
Müşkilleriniz varsa ... 
Bir mektupla V AKIT'a ya

z,~ız. V AKIT'ın avukatı sizin 
_?ıuıkilJerinizi halledecektir ... 

z. mı 
....----

Yarınki 
Sayımız: 
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Sayısı .-) KUl'Uf 

_I 4 ilncO Yd No. 4716 ldar1: telefonu: 

Gazi Hz. seyahatlerinin neticesini tesbit edjyor 

" Türk dili • • 
ıçın " 

Divanı harp 
Bazı mrznunıaı m men'i muhı· 

kemelerine karır verildi 

Verem aşısı meselesi 
Sadri Maksudi bey büyük bir tetebbu 

eseri neıretti 

Gazimizin büyük sözleri 
Profeaör Sadri Makıudi Bey 

"Türk dili için " adile bir kitap 
Jaııp bastırdı. Müellif bu kita· 
a,ında yazı dilimiz üzerindeki 

inkipfında baılıca müessirdir. 
TOrk dili, dillerin en zenginle
rindendir; yeter ki bu dil ftöUrla 

itlenıin. 
Ülkes:ni, yük-

d&tOnceleri top· 
layor. Dört bü
J&ik bölüğe ay
tdan uer hu 
no~tadan oku· 
)U;> tablil edıl· 

lniye değer. Biz 
hlitün kitabın 
bet larafma Ga· 
•i ~ z. n n el ya· 
tduile konan bir 
llJu~a 'eayı ve ki· 
tabın fOD söz e
rinden baıı'arsnı 
pıetcmize alı· 
r.oruı: 

:ı.. rr. ,,,~ sek istiklltini 

Gazim•zin aıutalealan 
0 M Ui h;• ile dil arasındaki 

L;; ç~k ~ uvvetlidir. l>ilın milli 
•e &inp olması mitil hiss'n 

blc 

korumasını bilen 
Türk milleti, di
lıni de yabancı 

diller boyundu
ruğundan kurtar
maldır.,, 

SaC:ri Mak ıudi 
B. in kıtabından 

"Ôz türkçe bir 
medeniyet dili 
yaratmak gerek· 
liği hakkındaki 
bu düşüncelerimi 
yazmağa beni 

sev1 eden başlıca amil ta genç· 
liğimde ruhumda doğmuı bir 
korkudur. Bu da Türk ırkının 

(.'\it tarafı 2 ıncı a\"ıfada) 

Neler yiyoruz? 
Belediye ıubeleıine dün 
yeni bir emir gönderildi 

Makarn41 boyamammn 
•nn ne imlf, nihayet 

Menemen, 34 - Örfi Divanı ~ok tor,. Fuat Sabit B. Mehmet Ki.mil, Netet 
harp karar hikimliği Kumkapı Omer, Akil B.lerle T.Salim Pş.ya cevap veriyor 
Niıanca mahallesinden Rüştil, 
Konyadan ldriı Haydar, ecza- A • b cı Oı~an Nuri, lımirden Rizeli ŞJOJD teSJrİ müs ettir 
Hacı Ömer, lstanbut Avasofya im ld • A .. . l Alman doktorlarından profesör 
mı aHı f H~· ~ap :a~~ı ım~· Fridman tarafından • uefre keşfedüen 

k ~ 11 • v ıe_yın, eşı tat e • verem aşısı hakkında Tiirk tıp cemigt>· 
n:ıe çı Ahaga ımamı Hafız Nu· ti içtimaında münakaşalar olduğunu "= ~ozyatağı ımamı Nuri efen· ve münakaşaya Fuat Sabit B. illmindt 
dderın men'i muhakemelerine bir doktorumuzun bu aşıyı 30 kadar 
karar vermiıtir. haataya tatbik ederek faydalı netice/et 

( Menemen divanı harbine ait aldığına dair verdiği izahatın •ebebi-
yazılar 4 üncü sayıl amızdadır.) yet verdiğini gazmış ve tıp cilemindt 

çok mühim bir altika uyandıran bu mc 
~~~~~~~~~~~~~1 aele üzerinde muhtelif doktorlarunızıı. 

mütalealarırıı nakletmiştir. Bu gün 
de doktor Fuat Sabit Reyin bu müta 
lealara karşı çok dikkate değer cevabı 
nı derce baflıyorız: 

Gazi Hz. 
Martın birinci 
günü Ankarada 

bulunacaklar 

Muhterem gazetenizin tıbbi mesele-
1 ıere gösterdiği alakadan dolayı bir he

! ikim sıfatlle teşekkür ederim. 
Bu mesele bir damla suda fırtlna 

oldu. Ben Türk 1'ıp Cemiyetinde Frfd
man aşı"ı ile tedavi ettiğim vak'ala

Ankara 24, (Telefon) - Ga- rımdan bir kaçını takdim etmiş ve aley 
zi Hz. Konyadan henüz hare· hinde çok bulunulan bu meselede me• 
ket etmemişlerdir. Martın ilk Jektaşlarınun nazarı dikkatlerini cel- Doktor Fuat S.l»lt B. 
gününde burada bulunmaları betmek istemiştim. tım yazılan .,ekllde olma•lftlr. ~ 
muhtemeldir. Konyada konya· Mesele hakkında şu noktayı tashih yetin ualan hekim oldaldan için Pdıll 
I I etmekliğine müsaadenizi rica edece- man •tııının m~Uni ve tartld,ll ~ 
ı ar tarafından vaktile hediye ğim: bil bilirler. O llahatım, •aetled.., 

edilen bir.ada tetkik seyahat· Türk 1' p C i t' d k' be 
lerinin neticelerini tcıbitle -~ - em~~~~- yana- - ' [L6lf en sayıfıyı .çe~lj=ı] 
mqguldürler. Bun• nazaran l\1es'ul müd~rümüze \ ı llıret .W- =: 
baliskiran Aqkar•Y• avdetle· teca vuz • 
rinde ıeyaba•f-· J..a ait lu"met· _ u __ • 1 "d" .. .. te .. .. ı 1 y enı bin~lar ve il t ,. c;a.- r -~ u mu urumuu cavuıu, yazı aıı 

Ji latib•la11a111 teıbiti tama..,. M. ıı:tem Bf. !lakkında adli~ Jte"lz ıneHl•ıi 
lanmıt olacağı, gerek hiik6- ...... J>lr muamele yapılmamqtır. A'.i
met ve gerek H. F. tetkilAt Jiye doktoru, verditi raporda beş etin 

h t
. f d d l · sonra tekrar muayeneye lüzum &'ÖSter-

eye ı tara ın an erba istı· 
fade edilebileceği anlatılmak· miçtir. Gözdeki ceriha, beş günde iyi· 

Rilstemiye vapuru faciası kur- Belediye. yiyecek maddelere tadır. leşirse, tahkikatın devamı, şahıl dava 

Al

. Ef d istidası verilmesine bafhdır. Beş gün 

banJanndan kamarot ı • e yenmiyecek ıeyler kantbranlar hakkında ~~ni· l'6!i!i!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!il!i!!!!!l'lreçince tekrar bir muayene yapılacak 

Butiaaması lizımpldlil 
halde ·vapurda doktor 
bulunmadığı g6rillclfl bu da 6jrenilclil 

.evvelki ıece 

fzmir mem:eket 
haatabanesinde 
Yefat etmiıtir. 

Bu ·~' ct:c &.en· 
Jerin adedi üçe 
ltalij olmuıtur. 
lımirdeo gelen 

'-berter hasta
laanede bulunan 
tliter mOrette· 
l>abn da tehli· 
keli vaziyette Tr.\'fık Salim Pata 

Plduldannı bil-
tlirmektedir. Vapurun diğer mD
r~ttebatandan baıılarile üçilocil 
kaptiın Ali Ef. ıehrimiıde teda· 

9İ edilmek Dzre evlerine gönde· 
rilmiflerdir, Bunlardan ikisi ebb· 
ba oduı reisi doktor Tevfik 
Salim Pap tarafından muayene 
ediJmiı ve (Dank) tethisi kon· 
muıtur. Bu suretle esrarıeogiz 
haatabtın mahiyeti tenevvür et· 
•it bulunmaktadır. 

TevUk Salim ~ata diln bir 
lbabarririmize fU tıahatı ver
IDİftir: 

- •Muayene ettiğim tayfa
lardaki Araz dank teıhiıini gös· 
termiıtir. Bunlar ağlebi ihtimal 
hutalıiı Rocostan almışlardır. 
Dankm teaİJ'i ani ve geç olabi
lccejinden kaptanın aandalyada 
otururken vefat etmesi de l•
biidir• 

Sari baıtabkl~ mUtebaasııı 
(Alt taralı 3 üncü ıayıf ada) 

ve vaziyete göre takibat kanuni sey-

. den ııkı tedbir- Şeyh Said111 oğlu lini takip edecektir. Zabıta, bu huıus-
ler almak lllzu· Ankara, 24 (Telefon) - Şeyh taki tahkikatını ikmal etmiştir. 
munu son tef· Saidin oğ.u Sıllhettinin mllda- Mes'ul müdürümüze karşı yapılan 
tifler neticeain· faaıı buıOn ajır cezada yapıldı. tecavüz üzerine gerek gazetemi· 
de anlemıı ve Karar verilmek lizerere muhake- ze gerek kendisine telefonla teessür iz· 
blltOn belediye me talik edildi. har edilerek gösterilen alakadan dolaı 
aubelerine din beyanı te~kkür eyleriz. 

Kır al Fuat mU.tacel bir e
mir g6ndermİf• 
tir. 

Bu emirde kl
nunuevel zarfın
da tahlil edil-

:'\e~ct Osman Sn 

mek liıere kimyabaneye g6nde
rilen gıda maddelerinden helva 
makarna, ıirke, tira, fırancalahk 
un, zeytin yağlarının yarı yanya 
karııık ve yenemiyecek derece
de olduğu tetkikat neticeainden 
anlaııldığı, balkın aıbbatile oyna
yanlar hakkında tiddetli takibat 
yapılmak Ozere 111k sık teftitler 
apılınaıı bildirilmittir. 

y Belediye sıhhiye mOdilrü Ne,
d Osman B. dOn bu meaele 

h 
kkında gazetemize şunlan 

a . 
söyle111i1tır: . . . 

_ Belediye ııbbıyesanın ve tube-
• 

8 
takları sıkı kontrollara 

Jerın Y Pb. rok bakkaUar ve me
ğmen ıry ra d i e satanlar halkın 

vadı • ~'ti a ~tarı olan nıaddelere 
zarur~ ıh Y yler karıştırmak· 
yenmıyıce~e!:ıa sirkeyi sirke 
tadırlar. maktadırlar. Ozum 
ruhu ile yap lazım gelen 
suyundan olması boya ile ka .. 
şiralar şekerle vev 1 r acı ve su· 
rışıktır. Zeytin r~g ~ahluttur. 
sam, ~amuk ya~ı ~. 10,p1ada) 

(Alt taralı 3 uncU 

Aylık 
ili vemiz .. 

( Yarın takdim edilecrlc f 

içindeki yazılar: 

Nedim aa.d 6lmflttfl? 
&ngo alla 1a1Wn 

Ecnebi mektepleri 
S.drl Eiem 

Toplu lğne 

Aym tiyatro hareketleri 
R. R. 

Musiki hareketleri 
Mahmut R1Jğıp 

Sinema, Resim ••• 
fa. 

Aym edebi hareketJeri 
Fikret Ad•l 
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Türkiyeyi z.~areti hak· 
kında bire mare )'Ok 

Ankara, 24 (Telefon) - Kıral 
Fuadın ve Bulgar hariciye Nazı
rının TOrkiyeyı ziyaretleri hak
kındaki haberleri, salibiyettar 
bir ıattan tahkik ettim. Bana 
dedi ki: 

- Kıral Fuadın Türkiyeyi 
ziyareti hakkında en küçOkbir 
emmare bile yotur. Bu ziyarete 
ihtimal vermiyorum. MöıyiS Bu
rofon ziyaretinden de haberdar 
deiilim. 

Başvekilimiz ve Hariciye Ve· 
kilimizin Atine ve Roma seya
hatleri gilnU henUz takarrilr et-

memiştir. Seyyahatlarmın ilk bahar 
da yapılacağı tahakkuk etmek
tedir. 

Fırka grupu 
Ankara, 24 (Telefon) - Fır

grupa bugOn toplandı. Maarif 
Vekili, maarif siyaıeti hakkında 
izahat verdi. Vekil Beyin izahat 
gc!lecek içtımada da dev 

1 

d k
. am 

c ece tır. 

Şehirde apartıman f~f&l.h laaTfete 
ve dUşUnmlye defer bir ıenftllkte ft. 
vam etmektedir. Mlltemadlyen yenf bf. 
nalar yapılıyor. Şehrin bir çok tney. 
danhklan "birçok kiştlerl TUlydlerlnl 
defiıtiriyorlar. 8 ıneı hele4iye dafral 
civarı da bana bir misaldir. 

Bu bahia üzerinde dUtilbcie deter 
noktalar taaddüt edebilir, yalnız aca
ba bu yüksek binalar 'ap~hrken yeıai 
meydana gelen eokaklar ve Te p..-jJ•r 
için sıhhi bir ıenişlik meselesi tcsb.it 
edilmiş midir? AIAkadar dairelet 1 
ni binalann bir kale gibi yOksel e-k 
.. il Ok ere on n apattıfr diller binalann .. -,_ • h .,unet 
ve Rmız an gibi iki hayati maddm 
nereden alabileceklerini dil 0 Ü 
müdürler? § nm ' 

Dercettitfmiz resimde dar ı: \.. _ 

h 1. 'b IOaaıpn 
a ıne ı retle bakarak b' d b 

yı d 
.. il .. ız e u nokta-
uş nuyoru1A 

Muhtelit tedrisat 
Ankara, 24 (Telefon) - Orta 

~ekteplerdeki muhtelit teclri• 
rıaat etrafındaki mllnakateJ• 

dhadk~kı~da sallbiyettar bir llll 
e ı ı: 

-:-- ~uhtelit tedrisat zannt 
nebcesı olarak tatbik edilmJt • 
şayanı memnuniyet lleticel 
alınmııbr. • 



VAKiT 25 ŞUBAT 1931 

Mütefekkir bir çiftçile haabıhal 

işsizlik ve çareleri 
Istanbuldaki iş azlığına zirai 

çareler bul111ak kabildir 
sahada 

1 

Türk· Rus muahedesi 
Ankara, 24 (Telefon) - Mos

kova elçimiz: yarın Moıkovada 
TUrk·Ruı ticaret muAhedeaini 

- 4 - elde ediliyol' demektir. Bir koyundan im• edecektir. 
~mumt harpten ıs~nra gerek memle- senede alınan tek ,.n'llcb.ıt Mfka yü- A J 

ketımiz.de ıerek harıçte \Ukubulnn bir nü ve sütü itibarile de letifade edildiği nta ya maarif C01İlli 
takım ıktısadt ve siya i deği iklikler malümdur. Bununlıı beraber domuz. Aakara, 24 (Telefon) - Ve-
•.~tanbulun. umumi hayat.' üzerine h~i- dan elde edilen kıymete nauran keyu- kAlet emrine alınan Antalya 
) ü: bir teıır yaptı. ~ ehrın evvelce hır nun \'erdiği kıymet nispet kabal etmez maarif emini Ali Rıza B. hak-
ntllyona \'aran nüfu1'u en aşağı üçte bir derecede azdır. k d · ı-.. 

1 
d ın a tahkikata devam edilmek-

a ... ""'t n e eksilmiştir. Bu nüfus tena· ~onra ı .. tnnbul d v d d ~ d .. . .. ogru an o.,ruya te ir. Bu hususta maarif vekili 
kusu hugun de de":am e~ektedır. Şe- Anupa ile temas halinde olduğu için dedi ki: 
hf.rıie ve ~lv~rında 1J azlıgmdan 'e ge· burada ) etiştirilecek domuzlar şayet 

Emlaki milliye satışları 
Ankara, 24 (Telefon) - Bir 

meb•us emlaki milliyenin 8 sene
lik satış r üddetinin 12 seneye 
ÇJkarılmasmı teklif etmişti. Ma
liye bunu kabul etmemi,, ancak 
tecilin yapılabileceğine kani bu
lunarak bu hususta bir layiha 

ib:r:ar etmiftİr. 

1---Uarici haberler 

Muhasara 
çlnnte mfülkütatsndan ne~et eden hu h:ı şehirde gayri müAlim nüfusun ihtiya- - Ali Rıza Beyin vekalet 
1• kar ı acaba zirai sahada bil' ç1trP cından fazla ise kola .. ·ca harice •t"ke emrine alınması mühim bir se· f t" u { "' ·ı h J 
balmak kabil midir? . . . : J • .. y • b b . t' t t k d zves ıya f 'fJ· vorçı a {-

.. .. dılebıhr. Kola.vca ntü•terı bulunabı' lir. e e ıs ına e meme te ir. Biz 1 d ? 
B li ş k n :< '1n a ne divor . u sııa u ru eye sorduk. Cem· Bir kere Istanbul n cinrında d elimizdeki kanunlara istinaden -' 

ı..-n dedı' ki· · omuz ~l-k .,., (A A ) 1 ı · 
0 -= • • • b k t 1 11. • .,., ·o•a, -·' . . - zves ıa ga· 

l
yeh3hrme itiyadı taammüm ederıe er va ı memur arımızı mua ım· 

---~vet,d lstanbull~a. 'll'e charında zi- memleketimizin diğer mü.sait sahil mrn likte istihdam edebiliriz Ali Rııa ıetesi M. Churchi11in ahiren A,•am Kn· 
:raı .ana a semere ı ıs er yapılabilir. B d marasında irat ettı·g-,· c- t J ht 
F.

L-t 
1 

k t' d "ğ •·-- takaların da bulunan halk burada gör- • e bir muallimliğe tayin edil- · "'O'') e a e~ arı 
- mem e e &n ı er al\&&mı hak· dlikl . .. 1 . . • . • nutuktRn bah d k M (' h h"ll' 

kmcla siyleclijim gibi bu sah h h . erı numune erden ı~tıfade eder· mıfbr. Antalya maarıf eminliğine . . se ere . , . urc ı ın 
bat ziraati eahaaı değildir. Hu:Uba~ :;. ler. Ve e~er 1'ürkiyenin 8tthil ahı1fıi henUz kimse tayin ediJmemittir. ~ngılter.eyı muhayyel Sov) et tehdidatı 
Tuti yalnız mahdut miktarda , e ma- domuzu hır ihracat haYl'anı gibi yeti~· -·~ - . , -· ... ~ ·----- ıle tethış edt.rek diğer memleketleri 
h lll ihtJ l 1 . 1 k 1 tirirlenıe yalnız bu suretle haricten ş,ının şımdıye kadar koylerde hekimle- So\')'ei Rusvaya kar ı müttehit hare 1 

a yar ar çın yapı ma Azını· 1 k t h , k d t tb 'k d T • • . • . dır. lstaabalda ve civannda uıl yapı· mem e e e er se~e hirka~ milyon lira " ~v.ar a ı e ! ıp hıçbır netice ''er kete da\'et etmekte olduğunu yazıyor 
,Jaeak it .-UqiilUkte, hayvancılıkta tn- lık ~ervet glreblhr. 1''akat Jstanbulda medıgı hakkındakı beyanatlarını ka· \'e diyor ki: 
.,.n·~-~ ,__a 

1 
k• .. d 't' ve cn·arında domuz yefi!Jtirmekten ,.0 k bulde maalettef mazur görüldüğümü ar z d t k' l d'I .. ............. .., ...,,_ncı ı ~ omuz ye ı~ . f f . _ :1 - ,amanımız a eş ı e ı en mu sel-

~. ıs ı nde edebılecegini s~y1edifime ha· uderim. Ben de on beş ~enedir bu ai- lih müdafaa aka et k J ~ 
J..._-hl mahfti bilh d karak diğer i~lere ehemmiyet nrilme· le içindeyim. A~mın köylerde tatbikrnı M ('hur h'll' . md'edma~kuz da. mıştı. 

- &Ma omuz ye- . d i _ · c ı ın şım ı e ı · tısa ı mu· 
ttoti...-a.. ,.ok :müsaittir Türkler ve sı o ru olmadırını iddia ettifimi zan- dtiil bahsini•bile Maıhar Osman Be- h..... .1 S .. t .. . . . &.,...., :s • • • • • • -ra ı e o') e reJımını taklıp etmek 
:müslülUftlar domuz etini yemezler. netmemelıdır. Bılakuı evnlce de AÖY· yin neşrettiii Seririyat mecmuasında istiyor Fak t b . . • ı d·-ı 'b" l t b . . . .. . . . • a eş senelık plan valnır. 
Dotrudur. Yemelerine ihtiyaç yoktur. • I&' m ıı ı san ul rnuhıtınde ınekçi mutercem bır ikı makaleden ha.şk& bir tathik d - · ı f 1 .1 • . • . 
..,_.__ d ilkten tav.. 1 ' ·t t k 1 k d .. d .. - ·· ·· h egı az a!lı e ıcra edılecekhr 
r.-uat omuı eti A·nupada t;ok sarfedi • r-ncı il( an, a•u ça u tan yer e ıor ugumu atırlıyamıyorun•. J , , . · 
Jil\ Hariçten ne kadar domuz sevkedil· çok menfaat temin oluaabilir. Kendilerinin bu hususta tetkikleri , .e ngn[zz nazıc[arı 
.. derhal alıcısı bulunur. Hatta ı~tan Şayanı dikkattir ki İstanbul sütü QfŞredilmi' ttcrübeleri nrsa Hltfen Paris. 23 (A.A.) - Hariciye nazırı 
bulda bulunan gayri müslim anasır ile pahalı bir memleket oldufu halde bura nrini n tarihini gÖ8terirlerse nıem· M. Henderson ile bahriye birinci ı.or-
._.lJI sınıflar arasında sarfedı'len do da sfit müstahsillerinin eline geçen pa· nun olurum. Fakat zannediyorum ha du M Al k d . . ti . . . . • . e en eı maıye erı erkanı ıle 

•u eti bile yan yanya hariçten geli· ra pek a~dır. Bunun stbebi sütcü \' t beyanat daha zıyade ispat ihtiyacı du- 1..-raL.-r • t 17 .,~ t p . · k ·ı · . . d ı d .. 1 · . uır: uır: ... aa •"a e arıse mu\'& alat 
yer. Vakıa btanbulda n civarında do- ıne ~· erın hay\'&n ~eçımınde n bakı· yu ma an soy enmış şeylerdır. t . 1 d _ _ 

d 1
• t mıııı er ve ogrudan dogruya harici 

nctm w~-"renler yok de:r.ı'Jdı'r p .. k t mın a ma umatsız. olmalarıdır. Hay- Çok kunetle telmih ettikleri n he· • . . · 
~ "'•ag•• ,,. • " a ye neır:aretıne gıderek M B · d · M 

belann yetiftirdikleri domuzların vanlar nasıl bealeair? nuıl ' yerlerde men her mütehlUJ81sın tekrar ettiği . . · rıan 'e • · 
ntikfan o kadar mahduttur ki Jstan· yatırılır? nuıl yemek verilir? haynn (Kalmet) in B. C. G aşrsma gelin«: Damont ıle bırkaç hafta e\·eı mütehas-
buldakl sarfintın ancak yarısını bu- hastalrklan nt aibl ,eylerdir n bun· Onun hakknıda tarih henüz son &ÖZÜ· smlar tarafından ba§lanı1mış olan mü· 
l•bllir. lara karşı ne gibi tedbirler almak IA· ftti aöyJemi~ değildir. 7.annederim. ıakerata. deyam etmi~lerdir. 

- Domuz yerine meseltl koyun )f'th• znadır? Bu huuelara k~n :yetişti- Tathikına atfedilta bir_sok ölüm ,.a~'.V.: Yarın yeni bir müzareke yapılacak 
tirmek mümküa deiil midir? renler hiç ehemmiyet nrntlyorlar. laTı ttserine ttal"' Alma11ya, MacaT:t• TC 'tiu-mttzakaatta 'tiiıtttız ve- =ırran~ıı 

Koyun ile domuz yetiştirmek ara- Bundan dolayı da çol.: zarar görüyor- tan, HoJanda, Şili n LetonyadR tatbi· mütehassısları hazır bulunacaktır. 
sılldakl .fark nedir? lar. Eminim ki ufak himmetler 11e ba lwun menedilmHi htr halde lehine lJ d • ( da k kJ k 

- Arada :fark vardır. Hem de bu sahalarda l~tanbul n muhitinde ~ok ltoydolunauk bir ~y delildir. Biliyo- n lS an 'Brl$l ' l 
11111 ~ok büyükttir. Mesela koyun on iş görülebilir. Heın şehrin ihtiyart, htm rum. 76 çocuğun ölümüne -ve yüılerce- Bombay, %3 (A.A.) - DUkkb ve ma
oldıa ~em yer. Bununla. bir okka et yn de birçok kimselere mai~t nsıtası te· sinin vereme yakalanmasına sebep 0 • ğazaların önü.ne dikilerek alış Yeri:;-e 
~ Halbuki domuz beş okka yemden min edilmi~ olur. lan (Loben) faciası bile müdafaa edi· mani olmafa çalışan bir takım kadın· 
bt. ~ et yapar. Bundan başka ko- - Domuz yetiştirmeğe sırf bir ihra· Uyor. Fakat zannediyorum ki bu daha Jar nlli umumiye takdim edilmek iize· 
,._ arpa, yonca, ot, saman gibi şey- cat işi olmak ünre ~ok ehemmiyet Te- ziyade Fridmanr ihmal ederek (Kal- re tanzim edilecek bir karar suretini 
~- ıedlll bide domuz adeta çörçöp rlyorsunuz. Domuz yeti§tirmek masraf met) i tatbik eden alman mahafili tıb- kaleme almak icin dant edilmiş olan 
ıte Prlalr. Bvlerden Ye lokantalardan h bir teşebbüs mUdür? Ve bugün Is· bivei reamiyesinin (Loben) fac· Ü· n- b ı, ~ . · · d )\tt JUa sokağa d"kül t kl h" ta b 

1 
v ıasr .u.m ay aooperas.>onunun ıçtımaın n 

_._. .. n a• • 
11
° ken kar 1 tarı ıkr 

1 
n u ,.e civarında yetiştirilen domuz urine halkın galeyanı kar§ıtnnda me- hazır bulunmaktan birçok belediye mec 

.. ....,... • .. çır ere ayna ı ma · ar ne kadardır• · ·· · · · ~ ~ . • · Mleyı ort hal' etmek me\'kiınde kalmıf'l lla azasını cebren menetmı~lerdır. l'o· 
~ 'u: :,~",.z .. _:.çlıenyhenk mükemm

1
e
1
! kbir f - lbAitanbuldaki gayri müılim nil· olmuile izah edilir. lJerde icap ede~ I~ halkı dafrtırıak irin hü;um etmek 

5.-U • PIR-•• oyunun e ı ·u· u un r senelik 'ht' U b' be ;ı .....t..• vemden altmıcı yet • k 
1 

k yü .
1 

d" . 1 ıyacr ç ın lf bu bahse udet ederim. mecburiyetinde kalmış 17 kadın tevkif 
,. ,....... ,, '.# mıt uru§ u z ı e ort hın domu1.a tekabül -.ıı·ı · • ti ( et Japbi• llab•l !!diline domuzdan . . 'fevfik Salim paşa hocamla bu mese wuı mı§. ıç ma esholunmu. tur. 

. eder. Bu_ ıhtıyacın yaruıı buriin btan· le hakkında maaleeef hemfikir olamı· n ... 
Yhi bet kal'Ufluk yemden )"ÜZ kuruş- bul \'e cıvarında yetiştiriliyor. Bilhas- cağ . d .. r'BrBgUayda Ufl1llfl1l 
lllk it alıııaltlUr. ~ Şişlide, Feriköyündt. Bomonti civa· ya(~ ~,".'· F)rıdb~atn ~şıbsınl admiuspet n 

ÇUnkü k ti . . kk . d .. pecı ıque ır e1ır u un a una ka· grev 
oyun e nın o ası pıyasa a rında bu itle meşgul olanlar vardır. il olmasaydım sallhiyeti ilmi ı · .. 

altnr;tt kqru~ ise domuz eti yüz yirmi Ancak bütün şehirdeki gapt mtlılimle . .. • ~· . . ye erı n- Aaaomption, 2.-1 (A.A.) - Umuıni 
k·--dır Koyun ile dom d n' lht' h · t t · 1 •tinde hurmetle erıhrdım. Almanya ve JHS&i konferuyonu bütün memleke· -•r- . uz arasın a n ıyacı arıç en eıaın o unntakta F r·n d . ' ildıad aıUhlm bi~ fark §Udur. Koyun SP.· dır. ransa nsmt tıp maha 1 n e Frıdman te şamil bir grev ilan etmiştir. 
n• lJir defa -vavru verir H lb k' d . . . . .. .. aleyhinde mtematik bir neşriyat ..... -:-----•llllllllllUll/JlllftlNIU"""'"--:"···-· -

. •. • a u ı O· Domuz yetıştırmek ıçın l>uyuk ser. · netan, Çek0&lovakya, Bulprıstan \ 'C 

JWla menede ıkı defa doiurur ,-e her mayeve dt lüzum voktur B.. ta .. Plldıit muhakkıktu·. Fakat hu aleyh• Yunanuı' tanda t . h t t b-. .. . · "'' n.., ana &ul l bita ( .1 t difed . ream 'ile usus eşe 
4llfuı1tda Mkiı on auuyu hirdtn ve- domuz ile işe ha ıuabilir. Bt§ ana do· 

1 
1 ra .1 m ~n " miilhe• bii&ler yapılıyor. Her şeyden sal'fına· 

rlr. Demek Jd bir koyundan senede bir muz beş yüz lira demtktlr. Be~ yüz Ji. • •ı:-• prektır. . zar yalnız hu kabiliyeti ha~·atiye aşıda-
y&'t'nı hl81l olmasına mukabil bir dif!i n. da bunlann yerini hazırlamaia, F ~kat bunun yan ısıra mö~pet neşu- kt şe'nt kıymete (valeur reelle) delalet 
demazdan senede en aşağr on alh tane J'ftn n bakarak adam tedarikine sar- yat l.e t•bbiieat yok defildır. Franıııa, etmez mi:' 
fafl'11 almır. Bu yanuların herhlri al fedilirse bin, nihayet bin bet yüz lira Brezilya Te Almanyada Fridman a~~- Almanya posta nezaretinin geçen 
t'•yc1a tekemmQI eder. Yani elli okka· ile bu işe tesebbüR olunabilir. Bu auret- smm tahak~uk d~n. faidel~rl d~Jayısı· sene zarfJnda memurlarına ve aileleri 

..111 t.... 
1 

:ı le yeni tatbıkatı ı~ın vbı mıkyasta F 'd t tb'k · k · · ı._ 411•YTan olur. Şu halde hil' domuz e i~ batlıyan bir adam altı ay AOllra . . ne rı man aşı ı a ı · ettırme ıçııı 

Yeni tasfıye kanunu 
Ankara, 24 (Telefon) - Yeni 

tasfiye kanunu meclisten çıkın• 
ca önümüzdeki hazirandan itib•• 
ren bütün emlaki milliye dahili· 
yeden maliyeye intikal ~de
cektir. 

Klot Farer Ankarada 
Ankara, 24 (Telefon) - M. 

Klot Farer geldi. Yarm Türk 
ocağında Piyerloti hakkında bir 
konferans verecektir. 

"Türk dili • • 
ıçın,, 

U5t ta rafı 1 inci sa~ famızda) 

muhtelif zümrelerinin yavaş ya· 
vaı başka milletler tarafından 
temsil edilmesi ve bunun netice· 
sinde gelecekte bir gün yer 
yüzündeki Türkçe konuıan lca· 
vimlerin yok olması korkusudur.,, 

"Bugiin Türkiye türkleri müs
tesna olmak üı:ere Türk ırkının 
cihandaki mevkii hatindir . ., 

"Bu son üç dört asır Türk 
ırkının siyasi sukutu devri oldu. 
Siyasi sukutun feci neticelerin
den biri milli dilin hakim millet 
lisanı tesirine maruz: kalması, 

siyasi sukuttan sonra milli har• 
sın inkiıaf cdememesidir.ı. 

"Türkler için garbin yüksek 
medeniyetlerini kabul etmek , 
garp milletlerinin yüksek harı 

mahsullerinden istifade etmek 
faydalıdır , matluptur; fakat 
yabancı harslar olduitJ gibi 
kabul etmek, yüksek medeniyetle 

beraber harsı yüksek mlJJetlerİn 

"söz: 11 lerini de almak hususun-
Jaki lc:.ruayölGn mill:,..~ nohhu 

nazarından çok tehlikeli bir ıaaf 
olduğu hiçbir vakit unutulma· 

malıdır. Çftnkü " söz: ,, almak 
şuursuz: bir şure\\e milliyeti 

kaybetme ~ oluna girmektir.,, 
11Derin bir kanaatimi ıöyli· 

yorum: Mektep ve ilim dili 
Türkçeleştirilmezse müstakil 
Türkiyede dahi Tilrk dilinin yok 
olma11 tehlikesi vardır.11 

"Gelecekte beşeriyet hayalin· 
dan belki harpler zail olur, belki 

iktısadi mücadele usulleri su1hi 
bir ıurette tanzim edilebilir, 
bunlan ümit ede' 7 1 Fakat 

milletler arasında . mücadele 
baki kalacaktır: hars Ye diller 

mücadelesi,, 
" Türk ırkının yaşamasını te

min için yapılacak işlerin bir:n
cisi ve en mühimmi ÖT. Türkçe 

bir yazı dili yaratmaktır . ., 

lTlZAR 

"Filozof,, roman tefrikamız 
münderecatı:nızan çokluğuna meb
ni bugün dercedilemedi. Olcu
yucularımız:dan öz:ür dileriz. 

daa menede (720) okka et alınabilir Do· iki bin iki bin h•ız .. ., 
1
. k. 

1 
b'I' tedbırler almmı,tır. Maamafıh muhte· aldığı tertibat ta muahaıeden masun 

• ' ""'il' yu.. ıra ar a • ı ır rem hoc · t'kb le ,.e ye · 1 k 1 d - "k · "'•z etinin okkası en aşağı yüz kuru ki bir aileyi bol bol . d' k b' amın 15 1 a . nı şey ere a ma ıgı zı rotunuyor. Jlo"'rıdmanın .. ----.-----.----• 

Oıı •• a....a go'"re ved' y" 
1
. 

1 
ı.. k . t ka çt . ıe~ın ırece ır htr zaman a~rk oJan zeka Ye mesaisin aleyhtarları her vesileden istifftde et- VAK 1 T ......... • ı uz ıra ı. ı)me zan ıı... d · · · · · · :r ., .. 

1111
,

1111
_ , 111•mııı unnıımın1.......,,ıtWuuıı - - -""""'"''"•' en bu meselede de ytnı ~yler doğa. tıklerı gıbl bunu da yapmı§ olabıhrler. 

belttlaa dört ~~ ay t\'vel Mani~ada i- fü halde aıe;hi";j~';'klh-(;';";;_t;i. caiına ve hakikat safında mevki ala- Fakat ~u kadar söyliyeyim' ki Almanya 
kea yazılmış ,.e son zamanda Muhitte on) kah mugalata ,.e in11a•lana kann· t:aima itimadr tammım nrdır. poebt nezareti yalnız kuru bir emirle, lstanbul Ankara cad· 
Çılalf bir makaleden ahnmıştır. Ve hk sevkitabiilerine müracaat 11urttile Müderris Neşet Umer Beyin (Frid· kalmamış Fridman a~ısı yaptıracak me desi VAKiT Yurdu 
mlnakll§& edilen me\·zula hiçbir mü· aleyhinde bulunan Anupadalri •ııadit JaAn aşl8ı ile olsun mesai sarfı şayanı morların " ailelerinin masraflarının 
nnebeti yoktur. :Muhterem meslektaş· kruıtedilmiştir. Makaleye eaaaen Frid- memnuniyet olduie) yolundaki btya. ylizde ı-ek enini de nrem mücadel<.> i 
1anmı müteessir eden yarasa tabiri man alf'yhinde ~azan ,., ha:ıı :hakikat· aatr bütün bu frrtına esnasında doğan faslından vermeii deruhte etmi~tir. 
Ttrkiytdeki hekimlere §amil değildiı. Ieri tahrif eden bir Alman muharriri· bir mart güne~i gibi olduğunu kaydet. Almanya posta nezaretini hugiine ka· 
Mlr1atenın rUfekayı mesleklmi bu tabi· nin )a7.ı ı üzerine :kaleme alınmıştı. tikttn sonra Türk 'fıp Cemiyetindeki dar i gal eden Doktor chöh:el bu ter· 
rDI tlltna etti~ mana~an _tamam ile ten I İstemiştim ki ntanında bu kadar ihti beyanatımın tarzından , e vak·aıarım· ti~tta~ dolayı y~p~lan. te~k.itlere Yeı·· 
z9t ettiff•i llO) lemefı z.aıt telakki ede- rasıt kurhan ediltn bir ilim adaıaı için dan hHliı haberdar olmıyan muhterem diiı Ce\ apta demışhr kı: f rıdman a~ı
rlm. Cihlkü Fridrnan aşısı aleyhinde Türk matbuatında bir iM yiik1tlain p Alil Muhtar Bey hoc1tmızın tenkitle- sını tatbik hu~usunda aldığım tedbir· 

Telefon idare 43.o 

Abone Şartları : 

1 \yl ık 

3 .. 
tı .. 

ı~ 

} ITJ ı1ıcrı '43~ ı 

Dııh ılı' Harici 

150 
400 800 
:-so 1450 

1400 2700 
Tlık matbu:ıtında ~akalenin yazı1drfr hlt olduium bazı hakikatJtr dolayudle rlndeki (tolerans) a da işaret ederim. ~er b~tün_ nezar.et.i~ .zam.anında Y~~tı· I 
~ kadar ttk ~ır kelime. ~azrlmn· ı de hunu yazmayı horç bildim. Şimdi J.'ridman meselesi hakkında Avrupa r""m .!şlen.n en. _ıyısıdıı:· ~un.u da .ıla.~~ Pazar ~unleri- :\1 ukAfat lı çocuk', 
"9fbr. Benim lzmırdekf Ytnı Asır ,.e muh~rem mütthaMı~lıtnn hevanatrna da 30 ıenedir miinllkaıo<a cereun edi· ede) ım kı emıı namenın ıst,lr edıldıgı Salı < - ~l ızah, !\por, 
~ •h)'Mındakt makalelerimde hiç gelelim: . 1or. :Maddeten yahut manen ~lfıkadar ma) ıs 929 ~an teşrin~~ani 92!l. a kadar l'er~cınlıe « - Gcn~·lik \c sinema 
IJlll taraftan t.enkide maruz kalmamı · Mehmet Kamil Beyin yarasa tabiri· 11akamatın yaptıiı bo) kotlara "' men· ~·apıla~ ıo.~ aşı~ın l uz t~anesınde rnu·ı '• ' ıfoları•c 
tt Y t b

. · d h' . • . . . . 'aHakıyetlı netıcc alındıgı vapıl1tn an· 1 f la 
• anuıa a ırın en acıınrıı tat ık e· ne temas eden beyanatlıuı hakkında , .u fi mesaı~e ragmen a ınrn tatlnkr ıcın Al . . . . . · ı:ı tal üç gun dolgun 'c cazır 

lllılUf bı- k I 'd ı · d ·· ın· d " · kete cernben lııldırılmı tı r. ,..,.. n u. so aı e en e gor u kardaki cnabı :hatırlattıktan aoıua a· manya ı•ransa, ltal) a llrezil va Maca- . 1 nıinıderc c.ııl ı ı 2 ayıfn çıkar ' ' J 
1 

• 1 ;:,{lnU )&llllj .. ____________ __ 

:r 
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d 
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i 

k 



!J - VAICJT 25 ŞUBAT 19!1 ~ 

c. .. ı,ot1e...ı. 1 u_.ı· J 1 Pollahaberleri ,-M-.-m-.-.-k-•_t _H_a_b ___ rı-.-r ... ıl Neler yiyoruz? 
yeni banka Karadenizde şiddetli Boğulanlar kim!er • Ahi nles'~tta t eci bir (Vıt tarafı ı inci ıagılat1aJ 

~snaf ccn1 ivctler~nın veni bir fırtına haşl~dı . henüz anlaşıl:ımadı c~na~·et . . . M~:~ı::-aıa~a~:~ikr: d=g~, O::ta· 
"' .. . •eltn malumata ııö- Jrinde dört ha 1 ıı· k y Ankarada Ahımeıı utta fecı hır cına· 

k 1 J 
ı k ? Lim·rn idart~ıne 19 "dd ı· :l nım a ır ·ız cocugu . . . . . . 1 kt d H f h lk ak 

:}C 1 nası Oıaca • • .: k ..-1,..denlıde ~ı et ı bulunan b" d 
1 

.. . d ( , ... yet ohnaf Mahmut ıımınde bırısını da- yapı ma a ır. e e a m ar-
ıcoı re dun a şam n ır san a ın koprü en sl\U· h H 1 h" ı·k , ·· ·· ·· nalardan çok "k.ıı. t "d" I "k ıı:.snaf cemi) etlerinin ) eni ıo;ekli haJ_. . . . . fırtınası oımu~tur. . . . . yı~ı acı vmn e ır ı ·te "oyun en gu- fi .. ye çı ır. rmı • 

kı11da ha:r.ırlannn pnıje Ankaraq\ crön- hn po,>ıa~ runa mate,>akkız olma- dara gıdeıken hıl' lapura çarpurak zel kızlarından birisi olan 14 yaşında le yapıldığı etiketlerle gösterilen 
dtrilmiı;tir. · ~ Jd~re. u

1
put.. !parçalandığı ve yolculardan yalnız bir Resani isminde yetim hir kızı cthren makarnalar pişince yapış, yapıı 

• iını bıldırm ~ 11 • • •• Projtde umumi kıiti 
1 

. . .
1 1 

. kadınla kız çocuiunun n sandalcının hır odaya kapıyarak namusuna teca,·uz olmaktadır ki bundan da irmimn 
t'-ı P erın 'azı e e 1 l t . 1 ··t k"b ··ıd·· .. l d. •· 
IQ n tahdit n tasrifi )ktı t . kr. ı "f ıc:ıırc 11• ıı' 1 ".ı .~ELE ·ı kurtarılabildiği ve diğer üç kadının e mış er mu ea ·ı en ° urmuş tr ır. zerresi bulunmadığı hemen an-
t~•• bırakılmı tıı-. Yalnız s~ıt~i~·e';ı:: KOl\ff!-\YONCt;LAR Mf:::S • :::; boğulduğu }azılmı tı. Zavallı kızcafıza e\'\ela 6 kurşun .:-ık!l· )aşılmaktadır. 
t .. arttı 

1 
• HALLEDJLD § mı . sonra bı~akla her tarafı kesılmış-

"llctlet· rı ması '~ ma~slarının .lktı~t , . ret odasının kefaletnameleri 
1 

Hu kayığın yolcularından olup gark tir. Katiller yakalanmışlardır. Bir zamanlar piyasaya san 
ltttk'-d~nden Hrılmesı temennı edıl- fıca t e~si vüzünden çok mü"kül olan kadınlardan birinin ce~edi eulki 8 1 d makarnalar çıkmıştı. Halk bun-

~ ır. tasdik e m •. ..k k . 1 .. . • ediye e B . t dUstn giımru omısyoncu a. gun • ırkecide gümrük önünde sahilde lan sarı gördükçe yumurta sansı 
undan ba ka her cemivette bir ta· 'aıı.)e t . hl tarzı hal hulunmu!l!tur· b 1 HUGUN ŞEHiR MECLiSi •tttn 1andıirr te kT • h 

1 
d rı i~in yenı r . • · u unmu~ ,.e te:.hlıı edilmek ilzere ce- TOPLANIYOR ile yapıldıiına kani oluyor ve 

t • ı ı ve ura ar a • . onculAr blrlıii esnaf banka· . . .. . , f f 1 1 d 
k91tlanacak pımt ile yeni bir esanf han· .Komı•Y tanı yapmıt banka da bun· ı;edı morga gonderilmiştı. Fakat ne Şehiı' meclisi bul'ün saat ikide top- azla iyat a sahn a ıyor u. Bu-
lar apılmuı an:u olunmaktadır. sı ile bir.

1
an

1 
a•ı ndetmistir. Bu 811• mora8: gönderilen kadının ne de henüz !anarak 929 senesi masraf bütcesinin nu satanlara sorduk. Neden ma· 

lara kefı 0 m • s 1 · ·· · k 1 ü k d kt· b ? 
J
• komi yoncular bankaya ceset erı bulunamıyanların hu,·ıyetlerl son 111m arını m za ere e ece ır. karnaları oyuyorsunuı dedik. 

Adliyede retle evve a · · ı· · "k" • d · · 

8 
'---' Utesel!dlen kefil olacaklar ban- tesbit edilememiştir Bu ıçtıma mec 181n 1 ~ncı evresının « Efendim sarı renk makamalan 
ir eve girmek meselesi :·r:~~er komil')'Oncu icin bin liralık Diğer taraftan h~ber aldığımııa gi). ~~nunc~au olacaktır. Cçüncü devre güzel ve cazip gösteriyor da on-

a kt b · •c k kt ı nısan bırde açılacaktır. 8' . . . . teminat me u u 'er..- e • me up arı re bayram münasebetile Konyadım Is· danf Yokaa maksadımız halkı 
ır komıaer muıvınl ıl9 bır ı·caret oda~ı da ta"dik edecektir. b 1 1 

aldatmak, makarnaları fa•la fi. 
kı 

1
• d"I' 1 tan u a gezmeğe ıı-eten hanımla mane· ı S p O R ... 9 po ıs muhakeme. 1 ıyor JKI BALIKÇILIK MÜTEHASSISI • . . yatla 1atmak değil,, dediler. 

htanbul birinci ceza mahkemesinde DAHA GETIR1'1LD1 Tf avladı cumatesi ıünündenben pıp- C J k bizde madam ki yiyecek me• 
dta bi . ek ti 1 uma aiinü yapı aca r kanun hiJUında eve gırm Jktısat \'ekaletinde yeni teşe"kül r er. e- vadi güzel ve cazip göstermek 
dt._,nın rüyetine başlannu~tır. eden balıkcıhk ımbesi müfetti liği. mil· Polis bu hanımlarla boiulanlar ara· Jik ve tilt maçları lazım. Neden ekmeği lormmya 

Dava edilenler Aksara> polis mer- tehassısı M. Vebermana verilmiştir. M. sında bir alaka olup olmadığını tahki- htınbul J\ıthol He)ctindcn: francalayı yeşile buyamıyorıu-
lctıt ko111iHr muavini Şakir Beyle po- Vt'!berman dünden itibaren ticareti hah ke ba~lamıftır 27-2-931 cuma ıünü icra edı- nu:r? Dedik. 
lill N·h • lh Hu-- · Hüsnü Ali Ud .. ı·· ·u d ' if . 't . V b "b" k 1 i ı a., san. .._-yın .. • .. .. rtye m ur ug n e yenı vaz esıne aı ESKi MU "'U 1' 'USUSTN lecek lik ve ıild maçları: e u gı ı ma arna an p ya-
a..ai, Halil ]brahim, Hüsnu~.Ru,tu, İ!flerle uğraşmağa, 'e balıkçılar tara· • 

8
, L • ~EB 

1 
• • Jktnci :liumc, Kıdıkoyıındc sadan kaldırdığımız gibi makama 

~Yki Efendilerdir. lddiaya ~ore •4~· tından ,.·erilen istidaları tetkike b~la· KA1 JU KAÇT boyamayı da menettik. 
•rayda Cemil Beyin evine kanun hı· mıştır. Bundan bir müddet evel sabık l\fu. 1 - Beylerbeyi -Tötonya saat Temiz su içemiyen halkın hiç 
llfrnda girerek taharriyatta hulunmu!' Vekalet balık~rlığın inkişafına bii· ıul ıneb'usu ~uri Beyi öldürerek kaçan 11 ( Hakem Sallhattin Bey) 2 • olmazsa yiyeceklerinin karıtbnl-
111', . yUk bir ehemmiyet verdifinden yeniden cijerci hacı namı diğer Joli buıüne ka· Eyup • Kumkapı saat 12,45 (Ha- mamasına elimizden geldiği ka-

Da•a edilenler bu hususta~ ıncı L'1- iki mütehassıs daha getirtmiftir. Buıı- dar tutulamamı!Jtır. kem Sallhattin bey). dar çahşıyoruz. Geçen sene kim-
tintaJr dairesfnin taharri .emrı ~ulurı- ıar Hit Robiyolajik n~ Osyonoirafık Haber aldığım a e Hacının Ku- Taksim :Stıdyomundı (Şilt maçları) yaneye tahlil edilmek ilzre 11003 
••hnu kaydet•işler, şahıtler dınlen- tetkiklerde bulunacaklardır. . ııa g r - . nevi yiyecek madde nümunesi 
... •Uddeiumumilik, taharıi müzek· Tasarrufa kırtı 961tırilen leh Burıaz taraflarında dolaştıgı 'e 1 - lıtanbul Spor -Albnordu getirilmiş, bundan 7950 si nümu-
ktre.min celbini istemiş. muhakeme allkı ırtıyor oradan Yunanistana ve yahut Balp- 1aat 11 (Hakem N&zhet Bey) neye muvafık bulunmuf, 3053 n 
talep v~hile kararla 24 ,.ubata hıra· T t d h lk t ristana kaçtıiı polis<'e tesbit edilmiştir. 2 • Galatataray - Ka11mpa1a saat kar1ıık bulunmuştur. 
ıoı..,tır · ıcare 0 811 a ımııın asar· " 12,45 (Hakem Saim Turgut Bey) Bu memurların ele geçirehil-

F' . "B 1 k unva- rufa kartı gösterdiği aJAkanm 1 s 1 3- B••iktaı - Beykoz saat 14,45 dikleri, görüp alabildikleri n6-
ıner, b•t!apı~ 1 "! her ay arttJı"' ını memnuniyetle _. nını •wınmıyor • . • öl Ü nı (Hakem Niyııi Bey). munelerdir. Bu sene kohtrola 

Belediye tarafından Fener başpa- tesbıt etmıttır. ,. daha ziyade ehemmiyet verile-
Pl8hfı ale1hlne birinci hukuk mahke- Oda bu huıuıta tat ı rakam· Darüşşafaka müessi!lerinden Cemal Dariilfünund•; cektir • 
..._de 0000 Jiralık bir dava eçılmı~. lara müstenit bir istatistik neı- Beyin mahdumu ,.e müzeler müdürii Antrepoloji ----~D~a-n ___ k _____ _ 
lllahkemeee gönderilen celbnameyi teb- retmek iıtemiş ve blltOn Milli merhum Hamdi Beyin büyük damadı 
Uf et111ek istiyen mübaşire (borada baş bankalanmıza birer tezkere ya• Sanayi \"C Maadin Bankası meclisi ida- Enstitü kata tasları üze- [Ust tarafı 1 inci sayıfada ] 

,.,..bir yok, rum patrikliği var) ce,·a- zarak 328, 329, 330 seneleri re azasından e~bak ea11•1İ müdürü u· rinde tetkikata başlıyor doktor Osman Şerefettin B. de ::r """•it. celpnameye de hu şekilde zarlınd açılan tasarruf ve kum- mumi i elektrik mühettdisi Sa it B. dün Darülfihttinda .Uşkil edilm~ şunları söylemiıtir: kd 
jL .... ,.uıJarak altına (Tünciye TUnt bara heaapilınaı mtıkıyneli ıu- il t 1 .. rr· .. - Dank hastalığı A eniz 
.,-,.., ... ., •ftrll .._lwpır. .. fffe irtihali danbeb eTlemittir. l<'aif- olan l'" rk an repo OJI en 

1 u~u. sahillerine mahsus sari ve ipti- • 
Bman üsertae .. hke•e rilA7etten rette ahtenr &frer cetWf t&~ letl ahllki i 1 ve büyük kı)"llleti lif• tilrk ırkının ve Anadolu kavimlerinin lai bir marazdır. Tiirkçede paç&'f-

Feaerin unvanmı sormuf, (ram bat et~lftlr. 788 
Ye • kafata•lan eserinde tetkikata heşla-

.... _.l~dır)c•vabı , ... n·ımi"- bu -kfld• Tıoaret odı•ının nokhnları yl8iyle memleketine uzun zatnaalar ••• ••ftır. Bu kafatulannı elde etmek ra denen bu hastalık geçen ae· 
_,,_ ••• ~ ~ ')-Y -s- .. met t · efatı · b" bo,Juk ne Yunaniıtanda salgın halinde 
ikinci bir celpname yazılmıştır. Ticaret oda11 harid iatihbar e mıt olan ve v ıae ır için enstitü Dahiliye TekAJetfne mtira- tesir yapmış, birçok kiti buna 

iP.. herıt hırsızhQı dıvı- tqlriJ~bnın no~Anlığından tiki· huıule ıetiren tnerhumun cenazesi pe-r caat etmif, yardım talebinde bulanmufl tutulmuftu. Bunun tesiri bir haf· 
.uoıv 'ld. yet eddmektecl1r. Tllccu bilhaua şembe aünü .. at onda Şitlide Küçük tur. Bunun fizerine vekalet bütün vilıi· tada görülür ve sivrisinek va· 

11ndı kırır vırı ı odanın Avrupa piyualannda bahçe Metrutiyet apartımanının 12 nu· yetlere bir taati• ıönd~rmiş_. her ~ilaye sıtasile insana intikal eder. Mu-
Iatanbal ikinci ceza ?'ahkeme~I, tamamen bihaber oldupnu .: maralı dairesinclın kaldırılarak OskU. tin merkes. kaaa ve koylenndekı met· mafib mürettebatın "dank,, taa 

~landa kuyumcu Azerık Ef. nın A b llib 1 d d k. · b · tanına defnedile- ruk meurlıklardan toplanacak en az öldüğüne rivayetler üzerine hl· 
clltklnmdan mUcevherat ~almak, bun- vrupının e ·~ ı mlusue· ar .• ı aıle ka. rl8 . . h on ölü kafuının antrepoloji enstitüsü- kum verilemez. Bu ancak bak· 
lan saklandıfı yerden ikinci defa ~al· )erine ait malümat ııtnediii valut cektır. Kederdıd~ ~ılesıne ve mer u- ne 1öntleril111•iai bildirmiftir. teriyolojik taharriyat Ye otopü 
~ saklamak Te .. ı .. akla maınun mDtkül variyette lrahndı;.nı beyan ~un mechibu feıaılı olanlara be.Yanı at Iatanbuldaki mnarlıkl~r~an ~~ ka· He anlatılır.» 
nni klfinin muhakeınesini bitirmittir. etmektedir. zıyet ederiz. fatularını toplayarak enıtıtuye ıonde~ Diğer taraftan yapılan tahki· 

San Mustafa, asıl fail olarak 6 se- Kızın9 vergisi yıpılan tetkl- 1 Sabık Or111•D nezareti muha- mü İfİ ka1m~m .ve belediye şube mu kat neticesinde her vapurda ka· 
ııe on ay atrr hapse, am~e ~iımetl~ kıtın netio•ıi ıebeciıi Raıiın B. in refikuı dUrleriae nrdmiftir. nun mucibince bir doktor bulun· 
tinden mahrumiyete, emnıyetı uma~ı· Ticaret oda11 lraıanç verpi Hamdune banı111efendi dün irti- GIRASIZ ÇACUKLAR tÇJN BALO ması IAzım geldiği halde Rftste· 
Ye nezareti altında bulunduruklm

1
•1'da, hakkında yaptajı tetkikatını bir hal etmit •MI maiferet nipnı Yann akpm Makafmde ilk mektep· miyede olmadığı anlaşılmlfbr. 

Kt~&k Mustafa, çalına.~ malı~ ana~: rapor haföıde lktiıat veklletine E•ipt k' ·ıe 19eıarbD-ına defne- lerdeki ııduız çocuklar için bir halo Vapur kitibi doktora ihtiyaç 
fı Yerden çalmaktan uc sene.)e m N d 'ıti R d b'lh ~ e 1 aı •· verilecektir. görmediklerini, yalnız bir illç 
lr6111 edilmiıler. Mustafa 16 yaşını bi· f:0 :::~at riste:!:t ad. ı .... dilmittir. Me•l' r•riki rahmet Bu balo, her Hile darüllceze tara· kutusu bulundurduklarmı söyle-
tlıwediflnden cezası bir sene altı aya zı e ır •1leye. tından verilen balonan yerine ikame e· mittir. 
fıridlha'-+ir Fantoma Mehmedin kar lnhiurlanla; 1 93 iyanındaıı merhum Ali Rıza dilntiştir. Baloya bir~ kismeler da- HılAl-ia_h_m_e_r_in_k_e_z_a_k_o_g_r_alırı 
d 

..,. • malı sat· ı . 
1 

t ec10mlttfr Hasılat fakir çocukla-
e,i Abdarrahmanın çahnmı d" TliTON NH SARI EKISPER Beyfn kertmesi ,.e ayan reisi merhum n 1 • rf dilecektir devam ediyor 

nuya tefebbüsten, Otelci Me~me ıu KURSUNU KALDIRACAK Ahmet Rıza Beyfn hem~iresf Selına H. rın doyuru maaına 88 
e · Hililiahmerin kaza kongralan 

laklamaktan birer sene hapislerı. 30 ar Tütün insihar idaresi her sene Or- Tefat t 1.~ Cenazesi buı" Gi" t TORK - INGILIZ MEHKEMESI devam etmektedir. Bu kongra• 
li . k arJastı· ğ k" k e • T-'r. •• z •· y R ra para cezası vermelerı ar :ı taköyde açtı 1 e ısper ursunu bu yıJ. Pff iltae dd•inde o F ·ı BUGON AÇILI A lar martın beşine doğru bitecek 
rıJmıt Çakır Hasan, terıi Mehmet, A· dan itibaren lağvetmefe karar nrmif- e 1on ca .. . ntan erı Sen• bqındHIJıeri faaliyette bulun- ve marhn on betine doğruda 
t•p Mehmet beraet etmişlerdir. tir. Pf. merhamun ktifldi~•en saat 11 de •'18" Ttlrk - lnıiliı mahkemesi bu- umumi kongra yapılacaklar. 

B r k 
"k t. d dolay· 1 Bunun yerine mektep meıunlaruı- kaldınlaca,k n&Jllllll Göztepe camii11de ıün açdacak ve lngiliz tebauından iJ,i Kongrada ilk mekteplerdekı" 

ı arı • ur en d. t . . . A . ı· .... "d ·ı . k b . . ı h" t - .k. d ""' . . . .. rıkmn· dan üç efen ı 8 aJ ıçın vrupa ıma at- aı ınrp.-Kandllli e aı eaı a nstaanul kifi•in Türluye a ey ıne B<' ıııı ı ı :ı- fakir çocuklara gıda temini, 
& arın,, gazetesınm bır gun . ·· derilecektlr ·· .. .. bak mh 

..... üzerine (Milliyet) ( önen kaldiJ) hanelerıne gon · pturuleceldir. __ ,....v .. •.J&--·a--r •• _______ tramvaylardaki biletlerden kalan 

. . ....-.-• ' " ----· .. ··- H"laı· h lanali bir karikatür neşretmişti. Buı~- _ '\ onar paranın ı ıa mer namma 

daa dolayı (Yarın) (Milli)et) aleyhı· Çizgilerle tı•kı•rıer : Uareket'• Cl•cldı~vef temini ve Verem mücadele ce-
ne hakaret da,ası a~mı tır. cı~ &~ J miyetioe yardım meseleleri e

hemmiyetle görüşülecektir. 

Villyettr 

KULAH GiYENLER TECZİYE 
EDiLECEK 

Dahiliye nkaleti ,·iJayete gönderdi· 
il •ır tamimde, normal şekilden hui~ 
'8pka yapanlar hakkında takibat ) a-
"1mamın, hiç bir şeye benıemiyen kii· 
il•• kasket riyenlerin mahkemen ve
tll .... ve bu husma ehemmivetl~ dik· 
kat Ye itina edllme9lni bildir.;,iıdir. 

1 Gayri mDbadlller 1 
Bugün kongrelerini 

yapacaldar 
Gayri mübadilJer cemiyeti senelilı; 

kongresi bugün Türk ocağında top1a
llacaktır. 

teessDrlere 
Ba11 adamlar s~hte ~k icin 

kapıhrlar. numaJlf1 y de bulunur· 
en manasız hareket er getirirler. 1 
lar ve kendilerine zarar 

S.bte teeuOrler, mallU91' we ı Siı hiıleriaiıde tamimi, dü

zararlr hareketler, in1a11lan al· ~erini~de. dlrOıt, harelcet-

çaltao, onları dUtüren ıeylerdir. Jerınızde cıddı olunuz. 

-
1 KO~OK , HABERLER :J 

IADU Zil ARE1' - Hasvekilimiz 
ismet P • ile Harici,>e 'eliki T Q 8 ..... B . • ., s-•U 

. nı an sonunda Atinn,>a giderek Yu-
na~ Has' ekili 'e ha rh iye 'ekili ne iade
i zı,>aret edeceklerdir. 

Çl : UELI~I>lYE. l - Çinde Haa 
k?f sehı ~ . b('ledi.>esi l\endi belediyesi· 
nı ı lah ıçın bütün d ıin) a belediyJerin
::n maltı.mat. istemfs, hu amda Istan .. 

1 beledıyesıne de müracaat etmiştir 
YAR ÇiÇEK. A~J. 1 YAP'J'JRMIYA .. : 

.. - \enı kanun mucibince reınıt 
~ues.seseıerde çalışanl.trın be senede 
bır çıcek aşısı ile asılanmaları lizım
dıı.": . Uöyle vesik~ göstermiyenler ... 

. leı ınc deHtnı edemıyeceklerdir. 
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Sütunlarda Seyahat 

Yumrukları kırıls1n! 
•• 
Orıümde bir gazete tepesi, 

Menemende Uşşaki tarikatı mensup
larının muhakemesi yapıldı 

elimde kalem çalışıyo:-· 
dom. Kapı vuruldu ve sarışın 
bir ırenç girdi: 

Bunlardan tarikatın şeyhi Sami 6 ve müritleri -uçer 

- Refik Ahmet Bey siz misi-
niz? 

ay hapse mahkum oldular • Maznunların 
kadınlar teşkil etmekte idi 

ekseriyetini 

- Hayır. 

- Ne vakit gelir? 
- Şimdiye kadar gelmesi la· 

zımdı. Anlaşılan meclise gitmi' 
olacak. 

- Hangi meclise? 
- Şehir meclisine. 

- Sizin adınız nedir? 
Iımimi söyledim ve hergün bir 

çoğunu gördüfümüz bu müraca· 

atta sonuna vardı. Şimdi, gene 
ayni masada bu satırları yazı
yorum. Fakat tecavüze uğramış 

arkadaıımın sargılı fotografı 
ı karıısında. 

Bu ne manasız gayzdır. Vakıt 
ta. çıkan her satır yazıdan zavalh 

Refik Ahmedi şiddetle meı'ul 
tutan bu gayz ne biçim bir zih
niyet mahsulüdür. Hadise, 

batlı baıına pek çirkin olmakla 
beraber, hiçbir tecavüz, Refik 
Abmedin uğradığı kadar acı gö· 
rUnemez. 

Çünkü bu aziz arkadaşın in
ce, nazik ruhu, kibar tavırları, 

yumupk hareketleri daha ilk 

gCSrOıte insanda derlenip top
ı.nmak ihtiyacını uyandırır. 

Buna bir de hadiseye sebep 
diye gösterilen yazıyı onun yaz· 
maıdığını, belki böyle bir maka
leden haberi bile olmadığını ilive 

ederseniz, mazlum arkadaıımızın 
uğradığı haksızlığın derecesini 

ı ~~lf yca kestirebilirsiniz. 
~J ~ f.arerin kavalyeliğini be· 

nimsiyen bu mütecaviz, bir edibe, 

bir Türk dostuna kıymet vermeji, 

ona bağlanmağı bu hareketile 
mi temin eder? 

Yumruk, insanın ilk silahıdır 

Te insanlar onu tecavüz ileti 

yaptıkları zaman iptidai bir mah

lik menzilesine düferler. Klot 

Fareri sevmek, beğenmek, hatalı 
g.Srmek, birer fikir davasıdır. 

Bunun yumrukla halledilecek 

hangi cephesi var? Klot Farer 
için yazılan yazıyı beğenmemişse 
beienmediğini söyliyen bir yazı 

ile karıılık vermek aklına yum
ruktan evvel gelmemeli mi? Mem-

lekette tecavüz havasının estiğini 
prmek, bu toprağı sevenlere 

keder Yeriyor. Hele buna bir de 
sevilen bir dost ıstırabı kanımca 

duyduinmuz acı işkence haline 
geliyor. 

Bu tecavüzü yapan bu haluk 
arkadaşın yüzünden sızan masum 
kanlar karıısında övünerek: 

- Bunu gidip Klot F arere 
mOjdeleyeceğim! 

Demit! merak edilecek ıey: 
acaba Klot Farer bu müdafaa 
İçin aferin mi demiştir? 

\'ewaA 

Bazı valiltr değişecek 
Ankaradan gelen bir habere 

.Mene~en .. 24 -: Örfi divanr harp sonra heyeti hakime ikinci topJanışta 
.\ta Reyın rıyast>hnde toplandı. Bati- hacr Durmuşta hacı Atıfın birer sene 
r~ Irfct Yekta 11., KuJah Rekir hoca, hapislel'ine ve elJi(ollt!r Jira ağır para 
Kırçalı _Hali) karısı .Fatma, Keserli cezasına mahkum ~dildiklerini ve Şev· 
kız namıle maruf Fatma, Mehmet kızı ketin de beraat ettiğini tefhim etmiştir. 
Hatice, ~amanlı hoca namile maruf örfi dh"anı harbin l\fustafa Paı.a 
Emine. hamacı lsmaiJ kızı Fatma, ci- Hazretlerinin riyasetleri altında akt~t 
ğcr hoca namile maruf Ummenan. Sa· miş olduğu besinci celsede, Balıkesirli· 
lihlide duvakçı Hüseyin Mazlum, AJa- )erden Melek ;.ade Zühtü, terzi Hasbi, 
:;-ehirli Sa!ih dede, Ist~nbulda Aksaray. terzi Hidayet, elbiseci Şerefettin, yor· 
da şekercı Hayrettın, ve IstanbuJlu gancı Hüseyin ve Esadın ve hacı Emin 
~ eyh Saminin muhakemelerini yaptı. oğlu Ahmedin muhakemelerine dc
M~s.tantiklik ~ararnamesinde şeyh Sa. vam etmi~tir. 
mının memnuıyetten sonra Oşşakf şey- Müdafaaları dinlendikten sonra he· 
~i o_ıarak f~~liy~t. ibra~ ~ttiği, Mazlum, yeti hakime ikinci toplanışta kararı tl'f 
~ahh ve Huseyın~n .munt unv~nını ~- him etmiştir. Bu karara nazaran ge· 
şıdık)arı, diğerlerının de el'lerınde gız- rek Balıkesir belediye intihabatında 
li mahaJleri tekke itithaz ederek zikret gerek cümhuriyet bayramı tezahüra~ 
t~~!erinin şuhut şehadetiJe tebeyyün et- tında hakta efkarı tehyiç ,·e hükumet 
tıgı dermeyan olunarak 677 numaralı kuvvetlerini zafa dücar edecek tarzda 
k~~un bmucibince tecziyeleri talep e- vaziyetler hasıl olm~ştur. Bu vaziyet
dıhyor. . . . )erin kendi fırka makasıdını temin için 
Şt>yh Samı, Üşşaki tarıkatıne mensup halkın hissiyatını tahrik edecek ,.e 
olduğunu ifade ,.e kendisine yazılan memleketin emniyetine tehlike iras ey
mektupJarın münderecatı hakkında liyecek surette telkinat ,.e propagan
ka~amakl~ cevaplar. vermişti~·· . dalar yaptıklan şahitlerin ifadelerile 

Şekercı Hayrettın de tarıkatla ala· sabit oJan bu maznunların cümlesinin 
kasını inkar etmiş, Kulalı Fatma ve E- birer sene hapislerine ve 2.; er lira ağır 
mine hanım tarika!e mensup olmadıb:· para cezasına müttefikan mahkum o
larını beyan eylemışler, Mehmet kızı Junmu~lardır. Yarın muhakeme d,~ 
Haticeı hamamcı lsmail kızı Fatma, K~ vam edecektir. 
serli kız Fatma da tarikate intisaplan
nı inkar etmişlerdir. 

{ mmehan kadın da tarikatte olma· 
dığını, e\·inde bir odada komşularile 

bir arada toplanarak kur'an okudukla· 
rını ifade eylemiştir. 

Hatice iffet Yekta H., kaderi tari· 
katinden olduğunu, ninde bulunan 
şeyh Saminin resmi~in bekarlığında 

kendisine edenmek için bir kadın bul· 
ması için verdiğini, şeyh Esadın res
mini de kolleksiyonunda bir hatıra 
maksadile bulundurduiunu söylemit-
tir.. ............. . .... 

Müddeiumumi muavini Fuat B. şeyh 
Saminin, tarikat şeyhi olduğunu, ek· 
ser müritlerinin kadınlardan mürek· 
kep bulunduğunu ve kadınlıJ.ı :"tl r minde 
tarikatin ahlaki cephesini t !1 .ı eden 
bir sima olduğunu söylemiş, <li~er maz
nunlardan Salih dede, Mazlum, Bkir 
hoca, ve Istanbullu Hayrettinin Ş. Sa
minin müritlerinden olduğunu. diğer 
maznunların evlerini tekke ittihaz et
tiklerini, Hatice İffet Yekta H. ın tari· 
katin en har simalarından biri bulun· 
duğunun muhtelif vesaikle sabit oJdu· 
ğunu söylemiş, binaenaleyh maznunla
rın bu husustaki kanun dahilinde tec· 
ziyelerini talep etmiştir. 

Heyeti hakime hoca Smai, Bekir ho 
ca, ll üseyin Mazlum, Salih dedenin 
Uşaki olduklarını. menedildikten sonra 
tarikate ait hizmeti ifa ettiklerinin te· 
heyyün etme~ine binaen bunlardan ho· 
ca Saminin şeyh olması hasabile 6 ar 
hapsine ve 50 lira nakti ceza alınması· 
na, diğer üçünün üçer ay hapislerine ve 
:-,o lira nakti ceza itasına ve diğer maz· 
nunlann da müddeabih ef'ale mücasc· 
retleri hakkında kanaatbahş delail ol· 
madığından beraetlerine hüküm ita edil 1 

diğini bildirmiştir. Yarın muhakeme 
devam edecektir. 

Eskişehirli maznunlar 
Menmen, 23 (A.A.) örfi divanı harp 

mahkt'mesi bugün öğleden eni Eskişc· 
hirJilerden hoca Abdurrahman, hacı 
Hamit ,.e Yakup haklarrnda müddeiu
mumi muavini iddiasını serdetmiş ve 
heyeti hakime de müdafaalarını dinle· 
dikten sonra ikinci topJanışta hakların 
daki kararı tefhim etmiştir. 

Foça kaynıakanıının 
nıu ha kemesi 

Menemen, 23 (A.A) - Orfi 
divanıharp mahkemesi bugün 
öğleden evel 3 Ye öğleden son
ra 2 celse akdetmiştir. Birinci 
celse, miralay Ata Beyin riyase
tinde toplandı. Foça kaymakamı 
Liitfü ve jandarma kumandam 
Tabir Beyleri muhakeme etti. 

Müstantik kararnamesi olrun· 
du. Bu kararnamede kaymakam 
Lutfü B. işkence ile ittiham edi
liyordu. Lutfü B. bu cürmü yap
madığını söyledi. Tahkikata vali 
muavini Saip beyin emrile baş
ladığını anlattı. Jandarma ku
mandanı Tahir B. vali muavini
nin şüphelendikleriniz uzerinde 
tazyik yapın dediğini ve kayma
kamın bunun üztrine ta,cı Ab
medi ve Mehmet Aliyi santral 
odasına sokarak dövdüğünü söy
ledı. 

Müddei umumi muavini jan· 
darma liumandanının ve vali mu
avininin de şahit olarak celbini 
istedi. Bu karar kabul edildi. 

Bu muhakemeye ait ikinci 
celse saat 14 tf" yine Ata Beyin 
riyasetinde aktedildi. Vali mua
vini Saip ve alay kumandanı 

lbrabim Beyler de lzmirden gel
miılerdi. Saip B. ifadesinde 

suikast hadisesini tetkik maksadile 
F oçaya gittiğini ve orada tabki· 
kat yaptığını söyledikten ıonra 

Şeyh Abdürrahim 3 sene ağır hap
'ie hacı Hamidin bir sene hapsine ve 

göre; Büyük Reisimiz tetkik se- }0' ıira cezayi nakdile tecziyesine Ya· 
yahatlerinde bazı vilayetlerin inki· kubun da bir ay hapsine ,.e j lira cc· 
pfı için çok değerli valilere ihtiyaç zayi naktiye mahkum edildiklerini tef-

tazyik edilmesi hakkında emir 
verip verme :!iği hakkindaki sü
ale cevaben "bilhassa taıcı Ab
medin hadisenin vukuu saatin
deki mekin ve vaziyeti tayin 
edememesi ve alelıtlak inkara 
sapması ıayam dikkattir. Meh
met Ali ve tatcı Ahmed:n maz· 
nuniyetleri kuvvetlidir. Tahkika
tınızı bunlar üzerinde tamik 
edin bunlardan bir şey çıkması 
muhtemeldir.» dedim, demit ve 
resmi tahkikata iştirak etmedi
ğimden imzalamadım demiştir. 

balunduğunu işaret buyurmuşlardır. him etmiştir. · 
Bu itibarla bazı valiliklerde te- ikici celsede "·ele~ şeyh Esadı.n ~-

.. .. .. rikat Ye teşkilatına daıl oJmak iddıasıle 
beddulat yapılması takarrur et- d 1 d G . li hacı Durmu:oı . . . .. uruşma ann a eyle :. 
mııtır. Aynı habere gore bu ,.e Taraklı nahiyesinden hacı Atıf ,.e 
viliyetlere getirilecek yeni vali- ve Gey,·eli Şf'·ket efen diler hakkındaki 
ler arasında bazı r.:.!b'us!:ırımız da iddiasını müddeiumumi Fuat B. ser· 
vardır. detmiş n müdafaaları dinlendikten 

Mumaileyh ifadesine deYamla, 
dövülme esnasında bir vaveyla 
işitmediğini ve "maznunlar yanına 
geldiğinde hallerinde bir gayri 
tabiilik ıörmediğini ilive etmiıtir. 

Jandarma kumandanı mahalli 
vak'ada tahkikat yaptığını söyle· 
dikten sonra, kaymakamın jan
darma kumandanı hakkındaki 
şikayetinin doğru olmadı· 

ğını tahkikat neticesinde anla· 
dığını ve dayak meselesini iıit
mediğini ve işkence hakkında 
hiçbir malumata olmadığını ve 
jandarma yüıbaşısınm kendisine 
bu hususta hiçbir ıey söyleme· 
diğini söylemiıtir. 

Müddei umumi kaymakamın 
maznuniyetini teırih ederek de
miştir ki: 

Delillerim o kadar kuvvetlidir 
ki hiç bir noktadan vicdanımı 

sarsacak ufak bir leke taşıma

maktadsr. Bütün deliller, yekdi
ğerine d~mirlenmiştir. Hakikat 

olan birşey varsa o da canlı o
larak dayak hadisesinin meyda
na çıkmış olmasıdır. Bir 
kazanın reisi yirmiyi mütecaviı 
kaza halkını hükumete soka
rak böyle döverse halk hayatın-

dan nasıl emin olur ? Onun ıi

kiyetini, onun sızıntısını dinliye
cek hükumetin reisi bunu yapar
sa, acaba halk nasil olur da hü
k iimet~ ısınabilir? Müşteki ol

duğu bir meselede zabıtai adliye 
memuru sıfatile tahkikat yapa
maz. Halbuki bu tahkikatı biızat 
yapmış ve bizzat görmüttür. 
Maznunlardan intikam almııtır. 

Maznunun hareketi TOrlt \.c~a 

kanununa tamamen tevafuk eder. 
Yeni cezada 69 uncu maddeye 
göre tayini cezasını isterim. 

Diğer maznun Tahir beye ge
lince, evet Tahir B. işkenceden 
haberdardır. Fakat, kaymakamın 

fiiline iıtirak etmiş değildir. Şa
hitlerin ifadeleri tetkik edilirse 
bu netice çıkar. Hususile kay
makala Jandarma Kumandanı 

arasındaki geçimsiz:iğin mahiye-

tini tetkik ve tahkik etmek Uıre 
F oçaya giden Jandarma alay 
kumandanı lbrahim beyin samimi 
ifadesi bu yoldaki maznun mü-

dafaasını teyit eder mahiyettedir. 
Binaenaleyh, bu hadisede iıtirak 
olduğu kanaati hasıl olmayan 

maznunun beraetini isterim. Maz 
nunlar müdafaalarında, Tabir B. 
birşey söylememiş, Lutfü B. tah-

kikatı vali muavini beyin emrile 
yaptım. işkence ve zulüm yap
madım, demiıtir. 

Heyeti hikime ikinci toplanışta 
karan tefhim etmiftİr. 

Karar sureti 
F oçada suikast perdesi altında 

bu memleketin mukadderatını 

elinde bulunduran, bu memle-

kette yaşayif, insanların refahı 
ve saadeti için geceli gündüzlü 

çalışan hükömeti cümburiyemizi 
F oçada temsil eden bır kayma
kam tarafından bir takım ma-

sum ve mazlum halka karşı iş· 
kence yapılmak suretile Türk 
tarihine F oçada bir kara nokta 
ilave edildiii anlaşılmqtır. Diva
nıharp heyeti, çok mühim olan 
bu mesele üzerine çok de-rin 
tetkikatta bulunmuş ve müddei 
umumilik tarafından vukubulan 
iddia üıerinde de esaslı surette 
imali fikir etmit ve fU neticeye 

vasıl olmuştur. Kaymakam L 
fü B. her nedense memleke 
bir terrör yapmağı münasip g 
müt ve bunun için mevhum 
suikast meselesi meydana çık 
mııtır. 

Bu terrör ameliyatında tak 
ettiği hedefe vasıl olmak i 
şu suretle hareket etmit 
Evvela tamik ve tetkika ibtiy~ 
görmeksizin yirmiyi müteca 
vatan evlidını bir dairei resm· 
olan hükumet konağına bkmı 
ve ayna zamanda memleke 
helecan hissini uyandırmak 
ahalinin hükumete karşı ga 
kanuni bir vaıiyet aldığını 
hiren harice göstermek ve 
vaziyet karşısında kuvvetüua 
olmak üzere mahalli Nizamiy 
alayından bir zabit kumanduıH 
küçük bir müfreze dahi celbed 
derek güya ahalı tarafından bok 
mete karşı vuku bulacak taarru 
lara karşı koymak maksadını t 
kip etmiştir. Bu suretle, ilk hed 
fini elde ettil<ten sonra mevbull 
ve gayri sabit sui k stin bakika 
şekline inkılabını temin iç' 
iıkence ve taıyik ameliyesin 
başlamış ve baricin taarruzun 
karşı nizamiye efradını kurun 
vustai şekilde tatbika başladığ 
falakalı işkence işlerinde kulJan 
mak cüretiode l ulunduğu cere 
yam muhali eme ve bizzat efra 
dm verdikleri ifadeler ve jan 
daıma kumandanı Tahir Beyi 
huzuru mahkemede verdiği sari 
ifadelerinden anlaşılmııtır. Heri 
yerde her zaman ve her işt 

milleti uğruna hiç bir f ec!akir· 
lıktan çekinmiycm ve memleket 
ve milletinin selameti namına 

her memurunu ve I< endisile de 
her makam esbabının da daim• 
bu kuvvet aıametile adaletin 
tecellisini görmek isteyen bülük 
Turkıye L.umhurıyeunı tVmiil 
eden kaymakam Lutfü B. m'::t
teessüf bu yüksek hükumeti 
F oçada tam manasile temsil 
edemediğini gösterdiği çok elim 
haıeketile ve Foçada meydana 
getirdiği bu elim levha ile te• 
zahür ~tmiştir. Mumaileyhin bu 
hareketi Türk ceza kanununun 
243 üncü maddesine tamamile 
uygun görülmüş olmakla bu de· 
fahk bir ibreti müess·re olmak 
üzere bir sene ağır hapsine ve 
muvakkaten memuriyetinden 
mahrumiyetine ve diğer maz· 
nuıı jandarma kumandanı 
yüzbatı Tahir Efendinın 

bu daı p ve işkence mesele· 
s"ne gelince, bu hususta temini 
kanaata kafi de'iil mevcut gö· 
rülmediğinden onun da beraatine 
müttefikan karar verildi. 

FOÇA KAYMAKAMI 
BiR DAHA DEVLET HIZMETINDfı 

KULLANILMIY ACAK 
Ankara, 24 (Telefon) - Foça kay• 

makamı hakkında Menemen dh·anı haı .. 
bi tarafından bir sene hapis cezasil• 
muvakketen memuriette kuJlanılma· 
ması kararı verildi. Buna naıanı1' 

mumaileyhin artık bir daha devlet his· 
metlerinde istihdam edilmiyeceğl a11· 
laşılmaktadır. Çünkü memurin kana· 
nunda 6 ay hapis cezasile mahkum tr 

lanların memuriyetten ihraç edilece1'· 
leri hakkında bir madde vardır. 

Piya a uft 

SURIYEDEN ANADOLU CEViZ 
KUTUGü iSTiYOR 

Son günlerde Avrupa ve Suriyedel1 
fazla miktarda Anadolu, ceviz kütüjii 
istemektedir. Alakadarlar bu taJet.e 
ehemmiyet vermektedirler. 
TÜRK FINDIKLARI TIRYESTEDS 

ÇOK RAGBET GÖRÜYOR 
'friyeste ticaret mümessilliğirni' 

gönderdiği bir rapora göre Türk f111· 
dıkJarı bü~·ük rağbet kazanmakta hat
ta ltaJya mahsulüne hiJe tefavuk ,.. 
mektedir. 



tt 

- ' . 
· · ltaretler . 
~L ' 

~ 

Türk zabiti 
nı· Fra.nsız zabiti Fransız ihtilalinde 
ğ·~rtecı sa.fa geçti. Barikatta halkla del 
uştü. İhtilal ordularını ça,'Uşlar ida· 

re etti. 

Hala Prusya zabiti Kayserin aşkiJe 
Yan'}'or. Beyaz rus kafilelerini teşkil 
edeh A A . Ç vrupa ve meri.kanm paryası 

1 
ar zabitleri MJa eski Rusyanın ateşi-

ıe !utuşuyor. İspanyada sol hareket
erın ·· ·· onune geçen hep üniformalı in-
&abdır. 

Tefrika numarası:~ 
"' . ·ellifi 
1 •zan . "Garp cepheıınde .... mu 

Erile Maria Remar9ue 

Bir erkek münevver bir ka 
sevebilır mi ? J 

ını 
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BORSA 
Adıçıl 

t'-dnau vo 

1 lngiliz lira11 Kr. 103 
, T.I~ rııukahtıı l)nlıır 0,4, :n 

l·mn\ 
l.i ret 
KclRı .. . Ora hm .. . ı~. rrarık ... 
l.e\'a 
Flnrlrı .. Kuron .. • ~ilin~ .. • l'ezeta 
r.tark 
Zloti .. . Pengö 

2o r.ev Kuruş 
ı Türk lira~, Dinar 

Çerrnae; Kuruş 

Nukut 

r l~terlln (lnl(illz) 
ı Dolıır ( AmerllcaJ 

ıo Frıınk [franm: 
20 Liret [it al ya 
O frank llelçlka j 

lO Drıhml [Yunan! 
ıo Frınk [ lnlçrel 
20 f.e\·a Bulgar J 

ı Florin [Felemenk] 
ıoKuron [Çekoslonlt] 
Şıltng A\'UStnryaJ 
1 Pezeta f lspan)"a) 

ıl 
~ 

ı Ranmarı(Alman,·a· 
, J 1 

ı 7.lotl J.ehlstın 

r Pengö 11\lacarlstan 
20 Ley [Romanya} 
lO Dinar Yugoslovyıl 

1 Çevoneç ~cryet 

1 ı2 5 
< OQ5 
~ıs 

fi ~() 

~· t4.~(J 

r ~ !O 

1 :", 

Darülbedayi Tem•illeri 
Bu aktam ıaat 21,30da 

9 kişi 

Nakleden; 

Nabi Zeki B. 

vade ile 

~ 
1 



Knut Humu'un VlktorJ• 
eMri ... : la. 

Gl•rllder a••• •ti.tiri Juan 
llifat B. • n.be pi r. B•· 
rada bir ..... t kaldıkta• Mnra Trak· 
a Ye Çaa•üele7e PMcekUr. 
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Emniyet 
Mücevherat Satış ilanı 

Bir pırlantalı paııtantif Nazlı H. 50 28783 

; Seyrisefain 
j ~Terkez acancuı: Galata Köprü başı 

il ~362 Şube acRnıı .;ı Sirkecide 
;\ luhürdnr 'Zade hanı lsL 2740 !!" !: :% ~ = 

eı ~ ... 
t') • 

,,. 
::. 3 .. 
-3 ?-:;~ " .. ::; 

,. 
Aferhunatın cins ve nev 1 

12 27~08 
. Memduh Tahsin B. 

Bır a]tm kol sa.ati Faika H. 
40 27366 Bir çift altın bilezik. . k ) bir roza 
40 27368 Bir çift roza küpe (lkı ta, J1() t~a~i; altın yü

t~.k ta~ yüzük, bir altın ko saa~~an Refik B. 

170 27384 
zille. el Emine H 
iki altın ıaat, bir •!tın kor kon n) bir altın • 

16 27419 B. ·· ··k ( Bır tat no sa ' 
ır ro~a yuzu .. .. b" a:zarhk altını, yet-

saat, bır altın yu~uk, ır n Pembe H. 

60 27443 
miş dirhem gümil ,. k" t k b" 
ı . .. ..k bir altın saat maa os e , ır 
ki roza yuzu • Kir kor Ef. 

8 27461 
70 27505 
37 27573 
10 27576 
12 27618 
70 27732 
16 2n3s 

135 27744 

70 27774 

375 27780 

ıo 27854 

130 27870 

40 27874 
50 27905 
30 27923 

10 27931 

84 27938 

120 27965 
335 27966 
200 27967 

100 27999 
50 28018 

100 28053 

50 28071 
100 28093 

40 28191 
17 28209 

70 28255 

35 28256 
92 28325 

47 28411 
50 28414 

150 28470 
5 28489 

17 28554 

137 28555 

20 28559 

85 28589 
500 28591 
350 28593 

75 28595 

85 28596 

116 28597 

500 28606 

25 28629 
130 28690 

300 28719 

altın yüzük. . v • Leyla H 
B" kı vat ıgnesı . !r roza ra . köstek Seher H. 
Bır altın saat,dJ!lh·a a .. .., Aliye H. 
8 .. otuz ır enı eumu 
~' yuz .. .. Müzeyyen H. 

Bır roza yuzuk M ·ı H 
Bir altın saat .. "k F t aı H · 
B. t k ta• y uzu a ma . 

ır roza e s- k ) ş · H 
Bir çift roza küpe (~taş no •.~~.k 'k'azlıye • 
B

. gerd~nh k, uç roza yuzu , ı ı a tın 
ır roza b'I 'k .. 1 "kk 

k 1 ti bir altm ı ezı maa uç a tm ıı e 
o saa , Ali B. 

s· çift roza küpe, bir beşibirlik, bir altın 
mı:dalyon maa ko iye, bir altın bilezik, bi~ al-
t düğ.me. Nacıye H. s?r roza brof, bir bir roza iğne, bir roza ma-
şallah, bir incili kolye. Bahaettin B. 
Bir altın, bir güm Üf nişan, otuz beş dirhem 
gümüt Seher H. 
fki altın bilezik, bir altın kolye, bir altın kor
don, iki altın $aal, bir çift karavana küpe 
(Bir taş noksan, bir taş sırça) Nimet H. 
Bir altın saat Memduh B. 
Bir pırlantalı yüzük Zeyn~p H. 
Bir pırlantalı ve bir roza yüzük 

Fatma Sabriye H. 
Bir roza yüzük, bir altın yüzük, bir gümüş ta 
baka Halide H. 
Bir pırlanta çıplak ta,, iki altın saat, bir al
tın bilezik, bir ei maslı kalem 

Mazlume H. 
Bir çift roza küpe (Biri kırık) Feyzi B. 
Bir roza kuş Ju da) iğne Vefa 8. 
Bir pırlantalı yüzük (Bir tat nokıan)t üç al
tın bilezik, bir altın kordon parçası, bir altın 
köstek, iki altın saat Ali B. 
Bir roza tek tq yüzük Vehbiye H. 
Bir roza bilezik, bir roza mapllah, bir altın 
kordon. Nadire H. 
Bir altın saat, iki altın köstek, iki gümüt ta-
baka Macide H. 
Bir altın saat Mehmet Harun Ef. 
Bir çift pırlanta. bir çift roza küpe 

Zehra H. 
Mes'ude H. Bir roza yarım gerdanlık 

Bir altın saat maaköstek 
Sa.mi F abrettin B. 

Bir roza yüzük, bir altın kordon, bir altın 
köstek Mm. Araksi 
iki roza iğne . Nasip H. 
lki pırlanta, bir roza yüzük, b1r roza kıravat 
iğnesi, üç altın bilezik, bir altın t~tlen, bir 
çift albn incili küpe, dört altın yuzük. 

Sahure H. 
Bir pırlantalı yüzük, bi.r roza iğ~~ Naziye H. 
Bir pırlıt.ntalı yiizük, bır altın kostek 

Mehmet Ef. 
Bir çift pırlantalı küpe Saniy!' H. 

B
. za yu·· zük Ömer Sahh B. 
ır ro . b" it t 

B
. I aslı kol ıaatı, ır a ın ıaa 
ır em Veysi 8. 
. . f lanta tek tat küpe, bir pırlanta 

Bır çı t pır 
.. ··k 'ki altın ıaat. yu:zu , 1 Mm. Karavel 

.. "k bir roza iğne, bir gümüt ta-
Bir roza yuzu ' Hüseyin B. 
baka f f Mustafa B. 
Bir roza pa~~~kı · Mustafa Nuri B. 
Bir zümrüt yuzu ·danlık, bir çift roza hurda 
Bir pırlantalı geı aakordon. 
küpe, bir altın saat m Saadet H. 

kordon bir altın kös-
lki altın saat, bir altın ' Adile H. 
tek. . takımı (Dört parça) 

l d ··"'ınesı y A H Bir pırlanta ko ug egane . 
. ltın kordon 

k . ~ hır a S "d H Bir roza yüre 1gne, aı e . 
iki pırlantalı 

. 1 k üç ro:ıa, 
Bır pırlantalı gerdan 1 .~ b·r elmaslı s~at 
yüzük, bir çift roza kupe, 1 F ethıye H. 

Hikmet B. 
Bir altın saat . enekşe rrıadal· 
Bir pırlantalı iğne, hır roza m lhıan H. 
yon, 
Bir pırlanta tek ta' yüzük. m Davit Ef. 

Avra . 

125 28754 
.. "k bır ro-

Bir roza pantantif, bir pırl~nta yu~~ıt~k, bir 
za ağraf, iki altın saat, ikı altın. 0 

Gülnaz H. 
eJmaılı ,atlen Hatıce Eşref B. 

14 28756 
70 28757 

ll~r a~tın köstek . .. .. bir altın 
Bır çıft roza küpe, bır roza yuzu~ kadder H. 
bilezik. u 

30 28810 
400 28852 

40 28861 
4 28952 

40 28966 

30 29014 

40 29019 
60 29123 

800 29259 

1000 29267 

150 29278 

85 29279 
335 29339 

70 29375 

170 29461 

Bir altm kordon Rahime H. 
Bir roza tek laf yüzük, bir çift oırlantah kü-
pe Nazım B. 
Bir ro.za pantanlif. Ahmet Ef. 
Üç a)bn yüzük ŞekUre H. 
Bir çift roza gül .küpe 

Mo.y Levan Polt 
Bir pırlanta akar pantantif. 

Leon Ohanneı Ef. 
Bir pırlanta tek l&f yüzük Firuze H. 
Bir prrlanta yüzük (İki tat noksan) 

Nimet H. 
Bir pırlantalı madalyon, ibir pırlantalı, iki in
cili bilezik, üç pırlantalı iğne (iki taş nok
ıan) bir çift pırlanta kol düğmesi, bir roza 
pantantif, bir elmaslı sa~t, .d.ört altın ~aat, 
bir altın kolye, bir altın ıncıh kordon, bır al
tın kordon, bir aftın bilezik. 

Hadiye H. 
Bir pırlanta tek ta! küpe teki 

Nazım B. 
Bir roza ijnc (Bir laf noksan), bir roza yü-
zük Mürüvvet H. 
Bir pırlantalı yü~ük Gülsüm H. 
Bir pırlantalı gerdanlık Vefik B. 
Bir çift roza lokum iğne (Bir t~ noksan) 

Muammer 8. 
İki altın ıaat, bir altın köstek 

Emine H. 
30 29483 Bir roza iğne Nasip H. 
80 29505 Oç roza yüzük, yirmi a1tr nazarlık altını 

Ayşe H. 
230 29509 Bir çift pırlantalı küpe, bir pırlantalı sepet 

Mersin Postası 
1 

(ÇANAKKALE) vapuru 27 
Şubat cuma 1 O da Gala tadan 

Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

1 Alaiye ve M~rsine kalkacak 

dönüşte Taşucu, Anamur, Fini-

' •e, Dalyan, Marmaris, Çanakkale 

Geliboluya ağrıyacaktır. 

1 

1 
1 

l ru~zon itinci ~ustası 
( E G E ) vapuru 26 Şu-

bat Perşembe akşamı Galata
dan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polathane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünyet Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. .................... ~ 
1 ZAYILER 1 ---iine Bedri Cemal H. 

100 29517 Bir roza hurda. bilezik. Dürdane H. . . Kılıç Ali şubesinden aldığım 
Yukarda isimleri ya2ılı zevat gümü§ ve mücevherat mukabılın- askeri vesikamı ve nüfus cüzda· 

de Emniyet Sandığından ikraz eylemi, oldukları mebaliği vades_i~de nımı zayi eylediğimden yenisini 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebhg e- çıkaracağımdan eskilerinin bük· 
dildiği halde yine tesviyei deyn eyleme~İ! olduklarında.n ecnası yu-
karda gösterilen nıerhunattan deyne kifayet edecek mıktan Sandık mü olmadığı ilan olunur. 
ıatıt heyeti huzurile 16 mart 931 tarihine müsadif pazartesi gü~ü sa- Giresun (,'inarlar m.ıhallcsindea 
at on dörtte fehremaneti sandal bedeatenind~ ~üzayede mahallıne. ve O~maıı oğlu i\e\ Zat 

tediyei deyn veya tecdidi mu~ele e.tmek .~stıyen medyunla!ıı:ı. hıta- § 2054 No. h otomobilimin bir 
,mı müzayededen evvel sandık ıdareame muracaat eylemelcrı luzumu plakasını zayi ettim, yenisini çı-
ili.n olunur. karacağımdan eskisinin hükmü 

* * * yoktur. 
~~n·1nivet Sandığı 111üdiirliiğiinde11: Cemil 

J\laaril ve kale-F ahrettin ·bey ve Nadire H. ın 28 temmuz 9~9 tarih ve 6023 
ikrar; numarah deyn senedi mucibince ve Beyoalunda Ayaspafa 
mahallesinde eski, M~zarlık yeni, Acıçctme sokağında cski,5 mü-
kerrer, yeni 44 numaralı ~··~h~e. ~ir .h~ne.~i t~rh.in suretile ti il ele il: 
sandığımızdan istikraz eyledıklerı ı!.ı bın ıkı yuz eJlı lıranın va-
desi hululünde ödenmediğindea dolayı satıl~p çık~r.'la!a~ 4 ~·~t 
931 tarihinde saat on altıda Sandık idareıınde bırıncı ıhalesının 
çelıileceğine dair olan ilAn varakasile beraber ihba~namenin t~b· 
liği için icra kıhnan tahkikat netice.inde mumaıleyha Nadıre 
H. ın ikametgAhınm mecbul bulunduğu anla.tılmıt olduğundan 
tebliğ makaaıana kaim olmak üzere ilinı keyfıyet olunur. __ _ 

-Satilık -Kargir depo 
Istanbul Emvali eytam 
idaresinden: 

JVikoliıki hzrelamidi efen dinin istikraz ey
lediği mebaliğ ınukabilinde idaremiz uhde-
sinde vef aen ınef rug bulunan U skii< larda 
hace hasna hatun mahallesinin paşa limanı 
caddesinde 19 numaralt biiyük bir depo 
satzlzktzr. 

M ezkür depo vapııı iskelesine pek yakın 
bir mesafede olup 398 zira arsa iizerine bina 
edilmiştir. Dç kattan ibarettir, ve üç salonla 
bir odayı nu1htevidir , ve pek muhkem bir 
tarzda inşa edibnişlir. pencereleri ve kapı
ları demir kanatlrdzr , Zemin katı çimento 
döşelidir . Denize de rzhtınu vardır. Jütün 
vesaire deposu olarak kullanllmzya fevkalade 
müsaittir,, 

bu depoya talip olanlnr ve daha fazla ma
lı'ımat alrnak, miizayede şartlarznz öğrenmek 
istiyenler her giin saat 16 ya kadar Adliye 
binası dahilinde I stanbul emvali Eytam 
idaresine miiracaat etsinler. 

Ankara Gazi terbiye enstitO· 
süne ilaveten yaptırılacak Jım· 

nastik salonu inıaatı 10 - 2 - 931 
tarihinden itibaren 25 - 3 - 931 
tarihine kadar bir buçuk ay müd
detle ve kapah zarf usulile mü
nakasaya konulmustur. Taliplerin 
inşaat şartname ve mukavelena• 
me suretlerile plan ve projeleri 

tedarik etmek üzere beraberle· 
rinden şimdiye kadar yapmıt 

oldukları inşaata dair bonservis
lerile fenni ehliyetnamelerini ha
mil oldukları halde her gün 
Maarif vekaleti inşaat dairesine 
müracaat edebilirler. 

ihale 25- 3 - 931 tarihine mü-
sadif çarşama giinü saat 15 te 
Maarif vekaletinde toplanacak , 

olan inşaat komisyonu tarafından 
icra edileceğinden müteahhit
lerin aynı gün ve saatte müza-

yede, münakasa ve ihal.it kanu
nuna göre tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını mezkur 
komisyona tevdi etmeleri lazım
dır. 

DOl<tor-Operatör 

Holil ~ezai 
Cerrahi hastalıklar ve 

hnsur nıcnıeler i 
.. (elektrılde) 

mutehassısı - Divan yolu Dr E
min paşa sokak No: 20 

Telefon Js. 3390 

D. Hor huruni 
Belsoğukluğu • Frcnı;i :ıderni iktidar 

ted:nihaııc,i. Beyoğlu Tııkntlıyan yanıııda 
:\]ı ktep rnkak 35 Tel. 315'4 
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Krem 

Diş macunu 

Ruj 

Südo-ro·no 

Pertev Müsta.hzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV veŞeriki 

Kolonya 
i~ 
F-
il 

Tırnak ciliları IJ 
fi 

H 
Loıyon 

Diş tozu 

Memleketin en eski ve namdar Esans ~== 
Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve hbbiyesi Kozmatik o Podra 

Kinin-!<arb?nat ve . sair . devai k~mp.~imeleri ~ 
jlHerzevkı temın ve tatmın edebılecek nefıs mustahzaratıı 
~=c:===c:c=:=:=====;::=::m::.:::ır.:.=ır.:;;;...~,ttJZ:fııı::-JCııiillf:aı"':::C:!J 

Afyon Nafia başmühendisli- 1.:. M. v~o!:1ı7,,~1:·;, Komi.:"I 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

ğı. nden· mamulatından 8700 adet kilim kapah 
• zarfla münakasaya konulmuştur. ihale 

si 5 mart 931 perşembe günü saat 14 te 
Ankarada merkez satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve tekliflerini vermek ü
zere teminatlarile mezkur komisyona 
müracatleri. 

* * * 

Afyon merkezine 48 kilometro muntazam şoıa mesafesindeki 
Başağaç köyü civarında karakaya ocaklarından asgari sotooo ve 
azami 200t000 kadar 11-12 eb'admda muntazam kaldırım taıı 
)'apbrılacak ve bunJar Afyon merkezine naklettirilecektir. idare 
aıgari seksen bin taş getirmeğe ve mütaahbit te icap ederse iki 
yüz bin getirmeğe mecburdur. Gerek yalnız ihzar ve gerekse 
nakil ile beraber talip olacakların her iki surette de bir tac için 3· K. O. SA. AL. KOMiSYONUN-

., IDAN: 
fiyat vermeleri ve bunların içinden muvahk fiyat verene 1-3-931 ı ı 135 inci alayın bir senelik ihtiyacı 
tarihinde saat 15 te haddi layık görüldüğü takd"rde ihale edile- i~in kapalı zarf usulile (159.000) kilo 
ceği ve ihalenin kapalı zarf usulile icra kıln;;cağa ve taliplerin un 8 fubat 931 tarihinden itibaren mu~ 
900 veya 1500 liralık teminatı ile -yevmi-ım!ıldirda encUmeni i· naka..-.aya konulmuştur. Ve~ mart 9:U 
liyete müracaat ~etmeleri ilin olunur. tarihine müsadif pazar günü saat l1 •••!ll•••il•••••••••••••••••••• te icra kılınacaktır. İşbu un mahalli yerli fabrikası unu 

_ _ =-=-=-·-"-'-== ===;=;:============ olacağından talip olanlarm yevmi iha-
lstanbul belediyesinden: Unkapanı caddcs:nde 5 numaralı leden evel şartnameyi görmek üzere 

lstan bul Belediyesi ilanları 

dükkan bir sene müddetle kiraya verilmek için açık müzayede- alay lcvazımına ve yevmi ihalede teklif 
k T J 1 L varaka ve pey ak~elerile birlikte kapalı 

ye onmuttur. a ip erin şartnameyi görmek için hergün eva- zarfla Bolu defterdarlık dairesinde :ıs-
zım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 8 lira muvakkat le· keri satın alma komisyonuna müra~uat 
minat akçelerile beraber ihale günü olan 22-3-931 Pazar günü etmeleri ilan olunur. 
saat on bete kadar encümeni daimiye müracaatları. 1 3. K. O. SA. AL. KOMlSYONU:S-

.---~I~st_a_n~bu_l __ b-eJ-e-dı-.y-es-i-nd_e_n_:_B __ ed_e_l_i _k_eş_f_i _2_1~3-l-ir_a_3_7 __ k_u_:u_•, __ o_la-n-•t DAN: 
., Yıldız, fen tatbikat mektebi güver· 

Aksarayda Cellitçeşmesindeki mecranın tamiri açık münakasaya cinlik ile Ertuğrul ve Orhaniye kışlala-
konmuıtur. Taliplerin şartname ve keşif evrakını görmek için n tamirleri kapall zarf usulile müna· 
hergün Levazım müdürlüğüne münakasaya girmek için 16 lira kasaya konulmuştuı·. lhalesi U> mart 
muvakkat teminat akçeleriJe beraber ihale günü olan 19-3-931 931 pazar günü saat 16 da icra kıhna-
Perıembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye müracaatları. caktır. Taliplerin şartnameyi gör

mek üzere öğleden evel ve iştirak et-
Bey koz belediye müdüriyetinden: Heykozda Karacaburun mek için de yevmi muayyeninde komis-

caddesinde 11 No. 1ı ahıap hanenin ankazı müzayedeye va:edil· yonumuzda hazır bulunmaları. 
miş ise de taliplerin teklifi haddi Jayıkanda görülmemesi hase
bile mezkur ankaz 18-3-931 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat on beıte müzayedesi icra edileceğinden taliplerin yevmü 
mezkurda daire encümenine müracaatları. 

~\.ereste münakasası 
Ali deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Yirmi iki metro mik'ap muhtelifülcins kereste 5-3-931 tarihi

ne müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere 
münakasai aJeniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere Orta{Öy caddesinde kain mektebe ve münakasaya 
iştirak edeceklerin Istanbul Iktısadi Müesseseler muhasebeciliğine 
tevdi edecekleri teminatı muvakka\ta makbuzunu hamilen yevm 
ve saata mezkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları. 

İLAN lLAN 
Beyoğlunda Ağa hamamında Halitasfiyede bulunan ticaret ve sı· 

Ağa hamamı caddesinde 47 nai türk anonim şirketinin malı olup 
numarala hanede müflis Andon Bursada kain olan değirmen ve ayrı 
Jsfanadi mahdumlarına ait eşyayi bir sakaf altındaki soğuk haav deposi· 

ıe buz imalathanesinin ve kezalik altı 
beytiye martın dördüncü çar- dönüm miştanndaki dut bah!:esi toptan 
şamba günü saat onda ve kabil veya ayrı ayrı satılacağından talip o

olmadığı takdirde müteakip gün- !anların Istanbulda Sirkecide Aksa
lerde aynı saatta açık artırma raylılar hanında 4 üncü katta şirket 
suretile satılacağından talip merkezinde tasfiye memurları Sezai, •i· 
ol:ınlarm yevm ve V;;;okti mezkfırda vukat Omer Lütfü ve Osman Nuri ve 

mahallinde hazlr bulunmaları ilin Ali Bu~uk zade Mehmet Beylere mü-
olunur. racaatıeri ilan olunur. 

,, ,~-----.-;_ -B_A_K_T--ER-10-r-.O-:-k---;.-.-.-.-;.-;-.· .... 
Dr. Hasan Sami ı:. 

Bakteriyoloji ]ahuratuvarı 
Cmum kan tahlilAtı Fren~i noktai 

nazarından ( \"a,crman teamülü) kın 
küren·atı sanlması tifo \·e ırnma has
talıkları teşhisi, idrar, balgam, cerahati 

1 kazuratı ve ~u tahlil<itı. l'Jcra mikros
kopi ile frengi aranması, hususi aşı Jar 
i<tih;ı:arı Dh·anrnlunda Sultan l\Jahmut 

' türbesi No 189 Telefon Is. 981 ııııııl 

Jandarma ırnalathanesı ı 
Hanları -----Jandarma için 700 mamul ka-

put kapalı zarf münakasasile sa
tın alınacaktır. Yevmi münakasa 
17-3-931 salı günü saat 15 te
dir. Şartname jandarma imalat
hanesinden verilir . Taliplerin 
teminatlannı beraberlerinde ge
tirmeleri Jizımdır. 
--------------

Acele satılık bina 
F abhte Karaman yokuşunda 

evvelce mezbaha ve halen gaz 
fabrikası o~up sahibi yedinden 
satılıktır. Talip olanların aşağıdaki 
adrese müracaat eyJemeler:. 

Fatihte H•fızpaşa caddesinde 
ciğerci Hayrullah Ef. e müracaat. 

Kereste ve yaş sebze 
münakasası 

Ali deniz Ticar~t mektebi müdürlüğünden: 
Otuz iki metre miktap kereste ve 18 kalem muhtelifOlcint 

yaf sebze 5 - 3 - 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 ve 15 te ihaleleri icra edilmek üzere ayrı ayrı mü
na k asai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin şartnamelerini gör
mek üzere Ortaköy caddesinde kain mektebe ve münakasaya 
iştirak edeceklerin Istanbul lktısadi müesseseler muhasebeciliğine 
tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen ye•lll 
ve saati mezkfirda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Münhal olan 55 lira maaşlı bir pul 

müfettişliği için şubatın 28 inci günii saat 

onda Ankara \'e Istanbulda imtihan yapıla
. caktır. 

2 - lmrihana girmek istiyenler 27 şubat 

931 akşamma kadar lstanbulda Defterdar
lığa. Arıkar~da l\laliye vekaletine müracaat 
edeceklerdir . 

3 - imtihana girenlerin memurin kanu
nunun 4üucü maddesinde yazılı evsafı haiz 
ve lıu madde de gösterilen vesaikı ibraz (•y
lemeleri lazımdır. 

imtihan aşağıdaki derslerden yapllacaf..ur. 
A - Damga kanunu. 
B - Tıcarel kanunu. 

C - Hesap. 
4 - Miisa\'i serait ahmda l1nlnnnnfor-• 

dau ali mekıep mezunu hulnuaıılank puf iş-

ler inıle ıstihdam edilenlerde11 kıderıu fazla 
olanlar terc:l1 edileeektir. 

1 
Ali Ticaret mektebi mubayaat ko· 

misyonundan: 
Mektebin orta ve i' st kat koridor )arının tamiri 2 - Mart 931 ta• 

ribince saat 14 te ihalesi icra edilmek tlzere aleni münakasaya 
v.az ?lunmuştur. Ta.ip olanların yevmi ihaleden evvel depozito 
akçalarmı lstanbul Deftardarlığı binasında müessesatı iktisadiye 
niuhasebeciliğine tevdi ederek alacakları makbuz ile yevmi mez• 
l. fır ve saatta mektkpte müteşekkil komisyona gelmeleri. Şart• 
nameyi görmek isteyenlerin de her gün mektep idaresine müra• 
CFlat eylemeleri. 

1 Devlet demlryoııarı ilanları 1 
--~------....... --Devlet demiryollarz umum müdürlüğünden: 

Samsun atelyesi için bilimtiban bir sustacı ustası alınacak ve 
buna göstereceği iktidara göre yevmiye \lerilecektir. TaliplerİIJ 
lstanbul sakinleri istidana melerine raptedecekleri vesikalari!e 
Haydarpaşa işletme müfettişliğinet Ankaradakilerin de Zat işleri 

Müdürlüğüne müracaatları ilan o'unur. . ... .. 
Muhtelif yerli masa, Dosya c'olabı, yazıhane ve sandalyalar 

kapalı zarfla mür.akasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-3-931 pazart«:si günü saat 15 te Ankarada Devlet 

demiryollrı aidaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya işfrak edeceklerin teklıf mektuplarım ve muvak• 
kat tem i natlarını aynı günde saat 14,30 a kadar Ankarada mü· 
nakasa kom:ıyo:ıu katip'.iiin~ verm'!leri lazımdır. 

Tahpler münal<asa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
9 mart 931 tarihinde yapılacağı ilan o'unan font Boru ve te-

fenuatı münakasesı şartnamedeki liste ve fenni şartlar değiş'i
rilmiş olC:uğundan 6 nısan 931 p<lzartesi gününe talik edilmiştir. 

Şartnarr.deri ~:mış o~anların yeni liste ve fenni {artları almak 
üzere Ankara ve Haydarpa~ada idare veznelerine müracaatiarı 
ilan o!unur. 

• • • 
Sey'abın Şark hattındaki tahıibatı hasebi;e seyrüsefer inkıtaa 

uğra<\~ından 23 şubat 931 1 aribinde icra edileceği ıldn o!unaD 
bandaj münakasası 2 Mart 931 pazartesi gününe tehir edilw ştir. 

Meq'ul Mlidür Refik Ahmet 


