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CUMA 6 ŞUBAT (2 inci ay) 1931 

HATIRALAR ARASINDA 
Ustat Halit Ziya B. in hatıraları yarınki 

nushamızda devam edecek 

Talırir telefonu: 2. 4371 Sayısı n Kuru, ~ncü Yıl-N--0-:-4699-idar;ieldon-;;: - 2. 4370 

Yarın Alaşehirlilerin Muhakemesi başlıyoır 
Dün Menemen divanı hnrbinde 1 

Dün muhtelif mücrimiyet Gaz1 ·Hz. 
Dün deni?den ve beraet kararları verildi lzmire 

idam kaçağının izi üzerinde bulunul- avdet ettiler 
d ~ · · k f Si pek yakındır Denizli, 4 ( A.A) - ReisiUgu IÇID ya a aııma cümhur Hz. dairelerinde kısa 
~enemen, 5 (A.A.) _ Divanı harbi ör- Emire ka~Jm ;e te;~i Pt;,i.van ;ıe~· bir istirahatten sonra otomo· 
fi lllahkemesi bugün öğlede nevel Mus· met, efendı er enl ~3 ~e .. ,ıyadd ~Y~.l biHe Çamlığa kadar gitmişler, 
tata Pş. nın riyasetinde toplannuı:; ye ceza ~anununun 6'r·kuncu

1 
• ma esı~ıdn dönütte orta mektebi ve köy 

Uc celse aktederek mesaisine devam et· birincı ~ıkrasın~ tev ı ·an nr sene mu . 
lftf§tir. detle agır hapsıne, muallim mektebini gezmişler-

Birinci celsede Hendekten Emire Hafız Abdurrahman efendinin bir dir. Ga2i Hz. , dersanelere gi-
lf. ne hafız Abdürrahma.n Tevfik hoca sene ağır hapis cezasının cürmün hini rerek ders dinlemişler ve ta-
Oaınan terzi pehlivan Mehmet ve Ah- ikaında 18 yaşını bitirip 21 yaşını ik:- lebeye sualler sormuşJardır. 
illet Ziya Efendilerin müdafaaları din- mal etmediği anlaşıldığından :56 ıncı Eundan sonra vilayet maka-
lenmiş ve haklarındaki karar tefhim e- madde mucibince alh da bir bittenzil mım ve C. H. fırkası kaza 
dilıniştir. Maznunlar şifahen yaptık· lO ay ağır hapsine, merkezini ziyaret etmiş, mem· 
lan ve tahriren okudukları müdafaa- Tevfik çarnşun, Osman efendi ile 
namelerinde masumiyetlerini ifade et-' Emire Hnımrn da beraetlerine karar leket hastanesini gezerek ko-

ğuşJarda hastaJarın hatırım 
ıtti~Ier ve mahkemenin rahim ve şefka· verilmiştir • 
tfru dileyerek beraetlerini istemişler- İkinci celse Eskişehirlilerin, l\lut- sormuşlar ve hastanedeki mü-
dir. Heyeti hAkime karar mevkiini iş- taİip kayresinden olup dünk ümuhake- şahedelerinden memnun kal· 
ral ettikten sonu reis maznunlara hi· me esnasında abdestin şartlarını gus- mışlardır. 
taben : lün şartlarını orucu bozan şeyleri ve Reisicümhur Hz. belediyede 

Dr. Saim Beye de ne oluyor 1 

Morg müdürü ile Cenap 
B. arasında bir hadise 

~----- ------
Lisani tecavüze iki meb'us ta şahit, hadiseyi 
tetiiik ic n yeni bir komisyon teşekkül elti 

- İfadelerinizi ve müdafaalarınızr teyemmümü hilmiyen şeyh Sadık Ef. halk mürnessilJerile konuşmuş· di J dı•~· B h t J •• J • "'rmek Hadiseye şahit olanlard11n Kayseri mcb,u~u Hadiseye şahit olımlardan Jstanbut meb'nsq 
n e n.. u eye zu um e ış go ile bu köyün muhtarları olan Mehmet lar, bundan evvel Denizliden 

lllaksadile teşekkül etmiş bir heyet de· Emin ve kara l\fustafanın müdafaaları geçtikleri ve kalamadıklarını Dr. Burhanettin B. Nurettin Ali B. 
fildir. Bu heyetin elin·d· e bir.~_itabı a- dinlendi. Maznunlar du"'nku"' muhake-
d d 

- fakat Den' •·ı·ı · go"'sterdigıw · Tıp fakültesi fizl.'oloJ"i müderrisi Behret Sabit B. bulundugw u halde tı, 
a1ıet, bir de. vatanın gosttet·~- bı~ı ve ~fa· mede verdikleri ifadelerden baska bir ızıı 1 erıo :ı: pı masmı emır ve talep e ıgı ır vazı e .. 

1 
d. .. . • muhabbet tezahürahm unuta- Kemal Cenap Beyin yine fakültenin fakülte"i müderrisin oda~ına gider 

._rdır. Biz bir taraftan sizin mukad- şey _soy e~e. ıl~r. Muteakıben karar madıklannı hatırlamış, ayrıhr- ikinci fizyoloji müderrisi Talha B. ile iken yolda Dr. Saim B. ile karşıla~mı~-
d d 

...... k d"v t fta tefhım edılmıştır. Bu karara nazaran: k b kiın'-·a muallimi Rasim Ali beylerin tır. Saim B. Kemal Cenap Beyı· •örün-
eratmı:ıı uşunur en ıger ara n en elediye reisine şunları .; b 

da -tanın hitabını dinlemek mecbu- 1 - Mehmet Sadık Ef. •telCkesini a- .. l k müştereken yazdıkları (fizyoloji) kita- ce gazete sütunlarına geçmesi doğru 
..... k b ı d soy emişlerdir: " Gere , geçen 

riyetindeyiz. Yoksa hükumet bizi bu- çı · u un urduğundan ve camide mü· defaki gelişimde, gerek bugün hını (Yakıt) sütunlarında tenkit etme· olmıyan n kanunen hakaret te~kil e· 
raya size zulüm etmek icin getfrmemis- ritlerinin ziyaretini kabul ettiğinden sinden tevellüt.eden münakaşa malum· decek mahiyette bulunan bir takım tııÖr:· 
tir. Biz burada vatan; ve millete hi- dolayı 10 ·1-931 tarihinden itibaren üç Denizli ha1kınm hakkımda gös· dur. Bu münakaşanın halli için tıp Ier söylemiştir. K. Cenap B. bu ~özle· 

..J'anet edenleri u.ıracak masum ve za. ay müddetle hapis ve 50 lirn ağır par~I terdiği hissiyattan çok müte-- fakiiltesinde beş kişilik bir komisyon re mukabele etmeksizin yürü .. ma-
lJ~ i.ftl'Dt llMe\."egfZ, ımı om - ti11Mf.1e, 11-ihmıaısnn. T'*k~e mutiab- teşkıJ edildiğini de difnkü nüshamzda kamı riyaset odasına ~tmi§tir. 'Bura• 
olanlar adelete mazhar olur. Vatana 2 - Mehmet Emin ile kara Muetafa betlerimin muhterem halka ib- yazmıştık. da İstanbul meb'usu Nurettin .41i B., 
hiyaneti tebeyyün ell~cr de Jayik ol- da Mehm•* ndrğin kanuna muhalif )ağını rica ederim. Sizinle faz- Dün alınan haberlere göre Kemal Kayseri meb'usu Burhanettin beyler 
tunu cezayı görür. hareketlerini bildikleri halde hükume- la konuşmağa hacet görme· Cenap B. ile 'falah ve Rasim Ali bey- ile Tevfik Recep B. bulunuyormu~ Fa-

Demiş ve kararı tefhim etmiştir. te haber vermemek suretile vazifelrin- dim. Zira, hakikati anlamıf ve Ier arasında zuhur eden münakaşaya kat biraz sonra Dr. Saim n. burıı.ya da 
Ba .karara nazaran tekkeler ve zaviye- d ihmal ve tedahi österdiklerinden el· ve tıbbı adli müdürü ,.e marazi te~rih gelmi~ enlki hareketini tekrar et-

ıerin --.ıdı"ne daır' olan kanunun lu"laAfı· ıı·şer lı'ra agı~ r para cezası ··ermelerı'n,. fırkamıza tamamen merbut bir d'" ·· D S · B d lra ·· · t" •ı ı· t h b ı ~ • " mü uru r. aım • e rışmış, mu- mı~ ır. u ec ıs e azır u ananların 
t k 'f d ld muhit içinde bulunduğumu his- "d h 1 na olarak nakşibendi tarikatinin tamim ve ev ı e i ikleri tarihten itibaren nakaşada Talha ve Rasim Ali beyleri miı a alesi e hadise bastırılmı§ olmak-

ve inkişafı ]çin faaliyette bulunmak ve mevkuf kaldıkları müddetin, para ce- sediyorum. Allaha ısmarladık iltizam eden Saim B. Kemal Cenap la beraber meseleyi tetkik etmek üzere 
bu uğurda gizli te§kilat yapmak ve ke· zasmın beher Jirası için bir ün hesabile arkadaşlar. ,, Beye ağır sözler söylemiştir. Hadise ayrı bir komisyon teşkil olunmuına 
zalik kanunun memnuniyeti hilafına cezayı naktiden mahsubunaun icarsı- r Alt taıafı 6 ıneı sayfamızda ] şu yolda cereyan etmiştir: karar verilmiş, bilahare müderrisler 
nıezkQr tarikate intisapla dervişlik na mütebaki para cezasının tahsil edili•----,.,,,,--------_.. Dr. Kemal Cenap B. yanında Dr. (l.ıirfen sıyıfayı çeviriniz) 

Büyük ınüsabakamız Yapmaktan maznunualeyhim olan mesine ve başka sebeple mevkuf olma
B~ndek reji dairesi muhasebecisi Ah· dıkl~rı .takdirde salıverilmesine hük
nıet Ziya ayni mahalleden hafız Ab- medJlmıştir. Bugün güzel bacak müsabakamıza 

Borçlar işinde hnta var mı 1 
durrahman. Tevfik: Çavuş, hoca Osman, ( Alt tarafı 6 ıncı sıyıfada] 

Galata da bir f acıa 

Bir memur karısını öl-
. dürdü ve intihar etti 

ile karııı arasında son zamanlar
da geçimsizlik başlamııtır. 

Dün sabah zevç ve zevce er
•kenden kavğaya başlamışlardır. 
Bir aralık pek fazla asabileıen 
Servet bey tabancasını çekmiş 
karısını iki yerinden yaral ıyarak 
yere sermiştir. Karısmm derhal 
öldüiünil gören ~ervet bey der
hal tabancasını ağzına çevirerek 
sikmış ve cansız olarak yere 
düımüştür. Tabanca sesine ço· 
çuklar ve komşular yetişmiş, ka
rı kocamn cesetleri ile karşılaş
mışlardır. Miiddei umumilik ve 
zabıta tahkikata devam etmek-

tedir. Bu hadisenin sebebi he
nüz kat'i surette tesbit edilme

miştir. Çocuklar amcaları Bey-
~ ıu merkez memuru Yunus 

og .. d k' · 
Vehbi beyin Ortakoy e ı evıne 
götürülmüşlerdir. 

lzmitten iştirak eden Rana Saffet ha· ıdd• d '1.1 • h • 
nımın çektirdiği resmi neşrediyoruz~ ıa ogru ıse azıne 200 

Rana hanımın foto Burhana ugrı· 
yarak numara karnesini almasını rittcı 
erleriz. milyon kazanacak 

Yanlışlıkların Aziz ve Hamit devrin
deki hesaplara ait olduğu söyleniyor 

Fôto: Burhan [841 

31 - Raııa Saffet Hanım 

Ankara, 5 (Vakıt - Düyunu 
umumiye hesap!arında hatalar 
oJduğu hakkındaki ihparların iki· 
lettiği malumdur. Bunlardan bi
risi Himmet ~ade Hüsnü, diğeri 
de Paşa zade Zühtü B. Jer tara
fından yapılmıştır ve her ik · s· de 
ayrı ayrı şeylere aittir. Zühhi B. 
Aptülaziz devrinde yapılan istik
razlarda hesap hatası olduğunu 
iddia ediyor .. Ve Hüsnü B. ise 
Hamit devrindeki borçların dü
yunu umnmiye ile maliye arasın
da geçen umumi hesaplarında 

hatalar bı.ı!unduğunu söylüyor. 
Himmet zade Hüsnii B. bana şu 
izahatı verdi: 

ı 
"- Düyunu umumiyenin te-

----V-A-:--:K;:---::1:-::T:----, şekkülü sırasında devletin 252 

1 
milyon liralık borcundan 94 m J 

Güzel bacak mfüaabakası yon resüfmaJ, 52 milyon f: ,. 
31 te~zil o :~nd~~ta? s.onra borç 106 

mıJyona mdmlmılmışti. Esasen 0 
Rana Saffet Hanım 

"'Bu kuponu bu hanıma rey \'erecek 
okuyucularımız J.:ullanıbilir 'cr.,. 

zaman muharrem kararnamesinin 
aı:<tinde lazım gelen fedakarlık 
azami derecede yapılmı~tı. Bu 

kararn<\me iJe borçlar kat'i su
rette tesbit edilmiştir. 

Pa,a zadeyi tanımam. Bunun 
söyledıği şey rakam hatasıdır. 
Ve eskidir. Ben ise mukaveleye 
müstenit hatalardan bahsettim. 
Maliye tetkikatı neticesinde bu 
hatayı ksbit etli. Netice müsbet 
çıkmıştır . ., 

D~ğer taraftan ben i nı aldığım 
m< lumata göre maliye .. _ 

f 
. . . mu 

ettışının ve rnaliyenia Himmet 
zadenin ibparı lıakkındaki tetki
k~tı ne~icesi müspet te çıksa 
bır~~y . ıfade edecek vaziyette 
degıldır. Ancak Haıiciye, Maliye 

ve Nafıadan rnüntehap bir hak 
h r · b em eye ının u hususta vereceği 

karar müspet çıka;sa bu h t 
ı.~- a a 

ycınmu dainlerin alacaklarına 
mahsup edılecektir. Bu hakkın 
~üdafaası ancak bu suretle ka
bıl ol.~caktır. Hi!snii B. in iddia• 
teeyyut ederse hazine 200 mil• 
yon kazanacaktar. 



• 
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meclisi içtimaında görüşülmüş, ve bir darülfünun meselesi ,.e yine hiç yok· 
komisyon teşkil olunmuştur. Bu ko· tan bir Kt\zım Esat B. me~lesi ortaya 
na.18yona B. Ömer Pş. nın da dahil bu- ~ıkaran Neş'et Ömer Beydir. Maarif 
hmduğu söylenmektedir. JU\'ayete gö- Vekili B. nezdinde kendi mevkiini te· 
re komisyon hakaret meselesini sırf fa· min için arkadaşlarının aleyhinde ha· 
kUlte noktai nazanndan idari surette reket eden Neş'et Ömer Beydir. Neo'· 
tetkik edecektir. K. Cenap Beyin de et Ömer B. diğer taarftan maarif ve
hakaret muvarehesinde ayrıca şah i kili Beye kar:.ı darülfünunun camiasını 
~e kanuni hakkını istimal edeceği znn- yanlış tanıtmış ,.e bugünkü halin ta. 
nolonmaktadır. haddüsüne sebf.p olmuştur. Nq'et (). 

_:_. 
---------------~ . . 

Aldığımız mütemmim malumata gö· mer Beyin daha bu meseleler yokkeh 
re Dr. Saim B. in K. Cenap B. aley· "Darülfünundan çekilirim ama, yıkar 
itinde söylediği sözlerin sebebi l'alha da çekilirim,. dediğini ~olumuz pek iyi 
n Rasim Ali Beylerin eserleri hakkın- biliriz.,, 

Kıymet takdiri 
Beı heyet Yunaoistana ha

reket etmek üzere 
Ankara, 5 (Telefon) - Yuna· 

niatanda gayn mubadillerin em
ilkine kıymet koymak için se
~iJeo bq heyet yakında hareket 
edecektir. 

Mallarına kıymet konmasıoı 

iıtiyenlerin müracaatları on Şu
bata kadar kabul olunacaktır. 

daki tenkitlerini fakülte muhiti için- Şimdi bitaraf bir insan eıfatile iki 
de yapmayarak yevmi gazete sütunları· h!dise mukayese edi1sin. Acaba hu iki 
na aksettirmesi imiş. Bu noktada da h!di!<eden hangisi daha ziyade tıp fa. 
Saim n. yalnız olmadığı, onun fik- kültesi için bir aile n idare meselesi 
rine i§tirak eden difer bir takım mü- olmak icap eder? Hldisenin biri mü
derirsler daha bulunduğu cihetle haddi derrislerden bir ikisinin yazdığı n 
zatında yanlı~ olan bu fikri kendi bastırdığı e8erin gayri ilmi ,.e hatalı UMUMi MOFE1'TlŞLlK 
hesabımıza reddetmek isteriz. olması, diğeri de aslen difçi mekte- LA YIHASI 

Eğer K. Cenap B. (Vakıt) ta neı_?- bine tayin edilen bir muallimin maa· Ankara 5 - Umumi müfettişlik la· 
rettiği. yaıılannı hususi bir raporla ~nın tıp fakültmnde bulunan bir deT· yihası yakında meclise tevdi edilecek· 
yapmış olsaydı - bugün her tarafta sin tahsisatından verilmesi. tir. Umamt müfetti§liklere tayin edile
gördüğümüz gürültülü mukabelelere Zannediyoruz ki ikinci hadise bi· ceklerin isimleri ara8ında devlet şura-
bakınca derhal hükmedilebilir ki • ame rinciden çok ziyade idari bir meseledir. t . t d . . .. R t d 
]r bi ti · k u k··ı "d" Halbuki x•- E t B 1 . i . er anzıma aıreıı11 reısı eşa , aza an r ne ce vermesı ço m ş u ı ı. ~m sa • mese e8ın yı- . . . 
Eseümle evelki gün yapıldığı gibi şi· ne gazete eütunlanna intikal ettirmit ~ Asım, ~nkara vahsı. Nevzat beylerın ol
,kl7et edilen eserin tetkiki için bir ok- lanlar dofrudan doğruya tıp fakültesi doğu ısöyJenmektedır. 
misyon teşekkül etmesi şüpheli idi. müderrisleri idi. Ve yine bu müder- DEVLET ŞORASINDA lKlNCI 

Her hangi bir müderris tarnfmdan risler o vakit bir~k beyanatta bulan- BlR DAiRE 
netredilmiş olan bir kitap hiç bir va- mu§lardı. Hatta dediğimiz gibi tim- Ankara, .> - Devlet Ş'ftrasında ikin-
kit bir fakülte için aile meselesi değil· di eseri tenkit olunan Rasim Ali B. de d bir deavi dairesi teşkili hakkındaki 
~lir. Bu kitap efkan umumiye tara- bu zevat arumda idi. O Takit matbu Jtyiha dün Dahiliye encümeni tarafın· 
tmdan muhakeme edilebilecek umumi at sütunlarında darUlfOnun emininin dan kabul edtlmiştir. 
ltlr eeer olduğunu her şeyden evel ka- a~k~a tenkidinde mahzur rörmiyen· 
'-1 etmek JAzım gelir. Böyle umumi ler nasıl oluyor da fimdl bir fen ki
bir nerl ise hem fakülte müdermleri, tabmm Jlmt ifadelerle, fakat gazete 
Jıem de onlarm haricinde olan heT han- sütunlannda tenkit edilmesini usule 
gl bir mUtehassıs yine hem ga:r.etelerde, mugayir teltkki ediyorlar? 
Jtem de fenni ve imli mecmualarda ten- • :ıt- :ıt-
lit edebilir. Diin bu suretle duyduğamus ftAdi· 

Bazı fakülte müderrisleri fizyoloji se hakkında Kemal Cenap Beyden 
kitabmın yevmt gazetelerde tenkit ve tafsil At istedik. Profesör ısranmrn 
tetkik edilemiyeceğini iddia etmekle rağmen sadece: 
memleketimizde bugün hakikaten ol- _ Bir hdUee yoktar~ demekle ildi· 
ıa bir hale geJmif olan efkAn umumi fa etti. 
~qe karşı bir ne~i hakarett~ hulun- BiR BEYANAT DAHA 
Claklannı galiba hıç farketmıyorJar. 

N . . . . . Tenkit hldbesini bütün arzular• 
oktaı nazarımımı ısabf.tını ıspat - tek h ti d" k -'bi 

içia geçen yaz l ' Uku bulan ve 0 vakit ragmen rar arare en ırece 15, 

Ne tuhaf fikir! 

700 bin J•rahk vergi 

Herman Spirer, 18 bin lira 
vergi ile kurtulacak mı? 
Ankara, 5 (Vakıt) - Maliye 

vekaleti Herman Spirer mesele
sini tetkike devam etmektedir. 
Dlln bu mesele hakkında Istan
bul defterdarlığmdan baıı mü
him tahkikat evrakı gelmiştir. 

Verginin 700 bin lira üzerinden 
alınması icap ettiği iddiası veki
let nezdinde taayyün etmemış

tir. Binaenaleyh esas matrahın 
tayinine çalışılmaktadır. Bu da
kikada elde edilen esas 261 bin 
liradır. Bu paranın vergi mikta
rı ise 18 bin liradır. 

Dil encümeııinde faaliyet 
Ankara, 5 ( Telefon ) - Dil 

Millet Mrclisinde 
Ticaret kanununun 2 mad

desi tadil olunacak 
Ankara, 5 (Telefon) - Mille! 

Meclisinde bugün muhasebe~ 
umumiye kanununun 118 inCI 
maddesile ordu, bahriye, jandar 
ma zabitan ve memurları bak• 
kındaki kanunun 12 inci madde· 
lerioin tefsiri mazbataları kabul 
olundu. 

Teşviki sanayi kanununun 7iıı" 
ci maddesinde (Z) fıkrasınm tef
siri talebi ikhsat encümenin• 
havale edildi. 

Ticaret kanununun 386 ınCI 
maddesinin tadili hakkındaki 
teklifin de birinci müzakeretİ 
yapıldı. 

Muamele vergisi 
encllmeninde bOyilk Türk higa· YENİ LA YlHA YA GÖRE KiMLER 
tinin ikmali UVJD senelere vabcs- VERGi VERECEKLER 
te olduğundan ve imllmızdaki Ankara, 5 (Telef on) - Mübadele ff 
karıtıklıklar da çoğaldıjından tehiz muamelelerinin intacıı ve }(at1 

surette tasfiyeııi hakkındaki 
0

kaıwn J6• enc6men bunun önüne geçmek 
yihası muamele vergisi kanunq maki' 

için yeni bir tanı mesai kabul rnına kaim olacak kanun JAyihuı 1J. 
etmit ve azalardan bir k11mı M. Meclisine sevk ve ait olduklan etr 
tefrik edilerek bir iki ıene zar· cümenlere tevdi edilmiştir. Yeni 11111· 

fında bir imli lügati vücude ge- amele vergisi kanunu layihuıma 11aı'' 
tirmeleri kararlqtırılmııtır. Bu ran Türkiye dahilinde sınat müeesd" 

b !erinde imal edilen maddeler kıymeti 
lugat imllmııı daha mazbut ir üzerindeki, ecnebi memleketlerde irn•1 
hale koyacak ve bugUnkü nesil edilerek Türkiyeye ithal olunan macl· 
huna göre yetişecektir. delerin iktisap ettikleri kıymetler ür.t" 
Hariciye veklllnln husu•i rinden ve bilumum sigorta ıfrketıeri· 

çay ziyafeti nin, bankalann, banıerlerin yaprnlf 
Ankara, 5 (Telefon) - Hari- oldukları muamele dolayısile priıp kO' 

ciye vekili bu akıam evinde bir misyon, faiz, iskonto, aciyo gibi Jtef 
ne nam ile olunııa. olsun aldıktan meb

ç.ay ı.iyafeti verdi. Ziyafete dip- Jağlar muamele vergisine t!bidir. De"' 
lomatlar ve erkin daTetli idiler. Jet inhisarı altında bulunan maddeler 

YENl ADANA GAZETESi imal dolayısile, metre murabbaı u· 
yine gazete süsunlarma akseden bir tıp görünen bir nokta daha vardır. Bu da 
f-1.~1,~ı h"'d. · · h t 1 tm k k•f". evelld güaldl. .ltthaaı .-öt.kip kitap 

Maurice Bedel isminde bir 
},ranl!JJZ muharriri geçenlerde 
Türkiyeye gelip gitmişti. Bu 
at aon günlerde les nouvel· 
les Jitteraires ismindeki haf. 
&:alık edebi gazetede "Bir ede
bi manzaranın ölümü,, serlev
huile yazdığı bir makalede 
yeni Ttirldyedeld teceddüt ha
reketinin eski Türkiyeye mah 
ıııus mahalli renkleri ifna etti· 
ğinden şikayet ediyor! Bir ta· 
kım garazktrane yazılar ara
sanda "Piyerlotinin memleke
ti değişiyor!,, diye aJı ve vah 
çekiyor. Bu gibi bazı Avrupa
h muharrirlerin fikirlerince 
garp edebiyatının bedii zeVk· 
lerini tatmin etmek için eski 
poturlu ve şalvarlı, feeli \re sa· 
nkh, ~ubuklu ve nargileli, 
teYhli ve dervişli TUrkiyenin 
muhafaza edilmesi lazım imiş! · 
Ttirk inkılAbı bu manzaralan 
ortadan kaldırmakla yakın 
şarkta bedi! ilham membaları
nı kurutuyormutI 

. SAHİBİ TEVKiF EDlLDl yin edilecek kıymetteki haltlar dolay!" 
1
' .Adana, - Yeni Adana gazete~i sa- sile el ile imal olunan halt ~u, ... ı--· 
bibi .Ahmet Remzi B., Nakip zade Mu- ne cinde kullanılan lpl1J<ler i~ dols· 

_..........., d ısesını a rr a a d ı ü ll"ff i d nas· Ar be . b" 
clir ~ahsetmek istedfğimiı hAdise Ce· m e 1 er n en ım ı ym ır mar üsnü B. in maarif nkaleti za- gazeteye beyanatta bulunmasıdır. 
manınad KAzım Esat B. isminde bir diş Rasim. Ali B. bu beyanatında kita· 
tabibinin Avrupadan getirilmiş diş· hın mU~ım kı~~nın hazır • oldufuna 
~i mektebine muallim olarnk tayin e- bazı tetkıkata ıhtiyacı olan iki Ü~ for· 
dildiği, maaşına fakültede ilga edil· ınalık bir kısmının huırlanmunıı mü· 
mif olan bir derse ait tahslsatm kar- tealdp ne~redilecetini, kitaptaki hata
tılık gösterildiği zaman olmu~tu. o n- lann terkip MhTi oldafunu K. Ce· 
kft bu muamele bazı fakülte müderris· nap B. in tahtı inhisannda bulanan 
leri tarafından açıkça gazete sütunla· fizyolojiye bayağı eller uzanıyor,, en
nnda tenkit edilmi • hatta o zaman dişesile bu hücumu yaptıjını K. Ce
darillfünun emini olnn Neş'et Omer be- nap B .in eserinde ise kabili tevil ol·: 
yin şahsına karşı da ağır hücumlara mıyan ilim hataları olduğunu söyle· 
Teeile olmuştu. Mesela şimdiki K. Ce- miştir. 
ııap B. tarnfndan yazılan tenkit edil· Bu nokta üzerinde de dtin K. Ctınap 
ıniş olan Rasim Ali R. haclise münase· heye mütalaasını sorduk. Darülfünun 
betile (Vakıt) gazete ine gönderdfği emanetinden yapılan bir tamimde ph· 
bir mektupta aynen şöyle demişti: ~ mesail üzerinde matbuat sütunlafll\-

''Neş'et Omer n. tıp fakültesi mü- da münakaşa yapılmasının tecviz edi,\
derris ve muallimlerinin itimadını mediği ipret olunduğunu ve bu tami· 
selbetmiştir, çünkü kendi8ine mevdu min de fakülte meclisinde mevzubabse
,·ezaifi Ye saltlhiyeti hü8nü istimal t>t· dildiği, bu münasebetle bir şey söyle
memiştir. Kendi me\•kiini muhafa7.a mek istemediğini beyan etti. Yalnı~ 
~tmek için herkesi fena görmüştür. Tıp kendi kitabına taa116k eden tümleyi 
fakültesi meclisinin son ktimalanndan ima ederek: 

~ 

lıirinde kendilerinin yanlış yaptığı ileri - Ben unamu eleimş, eleğimi asmıj 
vekı1 Beye atfetmiştir. Hiç yoktan bir bir adamım .. Dedi. 

Ne tuhaf fikil'., değil mi? 
Eğer bütün dünyanın keyfi ,.e 
zevki i~in e8kf Türkiyeyi bey
nelmilel bir müze haline kal
betmek Jl11msa A vrupa)ılar 
ve Amerikalılar bu müzenin 
sekenesini olduktan gibi yaşat 
mak külfetini de üıerlerine 
alırlar mı? Osmanlı borçlan 
diye Tiirldyenin canını alma
ia çahpn f ransız bankerleri 
bu tarafta üzerimize savlet e· 
derken öbür taraf ta bu banker 
lerin edebi keyiflerini yerine 
getirmek i~in yazı Yazan bir 
Fransaz muharririnin atalet 
ve kapittilbyon Türkiyesi ö-
16yor diye hayıflanması çok 
prip değil mi! 

' ---== ıaf fer Beyin ba enet.de )'azdıJ?ı fil· yrsile, teker imal ve jthal dolayısil• 
le1 Meclisinin şahsiyeti mnnf'Viy ini sera1rit.- iyeei memurlara ve salrt 
tahkir mahiyetindeki maka1eden dola· zevata ait eşya ithali dolayısile ve mli· 
yr meııı'ul müdür sıfatile bugün tevkif kerrer sigorta muameleleri ve hayşt 
edildi. Muzaffer B. aranıyor. primleri müesseseleri, sigorta şirket· 

tKRAMIYE MESELESi leri bankalar, bangerler i_le Tiirldyed~ 
HALLEDiLDi bulu~anlar ':"uamele vergıslni venne1' 

. le mukelleftir. 
Ankara, 5 - Devlet şurası :malıye 

dairesi ~unı:am kesir~eri tevhit _kan_u· Türk _ yun an 
nuna müstenıden tahsılltın maanf hts· 

sesinden maliye memurıannm yüzde Mecliste muahede 
bir ikramiye almalannrn doğru olup k d k 
oJmıyacağını tetkik ve dofru olmıya- ya ın a müza ere 
rağr kararını vermi~tir. • edilecek 

Yalnız İstanbul derterdarının bir Ankara, 5 (A.A.) - Türkiye ve \"d' 
emri ile alıkonularak taksim edilen 23 nanistan cümhuriyetleri arasında a"· 
bin kfüıur liranın. parayı alanludan tedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşıo' 

istirdadı lazım geliyor. Ancak istir· ve hakem muahedenamesile merbot 
dat muamelesi ınU§ların her ay dörtte bahri kuvvetlerin tahdidi hakkındaid 
biri ketdlerek yapılacağı için tabiidir ki protokolun tasdikine dair tetkikat i~· 
aylarra sürecektir. mal edilerek millet meclisi heyeti urn11' 
================= miyesine sevkedilmiştir. Ve ruznanır 
-- Telgraf haberlerimiz bitme· ye alınmıştır. Mezktr kanun Jayihafl 

miştir LOtftn 6 inci sıyıfaya bakınız. meclisin önümüzdeki içtimamda 111il• 
zakere edilecektir. 

.. V AKIT" ın tefrika• : 83 -Şimdi cürmü de hir tarafa bı· göynüm razı olmaz... ketfetmeli? Cebren kapatılmıt ••' 
rakalnn •• Her kadın kocasının üze· - Beni bu nevi kocalar ııruın· bir kadın ne kadar zaman mahpıı' 
tine hotlandığı erkeğe riderae aile da aayamazıınız. Ben karımın ama tutulabilir? Şehirde bu hayduthr 
hayatlan ne tekil alır?.. nile bu çok nazik mesele hakkın· ğun devamına müıait bir ıemt .,., 

- Bir kadm hiç hotlanmadığı da münakaşa kabul eden bir koca- mıdır? lclili hangi yer altı odal•" 
ae-.ciyle Yatamak mecburiyetine dü yım. nnda, tonozlarından sesi çıkmlf-1' 
.. ne o aile hayatmın ne lezzeti ka - Bu cihetten ıizi takdiı ediyo hangi mahzenlerde, bazı bazı dirİ" 

Yazan: Hüseyin Rahmi I~=- _ br? Sizden hoılanmryan bu nokta· nım ... Fakat.. lerin kapattırıldığı hanıi derin oıe: 
. da hiaaiyatına hakim olamıyan bir - Fakat idili hemen ıize ter· zarlarda aramalı.. Yoksa o tilll~1 

- Bunları böyle lafla ıöyleme· çıkar? Bu davada kendimizi insan· kadına bu antipatiıinden dolayı kedivermiyerek sözü uzattğıma Ü· sesi çıkmaz bir ceset hareketsiılı" 
ıi kolaydır. Filiyat ciheti zordur. lık mikyuımn en yüksek merte},e. ıarez ballamak pek iptidai ve a· zülüyoraunuz .. Hele durunuz baka- ğile toprak altında battal bir ıcuyıt" 
Bütün telakkilerin, adetlerin f ev· sinde farzetmİ! olıak netice yine !U •&mi ve adeta müfterisane bir ka· lım. Kadın bulunsun uzla,ırız Çe- nun dibinde mi uyuyor? ... 
kine çıkabileceğimizi farzedelim. dur. Ben karımı ıenin elinden kur· balıktır. Medeni namı verilen 1ebi... Tahkikata anahtar olacak o~•-
Llkin hiılerimizin yani bizce ikin· tarmak için türlü deliil iradile uğ·· memleketlerde bu 4ftiraa yüzünden - 29 - da bir isim vardL Manda Rıışıt-~ 
ci tabiat ~~kmüne girmit alıtkınlık raşacağım. Sen de ban~ ay~i -~ulu- bugün çok kadın öldürülmeketdir. Fileaof zade maşukasının koca· Heı: yerde bu adm sahibi ha~~r 
Janmızın ote tarafına nasıl sıçrıya· nacakıın? Aramrzdakı butun bu Sizi bu tekilde bir koca görmeye ımdan işittiği bu ümit verici söz- herıf arandr .. Onu tanıyan tek 
hliriz? münakqalarda hakim olan ıey İn· lerle biraz yüreği ıerinlemit olarak kimseye tesadüf edilemedi. },.• 

- Babamın .mütemadi irşatları ıanlığımızm hayvaniyetidir. Bu ha· lJu reJimdekJ bac1tk/(JJrı ayrıldı. Lakin asıl mühim mesele Nasıl olur? Gazeteler yazdı. I1 .. 
sayesinde kendimin pek avamiles· kikati inkar edebilir misin?.. en m-Dtenaıip ve en yflz.el gaibin hayatından memahndan bir ğızdan ağıza, mahalleden ınabn :ı1 
memit olduğumu zan ve sizi de ö;. - Bu ciheti münaka,a uzun dü bolııyorıım. haber alabilmekte idi.. Zabıta bir ye dol~~n bu hayvani nam ade 
le tahmin ediyorum... fer ben kıı~sını ıöyliyeceğim.. lıim •e adreı: .. ....... .............. . taraftan ve maceranın alakadarları orta~a Ş.~hret aldı.... .. . ofııf1 

- Peki avama nispeten kendimi - Dinlıyor~m... • . diğer taraftan durmayıp çalıfıyor· . Bır g~n posta ınuvezzıı fıles her 
ze 'b&yle bir yüksek hassaslık paye? - Beyfendı karınız ııze tercı- ........ - ... - ·-·· .. -·--·-.. - ·........................... )ardı. evıne bır mektup bıraktı. Bu •. 
si verelim. Kendi kendimizi aldat· han beni sevdiği için mücrim mi- İstanbul büyük. Macera lcahra· zaman olur şeydi. Eskisinden Y; 
maktan hatka bu faraziyeden ne dir? l ·· · ···· ··· manlarmın gizlendikleri ini nasıl sinden harf tanımıyan uğw· A 
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ıçın bir süstür 
' 

diyor 
-----
kalacakmı, kalkacak mı?f Adliyede; 

iki katil , bir dolan .. 
dırıcıltk 

STANBUL ACIRCEZA MAHKEME· 
~1. DÜN üÇ DAVADA 1\1.AHK'Cl\fl· 

YET KARARI YERDl 
Istanbul ağırceza mahkemesinde dün 

üc dava hakkında karar verilmiştfr 
~ Bu davalardan biri bir salkım iiıtim 

ı,oparmak meselesin?~n Osmanı çifte I 
ile öldüren bağ bek~ısı Ahmet hakk~n-
daki da,•adır. B~kçi ~h~et'. t:l sene! 
ağır hapse mahkum edılmıştır. 

Diğeri, geçen sene şubatında Çem· 
berlitaşta bir kahYede kadın oynat
mak meselesinden çıkan kavga netice· 
.inde, Bayram oğlu IsmaiJi öldürmek· 
ıe maznun Hamza oğlu İbrahim aley
'ıindeki davadır. İbrahim, katilden 
t5 sene ağır hapse mahkılm edilmiş, 
~bbas isminde birisini cerhten cezası
na .3 ay bir gün zammolunmuştur. 

Arkadaşı Hazma oğlu Necmettin de 
bu katle saik olan kavganın çıkmasın. 

Muhabirimize beyanatta 
M. Kastelno 

bulunan da müsebbip olduğundan .ı ay 19 gü. 
ne mahkfun ediJmi9 müddetini mevku· 

Terkos müdürü 
ne divor? 

M. Kaatelno, suyun içile· 
bileceğini mildafaa için 

Ankaraya gitmiş! 
Evelki gün Ankaradan avdet 

eden Terkos şirketi müd~r.ü 
M. Kastelno dün bir mnharrırı· 
nıize Ankaradaki teşebbüsatı 
hakkında şu beyanatta bulun
nıuştur; 

- Sıhhiye vekaleti kimyager· 
leri tarafından Terkos suyunun 
kabili ıürp olmadığına dair ra· 
por verdiğini gazetelerde görün-

.. ce hakikatı anlatmak üzere An· 
karya gi~mittim. Anlcarada ge· 
rek Nafia ve gerek Sihbat ve 
içtimai moa venet vekaletJeriJe 
l ~-~ ·~erek verilen tahlil 
raporunun matiıyetinl O-R"renmek 

fen ikmal ettiğinden erbest bırakıl 

mıştır. 
Ibrahim, maktulün varislerine de 

270 lira tazminat verecektir. 
üçüncü karar da, Tayyare piyan· 

ko biletlerinin tab'ı esnasında 31 bile· 
te mükerrer numara koymak ~uretile 
sahtekarlıktan maznun Vortikle Ke· 
mal haklarında verilmiştir. 

Müddeiumumilik, maznunlardan Ke
malin beraetini, Vortikin sahtekar· 
Irktan mahkumiyetini istemiştir. Mın:· 
nunla.rın vekilleri de beraet talebinde 
bulunmuşlardır. 

Mahkeme, iddia ve müdafaayı rcd· 
dederek MLdiseyi şahst menfaat temini 
için dolandırmlrk mahiyetinde gör· 
müş, Kemalin de iştirakini kabul et
miş cürmün vatanın müdafaası isi:ı 

vesait temini uğrunda çalışan bir ce· 
miyet aleyhine ikaını şiddet sebebi ad
dederek, maznunların birer sene hapse 
ve 150 şer lira ağır para cezası vermiye 
mahkGm etmiştJr. Aynca bJlfllerin İb· 
talini de kararfaştırmrştır. arzusunu izhar ettim. Eğer ra

porda nal<iliaten suyun kabili 
turp olmadığı kaydı varsa ahn· Firari Ohrnr.es t11turdun-u, 
nıaıı istenilen tedbirin bize bil- tutulmadı mı? 
dirilmesini söyledim. Şirketin Jandarma tarafından götiirU· 
hOsnO niyet sahibi ve arzu edi· türken firara muvaffak o!an mah· 

Bu işe siz de şaşın! 

Bel~diyedc görül
nıenıış bir teftiş 

Dün bir zabıtai belediye 
memuru elinde bir kağıt, si· 
nema müdürlerinden imza 
topluyordu. Zabıtai belediye 
memurunun elindeki ,·araka 
şehir belediyesinin yeni bir 
tamimi, yeni bir emri miydi? 
Diyeceksiniz ki bu kağıtta si· 
nemalarda ahaliye: 

"Çeşmelerinden balıklar ve 
kurbağa yanuları akan ter
kos gölünün sularını iyi su 
niyetine i~meyin !., diye yazı
lı. 

Yahut: "Gribin har vurup 
harman savurduğu bu devir· 
de sinemaların mukabil kapı· 
lannı birden açıp halkın sıh
hatini berbat etmeyin!,. 

Yahut: " Sinemanızdaki 
!ilimleri beton odalard·l mu· 
Jıafaza ediniz.., 

Yahut: "FilimJerinizi doğ 
ru dürüst türkce iJe tercüme 
ettiriniz!,, ' 

Yahut: "Gösterdiğiniz fi· 
timlerde ecnebi propagandası 
yapmayınız .. diye yaııhdır. 

Hayır, aklınıza gelenler· 
den hiç biri değildir. Bu kıi· 
ğıtta yazıh olan şunlardır: 

"Cumartesi günü sinema 
teftiş edilecek. öğleden evel 
müfettiş gelecek. Sinemada 
mes'ul ve alakadar bir zat bu
lunsun!,, 

Gördünüz mü? Siz ne dü· 
şündünüz, beledire neyledi? 

Teftiş denen şeY ~k.i gün 
evelden mi haber verılır? 

Teftiş sinemada sinemanın 
faalJyette bulunduğu zaman 
yapılmaz mı? Yapılırsa "Biz 
geJiyoruz. ey sinmacılar birer 
hıf zrssılıha nizamnamesi, bir 
belediye talimatnamesi ala
rak eksiğinizi gediğinizi cu· 
martesine kadar kapayın kar· 
şrmıza t ertemiz piripnk çıkm 
biz de sizlere iyi mazbata Ye· 
relim., demek değil midir? 

Böyle aca•p ihtial'h. imza. 
h teftişe siı de şaşın .... 

Biz de şafalım ! 

Belediyede 

Bu balık hasl<a balık 

Ticaret odasında : 

Şikayetler çoğalıyor 

Bilhassa küçük tiiccar oda
dan tikiyetçidir 

Son günlerde !stanbul ticaret 
odası hakkında yapdan şikAyet
Jer çoğalmıthr . 

Bilhassa küçük eınaf, muhte
lif ticarethaneler, odanın göste
riıten be~ka mevcudiyeti olma
dığmı ve bir çok müracaatlarına 
cevıp 1.lamadıklannı iddia et
mektedirler. Gene bunların söy
lediğine göre oda en kOçük me
selelerde bile rapor yazmak il
letine tutulmuş olup her şeyi 
mntebassıs rapörtörline havale 
etmektedir. 

Eınaf bunun için iktısat veka
letine müracaat edecektir. 

' Y t 1an! 

M. Yenizeloıe ıuikaıt 

yapıtmemı' 
Yunanistan Başvekili M. Ve· 

nizelosun Atinada bir suikaste 
maruz kaldığı haberi dün şehi
rimizdeki Yunan resmi mahafili 
tarafından resmen tekzip edil· 
miştir. 

Murahhaslarım1z 
Balk en ihzeı 1 kon .er~nsır:den 

töndüler 
Balkan konferansı ihzari mü

ıakerahna ittirak eden murahnss 
heyetimiz dllnkfi konvansiyonel 
tireni ile şehrimize dönmüftür. 

Trabzon meb'usu Hasan, Ham
dullah Suphi, Reşit Saffet, Ruşen 
Eşref B. lerden mürekkep olan 
murabhu heyetimiz Selanikte 
toplanan ihzar! lfömısyon müza
keratma ittirak etmi~tir bu komis
yon teşrinievvel içinde ıebrimiz
de toplanacak olan ikinci Balkan 

konferansının ruznamesini te.sbit 
etmiştir. 

len her türlil tedabiri al miya a• kum Obannesin hıtu~up tutul· 
ınade olduğun ihive ettim. Esa- madığı henüz anlaşılmamışhr. Artık buna müsaade yok, ~~ 
sen şirketimizin diplomalı ve ta· Babaeskide ve Kayseride ya· balık isimleri değişmiyecek Muallimlerden keaılen pare 
Yİni hükumetçe tens;p edilmiş lrnlanan adamlar henüz şehrimi- BJZı yerlerde balıkların isim· iade edrlecek 
bir kimyageri vardır. Kimyage- ze getirilmedikleri için Ohannes Jeri değiştirilerek satıldığı ve Husosi muhasebe kadrosunda 
rinıiz terkos suyunun içilebilece- olup olmadıklan belli değildir. bu suretle balıktan arılamıyanla- bulunan muallimlerden kesilen 
gine dair rapor vermektedir. Yalnız Kayseri ve civarında tutu- rın kandırılclı kları belediyeye Kazanç vergisinin iadesine he-
Buna rağmen suda Kolibasili ol- lanın O!ıannes olmasına kuvuetle ihbar edilmif ve bunun üzerine yeti vekile tarafından karar ve-
duğu görülmüşse önüne geçilme- ihtimal verilmektedir. belediyece şubelere tebligat ya• rilmek üzere olduğu kuYVetle 
si için alınması icap eden ted· Eyüpte bir İf ti&I pılrnıttır. Buodan muda bahk söylenmekteeir. 
birlerin bize bildirilmesini iste- Eyüpte Bahriye caddesinde tablalarımrı üzerine balığın ne- Bu paralar tetkik edilmekle 
dim.,, • Eczayı Tıbbiye fabrikasmda a- vini ve fiatını gösteren etiketler beraber hususi muhasebede e· 

f Deniz ve alemde 1 

Limıınımmh toplanmış olan gemilerden 
bir kısım 

Karadenizde fırtınalar 
yatlş•vor 

Mahrr.ut Şevket Pş 15 gOn 
geciktikten sonra limanımızdı 

Liman idaresine gelen malfı• 
mata göre Karadenizde başhyan 
fırtına nisbeten batiflemiş ve 
~iddetini kaybetmiştir. Bu yllzden 
limanda bekliyen vapurlar dün 
yollarına devam etmek üzere 
boğa:::dan çıkmışlardır. Fırbna 
yüzünden yeni hiçbir kaza ol
mamış yalnız Sinop limam önün
de "Danrep,, isimli bir Rus va~ 
purunun pervanesi kırılmış Fran
sız bandıraJı bir şilep tarahndan 
kurtanlmıştır. Diğer taraftan 
Mahmut Şevketpaşa vapuru Mcr· 
sinden limanımıza gelirken ma
kinesine ariz olan bir sakatlık 
yüzünden 15 güo yolda kalmıf, 
yolcular başka vapura ·alınmıştır. 
Fakat hu sebeple vapurda bu· 
lunan portakal ve mandalinalar 
çürümüş denize dökülmşütür. 

Vapurda malı bulunan tüccar 
zarar gördüğünden Seytısefain 
idaresini profe!'ôto etmişlerdir. 

Bahkesirdeki tahkikat 
Balıkesire gelerek orada ga• 

zete koleksiyonlarını tetkik ve 

bazı kimseleri isticvap eden di
vanı harp istintak hakimi Kemal 
Bey, Menemene avdet etmiştir. 
lsticvabatın belediye intihabatı 
sıralarında cereyan eben hadi
satla alakadar olduğu anlaşılmak• 
tadır. 

Divanı harp istintak hakimi 
bu hususta Balıkesir valisi Ôz
demir Salim bey ile belediye 
reisi Naci beyin de maliimatla
rına müracaat etmiştir. 

Supbi Beyin azalığı 
M. Kastelno: meleden Mihal bir iliç kaynabr- konmasıda mecburi tutulacaktır. manet faslında bulurıdurulmak-
- Bu talebinize ne cevap al- ken ecza iştial etmiş Mihal ile tadır. Mikdara şimdiye kadar 

dınn? Sualine cevap vermemiş, ameleden garson muhtelif yerle- Fırkad" (70) bin lira tutmuştur. 
ve demı'ştı"r kı'.· rindeo yaralanmışlardır. Mecruh.. M ıı· ı · B d · Kongrenin ıon günü ua ım erın arem en ıs-

- Hük"'mete üç sene evel bir lar hastahaneye kaldırılmışlardır. f d 'ki · h ld k d'l · 
u Halk fırkası vilayet kongresi ti a e ettı erı a e en ı erme 

proie vermiştik. Bu proiede şim· Bir zabit intihar etti k b d ı· ·ı· 
" " bugu'"n saat ikide fırka merkezin- aynca mes en e e ı verı ıp ve-

diki tesisatın tevsi ve tadili, su Taşkışlada topçu atıf mekte- J • ;;• d t dd"d" · 
l H B b de Son l'çtinıaını yapacaktır. Bu ri mıyece5 ı o ere u u mucıp 

YolJarı ve şebekenin büyütülmesi · binde mil Aıım asan ey ir d d 1 ilA t t 
'"dd tt beri müptela old w ı"çtı"mada nizamntme encümeni· ol uğun an mese e v ye ara-

Ytni fabrı'kalar tesisi yapacağ.ı· mu e en agu d D h"I" k·ı · d 
h t 1 kt k t 1 k t b nl·n raporu oku. nacak ve müza- fın an a ı ı7e ve e etın en so· ınıı bir çok şeyler zikredıl· as a ı an ur u amıyara a an-

·ı · t'h tm• t" kere edı'Jecekhr. ruJmuıtur. 
tnekte buna makabil hükfı· ca 1 e ın 1 ar e ... :!.!:: ............................. - ..... - ... --.... ---w•-==n 
nıete bazı teklifat dermeyan .......... , ... =-•• --- ---.... --.. =-·-..... _.. 
edilmektedir. Mamaafih Ankara· ( Çizgilerle fikirler : Jdealcı Gençler 
da bu proje ile meşgul olmadım. I _ 
Evvela suyun kabili şurp olup o1-
ınadığı meselesini halletmeği 
sonra bu itle uğraşmağı daha 
nıtinasip buldum,, 

ıcın , 

Barülbedayi müdürü Suplıi 
Beyin Şehir meclisi azalığı ııfa
tını hala muhafaza etmesi dedi
koduları mucip olmakta isede 
Belediye Darü)bedayiin kendi 
himayesinde olduğunu ve bu 
mliessese belediyenin bir şube· 
si olmadığı için onu idare eden 
zatın de kendi memuru olamıya
cağı kanaatindedir, bu kana
at kanunla taaruz etmemektedir. 
Bundan dolayı Suphi Beyin her 
iki vazifeyi de yapabileceği söy .. 
lenmektedir. 

M. Kastelno bir suale ceva-
ben demiftir ki: 

- Bir mahalle halkının şirke· 
tiıraizi dava ettiğini ben de ga
:ıetelerde okudum. Bu mahalleye 
su verilememesi o civar ıu bo
rularındaki mevzii bir arizadan 
İleri gelmiştir. Tamirat yapıldık· 
tan sonra tabii su verilmiştir.,, 

Vatanda,! 
Bayram ihtivıJçlan ve 

hediveleri mntlak yerli 
1'1•1ı olmıJlı! Milli JktlJat 

... ··k G . . V tanperver genç, kendisini eski -O, hatırlamalıdır ki türk efsanc-
Bir takım gen~ler,_ B~)P .;~ı!e • :onaklannda yetişmiş ve bir iş terinde sık !!ık geçen demir çarık bos 

yollar düzgün değil kı köyle~e gı e tm ~ma:ı ek jçin doksan türlü rahat bir timsal değildir. Bozuk Ye yahut 
de köylüyü uyandıralım! Dıye der

1
! ) abpab 

1 anır·ı•tıran bir mira~yedi mi zan· muntazam hiç bir yol, hi,. hir df'niz ı'cl"'· 
·· ··k · t knYvet ı es a ı ' -. "< ' ~·. y·ınmı~lar ve huyu reıs en · d' 

1
. 7 alci gen~ İ'in hail deg·iıd; · • ne ıyo • ), a almı~lar. 

10 Senelik maaolar 
lstanbul Zat maaşları mu• 

hasebeciliğinden: Kırk kuruıa 
kadar maaşı olanlann on se• 
nelikleri defaten verilerek ha
zine ile alakaları kesilecektir. 
T ediyat Cumartesi, ve Salı 
günleri icra kılınacağından bu 
kabil maaş sahiplerinin birer 
yoklama ilmühaberi cU:ıdan 

~ ' . 
resmı senet ve nüfus teakere-
lerile beraber zikrolunan gün• 
lerde Zat Maaşlan Muhasebe• 
ciliğine miiracaat etmeleri IA
zımdır. 
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Günün Siyaseti 
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Sübııilarda Seyahat 
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YAZAN : Ömer Rı.za - ıss ,.,, Hali duman değil ! Kazanc•n sırrı 
Bayramda lstanbul Muhte- Bazı gazeteler tütün inhisarına ça- İktııat buhranı, kaç yıldır, şika· Mehmedi bana teslim 

- Etmive ceğim. 
ediniz! liti ile iki temsili müsabaka tıyo~lar: Bir tanesi kapısındaki levha- yetlerimizin en başında gelen bir 

yapacak nın ~mlaya gelmediğini yazdı. derttir. llletler eskidikçe, alışkan· 
-

Haftalık Türkspor gazetesinin 1!nk_ı~aten bu levhadaki garip tertip lıkla ıstırabı azalır, fakat bu yalan· 
dün çıkan nüshasında haber ver· ~ızgısı benim de gözüme batardı. cı durgunluk altında tehlikesi ar· 
diğine göre önümüzdeki bayram Fakat Voyvoda cadde inde levha asıp tar. Mehmet başınr duvara day~mış ve diç oğlu onu dinlemiyeceğini 

ta onda imla yanlışı yapmamak ayıptır Bu itin bir ihtisas meselesi oldu· gözlerini yummuştu. Onun ,·aziye~i son rek onu başından savmıştı. 
günlerinde ıehrimizde BeyneJıni- diye .düşünür, sesimi çıkarmazdım. ğunu bilmez değilim. Devlet teş· derece tehlike1i idi. :Mısıra giren ve her Hadiç oğlunun Mehmedi öldü 
lel bir futbol teması yapılacak· Bır başka gazete, idarenin ,,.aridatı kili.tına ait noktalarda bu böyle· tarafı hükmiine rameden Amr onu Ma ğinde şüphe yoktu. Çünkü Meh 
tar. • eksil~iğinden dem vurmuş. Salahiyet- dir. Yalnız bu çok ehemmiyetli da- malarını emretmişti. Hadiç oğlu onu tevkif ettireceği sırada ona pek şid 

Bundan dört beş ay kadar tar hır zat, bunu tekzip ediyor. vanın ince bir noktası var ki, onun· bulmak için geceli, gündüzlü takibat 1i sözler söylemiştir, ona: 
evvel Sofya muhteliti Istanbul • Cigara dumanı sal·urur gibi böyle la hiç kimsenin uğraımadığmı gör- yapıyordu. Onun Mehmede karşı, husu Sen Osmanı nasıl öldürdünse 
muhtelitile karşılaşmak Uzere haberler savurmakta mana var nu ya? mek bana güç geliyor. rneti, kini son derece şiddetli idi. On· seni öyle öldüreceğim! demişti. 

işte, pek ala belli ki idarenin hali du- Niçin hali ifin dıf yüzündeyiz? tara Mısırda rahat vermiyen, onları Leyla, vakanın verdiği korku ,.e 
müracaatta bulunmuştu. O vakit man değildir... Buhran çıktıktan sonra bütün dik gece gündüz zalimane takibata uğratan yecandan sıyrılmağa çalışarak d 
Beogradski takımının gelmesi Jt. Jt. :t. katler, yalnz bir nokta~a ıaplanıp o idi. Hadiç oğlu ile arkadaşları tam mek istedi. Mehmedi, kurtarmak 111 

mevzu bahis olduğu için Bulgar- Ha va dan çimento k~l~ı .. ~yle. olması da tabiidi. Ben· bir sükllnet içinde yaşadıkları ve kim· kün d~ğil miy~i? 
lann istedikleri tarihte maç ya- Beledi .. ·e Bakırköy . t f b i- dını çıgneyıp afan taıkın bir sel seye dokunmadıkları halde, Mehmet on Leyla, bu yeıs ,.e fütur anında 

.; ' çımen o a r k d . Ik 1 M d k . . 1 t . . 
' pılamıyacağı kendilerine bildiril- kası aleyhine bir dava ikame etmış: d~rtısın a ı h_amle, elbette ben· an. 

1 
ıs~r.: çı armayı ~stemış, ~n a· me çısı~e döndü ve sordu: 

miş, takım da bunun üzerine gel· Harnya çimento tozları serpe k h . ın çatlıyan yerme, suyun çatlayıp rın ~ş erını zmuş ve ra atlarını ızale - Ne yapabiliriz? 
vı ifsat eden fabrikadan (~)reb. al~ıı köpürdüğü noktaya atılır. Orasını etmışti. Onun için Had iç oğlu Mehme· - Benim aklıma bir şey geliyor. 

mekten sarfınazar etmişti. Birkaç · ~ tn ıra k l d k · t · 1 M h d" istiyoı·. tı amıya ça ıfır. Ondan sonra dik· e aman verme ıs emıyor, onu e e ge- e me ın ağa beğsi Abdürrahmaıı 
gün evvel Istanbul mıntakası k · · · · · f · · k · ·· • Fabrika sahipleri bu dava karşısında a!ımız mecraya dönmez, cofkun· Ç~.nr geçırmez en ecı ~e .ış enceh o·!tatta dır. 
Bulgarlar tarafından istenilen bu hayrete düşüyorlar ye': l~gun se~pleri ar~ıtırılır. Fakat lumler~ mahku~ etme~. ıst~.yordu. - A~~n .!>4:~i ona götür. 
temasın önümüzdeki bayrama _ Belediye havadan para kazanmak ~~k~a! ~dırorum hız davanın bir Hadıç oğlu, bırkaç gundur etrafı ta: . - Sızı gotur~eğe hacet yoktur. 
müsadif günler içinde yapılabi- istiyor. Havaya çimento serpmek h .. turlu ıkınca saflarına ıeçeımiyoruz. ramakla meşgul oldu. Onun Mehmedı hır şuracıkta. Sız atınıza bininiz ~e' 
lecegvini Sofya futbol teşkı"la·tı yı kuvntlendirir Bu··t·· ·• 1 a'ba. Hala yaraya ıargı üıtüne sargı ele geçirmek hususundaki gayreti kafi nu sorunuz. Sizi heman ona götürür1.ı 

• un cıger er u dol d .d. K d" . b"t.. h dd' k b" 
riyasetine bildirilmiştir. sayede beton arme olur. ayıp uruyoruz. ı ı. en ısı u un ser a ı sı ı ır ne· Leyla, hemen atını bulmuş ve 

E I Sonra ne diye havadan çimento da- Bana öyle geliyor ki buhranın zar~t. ~ltına aldıktan başka Fistat ha- binerek şehrin yolunu tutmuştu. }. 
vve ce ıayrı resmi bir şekil- ğıtan bir fabrika dava edilsin? aııl büyük sebebi, iktısadi bir terbi v~hsını kuş uçmıyacak bir hale getir- dürrahmanı bulmak müşkül değil 

de yapılan muhabere neticesinde Divorlar" ye ıiıteminin henüz bulunamama· mışti. Kendisi, Amrin çok yş.kmda 
Bulgarların zaten böyle bir te- · 

1
..opla ln•ı aıdır. Torunlarnnızdan dedelerimi· .. M~h~et, ~k~p olunduğunu bildiği yerde oturuyordu. Leyla, onun ya 

mas bekledikleri bilindiği için __ ,.,..._-_ ze kadar dört bet nesil arasında ıçın, ıltıca ettığı harabeden bir tarafa gir:miş ve vaziyeti anlatmıştı: 
Sofyadan gelecek olan cevabın la Mehmet isminde genç bir peh- hep ayni hava esmektedir. Hatta çıkmıyor, adamını ancak geceleri dı- Hidiç oğlu, Mehmedi buldu. oıı' 
bir muvafakat cevabı olacağı livanla bir müsabaka yapmıt ve denilebilir ki her yerde biribirin· ~rı göndererek su ve ekmek tedarike hemen öldürecek. Mehmedin imdacl? 
§iiphesiz addedilmektedir. Hatta ihtilaflı bir şekilde mağlup ol- den asırlık fasılalarla ayrılan bu dıy;rdku. H d. ~ı b . 1 na yetişiniz! 

mu,tu. Ve bu mağlubiyetten do- nesiller, sade fU iktisat telakkisin· a at a ıç og unun taki atı ıler e - Kendisi mi sizi önderdi? 
mıntaka bunu nazarı itibara ala· layı pek çok üzülüyordu. Mevli de, yalnız para itlerini anlayışta el mekte ve muazzam dağın harabelerinin - Hayır, ben onun yakalandıi"' 
rak maçlar için Federasyondan rahnıet eyJuin. ele yürüyorlar. Her ıeyden evvel bu de teftişine başlanılmakta idi. Leyla i- ve Hadiç oğlunun söylediği sözleri dllf 
müsaade almıştır. Sofya muhteliti gerilikle uğratmalıyız. İktııadi ter· le Mehmedin telaki ettikleri gecenin dum ve hemen size koştum. 
lstanbul muhtelitile bayramın A vrupada hafta- biyemizdeki noksanı göstermek i- sabahında, yeni hükumetin askerlerin· Abdürrahman hemen kalktı. El'İ' 
birinci perşembe ve Uçüncü cu- Dl!I mühim bare- çin iki hadiıeyi kaydedeceğim. Bi- d~n biri. harabeye yaklaşmış ve l\fehme den çıktr, Leyla onun peşini bırakıo' 
martesi giinleri karşılaşacakhr. ri benim batımdan geçti, birini de dı~ h.~rıçte .uyu~y~ ~~lan adamını gör- dı. Abdürrahman, As Amrin oğlu ~ 

a... &l • arkadatıın anlattı. • muştu. Bu ız katı ıdı. nına irmiş ve Leyla ona refakat etntif 
ikinci maç Revanş müsabakası aCı Crl Bir gün oldukça ehemmiyetli bir .. Aske~ he_men geri dönerek gö.rdüğü- ti. Abdürrahman selam verdikten.so' 
nhayetinde olacaktır. Mmtaka Avrupanın son hafta içindeki spor if için müeaaeıelerimizden birine nu Hadıç ogluna anJatmı~ Badıç oğlu ra Leylaya dönmüş: 
maçlarm Yunanlı bir hakem ta- faaliyetini şöyle bir gözden geçirirsek müracaat et.miıtim. Bana derhal ce· dakika fevtetmeden buraya gelmişti. - Vaziyeti Emire anlatınız? Demiş 
rafından idaresini de düşünmek- İtalya milli takımınm Fransayı (5 • O) vap vermediler. Adres bıraktım te· Evvela Mehmedin adamını tevkif et- Leyla hemen anlattı: 
tedir. Nıhai muvafakat cevabı gibi bUyük bir farkla yenmesinden son· lefon numllraıı verdim. Jki ay' da miş, sonra harabenin içine dalmıştı. - Hadi_ç oğlu, Emir Mehme&lb yak' 
gelir gelmez Atinadaki Yunan ra yapılmış beynelmilel bir temasa te- bekledim. Ses seda çıkmadı. Tek· Gürültüden uyanan Mehmet ile Ley ıacll veT>a-g1am. onu-uhıuıeccgtrii :;U 

sadüf edemeyiz. Bu maçın safahatını rar gittim. Beni tanımadılar ve mü ll, kendilerinin bir ande yakalanarak ledi. Mehmedin imdadına yetifinizl 
Federasyonundan bir hakem is· bütün tafsilatile beraber üç dört gün racaatımı hatırlamadılar. Tabii baş bağlandıklaı:ını gör~iil~r .. Ha<ııç ot"•· ..A.bdür~hman on~ ti)ıit etti: . ., 
tenecektir. eVl·el. yazmıştık. ka bir yere gittim. Zaman kaybet· kurban~nı e~lıne geçırmıştı. . - ~ı_nr. ~.en ~nım kardeşımın a; 

Bugünkü Jik 111açJarı Şımdi Avrupa spor mahafilini en miıtim; fakat 0 müeaaeae zarar et· Hadıç oglu mevkuCları harabenın kence ıçınde olmesıne razı mısın? 14' 
Bugün Taksim stadyomunda çok aliikadar eden hareket Eskrimo ıiğimi bile anlama.mıttı. d•şında tetkik etmiş, hademe ile !.ey· diç o~Juna bir adam gönder de karde/ 

futbol lik maçlarına devam edi- jimnastika Dölaplala isimli Arjantin Arkadaıım, bir gün avize sab· linın tahl?'esini emrederek Mehmed;n mi kurtar. Kardeşim sizin aleyhinil 
futbol şampiyonunun Avrupada yaptı- lan bir şirkete gitmiı. Beğ d" .... sımsıkı baglanmasını ve elden kaçırıl· de hareket ettise de ben sizinle birli~ 

lecek ve Galatasaray • lstanbul ğı turnedir. Bu takım ispanyada, Por- lamba pahalı imİf. Elektrik ebo ıg~ maması için en lşiddetli tedbirlerin a te hareket ettim. Size yardımda b' 
apor, F enerbahçe - Süleymaniye tekizde en kuvvetli takımlarla yaptığı lerine bu mallar takıitle a ·f.e. lınmasını tenbih etmişti. lundum. 
ile Beıiktaı ta Bey kozla oynaya- maçları kazandıktan sonra Fransa ve miş. Amma dostum Beyler~;:~e ~yla, Had iç oğl.una ya~varmış, Meh Amr derhal emir verdi: 
caktır. Almanyaya geçmiştir. Arjantin şam- oturur ve orada elektrik oktur. medı bırakmasını rıca etmış, fakat Ha· - Mehmedi, Hadiç oğlunun etinde' 

Bu maçların içinde bilhassa piyonu oralarda kuvvetli ekipleri mü- Yalnız havagazi tirketi ile Jektrik _,._:--·- • ·--.. -·----... alınız ;e bana etiriniz. • 
Galatasarayla Beı"kt teaddit maçlar yaptıktan sonra mer- kumpanyası arasında bir münaıe· Şehır Jamamıle yıkıldı Elçı hareket ederken Leyla da ono' 

k" l .
1 

k~ aşın genç kezi Avrupaya inecek. Avusturya, Çek betin varlığını bilen· doıtum ken· W ır t 4 (AA) G t .1 arkasından ilerledi. Abdürrahnt~ 
ra ıp hrı. e. yhpaca. arı. karşılaş- ve Macar takımlarile oynıyacak sonra diıi için böyle bir taksit koİaylığı d :. .ın~ o~, d .. : i"" d~~~\~c\e~- Amrin yanında kaldı. Ve kardeşi" 

Kımzılası klıaızıMe hemmıyettır. da Jtalyaya geçip orada maçlar yapa· kabil olup olmadıg"' mı ıormut Ora- enftaırı b apıehr en gt okntaer ıgı·1 ır eh· orada karşılıyarak evine götürmek if 
cı a mut Yusuf öldü akt r • · ~ . gra , u şe re arı mamı e ma · ted' A . c 1 • • dakiler buna cevap vermek salahı· volmuş nazarile bakılabileceğini l'e a- ı. . . . lf 
vrupa ve Amerıkada se· Son verılen malumata göre, Arjan- yetinde olmıyan basit memurlar· h r . . h. . d . b. . Elçı Hadıç oğlunun yanına gıtlll 

nelerce Türklüğün kuvvetini tanı- tin takımı Pariste Redstar ve klip mıf Arkadatım da benim gibi ad haldısındınlşe ırktacıvalndn. a peb~ılşd~n .
11 

ve emri tebliğ etmişti: 
F tak ı .

1 
• • a e o aşma o ugunu ı ırmıs- E . h ti . M h d. t• 

tan ve yaphgv ı bUtün müsabaka- ranse ım arı e oynamış ve netice- reı vennit ve ümidi suya du·· •erek t• Buı·· h. b. k .;.. h ~ - ~mır azre erı, e me ın yan d 2---0 .
1 

. t" :s ır. un ~ ır, ır en az yı6.nı a- .. t" .. 1 . . . b d 
ları kazandıktan sonra son sene- e B ta~en~ mış ır. A b" d ayrılmıf. line gelmiştir. Sağlam hiç bir bina nna g~.u~u '.!'esını emır uyur u. 
lerde Eskişehirde kendi halinde b .. u. ~ ~n ~~nra v;upaya 

1 
ıtar kıe Fakat üstünden daha iki ıaat kalmamıştır. Ahali, zelzelenin gayet - 0 ıçı~. 1• 

yaşamakta ola h K 1 k ırıncı sını. ngı ız pro esyone . geçmeden kendisini telefona çağır· şiddetli olduğunu söylemektedir. - nu ı mem .• : 
n meş ur ızı cı - mı gclecektır. mışlar ve: •. - Mutlaka tahhye edecek. Ben bf' 

h Mah,?1ut .. Yus~f pehlivan bir ŞeCilt Vendsey ismini taşıyan bu ta- - Havagazi tirketinin bir mak· Elyevm merkezt Avrupada bulunan Ka na razı o~ma~. . 
hastalıgı muteakıp vefat etmiştir. kım F_ransa, Al':?anya. Avusturya ve buzile müracaat buyrulursa avize nadanın namağlup hokey takımı da - Emıre ıta~t etmenız ıa.zı.mdır. 
Bu suretle Türk pehlivanlığınm Macarıstanda muteaddıt maçlar yapa- emriniz~ ~azır bulundurulacaktır şampiyonanın birinrisile bir temas yap - Fakat .E~ır ~uraya hızım. ~ 
Avrupada harikalar yaratan son caktır. . Haberıyle kartılatmıf. Bu beli· mak için alakadar federasyona müra· dımımızla_ gırdı. Duşmanımızı bıze 
ve hayırlı halefi de hayata göz· Avrupa spor alemınin meşgul oldu- gate ben ne ilave edebilirim? caat etmiştir. Kabul edilirse Avrupa rakması lazımdır. 
lerin. k l K I ki ğu diğer bir hadise de Lehistanda ya- S fQA şampiyonunun Kanada ile yapacağı - Mehmedi bana teslim ediniz. fo 
M hı apamış o uyor. ızı cı ı pılarak olan buz üzerinde hokey Av- eti - maç çok enteresan olacak n bize dün· - Teslim etmiyeceğim. Siz de Elll 

a ~ut Yusuf so~ zamanl~rda ~pa birincil~~i ~üsabakaland~.r .. _Şam· rupa takımları yazılmıştır. Maçların yanın en kuvvetli buz hokey takımını re gidiniz .ve ?na deyiniz k~: Sen ~ ~k ıdmansız oldugu hale Dınar- pıonaya buz uzerınde çalışan butun Av,çok heyecanlı olacağı tahmin ediliyor. tanıtacaktır , manın katıllerınden olan Kınanayı ı;l ~, -··11--•111-- -- , 111,___ • dürdünüz. Ben de onun katil1eriııd'' -· NWIW~"'"""t111ıın•rımnt• 

B 
• Ef d • • • f k l olan Mehmedi öldüreceğim! 
ıcan en 1 ve ru e ası : Beledıye me.egul ! Elçi geri dönmek istedi. Leyla, 0

11
' 

Y sımsıkı sarıldı: 
- Emirin emrini yerine geünnede' 

nasıl gidersiniz? Siz gittikten san~ 
bu adam fırsattan istiCade eder
Mehmed i öldürecektir. Siz bir fyil .. 
edin de onu kurtarmadan gitmeyillflo 

- Benim onu çekip götürmeie ,.. 
lahiyetim yoktur. Ben geri döntiP " 
nun sözlerini Emire haber vereceiİ~. 

- Fakat bu gaddar adam cevap ~ 
lem ez. •• 

- Orası bana ait değildir. e 
Elçi ntını mahmuzlamı~ ve hard'' 

etmişti. 

Elçinin hareket ettiğini görell 11•· 
diç oğlu, Mehmedi karşısına ıetıttıoif 

Bican Ef. - Azi~rn Maruf B .• 50•

1 

_ Bizim mahalledeki kömürcününı . . ve ona sormuştu: 
ğuklar gittikçe artıyor... Evde çoluk, se,·incini görme! fiyatları da günden Maruf Bey - Yoooo ... Bu böyle ol-,be Bdı~an E~:-:-- e!sen de netıce ve~m~z, - Bir diyeceğin var mı? 
cOeuk 10ğukt n ·. .. . . le ıye muhım ışlerle meşgul sunıde Yok' Yal h b. z .u -

an 1 reşı, or. .211ne arttınyor, kanpıu, görüteni yok. maz. Gıdıp belediyeye şikayet etmeli ... narh koYUyor.. ' - · nız ana ıra ( BitrntitllJ. 



Ecnebi bankalar ve 
Türk müstahsili 

., Bir ecnebi bankasının Adanadal 
Turk tüccar ve çiftçisinin borçlarını 
tecil edeceğine dair h ükılmete verdiği 
sözü tutmadığını arkadaşlar hayretle 
Yazıyorlar. 

Ben asıl onların hayretine hayret' 
edi)·orum. 

Çünkü şimdiye kadar bu bankanın, 
Veya buna benzer ecnebi sermayesinin 
hareketlerini hiç takip etmemiş gibi 
görünüyorlar. Türk inkılabında bile 
O manlıhğa sadakatini ispat eden Lir 
müessese bünyesi itibarile böyle bir 
hareket yapamaz. Çünkü onun kurulu· 
Şun uhatırlatmak liizımdır. Ecnebi ser· 
rnayesinin Türkiyedeki hareketleri, is· 
tikraz, banka, imtiyaz şeklinde görü· 
nür. 

Osmanlı imparatorluğunun müstem· 
Hke hayatında Osmanlı bankası en kuv· 
vetJi (stad) vazifesini görmüştür. Da· 
ha teşekküllinün ilk senelerinde hisse· 
darlanna yiiıde on iki temettü te\·di 
eden bir rnües ese spn asır içinde geçen 
osmanh hayatının yegane hakimidir. 
Sermaye onun eşiğinden girmişt~r. 

Buraya giren ecnebi sermaycsınd~n 
ha)·ırkfır hareket niçin bekliyoruz? Bı~· 
hassa tanzimat devrini düşünün, tanı.ı· 
nıat deninin yarattığı itiyatlarla etli, 
kanlı, gövdesi teşekkül eden bir mües· 
aesenin birdenbire Türlt çiftçisine ra· 
him ve sefik olmasını beklemek bir diiş· 
inan işğaı ordusundan istiklal harbi 
zaferi beklemek gibi bir şey olur. 

Ne kaclar güler yüz gösterse, ne im· 
dar kırılsa dökülse, ne karlar sevimli ' . . . 
tuuJar nlsa rolünü t'1"ihi vazıfesını 
)'apacalttır. Onun tnrihf vazifesi Tür· 
kiyeye girecek ecnebi sermayesinin 
Türkiyeden iptidai maddeleri ucuz ala· 
bilmesini temin, ''e Türkiyede satıla· 
cak ma1Jan emin surette satmak için 
fabrika ajnnlarına kıymetli yardımlar 
temin etmektir. Uiz bu iki şekli de se· 
nelerdir gördük, görüyoruz. Türk rniis· 
tahsrlını ecnebi sermayesi simdiye im· 

·ıı~ı..~daı: asla müdafaa etmemi;tir. Fa!fat 
Tü~kJYt'ye fthnlüt e~yası 'Flol nn mü->s 
aeseler d:ıima onan ynrdımını götmiiş· 
tür. Hakikat budur ki, maliye ve iksı· 
sat bizzat milli siyaset dcme!ttir. Zin 
har gaflet edilmiyc ! 

Sad.i Etc>m -

Billi Dov kocasından bo~ anırsa 

Holivudun en zengin 
delikan ısına varacak 
Hovard Hugs bugünkü muazzam servetini 

iki üç sene zarfında kazandı 

Bitli Oov 
Birkaç sene evvel Hulivutta 

tebessümle karşılanan genç gö· 
rüJürdü. Hiç kimsenin büyük bir 
istidat sahibi olduğunu gunun 
birinde büyük muvaffakıyetler 
kazanacağını tahmin etmezdi. Bu 
gen'ç Hovard Hugs idi. 

Hugs o günlerde karşılaştığı 
alaydan hepsine tahammül etmiş, 
ve bir kaç sene zarfında Huli
vucmn krallarından biri olmuştur. 
Kendisin ·n son zamanlarda ha· 
zırladığı ve ortaya attığı "Ce
hennem Melekleri., dört milyon 
dolarla viicuda gelmiş bir eser
dir. Onun ıhma! ettiği filler, 

Amerikanın en çok rağbet gören, 

en çok ki\~anç getıren fil 'tr sa· 
yı ı} or. .ov~ r Lu,.iin 100 milyon 
Bo nr se1vct'ne s"h"pfr. 

novard Hug tm brtlıca arka· 
daşı Billi Do\·dur. Onunla her 

yerde bir arada gö ünn•el<tedir· 
ler. Hatta Hilli Dov'un kocnsın· 
drn boşanır, Hugs'a var:?cağı bile 

söy enmektedir. 
Geçenlerde sinema, muharrir

lerinden biri, sinema kralına Billi 
Dov hakkında ne düşündiiğünü 

Hovard Hugs 
sormuf, Hugs fazla düşünmeden 
bu suale cevap vermiyeceğini 
söylemiş, Hovard hakkında gö· 
rüşülürken merak edilecek nok 
talardan biride bu kadar parayı 
nasıl elde ettiği ve nasıl muvaf

fak olacaktır. 
Hogs, birkaç sene evvel, ne 

yapacağını bilmez bir halde Hu· 
Jivuda gelmiş, babasınının bir 
dostunu ziyaret etıniş, bu dostu 
ona: · 

- Sen niçin bureda kalmıyor· 
sun? demiş ve bu söz, Hugs'u 
orada bıralı maga kafi gelmiştir. 

Hovard Hugs, babasının dostu 
olan Neilan ile kalatak bir filme 
iştirak etmiş ve bir miktar para 
ka7'anmış- bu da ı sonra filim 
· enen şeyin para getirdiğini an· 
lar an!amaz bu i le uğraşmağa 
karar vermiş, ılk teşebbüsü mu· 

vaffukıyetle neticelenmiştir. 
T ccrübe er birkaç defa telcer

rür ettikten sonra Hovard Hugs, 
bir tek filme 4 milyon lira harç 
edecek kadar serv~t kazanmış· 
fır. Huli\'udun en zengin genci 

sayılmaktadır. 
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~GiZ VE BOGAZIN 
BimSSIHHASI içil: 

YALDA 
PASTİLLERİN i 
lstlm:ıJ ediolı 

Bi.itüo eczane ve ecra 
dcpolllrtoda 

satılır. 

VALDA 
bmhıJ ta111aa tutular 
deruniibd• talep edinlı 

Bug'i'n 

ELHAMRA sinemasında 1 jo:ın Cra\\ ford. An ita r. {!C \'C Rod 
La Roque 

Amerik 11 
Bakireler 

Filiminde. 114\•eteıı: 

Darülbedavi Temsiller; 
Bugün n aıine saat IF,3) da 
ve akfam eaat 21,30da 

l~ız karde· ·•1ıı~~lt~6fl~~ESI 
,ş m ve ben ırrrır m r 
1 Komedi 3 perde 
0 

Y..an ' Lou• lllf 1 
t Verncuil 

Foks Jurnal: ı\l. Vepizelosun Rumca 

olarak irat ettijti numk Nakili Mebruıe ı ı ı ı ı ı ı ı 
Saat I0,45 de enzilntlı matine J.f Hurşit Hanım 

ırll1' Kişe hcrgUn so3t J 3 ten itibaren açıkur 
t\ltı ,·aşına kadar olan çocuıdar 

• ti) acroya k:ıbul olunmaz 
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Harici Haberler 1 
13iiyii I{ afet Tuna boyu milletle<I 

rini konustular 
Zelzele devam ediyor Pnri '4 (A.A.) - G~zetelerin ne~rl-

. ~Ve~lin.?ton, 4 (A.A.) --:-- N~~i~r şeh· yatına göre Anupa birliği tetkik ko· 
nnın .. gune kndar tahlıyesı ı~ın bu misyonunda M. Loucheur TunJl btt· 
akşam emir ,·erilmiştiı'. Knnalizasyon· ) undnki memleketler münasebetile hl\· 
tar harap olduğundnn ahali ehirde ı.ı beyanatta bulunarak hu memlekd
h.emen çıkıp gitmiyecek o1u~sa müstev· ler için rüc'anh tarife tatbiki hakkının 
h hastalıklar zuhur etmesınden kor· teminini istihdaf e~·ledı'ğ'ın1• •• ı · 

• • • • J soy emı~· 
kulduğu ı~ın bu tedbırın alınmasına tir. Buğday me elesini bütün A . r· .. "I .. ı·· z 1 'rupa uzum g~ru m~ş ur. :e ıele, devam memleketlerini aUıkadar edecek bir su-
etmektedır. Bırçok aıleler bahçelerde rette mevzubnh edilmek için kendi zi-
bannmnktadır. raatlerinin inkişafınr temine liizım 0 

Acıklı manzaralar ıan parayı gayet fahiş raizlerıe eıde 

N 
• 

4 
(A A ) z 

1 1 
d h edilebilen memleketlere yardım etmek 

apıer . • - e ıe e en arap .. b 1 ·ı 1 b' · t · • 
1 1 k kt b

. . .. .. d t uzere eyne mı e ır zıra ıtıbar müe !!le 
o an mes e me e anın onun e gaye . .. d .. 1 • • , . suı ,·ucu a getm me ıni teklif etmek 
acıklı vak al ar cereyan etmektedır. . t' d ld • .. 1 • • 

nıye ın e o ugunu soy emı tır 
Kaybolan çocuklarını nramıya gelen • 

birçok kadınlar evıauarının akibeu Bir tay,uare kazası 
hakkında ağlıya ağlıya malCımat i~te· .J 
mektedirler. Son süratlarile hnreket Londra. 4 (A.A.) - Plymouth Uma· 
eden iki harp gemisi erzak ve ilaç gö- nında talim yapmnltta olan bir deniz 
türmüştür. Bunlar ahaliye dağıtılmak· ta.)~yar.e i denize ineceği ~~·~~a düşmüş, 
tadır. Dün gece, vuku bulan yağmacı· su)a ı~d.ctle ça~pm.ruıı yuzunden 'ulru 
lıklarm tekerrürüne mfıni olmak için bula ıştıal netıcesı olarak tutu~mu • 
sokaklarda de,·riyc olarnk bahriye a~· tur. Tayyare, birl•aç saniye içinde 

kerleri dolaştırılmaktadır. Enkaz al· batmıştır. 
tında kalnn cesetleri çıkarmak için ge· Tayyarenin içinde bulunan bir zabit 
ce gündüz durmayıp çnlı~ılmnktadır. ile tayfadan yedi kişi kaybolmuştur. 

t .. Bunlardan dördü yaralıdır. Diğer ya. 
1faf31anlfl fiifllh8lz ralılaı·dan biri biraz ~onra ölmU~tür. 

nomn, 4 (A.A.) - Koufrn vahesinin 1:1 ' d • l d i k .1 l işgali esnasında kıyam erbabı 200 den . ln .lS an a ev l er 
fazla zaymt nrmiştir. Bunlar, Mısır Ahmetnbat. 4 (A.A.) - Zabıta, Gan· 
hududuna doğru çekilip giderken çar· dinin fikirlerini neşreden gazetenin 
pışma sahasında 200 tiifekk, üç mitral· idarehanesinde tahnrriyat yapmış çı· 
yöz, üç top ,.e külliyetli miktarda cep· knn nüshalarının birçoğunu müsadere 
hane bırnltmışlardır. etmiştir. Beş kişi te\·kif olunmu~tur. 
............ ,...... 

1 
rı unnannsz +oıY411WWWUl9•_.. nmamnnı mıununı 11 mo 

Ingilterede piy ankoları 
körle e çektiriyorlar 

İngilierede piyenko çeken kör çocuklar 

Eslcidenberi her )erde (Tali, kör· çt>kilmiştir. nu u uHi düsünenlcrin, 
dür) denilir. Jngiltcrede piyankonun, (Tnli, kördür) sözünden mülhem ol· 
kör çocuklara ~ektirilmesi düşiinülmüş duklnrı tahmin edilebilir. 
\'e bu diişünce, fatbik olunmuştur. He imlerimiz, pilankoyu çeken hu 

Dublincle tertip olunan piyanko, una- dört t,ör çocuğu, Dublin belediye 1 ei
dan doğma kör dört çocuk tarafından sile hirJil,te gösteriyor. 

zuz. kalemlerin mUdürleri irticakar olur· bir şeyi yapıyor. Burada giderken bı· bir defa sınıfta kalmıştr. Birinci sınıf 
Tefrika numarası : SO Birçok defalar anlamadığımız sev- sa hüsrana uğrar. Dünyada ise ikinci raktığımız seyleri inde ediyor. Bu meş- asker sıfatile cepheye gitti. 1917 de Ke· 

Yazan : •Garp cephes nde .. ,, müellifi ler Jmrşısında kaldık. Çoğumuz icin derec~ rüesa yerinde kaldı. Şu (Oda gaJe anla§ıldığınn göre onun usu ipe· mel dağı muhnrebcıo;indc öldü. Mual-
Erlk Maria Remaıgue hayat ile aıakn bile kesildi. ~ Napolconları) nın kökünü kazımağn rest mektep. muallimi dimağında çok· Iim defteri rahlenin sağ tarafına koy-

1'erhis olunmuş a kerlcrin mektebe imkfın yok ki.. tan yer etrnış. . du. 

t
. dayemı hakkında nizamnam :f. .v.. ~ Sınıfın dolabını açıyor ve re&ım tnh· - J>irkcr? 

sure ı e 1 k · k · · ld · Murahhaslarımız matlılbatımı 
1 

llk kurs saati... ta arını, yaımn ve resım yapma ıçın - Me\·cut ! 
:~b~İ ettirebildiler. T.ahsil müdde~i Sımlarımızd~ o!ur~u.~. ~ı~mı azamı· ıa~ım olnn malıeme.y~ sınıf. vazifell'ri- - Dir~sman7 

1 k ter
his olml''anlnr irin hu u .. ker elbıselı; uçum uzun sakalı ınıze mahsus olnn ırı mavı defter pn· - Old Ü: •• 

kısa aca J " • mız " . . . . . . I . 

k 
. arıtacak, imtihanlar hafif ola· rnr· kimizde bırı de evlıdır. ketlennı ~ıkarıyor. Defter er sol tara· I>ırksınnn bir rift('İ of:.J ".J' S . r 

si urs :ı • • • •• • k f b' k'" h ı· d • 1 . • • "' u hıı. rm e-
cak. Noktai nnznrımızı kabul ettir: Göz k~pa~ının. uz.~rınde ça ı n mu~zznm. ır :ume a ın. e yıgı ı~ na ıd_ı. Fakat glızcl is' nmbil o l lı. 

. . rok zahmet cektiler llalbu 'ıle hnkkedıJmış 'e murekkeple bo- yor. Isımlerı çngırı) or. ceuıp Hre- lpr cıvnrında tc'cf ld D f • 
mek ı~ın :ı ' • • • • • • • d t d' • o u. c ter - 3 

. . "ht·ı • ı devresi gecifi~·oruz F'I . ıs ismimı tekrar buluyorum. Bu rek malımızı ıstır :ı e ıyoruz. konuyor ' • 
kı hır ı ı H ~ J • 

1 • .) anm · · r· • · d f 1 · f J t · • . "ht·ı:1 denizin yüzündekı' ·· . t "'üzcl )azıyı tnrıh dersınde hak· \ ıllı bıze e ter crı ır n ıyor, ıçle· _ Pgcr.;? 
hakıka bu ı ı '' ruz ga.)e eı • • • ı.r.. ti f • . . n:ınn vücude getirdiği hafif sarsıntı- ketmi5tim. Ayn~ mc,·kıde o_~urmak ba· rındekı kurutmn .ıı,rı nı·ı sını ln hava Yilli gene bağırıyor: 
eı • Bu dipten gelme bir teh· ö~·ıe bir tcsır yapı) or kı o zaman· sın da ucu~U) or1ar. - Daha g l d" yı andınJor. na " . 'b' h" h' d Hreyer' e mc ı ... 

. değildir Bazı yüksek mevkide o· dan beri bir asır geçmış gı 1 ır ıs U· - .,. •
1 

I.ftd,;g tamamlıyor· 
.) iÇ ' • l ? - !tle\'CUt . . • 

c ' lanlnrın deği:iimes'.ncleb~ nfe ~·tar. Her yu.) oı·uk~· "k ,.e b.'lsit hadise harbin nııı· - Buker ! 1 -;-hCığe~ınden yaralıdır. Dortmund 

h
an"'i bir a_ker sıze ır ransızca an. Bu ur.u kr. c· 1· . S k' - ,.ıe,·cut '· tas n ancsınde yntı~·or Oı~da Ll eı •• k d h. . 

1 
ınasına .ı ı ge ı) or. an ı n . • " • •• n P• 

latır ki en iyi büyuk uman anı ma ı· zıye ,arıs d" F 1 t b' d - Det lef·' prınge gıderck üç nv "'Crı'rec k. . 
1 

. . 
1 1 

ember ır. a m ız onun ı· F . . b :ı e 
yetindeki kiiçük zabıt ~r ıyı 0 ~~ı ndr· kapanan ;kmıc; bulunuyoruz. Sük(ıt. .. Yilli bağırıyor? - rıdrihs? 
sa bir şey yapamaz. Bır nazır •.ç.ın e şarsına çca muallimimiz Holerman - Olmii.,tür:.. - IJ~r.ı.~! ... 
h ı b·o'vledir. Ne kadar sulhpeı,er O· Alman • J' t 1.kki ıı··· D - Buyuk Gehrin,,.' 

1 

n " ı· 
1
. r .En·ela en azım e a e ıgı etlef kumral kekeme bir çocuktu.. "· ·• 

\esileyi de kaçırmak tehlikesine maru· !ursa olsun eğer nczare ıne mensup ge ıyo • - Öldü! ... 
(Bitmedi) 
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Dün Menemen di
vanı harbinde 

1931 ~-------~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~-

OÇONCU CELSE 
Filibeli olup 96 sene indenberi Öde

mişte oturmakta olnn Hüseyin oğlu ö 
merfn muhakemesi yapılmıştır. Maz
nun ifndesinde kendisinin hektasi ol-

" duğunu faknt müridi olmadığını ,.e 
Nuruosmaniye imamı hafız Sadık Ef. 
yt tanımadığını heyan etmiştir. 

Müteakiben müddeiumumi iddia ını 
serdetmi~, tekkelerin seddine dair ka
nunun birinci maddesine tevfikan ce-
zasının verilme ini istemiştir. Jleyeti 
hlkiem müdafaasını dinledikten onra 
vaktile bektaşiliğc bilerek bilmh·erek 
intisap eden ve şimdi bu bektaşiliğin 
canlı şahidi olarak inkişafı i~in kendi 
:nııntakası dahilinde faaliyette bulun
madığı o mıntakada bektaşi namile bir 
kimsenin bulunmaması dolayı~ile sabit 
olmasından beraet etmiştir. 

Mahkeme cumarte~i ünü Ala,.ehiı-li
lerln muhakemesine lıaşlıya::aktır. . " . 

idam kaçkını 
ŞIDDE1'LE ARANMAK1'AI>IR 

Ankara, 5 (Telefon) - Buraya ge
len haberlere göre idam kaçkını henüz 
yakalanmamıştır. Şiddetle takip edil
ııı.ektedir. 

lzmir, a (Yakıt) - ldam sehpasının 
üç adım önünden kaçmıya muvaffak 
olan mahkum Hüseyin henüz tutulma. 
dı. Fakat tutulması için çok knt'l 
ve çok geniş tedbirler itihaz edildi. 

MahkQmun Kubilay mektebi arka
snda karanlık içinde kaybolduğu za
man ewe1a biraz ilerde. sağda ''e solda 
yol kenarlarını kaplıyan çalıların ara-
ına saklandığı zannedilmi ti. 

Çalılar arandı. En küçük bir iz bi
le bulunamadı. 

O zaman mahkumun. önüne teba
düf eden bir eve atılmış ve görülme
miş olması dü:. ünüldü. Sonra hem~e
rilerinden burada oturnnlann eYleı-ine 
girmiş olabileceği hatırlandı. 'l'ahar
riyat yapıldı. Bir netice elde edileme
di. 

Bu sırada yol kenarinda pabuçlart 
ele geçti, anlaşılan koşarken iyi bağlı 
olmamaları dolayısile ayağından düş· 

müş veya daha i)i koşabilmesi kin 
kendisi tarafından atılmıştı. 

Haricive müsteşarı 
Hariciye müatetırı t•hrimizde 

Hariciye vekAleti milsteıarı 
Numan B. dün Ankaradan ~eb
rimiıe gelmiştir. 

Numan B. bit muharririmize 
şehrimizde rahatsız bulunan pe
derini ziyaret için geldiğini, cu
martesi veya pazar günü Anka
raya düneceğini söylemiştir. Nu
man B. Mayıs içinde toplanacak 
olan Avrupa ittihadı ihıarı kon
gresi hakkında demiştir ki: 

- Bu konğreye hükumetimiz 
de davet edilmiıtir. Fakat icabet 
edip etmiyecegimiz henUı taay
yün etmiş degildir. Bir Avrupa 
ittihadı teşebbüsü menuu bah
solunaca coğrafi ve siyasi vazi
yetimiz dolayısile daha ziyade bir 
Avrupa devleti olduğumuz için 
bizim de davet edilmekliğimiz 
gayet tabiidir. Numan B. Dün 
vali Muhittin beyi mekamında 
ziyaret etmiştir. 

Ccmıyctlcrde. -- -
Eınef cemiyetlerinde 

yolıuzlukler 

Ticaret müdürlüğll mürakiplc
ri 8 eınaf cemiyetinin hesapla
rını devüteıliminde batı yolsuz
luklara tesadüf etmişlerdir. 

Tahkikahn tamikinde bu pa
ranın 2000 liradan fazla oldu
ğu anlaşılmıttır. MUrakipler 
mes 'ulleri derhal mahkemeye 
vereceklerdir. · 

Berber idıre heyeti 
Berberler cemiyeti ile idare 

heyeti arasında çıkan bir ihtilaf · 
neticesinde yeni heyeti idare 
kamilen istifa etmiştir. 

Mevcut yedek aza olmadığın
dan yarın yeniden idare heyeti 
intihabı yapılaçaktır. 

Ancak eski intihabın ıekli bir 
çol< Şik'i}'tt1eri mucip olduğun
dan bu sefer reyler Kadıköy, 
Beyoğlu, Istanbul taraflarına a
-sılan sandıklara atılacaktır. 

Aydınlıkta izi takiı, edildi ve ka-
naat geldi ki mahluim Menemenin için- lJir tarziye 
de kalmamştır. ı -. . . .ondra, ·> (A.A.) - Fransa reisi-

Mahkfimun şehır harıcıne cıktıktan cümhuru Ing'lt k ı b · · G · . . _. • . ı ere ra e ıncı .erge-
sonra nereye gıdebılecegıne gelince: sa Yeni Zeland zelzelesi müna ebetilt' 
Şimale doğru Foça cenuba doğru Jı. bir taziyet te1grafı ~ekmiştir. 
mir, şarka doğru da Manisa istikamet-
Jeri vardır. Izmir yolu işlektir, müte- ,ı ___________ mı_...,ı 
madiyen otomobiller ile doludur. Ma- BOS ŞuRbat 93
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nlsa yolu ise· bozuk, tenha, Foça isti-
kameti de büsbütün ıssızdır. 

Mahkum bir defa şehirden çıktık- ı-------":"""'~~~~--1 
tan sonra bu yollardan biı'ine atılmış, A.t.e.ı Kana• .. ıı 

yahut ta bu yol1ardan bir kısmının ke
narlarında yük. elen tepeciklere iltica 1 Jngilfz liraaı Kr. 
etmiş olabilir. M T.l. muhblll ()olar 

Fakat bu il ticaJ!ahla:rın kendisini 
birkaç saatten fazla barındıramıyacnğı 
muhakkaktır. 

Filhakika mahkumun firarını müte· 
akip şehir haricine çıkmış olma~• dü
şüncesile şehir etrafında muhafaza 
tertibat alındığı gibi şehirden çıkmış 
olması da düşünülerek ihtiyar edebile-
~eği yollarn ileri noktalanna telgrafla 
telefonla haberler gönılerilerek deni
yeler çıkartılmıştır. 

Dağ kısım1arına gelince: Buraları 

evvelft soğuk, çamurlu, karlıdır, ban
nılmaz. bannılsa bile taharri) e baş· 
lanmıştır. 

Mahkümun aranmasına devam edil
mtlde beraheı· firarın sarha]arı da tet
kik edilmektedir. Ön safta rnahkıi 
mun kelepçelerini kendisini getiren 
otomobilde mi veya daha evci mi kırdığı 
tetkik edilmekte, muhtelif kimselerin 
malumatına müracaat edilmektedir. 

Menemen, 5 (Vakıt) - Hüseyin he· 
nüz yakalanmamıştır. Fakat izi kes
fedilmiştir. Ynkalanma. ı hir :.ant mc· 
selesi addediliyor . 

ldam sehpa ındnn kaçan 11 üseyin, 
mehti Mehmedi ve arkadaşhmnı kö· 
yünde misafir eden ve onlara yiyecek 
öteberi tedarik eden, noksanlarını 

ikmal eden adamdır. Hüseyin Mene· 
men lrtfcaının vukuunda doğrudan doğ 
J'QJa amil olanlardandır. 

Fnınl.: 

1.lret .... 
ilelgıı ... 
Drahm· .. .. r~. l'rank .... 
Len .... 
florin .. 
Kuron .. ' Şlllng .. • Pezcra .. • Mark .. . 
Zloti .. .. 
l'cngô 

2o Ley Koruş 
1 TDrk lirası r>ıoar 

Çcrvoncç Kuru, 

Nukut 

1 lstcrlio (lnglUz) 
l lJolar (Amerika) 

20 Frıuık [Fransız 
20 l.lrct [ltalya 
O Frank Belçll:a) 
Drahnıl (Yunan! 

i!O Frank [ ls1·fçrel 
20 Leı·a Bulgarj 

ı Florla [l'clcmcakj 
ıo f.:aron [Çekoslovak) 
ŞJlıııg A \tlSttırya) 
1 r.ıcta !ispanya] 
ı llnyşmarqAımanyı] 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö l\tacarlstan 

20 !.ey [Romınyn) 
!O Dinar YııgostovyaJ 

1 Çc\'Oneç Scvyct 

Altın 

Mecidiye Borsa 

Bankonoı 
haı1cl 

M 

24 
37 
2· z, 
7; 

~ rı ı. Sıı 

51 ~CI 
247 
~ 

Gazi Hz. 
[Üst tarafı 1 inci sa~ famızdal 

Gazi Hz. belediyeden sonra 
çarşıyı gezmiş ve dairelerine 
avdet etmişlerdir 

lzmire avdet 
Denizli, 5 ( A.A) - Reisi

cümhur Hz. refakatlerindeki 
zevat ile Iımire avdet etmek 
üzere bu sabah saat 9,5 ta 
hareket etmitlerdir. 

istasyonda, Denizli erklnı 
memurini ve halk tarafından 
tqyi olunmuılardır. 

lzmir, 5 (A.A.) - ReisicUmhur 
Hz. refakatlerindeki zevat ile bir
likte bugün treni mahsusla saat 17 
de lzmire avdet buyurmuşlardır. 

İstasyonda halk tarafından pek sa
mimi bir surette karşılanmışlardır. 
Vali ile ordu müfettişi Fahrettin 
Paşalar Reisicümhur Hz. ni vfll
yet hududunda istikbal etmişler
dir. 

Gazi Hz. ne Denizliden itibaren 
lzmire kadar her istasyonda halk 
tarafından coşkun tezahüratta bu-
1 unulmuştur. Buca istasyonunda 
Reisicümhur Hz. ni istikbal eden 
Amerikan kolleji talebelerine ayn
ca iltifatta bulunmuşlardır. 

.... _ - -- ..J '-" aws -

1 Memleket Haberlerıl 

Kömür çarptı 
lzmirde birinci kordonda Reisi 

cümhur Hz. nin konaklarinda bir 
kömür çarpma hadisesi olmuf ve 
iki ahçı ölmüştür. Yapılan tah· 
kikata nazaran bu müessif hadi
se şu suretle olmu~tur: 
Ahçı yamaklığı eden Bolulu 

Adil ve Mustafa isminde iki ki
şi, içinde henüz layıkile yanma
mış kömür bulunan bir mangalı 
akşamdan odalarına almıılardır. 
Yanmamış kömürden intişar 

eden hamm karbon yavaş yavaş 
tesirini yaparak Adil ve Musta
fanın ölümünü intaç etmiş ve 
aynı . odada yatmakta olan Re
cep, Mehmet ve diğer Mehmet 
ismindeki üç ahçı yamağı da 
baygın bir hale gelmiştir. 

Sabah olunca, konağın alt ka
tında yatmakta olan ahçı yamak
larının odalarından çıkmadıkldtı 
nazarı dikkati celpetmiş ve 
odaları açılınca mesele anlaşıl
mıştır. Baygın bir halde hasta
neye kaldırılan üç kişinin hayatı 
kurtarılmış ve yapılan muayene 
neticesinde iki kişinin yanmamış 
kömürden çıkan hamızı karbon
la zehirlendikleri anlaşılmıttrr. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Ali B. konağa giderek tahkikat 
yapmış ve hadisenin dikkatsizlik 
yüzünden vukua geldiğini tesbit 
eylemiştir. 

Kızına tecavüz etmı' 
lımirde menteşir " Anadolu,, 

gazetesi yazıyor: 
lzmirin bir mahallesinde çok 

garip bir vak'a cereyan etmek
tedir. Şehrimizde resmi bir dai
renin memurlarından birisi; yir
mibir yaşında bulunan kızının 
arzına tasaddi etmiş ve bu ha
reketini her gece tekrara başla
mıştır. 

Genç kız babasının bu hare
keti karşısında şaşırmış mumanc
at etmiş ve bu mühim aile sır
ruu bir müddet için kimseye 
haber vermemiş isede gün geç· 
tikçe tehlikenin büyümekte ol
duğunu görmüş neticede Müd-
deiumumiliğe müracaat ıztırann -
da kalmıştır. Şimdi Müddeiumu
milik bu garip mesele hakkın
da tahkikat yapmaktadır. 

Genç kız, lzmirde bir mües
sesede daktilodur. Babasmın bu 
hareketi karşısında süratle nişan
lanmak ve evlenmek ihtiyacını 
hissetmiş, bir gençle nişanlan
mışlar. 

Fakat kızın babası, bu defa 

Kadın 

Emine H. 
...., 

Pehlivan 

sıklet agır 

piyonu olmak 

şam

niyetinde 
Kütahya ve Kuşadasında iki mühim muvaffa
kıyet kazanan Emine H. tanınmış pehlivanlara 

meydan okumaktadır 

Emine pehlivan Kuıada11nda BuJgar Danço ile giireıtikten ıonra 

Kütahyadan yazılıyor: Kendisile görüştüm, dedi ki: 

Birkaç sene evvel Istanbula «- Sekiz on senedir pcbli-
gelen ve bir hayli hünerler gös- vanlık ediyorum. Memleketirıı 
teren kadın pehlivan Emine H. lçel vilayetinin Anamur kazasıdır. 
son günlerde Kuşadasından Kü- Küçüktenberi ağır şeyleri kaldır-
tahyaya gitmiştir. Emine pebli- mağa ve güreşe merakım var. 
van kadın olmasına rağmen cüs· Varsın dünya pehlivanlara ara-
seli, erkek yapılı bir kadındır. sında bir de Türk kadını bu-
Tuttuğunu koparmaktadır. Kuş }unsun>> 
adasında meşhur Bulgar pehJi- Emine pehlivan şimdi otuz 
vanını yendikten sonra şehrimize yaşlarındadır. Yegane emeli Tür-
gelmiştir. Kütahyada da bir gü- kiyede ağır siklet şampiyonu ol-
reş yapmış, çok kuvvetli bir peh- makhr. Benim gaıet'!Cİ olduğu" 
livan olan Selim pehlivana da mu hissedince sözlerine şunll 

yenmiştir. ilave etti. 

Emine pehlivan yalmz gi.!reşle «- Şunu Allah rızası için ya-
değil ağır siklet kaldırmakla da zınız. Istanbulda Beyoğlunda Ka-
meşburdur. Evvelki gece, 250 - rnbet isminde ağır siklet şam-
300 kilo siklet kaldırmak sure- piyonu olduğunu iddia eden b'r 
tile pek çok alkış toplamıştır. adam varmıt! Ben de ağır siklet 

15 Milimetre kalınlığında olan şampiyonuyum! Onunla karşılaş· 
demirleri dişile büküp kıravat mak istiyorum. isterse o buraya 
şekline soktu. Ve daha birçok gelsin, yahut ben lstanbula gi-
marifetlerle halkı hayrette bıraktı. 1 deyim! » 

a:ıaı...-.. ............ ._...........,. ..... "'........-.""" ..... ~"'""' ..... ...... ~ ., ı ı 11 ..-. • .... • .,... • ...rtiftlflll' 
MALiYE MEMUHLARI 'J'A Yl~ MENEMENDE BELEDİYE 

f;OtLlRKEN VALlNlN MOT ALE- lNTlHABI 

As .. -.I ALIN !-CAL" A k f ..,, n n ara. 4 (Hususi) - Burrün f\ ~ 
Ankara. :; (Telefon) - De,Jet şu- nemende belediye intihabatı başlnrnı;;· 

rası Dahiliye ve Maliye Vekaletleri ara tır. :;ı kisi k:lmilen 1:1. Fırkasma re' 
smda !:ıkan bir ihtilaf hakkında karar atmıştır. 
vermiştir. İhtilaf l\faliye Vekaletinin. BAROLAR RESMi MÜE~~ESE 

valileı;in müta1eatını sormadan 'ifa- Ankara, 4 - Ad1ive enciimeni bll' 
yetlere maliye memuru tayininde snln- günl<ü içtimarnda ba;oların resmi rnii· 
hiyeti olup olmadığı noktasındnn <;ık· l essesattan olcluğuna dnir bir tefsir ı.ıı· 
mıştır. rarı H?rmistir. 

Şura Dahiliye Vekaletine hak \'er -. 
miştir. SABIK lSTANBUL l\IEB'USU 

ATINA ZiYARETi TEKAÜTLOGC'Ne lSTlYECEIOflŞ 
Atina 4 - ismet Pş. Hz. nin 'fe\'fik Sabık İstanbul meh'usu Haydar 13· 

Rüştü R. ile beraber, yakında Atinaya bir akşnm gazetesi muharriri ilP görii>· 
gelerek M. Venizelosa iadei ziyaret ede mü~ muharrir sormuş: .1 
c W• h be • Af h fT · · . - lsl<at karannız tebliğ edildi ıtt•· 
egı a .~ 1 • ı~a ~a. 11 1 1 sıy:ı ıyesın- - Hayhay, dRha o gün. hem de tel· 

de pek musaıt hır ıntıba uyandırmıştır. grafla .. 

---.-- - Sizin gibi de\'am etmiyen başı.• 
daha fena bir şey yapmış gidip meh'uslnr yok mu idi? 
kızın nişanlısmı bulmuş, tabanca · - Bilmem ki". Mnnmnfih ben ı!' 
teşhir etmiş ve: tiklfıl cşıkı bir adnmım. Siyasi bayıı· 

- Bu fikirden vazgeç. Sizi ta 'edıt ettim. 29 senelik memurum· 
bir hafta bile bir arada yaıat- Bayram ertesi teknütlüğümü i tift.rc· 
marn. öldürürüm. ~im. 

Demiştir. - Meb'us1uk maasmclan mı? 
.. ıdı· 

Kendi evladının ırzına göz - Hayır Istnnhul 'nli i iken " 

d k 
ğım maaş üzerinden ... 

i en bu hain babanın kanunen - Ticaret işleriniz nasıl? 
lizımgelen cezaya çarptırılacağı - Eh orta... J\fnamnrih meb'uc;lu1'· 
şüphesizdır. tmı çol\ i~ i. 
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[ KOcOK :eERLER 1 ==.g;;;~ivet sandığı r::V AK 1 T •3! E • f 
Türk- Yunan mahkemesinde - l l\ 

Dün Türk - Yunan mahkemesin· 
de dört davaya bakılmış ve mü· t,;et Beyin 490:-i hesap. n~.maralı deyın •••••• .. uTarlfe••••••••: ıgı nıu ur u 
dafaaları yapılarak karara talik senedi mucibince ,.e _üskuda~da Hace- ! 1 Defalık ~ura, JO ~ .,, 
edilmiştir. hesa hatun mahalle.o;ınde Yaghane Pa· : 2 50 : 

..,. Ertuğrul Muhsin B. - Er· şalimanı sokağında eski, 7, 9, 13, 1_3 mü· : 3 • • ! "-' ,, d 
kerrer ''C yeni, }4, 1.6 numa~alr bır ha- : 9 

• 65 : gu n en 1# 
tuğrul Muhsin B. in Brü~sele gi· nenin terbini suretıle Emnıyet 8lndı· : 4 • • 1$ : 
derken belediyeden izin almadı- ğından istikraz e~ledik.1.eri iki h.i~. lira- : ihtivaç lcalm.ıvın- : J 
ğı yazılmıştır. Bu haber doğru nrn ,·adesi hulCilunde odenmedıgınden : CtlV4 1u1d4r ( a.ıam1 100 : 
değildir. Muhsin B. belediye ri· dolayı atılığa çıkarılarak l8 şubat 931 : 10 defa) ildn edil- • 111'" ~ 
yaıetinden izin almış ve öyle tarihinde aat on altıda sandık idaı·e· : mele ·{lzere maltlu : r:i r l\ferhuna tın cins Ye nev'i Borçlunun 

mtmı· •tı'r. sinde ~-nt'i kararının ~ekileceğine da- • ; ~... s e• r : AbonelerimJ:ıin her Qç ayhAs için : !i 
ir olan ilan varakasile beraber gönde- L " 

"" Şeb' hb · B ledı'ye .• olt defaaı meccanen .• :ı 

iımı 

~ ır re erı - e riJen ihbarnıme zahnna maha11esi He· • 
tarafından yapılmakta olan şehir veti ihtiyariyesince yazılan meşruhat· : ' mırı geçen ll&Dlana faz.la ~atın : 

hb 
. • için :5 er l"llruş ummoJıııııır • 

re erinin haritası bitirilmiş ve tan ikametg:\hlarının meçhul bulun· •••••• •• ••• ••••••• •• ••••••• 
tabedilmittir. Haritanın mikyası, duğu anlaşılmış olduğundan tebliğ ma
iki bin ile on bin arasında kaınınıı kaim olmak üzere iJAnı kt>yfi· 

tabalUf etmektedir. Rehber la• yet oıu_n_u_r. _______ __._ 

Beyoğlu Halk hrkaıı merkezi 
yanında- 24 No. ıu apartımanda su 
elektrik havaguını had bir daire kir 
~~ır. Kapıcıya müracaat (7) mamen hazırlanınca ,ehir mecli· Eını1iyet sandıg"' ı 

sine verilecek ye kat'i şekli tes· - Satıı memuru istiyoruz - f şinr:i 
olmadığı zımanlardı yapacağınır: ~atı~ı 
gore ayda 90 liradan faıla kazanabilir-

bit edilecektir. ın ii d i rJ iğin den : 
TBŞEKKOR Hasan ve Kem~l Beyle?n ı~. he-

Refikamın n~fatı hasebile hi55eyle· sap numaralı deyın enedı mucıbınee 
difim derin tees ürlerime istirak ~t- Eyüpte Şa~sı~ltan mahallesi~de eski, 
ınek Hitfunda bulunan muhterem ahıb· yalr ,.e yenı l alıçıkmazı sokagında es

ba ''e e\':iddnma a}rı ayn mukabeleten k~ ':e yeni,_ 6 numa.ralr ~ir h~enin ~r
edayı şükrana tee ürlerim mfı~i oldu· h.ını uretııe. Em.nı~~t s:ndıgı~d~ ıs· 
ğu için bunun ibl:iğına kıymetlı azetc- tJkra~ eyledı.~lerı ~~rt yuz ~ı.ıı hranın 
rüzin dalaletini tnvsit ederim Ef. vade ı huhllunde odenmedığınden do· 

~iniz, 9 • I 2 ır15ında müracaat. (9) 

Jstnnbul dorduncu \·alnfhan içinde 
L'nion Kol 

Daktilo aranıyor - Arap haıflc
ıinc bıhabkın a~ina ve fran51ıca bllir • 
hir daktilo hanım acele aranıyor. 

Seıırisefain avukatı la)ı satılığa ~ıkarılarnk 18 şubat g:n 
· Hüsamettin tarihinde !iMt on altıad sandık idare· 

I 7b numaralı ı~tanbul posta kutusuhı 
A. B. daktilo rıımuıile tahriren müraca· 
at (3). -----

J 
ZAYILER 

----~~ 16016 Nu. Jı ve 23 kanunu· 
evvel 930 tarihli beyanname 
muhteviyatı olan U. j.E. E. mar· 
kalı :009 - 5001 Nu. h 6 balya 
pamuk mensucatma ait 85289 Nu. 
ile teslim edilen 90463 kuruşa 
ait gümrük makbuzu zayi o1du· 
ğundan hükmü kalmadığını ilin 

ederim. 
l\aurcı oğlu han 77 numarada Bcnczra 

Fint ve Eskennzi 
§ Istanbul I. gümrüğünün 26407 

No. beyannamesine ait 28· 1-931 
T. ve 17911 No. makbu:ı sene· 

di ve Achiya vapurunun L. J. 
E-H. S markalı 5000 kilo galva-

nizli Tele ait konşimentoları ve 
ıiti oksfort vapurunun H. S. mar. 

ve 11342 No. 4690 K. ve 500 
Ki. zincire ait konşimentosu 

tramvayda çaldırılmıştır. Hüküm
leri yoktur. 

J\an olıı 'e madeni CŞ) a f abrika~ı 
1 l. Sezal 

§ 1338 senesi Mercan orta 
mektebinden aldığım tastik na
meyi zayi ettiğimden yenisini 

~inde kat'f kararının çekileceğine dair 
olan ilan vıuakasile beraber gönderi· ~ 
len ihbarname zahrına mahalJesi he· 
yeti ihtiynriyesince yar.dan meşruhat. 

tan mumaileyhima Hasan ve 1\emal 
Beylerin ikametgahlarının meçhul bu· 
lunduğu anlaşılmış olduğundan tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilanı key
fiyet olunur. 

Çocuk hastalıkları müteha11ıtı 

Dr. Ekrn1 Behçet 
Etfel hutaneai kulak, bulu bu· 

run hutalıkları mütehHaııı 
B"yoi u Mktep ıokak No. 1 Telefon 11.ırnniyet sand~ 

lllÜdİrJiğinden: As. Fbler lterkez Sı. :il. 
L Ko. Rı.den 
r'atrna ve Hüsniye Hanımların 48:?:1 ------------· 

hesap numaralı deyin senedi mudbin- 21' J:alem elektrik malzemesi 
cc \'e Galatada şehit Mehmet paŞA ma· Yuk; .da yazılr malzeme kapah 
hallcsinde Üstüpücüler liOkaiında eaki zarf usulile 28)2)1931 tarihinde saat 
H yeni. 2:; numaralı bir dükkanın ter- 14 de ihalesi yapdacaktır. 'l'aliplerin 
hini .suı·etile Emniyet sandığından is- şartnameyi almak irin Ankarada Sa· 
tikı-az eyledikleri yüz elli liranın vade· tın Alma Komisyonuna müracaat ey
si huliilünde ödenmediğinden dolayı lemeleri n vakti muayyenden evvel 
satılığa çıkarılarak 18 şubat 931 tari- zarfların komisyona tevdi eylemeleri. 
hinde saat on altıda sandık idaresin· :f. ~ 4 

de kat'i !mrımnın çekileceğine dair o- Hava kıtaatı ihtiyacı için 27{1/9!U ta 
lan ilan ,·araka...;ile beraber gönderi- rihinde bir defa ilan edilen Kanat be
len ihbarname Fatma Hıınıma tebliğ zi, Aseton vesairenin münakasaınndan 
edilmiş i e de Hüsniye Hanımın ika- ~arfınazar edildiği ilfın olunur. 

metgahının methuJ bulunduğu anlaşıl- ~--;;-·· ;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~ 
mış olduğundan tebliğ makamına ka-ı Jandarma ımalathanest 
im olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. ı ıil n farı 

ı -/stanbui°""iiincü-i~;;; nıenrurlui;in. 18000 _ 20000 takım serpUf 
dan: . . . ve tozluğu ile be~ab~r y~zbk el-

.Sezai Tamamına (18.500) lrıa kıymet tak- b' . b' k' ve ımalıyesı kapalı 
----- ----- dir edilen Şehzade başında Feniye ma- ısenm ıç 1 

k 1 tu 
alacağım. 

· - fi •· akasaya onu muş r. 

'\sl{erl 
.. rnnlul)er hallesınde :Muhtar Pş. sokagında atik zar a mun . 16 2 931 t ·b· 

19- ı9- 19- M"' ·edı't 2- ·Yr 29 lbalei kat'iyyeıı • • an 1-

b 
. d a, ;ı, • ,, u. .. a, •• • - noma- . . 

Hasköy askerlik şu esm en: ralı üç bap hanenin sülüs hisseleri 26 ne müsadif pazartesı günü ~at 
Hasköy askerlık şubesinde ':uhat 931 tarihine müsadif perşembe 14 te yapılacaktır. Şartna~~sı ve 

kayıtlı bilumum malfıleyni aske· günü öğleden sonra saat 13 ten 16 ya evsafı ima'ithaneden venlır ta· 
riyenin 10-2-9'.H tarihinden iti· kadar dairemizde açık arttırması icra liplerin teklif mekt~bu ve temi· 
baren muayeneye sevk edilecek- Ye şartnamesi 12 şubat 931 tarihinde nah muvıkkatalarıle beraber 
!erinden ikişer kıt'a fotoğrafla- dirnnhaneye talik olunacaktır. Arttır- Ged'k acıda jandarma imallt-. ı· k . . .. d 7 t . 1 p ., 
rile şub"'mı'z,,. mu··r .. caatlarrnın te· mıya ·~ ırn · ı~ın yuz e emınat ah· h · üracaatları ilan olu· ... " .. A tt .k. . 1 b" . . anesıne rn 
mini ilin olunur efendim. nır. r ırma ı ·ıncı o up ırıncı art-

tırmasında t ~>O) liraya talip ~ıkmış. nur. ,,. * * 
Uskiidar hukuk lıfıkimliğinde11: tır. }~n <'Ok arttıranrn üstünde bırakı- · d k t t •ht' 
1üddei Nevzat H. tarafından ko· ıacaktır . • Müterakim ''eriler beledh·e l - ~eyyard Jtahn arma '1 aa 

1 ! k •· • . · · "3 a e ayvan ve ensesı &· 
cası Kadıköyiindc C<'viı.likte Safa so· re imleri \'akıf karesi müşteriye ait- }acı ı~ın · . b"I ·• k t 1 1 
1. ··k' • . . ı ·f usuiıle ı muna asa sa ı a ı-
t\ağında 22,23 numaralı hanede mu ·ım tir. Alakadarların yenı ıcra ve ifla~ pa 1 zaı · 
iken halen ikametg:ihı mechul Fen·az kanununun 119 uncu madde8i hükmü· nacaktır. k ·h 1 .· ?G., 931 ·r - b . h ., Müna asanın ı a esı _ .... 

nhir B. aleyhine ikame olunan O· ne göre tevfık ,.e areket etmeleri ve - - . d"f perşe h ·· ·· saat 
· h f I ı · tarihine miısa 1 m e gunu 

Mnma da,·asından dolayı da\'etoe H bu hapta da a aza ma umat almak · kt 
· · bı ·· · 9"0-3?·> d · 14 te ,•aprlacıt ır. gınıp kararı alel u ul ıl:ınen te ıg 0 • istiyenJenn .. " ... -- osya nu~&rasıle ., · Nümune, ab'at. ev af ~artname· 

lunduktan sonra cereyan eden muhn· tstanhul 4 uncu ıcra memurluguna lü· • ~ - imalıithanesinden verilir. 
keıne neticesinde miidcleialeyh Jı~eyyaı zumu mürncatleri ilan olunur. 81 Jand~rm~'I 1 tnlip olanlar teminatı 
·rahir Beyin bir seneyi miitecaviz l~ir -ı;t~nbul 3 iincü icra memurluğun- .f -kk tta:~

1

çc i 'e teklif mektuplari· 
za d ı · ı · · t· t ·k ıle · mu'-a a e • man an Jerı ınneı zevcıye ı eı d . b ·m·ılfıthane) e gelmeleri ilan 
llt "'dd · · . . . . t · (JTl. le beru er ı • 

u eıyenın ınfak ve ıaşesını en~ı~ Bir alacağın temini zımnında mahcuz 1 ~t~ediği ve ailenin şerefti haysiyetın~ biife ,.e koltuk kanepe takımı 9-:?-931 o~ur. -
1hlal .~~er ahval .~·e h~rekata tcsaddı tarihine müsadif paznr~e~i günü s:ıhah KlRALIK KAG1.R HA~~-
eyiedıgı \C muddeıyeye kar~ı fe· ~ . d n itibaren on ıkıye kadar açık nesiktnştn Akaretleıde 14 'e 2.ı nu· 
rı - b't a,ıt on a - - :. b"I ·· d · d"I a muamelelerde bulundugu sa ı ·ıe Beyoglunda sag ,.e sol so· aralı haneler ı musaye e ıcar e ı e· 
b ı w • t arttırma 1 m. . h r 6 •. •. d 

u u~dugunda~ ve . olbaptakı e· kakta iki numaralı a~artrman önünde ceğinden şeh~~ a ~~ ıncı gu_nun .. en 
§ebbusatı ısulhıye dahı akametk ne· kt Taliplerın meık(jr gün 't'baren 20 gun muddetle alenı mu:r.a· 
t' l satılaca ır. 1 1 • t" 1' r 1 lan ıce enmiş bulunduğundan tara· . . tte mahallinde hazır bulanacak yedeye ,·azedilm•~ ır. a ıp 0 an n 
feYnin boşanmalarına ve kabahatli 'e ::.aa ··racaatferi ilan olunur. . daha ziyade mnhlmat alm'ak memuruna mu 'e . . k" . . 
olan müdeia]evhin hiı· sene müddetle --- - . --r-=--d- i .. tiyenlerin şuhatın yırmı ıse ızıncı 
e 

1 
• l t bul R inci 1cra memur ugun an: ~ .. t .. k 

,. enmemesine knrar \'erildiğinden tt an ' .. . . . h dT . . rtesi günu saa on uçe a-
trıiiddeia]e\ hin ikametgfılıının mechuH· Bir borcun odenme"ı ıçın ~]ez~ ıbıp dcum.ı mahalli mezkörda ;,.ı numa-
"' . · · . . . d fa satısına karar verı mış u- ar . k k 1 • ... etı hasabi1c tebliğ makamına kaim ol· ıkıncı e ıı: G 1 t d K d mütevellı ayma am ıgına ,.e 

- .. . . 'k" adet mengene a a a a •· ra a • t l" .. d ı- . trıak uzcre hu baptakı kararın bır su· lunan 1 1 • .. b t 931 t: · ı mezkurun saa •> un tn ·1 ıne 
reti mnhkeme divm~~anesine talik kı· JafAt~·eri caddesınde ~:' ~u .. ~l d t~ıJ· ky~~~r fstanbul EYkaf Müdüriyetinde 
1 • • •• adif pnzar gunu og e en e\e a · ·· t t 1 · •nmış olmakla keyfiyet gnzete ile de nıne mus. . . . "d· . encümenıne muracaa e me erı. 
İl'"ı 

1 
' ' ' t lacag· ından talıp olRnların )e1•mı r aıe 

'n o unur sa 1 
• ·ıa ] ti . mtzkdrda müracaatlerı ı "n G lfft r. 

976 10 ~ksarayda Oruçgazi lsmailağa mahalle
sinde eski Çmgırakhbostan cedit, Külhan 
sokağında eski, 38 mükerrer cedit, 19 

14242 306 

1407 395 

1649 437 

2450 971 

3860 1587 

1000 2091 

690 2167 

906 2571 

2000 2587 

6460 2839 

1029 4468 

1043:.Z 4498 

1789 4731 

1045 5103 

numaralı bir hanenin tamamı. Recep Ef. 
BUyükada da Ayanikola caddesinde eski, 
28 yeni, 53, 53·1, 53·2, 53-3, 53-4, 53-5 
numaralı su deposu ve motorlu su kuyu
sunu havi maabahçe üç hanenin tamamı. 

Sadrettin B, 
KüçUkmustafapaşada Mollahüsrev mahal-
Jesinde atik, Kuyu cedit, Bostan sokağın-
da eski, 3 yeni, 3 numaralı bir h.ıfıenin 
tamamı. rsmail Ef. 
Balatta Hocaali mahallesinde Hamam 
sokağında atik, 66 cedit, 66 numaralı 
bir hanenin tamamı. Şehver, Emine Hamm-

larla Ali Osmın Efendi. 

Hasköyde Abdüsselam mahallesinde atik, 
Çıksahn cedit, Tekke sokağında eski, 6 
Y.CDi, 8 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma H. 
ÜskUdarda Sinanpaşa mahallesinde Ihsa· 
niye caddesinde eski, 20 yeni, 28 numa· 
ralı kadimen tevsi intikallı maabahçe 1 
hanenin tamamı. Sadık B. 
Üsküdarda Selamialifendi mahallesinde 
Kilise sokağında eski, 9 yeni, 5 numa-
ralı 1 hanenin tamamı. Madam Araksi Serpuhi 

Süleymaniyede Hocakıyasettin mahallesin· 

de Türbe sokağında eski, 12 yeni, 6 nu-

maralı tevsi intikalli bir hanenin tamamı. 
Adile Zafer H. 

Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde 
Yenisokakta eski, 9 miilterrer yeni, 23 
numaralı 1 hanenin tamamı. Ayşe Ye Hacer H. lar 
Erenk8y Göztepede eski, Göztepeyolu 
yeni, Rifalpaşa sokağında eski 24,24 yeni, 
11 numaralı maabahçe 1 köşkün tamamı Nahide H. 
ÜıkUdarda mukaddema Yeni mahalle 
elyevm Selimialiefendi mahallesinde Me· 
zarlık karşısı sokağında eski, 35, 37, 39 
yeni, 33 numaralı bir fırınının tamamı. Lbari 

veledi Yunn 
KUçükpaıarda Hocahayrcttin mahallesin-
de Dolap sokağında eski, 19 yeni, 6 nu

maralı bir hanenin tamamı. 
Şehzadebaşında Kalenderhane mahalle
sinde atik, Şehıadamektebi yeni, Şebıa-
dc mektebi ve Cüceçeşmesi sokağında 
eski, 4, 4 mükerrer, 4 mükerrer, 4 mfi· 
kerrer yeni, 21, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-S 
numaralı fevkınde iki odayı müttemil üç 

Veli Ef. 

dükkan ve bir kıt'a arsanın tamamı. Mehmat 

SalAhattin B. 
Haıköyde T ur§utu mahallesinde Kumba
rahane caddesinde eski, 104 yeni, 76 
numarala bir kargir dükkanın tamamı. Nedim B. 

Kocamustafapaşada Alifıkı mahallesins)e 
Çukurçeşme sokağında eıki, 8 mükerrer 
yeni, 12 numaralı bir hanenin tamamı. 

Vedia H. 

Mbmet 
Aziz Ef. 

38000 5120 B()ğaz.içi Emirginda Emirgan caddesinde 
eski, 2, 211 yeni, 2, 2-1, 2-2, numaralı 
mukaddema maa rıhtım bir bap sahilhane 
ve derununda beş yüz zira muayyen ma
hal ile taş iskele mahalli ve derununa 
cari bir masura mailc2izi ve iki yüz on 
bir numaralı arsa elyevm mezkur numa-
ralarla murakkam kargir garaj ile iki bap 
aahilbanenin tamamı. Fuat Pa•a F t H 

376 5842 R 
'd B k ıı a ma • 

amı e oşna mahallesinde imam 50 . 

kağanda eski, 2 mükerrer yeni, 11, 11-1 
numaralı ahırı müştemil bir hanenin ta-
mamı. K 1 B 

11080 5965 Sar~çhancde Haydarhane mahallesinde ema • 

Yeşıltekke sokağında e ki, 1 yeni, l, 3 
nu~arah derununa nısıf m=tsura maileıizi 
~arı maabahçe bir kcmağın tamamı. lsmail paşa 

. ~ukarda ık~az numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
tedıyeı deyn cdılmcmesi hasebile ( Alt b. ) " 

~a~ılığa ~ıkarıldığından ~alip olan!arın ~~f f ::ıa gt:~sil~tüdtetl~ 
ısbyenlerın Sandık Satış AmırW ine .. a ma 
ilan olunur. g muracaat eylemeleri lüzumu 

m m 
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I c z G Depo ı ar i ı e, f c zan e u e K o' un sa~ i ~ ı erine: 

.. 

Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı için hüku
met tarafından imal ettirilen Distofaljin hayvan 
sahiplerine, ecza depolarına ve eczanelere ucuz 
olarak sablmaktadır. On koyun için beher ku-
tusu 75 kuruştur. Selimiyede Yüksek Baytar 
mektebinde Distofaljin İmaJathane!Iİne mllraca
at edilmesi. 

F-
i Çocukların n'eşesi 1 

Ebeveynin saadeti! 
Kaaaıılık. ıafiytt.i umıuaıyc v~ 
lialr rabat.nzlıltlanaa tar11 bin· 

l 
lucc doktorlar tarahada.a tavıı· 1 
!• edlleo 

enOferrato 
kuYVet illcıaı dOayaaın iter t•· 
rafında -nlidcler Tt ~klaf 
bOJÜ bir nmanuııiyetlc kulJaaa. 
nk · pek blytk (aldt c&rmcktt· 
dirler. • Herecıaatdt bulaaur. - . 

1 . _?evlet demlryolları llAnıarı 1 

Tütün inhisarı umumi müdirliğinden: 
3000-5000 Kilo: Sigara kağıdı balyalarından çıkan çul parçaları 
2818 : Adet yağlı kaneveçeden mamul köhne hurçlar 
Bu iki kalem köhne eşya pazarlıkla ıatalacaktır. Talip olanla-

rın nümuneleri Cibali levazım ambarında gördükten sonra 1+2·931 
Cumartesi günü teminat akçelerile beraber saat 10,30 da Gala
tada mubayaat komisyonuna müracaatları. 

Jf • Jf 

Haydarpaşa Demiryollarz mağnza müdür
lii{jiinden: 

idaremiz için almacak (58) kalem malzemenin pazarlığı 9-11-
931 Tarihine müsadif pa:r.artesi günü icra kıhnacakbr. 

Taliplerin yevmi mezkürda, saat , 9 ~an JJ1~0 k~dar tahriren 
fiat vermeleri nümune verilmesi icap eden malzemenin nümunui 
beraher olmadıkça teklifin na:r.arı dikkate alınmayacağı ilin 
olunur. 

Pazarlıkla marangoz tezgahı 
n1übayaası 

Ali deniz ticaret mektebi Müdürlüğünden: 
Mektep fabrikası için 4 adet yerli malı marangoz tezgAhı 

8-2-931 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te mübayaa edile
cektir. Taliplerin eb'at ve evsafını öğrenmek üzere Ortaköy cad
desinde kain mektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin latanbul 
iktisadi. mliesseseler muhaaebcciliğine tediye edecekleri teminatı 
muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkftrda mek
tepte müteşekkil mUbayaat komisyonuna müracaatları. 

Sipahi ocağından: 
Reis ve idare heyeti intihap edilmek üzere geçen pazartesi 

mukarrer fevkalade içtimaı umumide ekseriyet olmadığından içtima 
9-2-931 pazartesi gününe tehir edilmiıtir. 

1 Defterdarlık ilanları 1 
SATILIK AHSA HISSE

Sf -~o. 42, Dolap sokağı, 
Balaban ağam mahallesi,Şeh
zadclJaşı, bir tarafı Şemsi 
Ye lfatice hanımlarla Ziya 
hev vesaire arsaları, hir ta-. 
ı·afı Ayşe hamm Ye beledi-
yeye ait arsalar, hir tarafı 
llaccr ~lakbule hanım ar-
~ası ve dördiindi tarafı ou 
metrelik yol ile çevrilmiş 

ırf mülk ve vakıf ile bir
leşmiş 739 arşın arsanın 

yalnız sırf mülk mahallinin 
64 sehim itibarile 21 sehi
mi satılıktır. Mezkur sehi· 
min tahmin edilen bedeli 
303 liradır. Satış açık art
urnrn 24 Şubat 931 sah 
t5 Defterdarlıkta, ( 11-6) 

Seyrisefain 
~erkez; acıntast Galata Köprü başı 
8. 5!362 Şube acantuı Sir.kecide 

MühOrdar zadehını lst. 2740 

izmir s~rat · ~ustası 

iLAN 
Hali tasfiyede bulunan Ticaret ,.e 

sanayi Türk anonim şirketinin mali 
olup Bursada kain olan değirmen ve 
ayn bir sakaf altındaki dut bahçe i 
toptan veya ayn ayrı satıJacağından 

talip olanların btanbulda Sirkecide 
Aksaraylılar hanında 4 üncü katta şir
ket merkezinde tasfiye memurlan Se· 
zai, Avukat Ömer L('atfi ve Osman N'u
ri ve Ali Buçuk zade Mehmet Be> lerc 
müracaatları ilin olunur. 

Muallim Beylere 

TERBiYE KIT APLARI 
Pedagoji 
Umumi tedris usulü 
Hususi tedris usulleri 
Ameli tedris usulleri 
Mektep hıfzıssıhhası 
iş terbiyesi 
Yeni mektep, yeni pro
gram, yeni tedris 

Sadrettin Celal 
H. Raşit ve N. A<:lil 
Cemil Sena 
Cemil Sena 
M. Cemal 
Hıfzırrahman Raşit 

M. Beha 

Faal mektep usulü M. Beha 
Dekroli usulün tatbikah M. Beha 
Toplu tedrisahn esaslan M. Aziz 

Kuruş 
106 
76 

150 
150 
75 
50 

20 

35 
75 

100 
alim ve terbiyede inkılap Mü. 1. Hakkı (Eski harflerle) 75 
Coğrafya muallim kitabı M. Besim ,, ,, 150 
Mekteplerde ahlikı nasıl Kizım Nami 
telkin etmeli " " 

35 
Muallimlerimizin mesleki tetebblllerini temin eden terbiye kitapları serisi muhteveyab 

itibarile faydalı birer mahaz ve rehber olduğu gibi tabılann nefasctleri 
itibarile de müzeyyen bir klitilphane vücuda getirebilirler 

Ciltli almak istiyenler beher kitap için 25 kuruş iJAve etmelidirler tafradan aynca 
posta ücreti alınmaz. 

Naşiri: Kanaat kütüphanesi il 
~ıımuııınııııttııuıııııııııınııınıxııııııııı~~ıııı;ıiİııııı~~ıııııııı TiiRK MAARiF- CE~iYETI ıııııı11111uıııııııııı11111111ııınııii11-;;;ıııııınııııııııııt1ıulll!ııımııl 
j Buyuk Eşya Pıyankosu 
§ 1 Martta· Hediyeler. Doç otomobili, ytmek oduı ve salon takımlın, gramofon, Çek·ııı·yor 
§ • filsiklet fotoğraf dikiş makinılan saatler, battaniyeler ve diğer j 
~ tcıvmetll etnlardır. 
§ Bikes ve fakir çocuklanmııın okumalarına yardım için bir lira vererek bir bilet alınız. 
~1ııııttrırııııı11J1lllllltnııııınııtnıııınıırııııııttııı1tıııı1 Ankara Caddesi: Orhan °8ey Han 3 üncü kat 1111ııııı1111ııı1111111ııııııııı11ıu11ııııııııı1uıııııııntu:ıı 

Af,. il~ ım ı il~~ !I 
-~~! Etem Pertev nıüessesa.tı 

Memleketin medarı iftiharı olan yegane ecza ve ıtiryat amilidir. 
En şık Hanımların tercihan kullandıkları: 

Esanslar-Losyonlar-Kolonyalar 

Pertev müsta zar tı ır 

( ) 

TÜRKİYE İŞ BAM\ASJ 
• 

,~ 
,~ Mes'ul l\lüdUr Üefik ~Ah.;.i 


