
i-IATIRALAR ARASINDA 

1 4 üncil Yıl No. 4702 
"!!!t; 

/dart: telefonu: z. 1370 Pazartesi 9 ŞUBAT (2 inci ay) 

Ustat Halit Z iya B. in hatıraları 
yarınki nusham i2da devam edecek 

Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı i) Kuruı 
c~. - --

~ 

-rtirk Milletinin, Maneviyatına Tasallut Edenlerden Büyük Düşmanı Olmamıştır.,, 

Gazi Hz. nin Büyük Sözleri .. 

irticaı tel'in eden büyük G:azi, mürteciler hakkında 
Balıkesir gençlerine hitaben dediler ki : 

• Bunların mevcudiyetini müsamaha ile telakki edenler Kubiliyın 
baıı kesilirken lakayt kalanlıul~ .~ir~r ,. ~ . . 1 

BELEDİYE VE FIRKADA Muteakıben, Türk ocagına '!!~ışler, 
n...1 k · 7 (AA) R · 'cliıuhar Askerl mahfelde akşarn yernegını ye-.&AWI asır, . . - eısı mi 1 j h k t Uz. b .. .. ~ 1 d belediyeyi § er, ve saat 3 te Man saya are e ugun og e en sonra 

•• C. H. Fırkasını teşrif ederek beledi· buyurmutlardır. . .. 
)'e ve fırka azalarile uzun müddet ko- Balıkesir, 7 (A • .A.) - Reisicumhur 
llU§muşlardır. Belediye intihabatına Hz., Türk ocağında, o~aklılarla ya~ 
"tatandaşlardan pel· azının reyi işti· tıklan hasbuha1de, mılli duygu ve 
lak etmiş olmasını ~yanı dikkat bul· miJli ahlak tellkkilerini izah b~yur: 
•atlar, intihabın tarzı cereyanı hak· muşlar, C. H. Fırtasmın pre~sıple~ı 
kıııaa tafsilat alarak bu vaziyetin ta· üzerinde yürüyen ocakların . fık~, .sı· 
haddüsündelii amilleri inceden inceye yas! ve jktısadt hayatta mılle!~mıze 
&l'afhrmış!ardır. Gerek c. H. Fırkası mevut ve mukadder olan. tekimul !._~· 
llltimessillerioin gerek intihap sırala.· Junda nasıl çalışmaları lazım geldıgı-
nnda s. Fırkan'ın ön saflarında çalış- ni anlatmışlardır. Ocaklılardan birisi 
nıış olan zevatın verdikleri izahat bu Bahkesirde tarikatleri temsil etm~ş 
Jaaıeti .ruhiycnin tekevvününde bazı giz· rine bu madde üzerinde lstihsalat ve kimselerin bir t,akırn cahiller olduğu
lJ tarikat mensuplarnın telkinat ve ihracatta bulunanların kooperatifler nu, tekkeler kapandıktan sonra bunla· 
tehrikatı amil olmuş bulunduğunu teşkil ederek ,.e diğer mıntakalardaki nn da izi kalmadığını münevver ve aklı 
cöStennektedir. meslektaşları ile birlikler yaparak tam başında hiç bir ferdin bunların arka· 

Gazi M. Kemal 

Yine seyyar esnaf meselesi 

Küçük dükkilncıları reka-
betten kurtarmak lazım 
Seyyar esnafa hepimiz acırı7, fakat 

işin bir de iç yüzü var ki ..• 

Reisicümhur Hz., fırka kaza ocak· bir tesanüt dairesinde çalışmalan sından gitmediğini söylemiştir. fşportacılar toptancı · esnafın tczılhtarlandır 
Jarmm mümessilleri ile de kon~şmuş- zarur~tini meydana çıkarrnı~tır. Gazi Gazi Hz., hulasatan cevap verm!§· Bayrarn yaklaştıkça Istanbulun çar- raftan kendilerinden klr alarak mal 
lar, m:ıhalli ihtiyaçlar ve faalıyetler Hz. ırşadatbrr sırasında bılhassa bu ler ve derni§lerdir ki; halkın saffetın· pazar yerlerinde işportacılar ço· sattıkları küçük dükkancı esnafa HY· 
luıril;ında rnalür.ıat a1mış1ardı.r. nokta ile beraber tağşiş edilmemiş den istifade ederek milletin rnaneviya· !1 

ive B .. d k ki da b' kat yar işportaçılar vasıtasile rekabet • 
Gazi Hz., Edremit murahhasları· nefis mal çıkarmak lüzumunu tebarüz tına tasallut eden kimseler ve onların ga ıyor. u yuz en so a Zahr. ırb kı d 

1 · · · .. · · daha kalabalık artıyor. a ıren a - er er. 
llQa zeytin yağlarına daır ızahatı uze- ettırerek tcşvıkatta bulunmuşlardır. fAlt tarafı 4 üncü savfada 1 . . • • .. .. .. • f •

1 ••• .. •••u.•u• ........................................... , ..................................... ,.............. • ,.,.............. Jırsa işportacılık, bir ış yapmak ıçın Halbukı ku~uk :lukkancı esna YfP· 

D. • h d " d " ı " .. • dükkan açrnağa mail ve takati müsati nız toptancılara kar hissesi verrnek1e 
ıvanı arp un ort ce se aktettı olmıyanfakir kimselerin geçim vası~· d~ kalmaz. Bu.nlar ~iğer .~raf18:n 

srdır. Bu itibarla merhamet hislerı- dukkan sahiplerıne kıra, hukdmetın 

DU ce1Se. Werde muhakeme edı·ıenler tekkeJerı·n miz işportacıları daima himaye ve mu· mal memurlarına da vergi ,·ermek mec· 
D · haf azaya taraftardır. buriyetindedir. İşportacılar ise hf.a 

*8paOJDa8J kaDUDUDa muhalefet edenlerdi,.. Fakat bu itfa lııfr de igfisfi vardır. ld~ Jlem de verııiden müa&aaa ltİJ 
--------------------.-. - -- E}Jserlyede fşportaeıJar kendi hafla· vaziyettedir. Bfnaenaleyh kira ve ver-

Menemen, S (Vakıt) - Orfl divanı tafa ve Murtazanıa muhakemeleri 0 1. nu söyle -i mtiJdeiumumf de bcraet ta· rma müstakil surette hareket eden gl ile mlkellef olan dükkAncı esnaf 
ltarp bugün dört celse aktetti. du. Bunlar da tekkelerin seddi kano· lep etti. 'Bunun Jıakkndaki karar ya- gezginci esnaf .nevinden değildir. Bun· bu gibi kayıtlardan azade bulun.an if-

1 - Bu celsede Aydının Şeyh kö· nuna muhalefetle maznundular. Maz. nn tefhim cJUuektiı·. ıar sapa yerlerde bulunan bazı han- portaeılar k&J'l1Slnda rekabet edemiye. 
J'lnden Alinin muhakemesi yapıJclı. Bu 1 nu~ı?: Ş~~~~ı.lik ve d.~n·iş.Jik ya~tıkl!in· ŞEHR1M1ZA>E ların bir tarafına sığınmış olan toptan- rek ezilmektedir. 
adap tekkeler kanununa muh:ılefet et· m ı~ınu· e ..... ıcr. Mu?de. ~umı, maz. Menemen divanı haıi> reisi Musta- cı tüccarın vasıtalarıdır. O toptancı· Küçük dükkancı esnafı bu ulcf ft 
•ekle maznundu. Reisin suallerine n~n ~lurt~zanın Alev~ oldugunu, bu ta- fa Paşanın beyanatmı bir iki gün evel lar ki getirmiş olduklan mallan bir ta- gayri mqru rekabetten kurtarmak 
deni§ olmadığını, evindeki kitaplan rıkat. t mıme ç~l~ştıgını , bu suretle yazmıştık. raftan küçük perakendeci esnafa sa· IAzımdır. Bu da bir takım toptancrta
aaahlıtmlardan Muhittinin verdi~ini Adanwa ve havalısın de ç~~ . u~~ştığını Pa~anın bu beyanatindan mülhem tarlar, diğer taraftan da on, in be§ rm işportacılık teşkilltı ile çarp 'fe 
8'iyleJL Sonra müddeiumumf iddiana· bu u~~rda kurban kestıgın_ı soyl.e~i ve olan Milliyet rifikimiz dün zabıtanın kişilik bir işportacı teşkilatı yaparlar, pazar yerlerini doldurrnalarm& mey• 
•esini· ekuyarak cezalan 1ırılmasını ~ her ıkı maznunun da teczıyele~ını ta. şeyh Esadın en yakın olan müritleri· her bir işportacıya bir miktar mal ve- dan vermemek, bu usule karp t.ıblr 
tedL lep etti. Mah~eme .de bunları tıçer ay nin isticavabma başladığını yazıyor, rerek sattırırlar. Bu suretle bir ta- almakla kabfJdir. 
~~~be~ ~uJ~je ~~oh~~ w~I~rl~p~ u~mu~~hM~m~u~~~~il~=-=-==============~=~====~~~~~-

.AU ile bilikte hacı Muhittine mektup mahkdmüe!tı. .. 1 d U 1 D .. lçerenköyde yağcı Hüsnü, refikası Ma· 8 k M .. b k 
--- k'ld' M 3 - çilncu ce se e r anın enız. · ak M M usa a amız 'a ...... hafız Rifat sorguya çe ı ıd. w az il köyünden Hüseyinin muhakemesi arüe H., garsl~ Osman, zevcesı.MF t-. uyu .r. . 

1ln mektubu yalnız başına yaz ıgınıj ld B d . 1. d . lik ak bule H ekrnekÇI KAzım, zevcesı a Ali f h be . 1 dan yapı ı. u a gız ı ervış yapm ·• ., ,,.ı.;.. 8 .. 1 
Ef 

n n i~zasrn.ı onun a n ° ma la zan altında idf. Maznun cürmünü ma H., · 8ütçii ~· 0 eym~n " 
&tttğını soyledı.. . inkAr ve müddeiurnumf beraet talep müezzin · derviş Yus~f, muhacır san 

~ahkeme Alının beraetine karar etti. Karar bqka güne kaldı. Ali ve Bostancıda o!uran . ~u~dur~c:ı 
ikinciliği kazanacak hanım bir sene müddette her 

fiç ayda bir, bir çift ukarpin bzaaacak 
'terdL - 4 - Bu son celsede Kırklarelinden Halil Efendileria isticvap edıldıklennı. 

Z - Bu celsede Seydiköyünden Mus- Musa çavu§ sorguya çekildi. Bu adam [Alt tırafı .f iincü sayıfada [ 

F ransiz gazetesi 
ne demek istiyor! 

"Lö Jurnal" gazetesi son 
h!diseler münasebetile yazdığı 
bir makalede yeni Türkiyeyi 
AbdOJhamit devrine benzet-
mft. Tilrkiye ile türklere ait 
iter §eYİ Fransız menfaati çer· 
çeveai araamdan görmiye a· 
llfllll§ olan bu gazetelerin bu 
nm neşriyatından mütehay
yir değiliz. BilAkis Mene-
men djvanı harbi mah· 
n umumfyenin hakikati da-
naniyet bile hissederiz. 

Memlekette istibdat idaresi· 
ni bir gün fazla yaşatmak için 
tUrk milletinin istiklAlini Av· 
rapaWara teslim eden Abdtil· 
ltamit idaresile o milletin var
hlmı ve istiklalini Avrupalı· 
Jarm tasaJJubundan kurtara· 
rak eni baştan bir vatan ya· 
ratmıı olan bugünkü cümhuri· 
:ret idaresi 'arasında bir fark 
olap olmadığı anlamak is-
feniorsa uzağa gitmie laacet 
7ortur. Lö Jurnal muharriri 

, 'tiaııu kendi memleketlerinde
kJ dUyunu umumjye hamille
rinden pek kolay öğrenebilir. 

~:nr hissiyatı alet ed~re'- h::.l'·t asa-

yişsizliğe sürüklemekle maznundu. M:::-U· Bu nası 1 kı· tap:>. 
sa yakalandığı zarnan sarhoş olduğu. 
~-·------·---.... --

Kardeı katili 

Müıabakımız ni
hayet buluyor 

Bir aydanberi 
büyük bir mu· 
vaffakiyetle de
vam eden güzel 
bacak müsaba
kamızın bitme· 
sine bir şey kal· 
madı. 

Bugün güzel 
bacak müsaba· 
kamıza iıtirak e
den N. Hanımın 
çektirdiği resmı 

neşrediyoruz. 

içinde bulun· 
doğumuz ayın 

yirmisinden ıon· 
Sağda Ali çavuş, solda Hüseyin ra mOsabaka için 

lstanbuldan 250 lira çalarak .... --~~:-ı;::-;-:::--...... •ı alacağımız resim 
Çatalcada k6y6ne kaçan Mustafa V A K J T )er, ittirak bak· 
. 'nde bir adamın bu paraya kını kaybedecek, 
ısmı d "'il ü k t'I' Gfbel baOk mUaabakaaı Foto Süreyyaya 
t an öldürill ilg n ve a ı ın 
ama • ·ı Al' 34 1 k " bu adamın kardeş• ı e ı çavuı yapı aca mura-

. Id "'unun anla•ıl caatlar maalesef • • d bı'rı"sı o ug .,. • N Hanım ısmın e • . . • · ' f d'I 
k t fi t b t ıs a e ı emiye-

d ., azmı•b ı ıra arı es ı b h k 
ıgını y .,. • ı · d .. 8 kuponu u anıma rey verece cektir. 

o!unan bu hunhar. aldad~· ar a • ll~-u:;ok;.:u~y-ueu-lı .. rı.m.ıı_. -k~u-ııa_n_ı_bi·li-r'e_r_.., _ __. Müsabakamıza 
!iyeye teslim edilmıı er ır. 

iştirak 

Foto: ~ürcyya [32) 

34: - N. Hanım 
etmek (L"tf 1 u en sayıfa)ı çeviriniz} 
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Avrupanın 16 dilberi 
1931 Güzellik kıraliçeleri ne it yaparlar, 

çehreleri, tabiatleri naısıldır ? 

Anupa güzellik müsabakasına 
16 millet iştirak etti ve Fransız 
illzeli kazandı. Güzellerin yaşlan 
ve şekilleri hakkında şu malu
mat veriliyor: 

Fransız güzeli 
Mel. Jan juilla 

20 Yaşındadır. Gaskonya gü
zeli olarak Parise gönderilmişti. 
350 namzet arasından Jurnal ve 
Entransijan gazeteleri delruetile 
intihap edilmiştir. Uzun boylu, 
esmer ve yeşile kaçan mavi 
gözlüdür. 

Türk güzeli 
Naşide Saffet H. 

20 Yaşmda, muallimdir. Orta 
boylu, esmer. 
"' + Sırp güzeli 

• ., Mel. Katerina Urban 
19 Yaşında, Hırvat, bir mira

lay kızı. Belgratta Verme gaze
tesi tarafından, bütün vilayetler 
giizelleri arasın an se~ilmiştir. 
Orta boylu, esm r ve ince. 

Rus güzeli 
Mel. Marina Çalyapin 

18 Yaşında me,hur muganni 
Çalyapinin kızı. Pariste beyaz 
Ruslar tarafından intihap edil
miştir. Soluk san saçlı, açık ma
Yİ gözlü, tam Rus tipi. 

Romanya güzeli 
Mel. "Tanzi Visoreano 

21 Yaşında, ebebiyat fakUlte!i 
talebesi, bir silvari jeneralinin 
kızı, Bükreşte Universol gazetesi 
tarafından milntahap, esmer, in
ce, tJzun boylu, siyah gözlü. 

Alman güzeli 
Mel. lngrid Rişar 

20 Yaşında, 198 namzet ara
ıında 80 kişilik bir artist heyeti 
tarafından intihap edilmiş. Yeşil 
gözlü, sanşın, orta boylu. F o
toğrafçılıkla meşgul. 

lngiliz güzeli 
Mel. Betti Mason 

23 Yaşında, Londralı, siyah 
Bllll!mıımıın~::!lm!!!'.'.r.tr.~:S::::3 1, . ill 

istiyen H. lara acele etmelerini 
tavsiye ederiz. 

Verilecek hediyeler 
Müsabaka neticesinde kazana

cak yirmi beş H. muhtelif hedi
yeler alacaklar bu meyanda şeh
rimizin en büyük kürk ticareta
nesi olan Beyko müessesesi man
tolannın kol ve yakalarını iste
dikleri cins kürklerle süslüye
cektir. 

Birinciliği kazanacak H. nın 
alacağı hediyeler içinde bir sene 
müddetle her hafta bir çift ipek
li çorap vardır. 

ikinciliği kazanacak olan H. 
fiç ayda bir çift iskarpine malik 
olacaktır. 

gözlO, esmer ince, uzun boylu. 
Avusturya güzeli 

Mel. Herta Van Hentjens 
20 Yaşında, Viner Tagblat 

gazetesi tarafından mtintahap, 
orta boylu, kumral. Kraliçe Eli
zabeti habrlatıyor. · 

Belçika güzeli 
Me'. Netta Duıato 

20 Yaşında, dokuz vilayet gü
zeJleri arasından seçme, urun 
boylu, esmer. 

Danimarka güzeli 
Mel. lnga Arovad 

18 Yaşında, çok büyük, ma'fi 
gözlü ve sarışın. Çiftçi kızı. 

ispanya güzeli 
Mel. Emelina Karreno 

19 Yaşında, Espana mecmuası 
tarafından bütün vilayetler ara
sından seçilmiı. Siyah gözlU, es
mer. Boy 1 m. 60. 

Eatonya güzeli 
Mel. Lili Lilberg 

24 Yaşında, sigorta şirketinde 
memur. Paevaleha gazetesi tara-
fından bütün vilayet güzelleri 
arasından seçilmiı, iri, sarışın, 
açık ma'fi gözlü. 

Yunan güzeli 
Mel. Kriseiı Rodis 

18 Yaşında, Elefteron Vi ıı a 
gazetesi tarafından bntnn Yuı" -
nistan güzelleri arasından miln .. 
tahap uzun, esmer, siyah gözlü. 
Klasik Yunan tipi. 

Holanda güzeli 
Mel. Mari Lelyved 

18 Yaş, kimya talebesi, esmer 
kestane gözlü. 

Macar güzeli 
Mel. Mari de Tasnadi 

19 Yaşında, Peşte darlllflinu
nu felsefe şubesinde talebe. 

Babası sertabip. Linhazi Elet 
artist mecmuası tarafından inti
hap edilmiş. Orta boylu, e!mer,, 
kestane gözlü. 

ltalya güzeli 
Mel. Klodya Nocetti 

18 Yaş. Taletebe. Sarııın, si
yah gözlü. Husuıi bir artist he
yeti tarafından seçilmiı. 

Gelenler, gidenler 

Cafer Pı. 
Bir müddet evcl ıehrimiz;e 

gelmiş olan Irak hUkümetinin 
Ingiltere sefiri Cafer pa,a dün 
Londuraya hareket etmiştir. 

iki ecnebi hiklmi 
Türk - Ingiliz muhtelit mahke

mesi lngiliz ajanlanndan MM. 
Hills ve Vells dünkü ekspresle 
Avrupadan şehrimize gelmifler• 
dir. 

1 ıııııımı:ımııııımıınıımıımıımııuıııııııuıııııMttılüllllllll•ılmlllKAUIWlllllllllHlllllnHll 

ÖZOR DlLlYORUZ 

Deli filesof isimli tefrikamız mün
derecatımızın ~okluğundan bugün im· 
nulamamı§br. Özür dileriz. 

Memur maaşlarından per e 
kesileoı~i cooru değil 

Ankara, 8 (Telefon) - Büt
çede tasarı uf için memur maaş· 

larmdan % 10 kesileceği haber• 
lerl tahakkuk etmemektedir. 

Salihiyettar bir zat dedi ki: 

- Böyle bir şey dUtünülme
miftir. Prensipimiz her ne baba-

sına olursa olsun memur aylık
Jannı eksiltmemektir. 

Mektepten ka91n kız 

Ankara, 8 (T clefon) - Eren
köy liıesindeki firar hadisesi 

hakkında Maarif V eklleti tah
kikat yapbrmaktadır. 

işte bu garip 
l\lüskirat inhisari 
bira fiyatlarının 
bahalılığinı bHi
yorda ses çıkar-

mıyormuş! 

Bomonti fabrikasının ge
ten ısenedenberi arpa fiatJa
ıı: dört misli tenezzül ettiği 
halde (20) kuruşa satılması 
mümkün olnn biranın şişesini 
(32,5) kuruşa satmakta de
vam ettiğini ticaret odasının 
teşebbüsatına karşı da (mec
Jisi idare azamız A vrupadadır 
avdetlerinde mesleyi tetkik e
deriz) diye baştan savma bir 
cevap verdiğini yazmıştık.. 

Bira devletçe inhisara t.'lbi 
tutulan müskirat envaın
dandır. Bu itibar ile bira 
imali ve beyi de r .. üskf rat ida
resinin kontrolü altındadır. 
Tabii olarak müskirat idaresi
nin satılacak biralardan bir 
resim almak surcti1e satış fi. 
:ttları üzerinde müessir bir 
vaziy tte bulunduğu şüphe· 
sizdir. 

O halde acaba müskirat 
idaresi biranın bu I.:ıdar fa. 
hiş bir faat ile satılmasına 
karşı hiç al!kadar olmuyor 
mu 1 Alakadar oluyorsa ne
den dolayı bira fiatlarını in· 
dirtmek üzere teşebbiisatta 
bulunmuyor da bu hususta ti
caret o ·asını yalnız bırakıyor? 
Tabii o!arak bu sua1Jer herke· 
sin hatırına gelen en basit fi· 
kirlerdir. 

Fakat bu sualle.re karşı a· 
lınan cevap haylı gariptir. 
Deniliyor ki: Müskirat inhi· 
sar idaresi Bomonti birasmın 
fiatında fazlalık bulunduğu
nu biliyormuş. Fakat hile bi· 
le bq fazla f:atıa bira sa· 
tılmnsına da bir şey demiyor
muş. Bunun sebebi bira fi· 
atlan ucuzlarsa herkes bira
ya fazla düşer, müskirat ida
resimin satma!.ta olduğu di
ğer nevi müskirntın, ı·akı l'C 
likörlerin sarfiyatı azııhr di
ye düşünüyormuş. 

Bu fikir ~ok yanlıştır. 
Bira imali müskirat in
hisarına dahil bir madde ol· 
duğuna göre miiskirat idare
si bunun sarfi.rn ~r.d=ın da aza. 
mi derecede kendi istifadesi· 
ni temin edebilir. Buna bir 
çare bulabilir. Yoksa Takt ,.e 
likör ve saire cinsinden müs· 
kira tın fazla sarf edilmesine 
yardım eder diye ancak Bo
monti fabrikasını kaıandıra4 
cak şekilde fazla fiatlarla 
satilmasına müsaade etmek 
hazine iı;:in hiç bir menfaat ol· 
madığı halde bir ecnebi şir· 
ketin kasasını doldurmasına 
yardım etmekten başka hir 
şey değildir. 

Bu re!imdeki bac•lcları 
en mtitenıulp ve en gtlzel 

bolupor11m. 

lıim 'fe adreı: ·················-··········· 

Yapılan ihbar tetkiki devam 
eefiyor 

Ankara, 8 (Telefon) - Himmet 
zade Hüsnü Beyin Düyunu umu
miyede bata meselesi hakkında
ki ihbannm tahkikatına devam 
olunuyor. Bu iş için lıtanbula 

bir heyet gönderileceği doğru 

değildir. 

Tasarruf 
münhall6ta yeni memur tayin 

edilmiyeoek 
Ankara, 8 - Memurin kad

rolarında tadilat yapılıp yapıl
mıyacağı henüz belli değilse de, 
vuku bulacak münhallita, şube 
rüesası hariç, memur tayin 
edilmemesi ve bu suretle tasar
ruf temini düşünülmektedir. Bun
dan maada icralı binalarda bu
lunan devairde devlet binalarına 
nakledileceklerdir. 

BütUn masraflarda azami ·ta· 
sarruf yapılmaktadır. Maamafi 
bütün bu tasanufata rağmen, 
şimendifer, yol ve su siyasetinin 
devamı için bütçede ehemmiyetli 
miktarda tahsisat bırakılmıştır. 

Demiryellar suretle tn,ı 
~dilecek 

Ankara, 8 - Devlet demir· 
yolları idaresi bütün hatlarda 
inşaatın tesrii için faaliyete geçti. 
Bu ay nihayetinde Balıkesir - Kü
tahya ve Çankm hatları küşada 
hazır olacakbr. 

Bolıkcsirdc 
BELEDİYE JIF..YETl ÇEKlLDl, 

YENi lNT1HAP YAPILACAK 

Balıkesir, 8 (A.A.) - Balıkesir be· 
lediye heyetinin asit n !'edek azaları 

müntehiplerin reylerini bir kere daha 
izhar etmelerine imkan vermek üzere 

istifa etmişlerdir. Yeni belediye inti
habatı örfi idare kaldınldıktan sonra 
icra edilecek ve o tarihe kadar e~ki he· 
yet vazifesine devam edecektir. 

Defterdarın aldıOı ikramiye 
meselesi 

Ankara, 8 (Telefon) - ilk 
tedrisat vergisinden tahsil ikra
miyesi almak meselesini tetkik 
eden Şqrayi Devlet maliye da
iresi bu paranın istirdadını ka
rarJqtırmııb. Bu karar yakında 
şuranın heyeti umumiyesinde de 
tetkik edilecek ve tasdik olunur
sa paralar illkadarlardan geri 
ahnacakbr. 

Adliye encümeninin tetl<!katı 
devam etmektedir 

Ankara, g (Telefon) - Mec
lis adliye encümeni hukuk ve 
ceza muhakemeleri kanunlanna 
ait tadil liyihalarını tetkik edi
yor. Bu kanunlarda valilerin sa" 
lihiyeti noktasından yapılan ta
dilleri enclimem kabul etmedi. 

icra kanunu tadilatı pıeyanın" 
da aidath icra memurlukları 

ihdası hakkında tir madde 
vardır. Bu madde asıl kanunda 
da vardır. Fakat tatbik edilme· 
mektedir. Tadil l~yihasına, bu 
maddenin geniş bir şekilde tat· 
biki için bir proje raptedilmlf, 
layiha meclise bu ~ekilde veril
mittir. 

Türk-Yunan iti16fı 

Ankara, 8 ( Telefon ) - Mil· 
let Meclisi yann Türk - Yuna11 
itilafını görüıecektir. 

Dürrü zade Bağdatta 
vefat ettı 

Ankara, 8 - Gelen malumata 
nazaran milli hareket aleyhinde 
ilk fetYayı veren ve Irakta ayan 
reisliği yapan Dürrü ıade lbrabirn 
Ef. Bağdatta vefat etmiıtir. 

Türk 9ocuklar1n1n ilk tahsilleri 
Ankara, 8 (Telefon) - Türk 

çocuklarının ilk tahsillerini Tilrk 
mekteplerinde yapma lan bak· 
kındaki kanun layihası Maarif 
Veklletinden Baıvekllete gön· 
derilmiştir. 

Kızılbatların yaptıQı ite bakınıı? 
Edirne, 7 - Geçen çarıamba 

günü Edirne merkez kazasına 
merbut Hızırağa köyündeki 
kızılbqlar aralarında bqka köy· 
lerden gelen kadınlar olduğu 
halde, kızılbaş ayini yapmıtlar• 
dır. Köylü tarafından kuşatıl· 
dıklarını hisseden kmlbaılar 
teHişa dilşmU~ler ve içlerinden 
Mustafa çifte ile bir kiıinia 
ölümüne sebep olmuştur. 

Iımirde zelzele 
b:mir 7 - lımir ve havali• 

sinde dun gece bir buçukta 
ıiddetli bir zebele hissedilmiıtir. 
Hareketiarz bilhassa Manisa ve 
Akhisarda çok şiddetli oJmur 
tur. Nüfusça zayiat yoktur. 

Arazi kanunu 
Ankara, 8 (Telefon) - Vekil

ler heyetinde görfiıülcn artıİ 
kanunu tadillb Millet Meclisine 
verildi. 

Iktısatçılar c~111:iye~inde ilk kongre 

Dünkü içtimada bulunanlardan b.ir grup. 

lktısatçılar cemiyetinin ilk kongresi don Türkocağında aktedil"' 
mistir. 

DUnkli içtimaa zahire borsası katibi umumisi Nizamcttin Ali 
B. riyaset etmiş ve cemiyetin teşekkül maksııdilc niıamnaaıetİJ'İ 
söylemiştir. 

Nizamnamenin tasdikinden sonra tez hazırlayacak aza seçil
mİf, içtimaa nihayet verilmiştir. 



• 
isteniyor •• 

Usküdar - Kadıköy . Su Şirketinin 
• 
iflası -[ Ticaret- m-e-ktebinde 1 

Mektep müdürü Hüsnü 8. 

Mektebin yeni ismi 
tesbit ediliyor 

PoH. te 

· Kimmiş? 
Pepsıları doiLndıren tuiuldu 

Izmirde Senjermen kilisesi pa
paslarının "Rahip mektebi açaca
ğım,, diye 2900 lirasını dolandı
ran bir adamın şehrimize kaçtı• 
ğı Jzmir polis müdürlüğü tarafın· 
dan lstanbula bildiri l mişti. lstan
bul polisi bu adamı aramış, bul· 
muş, ifadesini aldıktan sonra ke
falete rapten serbest bırakmıştır. 
Bu hususta evrak Adliyeye ve
rilmiştir. Oradan Izmire gönde
rilecektir. Pap<'sları dolandıran 

adam, geçen seneler muhtelif 
meseleler dolayısile ismi gazete
lere geçen Enis Fahridir. 

Bır polıı kendini vurdu 
Fatihte Ahmediye mevkit mll

rettebatından 598 numaralı Mu
hittin Ef. dün sabah merkezin 
yatak odasrnda tabancasını ağzı· 
na sıkarak intihar etmiıtir. Se
bebi ise şudur: 

Dün müderrisler encümeni 
toplanarak bu meseleyi 

görüştü 
Orta, yüksek ticaret mektep

lerile UJümu lliyei ticariye mek· 
tebinin ayni binada bulunması 
Ye Ticaret mektebi alisi namını 
taşımaları ötedenberi bazı ilti· 
basJara ve binnetice talebenin 
haklı şikayetlerine şebebiyet ve
riyordu. Yüksek ticaret mektebi 
nıezunlannın hariçte ve bazı 
ahvalde ancak lise mezunlarını 
kabul ~den ulumu aliye kısmı 
derecesinde talakki ve zannedil
mesi tikiyetler arasmda mühim 
bir mevki tutuyor ve mektebin 
yeni bir isim alması için meşgul 
alunuyordu. Dün müderrisler en
climeni mektep müdürü Hüsnü 

Muhittin Ef. nin zevcesi ve ço
cukları harbi umumt esnasında 
lngiliz tayyarelerinden . atılan 
bombalarla yaralanarak vefat et
miştir. 

• ~yin riyasetinde toplanarak bu 
.. ~le He meşgul olmuştur. 

içtimaı milteakip Hüsnü B. gaze
temize şu malumatı vermiştir: 

- Bugün müderrisler encü-
meni toplandı. Bu encümende 
mektebin mahiyetine ve kısım
larına nazaran tam bir unvan 
ta~ıması için müzakere ettik. Bu 
müzakerede en çok hakim olan 
fikir hem ulumu iliyei ticariyenin 
manasını ifade eden müstat~il 
bir isim taşıması ciheti, hem de 
yGksek ticaret kısmının bu kadar 
ıenedenberi verdiği mezunların 
müktesep haklarım kabul ciheti 

Bu ölüm Muhittin Ef. yi 
çok müteessir etmiş ve o zaman
danberi ye'se kapılmışbr. Son 
zamanlarda bu yeis ·ziyadeleşmiş 
ve nihayet Muhittin Ef. asabi bir 
buhran esnasında kendisini öl
dürmüştür. 

Fuhuşla mücadele 
Gizli evlerte taharriler 

yapıldı 

Polis ikinci şube memurları 
fuhşun men'i için talimatname· 
nin eruretUğl şekilde faaliyet 
sarf etmektedirler. iki gece evvel 
Beyoğlunda baıı gizli evler an
sızın teftiş edilmiş ve iÇerde bu
Junan kadınlar muayeneye sev
kedilmi~tir. 

Bundan başka sokaklarda do
laşan ve sürtük namını taşıyan 

bazı adi kadınlar da yakalanarak 
muayene edilmekte ve mahkemeye 

verilmektedir. 

"' * * 
Dilenci holluğu 

Bu işe siz de şaşın! 

Simit ihtikara karfl 
can kurtar an simidi 

değildir 

Un ucuz, ekr.ıck ucu:., :simit 
ucuz1atı1dı. Fakat beri taraf
ta makarna, poğa~a. börek 
ve pastalar hftl.i eslı:i fiatl<L· 
nnı muhafa ediyorlar. 

Şekerin okkası iki yüz ku
ruş iken pastanın tanesi heş 
Jrnruştu. Simdi ıo;ekerin ok· 
kası :::: kuruş .. ~ Unun ok
kası birkaç misli düştü. Bun
dan on sene evel ol<kası yüz 
kırk kuruşa satılan börek ha
la ayni fiatta. O .. ~man pey
nire yüz em kuruk kadar pa
ra \'eriliyordu. Şmdi en iyisi 
60 kuruş.. Yağ ayni şekilde 
ucuz.. Et hakeza. .. Fakat fi. 
atlar bir tü: lü y::~seldfği 
yerden aşağı inmiyor. 

lstanbul belediyesi bula, bu
la, can kurtnran diye bir Sİ· 
n:idi buldu. s:mitçinin gırt
lağına yapıştı. Şüphesiz ki 
bu fena bir sey değildir. 

Fakat biı: taraftan simit· 
}erde ihtikar gören belediye
nin börek, poi'Faça. pasta, ma· 
karnayı. sütJac n mahallebi· 
Yi bir tarafta ~bırakması tu
haf bir şeydir. 

Simidin fiyatınc indirmeğe 
sebep olan amiJJer şu saydı
ğımız maddelerin de ucuzla· 
tr1ması i~in ıne,·cuttur. Bi· 
naena1eyh biran eve) bu ihti· 
karla döğüşmeğe ~la~ak li· 
zrnıdır. Bunu biz soyluyoruz. 
Istanbul belediyesi bize yal· 
nrz eline aldığı simidi gös!~ri· 
yor. Bu gösterişe, bu muca· 
deleye siz de şaşın .... 

Biz de ıaıalım ! 

İstanbu 1 f abrikcı törleri 

Dün toplandılar, Ankaraya 
heyel gönderecekler 

idi. Burada Avrupadaki mümasil Polis marifetıle 1opıatrlacaktır 
müesseselerin maksatlarına ve Son günlerde şehrin en itlek 

fstuıbul fabrikaıörlerl dünkü içtimalannda 

derecelerine göre taşıdıkları caddelerini gene dilenciler dol
isimleri de tetkik ettik. Neticede durmaktadır. Bu hal polis ikinci 
gene "Ticaret,, kelimesi her iki ıube müdürü Ati beyin nazan
kısmın unvanına dahil olmak dikkatini celbetmit Ye polis mer
Gzere ayrı ayn iki isim vermiye kezlerine yeniden emir verilmiı
çalqbk. Ancak bu isimler üze- tir. 
rinde bazı münakaşalar cereyan Her polis dilencileri toplayacak 
etti. Bunun tamamile tesbiti ve merkeıe götü~ecektir. Mer
ulen mUderrisler meclisinin sa· kezlerde toplanan dilencilerden 
llbiyeti dahilinde olduğu için alil olanlar darUlicezeye gönde
orada müzakere edilmek üzere riJeceklerdir. Sağlam o1anlar ise 
bir kaç teklifi tesbip ettik. Yarın mahkemeye verileceklerdir. 
labah bu tesbit edilen isimler • * * 

Dahili sanayiden alınan mua
mele vergisinin kaldmlmıyacağt 
hakkındaki haberler üzerine lı· 
tanbul fabrikatörleri dün sanayi 
birliğinde hararetli bir içtima 
yapmışlardır. 

D6nkü içtimada birçok müna• 
kaşalar olmuş ve hükumetten 
yeniden istirhamda bulunmak 
üzre Ankaraya bir heyet g8nde· 
riJmesi kararlaıtınlmıştır. Birlik 
azaları bunun için Ça11amba gii• 
nü toplanarak bu heyeti seçe• 

ceklerdir. üıerinde encümen son defa meş· Polis 
gul olacak ve neticeyi müderris- Jerile mukayese edilirse hu muvaCfa· 
ler meclisine sevk edeceğiz. YAZ1FES1N1 Mlf\'AFFAKIYETLE kyet hayli vazih şekilde görülüı·. Ha-
MOderrisler meclisinin de akşama YAPIYOR, iDDİALARI ASILSIZ zc katil vak'aları maznunlannın tutu· 
veyahu ertesi gün toplanarak Son günlerde, bazı katil \'8.k'aları ıamaması, zabıtanın vazifesini yap. 
IDeaeleyi kat'i karara raptetmesi ınaznunJarınm henüz yakalanmamış madığına delalet etmez. Bir mücrimin 
- bt ld" bulunması polisin nzifesini yapmadığı tutulması, için bütün şehrir halkını11 
-u eme ır. k'IAtJ . . ·ı t k d - d ··ıd· ,·e Jstanbul polis teş ı " nın ıyı iadre huzurunu ihla e ~e · ogru egı ır. 

klot Farer pertembaye geliyor edilemediği şeklinde bazı tenkitk.ir neş- Zabıta bir müe~imı ne .vakit kaçırma· 

1 
Evkafta : 

Evkat 1 Cinayet 

Şehrin ~n •n. aaıresi midir? . ,.,..,. ..,, 
Evkaf dairesinin Istanbulun 

en Atıl dairelerinden birisi oldu
ğuna ve evkaf idaresine ait bi
naların gösterdiği manzaranın 

bunun delili bulunduğuna dair 
neşriyat ü:ı~rine dün evkaf mü
dürü Niyazi beyi görerek müta
leasmı sorduk. Niyaı:i B. ~unları 
söyledi: 

- Bu iddiayt hayretle ka.rşılt
yorum. it yapmak bir bütçe ve 
tahsi.at mHeleaidir. Ve bu kayt 
dairesinde mümkün olan her şey 
yapalmıfbr. Bu noktai nazardan 
evkaf idaresinin lstanbulun en 
atıl değil, bilakis en faal daire
lerinden birisi olduğunu söyli
yebilirim. Ankara evkafmın fazla 
faaliyet gösterdiği söyleniyormuş. 
Orada bu işlere daha fazla 
ehemmiyet verilmesi pek tabiidir. 
ÇOnkll Ankara yeni teessüs ha
linde bulunan bir tehirdir. Evkaf 
idaresine ait bulunan bina ve 
apartımanlara gelince, bunların 
da billkis ıehrin en temi:ı ve en 
modern binaları olduğunu sör 
liyebilirim. 

* * * 
uıküdar tramvayı 

Evkafla olın ıhtıı•f tetkik 
ediliyor 

ÜskOdar tramvaylan ile Evkaf 
arasında tanzim olunan yeni de
vir ve takıitlerin sureti tediyesi
ne ait mukavelename ıurayi 

devlete gönderilmiştir. Mukave
lenamenin buraca tetkiki mUte .. 
akip ıirket faaliyetini arlıYacak· 
tır. Hattın KacLköyüne temdidi 
için ·aç gurupla mOukere cere
yan etmektedir. Yaza doğru in
pata bqlanacakbr. 

Fl1'kada 

Fırkada 
D&ln eınat murT.eııillıri ve 

murakıpları toplandı 
Halk fırkası teıkillt heyeti 

reisi Ali beyin riyasetinde esnaf 
murakıpları, amele ve esnaf ce· 
miyıtleri mDmeuilJeriain ittira
kile bir içtima yapdmııtır. 
e~ içtimada cemiyetlerin teı· 

kilit ve mesailerinin müstakbet 
ıekJi hakkında hazırlanan rapor
lar okunmut •e müzakere edil
miştir. 

~dllyed• .. 

iflas isteniliyor 
U11ldlclar-Kaclık6y •u tir· 

keti mahkemede 

Katil Haaan 

Üvey babasının öcünü 
almak için 

Bir delıkanh bır ııyyar ma
navı tabancı il• 61dQrdCr 
Bayazıtta Kalenderbane ma· 

halfesinde oturan seyyar maaaY 
Osman Kırkçeşmeli HOntl iı
minde birisi tarafı .. dan tabanca 
ile öldürülmüştür. Cinayetin se
bebi bir dayak hadisesidir. Mak• 
tul manav Osman ile katil ff&l
nUnUn ÜYey pederi Hakkı ban· 
dan üç gün evel bir alacak ya. 
zünden kavga etmiıler Ye Os
man büyük bir demir ile Hakkı
yı başmdan yaralamıfbr. O.ey 
babasımn bu hali Hllsnllyll son 
derecede asabileftİrmİf, bir ta• 
banca tedarik ederek manav 
Osmanı aramıı, nihayet ıvelki 
gece Vefada tesadof ederek 
öldürmüştür. 

Şirketlerde 

Memurlara verilen tekaClt 
m••tlırından kızın9 vergiıi 

alınmıyaoık 

Maliye .-eklletinden lraa8' 
vergisine dair, Defterdarhfa 1eai 
bir tamim glemiftir, ıudar: 

"Şirketlerin ve emsali mttet• 
seaatm memurlarına verdikleri 
tekailt · maaılanndan alelitlak 
kazanç vergisi ahnmı1acakbr. 
Buna mukabil dahili nizamna• 
meleri bükfimetçe musaddak olan 
ve metinlerinde milatabdemine 
tekaüt maaıı ituı keyfiıeti mu .. 
sarrab bulunan şirket Ye mGu
sesabn kazanç vergileri teka&t 
maatı kirlanndan tenzil olun-
mak suretile istifa olunacaktır. 
Dahili nizamnameleri bOkQmetce 
muaaddak olmıyan yahut maaad
dak nizamnamelerinde fimdiye 
kadar tekaüt maaıı itası keyfi• 
yeti tasrih edilmemiı olan fir
ketler ve müessesatın kaunç yer-
gileri ise müstahdemine verdikleri 
tekaüt maaıları kArlarında teuil 
olunmamak sureitle istifa olunıo 
caktır. » 

Defterdarlık a 

lstanbul birinci ticaret mah
kemesi, mObim bir davanın rü
yetile meıguldOr. DaH Üsklidar
Kadık6y su tirketi hakkındadır. 
Bu firketin if1'11 iıteoilmit ve 
mahkeme firket blioçosunun 
celbine karar vermittir. Mahke
mede ıirketin ticaret müdürlü
jünde me•cut geçen ıeneye ait 
bl•nçosunda dört yüz bin lira 
raddesinde borçlu görüntJüğü 
söylenilmiftir. Bu cihet ve şir
ketçe g6steriJen tesviye tarzı 
mahkemece tetkik edilecektir. 

. Üç ayhklar 
Üç aylık maaşların bordrolan 

tanzim edilmektedir. Yoklama• 
Jara yakanda başlanacaktır. 

40 kuruta kadar maaıı olan
ların on seneliklerinin verHme-
sine evvelki gündenberi devam 
edilmektedir. Bu maaşlar cumar· 
tesi ve salı günleri verilecektir. 

Dersianılann maap 
Me h F M · ta sebebi~·et vermekte ve zabıta dan yakalryacagına emın olursa o vakit f ur ransız romancısı . rıya ,, . . . . . .. ICf t F b .. p t t· htaa edilmektedır. Şehrın ınzibat hareket eder. Dunun ı~ın henuz tu· ·-· -......... • • .• ...,_ ... '""'" •m•-·-

• 0 ar~r perf~~ e gUnu ~ - _a sa i i noktasından çok mühim olan tulmıyan bazı maznunlar hakkında .7:"· alann tefkiJAtın ve ~fnn_etfte artan dik· 
rıı vapurıle şehrımıze gelecektır. 'e a Y ş .. rı"nde alakadarların ne bıtanın hiç maJtlmatı olmadığına hük· kat ve &likanın netıeesı olarak yevmi· 

65 yaşını mütecaviz olan ve 
başka memuriyeti olmıyan deni
~mhk maaşları eskisi gibi veri
ecektlr. Başka memuriyeti bu
J~nan dersiamların yalnız memu• 
rıyet maaşları verilecektir. 

M 1 k . . I ~ bu mevzu uze ğ"Jd" k "· "th 1 1 b eme etımıze olan dost ugu .... d ""kI . · ög~renmek istedik. sa.. metmek dofru de ı ır. ye vu aawna ı a o unmıya aşlanıa-
U f I K F duşun u erını 1 k ka )·L d Şf d" . • k . e maru o an M. Jot arer . . . b' zat sualimize şu cevabı IstanbuJda yapı an ayma m .. sı ır. m ı ıse yevmı vu ·uat ıstatis-
Franıaz tiyatrosunda iki konfe· ı_ah~~ttaı ır ~latının zabıtanın ~u~etlerini. t~n- tiklerin evelki manz~ras~nr gösteriyoı· 
..... kt" 'er · . t görüyor ''e nazarı kis ettig·ine ve bu teşkılatın tatbilunf ki rapor edflmemltı hıç hır vak'a olma. 

... verece ı::-. - Bu ne~rıya 1 k ğ d "" dti ti "lfi b . Fakat heı· şeyden e- müteakip zabıta ,·u uatrnın arttı ına ı.. ' nu nıe u rakam hu sefer 

Seyyah geliyor 
• Cuma günü Homerik vapuru 
ıle 400 seyyah gelec~ktir. Mart
ta Karentiya, Empres of Fran
•eı, Hamburg, Siyerra, Kordova 
Oaeana vapurları da gelecektir. 

dıkkate a~ıyortuz.d ı·m ki Istanbul PO· dair neşriyat ta doğru değildir. Vakıa müsavatı değil zabıta vukuatının a· 
·el sunu ışare e e 1 'Jk t k·ı · t zald w 1•• ' d 

' 3 • • • • • d re edilmekte ve za. istatistikler 1 e:. 1 a esnası• ısmı ~re· e er. Istanbulun yeni 
!is teşk~lat~ .•Y~~ ~kin muvaffakıyet· da biraz kabarık bir manzara göster•J. tqkiJAtı teftft •e kontrol noktasından 
bıta vazıf esını ;; t kadro ,.e şeh- Fakat tetkikat netieesfnde derhal an· zabıtayı daima mtiteyakkiz ve hareket. 
le yapmal<tadır. evcub kılarak ista ladık ki bunun sebebi, evelce ihbarına te bulundurması itibarile ~hrı· k 

l 
. · hudutlarına a ' · · ' .. ··ı · k' 1 h ~ n c;o rın genıı:ı . h' .1 . istatist!k- neden~e Jüıum ıroru mıyen bazı va - e ine olmutur. 

tistiklcr emsalı şe 11 erın 

Poıtada: .......................... 

Postada munhaller 
1931 senesi nihayetine kadat 

postadaki münbaUere hi~bir m .. 
mur alınmama11 dün umum IDD• 
dii~lilkten lstanbul başmtıdOri
yetıne bildirilmittir. 
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Gazi 
V AKIT 9 ŞUBAT 

z. sözleri 
[Üst tarafı 1 inci sayfada] 

Divanı harpte 
[ Üst tarafı 1 inci sayfada] 

mual,kip ve müritleri elbette ki bir kefalete rapten serbest bırakrldıkla· 

tal.ım cahillerden ibarettir. Bunlar Bülbüller nnr, Menemene gönderilmeleri için 
türk milleti için *in teşkil edecek ' 'azi· <'mre intizar edildiğini haber \"eriyor-
yctlerin hudusunda daima amil olmuş- Cümhuriyet gazetesi, Türkiye du. 
tardır. Milletimizin önünde açılan re- ses birincisini tanımak ve tanıt· Dün yaptığımız tahkikata nazaran 
ha ufuklarında fasılasız yol almasına mak için bir müsabaka açmıftı. bu haber doğru değildir. isimleri ya. 
mani olmağa çahşanlar hep hu mües· Dün Glorya sinemasında bu ses ya· zılan kimseler isticvap edilmemişler
seseler ve bu mües eselcrin mensupla- rışı yapıldı. Arkadaşımız, bülbülle· dir. Yalnız evelki gün Menemen hadi· 
n olmuştur. Türk milletinin hunlar- rine allah için güzel bir kafes bul- sesi dolayısile bazı sözler söylemiş O· 

dan daha büy;ük düşmanı olmamıştır. muştu. Buzlu camlardan süzülüp lan biri polis müdüriyetine celbedile· 
l\~.illete. anlatmalıdır ki bun.ların n_ıil1et tatlılaşan hafi ıtıklarla solan, bu rek bir saat kadar istic,·aptan sonra ke· 
bunyesınde yaptıkları t:ıhrıbatı hısset- fecir aydınlığı altında belki biraz falcte rapten serbest bırakılmıştır. 
~ek .~azımdır .. Bunı_anı.1 mevcudiyeti- loı; fab.'1. nefis bir ahenk içindeydi. Bund~n .başka d.a ~eçen s~l~ gü~ü 
nı musam:ha .ıle .telakkı ede.n_1er M~· Daha vakit gelmeden hol dolmuı, Kozyatagı ınıamı Nurı efendının evın-
nemende J\ubılaym b:ışı kesılırken la· · f' l d tl"l k 'd l de taharriyat yapılmıştır. .. mısa .r er ave ı er orı or ara . . 
kaydane seyretmeğe tahammul ,.e hat. t t ' Dün kendisile görüşen lnr muharrı-

- d 1 1 . a~.mıı ı. 
ta alkışlamaga cesaret e en er e hır· M "k' . . h . l d rimize müddeiumumi Kenan B. de: 
dir uıı ımızın met ur sıma arı a "B" 1 b' kt T k"fat ,.e ı· .. · b d t 1 k k' h oy e ır şey yo · ur. ev ı • """ 

l\•A'llo.'1SADA ura a. şte sert a nı ve es ın a· ı·1 b t t' k t'" . d t k . edebı·· 
~ .ı., kı 1 ·1 , tk" d k b' k ı va a ı sure J a ıye e e zıp t arı e san a ar an ço ır as e- . . . d . . 

l\lnnisa, 8 (A.A.) - Reisicümhur . . . • hrsınız,, emıştır. 
u- • h ·ıh i t b b h re benzıyen Ah Mıtat Bey, ıtte na- iSMET PAŞANIN BEYANATI 
cw.. nı amı usus ren u sa a . .. d d · ı b. ·· 

h · · d d d · ı.: G · rın vucu un a ınanı maz ır mu· Fransızca (Jurnal) gazetesinin mu· ':je rımız e urma nn geçmışwr. azı d 1 k d · R f y kt 
H d - t · d t b ' kt ca e e u retı ta§ıyan au e a habiri M (Pi .. ·erLögof) memleketi· z. ogruca znııre av e uyurma a· .. .. .. . · ~ 
dır. Bey. Gorunu§e aldanmayın dıyen mizin dahili vaziyeti hakkında Başve· 

GAZll\11ZlN HUZURUNDA atalar sözünün doğruluğuna bu iki kil ismet Pş. ile bir mülakat yapmış, 
zat ta ayrı ayrı §ahittir. Çünkü · A· Başvekilin sözlerini şöyle naklediyor: 

Balıkesir, 8 (A.A.) - Reisicümhur ı· R'f B ) k k' d h"d" ı h k t .. 
1 

d .. A k • hf'ld 
1 

ı ı at ey, sert a mna es ın - Menemen e a ıs o an are e 
( ı:. un gece ı;; erı ma ı e Ba I· •. l . w k d v•1 f k h kk d h" . t . . . . . goz erme ragmen as er egı a at a ın a ıssıya ımı soru)'orsunuı. 
kesir muallımlerı namına bır heyetı ··k k "th ı· b" , tk• d 1 B h"tl • b··ı·· mesa·ımı"ze rag~ yu se ru e ı ır sana ar ır. n azı mu ı erın, u un · 
kabul buyurmuşlardır. Heyet mual. · 'k R f y kt k ku · .. h · t h '"rriyet ve medeni· 
). ı · hü t · G · 11 ce, nazı au e anın or nç men cum urıye u 
ım enn rmct ve azımatını azı z. b' .. d l "h • ld - 'b' ·et fikirleri kar ısında yabancı kalmak 

ne arzetmiştir. Reisicümhur Hz. mu· ır muca e e cı azı o ugu gı ı. > . • ~ .. .. 
Nih t k.t Jd" s vl- .. d hususundakı matların• gormekten mu-

allimlerle konuşmuşlar, yeni nesli l C· l" b~ye val l ghe ı.. ag .. ::ıd •. -r e· tevellit hüzün ve nefrettir. 
tiştirmek ve halkı temir etmek husu· ı ır not a sa nenın per esı sıy· . . . . . . ta "k ti 
sonda muallimlere te\·eccüh eden ·, .\· rıldı. Koltuğuma iyice yer:eştim. Nakşıbendıhk gıbı. ba.zı f rdı ad er s··· .. 1 . k l 1 k 'l vukua gelmekte olan ınkışa 1 ur ur· 
zifelerden bahsetmişlerdir. Muallim- ';1 .. ~nN~ktesadnıe ehr~m tu a.d: d" :_ıı : mak ve Türkiyenin bir daha tahammül 
)er bir birlik yapmakta olduklarım ,.e mııtı. u e an ır za ın e ıgı gı . ~· . . kr ... d 
konferanslara baslamak üzere bina is- bi kış ortasında bülbül dinlemek e~emıye.c~gı bır •tıre şe :.~."ucuh a~ g~-
ticar ettiklerini sÖylemislerdir. insanda tuhaf tesirler yapıyor. tırı~ek. ıçın mem ekettne .ılgd.~~a~ u~~b~ 

• • ':j • ,... • • •• • 1. ~. getırmıye çalışıyor. ı ıgınız gı . 
Gazı Hz. muallımlere ayrı ayrı hır '--Di hır gazetec , mubatır ıgı k • ta .k t' 1 1 t ı ·asını kı~·am 

• r. • k k · k b 1 · · B"lh"ll · na şı rı a ı zm r mın a ~ ,, 
teşkkılatl ) a~n_1a ta,n vazTg~~ekre ~ a)?'I ı ) a u .e!-111lışt~ .. hu v u erı,? nbumlarda· ettirmeğe teşebbüs etti ve Mencm2ndc 
ma sat ar ıçm sa ışan ur ocagı ı e arını ıs .. m erını agırmaga aş a ı . b" h k t . t B · kast cabuk 
b• 1 l . . kt h .. d k' B'"lb""ll . v k ak . ır are e )ap ı. u suı .. 
ı~ .~me er~m v~ ~e · ep arıc~ıı e · ı u. u enn çogu sazsız o um ıs b<1ğulclu. 

bütun faalıyetlerını ocakta teksıf et- tedıler. Evet allahın sazı demek eo· d" b"t'" .. 1 • • t araz'ı ·ı"nde . . . l . d kul h i;;lım ı u un cum 1urı~ e • ::. 
mclerını tnvsıye buyurmuşlardır. o an ıesın yanın .:ı '!- :.- . ı ta ta . t' .. 1 • h"k·.. u"'rmektedı'r - ın ızam ve su rnn u um s • 

1ZM1RE MUVASALAT ve tel parçalarının P-1- ıö :.:. kala- _ H<'idiseler. te5\kilatı esasiye ka· 
J mir, 8 (A.A.) - Rcisicümhur Ilı. ca~ına §Üphe e:lilmez. nununda tadilfıtı ic;p ettireceği ve A· 

bugr öğleden sonra saat 13,:)() de re· ... -r, belki böyle bir n!:ibet· merilmda olduğu gibi reisicümhura va· 
fakatlerindeki zernt ile birli!•te treni le ::avallı sazları kopa:·mak için mü si salahiyetler ,·erilerek bir ne,·i icra 
mahsu la Balıkesirden şehrimize av- rüvvetli hareket etmiı! .:- li ! .. Ne i· heyetinin mes·uı reisi olacağı şayiala
det buyurmuşlardır. İstasyonda kesif ::e, lı;r;.r.ci bülbül sahr c··e kondu. rını çıkarmıştır. l\lütaleanız nedir? 
bir halk kütlesi tarafından hararetli Bunun sesinden ziya~'! §ekli bül" _ Ecnebi memleketlerinde çolc revaç 
bir surette karşılanmışlar ve şiddetle büle benziyordu. • iv::~a ~;.:-!;:ılarm bulan bu ~ayialı:mn hiç birine inan
alkışlanmışlardır. Bir müddet istira· dan birini oJ...""Udu. Herkesin alkış· mayınız. Kat'i surette tekzlp eoebilir· 
hatten sonra saat 16 da otomobillcrile lanması kararlaştırıldığı için çeki- siniz. Teşkilatı esasiye kanununa do
Kordonda Ege vapurunun bulunduğu lirken c: çırpıld. ve ikin::i hülbü! kunmak me,·zubahis değildir. Gazimiz 
mahalle gelerek kal'a ile şatlar ''ası· geldi. Bunun sesi gerçi bülbül ve böyle bir şey düşünmediği gibi eskiden 
tasile irtibat tesis ettirilen vapura ri- bülbüle benzemior.:.ı ~a tubat · oldu~u veç.hile memleket idaresile ay· 
kip olmuşlardır. ta olduvur:-:uz için belki unu:muşuz ni sıfatla alakadar olmakta devam e· 

Gazi Hz. lzmirde bulunan meb'us- dw.·, yc..hut kıtın bülbüllc;;-in sesi deccklerdir. 
)ar ve halk mümessiller~ ve güzergah· böyle ç ::ar. Bundan aonr:ı so.:.ne· _Fakat biliyorsunuz ki hiç bir şek· 
ta toplanan kütleler tarafın~an gayet ve sırasile kanaryalar, papağanlar Ji idare gayri kabili kabul değildir. 
samimi tezahüratla seli'lmlanmrş ;e hula .... rengarenk kutlar ~ıkıp öt· _ Şüphe yok. Fakat bugün için 
sürekli alkışlar arasında vapura gır- tüler. bu mesele hakkında bildiğim de bun· 
mfşlerdir. Bir aralık bilmem kaçıncı naı.1 dan ibarettir.,, 

ANTALYAYA HAREKET zet olarak sahneye bir grup çıktı. lDAl\l KAÇKINI Kl.MDlR? 
lzmin 8 A.A.) - Gazi H:z. re· Ut, keman ve bir de bülbül. Ben ldam sehpasının üç adım ilerisin-

fnkatlerindeki zevat ile birlikte Ege \'a· onları görünce, hemen gözlerimi de ,.e yüzlerce muhafız arasından kaç
puru ile saat 16,25 tc limandan Antal· kapadım. Göz kapanınca, öteki hia· mıya muvaffak olan idam mahkumu 
yaya mütev'eccihen hareket buyurmuş· lerin kuvvetlendiğini hatırlamıf· hacı lsmail oğlu Bozalanh Hüseyinin 
)ardır. tun galiba! macerası, burada olduğu gibi memleke-

Reisicümhur Hz. nin bahren vaki Zaten bütün müsabaka müdde· tin her tarafında merak uyandırmış 
olan bu kıSJm seyahatlerine bir müd- tince, bet hissimi birden kullan· olacaktır. Divanı harp celselerind~ 
cf ettenberi limanımızda bulunmakta mak imkanını bulmamıttım. Kah silik bir hüviyet arzeden bu adam, Bo
olan Mecidiye kruvazörü de iltihak et- gözümü yummut ki.h kulaklarımı z:ılanh Hcı lsmailin oğludur. Babası 
miştir. Kruvazör limandan hareket tıkanuıtım. Koltuğa yerle§irken da kendi gibi idama mahktim edilmiş 
ederken top atmak suretile şehri se- bütün mesamatımın kulak olmasını ve asılmıştır. 
Jamlamıştır. iıtiyen ben, çok geçmeden kulak· Hacr Ismail ile oğlu~un idama mah-

..... cisicjmhur Hz. nin merasim ya- ların hazan ne lüzmusuz bir bela kum edilmelerini mucıp olan nokta. 
pılmaması hakkındaki arzu \'C emirle· olduğunu anlamıt ve yaradılıtta· bu nile ile şehit Kubilayi feci surette 
rine rağmen şehri temsil eden büyük ki haksızlığa kızmıtlım. katleden derviş Mehmet arasında sıkı 
ve münevver bir zümr~ teşyie gelmiş s~ bir rabıta bulunmasıdır. . . 
ve Ege vapurunda Gazı Hz. tarafından Derviş Mehmet hacı hmaıhn kar· 
kabul edilmişlerdir. Rci icUmhur Hz. Viyanadarü fünunlularJ de i Mehmedin pek samimi ~hpabı idi. 
hepsinin ayn ayrı ellerini sıkmak suret' Mehti ve arkadaşları Manısadan ha· 
le taltif buyurmuşlar Ye seyahatlerin· Soayaliıtlere, Yenudilere ve reket ettikten ~onra dağ ve b~yır yol· 
den mütehassl intiba ve memnuniyet. Franaızıara hücum etmi,ler lanndan geçip Bozalana geldıkleri za-
Jerinden bahsetmişlerdir. v· d h b 'ld"•. man hacı lsmailin evinde misafir kal-

1 ıyana an a er verı ıgıne mıc:Jar, orada gu··nıerce "'iyı'p ı'rmı·s-!:üyük salaskarlarına c.oy:ımıyan 5 b V d lfü '){ " :ı ~ 

l . 1. . • "h . h ı· k"" göre, şu atta iyana arü .. - lerdı"r. 
zmır ılerın teşyı ' 'e ı tıram eye ı ·or 

f ez şirketinin 9 ey Jul vapuruna rakiben nunu milliyetçi talebeleri sos ya- --;;;;;;====::;======.ı
Reisicümhur Hz. ni Yenikale açıkla· list ve musevi talebelere şiddet· 
nna kadar büyük bir şetaretle takip le hOcum etmişler ve bu ~•nada 
ve teşyi etmişlerdir. Pek mütehassis tıp fakültesine devam eden bazı 
k1ıan Gazi Hz. yarım saatten ziyade Fransız talebelerine de tecavüz 
vapurun bordasında bulunarak teşyi etmişlerdir. 

eden heyeti bizzat ve defeatle mendil· Fransız talebe mektebi terket-
Jerini sallamak suretile taltif buyur· 
muşlardır. Samimiyetin candan ge- miş, fakat arkalarından hokka, 
len bu müste na coşkunluğu İzmirli· tampor gibi öteberi atılmıştır. 
Ierin Ilüyük Hnlaskfrrlarına olan ze- Gaston Hadmiral isminde bir 
valsiz rabıtasının yüksek ifadesidir. Fransız gazete muhabiri hafif, bir 

lş Bankasının ve Ziraat bankasile talebe de ağırca yaralanmıştır. 
ticaret odasnıın Ege iktısat mıntakas1 Fransa sefiri M. de Klozel 
ve umum kooperatifler vaziyetilc ihra· 
eat \"aziyetine dair ;.üyük bir itina ile Avusturya . hükiimeti nezdinde 
hazırlanmış olan raporl~r Reisicümhur teıebbüsatta bulunmıya karar 
Hz. ne takdim edilmiştir. vermiıtir. 

s p o R 

Yunan güreşçileri martta 
şehrimize geliyorlar 
Yunan güreşçilerinin buraya gelme· 

si etrafında deyam eden müzakerat ni· 
hayetlenmiş ve muka\'ele aktedilmiştir. 
Yunan güreşçileri, mukavele mucibin· 
ce martta ehrimizde bulunacaklar ve 
6-8 mart tarihinde güreşçilerimizle 

karşılaşacaklardır. 

Atinadan gelen haberlere nazaran. 
Yunanlı güreşçiler seçmelerini yapmış· 

lar, asıl idman devresine girmişlerdir. 
Bizim güre~çilerimizin de hazırlanma· 
lan hemen ~kmal edilecektir. 

YAZAN: Ömer Rıza - 138 -

Ne yapıyorsunuz? Sana tapıyoruz! 
Hicaz ve Yemene akın etmiş, 
ve bu akını büyük bir şiddetle 
idare eylemitti. 

Diğer taraftan ( Ali ) nin en 
yakın taraftarlarından bazıları da 
onu bırakıp gitmeğe başlamış
larCı. Bunh r Abbas oğlu idi. 
Diğeri onun biraderi .\kil idi. 
Akil, yalnız, onu bırakıp gitme
ğe iktifa etırıemi~, Muaviyeye de 
iltihak etmişti. • 

Busırada (Ali) nin geçirdiği 
günler, son din, ıstırabı idi. 

Kendisi devlet reisliğini kabul 
ettiğine pişmandı. Muaviye ile 
harbe gi ·iştiğine pişmandı. Bütün 
huzurunu bırakarak bir takım 
mücadelelere sebebiyet verdiğin-
den pişmandı. Büyük oğlu Ha
sanın sözlerini ve nasihatlerini 
dinliyerek bir tarpfa çekildiğin· 
den pişmandı. 

Kufeliler ondan tamamile yüz 
çevirm:ş gibi idiler. Ortalık 
anarşi içinde idi. Kimseler kiı:ıc-

seyi clinlemiiordu. Basrada onun 
aleyhtarları günden güne kuvvet 
kespediyorlardı. Hariciler öte
den beride peyda oluyor, onun 
kuvvetlerile döğüşüyor, onların 

hareket ve vaiiyetleri her gün 
fenalaşıyordu. Sebe oğlu ile ar· 
kadatları bile ondan uzakla~ma
ğa bakıyorlardı. Zaten onlar, 
Mehmet, Eşler, ve Kinan, gibi 
reislerini kaybettikten sonra fena 
bir vaziyete düşmüşler ve ışın 
içinden sıyrJlmak için behane 
aramağa başlamışlardı. 

Yalnız Sebe oğlu liili Çalışı· 
yordu. Onun bütün nedefı açtı· 
ğı cereyan dini bir mezhep ha· 
linde yaşamaktı. Sebe oğlu bu
nun için çalışıyor ve muvaffakta 
oluyordu. Bir gün Ali konağın· 
dan çıkmış dolaşıyorken bir ta
kım adamların onun karşısında 
secdiye vardıklarını görmüş ve 
hayret etmişti: 

Ne yapıyorsunuz? 
- Sana tapıyoruz. 
- Ne dediniz? 
- Sana tapıyoruz. 
- Bana nasıl taparsınız? 
- Sana tapıyoruz, çünkü sen-

den başka bir mabut yoktur. 
Eu sözler (Ali) nin zihnini alt 

üst etmişti. (Ali) tarih kitaplara· 
nın rivayetine göre, hemen bir 
ate~ yaktırmış, bu adamları o 

ateşe attırmıf h. 
(Ali), bu adamlara bu müthiş 

cezayı verdikten sonra işı tah-
kik etmek ve bu cereyanı kimin 
çıkardığını anlamak istemiş, ni
hayet iş Sebe oğluna dayanmıştı. 

(Ali) onu çağırtarak isticvap 
etmiş, Sebe oğlu kaçamaklı ce
vapla~la kurtu!mak istemiş, fakat 
(Ali) onun bu cereyanı çıkardı
ğu:İı anlamış ve onu çağırtmı9tı: 

- Sebe oğlu, bu senin yaptı
ğın ne? 

- Ben s 'zi takdis ve tebcil 
eden bir adamım. Sizin aleyhi
nizde hiç bir harekette bulun
madım. 

- Beni takdis etmek ne de
mek? Siz beni ne diye takdis 
edersiniz? 

- Siz Muhammedin ruhunu 
taşıyorsunuz .•• 

- Sebe oğlu! Sen bu sözleri 
nerden çıkarıyorıun? 

- Bu sözlerin aslı vardır. 
- Nerede? 
- Bütün eski kitaplarda. 

Eski kitaplar Muhammet'ten de, 
senden de bahsediyor. 

- Benim hakkımda ne diyor? 
- Senin Muhammede varis 

oldu.Onu ..2'~teriyJ>r. Sen onun 

nübüvvetine tevarüs ettin ve onu 
gibi masumsun. 

Masum ne demek ... 
- Hata etmez demektir. 

Ben ıse hata ettiğime 
kaniim ... 

- Haşa, sizden hata sadır 
olmaz. 

- Yalan söylüyorsun Sebı 
oğlu ... 

- 8en yalan söylemem. 
- O halde bu söylediklerinin 

yerini göster. 
- Pek ala; bütün hristiyanlar 

Mesibin geri döneceğine inan" 
mazlar mı? 

- inanırlar. 
- Mesihin geri dancceğine 

inanılır da Muhammedin geri danı' 
ceğine neden inanılmasın?!.. 

- Muhammedin tekrar geri 
dönmesine hacet var mı? 

- Neden hacet olmasın? Bu 
ümmeti kim ıslah edece ( ? .. 

- Muhammedin kitabı elimiz
de değil mi ve o kitap bize ka· 
fi gelmez mi? 

- Hayır kafi gelmez. O ki
tabı kim iuh edecek? Onu an'" 
cak Muhammed~ nıbunu taşı· 
yan masum imamlar !::zah eder. 
Bugün de bu iş sendedir. 

- Mugalata yapıyorsun. Sebe 
oğlu •. 

- O halde mugalitamı gÖ9" 
teriniz .. 

- Kitabı maıum imamlar de· 
ğil, onu ilim ve irfan sahibi, 
içtihat sahibi adamlar izah eder" 
Jer ve onun hükümlerini geniş

letirler. Bu masum imamlığı ne
reden uyduruyorsun?... ~ 

- Uydurmuyorum. Bu beninı 
dini akidemdir. 

- Fakat bu dini akide, senin 
uydurmandır. 

- Hayır, ben bunları bilerek 
söylüyorum. 

- Sözünü tekmille Sebe oğlu .• 
- Sen bugünün masum ima .. 

mısın! Hepimiz sana bu sıfatlı 
inanıyoruz ve seni takdis edi• 
yoruz. 

- Sebe oğlu! Sen bu sö:zdeıt 
vaz geçer ve tövbe edermisin? 

- Etmem. 
(Bitmedi) 

Tıca et alcmındc . 

\ 1 aşing-t on kongresi 
Türkiye namı a ticcret mil· 
meıs 1 miz MuzafferB.bulunıos• 

Beynelmilel ticaret odaları koO' 
gresi Mayısın dördünde Vaşing" 
tonda toplanacak, burada hükO .. 
metimizi ticaret mümessilinıil 
Muzaffer B. temsil edecektir. 

Ticaret odasına gelen mıılO• 
mata göre kongrede bilhassa va .. 
deli sattılar, beynelmilel rekabet. 
zirai vaziyet, gümrük tarifeleri: 
nin beynelmilel ticarete tesirJ• 
havai nakliyat gibi mühim uıe .. 
ıeleler görüşülecektir. 

Kongrenin ıonu 
Ticaret odası kongresi bug011 

son içtinıaını yapacaktır. 
Bugünkü toplantıda kaıaP' 

komisyonunun raporu ile .san'st 
mekteplerinin ticaret odasın• 
raptını istiyen sınai tedrisat e~ .. 
cümeninin raporu müzakere edı .. 
lecektir. 

Adil B. 
Samsun meb'usu Adil 8. dlld 

şehrimize gelmiştir. • . ., . .,. 
Adil B. Borsa komiserligı 

. tayini meselesinin henüz mevt~~ 
bahsolmadığını, yalnız borsa ıf 
terinde tetkikat yapacağını sar 
lemiştir. 

Adil B. tetkikatına düııde' 
itibaren baılamıtlır. 
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Esrar perdc~i açılıyor 

3500 kuruşa bir saray 
. 17 inci a.cıırda bir padişah, sakalına 
lhd dizdirirdi. Sar:ıyburnundan balık
lara altın serperdi. 

Mukaddes kazlar 

Kişmirde yoldan geçen kazlar 
her şeyi durduruyor 

Bulgaristanda bir casusluk 
hikayesinin sonu 

. "' . 
On dokuzuncu asırda sakalına inci 

dizdiren adamın torunlarından biri dev 
rin maliye nazırına sordu: 

Hususi havuzlarda yıkanıyorlar, hizmetçileri 
yar, eğlencelere gidiyorJar 

Harbiye nazırı ı e biri ete b·r çok 
askeri ümera neden azledildilcr ? 

DoJmabahçe saraJı kaça mal oldu. 
Nazır cevap verdi: 
"- Üç bin beş yüz kuruşa! 
1\Iecit hayret etti. Nazır nüktesini 

izah etti: 

Geçen sene ağustos ayında Uul"'a· cıı mahafilindc derin bir hiddet u 
ristan demiryolu amelesinden biri, bir asabi) etle karşılnnmıs ,e kıral Bori~ 
takım askeri sırları muhte' i \"esil.al~r harbi) c mızırı Jencral naı,arjef ile bir
alarak Yugo Ja,)aya satmak suçile .}a· likte adalete rniinafi harekette bulunan 
kalanmıştı. Bu casusu )aknlıyanlar. zabi•lcri azil ile mühim bir shast huh
Makedonya ihtilAI komitesine mensup ra •• a karşı gelmiş bulunu)Or." Hnrbi)e 
adamlardı. Demir) olu amelesi memle- nezaretinde yapıJ<>11 hü) ···;: mil.) astaki 
ketine hiyanet ettiğini itiraf ettiJ:rin- tasfi) el erin Ilulgaristann bütün efka
den poli~e tesJim olun.mu:., poJis me e· rı amme ini tatmin etmi., olduğuna 
leye vazıyet ederek lazım olan tnhki·ı inanıl. ".tadır. 

Yetmiş milyon franklık kaimeyi bas· 
iırmak için 3500 kuruşluk tabı ücreti 
verdik.. 

* $ • 

On dokuzuncu asırda ısJahatr 
ıtrlar, Avrupaya 1854 ten (1874) C: 
dar 5,197,6761500 frank borçlandıı~ 

Bu paranın ancak 3,012,884,714 f ,. 
rı hazineye girdi. Yani sizin anlıyncıı· 
irnız bir Jiralık senedi 98 kuruştan 32 
kuruşa kadar pazara çıkaran efen· 
dilerimiz msati olarak boyuna % 50 

katı )apmıştı. Dcmiryolu amelesinin - ----..------
ifadesine göre kendLinin iki :.eriki rnr- D k ' 
dı. Bunlar miralay Mnrinopolald ile aya 
mülazim Aleksiycf idiler. Ilu iki zabit • 
te,·kif edilmiş. tevkifi müteakip mira

. lay divanıharbin huzuruna çıkmadan 

faizi sırtımıza yüklettiler. 
• • • 

Numarasız ve hesapsız 
karmayı akıl eden nazır: 

Kişmir solcaklarındı muhdde.s hılar intihar etmiş, mülfiıim de onun hattı 

kaime ~ı- KazJarm mukaddes tanındık- Bu kazlar, ıon derece iyi beı- ::r:~::~~ ;:~~~!~st!:~~k::.::i~ti~!~: 
ları bir yer Roma idi. Bir gün !enir, hizmetine tayin olunan fili Bulgar miralayının kendi arzu ile 

Cinayetlerın çoğalma
sına karşı en müessir 

çare bu imiı ! 

•- Sultnn lbrahimin israfı olmasa 
dermi~! 

Roma kalesinde bulunan muha· hizmetçiler, onları her gün ahr, , intihar etmediğini, onun da arkadaşı o· 
fızJar, kaz seslerile uyanmıılar, dolaıhrır, havuzlara sokar ve çı- lan mülazimin de başka eJler tarafın· 
düıman hücumuna uğradıklarını dan öldürüldüğünü fısıldamağa başla-

Amerika gazeteleri mühim bir 
haber veriyor. Gün geçtikçe ci
nayetler artıyor, rezaletler çoğa
lıyor. Buna kartı müessir bir 
çare aramakla meıgul olan hu
kukçular nihayet dayağa danme· 
ği dUıUnüyorlarmıf. 

• • • 
931 senesinde işitiyoruz ki, düyunu 

Umumiye hesaplarında bizim (zimmet) 
• hanesinde aleyhimize bir milyon 
değil, on milyon değil, yirmi milyon 
değil, (70) milyon Jirahk bir kalem 
ıürçme!!i olmuş! 

karır. Kazlar için yapılan bu ha· t B ·· · 1 d h b .. görmüşlerdi. Kazlar bağırmaaa, mış ı. unun uzerme mese e a a u-
vuılara onlardan baıka kimse yük ehemmiyet ihraz etmiş, Bulgnr 

düşman kaleyi basacak ve Roma 

Bunu haber veren Amerika 

giremez. meclisinde birçok ıı;ualler sorulmuş, fa. 
elden gidecekti. Roma, barbar• B d k kat Bulgar harbiye narırı cevap Hr-

b 1 d ._ u kazlar, yerlerine öner en 
Jarm U isti asın an KUrtulUŞU, memişti, 
kazlara medyun olduğundan on- çarşıdan geçerler ve 0 zaman Meselenin tam bir bitaraflıkla tah-

Bu hesaplar şimdi tetkik ediliyor. Jarı takdis ediyordu. bUtün çarşının hareketi •durur. kiki kabul edilmiş 'e bir tahkik heyeti 
Kazların takdis olundukları Arabalar, otomobiller, kazların tayin olunmuştu. 

gazetesi şu malumatı 
yor. 

ilive edi-

Neticenin ne olacağını bilmiyorum. Fa· 
kat sakahna inci dızdfren adamın Sa· 
ray burnundan br.hklarn attığı altın· 
dan fazlasını ukalalıkları, Ye budala
lıklan yüzünden Avrupa balıklarına 
Y11tturan Osmanlı ricalinin gafleti ·re 
cehaleti (70) milyonluk bir gafla ka
lNlnırsa bize ne mutlu! 

başka bir yer de Kişmirdir. Kit- tamam bir huzur içinde geçme- Kıra) Borisi11 bu 15ıralarda nişanlan· 
mir devleti bir alay kaz besler !erini temin için hemen tevakkuf rnasr ve ,·elenmesi, efkarı ammeyi me . 

d b k gut ettiğinden bir aralık hu mesele ha-
ve onlar hakkında en derin hür· e erler. Gelen geçenler, u az- raretini kaybetmiş, fakat tahkik heyeti 
meli gösterir. Hatta bu kazlar lara tazimen yerlerinden kımıl- işini ikmal ederek neticede Bulgar mi-
takdis olunur. Kiımirde kazlann damazlar. Ancak kazlar geçtik- ralayı ile müHiziminin masum olduk-
D#den takdis olunduğu pek ma· ten sonra umumi hareket yeni- larına kani olmuş ve harbiye nezare-

0Amerikanın bir çok bllk6-
metlerindeki vaziyet tetkik edil
miş, ve henüz dayağın kanunen 
meıru olduğu yerlerde cinayet
lerin az olduğu görülmUştfir. 

Delavere ülkesinde bir çok 
mücrimlere dayak atılır. Bum.ın 
neticesi olarak orada irtikap 

olunan cinayetler çok azdır. 

Sadri Etem 

Bu nasıl kitap 
(Os tarafı 1 inci .. vtfa'11ı7.da J 

ellifleri T•lha Ye Rasim Ali bey
lerin noktai nazarlarını da dinle
mittir. Duyduğumuza göre ko
m:syon gelecek pazar günü top
lanacak ve kat'i kararını vere· 

cel.tir. 
Diin gazetelerin birisinde Ra

sitn Ali beyin Kemal Cenap B. 
hak km da ytni bazı söz eri inti
ıar etmişti. Dün bu sözler hak
kında ne düşündüğünü anlamak 
için Kemal Cenap beye müra
caat ettik, şunlan söyledi: 

- Darüıfünun emanetinin ~ah
lı münakatalar yapılmaması hak
kında tamimi üzerine bu tamime 
hUrmeten cevap vermemeyi ter· 
cih ediyorum. Hakkımda söyle
nen bJZı sö 1 rden fakülte 
riy~sef le emanete vaki olan mü
racaatım emanetin ikinci 
b·r tam=m gönc1ereceğini haber 
aldım Allah razı olsun emin 
beyden. lntallab bu +'1mimin bu 
•~fer tesiri görülür. 

Ftrka ve Orr-üliürun 
Cümhur"yet H~lk fırkası Tstan

bul tetkilatma memur Ali ve 
Cemil beyler evelki gün mektep
lerimizfe me~gu olmu~lar ve 
Darülfünunu da :ziyaret etm"şler· 
dir. Ali B. fırkanın Darülfünun 
gençliği ile yakından a akadar 
olduğunu söylemiştir. Talebe hi
ınaye edilecek ve muhtaç olan
larına v111,.r1n olnraca1 tır. 

Piva at• 

ôu ~ırktikr 

lum degv ildir. d b I tinin Makedonya ihtilal cemiyetinin te· 
en af ar. . . d k 1 k r .. t d·w· . mıılllllllllMıwıımınııımı-=ıınımnıımıııııımı~mmı nmn ıııaaınıınıulfhlMlllfllıtıllllDlll1JJR sın altın a a ar· zaa gos er ıgını 

Bl•r kad f""~ 12 Şubat "'°'"''• tesbit etmi~ti. ID ı.ı: d k 1 i Bu netice, Bulgarıstanın bülun as-
Asarı atlka taharriyabnda Mawı•kte uam an uttu mut ~··....,....._..,"_ 

~ ., sazı_n ve şarkılı Beı~ lira için lialaaını 
mDhim bir muvaffakiyet " 

kuaadı ~"""' muazzam bır film."'~ öldüren bir katil 

Bunun üzerine lndiyana hüku
meti dayağı kabul etmeye karar 
vermiş ve bunun için bir layiha 
hazırlamııhr. Uyıhaya göre ah
lan dayak, 20 sopadan fazla ve 
10 ıopadan a:z olmıyacaktır. Bu 
vazife gardiyanlar tarafından ifa 
edilecektir. 

Cemal Sahir ve arkadqları par.ar· 
tesi günü aqamı Kadıköy Süreyya 
sinemasında (Ramona) 3 perde aynta: 
Konser Muganniye san'atkAr Selma 
H. 

S MARDJI YUNAN OPERET 
HEYETiNİN TEMSİLLERi 

Bu akpm saat 21,30 da 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Sakelaridisn en güzel opereti olan 
BILA - BILA - BİLA. Yarınki 
salı akpmı son defa oJarak ROZITA 
çarpmba ak§8ırtı HALlMA pek yakın· 
da: EXOFRENIKO EP1T1. 

Sinyorlna Domirfka t.iataJonl 

Kadınlar, hergün yeni bir 
sahada muvaffakiyet kazanıyor· 
Jar. Bu en son muvaffakiyetle
rinden biri, eski medeniyetlere 
ait olan eserleri taharri etmek ve 

• * • 
Önümüzdeki 14 ~ubat cumartel5i 

günü saat 18 de FRANSIZ TiYATRO
SUNDA M. cLAUDE FARERRE ta
rafından birinci konferansı verilecek· 
tir. 

Darillbeclayi Tem•llleri 
Bu akıadl ıaat 12,30 da 

Bal ayı ISTAHBUL BELEDiYESi 

Komedi 3 p«d• ~~ ~ ~~ 
Yazan: M 
Hennı n 

bunları bulmak olmuştur. Bu sahada 
temayüz eden kadınlardan biri 
Italyalı Sirıyorina Domioica Ma
talonidir. Etrüsklere ait olan bir 
sahada yaptığı hafriyat netice
s nde onların bir çok eşyasına Nakili : 1. Galip B 
bulan Mis Dominica, Italya mü-

l ıııı I 
11111111 HUJ'fil Hanım 

zelerini zenginleştirmiş ve bun- Kişe hergün saat 13 ten itibaren açıktır 
)ara dair haiz olduğumuz t.rihi Alcı yıışına kadar olan c;ocuklar 
mah1mah artırmıflır. ri~ıtroya kabul o~~::__ --------

~t'hznde haşı ş EH z AD E B ş 1 N DA 

ferah ~ınem·da bu akşam btiyiık müıa "TOR K,, SalOilUnda 
mcre 5 ma\ mun 7 köpek 3 at 43 artıst 

70 numara 5 ~aatlik muazzam varyeteler ( MILU ORTA OYUNU) 
3 üncü kat localar ~50 .kur~ı. yer bulmak AyrJca fncesaz: 
istcrseni7. biletlerin zı gunduzdcn alınız. Keınani Memduh bey 

Katli Düpera 

Bundan birkaç gün evci Fran
sada Düpera isminde biri beş 

lira için halasını öldürmüıtür. 
Cinayetin tarzı icrası son derece 
vahfiyanedir. 

Düpera uzun müddet bir kö
mürcü yananda çalıştıktan sonra 
oradan çıkmıf, aldığı birkaç pa
rayı meyhanelerde sarfetmiş. 

Biraz paralı olan bir halası var
mış. Ona müracaat etmiş. Hala
sı esasen yeğeninin sarhoşluğun

dan bıktığı cihetle ona çıkışmış 
Düpera çocuklarına hediye al
mak için para 'stemiş, halası onu 

kovmağa kalkınca masanın ii:ze
rinde duran bıçağı kaparak ka
dıncağm vurmuş. 

Bu ıekilde dayak yiyecek olan
lar, umumiyetle hırııılar, bilhas• 
sa otomobil hırsızlarıdır. 

Bunların sırtları açılacak ve 
kırbaçlar sırtlarına indirilecektir. 

Nevyorkta da hakimler heyeti 
geçen hafta teırii heyete bir 
muhtıra göndererek dayağın ka
bulünü istemişlerdir. 

Bunlann muhtırasında ıu söı
ler nrdır: 

"Hırsızlar ve onlara mümasil 
suçlular, herkes karşıaında da
yak yiyeceklerine kani olurJaru 
bir kabahat ve suç işlemeden 
evci iki kere düşünmeğe mecbur 
olurlar.,, 

Hakimler ve hukukçular daya
ğa dönmeği istedikleri halde is
lah cemiyetleri buna muhalefet 
etmektedirler. Onlara göre "da
yak, çok geri bir nsuldüc. Ona 
dönmek, esaret devrine dönmek
ten farks zdır. , 

Üsküdcr Hale siremuında 
(Annn l\orenin) mumc li Grct:ı Gar· 

uo, Jon J lberl 1 Ier r;un gunduz 3 te 
gece 9 da Cum:: gun erı 2 de 4 te e· 
cc 9 dn, Gelecek p rgr:ım Kalp l lı s zı 
Rnmon Nm ro. 

lıpanya, Romanya gibi hüku· 
tnetler fındıklarımız l-akkında 
harici tıcaret ofisinden malumat 
İatemiıler, bunun için 60 sirküler 
raaderilmiıtir. 

telefon ı s.~9::.,.._ ___ _.:-:---:--------
.------- 2 büyük fılmin 3 son günü ______ ._ 

Aşk ölmez: Bill''e Dove 

Kadın yere düşer düşmez Dü
pera üzerine çullanara~ her ta-

rafını delik deşik etmiş; o::ıdan 
sonra evi araşhrmışs:ı da beş li
radan fazla para bulamamış, son
r~ d~şarı fırJıyarak bir kahveye 
gıtmıt. ~ahvede Jikayıt bir ta-

vırla bir iki parti is~ambil oy
nadıktan sonra kendi evine dön
mü,. Katil öksüz ve yetim oldu
ğu iç.in halası tarafından büyü
tülmüştü. Tutulduğu zaman cilr· 
münü evvela inkara kalkmıı ıse 
de mendilinde \ e elbisesinde 
görülen bazı lekeler üzerine ci
nayetini ikrara mecbur kaim tı 

Bertin ticaret r=:~messiıımiz de 
fındık fiaUarının l ükselmekte 
olduiunu bildirmif ti~ 

ve 

Cici Markiz: Colleen Moore 
M A J 1 K ainemasıada 

ıı r. 
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Meşhut 
- Monpassant'dan Kurgut -

Küçük markiz Remedon top gibi içe- dan benim hakkımdaki deminki fikrini 
ri girdi, ,.e gözlerinden ya gelinceJ e değiştirdiğini anladım. Bu hususta 
kadar güldükten sonra biraz cv"el kıs· beni çok cesur buluyordu ''e beni bun· 
kalıç \•e ahmak kocasını aldnttığmı ha· dan dolayı tebrik etmek i~in etini u· 
lJer verdi. zatmak istediğini hissettim. 

Irfiçlik baron Grangeri knnapesine Madam, dedi. sekiz gün içinde i~ini-
UDnmış kitap okurken deminden beri 2" yapacağım. Muvaffakiyet dilerim. 
kendi kendine gülen Annet'e taaccüple Hakkınızı işiniz olduktan sonra öde-
bakıyordu. rsiniz. Şimdi bu fotoğraf, kocanızın met 

Nihayet sordu: resinin midir? 
- Gene ne yaptın? - Evet mösyö. 
- Sorma azizim, sorma. Bu cok tu- - Güzel bir kadın. 

haf iştir. Düsün bakalım, ı,urtuidum ! "Uç gün sonra evime büyük, esmer, 
klP:tuldum ! çok güzel, mütevazı tavırlı bir kız gel-

- Ne demek i tiyorsun ? eli. Sağlam ayakkabı olmadığı yek na-
- Kurtuldum! zarda belli oluyordu. 
- Neden? Benimle çok çabuk ahbap oldu. Ona 
- Kocamdan, azizim, koc:> mdan kuı· "matmazel,. diyordum. Bunun üzerine 

taldum. Şimdi serbes tim, serbes t! anla- (Deni kısaca Roz, diye ~ağtl"ın) dedi. 

TicB.ret odasında 
Kazrın9 komrsyonurun reporu 

tetk ı k olundu 
Kazanç vergiıinde ya-

pılacak tadilatı tesbit 
eden oda kazanç komisyonu 
dUn son içtiınaını yapmış ve ha
zırladığı raporu tetkik etmiştir. 

Raporda, vergide esaslı deği
şiklik yapılması istenmekte ve 
dört beygirden daha az motörlll 
sanayi müesseselerinden beyan
name alınmaması istenmektedir. 

Bundan maada sanayi erba· 
bının ayın 15 inde verdikleri 
beyanname yerine karne usulli 
yapılması talep edilmekte ve 
aynca aylık Ucretle çalıtan müs· 
tabdeminin maaşlarındaki ilk yüz 
liradan kazanç kesilmemesi zik· 
redilmelctedir. 

Cemıyetlerde --Hil:iliahmer 
dm mı? Konuşmağa başladık. 

- Serbestim demekle neyi kn::ıted i· - Roz buraya neye geldiğinin bili· Tramvaylarda b ılet üıtü artın 
yorsun? yor musunuz? on paraları iıteyor 

- Neyi mi! boşanmayı. - Şüphesiz madm. Hililiahmer cemiyeti Eminönü 
- Yoksa boşandın mı? - Öyle ise çok iyi. Bu sizce can sı- şubesinin seneJik kongresi dün 
- Hayır, daha boşanmadım, ahmak kıntısı olmıyacak. lıtanbul merkezi reisi Ali paşa· 

ısrar ediyor. Üç saatte boşanılır mı? - Ah! madam. Bu yapacağım bo- I 
nan riyasetinde toplanmıştır. ç· Fakat ispatıarım rnr, i patlarım. Deni şattırma işi sekizincidir. Artık alıştım. 

aldattığına dair. Bir cürmü mc 'but. - Çok mükemmel, öyle ise muvaf- timada Tevfik B. tarafından 
Dtişün ki cürmü me~'hut halinde )aka- fnk olmanız uzun süı'miyecek. =dare heyeti ve hesap raporları 
Jadım. - Jyi amma, bu mösyönün mizacına okunmuş, cemiyete bir senede 

- Haydi anlat ! Demek seni alclntı tabidir. Eğer beş dakika onunla baş ba 15308 lira temin ettiği anlatıl-
yordu ha? şa kalırsam size bu hu usta kafi bir mııtır. ~zadan müessesah diniye 

- Evet. Yok canım, hayır. Biliyorum cevap nrebilirim. mtıdiirU Esat B. bu rakamın 

Qarici haberler 1 
Fransa 1 ükumetl 

Bahriye bu .q" ı ı r.ı ktbnr tıyor 
Paris, 7 (A.A.) - Meb'usan meclis i 

koridorlannda temin olunduğuna göre 
hükumetin bu sene meclise tevdi ettiği 

bahriye bütçesi husu~t bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. Bu bütçeye, Al· 
man kruvazörlerinden daha büyük ,.c 
daha mtikemme1 miiteaddit zırhlı kru
\'azörler inşası için tahsisat l.onacağı 

söylenmektedir. 
Bu seneki bahri programın birinci 

kısmına daha küçük 2 krm·nzör ile 2 
tahtelbahir \e tahdide tabi olmıyan sı 
nıflara mensup birkaç gemi inşası da
hil bulunmaktadır. Mecliste yapılacak 
müzakere inşa edilecek zırhlı kruva
zörün bilhassa istiap hacmi etrafında 
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1-a·c 

mı~ttr. 

Yunanlılar, Bulgarlar 

Arelarandakı ihtııet iqın hake
me mi mürecaat edecek ler? 
Atina, 7 (A. A.) - Yunan hükümc

tinin, İngiliz sefiri tarafından "aki O· 

lan teşebbüse vereceği cevapta, Bulga· 
ristan ile Yunanistan arasında hi\liı 
muallak bulunan bütün meselelerin ha· 
keme müracaat suretile halli teklifini 
esas olarak kabul edeceği zannolun· 
maktadır. Yunan • Bulgar hududunda 
9on günlerde ~ıkan hadiseler hakkında 
tahkikat yapmağa meınur Yunan \'e 
Bulgar askeri heyetleri Yunanistanda 
kar ılaşacaklar ve tah~ikatn başlıya

caklardır. 

Radvo; 
Bu akıam lstanbulda 

Saaı çekizdcn ona kadar alanırkı 
ıuıl 

Sinemalar : 

Alkazar - Orman hayduılan 
A'emdar - Taçlı canı\ ar 
Artiatik - isyan 
Aan okak mcleıi 
Beşiktaı H lal - Bcvaz golıtlu 
Etunl - Y e~il hayal 
Elhemra - Doktorun sırrı 

Ekler - Yunan operet trupu 
Frantı% - Samarci operet trupu 
Glorya - Bcdavacıla r $&hı 
Hale Uıküdar) Anne Karenin 
Kemal B. - Korsan şövalye 
Majlk - Aşk ölmeı fakat ispatlarım va r? - Onu her zaman göreceksiniz. Fa- küçiik bir ıuhe için mühim ve 

- Bunu nasıl )! nptm? kat ewelden haber vereyim ki mösyö şayanı iftihar olduğunu ıöylemİf Melek - Şekerim 
- Nasıl mı yaptım? .. Ah! Zalinınne. güzel değildir. . . Opera - HatfüstiH r;uneti altında 

Hint mfr~lümanları 

ğ.1 B diğer şubelere nümunei ımtısaı Yuvarlak mE:ıa kerarlırına ~k zalimane. Anlatayım. Oç n}danl1e- - Bu haizi ehemmiyet de ı • en Siireyya Kadıköy-Çünkü se'iiyorum 
ri hl~ çekilmez bir h ıe gelmi ti. kn- nice çirkinleri de ayırdım. Fakat siz· olmasını temenni etmiJtir. kabul etmiyorlar Şık _Aşk azameti 
ba, vahşi, zalim bir ndnm olmu tu: den bir şey soracağım madam: Acaba Bundan sonra Tevfik B. şaya· Yeni Delhi, 7 (A. A.) - Hint müs·ı~..-;;;;;;;;;;;;-...;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;-.-iiiiiii ... _.iiiiiiiiiiiiii--. 
Kendi kendime: "Hu bö~ le devam ede· hangi kokuyu sever. nı dikkat bir teklifte bulunmuş Jümanları ittihadı konferansının husu· ı .. :ı 
mez, ayrıJmamız J,1zım,, dedim. Tabii - E'et, çok iyi sordunuz. "ver· ye tramvaylarda artan 10 para- si komitesi kabul ettiği bir karar sure· ''· M. V. Satın AltT.a Komı•· 
hu iş kolny değildi . Bir sebep lazımdı. ven,,i. lar yerine Hillliahmer pulu ve- tinde, Yuvarlak Masa konferan~nın yonu ilAnlerı 
Sebep aradım. Kocamın beni dö\·mesi j. - Ne iyi, ben de ayni kokuyu seve- rilmesini istemittir. son ceJsesinde M. Mac Donald tal"afın· Jzmit civarında yapılacak iki bina 
Pil bir~ok şc}e ba rn rdum. O hiç o ta- rim. Fnkt ipekli gömlek te giyer mi! • dan vaki olan beyanatı tasvip etmemiş kapalı zarfla münakuaya konulmu§" 

ıll ba Bu talep merkezi umumıye d H' d. ta . -raflı olmadı. Benimle aksi gidi;) ordu. - Hayır cocuğum, dante 1 ( P- • • • • 'e bu konferans tarafın an ın 1~ n tur. )halesi 11-2-931 ~arpmba günu 
Sokağa çıkmak i terem bırakmıyor, e' tist)ten giyer. bıldırılmek Uzerc kabul -edflmIJ, te~ilfıtı esasiyesi hakkında hazırlanan saat 15 te lzmit askeri satın alma ko-
de kalmak ıstediğim zamanlar zorla cı - Güzel. 1'am bir kadınmış. ipek yeni i~a~e hey.eti intiba~ı ~a~ı- planı kabule muvafakat eylememiştir. miısyonunda yapılacaktır. '.l'aliplerin 
karmak istiyordu. Ha;) atımı ga)ri kabi- gömlekler şimdi herkesin giydiği şey. larak ıçtımaa nıhayet verılmıştır. Komite, Hindistana verilecek kanunu sartname.>i görmek üzeı-e Fındıklıda 
ll tahammül bir hale sokuyordu. Fakat - Hakikaten dediğiniz doğru. • d tat kl~ esasinin tanzimi esasında müslümanla- h~yetimize ve şartname almak ve tek· 

Aff d . . d 'r 'f ·e ba~ ogum ve ·"'a ın as ı an 111 • k b 1 tt' b'l ek . . doğrusunu söylememi iı.tersen beni hic - e ersınız ma am. azı e) :. üt h nn noktaı naunnı a u e ıre ı m liflerini ,·ermek üzere temınatlanle 
bir vakit dövmezdi. lıyorum. ı~ı::~~ ! için ittihaz edilecek hareket tarzı .. hak· mezkur komis)ona müracaatleri. 

l\lerak bu ) a, bir metresi olup olma· "işine başlıyordu. Sanki böyle işleri ! H •• . N •t kında müzakentta bulunmak uzere 
iığmt an1amağa kail ştım. Hakikaten bütün hayatınca yapmıştı. . . . USeylD aŞl husust bir i~tima yapmağa karar ver- Ordu ihtiyacı* ı;i: 29 kalem güver· 
'il' metre i Yarmı . Fa at beraber ;) a· ' 'Bir saat geçmeden kocam ıçen gır- Türbe, eski Hilaliahmer binası miştir. cin malzeme i ayrı ayrı şartnamelerle 
kalamak mümkün d ildi. Çünkü ;)n· di. Roz ona bakmadı bile. Fakat? onu No. 10 Tel. Istanbul: 2622 Jıpon kıdınlerı ve intihap hakkı aleni münaka~ya konmuştur. !halesi 
ıuna gitmek için bin b'r tedbir alı) or- baştan aşağı süzdü. Zaten girer gırml'7. _ _ Toko, 7° (A. A.) - 1ndopıuıifik A· 16-2-931 pazartesi günü saat 13,30 
•u. Haydi ııe .)aptım biJ Jıaka),m ? Rozun sürdüğü koku burnuna damla- derseniz hana lütfen evvelden haber jansının verdiği bir habere göre, hük(ı da Fındıklıda heyetimizde yapılacak· 

- Ne bileyim. mıştı. verın11ff met muhtariyeti haiz meclislere aza tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
Derhal bana sordu: • k B ı d k ı · · h ti · - Ne kadar dil ıin en para etmez, . . ''- Evet. Çok dogru ızım. ak, Ş· secmek hususunda kadnılara a er ·e •· mukabilinde şartnamesını eye mız-

Jnılamazsın. Bu ı\rzm bir fotoğra fın ı ::- Bu ~ızın b~rada ışı .. ne? te ... Perşembe olsa nasıl olur. le; gibi intihap hakkı '·erilmesi hakkın· den almaları ''e nümuneleri heyetimi:ı 
lıaaa bulması için kardeşime yakardı . - ~enım yenı fam do şambr,, ım. ·•- Peki perşembe olsun. O zamana da meclise bir kanun layihası tevdi et- de görmeleri ve ihale saatinden evel 

K . . · ··- Nereden buldun. d · · · A l' · ·ıır ecl'ıse k·• t · ti "1 ha r bulunma1an - ocnnm .metre ının mı ? . . kadar ben i~i idare e enm. mıştır. yan mec ll!n, mı ı m n· emına aı ı e zı · 
- E\·et. Potoğrafı kızdan alabilmesi .. "- Dırç~k sedn~ ıle onu bana baron "- ""üphesiz başaracaksını1_ dınlann da aza intihap edebilmesi hak- * * * 

do Grangen ver 1• -.ı • 1· 'h dd t · ti o d 'hf • · yerli malı .(()()()() ~n kıza yediden gece yansına kadar " .. 1 kı .. _ E , t .. h siz madam. Mösyö- kındakı ayı ayı re e mış r. r u ı ıyacı ıçın . 
b,_ v • • • • - Guze ı. "'' e ' şup e _ I . . dü - ? metre glaflık bez kapalı zarfla mtina· 

u eglcntı ıle ) emek yam on he~ hra "-Güzel mi buluyorsunuz? nün ateşini vadetmiş oldugum zamana ngıhz ıuyor mu 
1 

. 2.ö'lt 
)'a otu d y · t• · r ld ' - · d (A A) A, t 1 ada kasaya konmu!lltur. halesı 18 ,.,., 

rf ut. ;. nfnıdsnnlıd uçd ıbr?l)d~ ge ı .. _ Evet. bir fam dö şambr için fena kadar söndürmiyecegım. . 11n r~, 7 . . d. t -b h 'usbra Y rarşamba günü s saat U te Fındıldıdıt 
amma o o rn ı a e c c e ı ı. d v• ı "- S t beşt olsun. olmaz mı Roz? hüküm suren ıktısa u ran u mem· ':: . . r 1 iıt 

- Bana öyle geliyor ki bu re im Ö}· e~~Sevindim. ){rzın, gözünü ıstrdığı. Ç ı:. . edam fakat nerede., leketin parası üzerinde fena bir tesir h~ye~ı~ızde ly~pıla~aktı~ b'l!~ ıp ::rt· 
le kolay kola)· alınamazdı. h' tt' - 0 ıyı ma d' · vapmağa başlamıştır. Bugünkü halde, yırmı uruş u pu mu a 1 ın e 1' 

.. . . . nı ısse ım. "- Haaa .. Odam a.. · . . . . . , t 1 . li namesini almak n nümunesini görme 
- Kız çok guzcldı. Onun ıçın Jakm A . k"" Roz bana. ''.Madam de N'h t . ne ,·aptıg-ımı anla 100 ıngıh7. hrasıle 130 a·rns ura ) a • h .. .. tl ihal• . . . ym a :)'Om, · ı aye azızem, J • • k d' üzere er gun muracaa arı ve 

da hoşuna gı!m1 edı değil. Boy~, hosu di, bu beş günden fazla sürmiyecek. dın mı? Babamı, annemi, amcamı mah· rast a . ıılme te ır. . saatinden evnl teminatlarile birlikti 
daha her şevı ıakında da malumat a l- .. k" .. .. .. ld t •k kol av ola· k . . . a. kocam 1 · Afyon k omıayonu . · ı-. Çun u mosyoyu e c e m" 'J ' eme reısını ve sonı-. ın nr ar- teklifnamelerini heyetımıze verme '"' 
dnn. .. .. .. . . . cak. . kadaşını çağırdım. Ne göstereceğimi Ce ..• • :-e, 7 A. A.? - Afyc.n mesele· ri. 

- Botun bu soy1edıl lerınden bır "Aaaa! Onu tecrübe ettiniz mı"! söylemedim. Onları ayaklannın uçları- sini tetldk eden istışari komısyon me· • * * 
PY anlamadım. - Ha vır daaam; şöyle bir bakışta na bastırarak odamın kapısına kadar saisine nihayet \'ermiştir. \ ' an A~kert Hastanesinin sekiz a1 

7,_l!iraz ~ahret. Bütü~ bu i tedikl~- anladım: Yanımdan geçerken beni ku· götürdüm. Saat beşe, tam saat be.'e ka· Jki banker tevkif edildi lık etkmeği kapalı zarfla mün•· 
rlmı .0~rend,ıkten ~on.ra ~ır ad~~ın evı- caklamak istedi. dar bir şahit fazla olması ve vak'ayı Paris, 7 (A. A.) _ Fransanm orta kasaya konmuştur. İhalesi 23'2'931 P•· 
ne gıttım. 1 a:".ı ~ylıyeyım. Bır ~ . ada: "-Size bir şey demedi mi? . . . . da göstermek için kapıcıyı da yanıma kısmında 150 den fazla şubesi bulunan zartesi günü saat 13 te Yanda ukttf 
mının. Sen .bılıı:-:ın· - H~r ~en ışlen - Hayır madam; yalnız sesımı ışıt· aldım. Sonra, ve sonra tam saat beşi bir bankanın 2 direktörü tevkif edil· satın alma komisyonunda yapılaeaktıt· 
yapa~ -:--.. hır mu t~hdemın ı darehan.~- mek için ismimi sordu. . . . . . vurduğu zaman. kapıyı ardına kadar miştir. Bu bankanın 500 bin frank a- Taliplerin evsafını Fındıklıda heyeıi' 
si mUdürune ... - N~~ıayet anladın m~ · ., . ·~-Çok i~i •. ~o~, haydi gıdınız de ışı· adım. Ah! ah! vaziyet t~.mamdı. Ta·ı ıacağı ve 20 milyon frank borcu var- mizde okumaları ve ihale saattdnen " 

- Evet. Şo) le boyle. Ona ne dedın · nızı çabuk bıtırınız. marn, azizem, ba ını, Omel ın başını ar d \el teminatlarile tekliflerini vermek 6-
- Ona Klari - :Met re in ismi -in - Siz hiç merak etmeyiniz. Sizin ar· kaya ~evirmişti. Rezil, ahmak. Gülüyor ır. zere ve şartname almak için de Vand' 

r~mini gö tererek : "Mösyö bu Jnza zu ettiğiniz zamana kadar arzusuna gülüyordum. Bu hal kar::1sında kızan ı KÜÇÜK HABERLER ı mezktir komisyonıt müracaatları. 
benziyen bir fam dö şambra ihtiyacım muHtfakat etmiyeceğim. babam onu dövmek istiyordu. Çok iyi . . * "' sı: 

•ar. Güzel. zarif, narin ve temiz olmalı. Sekiz günden beri, kocam sokağa çık· bir hizmetkar olan kapıcı. kocamın as- HAYVAN BORSASI - Hayvan Tophanede levazım eşya Ye teçhiı'i 
Bu bana on bin franga mal olsa, ra:r. ı- mıyordu ve ikindi vakitleri evde daima kısının düğmelerini iliklemeğe uğraşı· borsasnnn belediyeye devri meselesi ambarı icin iki bin kilo toz naftall• 
7Jlll. Zaten üç nydnn fazla buna ihti· onun arkasından dolaşıyordu. lşini ko· yordu. Bu oyunu ne iyi oynamıştım. şurayı . devletçe tetkik edilr.:ektedir. pazarlığa konmuştur. ]halesi t~ 
,-acım oJmıyncnk. Dedim. layla trrmak için artık benim sokağa Hoz'a geJince. vaziyetine diyecek Borsa belediyeye de,·redilirsc yeni pa7.artesi günü Mat 14 te Fndıkhd• Jal' 

Adam bu sözüme çol, hayret etti 'e çıkıp sıkmamama karışmıyordu. Ben de yoktu. Ağlıyordu. çok ağlıyordu. Am· ba~tan ıslah edilecektir. yetimizde yapılacaktır. Taliplerin şar': 
sordu. onları evde rahat bırakmak için bütün ma cok iyi kızdır, sonra da lüzumu O· BERBERLERi TEFTiŞ - Bele· namesini görmek üzere her gün ve ib~ 

"Peki, ahlakı?., ccrnp Yerme·e ceı-;a- günlimü sokakta gedriyordum. hırsa onu unutmam. diye memurları evelki gün berber diik· Je saatinden evel teminatlarile heY'"' 
ret edemedim. Yalnız ha ım)a menfi bir "Dokuzuncu günü Roz beni giydirir· "işte bunları sana anlatmak için l<f'tnlarını teftiş etmişler n kalfaların mi:ıdt h~zı r bulunmaları. __ 
işaret )aptım. Daha ~ok hayrete düş· ken mahçup bir tavırla bana: hemen geldim. Hep i hu kadar. Şimdi sıhhat cü:ıdanlan ile dükl,anlardaki . ri• 
tü. Fena bir zanna kapı ldığımı anlı ) a- ••- t :>iniz yoluna girdi madam ... de· serbestim. Yaşasın boşanmak! tenı izliğe itina muayenesi yapılmıştır. mışttr. Belediye bu gıbi simitçılt it 
rak kendimi lmyl ettim, bağırdım: "Ah di. Hafif bir heyecan ge~irdim ve keke· Salonun ortasında dansetıneğe ko- Bu teftiş netictsindc 7 lıerber 'e kal- ce:ıalandmlmasını şubelere bildirJll 
mösyö! ... Beni aldatan kocam i in isti- liyerek: yulduğu 7.aman deminden beri düşü- fa cezalandırılmıştır. tir. re" 
yorum. '\'e istıyorum ki beni evimde de "- Çok iyi öyleyse" dedim. nen küçük baron, markizin on sözleri· * SÖZ DINLEMIYE. · RtMlTÇt BiR SERGi - Alman 1111 B ddt 
aldatsın, anlıyor m- unnz, yııka1amak _ Çok iyi gitti, madam. Beni epey ne kızdı ve ona öylendi: LER - Simitlere altmış para narh kon lft\' §ehr'nde relecek .:ı.y bir aıe~ 
iıin !,, sıkıştırıyor, amma, fakat ben kendimi - Niçin bunu görmeğe beni de da· duğu halde hftl:l sokak ortalarında si· gıdaiye seıgisi açılacaktır. Se 

Adam ~ülmeğe lıa~ladı \e bakışın· bırakmıyorum. Ne zaman için arzu e· Yet etmedin. mitlerin yüz paraya satıldıiı anlaşıl· hükümetimiz de da,·et edilmf~ttr. 



----~~~~!!!!"'!!!!!~~"'!"!'!!""'--------------!'!!!!!~~~~~~~~~~~~ 7 - VAKiT 9 ŞUBAT 1931 ~ 

feza Oe ~o!oril~~}.c~~~.~ı!.~i~ "~ı~!.~"h·~~~ı~!~ç!~rnf Seyrisefain Emniyet sandığı 
met tarafından ima] ettirilen DıstofalJın hayvan l A J. • 
sahiplerine ecza depolarına ve eczanelere ucuz Merkez l('llntası. Galata l\öpril başı em BH m ıizayedeoı· 
olarak satıİmaktadır. On koyun için beher ku- R. 2362 Şube acanıı~ı .. irkccide ~ 
t usu 75 kuruştur. Selimiyede Yfiksek Baytar Mühürdar zadehan ı lst 2740 Kafi karar ilanı 
mektebinde Distofaljin imalathanesine müraca-
at edilmesi. Pire- isten~eri'e ~ustası Müzayede ikraz MerhunatJn cins ve nevile 

--- bedeli No. mevki ve müştemilatı 

I t ı ,, ,, ki • (ı1n~~rı1J Vaşpuubruat 10~ı1Jl1soadata 
S U 

Ôumru erı U ftu U tJU 855 2317 Kartalda Nefsikasaba kariyesinde Üsküdar 

6 Galata rıhtımından kalkarak caddesinde harita 1 mevkiinde ve 1 nu-

iımi 

eorçlunua 

b mu
,, du'' rlu'' gv u'' nden.• çarşamba sabahı lzmire maralı otuz arşın arsa fizerinde kirgir bir 

aş perıembe sabahı Pireye katta yeni bir dllkkanın tamamı. Ethem Ef. 
cumartesi sabahı Iskende- 1195 3239 Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde 

Gümrükler için 23-2·931 tarihinde münakasayı aleniye suretite Mis sokağında eski, 2 mükerrer ve yeni, 
otomatik hassas terazi alınacağından taliplerin bu baptaki şera- riyeye varacaktır: lskenderiye· 34 numaralı yüz yirmi ar~ın arsa üzerinde 
ite ittilci husuliJe b eraber yevmi mezkiirda saat on dörtte evrakı den pazartesi lS te kalkacak ahıap üç katta biri küçük olmak üzere 
}Azimeyi müstashiben baş müdürlükteki komisyona müracaatları. çarıamba Pireye de uğrıyarak on oda, bir sofa, bir mutfak, bir taşlık, 

- -- perşembe lstanbula ge!ecektir. bir hamam, bir sarmç, bir kuyu ve iki 

GA YRl MENKUL MALLARIN lfı< V A K J T ll!!] yüz on dokuz: artın bahçeyi havi bir ha· 
· AÇIK ARTTIRMA 1LANI n,uuııt s~nn ~ustası nenin tamamı. Nimet, Mesrure ve Mebrure 

l~tanbul düncü i cra memurluğun· Küçük ilanları Tabenak ve Ümit Hanımlarla Celllettin 
dtın . 1 . ( M E R S l N) vapuru 1 O H B I 

• 
. ve arun ey er. 

Açık arttırma ile para) a çewilecck • Her ıUn norolanu• ~ Şubat Snlı 17 de Sirkeci 1335 3884 Emarginda Boyacıköy caddesinde eski, 2 
ıayrimenkulün ne oJduğu : Muhterik/ : • .. 0 cı • u Tarife .. • • • ••• • den Gelibolu, Çanakkale, Kil· numarala yüz sekıen üç arşın arsa üzerinde 
hane arsnnın msıf hic;sesi. : 1 Def alık t ura' SO : çükkuyu, Edremit, Burhaniye, klrgir iki katta üç oda, bir sofa, bir top• 

Gayri menkulün bul unduğ~ me\'ki : 2 .. • $0 : Ayvalığa kalkacak ve dönüş· rak a\'"lu bir lcoridor altında natamam ara· 
:mahallesi, sokağı, numarası : J_i'.umk~p~ : S 6$ : te Altınolugw a da uğraya- balık, on üç bin yedi yüz bir arıın bah· 
Saraç l shak l\f. ve Cami S. atık on ıkı : 4 • • ,.,.11 : h cedit on altı numara. 

1 

: ,. • ~., • caktır. çeyi avi ahşap kısmının bazı kaplamalan 

Takdir olunan kıJ met : Mezkur nı- : ihtivaç kalmayın· : noksan yeni bir hanenin tamamı. Jımail Ha,.. 

•ıf hissenin kıymet i iiç yiiz yirmi iiç Ji : ~ava ka!111.r ( azamr. 100 : rettba B. 
ra otuz yedi ku ruştur. : O defa) ıldn edil- : 

1
.. y l J • ** 1111 665 3911 Beylerbeyinde eski, Şemıibey ve yeni, 

Artırmanın vapılacağı yer. gün, sa· : mek üzere ma.htu : 1 e <encı \Al}U ULAHI ikinci yeni sokakta eski, 8 milkerrer ve 
at: fstanbul dBrdüncü icra clniresin· ! Abonelerimizin her üç aylıtı için • yeni, 11 r.umaralı yüz otuz beı arşın arsa 
den 2 • 3 • 931 K. • 13 ila l:i,30 kadar. : bir defası meccanen. : H S Knradeniı postası l J klrgir iki buçuk 'katta on oda, biri küçilk . . :.:. amsun vapuru ı k .. f b' k ık 1 - 1:. bu gayri menkulün artırma 1 • t ntırı geçen ll~nların fazla mırı : :: Şubat o ma uzere üç so a, ır ömür n ' bir 
şartnamesi 16. 2. 931 tarihinden itiba· : lçla 5 er ı.:urus ıammoluour • f: gusulhane, bir kuyu, bir küçük antre, bir •••••••••• ••••••••••••••• : : ÇARŞAMBA 
ren 929 - 139 numara ile lstanhul clöı·· Beyoğlu Halk fırkan merkezi n balkon Ye kırk arşm arsa üzerinde bir 
düncü icra dairesinin muanen numa· d f.f aünü akıamı 18 de Sirkeci matbah Ye bin dört yüz yirmi beş arım 
rasında herkeı::in görebilmesi için açık· yanın a- 24 ~o. lu apammanda su ; b h b h f 

1 
rlcktrık ha' agazını ha' i bir daire kir r.; rıhtımından hareketle (Zonıul- a çeyi avi da ili ve harici bazı sıvaları 

tır. lJanda yazılı olanlardan az a ma- : d noksan bir hanenin tamamı. Sadberk ve Hacer 
JQmat al mak istiyenler. i!';btı sartname- lıkur. Kapıcıya murac:ınt {6) !İ ak, lnebolu, Samıun, 
ye ve 929 • 139 dos)n numarasile me S - ---- h.· Ordu, Gireıun, Trabzon, 

atış memuru istiyoruz - ı · · • muriyetimize mür:ıcaat etmelidir. şınzı ii Sürmene Ye Rize ) iıkelelerine 
olmadığı 7.amanlarda yapacaıı-ın ı z satı •a ı. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda 0 ~ :: azimet Y• aydet edecektir. gore nyd:ı 90 liradan fazla ka1an:ıbilir- ~ 
ya1ılı kıymetin ) üzde yedisi tem'inat' iniz, 9. I 2 arasında ınüracaaL (8) ii Bu kere idaremizce satın 
gôsteriJecektir. 1 J ı ı ı ·ındc ~:: a lınmış olan Fransız Pake •tan >U ui>rdüncü v:ıkıfhıııı iç 

3 - Hnldarı tapu sicillile sabit ol· ı 'n'ıon L"ol • k · p 
L, ,... • umpanyasının sen osta 

nuyan ipotekli alncakhlarla diğcl' altı· f' , 1 , , , ! 
.. kadarı arın , e irtifak hakkı . ahipleri- r , , n . 1ı111m B ~apurıarın_d~n . . s~~ _ıo~ıu~ 

hln bu hnklnrını ' e h usilc faiz ' c / stnnbul rlördiinl':ii icıTı dair . H luks ve bırıocı, ıkıncı, uçuncü 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan den: esın· ıı sınıf kamaraları ve müteaddit 
tarihinden itibaren l irmi gün içinde Kumkapı S:ıraç tsh k h il ind" salonları havi 

evrakı müsbitelcrile birlikte memuriye· Cami sokağında atik o: ik~:e:it e:nns~a-ılıe" .. c (lıf.'::E R z URUM 
timiıe bildirmeleri icap eder. Ak~i hal- tı numaralı muhtelif hane a . ·ıı·ı b't l rsasrnı 
de hakl:ın tap~ ~·cı ı e sn 1 o r.ıı) un· sıf hi .se:.ine sahip ulmak dola), 
Jar satış bcdelınm payJaşmasında ha· ali'ıkadar olup ikametgahlan meçhul H Vapuru Karadeniz hattına 
riç knhrlar. bulunan Seher ,.e Saadet Hanımlnrla p. ifk seferini 25 şubat 931 

4 - Gfü;terilcn günde artırma~ a i~ti- Ahmet Nuri Efendiye: ·= . k 1 çar•arnba günü icra eyliye· 
rak edenler artırma '":trtnamesıni o u Hissedar olduğunuz balada ad · " resı cektir. 
nıuş ve ltizumlu maliimatı almış bun· yazı lı muhtcrik hane arsasının n f 

· 'b ıs 1 Tafsı'lit için Sirkeclde Yel· 
lan tamamen kabul etmiş ad ve ıtı ar di«crine sahip Hacer Hanımın Ah t 

b me d kt. ' 
olunurlar. üstünde hıral.ılan gayri· Şükrii Efendiye olan borcundan dolayı fi kenci hının a aın acentasına 
menkulün bedeli zamanında \'erilnez e tı numaralı muhterik hane arsasının nı. ğ mUracaut. Tel. 111tanbul: 1.StS 
gayr i menkul ikinci bir artırma ile s.~· fına üc yüz yirmi üç lira 37 kuruş kıv· •ı-... ı ;maı -
hlır ve bedel farkı mahrum Jmlrnan ~uz met takdir edilmiştil'. Dirind artt;r. f sta n buJ l·ica ret ınÜ • 
de beş faiz ,·e di-er zararlar ayrıca mada müşteri zuhur etmedi. İki m t 

Memnune Hanımlar 
650 17672 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde Ha· 

litbey elyevm Bayır sokağında eski, 2 mli
kerrer Ye yeni, 36, 36-1 numaralı yüz alt· 

mıt sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki 

katta ve iki kısımdan ibaret alh oda, iki 
sofa, bir matbah, bir tulumbalı kuyu ve 

otuz arım üzerinde bir matbah ve beş dö
n'Um iki yüz iki artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hatice H. 

430 18295 Davutkaıada Davutpaşa mahallesinde Tar
hane mektebi sokağında eski, 7-7 ve yeni 
7, 7-1 numaraJı iki yüz yirmi altı artın ar· 
sa üzerinde kirgir bir katta ahırı ve iki 
yüz yedi arşın üzerinde samanlık ve ara-
balık, sekiz yüz kırk yedi arım bahçeyi 
havi ahır ve arabahğın tamamı. Hüseyin Klmil B. 

1500 18548 Galatada Y enicami mahallesinde Ayazma 
ve çqme sokağında eıki, 8, 1 O, 8 mükerrer 
13 ve yeni, 10, 12, 13 numarala yüz elli 
arııad~n ibaret dört yü:: hisse itibarile ilç 
yüz ellı dokuz tam ve üç sehiminin yedi 
hisse itibari! beş hissesi münhedim hane 

anasıdır. Mazalto Y odo, Simoel y oc:le 
hükem hacet kalmalı. ızın memuri)cti· 1931 tarihinde saat 13 ten on beş ::. dürlüğünden : 
mizce al ıcrdan tnh~il olunur. Be nu· çuğa ı,adar ikinci arttırması yapılacak 4 şubat 1931 çarşamba günü yapılan 375 
:maralı fıkradaki şart tahakkuk etmek tır. Ve en ziyade arttıranrn üzerinde Istanbul mep·a \'e kabzimal e!flnafı te
kaydite üc defa b:ığrıldıJ.tan sonr:1 hrnJ,ılacakhr. Bir diyeceğiniz ,·arsa miyeti idare heyeti intihabında ekseri· 
gayri menİ,uı en col, arttıranın üstlİn· tarihi ilandan itibaren on gün z:ırfında yet ha ıl olmadığından 11 şubat Çllr· 
de bırakılır. Şart tahafd,uk etme1.se aı 929 - 139 numara ile lstanbul dördün- şamba gününe tehir edildiği \'e saat 13 
tırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerin· cii icra memurluğuna mliracaat etme. ten 16 ya kadar intihaba de\'8m edile. 

20007 Unkapanında Haraççıkaramehmet mahalle-
sinde Fener caddesinde ve handerunu so-
kağında eski, 1 illi 28, 21, 23, 22 mü· 

den kurtu lur ,.e teminat ta kalkar. niz ilan olunur. ceği nlakadarana ilan olunur. 

5 - Artı rm:ının birinci Hya ikinci . . . . tJ d Asliye .. , ı '· · ' '·-k oJm . k 
1 

taalluk e· Bcşıktaş su/iz bmncı hukukundan: skü ar "a ı,;emesı rlU1'U 
asına ve gayn mon u e ' .. . _ riyasetinden: 

den kanuni haldm ''e satışın tarzına go· Fa.tma ~lnnım~n Be~ııktaşta Kaptan Beykoz zabıtai helediye memurların 

kerrer ve yeni, 33, 35, 37,39 numaralı üç 
yDz alt~ış arıın arsa üzerinde kAygir üç 
kattan ıbaret üstünde yirmi yedi odayı ve 
albnd Oç dükkinı havi mezkur 1 Nu. b 
odanın tamamı ve 2 ili 28, 21, 23, 23 
mükerrer numaralı üç odanın nısıf hisse-

lerini hJtvi bir han. Muhterem Edip B. 
re diğer s.·ırtlnr. Miitcral,im 'ergi be· lbrahım aga ycnı ı:;okak 1 numaralı dan Ya~al' Efendinin Csküdarda Ayaz· 
Jediye val~ı f ı' car""sı· mu",.teri.' e aittir. haned<' sakin iken elye,·m ikametgahla. ~ k . keJ . dd . d k 5200 ' ~' " mada • 'alaca · ıs· esı ca e!'ın e ·ay· 
Birinci nrttırmnda miişteri zuhur etme rı m_echul oldu~u anlaşılan ~pos~ol \'e makam mütekaidi Ömer Ali Bey ha· 
di arttırma ikincidir en zi) adc arttıar· Vahılya Efendıler aleyhff!nne ıkame nesinde sakine Fntmn Haccl' Hanım a· 
""' üzerinde bırakılacaktır. eyled iği Beşiktaşta kaptan İbrahim ağn leyhine ikame eylediği taJiik da,'3sının 

20158 Ceylerbeyinde eski ve yeni, Havuzbaşı so-
kağında eski, 8, 8 ve yeni, 25, 25, 25, 27 

Yazılan nrsıf nr"'a 'ul\arda g-österi· mahnllc:in~e Y~n~. sokakta bir numara muhakemesine l<' atmn Hacer Hnmm 
len 2 -3 - 931 tarihinde. Jstanbul dör· h hanenın ı~aleı şuyuu d~'·asının gıyap gelmediğinden dolayı tahkikatın gıya 
dü 

.. . d . b ıarında carı muhakeme ınde mez:kOr k . . ncu ıcra memurluğu odasın n ı-. u • . 
1 

b'I " t k . 1 d _ bında icrasına arar verılecek emn 
·11. .• • . hanenın l\a ı ı a sım o ma ıgı ve be ., 3 931 t . t ı ön ' 'e gostenlen nrtırma şnrtname~ı . . . · muhakeme .. · · paıar esı saa ona 
dairesinde satılacağı , e il\ametg:ıhları del ~ mi lı 600 r lı~da~ı~are~ 01.~uğu talik edilmiş ,.e talakı tamme ve evrakı 
meçhul nısfı diğerine ~ah ip Seher ye ehlı 'ukuf tar ın an ) an 'e muddei sairesi tetkik edilmiş olduğundan işhu 
Saadet Hanımlarla Ahmet Nuri Efen· bedeli nlisle rh~zl. ı olup S:trlmasında ıs· tetkikata kar:. • miiddeialeyha Fatma 
diye ihbar \'e füın olunur. rnr ,.e bu ,·e~ 1 e ~ıyap. ararının teb- Hacer Hanım ta r ihi ilandan itibann 
- !iğini talep eylemı ,.~ ıcrayr muhake· on gün ıarfında itil'nı etmediği takdir· 

8 inci icra dairesinden: me 9. 3 - 9:U pa~rtesı saat ona tayin de badema mahkc.>meye kabul ediJmi,te· 
lstanbul otomobilcilcı· kooperatif ve bu bapta tastır. k~~ınan gıyap ka- ceği ,·e tebliğ makamınıt kaim olmak 

Şirketinin Halil Bekir efen dide olan a· rnrJarı mahkeme~m; d l\'anhane8ine ~- üzere iUin olunur. . 
lacağı için Halil Bekir efendive gön· lik kılınmış oldugun . a.n . mezkQr gün 
derilen 

93
0-SSI9 numaralı öd~me em· ve ,·akitte Beşiktaş bınncı sulh hukuk /stanbul 3 üncii icrtr memurluğun· 

l'ine tahnna müba!';iri tarafından veri· mahkemesinde hazırb hu!~n~~ladrı \'e dan: e<o gun ıcın e be- Bir borcun i~ tifa ı için mahcuz ,.e 
len m,.cruhattnn \ f'! 7.ah taca 'nptırılan bir i tirnz lnrı ,·arsa .h. ı . . k 1 -... · · •· d· d ma neme' e ·anıl para.rn çe,·rilnıe i mukarre halı traş ,.e 
tahkikatta n mahnlJi ikametini terkedip ran nk~• Ü\I\ ır e . .,. k ·ıt 1 t · 16 B . ·~· . . 

1 
•r.caJ..l:ırı gı ı &nune mu ;: e· süzgec makinesı şu bat 931 tarihinde 

ursaya gıttıgı ''e Bursadal,ı ıkamet· o unmı)cı. . b" . "dd ti ·. saat 9,30 jfa J0,30 n kadar Mahmutpaşa· 
R'4hının meçhul bulunduiru zil\redilmiş zi muamelt• ıfa \e ırHa)UmMu ke e 

1 
1 ı " · ~ t · a ve anunu da Ye§ildirekte ha ı yıkama febrikasın· 

0 rnasına mebni bir ay müddetle ilanen Hinen telJtıga ıcr: . 'dd. 1 • • t da satılacaktrr. TaJiplerin ~·evmi mtı· 
tehW. k 141 ve 142 ıncı ma e enne ev. 1 rınt ·ına r ''et .:mis olduj!undnn nıın k . 1 k ii· ldirda memuruna nı!irıı<'utlui ilan o· 
teblii hıakamına ) aim olmak ue~ ı ( fil,an t ebliğ mııknmına :um o mn 
k 

ı lunur. 
eyfiyet W\n olunur. ,zere füın olunur. 

numarala beş yüzseksen yedi arşın ars a 
üzerinde bir katı kargir iki kah ahşap 
olmak üzre üç katta dördü küçük olmak 
Uzre on bet oda, dört sofa, iki salon, iki 
kamürlük, bir odunluk, üç kiler iki tatlık 
bir mermer antre, bir hamam, 'tavanaras; 

ve elli arıın aua üzerinde mUnhedim 
mutfa~ 0(abır olarak kullanılmaktadır), bah-
çede ıkı bavl!ı, bir sarnıç, ve doksan b 
al'fın üzerinde su hazinesini bir d" fi eş 
ıekiı yfiz altmıt sekiz ar•ın 'bah • on m " çeyı ve on 
liç dlSnOm fazla bahçeyi havi b 

k 1 
azı çerçeve 

ve ap amaları muhtacı tami b" k•· k . 
tamamı. r ır Of Un 

Yukarda cins ve nevile mevki ve .. t . Mehmet Asım B. 
gayrımenkulenin icra kılınan alen·ı ~uş emalatı muharrer emvali 

muzayed r . d h' rında g&sterilen bedellerle müşterileri .. ~ ne ıcesın e azala· 
se de mezkur bedeller hadd' ı· k d uzerınde takarrür etmiı 

1 ayı m a .. uı d".. . d 
fon bet) gün müddetle T· d'I 1 . g or me ıgın en tekrar 

J an e ı me erme le ·ı . 
931 tarihine mfisadı'f ç b arar verJ mıt ve 4 Mart 

arşam a günü k t'· k 
takarrOr eylemiı oldu.. d . a ı ırarlınnın çekilmesi a-un an ycvmı mezku d t d 
altıya lcadar sandık idareıine - r • saa on örttcn o• 
olunur. muracaat eylemeleri lüzumu illa 
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AYİ ve MAADİN BANKASI A AİT 

al a Paz r 
DA IRELERIMIZI 

( Bahçekapı Birinci V AKiF Hanı ) 

BAYR . .l\M ÜSTÜ ZIY ARET EDiNiZ 
Bakırköy, Beykoz, Tersane, Hereke 

H zır tocu fl~ise Dairesi 

Hozır lr~ek fi ise Ooiresi 1 
Yünlü ve muhtelif çeşit elbi
seler, çocuk kostümleri hereler 

ŞARKIN En Büyük Fabrikalcrrı r 

. 1 Hazır elbiseler, paltolar, em · _l_ti~r ... Y Hm!lll ... o .. o_i r_e a:sıs illlill 
K 

Zarif şişeler ve kutular içindt. 
~dın,, ır~n~ rur~nı~rı d~ı·resı• nermeahJize pardösü)er \'t>Saire uu n1;n ~ Up u Uu los\onlar.enısa!i kolon,·alar v,s. 

Bu sahada ilerlemış büyük flYDkkD~ılorı Ooiresi ..._. ____ ___., 
~ ~ p ~ O ~ 

1
. r e s 

1
. fabrikalarımızın çorapları ---------...... ı\1etin, zarif kadın, erkek, ço· 

U U U U :ı 1 o cuk avakkabı ve iskarpinleri 

..-H~-ı-b·-.-:nı -. -- Muhtel.f cins fötr şapkalar. inekli Humus ar Diresi 
azır e JSe erlffilZ kasketler. bereler v~saire -----------

1111
Lüks, Berman, Saten, Jorjet, 

HEREKE ve FE53HANENIN1 Deri İ81eri Dairesi Ankara. Maroken krepleri 

*** a M -ı Beykoz fabrikalarımızın 

En Yüksek Yünlü Kumaşları ile Hazırlanmıştır. l-.s-ar.,.~c_,,_.e ... s-ev-ah-at.e,-şy.at.an-• 
( Lütfen Vitrinlerimizi Seyrediniz 

l-.m&:3111!l!!!Dl:Dmlmlm ... ._ ........................ m:s:l*mllliWMm~-------------l._. ........... lml'J .... _. ........ . 

...... ...... •• •·· .................. •••••··••••• .............................. -4flt• • • • --r • ----.. --T 
.ı. ---. .. 

Fenni gözlükçü J 

S·Süreyyai 
Foto S. Süreyya I 

ticarethanesi : . 
:, lstanbul, iv Bankatı arkasında No. 22 

D. J Kadın 
ıpıoma 1 terzisi 

~lpiniki Kiryako 
Manto, Kostümtayor, pardesü, 

tuvalet ve saire . 

Kumbaracı yokuşu: Y eniyol 
Plumos han No. 3. Daire 4 
-- ------·--

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 
Markası No. Top Kilosu Cinsi eşya 

Bill Bili 31 71 ipek mensucat } kaçak 
" " 3 4,650 " " 

Ballda muharrer iki kelem eıya 11-2-931 tarihinde Jst nbul ' ~ e. her yerden ucuz i ZA YILER . 1 
i• l••··•tltuCIO•··•Clt• •lfl•· .. C ıuClt•·-4flt• •Clt•··•CltuCIJ•··•tlJnctJa-.. Cfl• j Muhassasatı zatiyeden maaş almak· 

ithalat gümrüğü müdüriyeti satış komisyonu tarafından bilmüza~ 
yede satılacağı ilin olunur. 

Cidd.i ve mütemadi bir say iJe bir senedenberi bazır
h.nmakta olan bu çok kıymetli liigat kitabmın bu defa 
tab'ı bitmiş ve neşredilmiştir. 

Bu lugat mektep talebesi için ne kadar mühim bir 
rehber ise lngiliz lisanını tahsil ve tetebbu edenlerin de 
ihtihnçlarım temin eder. 

Ayrıca lngiliz lisanının gramerini ve gayrı kıyasi fiille
rini ihtiva eden bu eser 700 sahifeyi mütecaviz olmasına 
rağmen Avrupa kitapları derecesinde nefis bir surette 
ciltli olarak fiatı 150 kuruştur. Türkçeden lngilizceyc 
kısmı da hazırlanmaktadır. 

Küçük imla lôgatı 
Kabul edilen imlaya muvafık yazı yazmak herkes için 

zaruridir. lmhi artık hatası mazur görülmiyecek bir kusurdur. 
İşte lisan hatasına düşmemek için (Küçük imla liıgati) 

memu~, asker, talebe herkes için en muv;ıfık bir rehberdir. 
Cepte taşınabilen bu kilçük esere her zaman müracaat 
olunabilir ve imlasında tereddüt ettiğiniz bir kelimeyi 
kolaylıkla ve derhal bu minimini eserde bulabilirsiniz. 

Nefis bir surette ciltli olduğu halde fiatı her yer için 
50 kuruştur. 

Jür çe~en -f ransızcayn lôgot 
Ter ip eden Sermet Muhtar 

Talebe, muallimler ve tercüme işlerile alakadar olan 
Avrupa seyahatine çıkanla'r için çok müfit bir lügattir. 

Nefis bir surette ciltlenmiş olduğu hlde fiah 200 
kuruştur. Taşradan posta ücreti alınmaz. 

ita olduğum mührümü kaybettim. Ye
nisini yaptıracağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Heybeliadada Ay yddız caddesinde 
Fatma 

1(. "' :f. 

Yüksek ticaret mektebinden 1 eylül 

1927 de zayiinden aldığım mezuniyet 

vesikasını kaybettim. Şehadetname a
lacağımdan mezkür ,·esikanın hükmü 
yoktur. 

69 Cenap Niyazi 

• • * 
ZAYİ - Yağ iskelesinde 49 numa

ralı yazıhanede bulunan ,·e her yazıha
nedeki gibi meydanda duran ve herkes
çe görülen ve hatta hafiyen alınarak 
istimaline imkan bulunan (Meyvahoş 

20 numara Sadıkzade Mehmet Ali) ya. 
zısını hali olan milhrüm yazıhaneden 
ziyaa uğradığı ve esasen bir manayı 
kanuni irae etmiyen bu mührün ziya
ına ehemmiyet nrmemekle beraber hiç 
bir hükmü olmndığını beyan ve ilan 
eylerim. 

Şehzade başında Bozdoğan 
kemerinde 37 No. da S. zade 

fllehmet Ali 

Em va 11 rnetruke nıiidiirliiğ·iinden: 

Satılık hane hissesi 
Usküdarda selami Ali Ef. mahallesinde sarraf sokağında eski 

44 yeni 60 numaralı hanenin 48 hisse itibarile hazineye ait 9 
hissesi bedeli nakten ve berveçbi peşin verilmek üzere 425 lira 
bedelle 12·2-931 tarhine müsadif perşembe günü saat 14 te tem• 
diden bilmüza yede satılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,50 teminat 
makbuzlarile lstaobul Emvali metrüke satış komisyonuna mü
racaat eylemeleri. 

lrzo~ ue ıeuazıını soire müno~osusı 
Yiiksek Orınaıı 11ıektebi rektörlti. 

ğünden: 
Büyükderede Yüksek Orman mektebi ile orman ameliyat 

mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı 
saire ihtiyacatı kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ta· 
tipler ıartnamelerini görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 4 Mart 931 tarihine müsadif çarşamba 
ıünü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde müessesatı iktısa• 
diye mübayaa komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Bursa Pazarı müessesatından: 

1 • 

Bir kaç gun muk .ı d.ıeru İstild~il c <ldesirı<le vuku imlan s : ı·ka t ,·ak'asımıı firma
mıza ait olmadığım pek samimi l>ir surette ahikadaı· oları nrnhterem müşterileri
mize ar·zr.deriz. 

Bursa Pazarı l\Jüessesc!cri S, bibi Sipahi zade : H"ıan Hüın 

~ııı~nı~:nııımı::> Lise, Orta mektep ve MuaJJim mektebi talebesinin ~:ııının:ınrn 
malumatını takviyeye hadim 

Talebe ecnıuası 
2 nci numarası çıktı. 

yerı 
Naşi!'i: Kanaat kütüphanesi 
=~~~~~--_,-!J ı 

Kanaat kütüphanesi il:nıı nııınır ill=mıı~:::ıınını::::ıııırnıııuııııu ı nııı 
.....;.;:;:===::======~~~~~~---y---

Satıı 

Mes'ul Müdür Refik Ahmd 


