat'iyede tekzip edilmektedir. nin '27 ramazan :U7 tarihli Hn an Hil· cem'an yekun tam (16) nclet gol atnıı~- demli güreşçiler arasında talim müı:ıı 
mm sabahı uyanamadı. Sabah olmn:;-, )f. 'yenizelos, duçar olduğu grip hasta- mi Efendiye yazdığı mektup miinderi. 11111nı"ıı~~ııııııaıııııııınnıtıut1111u:ımııııııııllll!HllHnH1l!l!UAIHI~ 111!11111111111111111111 bakaları yapılmıştır. zaten epey 1,.~· 
horoz ötmü:j, yılan ıshk.çalnuş. bu gıı. lığından tamamen kurtulmu~ olup nP- <·atı. tarikata teşvik mahiyetinde oldu- sevineceklerdir. Ya~asın adalet! .. de- d 

1 
i tazaman çalrsan giı· 

. k b"t . t" F 1 t liafız Ömeı· . . f ' d . 1 w 1 . l ,.,. ı· . man an ıer mun ':> I; 
rap onser ı mı:; ı. u rn · kahct den-fstnı say ıye e gecırece \ ğundan lıir sene agır 1apıs e '» ıra dı. . . .· . karsda malarda unı • 
horlamakta devam ediyordu. Hafız Ö· ve avdetine kadar kendisine hariciye ·ığır cezavi nakti ile cezalandrrılmasma iDAM FIRAR1S1 ıeşçılennuz bu •. " ş . 
mer düşündü, ve bu sefer garip Lıir a· nazırı vekalet edecektir. ~-e Halit ·Turhaıı Eft'ndinin mckteplt>ı· lzmir, l2 _İdam firaı-h;i Hüseynin \erici bir varlık göstenniJlerdır. 
Jet icat etti. hakkmdaki haleti ruhiyesinin maarif bir cohan tal'afından görüldüğü söy- ~------.....-....... --.,._.-:--

Her akşam, yatmadan e,vel, yatağın Tayyare hücumlarına yekflletine hildirmsine müttelilrnn im· lenm.ektedir. Çoban kendisini Yaman· Matbaamıza gelen eıer!~: 
üstüne, ayaklarının hizasına ağır J>ir karşı rar ,·erildi. lar dağırıda karakol yayhi.sında gör· KARLI DAGDAN SES 

11 kalas asıyordu. Sabahleyin horoz ötüp, Bir miiddettenheri hiiyiik bir ra.~. 'JIAIILlYE EDiLDi müstür. Hüseyin don ,.e gömlekle dola- A)·etullah Cevdet Deyin 9ilr ınec~ 
YJ]an ıslık calıp ta Hafız U) kudan fiyetıe çalı ·an İngiliz miihendi ·len tzmir. ı~~ - ikinci gurnpa mensup sıyormus. Hüseyin ~iddctle arnnmıı.lc- usıdır, son günlerde intlfRr etmişti'' 
uyanmaz.s::ı, bo~anan zemher~k ka~asın tayyare hiicumlatına l\ar~ı kol'Unmn :L· ute\ kuflardan Emiralem istasyon nıe- " 

1 
. · · Edebivat karilerine tavııiye ederiz. 

ipini çekiyor ve kalas Hnfız Öınerın a- Jetini kt>şfe mm·affak olnıutillll'dıı Bu munı İrfan Efendi tahliye edildi. tat 11 • ' • 

yaldanna düşüyor, onu can acısınclan nlct dctkikada rirmi he~ defa ntej et· BALil\ESlRDJ<;~ <:ELE. ' LER 
sıçratarak uya:ıclmyordu. meı-te ve mermileri S kilometre iı'tıfoa , 

1 
k .· .

1 
I 

· ' . . J\lenemen J ,1 - Ba ı e~ıı < en ge tn· Zavallı Hafız, kar. kerreler :sabah e- çıkarmaktadır. Mermilenn heclrfe ı~a- I r 'I • ·n ·d · . Menemenden 

zamna topallıyarak gitti, lıetlerini temin kin 1.ıu alete bir d'! elek ler mel rn clegı 1 ~11 '.'· ı "ld' ·ı 
1
• ·ıı·ı· Gay""t eyi cinsten kardif blok ve EreaJi blok maden k6aı0r . . .. cıkmnmaları ,en< ı erme Jı ırı m :-.. . ... • 

Fakat bir müddet :sonra L~l u Ha- tı-ik cihazı ilave ~~i~mistı_1:· b"'i~n ~u~- ABD'CLHAl\lM E:FENPt (erinden yirmi beıer tonluk bir parb vardır. Nakliye mUıteriye 
fr~ gene kalkamaz olmustu. lcrde yapılan tfcnı e e~· mus e ne ıc ._ . ., .. .· •'f d" ait olmak üzere kardifin tonu 28 Eregv lini 19 liradır. . 

Kalas düsmeden ewel acalm •a)ri ler vermis ye harbiye nezareti E'rl;,ınıııı İzmır, l·• - .ı.\lıd ~ılhal\ım. il en ı 

ihtiyari ayaklarını rnı çeldyor<lu, yol\· memnun bırakmıştır. . lstan~uı:' tuırel~_ct dtı. Han~ _ıs t~8?'on. Galata kalafat yerinde istopçiler şehit Mehmetpaı mahalle•• 
:sa ayakları nasır bağlamı~tı da duy. Alet hakkındaki büliin malUmııc g-ız ela: Yenıden dm1) ~ya ~e-lmış ~ıb.1 ~l~ 17 numaralı HAMZA kömür rlenosuna müracaat. ,,,.,,,,, 
maz mı olmuştu? burasını bizzat Ha- li tutulmal\tadır, ldum, çocuklarım kım bılır ne kad.u ------·----

Satılık maden köınürü 
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ehir meclisinde ' mektedir. . . ı • 
Maamafih Muhıttın Bey gerek Bayram Hediyesi 

' . -' . , . ' :~ . : .... - , . .":r+:, ' . - -, 

[Uıt tarafı birinci ıagıfafla] sıhhiye eocUınenioin, ierek Ra· 

tır. Bugünkü içtimada hesabı na Sani Yaver H. ın teklifleri 
kat'i tetkikine geçilmeden eveJ hakkında vereceği cevabın ma· 
belediye reisi Muhittin Bey gc- hiyetini ıoran bir mubarririmize: 
ç~n. içtimalarda noktai nazarını _ Bir gün daha sabrediniz, 
bıldırmek üzere makama havale bunu mecliste a;reneceksinizf 
edilen iki mesele hakkında iza· Demiftir. 
hat verecektir. 

Bunlardan biri sıhhiye encü
nıeninin bir teklifidir EncOmen 
lıtanbulun sıhhi ihtiyaçlarının bü
yilkJUj1inc ve müstaceliyetine 
iıaret ederek bu işleri konutmak 
Uzere bütçe ve daimi encilmen 
ualannın da iştirakile bir muh
telit encümen teıkilini istemekte 
idi. Belediye reisi Beyin bu me· 
ıeleleri konuşmak üzere bir muh· 
telit encümen teşkiline taraftar 
olmakla beraber bütçe encDıneni 
azaıının bu ufatlannden dolayı 
h6yle bir encUmene iıtirakleri 
muvafık olmadığı, onlann her 
yerde yalnız malt muvazen-: en· 
dişeaile mütehassis olmaları Ye 
batka tesirler albnda kalmama· 
lan lizım geldiği mUtaleaıında 
bulunacağı zannedilmektedir. 

Bu itibarla Muhiddin Beyin 
Sıhhiye onctlme11iain noktai na
ıanna uypn olmayan izahabnın 
mecliste milnakaıayı mucip ola
cajı tahmin edilmektedir. 

Seyrisef ain 
Merkez ıcanrım: Galata Köprü başı 
B. ~362 ::iube ııcantuı Sirkecide 

:\JühürdAr z:ıdchanı lst. 2740 

izıir s~rat ıostası 
(CÜMHURIYET) Vapuru 15 

Şubat puar 14,30 da 
Galata rıhbmından kalkarak 
lmıire gidecek Ye lzmirden 

sa 11 g0nll 14,30da kalkarak 

Çarşamba sabahı ıeJecektir. 

Pire -istenderiw postası 
(izmir) v a$:b.t 

17 
S B l ı iôd! 

Galata rıhtımından kalkarak 
çar1amba sabahı lzmire 
perıembe sabahı .,.ueye 
cumartesi sabahı lskende .. 
riyeye varacakbr. lskenderiye• 
den pazartesi lS te kalkacak 
çarpmba Pireye de uğnyarak 
perıembe lstanbula gelecektir. 

f ZA YILER f • 

iyi 

KUMBARA Bir 
Çocuf1unuzu 

Alarak 
Sevindiriniz 

[ • 
JŞ Bankası T'iJrkiye ] 

• 

Makama ba•ale edilen mese
lelerden biri de azadan Rana 
Sani Ya ver Hanımm bir takriri 
idi. Rana H. nikih memurlanna 
Mkimlerin elbiseleri ıibi hey
laetU bir kıyafet kabulOnll Ye 

bu memurlar için birer yüksek 
ldıno yapbrılmasmı teklif etmiş
ti. Jatanbul belediyesi hududu 
dahilindeki nikah memurlarını 
kıyafet itibarile Tilrkiyenin diğer 
memleketlerindeki nikib me
ıaarlarmclan ayırmak muvafık 

"1307" Doğumluyum. lstiklil 
harbını miiteakip «Miidümfö> as· 
kerlik şubesinden aldığım terhis 
tezkeremi zayi ettim. Y eniıiai 
alacağımdan eskisinin hükmü ol· 
madıj'ı ilin o4ıour. 

Bu akşam ~at 21. 30 da 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
SAMARDJl YUNAN OPERET 

lstanbul ithalat gümrüğü mü~ 

Pendikte 'Tütün. l L ,, Pendik depo 
sunda: Duzceh Lemaf o~u Hasın 

Doktor 

Hafız Cenıal 

TRUPUNUN en büyük munffakiycti 
olan CHRlSTlN A Yarınki pazar günü 

birinci matine saat 14. 30 da POS PER· 
NUNE t PANDRBJIBNES llrinei ııta· 
tine saat 18 de t DEMONlSMENI ak· 
pm snvare saat 11. 30 da MASCOTlT· 
SA pek yakında: MADAME DE THE· 
BE 

dirliğinden: 
Anbarda mevcut bot mukavva kutu1ar parçalandıktan sonra 

çıkanlmak ve kAffei maaarif müşteriye ait olmak üzere 20 san· 
timde talibi uhdesinde olduğundan fazla fiyatla taliplerin 14-2-931 
Cumarteai gDnO lıtanbul ithalat gümrüğü müdüriyeti şahı ko
milyonuna mliracaatlan ilin olunur. 

"lr;..tıfa gibi bUttln TDrkiye da· 
&ilindeki nikAh memurlarına da 
ruml ve emumi bir kıyafet ka
balll DahUiye ve Adliye veki
letlerine ait bir İf olduğundan 

RauH.m teklifineşimdiliklstan- Cumadan maada her,aa öi- Bugün aat 18 ~e ·F;ANSIZ TIYAT- Istanbul ı·thaıa· t cıu1" m 
balda bir tatbik sahası hazırlan· ~:!~:ı~:n~~v::•ytoı~!!6!1~enlu•: CRLOASUUN

0
EDAFAm:!!EuRr EFıtaanra11fzındeadnibi ~11:/ •• ~ •• •• •• ., .., ,, 6 

=~ı::.:k~~~::n•~:~:di~!: maralı hususi kabinesinde ha.. konferans .. :.:.klir. Menuu: cıi'M 1 rü iJü MÜ dür ı il 1'1Un den· 
Hanıma vereceği cevabın da bu talarmı kabul eder. MENT UN JtO.MANCIER ECRl1' f' " • 
au dahilinde olacağı zannedil- lıtanbul: Tel. 2398 SES ROMANS Dikkat: Umum tale· 181 kilo ince kamış 

be efendilere kartları ibraz edince % 31 adet Bot demir fıçı 
.................................... ·••IJt• ................. , ........... 40 tenzilat icra edilecekktlr. Balada muharrer iki kalem eşya lstanbul ithalat GümrUğll t Fenni gözlükçü t - Sahf komisyonu tarafından 14-1-931 tarihinde bilmüıayede satı-

• S· Sureyv a • 111. M. v~o!:"~.:..::. Komi•·' ,;,•cağı ilin olunur. • -· 

t F S S • · j Muhabere alayları için iki adet tor· HER NEVi OYUN 
1 ' • • .... : ... ~ , .. t.;: .. /'!,........ . 

. oto • iireyy Cl ., na tezgahı 15 ı;;ubat 931 pazar gün O sa· 

ıinl •e kataJofa heyetimizde g8rmeltri A " ı 
ticarethanesi t hkla alınacaktır. Taliplerin şartname· 

ZE lstanbul, iş Bankası arkasında l\o. 22 •at 14 te Fındıkhda heyetimizde pazar· KAGIDI BULUNUR 
t
. PVNKTAL her veırden ucuz I ve ihale saatinden e\•el teminatlarile 

1 ı hazır bu1unınaJarr • 1 
............................................................................. ...... * . *. ~ . 

, 

9 şubat 931 de ıkı bın kılo naftaline 

l Defterdarlık ilanları Terilen fiatJar haddi İtidalde gör81me-

•ı.. •• ;..;.;.;1111------~~~-~-----.. diğinden paıarJıfı 15 şubat 931 puar günü saat 14 .. 'JO da yapılmak üzere ta• 

fsfaObUI defferdarlıeınd8D : lik edilmiştir. Daha aşafı fiatla ver· 

1 300 
mek istiyenlerin ~artnamesini Fındıklı· 

Sinop Rusumot idaresi an lıarııu a mevcut .~ tou * * • 
Levemarin ınndeıı köıniirii yüzer lOll olaı·ak nç parça Hava kıtaatı için on bir kalem mal· 

1 t T ı · 1 • zeme aleni ınünakasaya konmuştur. 
mezat kaimesile miiz<qedeye konu mu~ ur. a ıp tırrn ihalesi 222931 pazar günü saat 14 te 

beher parti jc. iu .~ liz olllZtll' lir~lık pe.~· :~kçnlarım mlis- Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
ll sanl on I l Taliplerin yirmi kuruşluk put muka. 

tashaben J5 - şubat - H:n Pazar ~U~l '. ~Jeş e bilinde şartname almak ,.e numarala-

mahaJJiııe ve fazla tafsil:\l alnıt?k ıstı~enler •il ı~tanbul rrnr görmek üzere her gün \'e ihale sa
atinden evvel teminatlariJe heyetimiz. 

Defterdarlığına nıliracaatları. de hazır bulunmaları. 
* • * 

Istanbul gümrükleri 
baş müdüriügünd~n=. 

G 
" k yı alenıye suretile 

Omrllkler için 23-2-931 tarihinde muna asa t k. 
...,_ . ._ h ı· ' · bu bap a ı ıera· 
wwmati• auu terazi ahnacaiından ta ıp enn d• tt k it · •ı.ıı h d t 011 vr e evra ı e ıtti1a usuliJe beraber yevmi mezkur a saa .. .., __ 
il . . . k . ona muracaıuua. 
ıımeyı milstashiben baş müdürlüktekı ooııay 

Niğdedeki krtaatın ihtiyacı i~in Jil· 
zumu olan ekmek kapalı zarfla müna-

kasaya konmuftur. ihalesi 313,ıtal ealı 
günü saat 15 te Nifdede askeri satut 
alma komisyoRunda yapılacaktır. Ta· 
liplerin tartDamnini almak ve milna· 
kasaya iştirak etmek üzere teminatı 
muvakkatelerile teklifnamelerfni ihale 
saatinden en·el mezk(lr komiaJona 

vermeleri. 

!aşra siparişleri kabul edilir 
foptan ve perakende satıJ . 
D \

. ıı. 

. eposu eı11post,~Hf' kar~ısında-

kı caddede ~o. ·)o 1"el(>·r''l 1 d . 
- ' · c a resı 

Depo Ista ıı hu 1. Tt• 1 f' lo rı: Jst anlı u 162 

• 
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1 Devlet demlryolları 116nıarı 

Devlet denıir yol/arz umumi idaresinden: 
Ramazan bayramı münasebetile 14 - 15 Şubat gece yarısından 

baılıyarak 24-25-931 gece yarısında hitmam bulmak üzere mün
hasıran Haydarpaşa · Ankara, Ankara - Sivas, Eskişehir • Konya -
Adana, Adana-Mersin, Arifiye-Adapazan ve Kütahya·Değirmisaz 
kısımlarında yalnız (Anadolu lüks ekspresi ve Banliyö katarları) 
müstesna olmak üzere adi yolcu katarlarile seyahat edecek yol· 
culara ( on gün müddetle ) yüzde 30 ve yalnız Haydarpaşa ve 
Ankara arasında işleyen 9-143 ve 10 -142 numaralı muhtelit ka
tarlara binecek yolculara yüzde 40 tenzilli tarife tatbik edile
cektir Bu bapta fazla tafsil at almak isti yenlerin istasyonlarımıza 
milracaat eylemeleri rica ve ilan olunur. 

4 • • 

Ulukışla ile boğaz köprü arasında bulunacak olan poz bölü· 
ğünüp altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla müoaka-
1811 4 mart 93 l çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet 
demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Mnnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlerını aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankara 
Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Devlet demiryollarz ve limanları umumi 

idaresinden: 
Cuma günleri Haydarpaıadan hareket eden 4 -204 - 604 Nu. lı 

Katarlara ve pazaatesi günleri Halepten hareket eden 603-203-3 
Nu. lı katarlara ilave edilmekte olan yataklı vagon ve yemek1i 
furıonun 6-2-931 tarihinden itibaren kaldmldığı muhterem aha
liye ilin olunur. 

E§§~-~-§§§~-·~~~=~~-~=--~"® 
-------

Çocuklarınıza 
Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

Hediye ediniz. 
Bankada Açtıracağınız Hesap Cocuğunu~un 

istikbalini Temin Eder. 

Ziraat Bankası 
1 Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

1 1 
1 Iktısadın, Refahın Başlangıcı 

1 ÇOCUKLARIN OYUNCAGIDIR lll 

IstanbullıhalAt gü~rüğü ~ü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
dürlüğünden: 

Markası Numara Kilo Cinıi eşya 
Adres 1428/30 178 Matbu kitap 
J.W. Bili 42 Nebati klisbe 
Bili 

" 
48 Kalorifer radyotoru 

24-25 869/870 7,250 Şam baklavası 
Bili Bill 6 Portakal reçeli 
H.T. 

" 
49 Köhne eıyayı zatiye 

Bili .. 0,700 ipek kaplı cep aynası 
C.M 41981/1 506 Tahta karyola aksamı 
946 5041 
943 5044 26,050 ipek mensucat 
948 5046 
320 238 
324 242 31,650 ipek şerit 
185 151 
189 155 43,990 ipek şerit 
Muhtelif Muhtelif 26,100 ipek mensucat 

,, ,, 7 ,400 ipekli pamuk mensucat 

Hafız 48 77 Galvanizli çivi 

A.C 1164 57,600 ipek mensucat 
,, ,, 21 ,, pamuklu mensucat 

Muhtelif Muhtelif 53,870 Tırnak cılisı 
Bili Bili 945 Çam tahtası 

,, 11 376 Demir travers 
,, ,, 20 Fotoğraf camı 

T:T.V.L Muhtelif 113 Adi ağaçtan elbise as\nsı 
H.L Bila 160 Fıçıda sirke 
Balida muharrer 21 kalem eşya lstanbul ithalat gümrüğü 

müdüriyeti satış komisyonu tarafından transit olarak bilmüıa
yede sahlacağı ilan olunur. 

Merkezi Umuınisinden: . r:V AK 1 T ın~Hilaliahnıer 
9Küçük ilanları il A h. · l · · 
• ••Her.na oe•rolun~r .. _ an sa ıp erının nazarı 

•••••••••Tarife••••••••. 

~ ! oe:a'•k '"~"' ;: ~ dikkatine 
•• • • • ., • " 65 : 
: 4 • • 75 : 
: ihtiyaç kalmavın- : 
• cava kad11r ( azamt 100 ! : 1 O defa) il&n edil- • . 
: mek üzere mahlu : 
• • 
: Aboneleriınlzin her üç ayh~ için : 
: bir defan meccanen'. : 
: ' satırı ıeçca llAalarıa fazla ~atın ! 
• için ~ er kuruş zammolunur • 
\ •••••••••••••••••••••••• !_ 
Fransızcaya aşina -Ve Türkce, 

Ramazan bayramında çıkacak Hilaliahmer gazetesine ilin 

vermek istiyenlerin Ankara caddesinde Istanbul ilinat oda-
•ma müracaat eylemeleri. 

Son iki sahifede santimi 30, sondan bir veya iki sahifede 

santimi 40 kuruştur. Üç, dört renkli ilanlar için ayrıca ücret 

takarrür ettirilir. 

Pazarlıkla iç çamaşırı müba-
Fransııca daktilo bilir bir Hanıma ihti~ aç ya a S 1: 
·\'ardır. G:ılata Alcksiyadi han No. 8·8 

Beyoğlu Halk fırkan merkezi 
yanında- 24 No. lu aparumanda su 
e Iektrik hava gazını had bir daire kir 
lıktır. Kapıcıya müracaat. (5) ---

Satıf memuru istiyoruz - Jşinzi 
olmadığı zamanlarda yapacağınız satışı 

göre ayda 90 liradan fazla kazanabilir-
siniz, 9. 12 arasında müracaat. (7) 

lstanbul dördüncü ''akıfhan içinde 
l ·nion Kol 

Ali deniz Ticaret mektebi Müdürlüğünden: 

Yedi kalem iç çamaşırı ve saire 15-2-931 tarihine müsadif 
Pazar günü 1aat 14 te pazarlıkla mübayaa edilecektır. Taliplerin 

şartname ve nümunelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde 
kain mektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin Istanbul IUısadi 
Müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecelderi teminatı muvak .. 

l<ate makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezkurda mektepte 

müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaa 1 '"'· 

'1!, 1n.__..~,...__..._...-.ttı!!,11111ıı1Mın!llllllııııt1lllftlllilnmlililnlllıı•ıııınıım1th1111111ıın •ıınııı 1tn ııımıı ııunuı ııın 11111 111 ınımıı l" n ı•ıilf.Hlliıft ıııııı.ınn f, 111JJX'ııu ınmııııüliiuiiımtıiilllu:111ııııuı ııııımıııın:iiiiıuııını ııımınn ıııınıı111Ptıııııııı1mımııun11tm.ı11nıı11111111uıııııuı11ııuıuım1tııq111uııııı uınuııın 1ıııınmı ı ıı ııııı ııı uııı. ı ııı l'ıi 1111 1t1 111 ı .ııı :ııuuııııı. ıuı ıııı 

1 ' ) Krem Kolonya 
~ 

lstanbul Belediyesi ilanları ) Diş macunu 
5! 

Pertev Müstahztıl1rat11 
ABRIKA I Tırnak cilaları 

lstanbul Belediyesinden: Tophanede Topçub2şı Mehmet ağa ) Ruj 
mektebi kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Ta- ·ii 

Jiplerin şartnameyi görmek için h~rgUn levazım müdürlüğüne i j Südo·ro·no 
müzayedeye girmek için 9 lira muvakkat teminat akçalarile i i 
beraber ihale günü olan 15-2-931 pazar günü saat 15 şe kadar j 11 Podra 
Encümeni daimiye müracaatları. ,.' ~ 

--------------------------- . ~ Briyantin 
lstanbul Belediyesinden : Beyoğlunda Aynahçeşmede kain : ' 

Memleketin en esl<i ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Emin camii mektebi binası bir sene müddetle kiraya verihrek li K• • K b t • 
üzere açık müzayedeye konoıuştur. Taliplerin ş ırtnameyi gör· f"' lillll.. ar Ona. Ve Sair 
mek için bergün ıevazım müdürlüğüne müracaatlar• müzayedeye JI Herzevki temin ve tatmin 
girmek için de ihale günü olan 15 2-931 pazar günü saat 15 e 

devai 

kadar 10 lira teminat akçelerile Encümeni daimiye müracaatlan. 
Cllr.lllllm&lZE~~~~~~ ... 

Grip, ezle ve Bronşite l(aırşm : 
E C Z A N E DE B U L U N U R 

LOS}On 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

OL 

Mes'ul Müdür Refik Ahmet 


