
ŞikayetlerinizJ, taleplerinizi, temenni· 
lerinizi, arzularınızı yazıp gönder

mekte tereddüt etmeyin 
Pazar Sayısı 5 ICUl'lll 

ın riyaset ettlii içtim 

• 
prensı 

Pııetıı Ta ...... (ot.omoWlde ~-
otaru ••t) 

clarbjma taJİD ... tetrifd 
aillcllrlerlatlea K.mi 8. bir ia
timpotla vapuru ~yacalrJar 
•~gem.iye pçerek p....ı.....,. 
lapcelde• 

Prens Ye pl'elllel bir Jstim-

radaa Perapalaa oteliae gicletek 
bir mtıddet iatirabatten __.. 

tud:lkl 18,40 da ot.ıden a,nlac:aldar
chr. Seyrllefeia nlıtmiDıclan biit
clikleri ı.tımpotla Ha,...,...,. 
geçecek ye 19,40 da blbn hu-

fend.iler,Darülfüıhln duvarlarını ıiperyapmatJ 

adri Etem B. hücumlara 
• cevap verıyor 

VAKiT VAKiT 
··~·.-....... 

Ghei bacak 

4 ı 
B • Hanım BOi~ H. 

"Ba kupOnu bu hanıma rey verecek •eu kuponu bu hanımı rey ve 
okuyoculanmız kallanabilirler,, okoyuculıiiüiui ku1ta:nib1Iriler,. 
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ls•m ver• namı müste:ır ... - ........................................................................................... . 

A-Ayak bll eğl nln kutru ........ - ................. on ............. ...................... ..... ............. - .......... . 

B ·Baldınn k ııtt\I ............................ - ........................... --..................................................... . 

C 01 zln kurru ................. "i•••••••·•"·············••TI·•··································································· 
D· Bacı f?1 n kutru ................ ·--····································· .............................................•.•.••..••... Avukatlık 

• E -Ayak bileğindeki kemikten dize kad:ır uzunluk .................................. : ..................... .. 
F •Oiıden bıeİ1tn bılde nlbayetlenın keınlk uz1.ınlu3u .................................................. . 

Yakında t . dıl edilecek 
Ankara, 10 - (telefon) - Adliye hu 

(Fıxoğraflannı kendileri ~önderece~ mü9abıklııin fotoğraf numara!lnt koymalınnı kuk işleri müdürlüğünde avukatlık 

luzum yoktur.) kanunu tadil edilmektedir. Buna naza-

SUreyyı fotoğrıfhaneslnln ~~rcc:eli numara ..................................................................... . 

. • . ran hukuk mezualan gerek a\·ukatlar, 

Vaktinde mar ş tlamıyın muıl• 

lımler hrkkında blr kanun 
Ankara, 1 O (Va kıt) - Bugün 

BtiyUk Millet Mecliıl11de ecnebi 
kadınlarlaevJenen memurlar hak-aını rıca ederız. ve bunu cetvel Üzerne tatbık edtrek gerek ıttahkemeler neıidnde altı aylık 

Son iki ıün zarfmcla okuyucuları- santlmetr~!er~.ni ta:tn ~deblll~ler. . bir stajdan sonra hakimlik ve avukat- kındaki kanunlatın ücretli mUstab• 
mızdan aldıfımız mektuplar ve yapı- Bacak olçulerinın hır terzı metresı- hk hakkını İktisap edeceklerdir. deminede temil ediJjp edilnıiyeceği 
la~ müracaatlerden anladıiımıza. göre aldırılabilir. _ . Bu tadilatın yapllacatı muhakkak ·· k d'l l i k • 
musabakamıza baıladığımıı p~rşernhe Yapılacak teYltrı hutasa edehm: addedlllvor. muza ert e l m 1 ~emur n .•nunu 
ıünkü nushamm birçok kimseler elde 1 - Bacaklarının iki fotoğraf1. (Bu L" .h· 1 . . b d . ı· nun bu husustakı sarahatı kar-. . .. . . .. . ayı a mec ısın u evresıne ye ışe-
edememıtlerdır. Du munaHbetle bu- fotoğraflar fotografhaneam muhtıle kt" tısında tefsır v~ iltiba•a muhal 

.. ' d (B" ) h · ' 'h" 1 • l 1 d ) ce ır. tun aynı znman a ulent anıma aıt mu ur enmış o ma ı ır. • ......., __ _...._.-..........__ iÖt ülememittir. 
re1lml• bunun kuponunu tekrar etli10- 2 - Fotoğrafla.nn konuldugu zarf d , , 

HANil'tlEFENDlLERI üzerine apğıdaki uahat Tt ölçUler Vergilerin tetkiki cvan1 Muallım maaılarını vaktınde 
1$TIRAH1'EN ÇEKiNMEYiNiZ yazılacaktır: edi~ or veremiyen viliyotJarce munhasıran 
MlbJa&akamua iştirak etmekten ha A - Baca.k btıeğintn kalıntılı. Ankara, 10 _ Şehrimizde iç- bu maatların tediyeaine kartıhk 

fırınıza gelebilt~ htr htrngi bir nıtılı· B - Baldır kalınlığı, olmak ve iki senede lSdenmek 
mr aıağıda uazacağımız ıartları oku, C - Dizin kalınhiı, lhnalar yapan maliye müfetlitleri 
tluftfan ıanro ftlÜ olacak ve lftlraktt D - Bacalfrn knlrnh~, llç encümene tefrik o!unmuş ve 
k~iJk bir mahzur büe görmigece~ı. E - Bacak bileiindeki kemikten bu encümenler verii siılemleri 
llU, (Atık kımlll) dlu kadar, ilzerinden bazarlanan esa1ları tef· 

tlzere maarif ve maliye vekalet
lerine ( 80,000) lıra kadar ikra
ıatta bulunmaıma kanuni eali-

zıyı 

ANKARA ELEK'rnrn: ŞUt:t<ıtf. 
TEKZIUINE RAGMEN Blı

HAKlKATTlR 

Ankara, 10 (Telefon) -" 
bık Nafıa vekili Zekii B. i• 
bafaai Mill ı yl! vekilliğine ti 
iradci milliyeye iktiran eldi. 
müteakip Ankara elektrik f ' 
ti tarafından Kapt lç lo\cınt 
d.. bir ziyafet verildiğini '' 
ıiyafette Nafıa vekAletine 
sup bazı memurların buluııd 
nu bildlrmiıtım. • 

Bu haber, ıirketin tekll 
rağmen doğrudur. Israr 
rum. Ziyafetin ıirketin re. 
umum mUdiri tarafındın •t.11 

mtı olma11 mahiyetini 

edemez. 

ÇlllH mlı.aHltomua iftlrak için I' - Dizden bacaltn beldı nihayet rtke baıJamıılırdır. '*•• llmlnlıl, adr11lnlıl bUdlrmeğe, lenen kımllı kadar uzunluğu 
IWırdnUI ılltlMr~•, lU•um yoktur. ve. Kazanç vergisinin tetkiki için 

Haberimi teyit için tilll 
hiyet bahşedilmiştir. ziyafetin 1 Süleyman) B. iılll 

Mnteakip içtima perıembeyedir. ıirketin bir adamı taraf 
J'OTO SORBYYAYA GİTMEKLE G - Namı mUıtear .,118 lılm. de buıünlerde dördilncli bir en-

W8ABAKAMlZA iŞTiRAK Bunlar yapıldıktan 10nra bu zarfı cümen teıekkülQ kararlaıtınl-
BTMlŞ OLURSUNUZ bir lklacl sarfa ko7an.k razeteİnize mııtır. 

Gtlltl b&csk mUNbakamıza fftirak VALiLER ARASINDA 
.. teek banımefındtler dofrudan doğ· TEBEDDÜLAT 
ra19 Foto SUnı)'Yaya (S.,qlunda Ankakra, 10 (Telefon) - Kanunu 
Tlntl bqtnda) mUracaat ıdtrlerse iş- rnahsuı1 muclblnte ~ark vilayetlerinde 
Mm llr&ltJmlıl tttktk etmıterlne ih• r mUddetlerlni ikmal ıden vaUJerin garp 
tt1&11oktur. Foto SUrına mUeue~est ft t 

mtlabakımıu lt tlrak için ne yapmak 'ılr :"l villyetlerine nakilleri takarrür etmiş-
l&lnnrtllnt yapacak, hnnımıf tndilerf tir. Bu huaustaki kararname dahiliye 
ahmıtten kurtaracaktır. ce ba~vekalete verilmiştir. · 

l - Foto SUrena: heubımıza, mü· • ··ı· •• · · DAY1NLER HENÜZ CEVAP 
sabakaya iştirak için lazım olan bacak f VERMEDiLER 
fotoğraflarını ~ekecektir. Ankara, 10 (Telefon) - Dayinler 

O 
1 

J - .Foto 9Urena: MUabakamıza • ~ veldllerl IOn müsait cevabımıza henüz 
~. için lllımgelen ölçU)11 alacak· ' . \' -· · \;::# c•vap vırmemlglerdlr. Borcun 2 inci 
..... taklit mUddıtl 26 lllayuıtır. Dayinlerln 

1- Foto Silrt)78: Mahremiyete ri· 1 .... ~ bu samana kadar cevap verecekleri tah 
&T•t için bu ifl• bir kadın aan'atkln ~.l \!1 mtn edllmektedfr, 
tanlf etmlıtlr. RCO'li ve ölfiiTü bu ha· ,. 1 ıa ıı = • • n • • .... ----
IUJll alacôtrr. ~ 11111 ıell:ror. Bu da J U nretle )'aptla-

.,. j - .. M.Q.\l.1?fa.lar bacak ölçülerini \ caktır: 
ktftallerr•lmıı bulunurlarsa matbaa· ·11· Blrtnd 11afhaaa kuanan mUsabık-
lllllıa tönderitmek üzere Foto SUrenra ti lann blse rlSnderdfll bacak Ul(Ulerinin 
ya bırakabilirler. Ancak ölçünün re- hakikate yakın olup olmadıtını kont-
lrimde ve ednlde i,aret edildiği gibi rol ıdebllmek için davet edlleeekJeri 
almması, batağın altı noktasmm birer (Mileabalia) kaydlli gUndermek klfa- hanlf bir yerde, Jıfmlerfnl milsa
blrer ölçülerinin tayin ·ve tesblt edlltn~ yet eder. blka ıUntl ilin edeceflmlz Hanımlar-
11 Jhintdır. JNTtHAP NABIL YAPILACAK? dan mUrekktp blr kontrol heyeti mlisa 
RESiMLERİ KENDt FOTOGRAF· Müaab&kamıza ittirak için mataha- btldann bacak UlçUltrl yenl baıtan ah 

CtLAltrNDA ÇF!KTİRECEK MO- mıza ıönderilecek resimler her gun ga nacak 'f'e rllnclerdlklırl 6lçUlerle mu· 
SADIKLAR MOSABAKAMIZA zetemiıdı nıtrtdllecektlr. kaytte ıdflıcektfr. 

. lSTIRAK lÇtN NE B1R1NC1 SAFHA MU11abakanın nlhat kıımını tefkll 
YAPACAKLAR Resimlerin netti tamamlanaıtı ııa- eden bu kontrotdan ıronra şehrimizin 

MU..bakamısa fttfrak l~n bacak re- man okuyucuJanmıan nylırlne mtlra tanınmıı aan'atkarlannın teşkil ıdec• 
•lırtnl kendi f otolraf çılannda c;ek caat edllırek en faıla ny alacak ha· ği bir heyet tarafından birinci ve ikin· 
'lneek mU11bıklann apfıdakl Utsede cak ralmlırt ilin ıdtlıctk ft bunlar cilik tayin edilecektir. 

~1cncmende bir mua llinı 
intihara teşebbüs etti 
Menemen, 9 - Dün gece 

" Helvacı köyü ., mektebi baş 
muaJlimi Ma1um B. intihar arzu
sile gağaUne çifte ile ate, etmiş 
ve baııtabaneye kaldırılmıştır. 
intihar teşebbDsllnlln sebebi ma· 
lam değildir. 

Konyada zelzele 
Konya, 10 (A.A) - Dün gece 

şehrimbde ikisi hafif biri ıiddetli 
olmak üzere üç hareketi arı 

olmuıtur. insanca ıayiat yoktur 

•erilmit oldutunu ıG.tl• 
iktifa ediyorum. 

lstanbul limanı buhr 
dan kurtarılacak 

Ankara, 10 - lktııat •• 
lıtanbul limanının buhranla 
ziyetinden ne ıuretle ku 
leceği ve ne ıuretle inkipf 
bileceği no1'lasında esaslı t 
kata başlamıştır. Bir ıaer 
mıntaka teşkili ıimdllik 111 
bahs değildir. Yalnız bir 
Istanbulda vapurlara lhr 
vermek için hususi bir m 
teıiı talebinde bulunm~ 

Daktilo ile resim ydpme müsabak 

bJdıcUIH ıuallertn cnaplannı işa· da ıUmlzdıld Anupa mUubakaJann MOSABAKAMIZlN MOKAFATLARI 
ntlerllt bir sarf üzerine yazarak ve da t8&8 alınan tn~tıyı nilbet edilerek 1 - MU&abakaya iştirak eden 1-Fırlbı Hortlt H.ın yaptılt resim: Gut t - Kıdık~yUnden O. G. 1111::.. 
llaak ntfmlırtnfn arkaeına fotoğraf· razetemlı tarafından bir Udncl tasni· hanım elendiJerin Uk safhad1t en çok gönderilen resim: Daktilo mı ;I 
laaaılırfnla mUhtUnU baltırarak gaze fı tabi tutulacaktır. Bundan ıwnra iyi re1 almı, yirmi be§lne. Daktilo ile reıim yıpma mil· kıymetli bir hediye takdilll 1 
temı. (lıtanbulı Ankara eadde1i va. rey toplıyan ve UlçUye uypn olan ha· 2 - Nihai birinci ve lklnclllfl kaza· Abakamızın mllddeti nihayet bul· lecektir. Bugtın koydutumot.~ 
in J11rda •MU.baka,,) acl,...fne gön· caklar mU..bakanın blrtnd ufhasmı nac~k hanımlarla birinci vı lkincilitf muıtur. BuıDnden itibaren ıön· L d ~ 
ıum.ıırt kifayet ıdır. kazanmıt uyılAcaklardri. takip edecek yirmi beş hanım efendi· derilen resimleri derce bafhyoruz. ıinılerden oiri A aaa ~ 

Bacak r•halırt lattnlldltf pozda iKiNCi VE NİHAi SAFHA ye. • Gazetemizde her çıkan resim banka11 memurlanndan f ';J 
Je almmuı hım kola1 n hem muvafık MU1abakamı11n bfrtnd aaflasmda Verecefimiz kıymettar hediye w aahibine bir lira Yerilecek, mOte- Hurşit Hanım tarafındaD 1:'f 
el11r, Pakat ITltrlnde terli metresi kazanan mUabıklar içinden aynca bir hatıraları yakında sütunlarımızda o- bass11 bir heyetin bu resimlere 11111, diğeri Kadık&yündea O 
'hhınmıyanlar HtçUyU bir iple ala.bilir birinci "' bir ikinci intihap etmek U.· kuyavak1tnıı. bakarak seçeceti birinciye de imzaaile g6nderilmittir. 

- Elinde paketle bir takım pu çıktı. Bir az ıonra onu arka tarafta zin böyle açık yürekle h::k' 
talar ıetirdi.. yarı karanlık bir odaya aldılar. Ma leıofun botuna giderek: . I 

· - Evet... dam Oğala ıecikmedi. Gene altın· - Rica ederim madun ~1' 
-Kimin içindi o paıtalar? da iki çene daha, ıırbna temer vu- diğiniz beyle hanımın bana JI' 
- Mad~ için... salar ta~ıyacak kalınlıkta iki titko portrelerini çizer misiniz? , 
- Hang.ı mad~ 7. bacak üzerine yüklenmit teıteker- Kadın tastamam Çelebi il' 
-:- ~anııyon sahıbı Madam O· lek bir kadın .. Güler yüz ile ağzın- lalin eşkllini verdi. 

Yasanı HClaeyla Rahmi gala ıçın... da bir ıey çiiniyordu. Belki taze Hikmetullah muTaffakİ,J 
Fileaof yine dü9ündü. Bu kadı- ıelen putalardan bir parça idi. vincile ellerini uğufturarak: ıl 

• .. . . . nın ağzından kolay lakırdı alamı· J · h"l~f f'I fi h' · · · · Lif//' Bu ınkara cam aıkılan fılesof: dı? Fıleıofun kam bqına çıkmaya ... . . . • ntızar 1 11 ınca, 1 eıo a ıç - Bu çıftı 9ımdı iÖrme• 

ak .. . .. .. .. .. yacagmı anlıyarak taktıkı deııştır yorgunluk vennekaizin doirudan madam ~ 
- S lamayımz. Bu gun onlan başladı. Bır muddet duıundukten mek lüzumunu hiı ile: d .... k • • k ·· 

utı_ı__ ö ki'"" . d' ş· O ogruya ma ıada gırııere : Panaı'yoncu kadın muh• m aaaa 1 rme ııım ıcap e ıyor .. sonra: - ımdi madam ialayı gör· . .... 
. - Baba efendı ıordUiUDUZ .. .. d b r . P"j# 

- Niçin ıaklıyacağım. Yoktur - Şimdi benden evvel elinde mek isterim... 1 . 1 d R B l yuzun e e ıren aennce ,,,.fl'i 
• ' . • . .. .. . .. ıenç erı an a mı.. agıp ey e bat çarpıtıp bir meyusiyet .,.. 

dıyonım ınarunız. paketlerle buraya hır kadın gırdı. .Kadın kuçuk bır tereddut anı Mediha Hanım.. larak: .J 
Şimdi bu karıyı naııl aöyletmeli - ETet, Rebeka... geçırerek: Fileaof biraz duraklıyarak tek- I t b .. k" d oiiJ P' 

S.. ı· · K d' · · - ş e u mum un e•' - oy ıyeyım... en ısı ıaterac rar etti: . 
no'·ru"nu"r R B 1 M 'h efendı.. ~ Ba reaimdeld bacakları Bu re•imdeki bacaklan "' . ... . - agıp ey e edı a Hanım. . JJY· 

en mtftenaıip ve en gazel en mlitenasip ve en güzel Fılesof artık aabredemedı: Zeki kadın babanın dütünceai· Fi ıleaof haykmnaya be 
bulavorum. buluyorum. - Cam isterse değil mutlak ni derhal anlıyarak: jeıt e: 

ilim ve adres: ................................ isim ve adres: ................................ -. gkörme~ lad~ımb ., Nazlanmı·ayl a kal!- - Ragıp Beyle Mediha Hanmı - Nçi.~inkil: b d d 1·1dtlf. 
arsa şım ı uraya po ıs e ae ı- evet fakat belki bu isimler aaıl - un ura a e ı 

rım... atları değildir. Enkonyito yafa· - Nereye gittiler? 
Kadın baıtan aşağı filesofu bir mak için bu namları almışlardır. 

u liberek merdivenden yukarı Madamın aözü dolqtırmak ıi-
- Ah söylerler mi? 

f B' 

-
1 
lJ 

t 

1 

' 
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~Ad;:-;:,?=ed=~--.m_r_it_·k ___ K_~_ç~a_6k_um··~çrükl __ ı=leır~dğ.~ı=n=ın=-_:m::::e::n~':_i ~i~ç~i=n=--=-y_e_n_i_v_e_m ___ u1 _·_lh_~--~-arı-•• d~-= _a_r_a_r_ 
lstamat Zihni 8. l, ______ ___.I Hüsrev 8. [._ __ Fe_c_i h_ir_ha_di_·•e__ Haricte 

Tahran elçimız sah günü 
hareket edecek 

Linga Rum kiliaeai milte
veWleri ile iki Rumca 

gazeteyi dava etti 
Avukat Iıtamat Zihni B. ta

rafından Rumca "Apoyev Mali
ni,. ve «A~liıt ismindeki iki ga
zete aleyhine hakareti mütezam
mrn neşriyat davası açtlmııbr • . 
Muhakemeye Şubahn beşinci 
gtlnü sabahı lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde bqlanacakbr. 

lstamat Zihni B. aynı zamanda 
Llng~ ~um kilisesi mütevelliler 
heyebnı de dava etmittir. Dava. 
8,000 Rumun vaziyet ve biısi
yabnın resmi makamata Te va
tandqlara füpheli gösterildiği 
tarZJn~a hazırlanan ve netrolu
nan hır mazbatadan dolayı ika· 
me edilmiftir. DaYacı, istidasında 
gayri vaki olan hakkındaki bu 
ianadattan dolayı muhakeme ic
raıına istemektedir. 

Galatadaki cinayet 
• lstanbul ağır ceza mahkeme
aınde dün bir müddet evvel Ga
latada bir kahvede kavga neti
cesinde Şakir isminde birisini 
öldürmekle ve Muhittini yarala
makla mamun Küçük Alinin 
muhakemesine devam olunmuş· 
tur._ Şahitlerden bir kadının ifa
deıı, evvelce zabıtada ve m" _ 
tantiklikte alınan ifadelerine ~;
madıiından, maznundan çekine
rek mahkemede sözünü d v. _ . . egış 

tirmış olması ihtimaline mebni 
mamun salondan çıkarılmış fa
kat tabit bundan sonra da ~ah-
kemedeki ifadesinde israr etmiştir. 

LtanbuJ - ~mnllılerl müdüril Seyf: ~-

Kaçakçılığa karıı 
Yeni tedbirler 

B~tün _cenup vil6yetleri gum
rukler ınin muhafıza 1eşkilttı 

Iıtanbula merbut olacak 
Aldığımız malumata göre ls

t~nbul gümrUkleri muhafaza tet
kılitında yeni ve esaıh ıslahat 
yapılmağa başlanmışbr. Bu cüm
leden olarak gümrükler umum 
müdürlüğü yeni ıistem teşkilat 
ve tertibat altında garp villyet 
ve sahillerimiz gümrük muhafaza
sının bir elden idaresini muvafık 
görmüı. verdiği bir emirle bu
nu Istanbul muhafaza müdürlü
ğüne vermiştir. 

Dün bu hususta gümrUk er
kanından salahiyettar bir zat 
~uharririmize ıu izahah vermiş
tır: 

Müddet mevkiinde bulunan 
Muhittin de ' Alinin kendisini 
Y~~~l~dığını bu kadmın görme-
di_g~~ı söylemiş, şahitlik kafi - Bu emirle buğün Çekmece 
gorulmu·· t•· ' Ka t l P d'k R l K ş ur. r a , en ı , ume i arabu-

Bundan sonra şahit S · H run ve.o Marmara adalarından 
dinJeniJnıiş ve mubak amyeb . b 
. t'l" eme azı i aret o!an Istanbul muhafaza 
ıs ı anılar için yedi şubata kal- h d d 
mışhr. u u u, Çanakkaleden başlamak 

B
llrinci bir hadise mi? üzere Marmara havzasındaki bil-
elediye t h 'ld tün muhafaza kuvvetlerile, Ka-

d a sı arlarından Hi- d · d z ayet B b· ra enız e onguldagv a ve Trak-
. ' ır müddet evvel a gv ır 

ceza ınahk . d yada Yunan Bulgar hududuna 
ha eınesın c beş sene kadar tevsi edilmiştir. Bu suretle 
m:~ke ~ ~ahküm edilmişti. Bu 

unııyetten b . Zonguldak gümrük müdiiriyeti 
müfettişliğinden sonr~, b. eledıye ve mülhakatı bütün muhafaza 
dosyası gelrn· t' Y~ı ır dava kuvvetleride dahil o!duD-u halde 
yet B . b '' ır. unda Hida· e. 

görüJd~~ ündaşkaca .bazı zimmeti saydığım bu yerlerde muhafaza 
M hk g en bah~ofunuyordu. memur ininin tayin, azil, tepdil, 

Tahran büyük elçimiz Htısrev 
Beyin dün memuriyet mahalline 
hareket edeceği yazılmışbr. Hüs
rev B. Istanbuldan hareketini 
tehir etmiştir. Salı günü Batum 
tarikile Tahrana hareket ede
cektir. 

Gazinin hedifesi 
lnkilap müzesine konma.t 

kararlaftmldı 
Gazi Hz. leri tarafından ,ehir 

meclisine hediye edilen kıymet· 
tar saatin inkıJAp oıiizesin• kon
ma8lna karar verilmiştir· 

Amerikalı alim 
Profeaör Hebert ıelırimize 

geldi, Ankara.ya gidiyor 
Amerikada Obyo viJAyetinde 

Oberlin darülfünunun arziyat ve 
coğrafya enstitllsti hocalanndan 
Profesör Corç di Hebert ıehri
mize gelmi,tir. Memle.ketinde 
tanınmış bir ilim adamı olan 
Profesör Hebert, geoit bir saha
da mesleki tetkikatta bulunmak 
için sayabate çıkmıştır. Profeeör 
Amerikadan Avrupaya geçtik
ten sonra Fransa, Danimarka, 
Hamavt, Rusya, Lehistan Arus
turya, Yuguslavya, Romanya ve 
Bulgaristandan geçerek ve bu 
memleketlerde birer milddet 
kalarak memleketimize gelmiftir. 
Brofesör Hebert, salı gllnii An
karaya gidecektir. Amerikah 
alim, Anadoludan sonra Suriye
ye, FJistine ve Mısıra aidecektir. 
Profesör dün Üsküdar Amerikan 
Kız lisesinde bir konferans Yer
miştir. • 

Profes6r Corç di Hebert, ken
disiJe görüıen bir mubarririmixe 
Türkiyeye ilk defa geldiğini, 
fakat memleketimizin geçirditi 
bayırlı ve feyizli inkılabı bütün 
müneVYer Amerikalılar gibi e
hemmi yet ve memnuniyetle takip 
ettiğini, Amerikalılann Türkiyeyi 
ve Türkleri yeni tanımıya baıla
dıklarını ve Türkiyenin terakki 
ve inkişafının Amerikada pek 
iyi tesir bırakbğ1nı söylemiftir. 

M. Valdenberg 
tetkik er~· dün yeni davayı kaçak kat.bi hususlarındaki sevk 

e mış ve evrakı l ve idareleri Istanbul muhafa•a Krup fabrikaları müdürü dün 

Btlflll haJUDClufnu yansrm yerl 

Kesik bir çocuk 
baıı bulundu 

Bu feol hadisenin esrarı he
nüz tenevvllr etmemittir 
EYVelki gOn uzun çarşıbaşında 

Beyzayıcedit mahallesindeki yan
gın yerlerinde oturan sabık 
bekçi Recep atanın bahçesin
deki fıçı içinde kesik bir bq 
bulnnmqtur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bapn bir çocuğa ait oldop Ye 
gövdeden bir kaç gfin evvel ke
sildiği anlatılmlfbr. 

Bu feci cinayetin kimin tara
fından yapıldıiı Ye çocuğun ki
me ait olduğu etrafında devam 
eden polis tahkik.ah diin de bir 
netice vermemiıtir. Bu feci ha
disenin bugün tenenftr etmesi 
bekleniyor. 

Borsada 

Nurullah Esat B. 
Maliye Vekiletiııin daveti 

üzerine Ankaraya gitti 
Bankala könadrsiyomu reisi 

Nurullah Esat a dOn Maliye : 
Veklletinden gelen mOstacel 
bir teJgrafla Ankaraya çağınl
mqbr. 

Nurullah B. bunun Qzerine 
dOn ak.fam Ankaraya gitmiftir. 

Mumaileyh orada bulunan 
komiser Aptülkadir B. le birlikte 
Devlet bankası ve borsaya ait 
itlerle meşgul olacak komiser 
Beyle beraber salı gönü ıehri
mizc dönecektir. 

Belediyede: 

~Me;arlıklar hıGstant'kJ' w .. ' usu en d 
1 

"" A nk ırayı gitti 
Y•nı' h 1 •1~e gondermiştir. Bu mü ür ügw ün.. · ·ı · 
~ adıse, mahkum ld w un emrme verı mıttir. Şehrimize geldiğini yazdığımız Belediye Fvkafın tesellüm •t-

ciirmde . b" o ugu Yaptığımız tahkikata göre bu Almanya v-·p fabrikaları mil- t'ıklerı"nden bir kısmını kaldırıyor 
hak n gayrı ır hadise ise mu- e t tb·k· ""u 

d
erne aksi taktirde muhake- sasın a 1 me hemen bqlan- dürll M. Valdenberg dün Anka- Meıarhl\lann evkaftan beledi-

~' en men kararı verilecektir. mak üzeredir. Muhafaza müdürü raya gitmiştir. M. Valdenber- yeye devrine devam edilmekte-

1 
Hasan B. yakında bir teftiş ve gin bu seyahatinin mühim baZJ dir. Bu devir muamelesi daha 

_ Gelenler Gidenler tetkik seyahatine çıkarak teşki- sınai ve mali teıebbilslerle ali· iki ay sürecektir. Bazı mezarlık-
z llt zapacaktır. Bu suretle me- kadar olduğu söylenmektedir. Iar kaldırılacaktır. Bunlar ara-

. ekAi Bey • k b"l ı Day ı k murlar için yeni bir kadro tesbit sında tAnzimı gayn a ı o an 
dünk·· ın er ve ili ~ekai Beyin d'l k Maarifte: Karaceahmet ve Maçka mezar-

u ekspresle Parıse gidecegv i e ı ece vasi tep dil ve becayişler Spo;-;e mektep talebesi 
Yazılmıştı. Zekai 8 dil k·· k yapılacaktır. k Iılcları vardır. Bir aralık Edime-

l . n u e s· Yenı bir Hariç spor lüplerine lise ta- kapı şehitliğinin de belediyeye 
preı e hareket etmiştir. gümrük yapıldı lebesinin iştiraki menedilmittir. devri dOttinülmüpe de şebitlik-
~~e~erde Edirnenin Eriköy mantıkasm- Bu kararın geri alınması için de Ieri imar cemiyetinin burasını 
lngı· ı· fi da yeniden bir gümrük ihdası Ankarada toplanan spor kon- gayet .rl'zel bir surette tanzim ız se rinin zevcesi 5 ... 

S
. Düokii ekspresle lngiliz sefiri muvafık görillmiiş diin kadrosu gresi teşebbüsatta bulunmıya etmesi üzerine bu fikirden vaz 
ır Co Ki k yapılmıştır. karar vermiftİ. Bu hususta mii- geçı'lmittir. Cemiyet 8000 lira _ re ar ın zevcesi, bir 
~:d~e~ kalmak iizere Londraya taleası sorulan maarif vekili Esat aarfederek ıehitliğin yollarmı as-
gı rnıştır. v apurcular B. fU sözleri söylemiştir: falt yapmağa karar vermİJ ve 

M - Mektep talebesinin hariç- b · b. üt 1..h'd verı'lmi•tı·r ıri. ?el istanbuta mı gelecek? ar d u ıı ır m c a ı ı e y • 

B asın a teki spor klüplerine girmesi bir Şehitliğe bine yakın ıhlamur 
. ır refikimiz fransız sahne ve taıı·matoarne ile menedilmictir. 

ıınenı · · M s· · dik 7 ağacı dikilmittir. 
a artısh m. Mari Belin ır sın a teşkili için Esasen spor nizamnamesi muci- _.....,...,.._~ 

ya~~n~a tekrar tehrimize gele- te,ebbüa var hince 18 yatından aıağı gençler Sinemalardaki yangın tel'tibatı 
cegını yaırnaktadır. . Vapurcular arasında bı"r sen- 18 Sinemalarda yangın tertibatma 

b 
Seyahat nıaksadile Amerikada d k spor klüplerine giremezler. 
1 • 

1
• a . teşkil edilecektir. Bunun d b. d ı b"r riayet edilmesi ve halkın pay· u unmakta olan Mm M . B yaşın a ır genç e norma ı 

li L! • arı e- ıçın bcaret odası raporto-ru- Alı· k'ld li t b 'li · b"t' • 0 dostan sonra tehlike kapıların-
b~ • wç olmazsa oldukça uzun R B şe ı e se a sı nı ı ırmış -

1r zam · · ıza · dün vapurculan toplı'ya- ı D -1fo un ok k k dan çıkması belediye şube mn-an ıçın - şehrimize gel- k ur. aru n ve y se me -
meai ihtimali yoktur. ra . g~rütmüş, esas şekli tesbit tepler talebesinin spor kJ(iplerine dürlerine ehemmiyetle bildiril-

etmıştir. . . . b t" ·1t·ır 

Rakılarımızın ı.arfiyatı 
gittikçe fa:ılalaııyor 

1931 senesi bütçesini Ankara• 
ya götür -üş olan müskirat in
hisarı umum müdürü Asım 

Beyin şehrimize döndüğünü yaz· 
mıttılc. 

inhisar idaresinin bu seneki 
bütçesinde geçen seneye naza
ran yüz bin lira kadar bir ta
aarıuf temin edilmiştir. 

Son günlerde Mısır, Suriye ve 
Filiatinde yerli rakılarımıza olan 
ratf>et artmaktadır. Müskirat 
idareıinin bu sene bu havaliye 
sevkettiği rakı mıktan geçen 
senenin iki miılidir. Aynca Av· 
rupadan getirilen mutahassıslar 
tarafından prap ve ıampanya 

imalınada baılanmıştır. 

Piyanko 
Son kethle b:gb~ 6jleden 

sonra başlıyor 
Sekizinci tertip tayyare pi7an

koM1DUD son kqideeine buglhı 
6ğleclen sonra Düilfthnm kon
fer•na salonunda bqluacaktsr. 
Bu seierki kefide altı gln 111.,... 
cek Ye her gln bin numara çe-

~ kilecektir. En b&yek ikramiye 
200,000 liradll'. Bundan bqka 
t 00,000 "liralık mllliAfat.\ ~!" 
yirmi bet. OD bin llralak İkrami
yeler nrdll'. Çekilecek elan bi
ttin DUmU~ yaruıkİ Dllh&-

1 moda" ••J• konmnt bir halde 
f bulacalaıimz. -

• ;ııt 

Yunan opereti 
San'atk6rlar dün •kt•m i&k 

temıillerlni ve .. dilW T'fl.: 

Şehrimize geldiğim e•efce yu
dıjıam Yanaa operet heyeti 
dlhı akşam Odeon tiyatroeunda 
uBalo kontelli,. o~retile temail· 
lerine bqla1a;11tu. 

Kırkbet kifiden mBteteklril 
bulunan bu heyet Yunanistaıwa 
en büytık operet kumpanyuadır. 
Heyetin primadomıaeı Mm. Otim.
piya Kondiyoti Diçordidir. 

Burada g6receti ratbete t6-
re onbeı p veya bir ay kala· 
cak olan heyetin reperemftrl 
arumda Viy8' Franaaz, ltaJyu 
operetleri, Kolman, Sehann e
aerlerile Y mıan o~tleri ba· 
lunmaktadır. 

Heyet bu akfam Yuaan _. 
IİkİfİDHı "Hacıyapo.t.olo,. n1111 
.. Sokak kadmı,. isimli operetini 
temsil edecektir. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
• KöMOR FmINI - Bazı kömttr ta 

cirleri manpl kömürü imal etmek için 
ATI'Upadan kömilr fırmlan getirtm~ 
lerdir. Bu fınnlar lğneada ormanl~ 
nnda kurolacaktn'. Yeni fırınlar ia
tihsa1atın mühim miktarda inkişafına 
hizmet edecektir. 

• LASTiK F ABRlKASI - Rus lb 
tik1erile rekabet etmek için teessüs &o 

den bir şirket tarafından şehrimizde 

bir lastik fabrikası ~isi tasavvur e 
dilmektedir. 

• TOTUN NlZAMNAMESl - Tü· 
tün kanununun tatbiki suretine ait bir 
nizamname hazırJanmıştır. Nizamna· 
me depolarda kontrol tahmini zeriat 
nakil, satıcılık ve cezaya müteallik hfl 
kümleri iktiva etmektedir. 

•KOY lŞLERlNl iHMAL EDEN 
LER - Toeyada köy konaklarının inp 
ve ikmali hususunda ihmal göstereD 
dokuz köyün muhtarları ile ihtiyar he 
yetleri nakdi cezalarla tecziye edilm.İf' 
lerdir. T gırmesı ıse ser es ır. mı · 

ayyare Piyankosunun Son Keşidesine Bugün Başlanıyor 



VAKiT 
Büyük hedef 

Tqkilatı esasiye kanunumu
zun kabul ettiği vicdan hlir-

riyeti sadece süs olmak için ora
ya konmuş bir madde deiildir. 
Bu Türk milletinin baka Ye se
limetine istinatgib olan milli 
vahdetin birinci . şartıdır. Ttırk 
milleti milli mücadele ile vatan 
topraklarına musallat olan düı
manlan atbktan aonra Yanaıüs
tandaki Tarklerle Türkiyedeki 

Rumlan 111übadele etti. M6bade
leden maksat gayrimüslim ya
bancı unsulan kaldırarak milli 
vahdeti temin etmek idi. Ne te-

kim mübadele neticesinde bnttın 
Anadolu ve Tarakya baştan bap 
Türk ve mllslüman memleketi 
haline geldi. 

Fakat aradan çok zaman geç
medi. Şark vilayetlerinde Şeyh 

Sait isyanı baş g6sterdi. isyan 
basbrıldıkta sonra meklekette 

hakiki bir mı it vahdet husule 
getirmek için din namına siyasi 
tefrikalara yol açan ıehlik ve 
dervişlik mesleklerinin, tekkele-

rin ve zaviyelerin de kaldınln=ası 
· lazım geldiği anlaııldı. B. M. 

Meclisince kabul ve tasdik edi
len bir kanun bu köhne ve za
rarlı müesseseleri de ilga etti. 

Tekkelerin, uviyelerin ilgu111-
daıı maksat ta gene milli vahdet 
için bir tehlike tef kil eden tefri-

ka membaalarını ortadan kaldır
maldır. Filhakika bir memlekette 
ekseriyetten başka milli emeller 
peıinae koıan ırkt akalliyctler 

nekadar tehlikeli ise tekke ve 
zayiye gibi ıeyhler tarafından 

ffiıiT Slyalieh~ alet yaparak tesiı 
edilen tqkilitlar da okadar u
rarlıdır. Çünkn Nakıibendi, Rn-
fai, Me~levi •esaiıe gibi isimler 
verilen tekkelerden her birine 
mensup olanlar biribirinin adeta 

can dilçmanıdırJar. Banlar ara
sında biribirlerini tekfir edenler 
çoktur. Diğer taraftan umumi

yetle her hangi bir tarikate men
sup olan kimseler biç bir tan'kat 
ile alakası olmıyan Türkleri ve 

mllslfimanlara bakir talikki eder
ler. Bilfarz her hangi bir Yatan
dq nekadar mütefennin, neka-

dar malumatlı oluna olawı en 
cahil bir derviş nazarında Avam 
zümreainden sayılır. Nihayet ıeyh 
namı altında bir nevi derebeylik 

tqkilltı vücuda getiren adaml'l
rın menfaatleri aeYki ile kendile
rine merbut olan kimseleri tah-

rik ederek sık sık siyast ibtilil
Jer çıkardıklan maltlmdur. Nete
kim Şeyh Sait isyanı, Ağrı 

dağı isyanı, nihayet Menemen 
irticaı tamamen ıeyblik ve der
viflik meselesidir. 

Binaenaleyh kanuni memnai 
yetlere rağmen hAIA için için 
milli vahdeti gemirmek suretile 
memleketin dahili ve harici 

emiyetini ihlal eden fekavet 
ve tefrika ocaldannı tamamen 

ı&nd lirmek lizımdır. En b&yOk 
hedef olan T6rk milletinin baka 

Ye aellmeti ancak milli vahdet 
ile mümkün olabilir. Ve binaen
aleyh m6badele mukavelesile 

milli vahdeti tehlikeye düşllren 
unsurlan bertaraf eden Türk 

milleti gene milli vahdetin temini 
için ıeyblik ve dervitlik cereyan
lanna da kat'i olarak nihayet ve
recektir. 

Günün Siyaseti · 

Hazır olun! Harp 
var! 

Malt, iktısadi ve içtimai 
muhitlerde tahvif ve tehdit usÜ· 
Ju ile menfaat kazanmak · istiyen 
pntajcılar olduğu gibi ıiyaset 

ileminin de ayni gaye uğruna 

cihanı her an patlamağa amade 
bir wlkan halinde göıtermeğe 
hazır bir takım pntajcılan Yar
dır. Siyasi pntajcı hergün yeni 
bir tahvil ileti bulur. Sazan : 
"Almanya silihlanıyorl., diye or .. 
talığı velveleye verir. Sazan 
"Romanya nota verecek(,, diye 
salh hanrilerini Orkütmeğe ça
lqarlar. 

Bu nevi Şantajcı1ann kısmı 
Azamı gazetecilerdir. Gayeleri 
ise umumi heyecan ve meraktan 
istifade ederek karilerini çoğalt
maktır. Bunlann gayelerine ne 
derece vasu olabildiklerini ve 
bu gayeyi elde etmek için takip 
ettikleri usfillerin ne miktarda 
mübah olduğunu burada muna
kaıa edecek değiliz. Maksat 
bir vakıaya işa retten ibarettir. 

Siyasi Şantajcıların aon zaman
larda kullaudıklan iki büyük si
lah vardır. Biri "Komünizmin 
isühzarabl ,, diğeri ise « Düçe
nin nutuklan!• dır. Bunlarca 
Sinyor Müaolini'nin her sözü Av
nıpa denilen dünya barüt küme
aini alevlendirmeğe matuf bir 
fCl'l'&re, Moakovamn her karan 
ise milletleri kan deryaları d6k
mej'e sett ,.edecek bir ter Aye
tidir. Başta Fransız matbuatı ol
mak kere cihanın biitün mat
buatında ve bahusus harbi umu
miden muzafferiyetle çıkıntı olan 
~etlerin gazetelerinde bu si
yasi ıantaj uauliln6n tatbik edil
diğin görUyonız. 

Cihan ıulh ve milıalemetinin biç 
bir ıeyle tehdit edilemiyecek 
derecede raıin bir müuıese 

haline geldiğini iddia edecek 
kadar kıaa görilşlfi değiliz. Maa
mafih aiyaat mOhim kitleleri tem
ıil eden ricalin her mfitaleasmı 
ve milletlerin umuru dahiliyele
rini tanzim için meydana koy
dukları her düsturu aulh 'Ye mn
salemet ile taban tabana zıt 
garmek; ya bir bahÇRin her 
taıı altından bir yılan çıkacağı
m zannedecek kadar belihat 
g&tennek veya kendi muzme· 
iiadekini baıkalannda g6ster
meğe çalıpcak derecede iki 
yibllllftkttir. 

Batta Fransanın meşhur nim 
resmi vaaıtai neşri efklrı 
olmak ftzere mevhum harp kı
vılcımlannı körOkliyen bu şan
tajcılara kartı en güzel bir ce
vap Yunan başvekili Mösyö 
Venizeloıun Duçe ile görüştük
ten sonra matbuata olan beya
natıdır. Yunan Başvekilinin ga
yet doğru ve vazıh olarak slSy
lediii veçhile halihazırda sulh ve 
meıalemeti idame etmek isti
yen milletlerin ön safında 

Italya bulunmaktadır. 

Eğer Duçenin sık sık vukua 
gelen beyanab tahlil edilse ken-

disinin ve temsil ettiği faşizmin 

harp denilen feJAkete asla ta
raftar olmadıklan anlaşılır. 
Fakat kelime Dzerine oynamak 
ve hakikatin söylenmesinden 
hoşlanmamak maraz.lanna müp
tela olanlar bu beyanatın yalınız 
bir kasmını alarak manayi tahrif 
eder bir tarı.da tefıiri hoı bul
bulmaktadırlu. Aııl öyle hare-

Serseri çocuklar,1 
fakirler ve verem 
Belediye reisi Muhiddin B. 

alınacak tedbirleri 
_ ııs 

anlabyor Ş d A t k f Şehrin mühim ve içtimai dert- am an n a yaya se er 
--- ' )erini teşkil eden birkaç mesele Muavi;;· ... askerlerini yormamak ve de bir neticeye \'anlamamıştı. ~ 

üzerinde belediye reisi Muhiddin yıpratmamak, Ali askerlerini L..af et· katlana, bir netice ,·ermeme~ ~ 
bey fU beyanatta bulunmuftur: memek için ~)ışıyordu. i idi. Çünkü Sebe oğlu ile arır::l 

- Bu sene yapacağımız en Yeni eenenin huhll ettiii cün tara- harp propagandası yopıyorla,.. 
mühim iş muaveneti içtimaiye feyn bir aylık mütarekeye karar ver- lara göre Muaviye ile arkad~ 
teıkilatı olacaktır. Geçen sene diler. Hazreti Ali de, Emir Muaviye JMI) dekiler gibi bir ham._ -. 

b•·t b · · 5000 li de bu mütarekeden istifade ederek sulk adamlardL Banlarla koaaş_... 'M 
u çeye unun ıçın ra teşebbüslerini yenilemek istediler. Mü- la görüşmek, bunların şeraidlll ~ 

koyduk. Bunun henüz bin lirası tarke aktolunmuş ve iki taraf heyetler mek onlan şımartır n onlara 
sarfedilmişlir. Hıfzızsıhha kailu- mübadelesine bqlua!Jlardı. nndan fazla kıymet" verirdL 
Dunun verdiği salabiyetten isti- Fakat vuku bala.il •ÜZÜerele.r ne- çin yapılacak iş, bunlara kal1' 
fade ederek başlıca yapmak is- tice nrmemiştir. Çinkii bulan idare hareketti. Sebe oğlunun a 
tediğimiz i:~ler sunlardır: eden adamlar, onlann iyi bir neticeye yukarda gördüğümüz gibi (Ali) 

Verem sanatoryomuna veya varmasını samimiyetle istihdaf etmi- rahhaslan arasına kanşıyor ~ 
yorlardı. Mesell, (Ali) nin gönderdi- raf arasındaki husumetleri 

hastane pavyonuna yatıramadı- ği adamlar araamda Sebeba oğlanua dirmeğe ~bpyorlardı. 
ğımız verem başlangıcında olan arkadaşlanndan birkaçını görüyoru& 1 Bu itibar ile miizakereleriıı 
kimsesizlere, fakirlere. hatta ço- Hatem oflu Adiy bu•lardan biridir. ce venniyeceii besbelli idi. 
cuğu yOzUnden hastanede yata- Sonra yJne bunlararasında, daha evel .Ali, k ıınrada çok kuvvetli 
miyan kadınlara vereceği%. Bu vuku bulan mhakereleri akamete uğ rilndüiü 'halde, hakikatte, çok 
gıda günde iki yumurta, biraz ratmağa sebep olan ve daima tecavüz- Çünkü kumandası altındaki k 

Y
agw, tatlı ve ekmek olacaktır. k~rane bir lisan ktrllanan Şebet var- hlkim defildl. Katiller onun 

dır. de hareket ediyorken kendile 
Yangın yerlerinde yatan bir Adiy, arkadaşlarile birlikte Muavi- vetlendirecek her fırsattan Is 

takım çocuklar var. Bunlan Is- yenin yanına gittiff saman ııtolh i~ln mişler, kalabalıklannnı arttrı1'911~ 
tanbulda gittikçe çoğalan zabıta müııtpet bir teklifte buluucafnaa teh· nffak olmuşlartlı. Buıalar 
vukuatında birer amil talikki dit yolunu tutmq ve oııa: Xtfeden kendi kabilehrine me 
etmek mllmkündür. Başlan boı -Muaviye? demi§. hazer et yok· çok eşhas ta toplaımı olda 
bırakıldıkça ileride şehir için sa Cemel vak'asını yapanlann uğradık (Ali) aün onlara karşı vaziy-

Janna ufrarsın ! u imkAn kalmamıştı. O.un 
önüne geçilmeri müşkil bir telı- Muaviye cevap ftrd.i: lar, itlere büsbütün hlkim oh• 
tike olacaklardır. Kaymakamlara - Sen sulh ~in, tehdit için gelmiş. Kumandanlann birkaçı on 
emir verdim. Bunlann mikdannı sin. Fakat iyi bil ki bizbu llflara ehem Eşter gibL Sözleri dinlenen rl 
tesbit edeceklerdir. iki medre· m.iyet verenlerden değiliz. Sonra bi:ı kaçı yine onlardandı. Hatem oll' 
seyi daha bunların iskanına tah- senin Osmaa katillerinden olduğunu Muharrem ayı bittikten soat* 
sis edeceğim ve bir gün kendi- duyuyo~ .. ı! Sen i§ledlğin cin:lyeti ö- münadiler ~rarak ŞamlılarS f 

diyeceksin! tarda bulun•ak istedi. Mu..acliltlt..; 
lerini sokaklardan toplatbraca- Adiyin söylediği sözlerden onun tiia hat üzerinde bağmyer ve ~ 
ğım. Kendilerini iaşe. elbise ve Sebe oğlu tarafmdan kararlaştıran n Ali taratma iltihak etıaeje ~fi' 
mektebe göndermiye çalı~aca- siyaseti tatbik ile J'IMfCUI olarak sulh yorlardı. ~ 
ğım, kısa bir zaman ıonra so- yerine harW yenilemeyi iatihdaf ettiği öte taraftan Muaviye ile Afl'l 
kaklarda dolaşan bu çocuklara aşikA.rdı. lannı hazırlamakla mqruldllleı.-
tes düf edilem · w • • t · (Ali) nin (Osman) katillrienden bi- Eşteri Kufe atblannın başına ~_;; 
ed:rim. Bundan 

1~:d!U::akı:n:.. rlni murahh_as olarak göndermesi mu· Hasra askerlerine Sehli, KQfe ~ 
1 • t kil.b iiratl Yii d hakkak ki bır hata idL rlne Ammon, Basra piyadelerfll 
en eş a nı s e cu a (Ali) •i• diler bir muahhMI olan taybı etmiştL _ .J 

getir«:_cek ve gıdasız. çocu~lara Kays oflu Yezit~ ptalch idarei Muavfyenin başkumandanı~ 
yapbgımız muavenetı teımil ve kelam etmişti: lu pahhaktı. Sam atlılarına ,_..,,;; 
tevsi edeceğiz. Bu aeoeki butçe- - Bir birlik için çahpyoru:ı. Oaun manda ediyordu. 
mize içtimai muavenet faslı ola- için sen de bize yardım et. Ve (Ali) Muharebe başlamak üzere fdf, 
rak 200000 lira konulmuştur. nln ltaatına gir. • • • 

Muanye cevap verdi: Leyll, Şamdan Kudüse git~ 
M. T eodor Danef - Bin birliğe da..et edlyonıun. Faakt zırlaanuotı. Onun bütün ttmiclf. :,, 

birlik bizimle buaberdır. size ıtaata s1n1n 11rrnu taııyaa Markuas1 
Eski Bulgar Batveklli t•hri- ıelince, bunu kabul etmeyiı.. Çünkü evel görerek bu sırn iğrenmek 

mizde siz Osmanı öldtlrdUnUz. Cemiyetimizi sonra Mehmedi bularak enun 
Sabık Bulgar baıvekillerindeo tanmar ettiniz. Katflleri himaye et- ayrılmamaktı. Onun korkusu 18P'~ 

tiniz. Ali, bu cinayetten teberrl ediyor. izini yeniden kaybederek onu~ 
M. T eodor Danef diln Sofyadan Buau kabul ederiz. O halde katille- ramafa ~ıkmakh. Hakikatte ~ 
ıehrimize gelmiıtir. rt teeUıa edlniL Oalann cezalarını ve- Kadtlste değildi. Markts, Ku•°" 1. 

M. Danef Balkan harbi eına- relim. O zaman biz de aize itaat ede- dıktan sonra ~ok fı.ttyarladıfnd ~~ 
sında başvekilette bulunmut ve riz. P..tiailn yaklaştıiını tliifünerek ~ 
sulh müzakeratını idare etmiıtir. Murahhaslar kalkıp gitmişler ve on ya patriğinin ikametg!hı olan ,-;.f 
-------------- lara mukabil MuaTlye, -m111'8hhas bir yaya ıttmeyi düıüamüş, orada ~ 

heyet Jzam etmifti. görerek ölmeyi istemişti. MarkUtr ;t 

Yazan: Salih Murat 
HAREKETi DAiME 

MOMKON MODOR? 

Dilin mukaYemeti gibi her 
hangi bir mukavemetten kurtu
lan bir makine daimi hareketi 
haiz olabilir. Böyle bir makine 
yapılamamıttır. Hatta yapılsa 
bile bu makineden kudret almak 
imkansızdır. Çünkü kudret alınca 
derhal durur. Bir çok kimseler 
bu sevdaya düşmiitler ve elin 
dilfenleride var. Bunların zihin
leri bir noktaya saplanır ve al
danırlar. Garp ilim mahfelleri 
bu nevi lakırdılara kulaklarmı 
çoktan tıkamıılardır. Hareketi 
daime makinesi yapmak demek 
tabiatin haricine çıkmak demek
tir. Bu ise mümkün değildir. 

ntt1nnammnuın ..-rnaı m:ı4~m..:•~-.... ......_ 

ket edenlerdir ki cihan ıuJhfi 
mfisalemetini tehlikeye sokmak 
için çalışıyorlar. Onların bu mu
zir mesaisini tevkif edecek kuv-
vete gelince onu, ancak doğru 

ve açık söyliyenlerin azim ve 
iradesinde bulabileceğiz. 

.Jt,. VOVV'" 

8'l heyetia bqmda Mealeıne otlu karar verdikten sonra AskaloD•,, 
Hablp bulunuyordu. Ali heyeti kabul yan ilk rum gemisine blnmt, ve 
etmiş ve onu dfnlemfıtt: yaya hareket etmiıti. / 

Evvel! Habip sCfyleclf: Onun hareketinden btrka~ ~ 1. 
- Alinin Jok.kabiuıtC ra LeyJA Kudbe nrmlf, Mark~~ 
- 0Haaa bu devletin retti idL Is- mı" fakat ilk 1lamlede onua An~ 

lerl mUkemmel bir surette idare edi· gittiiini haber alarak wahzu• ~ 
yordu. Siz onun hayatını istiskal et- tu. Talisizlik onu bAIA takip -~ 
tiniz, onun vefatını beklemediniz ve ~ Leyi UZ1ltl 11zadıya dttşttnm~ ~ 
nu öldUrdllalz. Biz onu katillerini ya kadar gidip te bu işi halle~ 
istiyoruz. Mademki sis Osmaaı 6ldür başka çare olmadığına kam oJlll"l 
mediğlnlzl iddia ediyorsunaz oaun ka- Umana inerek bir gemi beki ..... / 
tillerint teslim ederek bunu ispat edi- müşkUldü. Kimbilir ıemi ne ~ 
niz. Sonra sizin çekilmenizi fstiyottlz. lirdi. Ne kadar beklemek lAzmıdJ. " 
Siz ~ekillniz ve yeni bir de.Jet reisinin için kara yoluna tercih etm~..;4 
intihabını §liraya bırakmıL Şura kfmi doğru idi. Fakat Kudiisten .A•~ 
istene onu intihap etsin. gitmek ~in Şama 11framak icap .... J 

Habip bu suretle iki şey teklif etmi§ Leyi! Şama uğramamak için ıJI"! 
oluyordu. Birincisi katilleri teslim et- yolunu tuttu. 
mek. bun1ann tesHmne Ali fie Muavi- Leyi~ ıünlerce devam edea 
ye arasındaki ihttlAf kalkacaktı. İkin· bir seyahatten sonra Antakyaya 
el devlet reisinin intihabını tekrar ŞU· tı, burası o zamanın en muh" __ .....,_ 
raya bırakmak. Şura kimi isterse onu muazzam şehlrivmm Uçüneu.tl 
intihap edecek ve ba nretle vahdet te na tefevvuk eden diğer fe)ıirter, 
es.sili edecekti. Roma ve yalnız Iıkenderiye fdf. 

(Alf) , murahhasın bu sözlerini din Şehir, çok güzeldi. Oront neh 
ledikten sonra cevap verdi: zerinde bir mtistatil §eklinde-"•• 

- Siz kim oluyorsunuz kf beni çekilftı. Her taraf baflrk, bah~eutdo 
meğe davet ediyol'8unuz. Bunu kabul ,rin ufkunu, btlytlk kubbeler 15' 
etmiyorum. gibi idi. Bundan başka şehir, Jll 

Murahhular tekrar sordular: bir sur He çeTrilmft ve bu sardl' ~ 
- Bize bir bqka dfyeceftnlz varf ne 360 kule yapılmıştı. UzaJıtılll. ~ 

mı? nize görünmekte idi. Leyll, dd ~ 
-Yok 1 dan ,ehrf tath tatlt seyretttktel' ~ 
Bunlar da dönüp gitmltlerdf. yavaş yaft§ inmiş, kapıdan f~ 
Bu gibi ınilllkatlar tekerrilr etmiş mif, ve btlyük caddede ~s) 

fakat bütün muharrem 8..1.J ıeçtiği hal (BU~ 

E 
s 
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- 5- V AKIT 11 Kanunsani 1931 ~ 

Bahrimuhit üzerinde bir bahis 250,000,000 Pariste kanlı bir cinayet 

Bir lngiliz kadını bir buse- Aı~r~r~~,~~·rbub~.~:;7 -~~~:::~-Bir sabıka ı birbirinin kar.., 
sini7000Türklirasınasatb cekler deşi iki adamı öldürdü 
Kadın teklif sahibi erkeğin alay 
ettiğini zannetmie ve mübadeleye 
yalancıktan razı olmuştur. Fakat ... 

Miı larkln 
~eçen hafta meşhur lngiliz 

tan .atkirlanndan Mis Josfin 

Larkin Amcrikaya gitmek ve ora
da kocaaile birleımek üzere , 

bUyük vapurlardan birine bin
miıtir 

San'atkirin bu ıeyahatı yol
cular arasında bulunan iki gen

cin bahre girişmelerini mucip 
olmuıhır. 

Biri ben bu güzel aktroıi 
öpebilirim demiı, öteki, öpemez
ıib cevabını vermiştir. 

Bahis kararlaştınldıktan sonra 
iddianın sahibi olan genç kadı
na yalclaşarak ona aşktan bahse· 

tmeğe ve kendisini bir kere 
öpmek İçin hiçbir fedakarlık· 
tan çekinmiyeceğlni s<Sylemeğe 
ba lamıı derken lf bu fedakar
lığın mahiyetine geçmiştir. 

Genç, iti pazarlığa dökmüş, 
Ye vere vere 7000 Türk lirası· 
na kadar çıkmııtır. 

Kadın, gencin bir buse için 

bu kadar para vcreccgine inan· 
mıyarak raıı olmuş ve genç 

hemen yedi bin lirayı vererek 
san'atkan öpmfiş ve bahsi ka
%anmışlır. Herkes bu meseleyi 
konuşuyor ve neticeye gUlüyor
k~n telsiz telefona davet olunan 
Mıs, Tan o sırada kocasının 
yilkseklerden düşerek öldüğünü 

Holivudun bu sone çıkanlacak 
filimlere 25 milyon Ingiliz lirası 
harcedeccği haber verilmektedir. 

Buna mukabil Iogilterenin yalnız 
2 milyon isterlin harcederek ye· 

ni filimler yapacaklarını Londra 
gazeteleri yazmaktadırlar. 

Resmini koyduğumuz Haryct 

Lekin İ§tirakile yapılan filim in· 
giliz stodyolarının son ve gllı:el 
eserlerinden biridir. Yakında 

Müthiş bir zehir ı Emin Au B. Güzel kaalar 
Ö • Muhtelit hakem hk l • Y 

ronu," baraektarında ( tante- nezdinde Türkiye :~ur:-me. erı Kaşları tanzim ederek gUzel-
om zahiri bulundu Emin Ali B. bir haftadı :bıan~ !ettirmek, kadınların en çok itina 

haber almış ve bayılmıştır. Londrada gösterilecektir. 

Anıetika nua•·ı 1 1 h t d a erı t"kl l d b" •d' B _ e ~ er n n yıızdıklanna ra a sı~ ır, vazifesine gelme- et ı eri iş er en m ır. azı 
gore hundan bir müddet . 1 mektedır. kadınlar bunu yaparken, meşhur 

e\'l e esraren 
&iz bir eıurctt .. l Ü güzellerden birini kendilerine 

e 0 en Simon i&minde bi- SKÜDAR - HALE 
rlha Yapılan mu•A.. . sı örnek alırlar. Hakiktte kaş gü-

. . -.ıddıt fethi ıney~·itıer nemasında Ahın Çılgın1t11-1 ve S:ıhra k 
netıc d ~ Ti 6 zelliğinin şaheserlerini en bUyO esın e batsaklnnnda Tantalüm ı·s yatrosu llcr sün gündüz 3 te gece 1 d' 
minde bir tehir)" 9 da Cuma günleri 2 de 4 de gece 9 san'atkarlar ibda etmiş er ır • 

.. v-t·· 
1 

maddenin asarı görül d:ı gelecek porgram Çareviç Refailin Madonaa~n, Boticellinin, 
mu=».ur. Tantalu un:-~••ı:l!':!!!!mes:a~!lmrtl:iemmm;ı ı · b m meşhur <Borciya) la ıı ve Vaydayikin portre en unun 
l'fn kulltındıkl h DarWb d • T ·ı ı·1·d· arı ıe iTden daha m""th· e ayı emsı 1 e,.; en kat'i de ı ı ır. 
~e k•-'i ı- . u 1§ b 
h 
~ mkı\nsız hır zehirdir. Bu zehir Bu akıam Kadınların dikkatini u eser• 

Maktüllerin esrarlı mazileri işe 
ehemmiyet verdiriyor 

Paris cinrında Sendeni kasnbnt;ın· ğunu bilen metre i kapıcı kndrnın yanı 
da esbabı bir türlü meydana çıkarıla- na. kaçmıştır. Hauer bir nkit dnhn küf 
mıyan mühim hir cinayet rnkua gelmiş retikten sonra susmu~, ertesi günü kapı 
tir. Sen Deni kn~abasnda bir evin alt cı kadın her ne ı.adar burndn knn izleri 
katında on iki 11enedenheri Sapüj ismin görmü~ iscde mühimsemcrnişti. Ha· 
de iki kardeş oturmakta hunlardan bi uer nyılarak i ine devnm ctınie fa. 
ri bir eabun fabrikasında ve diğeri İ3e kat Şnpüj kardeşler görlinmez olmuş· 
bir hortuç fabrikasında çaJışmaktn i· lardı. Pencerelerinin knpılllrı \'e keRenk 
di. lki kardeşten büyüğü 30 küçüğü 2S leri leri sıkı ı::ıkı kapalı idi. iki kardeşin 
yaşında idi. Her ikisi de ciddi bir hnyat gaybubetinden haherdnr olan herno;;j. 
sürerler ,.e kimse ile görüşmezlerdi. releri l\fadnm Mnri .Jiho iki iiç gün son 
Sene başı gecesi iki kardeş meçhul bir rn gel mi ı,npıla nnı vurmuş cevap ala 
sebepten dolayı Hnnri flauer isminde mayınca kepenkleri açmı ve yarı im· 
bir sabıkalı ile ka,·ga etmişlerdi. Bu pah olan pencereyi n~arnkfçcıriye gir· 
sabıkalı iki kardeşin oturdukları bina rniş. l\:ndın içerde müthiş hir manura 
nın ayni zemin katında altı nydanberi knr ısında kalmış iki kardeşten büyüğii 
yaşıyordu. Mücadele e na ındıı Bauer yatağın tiıerinde ölü yatıyormu , Kü
hafifçe yaralanmı§ ve kendisini hasta çüğü ise yerde ölü yatmnktaymış. iki 
hanede teda\'İ ettirmişti. Ertesi gece sa \'Ücut te on iki hıçnk ynrası varmış. 

bıkalı evine sarhoş gelmi3 ve bir~ok ı;ü l\fe ele :r.nbıtııya haber \'erilince gelen 
rültü yapmıştı. Bauerin geçim!'liı oldu· komiser odanın knrmaknrışık olduğunu 
1mııııımıııımnıuumıııııuıııımuııııunnnmıııınmıııın111ımııııııııı11mııııı•11rııP1111111n mühim miktarda bir paranın ınasn üze 

Bir ziyafete ne ka- rinde. du_r~u~unu görmüş yerde birçok 

h 
? eşya ıle ırı bıt bıçak duruyormu 

dar para arcantr • Diğer taraftan Bnuer clnnyetin keş· 
f edildi~inin ertesi günii kaybolduğun. 

dan katil olduğu knnnati vardır. Fa· 
kat cinayeti nnsıl i lemi tir. Ve 
cinayet odasına nasıl girmiştir? Bu 
dht>t henüz anlaşılamamaktadır. 

Alp dağlarında 
Bir kafıle nısıl çıg altında kaldı? 

Son günlerde Alp dağlarında on bir 
kişinin bir çığ altında kalarak ezildikle 
ri telgraf havadisi olarak bidlirilmişti. 
Bu bapta gelen tafsilata göre bu on bir 
kişi bir kafile halinde Alp dağlarına 

tırmanıyorlarmı:;,;. Kendileri gayet gÜ· 

zel ski kullanmasını bilir kimşelcrmiş; 
böyle olmakla beraber knzaya kurban 
olup gitmişlerdir. 

Kaza u suretle ''ukua gelmiştir. 
Seynhlar Alplerin meşhur geçitlerinden 
Şinalye geçidine vardıkları sırada ci· 
var sathı maillerden cesim hir çığ kopa 
rak hetbahtlnrı kırk elli metrelik bir 
kar tabakasr altına. gömmüştür. 

aldda müt..... · saat 21,30 <la ISTAHBUl BElEDIYESI lere celbeden ve onlari örnek . ""ıl"hhıp lllmbaların ima- h 
lın~e kullanılan bir madd d h 

1 
~~~it~ ~~ yapmalarını tavsiye eden mu ar• Amerika milyarderlerinden 

luyorttıu5. e en ası o- KATl'L rirler, bu eski san'atkarlar tara· Henri Derti, üvey kızı Mis Me· 
fından yapılan kaşların 1931 lenin on sekiz yaşını ikmal ede-

kadınının yüzüne en güzel ifadeyi k t t kd'm olunması Fe h · dram3perde 1 1 re ıosye eye a ı 

Bunların :sabahleyin ayrıldıkları Jo 
kanta Rahibi, geri dönmediklerini gö
rünce kaza vukuunu hissetmi:.; hemen 
yüz askerlik bir kuHet kazazedeleri 
kurtarmaga gönderilmiştir. Kazazede
lerden hiç olmaz...a birkasının kurtanla 
bileceği ümit edilmekle beraber l1enüz 
taharriyattan hir netice çıkmamı tır. 
Çığ ile vukua gelen kazalar yalnız bu 
on bir kişinin ziyaı değildir. Diğer bir 
çığ 2473 metre irtifan kadar çıkan iki 
seyyahı süpürerek kar altına gömmüş· 
tür. Diğer cihetten ski ile 2000 metre 
irtifaındaki Fret geçidine tırmanmak 
istiyen dört yolcu da kaybolmu~tur(' 
Bu kadar kazalara rağmen mevsimden 
istifade ederek Alplere ,.e Pircnelere 
tımanan yolcuların miktarı pek çok· 
tur. 

ra sınen1ada vereceğini söylemekte birleşiyor• milnaıebetile büyük bir ziyafet 
Su nkşaı:n Si c YazanRichard 1111 1 f 2000000 tfmlnl n manın memur ve müstnh- ar. vermiştir. Ziya ette tam 
-u tarııfınd:ın tertip cd len büyük T erciime eden Türk lirası barcedilmiştir. Amc· 
, ... !ltncre Ti · ı "VAKJT b ~1 . y:ıtro sınem:ı, mükemmel Cemal RifatB. 11111111 .. ,, e a O• rikada iktisadi buhran, hüküm 
ikra~1;;1c;ü0z ikr~miyeli muhteşem Gala ıürmekte olduğundan milyarde-

r:ısın.,a A lnn kol saatı pır- Kişc her gün ıaat J 3den itibaren açıktır 0 e 01U0 UZ rin bu israfı müthiş protestolar· 
fanta kıravat iğnesi -r---= la karşılanmııtır. 

- •frika numara ı : 29 • G ı 1 d Yaz·-. "C - e Volf ! Bu adamlarla bizim m 1 uayene ediyorum. Ve düşü olan arkadaşım Adolfu göreceğim. heni düşünmüş oması 'ne sa.ı et.. 
-.. · ...... c b · d alakamız k E'"' eyva arını * * • J{ lk l!, -,,. ep eaın e ..• müellifi l1i yo ·- ger her hangi bir ln- nüyorum .. Bunlar ne kadar ~ok .. hepsi _ a ·ryor: 
rlh 1'11Jri11 Remargue ~kzdvcya. ~rnnsız ne~cri fle karşılaş- hakiki.. şu renk renk ağaçlar, şu mavi Evin kapısı aralıktır: Mutfak sag ta - 1 ... ı~ yapayalnız yaşadıkça deli 

aha ıyı nnlaşacagız! Gel! seninle bir buharla kaplanmış ormanlar, ... bun raftadır. Kapıyı vuru)orum. (Merha- olacağı gclıyor .. 
arkada~ları .görmeğe gidelim. Onlar Jar hakiki ormanlardır. Obüslerin par ba !) diye bağr!y.orum. ı.u~ b_ir .kıpırtı Etr.ıfımn bakınıyorum. Hiçbir taraf 
~ar~~~ları ~le Yemek yerler ve canları ça1adığı harap kütükler değil. Şu esen duyulmuyor. Gınyor Ye ıkıncı bır kapı ta karısı gözükmüyor. Rir an sustuktan 
ıstedıgı vakıtte yeU · ı ı · · h'tl . h enır er amma mu- hava artık barut kokuları, gazler n açıyorum. .. sonra tekrar edıyor: 

.• erı er halde bu muhitten yüksek- pis ra,,·ihalan ile yüklü değil .. lşte sert Bir adam yalnız başına masanın o- - B n'ı du··şu·· e k 1 kliği 
tır. Gel ı " . .. B . . 1 rıt.· .. e n re gc me n ne 

. ···• koku~u ile sürülmüş gübreli, temız nunde oturmuş. enım gırme < ısım u· . ,· ld 
Köpekle beraber baca.klarımrzın olan topr~k ı~te mühim~at furgonlanna zerine şaşkın nazarlarla ylizüme bakı· l:JIG~d. u.b.. 1 .. 

ca kuvvetlJe k ğ b ... :. Ü · d k' k lb' · ıı ı ıp ırazrs u n sigaralar gctırı· ?şma a aşlıyoruz ... Vo1f de" il sa anlara takılmı~ beygirler. Ar yor.. zerın e es ı as er e ıse ı.. a- . ~ . 
havlıyor .. Deh gibi ko~uyoruz .. Gözle- kafarınd~ silahsız dol:ı;an çiftçiler de kı ı ... Adolf Bctkenin ta kendisi ... l\fe. ) or. Aşagrları pem~e resımlerJe nnkışh 
rimfz parıldıyor ... Hepsi cehennemin var .. Bu çiftçiler asker elbiselerini he· erretle diyorum: kalın bardnkla~da ıçly?ru~. Pencereden 
esfel!nc .,kadar? .. Yaşıyoruz ya? Değil nüz arkalarında taşıyorlar. Bir küçük -Adolf ... Seslendiğimi duymadın me~:a .. n~açlarıl.~ çe,·rılmı~ yol ve.hah· 
mi 'olf · yaşıyoruz?... orman üstünden geçen bulutlar güne mı yahu! Uyuyordun öyle mi? çe goruluyor. Ruıgflr vnr; bahçenın ka 

- 2 - şi örtüYOr. Fakat gümliş hareli müzme Yaziyetini değiştirmiyor ,~e bana pı ı ~arpıyor. :Rir köşede :siyaha boyan 
. Adolf. Betkeyi ziyaret f~in istas- Ier bu~ların arasından sıyrılıyor. Ço· elini uzatmakla iktifa ediyor. mı bir duvar saati çalıyor. 

!ondan gelıyorum. Onun evini hemen cukların rengarenk uçurtmaları gökte - Seni görmeğe geldim Adolf.. - Şerefe Adolf ... 
anıyoru~. Cephede iken bu e,·i kac yüzüyor .. Ciğerlere saf \'e temiz bir hr. .Mükedder hir tavırla diyor ki: - S f E t 
~;fa tarıf etmişti!. Mene ağaçlan dt vn giriyor Top, toroi1 göğüs <.ııkı tıran - Bu hareketin çok iyi Ernst.. Bir'>l~:~.e ~rns ..... ··1 k 

b~ti bir bahçe. .. Elma toplaması ham. çanta kar~ı tnzyik .ed~n ke~~r v~k.. Havretle Ye endi~ ile ne olduğunu Diki!'ı mak~n:~:~a .~uz~ ere rırıyor. 
ı nıemiş.. otlar a d , ' · · ,. ı . ı ın uzerıne sıçrn·or ve 

0 v .• . var. Ka 
1 

• .. rasın ~ bırçok elma lhtlyntlr dayanmak endişesinin en· soruyorum. hırlıyarak yerle~iyor. · 
. akı.t hıssedlyorunı ki benim içimi v J> nın onUnde cesım kestane a· sedeki tazyikı kalmamıştır. Artık her - O bahsi açma Ernst!.. . .. .. 

acı hır hıs ile dolduran ı;ıey ne pors.. gacı altında zemin kırmızımtrak esmer an dü~mek yaralanmak ölmek korkusu Yanına oturuyorum: .. -:-. Akraba gelıyorlar. Soyluyorlar. 
len tabağın kınlması, ne de bir pirzoı°" renkte ya~raklarla örtülü, kızıl tabaka geçire.rek iki büklüm va~iyet almağa Jü - Canım Adolf böyle durma .. Ne Soyluyorlar .. Halbuki ne onlar beni an 
~eselesldir. Su muM:~~ gördUğUm 'Va :rasında otedc beride kestanelerin di· zum yok .. Serbestçe, doğru yürüyorum. olduğunu söyle.. hyorlar ne de ben onları .. Sanki artı 

arpten evvelki :ıı:nmanıı hn• kı'bı'r .. e 1 enlerle müzeyyen kabukJannın ratJak Omu"larım vüksüz AU anın kıymetini Suali atlatmağa çahsıyor: ayni cinsten değilmiı:1iz gibi.. 
azamet z.ihn' · · .., .e anndan ·· .. 1 :ıı: .. • ' :.- • 

IJ'etıdır. kil d'. gor~ en beyazlık1nrı leke teş tamnmile anlıyorum. Şurada sağ bu- - Hayır .. hayır .. Her şey yolunda Başını elleri arasına alıyorı 
e l.)or. Bırkaç tane~ini birden alıp lunuyorum. Ve benim gibi kurtulmuş Ernst.. Dırak orasını .• İçinizden birinin f Bitmedi~ 

,, 
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'etkik Seyahati 
Yazan : Sadri Etem 

Uç otomobil tozu dumana kata, ka- saçta hamur pişiriyordu. Muhtarın S{ 

ta, ilerliyor. si bir sam yeli gibi, bir ölüm fırtına! 
En öndekinde üç adam var. Biri gibi odamn içinde dağıldı. Herkes bi 

9 Kanunusani 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 lngiliz liruı Kr. 
.• T .L. muta bili Dolar 
·• • Frank 

... 
Liret 
Belga 
Drabm. 

Adıçtl 

san sakalh bağa gözliiklü, ötekiy şiş- köşeye kaçtı, kadın hamur teknesin • • ls. Frank 
man, büyük gövdeli pehlivan yapılı muhtarın ikinci kansı Hacer aldı, öt 
üç'üncü ince uzun boylu, ipek çoraplı, ki kadınlar onları takip etti muhtar s' 
kısa dar paça pantolonlu bir adam. züne devam etti: 

İkinci otomobilde bir kamnbr adam, - Müderrisler geJiyor. Derin zo 
iki jandarma vardı. Kamburun yüzün· lu ulemasr .. Çekilin oradan .•. " 
den, elbise paçalarının ve kollarının u- Kadınlar dışardan görülmiyecek yeri 
zunluğundan bel1i ki bu çarpık çurpuk re gizlendiler. Muhtar evinden henüz c 
adam birinci otomobildeki uzun boylu şan çıkmamıştı ki; önde kollan yanyı 
adamın uşağıdır. Üçüncü otomobilde na geldiği zaman daire resmeden do 
eşyalar yüklü... gun vücutıü jandarma çavuşu sakalh 

1 
- 2 - bıyıklr, şalavrlı, entarili köy eşrafı, ~· 

En öndeki otomobilin etrafı kapah, varının üstüne eski bir palto giymi~ı 
kendisi genişti. Bu, Anadolu yollarında mektep hocası, rengi atmış cüppesi ve s~· 
bir kağını gibi a1rşıklıkla, fakat bir ge- nğile köy imamr, mavi şalvarlı, doku 
mi süratile hoplıya, zıplıya dolaşan ma mintanlı, amerikan bezinden cüzı 
fortlann yanında ağır başb, kibar ta- keseleri boyunlarında bir iki mektep Ç<>' 

vırlı insanlar tesiri bırakır. Anadolu cuğu bir kafile halinde müderrisleri mi 
yollarında bu makine köylüleri, hatta safir odasına getirdiler. 
küçük kasaba halkının düşündürür, her Üç misafir ağır, ağır, yürüdüler, ar 
kesin gtizü bu otomobillerin pencereleri kalarından kanbur hizmetçi bir büyük 
ne uzanır. Halk meb'uslarını, vekilleri. bavulla kafileyi takip etti... Misa· 
kolordu kumandanlarını hep bunların firlerin önünd~ ezile büzüle yol gös
içinde görür, ihtiyarlar heybetli misa- terenler nihayet odayı buldular. Her 
firler göreceklerini, ihtiraslı delikanlı- kes, sıra, sıra ocağın kenarında diz 
lar ve olgun yaşlılar devlet kuşunun bu çöküp oturdu. Ocağın içinde çıtırdıyan 
kafeslerde yaşadığını, çocuklar bu bü· çalılar, birden parlıyarak odadakile--

... ... 
' . .. . ... ... .. . 

Leva 
Flo'rln 
Kuron 
Slllng 
Pezcta 
Mırk 
Zlotl 
Pengö 

2o Ley Kuruş 

1 ilrk liras ı D•n:ır 
Ç ervoneç urıı, 

Nu~ t 

ı !sterlin (in lızı 
1 J Oolar (A ı:ıcıık tıJ 
ı<> Frank [Fransız 
"0 LI ret [İtalya 
O Frank !Belçika) 
O Drahmi (Yunan] 

#O Frank (lsvlçrel 
OLcva JBulgarJ 
r Florin [Felemenk) 

ro Kuron (Çekoslovak] 
Ş ıllng 1 Avustvrya] 

1 Pezeta (lspa.ııyaJ 
ı Rayşmark(Almanyı] 

ı Zloti : Lehistan ' 
ı Pengö 1 Macaristan 
O Ley [Romanya] 
O Dlnar ·Yngoslovya) 
1 Çevoneç 'Sevyet 

31 
85 

12i 
81 

yük arabalarla geçen misafirlerin gel rin çehrelerine berraklık ve vuzuh ve- Altın ı· 
8 diği zaman mekteplerin tatil edildiğini, riyor. Sonra loşluk içinde İstanbul- Mecidiye b~~c~ 

kendilerinin marşlar söyliyerek sokak dan gelen bu yabancı1ar gittikçe du- 2 Banko not 

lara döküldüklerini hatırlarlar. mana karışan bir hayalet gibi gözükij.l•amsnı•h•hi•y•eiııde .. _llliııı_ııııİılıı_İılll_.•••i 
- 3 - yorlardr. 

Yol üstünde tesadüf edenler onları Duman arttıkça arttı. İnsanlar ar 
süzüyorlardı. Ortada oturan pehlivan tık biribirlerinin yalnız sözlerini işiti-

Grip fazla 
cüsseli adam yüzünü kah sağındakine yorlardr. SIHHİYE MÜDÜRÜ NELER 
kah solundakine çevirerekı anlatıyor- Müderrislerden biri kahve fincam- TAVSİYE EDİYOR? 
du. (Sanki bu kocaman heykelin içine nı yanındaki toprak tümseğe bıraktık Şehrimizde grip hastalığının günden 
mini mini bir çocuk saklanmış gibi i· tan sonra : .. 
di), Berikiler dinliyor: - Bu duman dedi, sıhhate muzirdir gune .• fazlalaştığı anla~ılma~~a~O:: 

"- Köylülerin ilim ve irfana düş- soba neden kurmıyorsunuz ... hamızı . Dun bu husu~ta.sı~hiye muduru ~: 
manbğından behsederler, darülfünu· karbon insan için ne kadar fena şeydir lı Rıza D~yden fıkrını sordu~ dedi kı · 
nun adını bu )l\illet henüz anmamıştır bilseniz. ;Bir ibtiyar cevap verdi. - Grıp vukuatı yazıldıgı kadar 
derler.(Ortadaki bunu söylerken, birkaç _ Efendi, biz eşeğin semerini bi- o~madığı gibi buna tutulmamak ta her 

- köylü çocuğu tarlalarının kneannda le yeniJeyemedik, hayvanlar nalsız. kesin elindedir. Gribe tutulanlar lcen 
askervari selam aldılar, otomobildeki· Sakallı arkadaşuıa fısıldadı: disini korumıyanlardır. Mevsim ica· 
ler ciddiyetle selam vedril~r.) - Muhafazakar ruh başka türlü ne bı olarak havaların tahavvü1atına gö-

Sağdaki sakallı cevap verdi: düşünebilir? Şişman pehlivan gibi mü re tedbir almak 13.zımdır. Bunun için 
.'- Elbette azizim yaşamak istiyen derris ilave etti: h fif b- kınklık h" din d 

·u t · f h"" . . . . a ır ısse ce ışarıya 
mıne ır anına urmet etrnesını bılır. - Asri köy isteriz muhtar Efendi, . . 
Muasır milletlerde ilim kıymeti ahlak asri köy... çıkmaması şayanı tavsıyedır. 
gibiı hukuk gibi bir tesanüt vesilesi ol· _;,, Emriniz baş üstüne? ee 

t G.. 1 Jb" J' k J daki . Evkafta : muş ur.. uze e ıse ı, o un ınce Sakallı müderris genç birine sordu: 
altın bileziğin_ ucuna sanlı yuvarlak - Köyde hastanız çok mudur? Ramazan hazırlı~ı 
maden parçasıle oynarken: öteki defterini kalemini eline aldı 6 

- '.l'eknik no~sanı diyordu, fakat a- notetti. Genç cevap verdi: 
zizim artık Bergsonun dediklerine inan - Epey vardır... , 
maya mani bir şey kalmadr. ''Hayat de Pehlivan gibi müderris devam etti: 

V AIZ MEVZULARINI EN FAZLA 
TASARRUF MESELESt TEŞKiL 

EDECEK 
runt bir hmaledir !,, işte misal otomo- - Bunun sebepleri nedir birer bi-
b. · Ramazana on gün kalmıştır. Ca-ılın etrafındaki köy çocuklarmın coşu rer sayabilir misiniz?·-
kunluğu. _ Hangilerini sayayım.- • milerdeki temizlik bitmiştir. Hava mü-

Ortadaki: Saka11ı söylendi: sait olduğu takdirde mahyalar kuru· 
"- Şu tarlada dedi gözlerini, gözü- - Bu şerait dahilinde ihsai malQ. lacaktır. Diyanet işleri müdürlüğü ra 

müze diken, yolun bir kenannad du· mat toplanabilir mi? Halk bize mazanda vaızları teftiş ettirecektir. 
l'Up bizi selamlıyan insan ne kadar şu yardım etmezse... • 
urlu, ah şu lstanbulun yanm alimleri . Genç müderris yanındaki başka bir 
oııların Kadıköyünde, Erenköyünde adama sordu: 
doğrusu bir darülfünundan haberleri - Bu köyün temelini kim attı? 
yok, fakat şu adını, haritanın bile kay O zamandanberi ne kadar büyüdü .. 
detmecliğ:i toprak üstündeki saf insan· Acaba! ... 
lar. ati i~in ne kıymetli ümitlerdir. - Babamızdan böyle bulduk. 

Bu sözlerden sonra üçü dua eder gi- iki köylü birbirlerile şöyle konuş-
bi bir şeyler söylediler .• Ortadaki adam tu1ar: 
bir hatip tavrı aldı. Bıyıklarını yerin- - Bunlar, yoksa buranın asıl ta-
den oynadı; yüzünden bir heyecan dal pu sahipleri midir .. Neder? 
gası geçti kalbi muhakkak son sü- Jandarma çavuşu söyledL 
ratle işlem eğe başlamıştı. Hafifçe söy - Ağa gözünü aç... Bunlar mü der 
ledi: ristir. Müderris... Köylüler yine bir-

"- Uzaktan sesler geliyor.. birlerile yavaşça konuşmıya devam et 
- Acaba nedir? tiler. 
"- Karşıcılar olacak... Kadınlar da duvarın arkasında bir 
- Uzaktan yanık zurna sesi ne güzel birlerile söyleniyorlardı: 

aksediyor. - Uzun delikanlıyı gördünüz mü? 
Halbuki uzaktan bir sürü halinde Artık erkekler de bilezik takıyorlar. 

acaip ve bayıltıcı gıcırttlarile odun yük Hele .... 
lü kağnılar geliyordu. 

- 4 - Dursun ocağın başında uzunca saç 
Muhtar evinin kapı.sını iki eli, iki a- üstünde ekmek çevirmeğe ınahsus de

yağile dövmeğe başladc hem de telaşlı, miri elinde evirerek çevirerek misafir· 
telaşlı söyleniyordu. leri dinliyor. Fakat misafirlerin ~öz

"Kadmlar çekilsin, İstanbuldan mi· leri onda sanki bir gıcıklama tesiri 
saitrlerimiz var.. bırakıyordu. Son.ra. l)u üç adaIJt neler 

Kapı açıldı kıvrık kıranta sakallı söylüyorlardı. O bunların bazıla.nnt 

muhtu bir ok süratile odaya çk.tı .• anlıyor birsokları:nt seziyordu. Onla· 
Komşu kadınlar, kontşu çocukları b" .nıı tulıal ha.yretlqj, ve ocak etrafında 
ocağın kenarında. birikmişler, genç Tu kileri kü~ftdik yerde sürünen bir tal'la 
sun ellerini belindek! kupğına sok· mahldka gll>i görenlerin ruhları Dnrs 
muş hem sallanıyor hem de bir hikayelmnn Önüne birer birer açılıyordu,. 
anla~or annesi ocağın.üstüne konmuş (Bitmedi) 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 
Aynı zamanda 

ayak terlemelerine karşı pek mükemmel 
'blr müstahzardır. 

Beşikı..ş ikinci hukuk hakimliğinden: 

Beşiktaşta Hasan paşa dere· 
sinde 28 numaralı hanede sakin 
akıl hastalığile malul Şerife ha
nıma ayni hanede mukim oğlu 
Mustafa Ef. vasi tayin kıhnmıt 
olduğu ve keyfiyeti tayine mü
tedair ilamın itirazen ve temyi
ıen tasdik edildiği alakadaranca 
malum olmak üzere ilin olunur. 

Ticaret 8.leminde : 

Afıyon meselesi 
Tacirler harıçteki propagan

daya ne diyorlar ? 
Ticaret odası memleketimizin 

başlıca mahsullerinden olan af
yon aleyhine hariçte yapılan 

propagandaları ve ziraatinin tah
didini görüşmek üzere afyon 
komisyonunu fevkalade bir içti
maa davet etmiştir. lçtimaa ay• 
rıca memlekatimızin tanınmıı 
afyon tüccarları da iştirak ede-
cektir. 

Komisyon azasından bir zat 
dün kendisile görüşen bir mu
harririmize bu davetin sebebini 
şu suretle anlatmıştır. 

- Dünya afyon pıyasasmı 
tatmin eden mahdut memleket
lerin en bafında Türkiye gel
mektedir. 

Afyon Türkiyenin en başlıca 
istihsal maddelerinden biridir. 
Bugüne kadar afyonlarımız ham 
olarak cihan piyas llarına sevk 
edilmekte idi. Son zamanlarda 
memleketimizde afyon mürekke
bah ( Alko!o:t sanayii ) inkişafa 
baılamış ilk adım o!mak üzere 
bütün Türkiyede üç fabrika açıl-
mıştır. Fakat bu sanayiin mem
leketimizde muvaffakıyetle tesiri, 
ham maddelerden afyon mürek
kebatı imal eden sanayi mem
leketlerinin hiç ışıne gel-
memış ve söndürülmesi ıçm 

ecnebi piyasalar türlü desiselere 
müracaat etmiş1ar ve şimdide 

beynelmilel bir komisyonda af
yon zeriyatının tahdidini görüş· 
meğe başlamışlardır. Biz tahdide 
kat'iyyen aleyhtarız ve bu kon
gralara hiç iştirak etmiyceğiz. 
Burada şayanı dikkat olan ikinci 
bir cihet te insani mülahazalarla 
afyon kaçakçılığına mani olmak 
isteyen cemiyeti akvamın sene
lerdenheri biti. bir netice alına
masJdır. Ecnebi tüccarlar türlü 
türlü entrikalarla komisyonu 
aleyhimize tehrike uğraşmakta
dırlar. 

Şehrimizde bunların propa
ganda yaparak bizi kaçakçı gös· 
termek iıteyen Bulgar, Rum, 
Romen, Musevi efradı da vardır. 
Polis bu şebekenin farkına var
mış ve isticvaplara başlamıştır.,, 
Diğer taraftan gümrük baş 

mlidürü Seyfi B. de şunları söy
lemiştir. 

- Memleketimizde vasi bir 
afyon kaçakçılığı yoktur. Yalnız 
evvelki gün bir bavul içinde 
afyon kaçırmak isleyen birkaçakı 
tutulmuştur. 

Ticaret od ısının mühür ünü 
taklit ettiler 

Son zamanlarda Ticaret oda
sının mührü taklit edilerek para 
toplanmağa başlanmıştır. Oda 
bunu polise bildirmiştir. 

1 Memleket Haberleri 1 
Akçaabat zürraının Gezi H. den 

diledikleri 
Akçaabat zürraı, Gazi H. ne 

büyük bir ariza takdim ederek 
l>azı diJeklerde bulunmuşlardır. 
Bir sureti " Serbest seda ,, ga
zetesinde intişar eden bu arizada 
dilekleri iktısadi vaziyetten, · ec-
nebi gümrük resimlerinden, in
hisar idaresinin mübayaa şeklile 
tatbik ettiği usüllerin zürra le
hine olmadığından ve ziraat ban
kasından hahıetmektedir. 
lzmirde eti belediye sataoak 

lzmir belediyesi ete narh koy-
muş, bunun üzerine kasaplar et 
satmamıya başlamışlardır. Vazi-
yet şöyle devam ederse belediye 
kendi te~kilatı ile et satacaktır. 

fzmir ıGır ceza mahkemesı 
reisliğı 

lzmir ağır ceza mahkemesi 
riyasetine Adliye baş müfettişi 
Ali Rıza B. tayin edilmi§tir. 

( Polis haberle~ 

iki tramvay ati 
bası çarpıtfl 

1 
Bir kadın dığer-i erk•k 

yolcu yaralandı ~ 
Diin akşam üzeri Be fi 

bir tramvay kazası olnıllf~ 
ile 130 numaralı iki fat~ ~ 
biye arabası Beyazıt maP"' 
birbirlerile çarpışmıılardı~ 

Müsademe tıiddetli ol~ 
arabaıann her ikisininde ~ 
sımları hasara oğramqbt• 

culardan yalnız bir kadı~ 
erkek hafif ıurette yar,, 
lardır. Pofis çarpışmanın~ 
hakkında tahkikata başl 

Feci bir cinayet 
Bir adanı paraSJnı ~ 
için kayin biraderini öl.~ 

Bundan üç ay evvel usta f 
iki yüz lirasmı ve b-:>nolaf11116f' 
larak Ça~alcanıo Arna~~tk I 
kaçan ikı çocuktan bırı o 
larda ortadan kaybolmuştu.' 

Bundan iki gün evel 13 1..ı 
da Hasan ismindeki bu çoc:'f. 
cesedi köyün cıvarındaki bit~ 
pede gömülü bulunmuştur. 

pılan tahkikatta bu çocui"' 
niştesi ile Ali çavuş isminCle 
risi tarafından elindeki p• 
tama edilerek boğulduğu ff 
gece gizlice gömüldüğü a 
mıştır. Katiller yakalanmııtJt• 

00 
Vilayette 

Gayri müslinıl 
KIL1SE HARtCINDE DİNi /. 

VE MERASİM YAPAMIYAC 
Sokakta ve denizde ayin ve d 

rasim yapılamıyacağı vilayet 
dan bu hususta müracaatta 
rum papaslarına bildirilmiştir. 

Fırkada: 

NAIIİrnKONGRELERt nO?J 
Halk Fırkası nahiye kongrele 

bitmiştir. Yarından itibaren 
kongreleri başlıyacaktır. :Bu ~ 
ler cumaya kadar bitecektir. 

Teşkilat heyetinden Cemil JJ. 
olan davet üzerine evelki gün A' 
ya gitmiştir. Cumaya kadar Ali 
şehrimize döneceklerdir. 

VAKiT 
11 kc!nunscıni 

Dahilde 

1 aylığı Kurut 150 
3 .. 
6 .. • 
12 n 

L_ 
ŞABAN 

1349 

400 
750 

1400 

Bu geceki Ay 

Hıriçte 

800 

14.SO 
ı1<fJ 

Namaz vakitleri 
Sabah Oile lkındı Akıam Yatıı 

6.58 12,21 14.45 16.58 1"35 

Radvo: 

Bu akşam lstanbul 
Saar \'ekizden ona kadar ala 

fasıl. 

Sinemalar : 

Alkazar - Garbın gası?lan 
Alemdar - Aşk valsi 
Artistik - Rakibe 
Aıri - Bal ayı 

Beıiktaı H•lal - Para ve aşk 
Etuval - Holivut revüsü 
Elhamra - Arleziy'en 
Ekler - Yunan tiyatro trupll 
Fransız - Kiveli trupu 
GJorya - Son ninni 
Hale ( Uıküdar) Kanlı sevda 
Kemal B. - Kı smet 

Majik - Deli şarkıcı 
Melek - Dört şeytan 
Opera - A~k isteyince 
Sireyya Kadıköy . Mavi Mef•t 
Sık -Dünyadan uzak 



• Elli Sene içinde 
himde Tara.k.ki 

Bir unU .. ~ ... 
Sanaflarm ..... ce.danlan 

mukabilinde yapbklaft ikraz it· 
leriade ibtiklra •ptıldan ft fa· 
hit faizle para v~rdllderi son 
sGnlerde sak mk memnı bahsedil
mekte ve bh- çok kimseler ba 
iften acı acı ıiklyette bulun-
maktadırlar. E"elce bu m~le
nin .1ehrimizde bulunu malıye 
aer m&fettiti Nizam beyind~ • 
katini celp ettiğini ve keudiaiiaın 
b&yle cizdaa mulcabili itler ize-
. de ikraz yapmak huıuaunda 
~:niyet uadığı veya Zirkat ban
kamı m&naip girerek bir pro
je bazır.lachjnu yazm11bk. G~rek 
liraat banka11 gerek emmyet 
unchğı bu gibi ikrazlara .... 
itibarile tanftu old~ 
alakadar makamlar.aı mBaa~d~ 
ahodığı takdir~e . bu l?'~JenıD 
derbJI tatbiki cibetine gıdilece!' 
ve ~·• uhiplvi pek ~~t 
prtlarla bu mOeueaelerden istik· 
raz eclebilec:elderdir. 

DtiD bu ibtiklr icldlaaa ile ya• 
pılm şikiyetler &zerinde bmat 



V AKIT 11 KAnunsani 1931 

JsfanbuJda bir şeyh dahA tevkif edildi ( San'at aleminde 1 f r-f ___ !1_E_H_L_E_K_E_T_T_E __ V_A_K_l_T___..:J 

namile maruf Rıza Menemen divanı har Genç bir aan'atkilr, ilk kon• 1 
§erlatçı bir testere ayırdL Gençlik ant bine gönderilmi§tir. • !.erini muvaffakıyetle verdi 
ediyor. İrtica için kalkacak her el kı HAFI Mt, ALENi Ml? 
J'ılacak, her kata koparılacaktır. • . 

nundnn •
0 

y f Ak B b' Izmır, 9 - DJ\'anı harpteki muhake ... nra usu ·çura . ır 1 t • 
nutuk irat etmiş n demiştir ki. me tr n hafi veya alenı olup olmıya. 

nu h"dfse. "a t · kl b cafı henüz belli olmamıştır. Divanı 
- .ı , / ramrzı fi'1 ma a e . · 

rabcr bUyUk bir gurur duyuyoruz. Çün harp heyetinin buııUnl<U lçtimııında bu 
kti fde .. 1 hlnıı.I r h r • hlt k .1 hususta bir karar verildiği tahmin e-.. a ının arcı şe anı e d'J' 
yofurulmu9tur. Dizim idealimiz ya~ı- 1 ıyor • 
yacak, •e mazlum prkı kurtaracakt;r. MENEMENE POLiS G0NDERILD1 

Müteakiben kürsüye ıelen Veli B. İzmir, 9 - Bugün divanı harp em-
ele ou sözleri söylemişti.r: rinde istihdam edilmek üzere lzmirden 

- Dervif Mehmet şeyh Saitler gibi Menemene on tane polis memuru g<sn· 
insaıılı4'a musallat olan mikroplardan- derilmiıtir. 
dJr. Bunların kahredilmesi lazımdır. YENi TEVKiFLER 

Badehu mektep talebesinden Rabia lzmirı 9 - Polfı mUdUrlUfUniln si• 

Adana da muallimler 
kongresi 

Irf an ordusunun şehidi olan Kubl' 
liyın aziz hatırasını heyecan içindC 

taziz etti 
Adana, 2 (V AKIT) Evvelki mektu· ldplre yol açtı. ,Muallim ~ 

bumda bildirdiğim veçhile Adana mın· verdiği aziz tehlt Kubllayuı ha~~I 
ta.kasma tabi yedi vil4yetin lise, orta ziz ve takdis olundu, inJalab6 1111', 
mualUm mektepleri mildür ve muallfııı dirilmek istenen darbeyi nferetıe 

o -•• 
-

R. blrnutuk söylemiştir. yut kısmı memurları dün ıece İZinir· 
MENEMENDEN GELEN SON de dört kişiyi nezaret altına rıldılar. 

leri buglln saat on dörtte l!llmall Habip dildL ~t 
Beyin riyaseti altında ilk içtimaını ak Nifde orta mektep müdUril .-Jt.f O 
tettL heyecan içinde ayağa kalkarak~· HABERLER lsimleri mektum tutulmaktadır. Tanın 

Menemen ve Izmirden gelen son ha- mış kimseler oldukları zannediliyor. 
!Mrlere göre muhakemelere bugün b=ı.ş Akhisarda zan altına alınan Sadık, LUt 
lahması muhtemeldir. l\laahaza fi, Kamil hocalar da Menemene gön· 
bazı hazır1ıkların bitirilmemiş olma- deriJmiştir. 

11 dolayısile.muhak~melerln bir iki gün DİVANI HARP VE MANİSA 
1q,nra ba§lamaaı da ihtimal dahilinde Menemen 9 - Manisa ve Balıkesir 
görü~~yo~. de te-vkif edilenlerin buraya getirilme-

D~n ~ı~nı ~rp reis ve azaların iş- leri için henüz bir emir verilmemiştir. 
tfrakile ıkı •çtıma yapmış ve dosyala- Bu münasebetle divanı harbin bonla
nn mühim bir kısmını tetkik etmiştir. nn muhakemesi için Manisaya da git. 

Tahkikat hakimleri müddei umumi mesi muhtemeldir. 
Hidayet Beyin riyaseti altında gece s.-ı. TEŞKiLAT NASILl\lI~ 
baha kadar çalışmaktadırlar. Hidayet • . ~ 
Beyin henUz iddianamesini hazırlamış Mevcut malumata istına~en teşkil! 
olmadıfı tahmin edilmektedir. tın .faalfyetf iU suretle tesbıt edllmek-

1\IÜRTEClLERt ALKIŞLIYANLA tedır: 
J . • Şeyh Esadın riyasetindeki evelce 
zmlr, 9 - Menemen h4dısesı etra.. t t kk 1 ı 'kt 40 t B . mevcu e e er n mı arı ır. un-

fmda. tstıcvaplara devam olunmakta- 1 d ·11.,1 · d b ı 1 h l'f ar an n nnısa a u unan arın a ı e· 
dır. H!diseyl alkı~hyanJardan 45 kişi . tab i R. ı· lb hi d' Ol . . sı ur mnmı ıze ı ra m ır. -
dinleınlmış, bunlardan otuzu tevkif . . .. 
olunmuş, diğerleri serbest bırakılmı dürüle~ meht~ lbrahimln murfdi<lir. Is 
ur. ş tanbulla Manısa arasında mu~nbere 

ŞAPKASIZ GF7:ENLER v:ısıtnsı Nalbant Hasandır. Me!;tup-
tzmir,. 9 _ Menem:'n~e şapkMız ge- lar balmumu .ile mühürle ka~ntılmış, 

zen, vesıkasız sarık saran 32 kişi hak- Şeyh Cemnl hır zamanlar halıfe vekA· 
kında. tahkikat bitmiş ve bu adamlar letini yapmı' ve teşkilat en sonra mah-
•dHyeye verilmişlerdir. rem bir emirle harekete ıeçmi~tir. 

MENEMENE VESİKASIZ l\lencmen, 10 - ifadeleri alınmakta 
GELENLER olanlar mchtil Mehmedin ~rarh hayatı 

Menemen, 9 _ tdarei örfiyeye rağ- ru .. ifşada devam ediyorlar .. Bu laini~ 
men seyahat vesikası almadan M . mutarekede Yunanlılara hızmet cttı
mene girmek istiyen 8 Ber,:ıma yo~:~. ğl, evelce bektaşi tarikatinde bulun· 
su hudutta jandarmalar tarafından duğu, Akhisardn Hüsnü ve Mclımet 
yakalandı ve divanı harbe sevkedildi. isminde iki oğlu bulunduğu bu oğulla-

Cettnl Refik B. 

Bu yeni ve kıymetli istidat, 
ilk konserini evvelki akşam Ga
latasaray lisesinde musikiyi seven 
kesif bir kalabalık önünde verdi. 

Program tam aaat 21,30 da 
baılandı. Genç aan'atklra piya• 
noda Madam Vosko refakat 
ediyordu. Hendelin Re. Major 
sonatını. Lalonun lspanyol sen· 
fon isi takip etti. Mozart, Brama 
ve Şopeni ayni anlayiş ve ince· 
likle geçen san'atkar konserini 
Sarazatın Zigoyner valsi ile bi· 
tirdi. Program harici kreysler
den bir parça çaldı. Cezmi Rıfkı 
B. çok alkışlandı ve çok iyi bir 
tesir bıraktı. 

Cezmi Rıfkı B., Galatasarayın 
esld bir talebelerindendir. Ço
cukluğundanberi muzikiye derin 
bir inhimak göstermiş ve daha 
dört yaşında iken kemana baı
Jamışbr. Liseyi bitirince Parise 

gitmiş, musiki tahsilıni ikmal 
ederek memleketinin dönmüştür. 
Cezmi B., şimdi Ankara Musiki 
Muallim mektebi keman muallimi 

Menetnen ihtiyar heyetinden tsmail rile altı ısene evel darılarak ortadan 
Hakin Ef., ncern tabiiyetincle olan kayboldu&ru ve bu hadiseyi senelerce 
ŞU r llve türk tabiiyetinde diye ıseya. gizlice ho.zırlamakla meşgul olduğu bu 
bat \' "'cmıı için flmühaber ,·crdiğin- suretle tesbit ve tahmin edilmektedir. 
den ynlmlandı. FOÇA Sut KASTI FAlLLERl DE l:u lunmaktadır. 

Menemende örfi ldnrc bUyük bir iti DiVANI HARBE SEVIrEDILDlLER ;.;:;::====:;;;;;;=====:--ı 
·ı t tb'J d ·ı ı J K~mr'.u ınem!eketlerd~ aa ı e a ı \ e ı rne etedir. 1\lalıalle n· l zmir, 9 - Foça lmymalrnmı Liitfi = "$ -

\'unan 'etıınd& ; 

Korent kanalındaki 
ralarında gece, gUndüz dtvriyeler Ileye yapılan sui kastten maznun (10) 
gezmekte ,.c lmsab:ı sıkı bir inzıb:ıt al kişi Menemene cön<lerilmlşlcrdir. Bu 
tmd:ı bulunnıaktndır. Zabıta seynhnt hildi~enin Menemen hadiscsile mUnas-
vesikalan almak lstlyenlcr h:ıkkmda bettar olup olmadığı burada ·yapılan l ll h ida lll 

l\laarü emini uzak yerlerden gelen vetli bir hitabede bulundu, l'e d ~ ~ 
mealektatılann hatırını sorduktan 'Ve Arkadatlar; zaman bize b1I ~ '..! 
kendilerini selamladıktan Mnra sözil muallimlerine tarihin hiçbir JD ~ 
yazın temmuz ayında Ankarada topla vermediği bUyUk bir maıharl~ l'. 
nan maarif eminleri, umuml mUfettlş Biz yalnız derehanemlzln değil ... ~ 
ler kongresine intikal ettirdi ve ittihaz bir Türk millteinln mUı-ebbillf , ~ 
olunan mukarrerat hakkında jznhat miyiz. Biz l!yemut inkılAbın m~ r, 
verdi. ytz, ve bu vazitemiıle ebedfyO "~~ .-

Kongrede bUtUn dertlerin samimi ve edebiliriz. Bu vatan bir gün ~·~ 
açık bir tarzda söylenmesini ilerf süre düştilğil vaklt bilyilk Gazi b~ 
rek dedi ki: dan oldu. Vatanın f.stik14lini kU '

- "Biz iki zihniyet arasında kala- Teceddüt, inkılap harbine gir~ 
rak bocalıyacak değiliz: vakıt iu büyük Gazi bafmualllJll #. 

l - Hiçbir derdimiz yoktur, bUtiln du. Batımızda bu başmualllm olcl f .,... 
arzularımız tatmin edilmiştir diye id- ruhumuıda Kemalizm bütün •-' J Q 
diada bulunmak sırt bir belahettir. yaşadıkça, biz lnkılAbı her eured• I 

2 - Bugünkü şerait içinde hiçbiri~ dafaa tdecelü kuvvetle yaşatae~ 
görUlemez, yapılamaz. diyenlerden de hakikati bu vesile fle tekrar ~~ 
nefret edeceğiz, istikrah duyacağız.,, hepimizin hissiyatına tercüman o~ 

Emin Beyin lı undan sonra orta tah ma eminim. Hepimiz içimizde~ 
sil vaziyeti hakkında izahat verdi. l\lem bir hüzün taşıyarak geldik. M 'J 
lekette 75 orta mektep, 19 lise 16 Alt de hortlıyan irtica asır bir TUrk (fi 
mektep 5 muallim mektebi vardır ve bu dını bir meslektaşımızı §ehit ettf. ' 
müesseselerde okuyan talebe adedi (30) şehadeti ile müteessiriz. Fakat b~I 
bindir. 25000 nüfuslu beldelerde lise sürün yanında büyük bir iftihar 1 
açılacaktır, gelecek sene Ayintap, Es- yuyoruz, ve hepimiz de bu ,ehle!~ 
kişehir, Manisa, Antalyada birer lise ta ediyoruz:. irtica bir Kubilay öld -
açılacaktır. On binden fazla nüfus!u fakat inkılap mürebbisi ya,,tıadıkçl 
yerlerde orta mektep açılacaktır. Orta kahrolan irticaın kendisidir.,, . ·J 
mekteplerin de inkişafı için ilk tahsil Yannın münc\rverlerini yet19tı 
müesseselerjnin inkişafı lazımdır. Her gibi mukaddes bir ,-azife derulı' 
sene ilk mektep mezunları arasında miş olan muallimlerimiz duydll • 
yüzde yirmi tezayüt vardır. teessür ve ı8tırabın hudutsuzlui11~ 

Habip Bey kom~u milletlerin irfan rak etmekten mütevellit bir asab ~ 
müesseselerini zikreyledi~>ten s l.ıra ara kongrenin hissiyatının nkfıleti c~ 
mızda bir mukayese yaptı. arzına Ye menfur hüdise fail, mu dl 

Adana maarif mıntakasının irfan ,.a ve müşeYviklerinin tel'ini hoS 
ziyeti hakkında. izahat verdi. müttefikan liarar verdiler. . .,i 

Günün en mühim hadi~esi olan Me· Ifongreye yarın devam edile' 
nemen irticaı, heyecanlı tahlil ve ter- • '~ 
il1UM •t•1ttııımıunt111m1tttıl10mt ııı tuıı ımı ıınu ıımı11nııı ın1Wtııı n11mnıınmmnmnmmı11mmmı 11nuumınfht ırlltı tuııunu11nmnn11mummtmtmlfttUmmnn~ 

Harici Haberler 

lVJ. Ven izelosun Rorrıada bevanttt1 

Sulhii tehdit eden bir kimse bulıznmadzÇjırı' 
tekrar aördiim ,, diyor 

etraflı tetklkatta bulunmakta ve bu iş tahkikat neticesinde anl:ı§d:ıc:ılttır. Korent J ;analı ci\'arında vukua ge- " 
Uıerlqdc çok hassas davranmaktadır. len inhldamlar oldukça mühim hasara 
JiugUne kadar Menemene 192 kişi se- lstıınbul ikinci icra mcmuılu~undan: ta sebebiyet vermişlerdir. Hükumet ev 
yahat Ttaı'kası almıttır. Bir borçtan dolayı mahcuz ve teri yıkılan kimselerin iskanı için bin 
MENEMEN PAZARI KURULAMADI paraya çevrilmesi mukarrer muh- çadır gündermi§tir. İnhidanu mucip 

Münakal&t, seyahat ve~ika~ı almak telif otel eşyası 14·1·931 tari· olan hnreketi arz çok şedit idi. Atina Roma, 9 (A.A) - M. Veni· 
lüzumu dolayısile Jasmen munkati ol· hine 11: üeadif Çarşamba günU rasathanesinin kaydince hareket geçen zelos, ecnebi matbuat cemiyeti
duğundan evelki gUn Menemende nıu- saat 15 ten 16 ya kadar Tak· pazar günU sabaha karşı ikide vukua nin resmi kabulünde, vaktile 
iat pazar kurulamamıştır. ~elmiştir. Telgraf ve telefon hatlarının yaptığı gazeteciıiği anlatmış ve 

Mevkut adedinin (168) e baliğ oldu· simde Ağaçdibi 20 No. lı pan• bozulmasından dolayı hilktinıet ,·ak':ı- demiştir ki: 
.lu tahmin edtlmektedlr. ıiyonda açık arttırma ıuretile dnn geç haberdar olmuştur. «« Sulhün b:ç bir kimse tara· 

JSTJCVAP DEVAM El>lYOR aatılacağındau talip olanların Hali hazırda Korent ~ehri hemen ta- fından tehdit edilmediğini bir 
tzmlr, 9 _Şeyh Esat ile oilu hoca mezkQr gtln ve aaatte mahallinde rnnmen hnrap olmu~tur. Yalnız hareke kerre daha mü~ahede etmek 

Alinin lsticvaplan devam etmektedir. hnır bulunacak memura mUra· ti arza bhnmm'til edebilecek surette {ırsahnı veren Roma seyahatin· 
8•Yh Esadın hastalıft hafillemiş ate- caatları ilin olunur. inşa edilmiş olan bir kaç ev kalmıştır. den fevkalade babtıyarım. ltal· 
,.j dti•mU•tUr. Kanalın boyunca mevcut fatczlcrln T k • -s ".I yanııı ür - Yunarı misakının 

JMdarma yUzbaoısı Fahri B. ile lstanbul aallye malıkcmeaı Udnci knffesi deniza doğru knymışlardır. aktinde veki o ian milzahereti 
jandarma AH de ilk defa isticvap edil- ticaret dalreılnden: Romanya~a : Italyan hill(Qmetinin sulh için 
mitlerdir. tstanbulda Makaudlye hanında Cc· Leh-l~onıanvanıüznkerntı çahştığmm yeni bir delilini teşkil 

YOLCULARA YUMRUK vat zade Ati Beyin ayni handa 8 .numn- Romanya ve Lehistan arasındnki it. eder. M. Veniıelos, bu akşam 
SALLIYORLARMIŞ rada tüccardan Teodor Mumcfdıs Ef. tifnk muluıvelesinin müddeti şubatta Romadan ha:-cket etmiş ve İs· 

Ankara, 9 - Menemen kıoluındnkl zimmetinde matlQbu olan 2179 lira 59 nihayet bulacağından, Romanya mııt- tasycnda M. Grandi, başvekdlet 
ılll'fkufların, Menemenden trenle ge- kuruşun maafofz masarlff m~hııkeıne buatı yeni bir rnuahcdenin imzası için ve hariciye müsteşarları ile ltal· 
~n yolculara yumruk aalladıklan ha· ve cUretl vekAlet ta~stll talebıne dair makaleler yazmaktadırlar. Mösyö Za- yanın Atina ve Yunanisfanın 
ber alınmıı ve hareket menedilrniıttr. Şeldp B. tarafından ikame olunan dava leskı· ve 1\1. Mirnnesl(o bu mesele hak· 

U 1 b b t ki ı• th ti T d Roma sefirleri tarafından selam-
MUHABERE EDENLER zer ne u ap a aY a ,aure eo or kında vakında müzakeratta bulunacak-" Janmı hr. 

İzmir, 9 - Izmlrde geçenlerde te'V efendinin lkıımetgAhının meçhuliyt- Jarmı~. Hükumetin nim resmt yasıtai 
ldf edllen ,eyh Seyyahın Aydın, Deniz tine binaen bir ay müddetle illlnen teb neşri efkarı olan Lupya ııazetesi diyor Harp borçları 
u. Antalya vı sair yerlerle muhabere- lif edilmiş ,.e tahkikat gün Un ün 6 kd- ki: Par is, 9 (A.A) _ Br iand, in-
de bulunduju anla~lmııtır. Şeyh Sey nunusani 931 salı aünil aaat 14 oldu- ''Şubatta nihayet bulan Leh - Ro- giliı sefiri SörVillaam TyJJel'i 
yalı bektaşidir ve gizli tekke i~letmck· ğu :rine ayni ilanda rnusarrah olduğu manya ittifak muahedesinin tecdidi mü knbul etmit ve kendisile harp 
le maznundur. Burada Mustafa oğlu halde yevmi mezkude i~patı ' 'Ücut et zakeratında yeni hir hadise ' 'ukua crel· 
1 

"' esnasında aktedilen Fransız istik-
smail isminde bir amele de tutulmu~· memesine binaen Teodor Ef. hakkın mfştir. So,·yetler Rusya ile Lehistan 

tor. Bu da mürtecileri n harcli:etlerl· da gıyaben tahkikatın devamına karar nrasıncla bir ademi tecaviiz misalnnın razlarınm altınla tediyesine dair 
nl mUdafaa ile maznundur. verilerek enakı da'Va badelkırae ya- al<ti teklifinde bulunmuşlardır. Ayni eden bütün milletlere tcşmili;i'~lcp 

BU DA PROPAGA. ' DACI pılan muameleden bahs ile gıyap kara zamand:ı her iki memleketin akideyn- etmiştir.,. 
Manisa, 9 - :Menemen hadisesinin rının bir ay mtiddetle ilanen tebliğine den diğeri aleyhine olacak bir ittifalrn J,upya Romanya ve Lehistan arnsın 

nkuundan etel Soma ' 'e Gördos im· ,.e müddeti itirazın 15 ~Une temdidine girmemesi teklif edilen şartlardan i· dald revnbıttan bahsederek ittifak mu
•1an köylerinde yapmış oldu~u frtf. itiraz etmcdiA'I takdirde vakayl ikrar mi~. Lehistan hükumeti böyle bir mi- ahcdc!'lfnln l kl\nunusani nihayetinde 
eaklr telkin ve prop~anda üıerintletmi~ addolunatafının da il!na derci· ~ak için mür.nltereye girmeğe müte· tecdidi ümidini ızhar etmektedir. Bu 
e 11rada tetklt edtlerek nfır (t':l.Z mnh· ne karar verilmi~ olduğundan keyfi· mayii görünmU~ fnk:ıt bu misakın t1uretle mu:ıhcde Leh . Sovyet mü:ı.'lke 
kemlldne ~rllen Roduslu Ye§il hafıı yet ilan olunur.' Moskovada Litvinof protokolunu imza rele;!U&dc:ii t:veı imza edilmiş olacaktır. 

olan lngiliz notası 
rüşmüıtür. 

fJ. indis~·an 

hakkında/ 

idare~ 
Londra, 9 (A.A) - Lort fi 

key, yuvarlak masa konfeti~ 
nın merkezi komitesini M· I_ 
Donald' m gelecek hafta sot111 ~ 
aklolunacak olan konfcra~' ~ 
yeti umumiyesine Hind•• r' 
idaresi hakkındaki hük\unet bl 
jesini tevdi edeceğinden bl 
dar etmiştir. ~ 

Loodra, 9 (A.A) - NaJJ'~ 
dan M. Thomas, Hint konfe~ 
müdafaa komitesinin pug / 
içtimaında hükômetin, ft.i~t ,I_ 
dusunun hintlileıtirilmesİDl .~ 
siye etmeğe amade ve l-11 ';J'_ 
tanda b ir askeri mektep t 

1
, 

niyetinde bulun~uğunu b~ 
elmi~tir. intikal devresi e~O~ 
da müdafaa meselesi geoıf. 'I 
yasta tecrübelerle ihlal edV 
mek icap eder. ,, 

Rusyan1n beş sene 
programı dört sen"1 
tahakkuk ettirileC~ 
Moskova, 8 (A.A) - 5 i 

lik iktısat planının 4 ıene~ 
hakkuk edebilmesi için 'f ~ 
evcide teıebbüı olunan SOo ~ 
yon rublelik İstil<raı, 2 "~ 
canide 18 milyon fazlaıile 
tılmışbr. 
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LÇocuk _ y.a.ıJlan 
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BAŞKA M E M L E K E TL E R DE Ç O C -u K LA R 
Muhtelif memleket

lerde gençliğin harsı
mn inkişafı için tedbir
ler alınmaktadır. Bu 
tedbirler arasında en 
mühim mevkii bedeni 

terbiye hakkında alınan 
tedbirler işgal etmekte-

dir. Bu bapta Rusya 
da diğer memleketler
den fazla ehemmiyet 
gösterildiğini söylemek 
hatalı olmaz. 

Rusya Sovyetler fU· 

rasma merbut olan bO

tün mıntakalarda genç

lerin sağlam bir bünye 

sahibi olmaları için kat'ı 
porgramlar tatbik edi

liyor. 
Bundan yirmi otuz 

sene mukaddem göçe

be bir halk ile sakin 

olan Ttırkistana bugUn 

gidilse hayret edilir. 

Semerkandin kadim ca
miJeri .fimdi birer ter
biyei bedeniye mekte-
bi ıekline konmuı
nır. Bu mektepJerde 

memleketin gençliği 

sağJam bir bfinye ile 

yetiıtirüiyor. Bundan 

baıka bir takım " Enı
tltO" lerde gençliğin 
memlekete nafi amele
ler haline getiriJiyor. 
Resimde gördüğünüz, 

Ô.ıbekistanın bir kasa
basındaki terbiyei be
deniye kursudur. Bura· 

da talebe sabah jim· 
nutik derslerini almak
tadır. Şu intizamı ve 

mOkemmeliyeti görün
ce inaan kendisini AY
rupanın en medeni bir 

memleketinde, en mü

nevver bir muhit da
hilinde addetmez mi 1 

DÜNYADA NELf R OLUYOR? 

~ Çin 

AN'ANJo;LER SöNOYOR
·çin an'ane memleketi olmakla 

.maruftu. Çin an'anesi. muci· 
bince ea büyük yortu sene ba
ljl yortusu idi. Her Çinli bu 
yortuda şenlik yapmak için 
gömlpğini bile satardı. Yıl ba 
şı Çinde kış gün dönümüne 
,iRahet eden on birinci ayda te 
sit edilirdi. 

Sene başı glinü ecdadın .i• 
mi hürmdle yadedifir, namla
nna ayin yapılırdı. Her evla 

mihrabında servet delili olan 
altın ve gümüş 88.fhalar yakı
lırdı. 

Onlann hepsi bu gün terke 
dilmiştir. Eski türbeler yıkıl· 
makta, ecdadın mihraplan an 
tikacılara satılmaktadır. Artık 
mihrapların önünde yakılan 

altın ve gümüş safhalar imal 
bile edilmiyor. 

Böylece Çin de eski hırafa 
tı terketmiş medeniyet yolunu 
tutmuştur. 

~ İngiltere 

MILI .. t ÇOCUK KULO-

BO - lngilterenin şimalinde
ki lskoçyada GlaskoT şehrinde 
zengin bir inşaatı bahriye tez 
gahl sahibi çocuklar için bir 
milli kulüp tesis etmi11tir. Bu 
kulübe aza olmak iç.in be~ ya. 
şından küçük olmamalıdır. 

Şu halde isporculann hiç biri. 
si giremiyecek demek!" Milli 
çocuk kulübünün azasının bir 
bahçesi ve ha bahçede kum yı. 
ğrnlarr, kovalar ve kürekler 
vardır. Bununla istedikleri ~i 
bi inşaat yaparlar. 

Kışm vakıt geçirmek 
iç.in ı:ncak salonlar hazırlan

mıştır. Bu salonlarda hususi 
hizmetçi kadınlar bunlara ba
karlar. 'Milli çocuk kuJühünüa 
yüzlerce azasi vardır. Maamll· 
fih bu kulüpte ne poker, ne 
briç ne de bakara oynanmadı 
ğını söylersek şaşmazsınız de 
ğil mi! 

• . Amerika 

"SON DAKİKA,, $AÇMA· 
LARI - Gazeteci olanlar bili!' 

ler. Son dakika, son saat, soa 
haberler gazetelerin bağlan
mak üzere iken aldıklan hava 
distir. Bunlar süratle tanzim 

edildiklerinden bir ~ok hatala 
n olqr. Son dakika haberleri 

n~retmiyen bir Nevyork mee 
muası yevmi meslektaşlarının 
bu kısım yazılanndaki bir çok 
garabetleri toplamıştır. Bir ka 

~ını ~urada naklediyoru7~ 

"Maktulün fethi meyyiti ie> 
ra edilince itlaf edildiK'i sıra-

da henüz hayatta olduğu anla 
şılmıştır_ 

"Roçesterde müthiş bir f• 

W<et- Diri telef olmuş bq i- ~ ... 
~ 

Ka_lafat Meh m ed'I n SergCızeştl erl:IO 
- atca 't ,..-

~ 

~l 
O vakitler Afrikanın ol· 

dukç.a feyizli bir memleke
tinde yerleşmiş bulunuyor
dum. Maksadım, orada bir 
müddet kalarak mühim bir 
servet toplamak ve sonra 
memleketime dönmekti. 
Günün birinde kulübemin 
civarında bir kazık kakma 
ğa uğraşırken elimdeki bü 
yük tokmağın sapı .. 

koptu. Şimdi ne yapacak· 
tım. O civarda tokmak ve 
sap imal edecek kimse yok 
tu. Bir müddet dü§ündük
ten sonra aklıma bir şey 
geldi. Bir müddet evvel kü 
çük bir gergedan tutmuş ve 
onu ehliJeştirmiştim. Gerge 
danı çağır.dım. Hayvan ya· 
nıma gelince sapsıs tokma
ğı boynuzuna taktım ve ... 

J~ 
. 'Dedim ki: Yavrum! şu 

güzel havucu görüyor mu
sun? Bak senin için lıazır-
laclım.,, Ben havucu bir İp 
ucuna takmıştım. Hayvan 
havucu kapmak hevesile ka 
fasını kaldırdıktan sonra 
ben havucu aşağı tutar tut 
maz başını şiddetle iğdi , bu 
suretle ... 

Bnşmı iğe doğrulta kazı
ğı yere mıhladı. Bu suretle 
benim işim yapılmış bu:U· 
nuyordu. Bana bu kadar f•' 
dakaranc hizmet eden ger• 
gednncağızıma havucu verv 
dim. O sevinçle havucu yer 
ken ben de gösterdiğim z~ 
ka sayesinde elde ettiğinı. 
muvaffakiyete seviniyol" 
dum. 

Yeni Bilmecemiz 
Geçen haftaki bimcccmizi halleden ve mükafat kazananlar 
GEÇEN HAFTAKl 

BiLMECEMiZ 
Geçen bilmecemiz (Maç 

Çam) idi. Doğru halleden
ler arasında çekilen kur'a 
neticesi şudur. 

BiR .KOL SAA'l'l 
KAZANAN 

Kasımpaşada Atlama taşın
da numara 8 Huriye Şakir H. 

AllONE KAZANANLAR 
1 - Uabcıoğlu 2076 Orhan 

B, 2. - Sultan Selimde No 22 
de Enver B, 3 - Haltcıoğlun· 
dan 2077 Reşat B, 4 - Konya 
lktısat Bankası Kemal Bey 
biraderleri Omer B, S - Ada 
na orta n. J ,tep Ziya Bülent 
B, 6 - Kabataş erkek lisesi 
941 Vahdettin Haydar B, 7 -
}'eyziati lisesi 82 Talat Veli B, 
8 - Maltepe ilk mektep sınıf S 
KfLmran Teyfik H. 9 - Kadı· 
köy Yeldeğirmeni Aziziye so
kak No 60 Ümit ll. 

BIRI<;R KUTU ŞEKER 
KAZANANLAR 

1 - Beşiktaş Ali Üdbi B, 
2 - Reşadiye otelin«:fe Ruşen 
Eşref B, 3 - Kadıköy ilk mek 
tebinden Emel H, 4 - 11 inci 
ilk mektepten Tevfik B, 5 -
İstanbul kız orta mektep Neri 
man Arif H, G - Sentofemi
den Mücella H, 7 - Kadıköy 
Hasırcı başı sokak No 48 Kad 
riye H, 8 - Küçük kovacılarda 
Neşet Osman ll, 9 - Küçük 
Ayasofyada Hasan B, 10 - Be 
şiktaş AkaTetlerde vasfi R. 
BiRER HATIRA DEl<"l'ERl 

KAZANANLAR 
1 - Erenköyünde Galip B, 

2 - Reşadiye otelinde Hasan 
B, 3 - Sultanahmette Sevim 
H, 4 - · Unkapanında Nazıme 
H, 5 -- Vefa orta mektep ·.234 
Zühat Şevket B, 6 - Kozyata 
ğında Zekiye H, 7 - 11 inci 
ilk mektepten 466 Huliisi B, 
8 -- f<~nver paşa mektebinden 
Semih Necati .B, 9 - lstikl5.1 
lisesinden Reşat 8, 10 - 25in 
ci. ilk mektepten Rüştü ı<:eoaıı 
Bey 

BlRf;R Çll{OLA'l'A 
KAZANANLAR 

1 - Bakırköy Neda Nec
metitn H, 2 - Erenköy kız Ji 
sesi 175 Sevim Şevki H, 3 -
Sentofemiden Neda H, 4 -
neyoğlu J,onya apartımanı No 
3 Selma Zekiye H, 5 - Halıcı 
oğlu 2026 HaJim B. 6 - Be~ik 
taşta Şair Nedim caddesinde 
Süphan H, 7 - Haydarpaşa 
şimendifer memurin apartıma 
nında Ak Gül H, 8 - Gazi 
mektebi talebesinden 196 Şe
fik B, 9 - Hayriye orta mek 
tebinden Nebahat H, 10 - Kız 
hayattan Muallfı H. 

BiRER KART POSTAL 
KAZANANLAR 

1 - istiklal lisesi talebesin 
den 93 Rauf B, 2 - Aksaray 
Cerahpaşa 30 numardaa LClt
fiye H, 3 - Vezneciler Bala· 
ban Ağa mahallsei No 38 Me 
serret apartımanı numara :l 
Vildan il, 4 - ı-;dirne Gazi 
mektebinden 172 Mukades Rüş 
tü H, 5 - Senbenuadan Meh
lika Refik H, 6 - Mersin cüm 
huriyet oteli yanında Jozef 
ll, 7 - .Ercüment Çetin Hen· 
dek kaymakamı o,:lu 8 - Da
vutpaşa orta mektebinden 174 
Uıtfi B, 9 - Üsküdar Sultan 
tipe T. H. Hüseyin Tarık B, 
10 - Adana ticaret mektebi ta 
Icbesinden 189 Hikmet B, 11 
- Şişli Boyacı sokak Selimza 
de Ertuğrul Davut B, 12 -
Gazi Osman Paşa mektebinden 
507 Osman Doğan B, 13 - Rey 

Jerbeyi Arabacılar sokak nu· 
mua 52 Ahmet V~tsıf IJ, 14 -
muallim mektebinden numa
:ra 30 Mehmet B, 15 - Eyüp 
orta mektebinden CemaJ AV· 
ni B, 16 - Vefa orta mektebin 
den 249 Ömer Lutfi B, 17 -
Şişli 'J'erakki lisesinden Sefa 
l<'ikri B, 18 Fatih Altay peur 

.kıtrı Salih ~·ecati H, 19 - S. 
K B. H. B. numara 29 M. 
Hamparyan Efendi. 20 - Üs 
küdar 32 inci ilk mektepten 
J<;min B, 21 - Arnavutköy 
Kosti lstavridi Apartımanı 
Şevki Bey sokak :S umara 4.1 
No 2 Selim B, 22 - Kadıköy 
Suna Gülbenkiyan H, zı -ls
tanbul 21 inci ilk mektepten 
Muazzez H, 24 - Kilyosta 
Mehmet Emin B, 25 - Notr· 
damdosyondan Rikkat Hik
met H, 26 - Şehremini Pa~.ar 
tekke sokak numara 11 Fethi· 
ye .il, 'l:1 - Fatih Altay Kara 
dut numara .16 Süheyla Emin 
JI, 28 - Çemberlitaş orta mek 
tebinden Celaleddin B, 29 -
Ortaköy dereboyu numara 2 
de Mahmut Ahmet B, 30 -
Ankara dahiliye yaveri Arif 
Iley kızı Leman Arif H, 31 -
Beyoğlu 35 inci ilk mektep Be 
biye Sait H, 32 - Gazi Os
man paşadan 444 Tevfik B, 
M - Eskişehir varidat kitibi 
Bedri Bey kızı Mualll H, :W 
DaTIJtpa.~ orta mektebinden 
Jı'ahreddin Bekir B, 35 - Ka· 
iacabey şirketinde Malik 'Mu 
tafa B, 36 - Eskişehir temyiz 

VAKiT Çocuk sayıfaıı 

L 

müsabaka kuponu 
• 

11 KAnunani 1931 

lıim : -----------------

Adreı:-------------------

Bilmece halli 
... ----------------------------

YENJ B1LMECEMJZ 

İstanbuJda 8 harfli öyle 
bir semt ismi bulunuz ki 1, 
2, 3, 4 harfleri eski olma• 
sın 2, 3 üncü harfleri genİf• 
lik olsun son dört harfi de 
bir evin aksamından olsun. 

Bilenler arasında birin• 
ciye kol saati ikinciden o
nuncuya kadar abone on 
birinciden 25 inciye kadar 
hatıra defteri 26 ıncıdan 
GO inciye kadar çay diğerlerine 
birer takdir varaka.•u verilecek 
tir. 

azasındna Ali Riza B, oğlu 
l'iu.sret B, 37 - Hüsnütabiat 
matbaasında daktilo lftade 
H, 38 - Ali ticaret mektebin
den 822 A. Kemal B, 39 - Or 
taköy uncu sokak No. 45 Meh 
met Server B, 40 - Adapazar 
orta mektebinden 280 Mehmet 
Emin B, ·11 - Pangaltı Kurta 
Iuş kapıtağı sokak numara 36 
Ertuğrul B, 42 - Üsküdar or 
ta mektebinden Şemsettin B. 
44 - Gelnebe,·i orta mektebin
den Ahmet Cemal B, 45 -Uey 
.Jet matbasmdan Hasan Mübec 
cel B, 46 - Ali ticaret mekte
binden 805 Nedim B, 47 - Ça 
pa kız muallimden 305 Feriha 
H, 48 - Konya askeri lisesi• 
mf 7 kısım 2 den 5698 Necmet 
tin B, 49 - Üsküdar 39 unca 
Paşabahçe ilk mektep 1tfusta 
fa Bey, 50 - Hayrabolu !'tfey 
IOt Beyin hanesinde Ziya Mn 
hit B, 51 - Konya Bey 8okak 
uumara 23, 52 - Hahcıoğlu 
2085 Halit Ziya B, 5.1 - Cüm· 
huriyet orta mektebinden Nüz 
het Sabiha ·n, 54 - llütahya 
Orta mektebinden No. 1~ sı
nıf 3 Cevdet Oguz B, 55 - Çoı: 
in maliye odac,sı M. Re~t n. 
56 - 42 ilnci ilk mektepten 
638 Nihat B, 57 - 'Orta mek
kpten 634 Uhami B, 58 - F1-
yüp orta mektebinden :l Norf 
H, 59 - Arnavutkö.viiade Ha,; 
riye Jt~min iL 



• -r .... 

"'~' 
\ Hikaye \ 

Seyah sigarasını yaka
ı·nk dedi ki: 

- Bundan on yedi sene 
evvel yani 1913 te idi. Az 
.:nmandn çok servet kazan 
m:ık ümidile Güyan kıt'ası 
na gitmi~tim. Bilir:;ini2 ki 
Giiyan Amerikayı cenubi-
nin şimali tarlsisinde ve 0-
renok nehrinin munsabı ci 
vnrındadır. O sıralarda Gü 
yanın yayla kısında büyük 
ahın madenleri bulunduiu 
haber verilmişti. Ben de 
bu madenlerden bir tanesi
ne :;nhip olmak istiyordum. 

Savanlarda bir müddet 
dolaştım. Altın madenine 
rasceleceğime bol hol mem 
lekQtİn sıtmnsma tutuldum. 
B!r giin bir Hintli lmrarga-
hın:ln lcalmışhm. Hintliler 
ohı:z mil l:adar şimaldeki 

b ir nehir kcnarmda kesret
le ~~tına tesadüf edildiğini 
htı.ber verdiler. Bı.ı haberin 
doğru olup olnrndığmı an
lnma.k için erteşi sabah er-
1:-:nden yola çıktım. Arazi 
aayet arızalı ve bozuk oJ
tlt·r~,ından beyğirle scyrü
~e~··r h,..rnen hemen imkan 
m:::dı. Omuzur.na seyyah 
çı::ıut':\r,:m asmış küçük tüfe 
timi ve lüzumu halinde 
f .1:1J~ları hosecck yüzü sağ 
l~tn bir kılıç almıştım. Ara 
sm~ dinlenerek iki gün ka .. 
dar yol aldım. Bir akşnm 

oı-rnnnlar arnsındaki vasi 
bir meydanlıkta cesim bir 
nğ::ı.cın eteğine oturdum. 
Bumda hem yemeğimi pi .. 
~irmek için hem de gecele 
yin vahşi hayvanları kaçır-
mnk için büyük 'bir ateı 
ynklım. 

Tam yerleşeceğim aıra 
dn birdenbire arkamda bu
lunan çalılıktan bir dal 
hı~ırtm duydum. Hemen 
dö.ltlüm. Jn bir canavar 
bir .l<aç aıçrayııta meydanı 
veçerck bana. yakJaşmı'; u 
zun bir miyavlama çıkardı. 

Hadise ani olmakla be· 
raher karşımdakinin yerli-
lerce kara kaplan ismi veri 
len iri boydan bir pelcnk 
olduğunu tammıştım. Ben· 
elen yirmi adım kadar me-
sufocle toplanmış, parlak 
gö :!erini bana dikmişti. A· 

c .a"navaT ~:~a~"\n~a 

ramızcla yalmı; yaktığım a• 
teş vardı. İçimi gayri ihti
yari korku kapladı. Gözle
rimle hemen tüfeğimi arat 
tırdım. O ande dudakla
rımdan bir yeis sayhaıı çık 
tı. Tüf eğim ile iki tabanca
mı ateşin öte tarafına hı .. 
rakmıştım. Gidip onları al 
makhğım imkansızdı. 

Bir kaç saniye kadar tama 
men ıaşırmış bir halde kal 
dım. Nereye kaçabileceği· 
mi gözlerimle araştırıyor

dum. Y almz dalları alçak
ta"! başlıyan iri ağaçtan 

ba~ka bir ilticaga b bulama 
dım. Bu sırada iri kılıcı ya 
nımda gördüm. Ağaç on 
adım mesafede idi. Bir an 

dü~ünerek fU neticeye var· 
dım: 

- Eğer kılıcımı yer
den alarak fu ağaca kadar 
var.ırsam, ağaca br.manı

nm. Ba§ka hiç bir kurtu· 
lu~ çarem yok .• 

Maamafih pelengin kedi 
gibi agaca tırmandığını bi· 
liyordum. Binaenaleyh a· 
ğaca çıkmakla kurtulmut 
sayılmazdım. Her halde 
bundan gayri bir yol olma· 
yınce bunu kaçırmamak i· 
cap e~iyordu. 

Dütmanım henüz yerin· 
den kmuldıµuamı§tı. Maa· 
ma-fih gittikçe §iddetle mi
yavlıyordu. Pek yakında 

atılacağı muhakkaktı. Şid
detle döndüm. Ve bir sıçra 
yışta kılıcımın yanına var· 
dım. Kabzasından yakala-
dım. Koşarak ağacın dibi
ne vardım ve brmanmağa 
ba§ladım. 

Tam vaktinde hareket 
etmiıim. · Pelenk yıldırmı 
gibi bir süratle atılmıttı. 

Tırnakları ayaklarımdan 
birkaç ıantimetre aıaiı kü 
tüğe saplandı. Gayri ıuuri 
bir hareketle hayvanın sura 
tına tiddetli bir tekme in· 
dirdim. Canavar müthit bir 
böğürtü çıkararak yere düt 
tü ve sıçramak için bir az 
geriledi. Bu ricatten bilisti 
fade daha yüksek bir dala 
lırmanmıt ve oturmuıtum. 
Parmaklarım kılıcımın 

kabzasını asabiyetle ııkı· 
yordu. Mamafih va~iyetim 
çok fena idi. Pelenk anut 
bir hayvandır. Saatlerce a· 
vını beklediği görülmii§· 

tür. Beni bırakıp gitmiye• 
ceği muhakkaktı. Yaprak
ların arkuına . saklanmıt 
rakibimi gözlüyordum. A· 
c:aba ne yapacaktı? Birden 
bire baıımın üzerindeki 
yaprakların hıtırdadığı· 

nı duydmn. Ağacın :zirve
sinden siyah ve uzun bir 
cismin ataiıya doğru uzun 
yüksek çayırlar arasına 

kaydığım gördüm. Bağır
dım: 

- Bir boa yılanı.. Bu 
eksikti!.. 

Y anılmamı.ttım. Yerde 
ki cisim bir boa yılanı idi. 
Anla§ılan pelengin miyav
lamasından uyanmıt ve 
mütehayyir olarak aşağı in 
mitti. Bereket versin beni 
farketmemişti. Bütün dik
katini pelenge dikmjşti. 
Pelenge glince, ağaca bir 
ins~n çıkmasına bedel bir 

1 FransızcadaDJ 

boa inmesine adeta hayret 
eder bir tavır almıfb. 

Başka bir yerde bu iki 
canavar biribirinden sakı• 
rurlardı. Fakat bu at?-de iki 
si de hiddetlenmiıti. ipti· 
da pelenk taarruz etti. Müt 
hit bir miyavlamadan son· 
ra toplandı. Ve harikulade 
bir sıçrayııla boa yılanımn 
üzerine düıtü ve keskin tır 
naldanm üstüvani vücudü· 
ne batırdı. Kısmen yuvar
lanmıı olan yılan yalmz ba 
tını dikerek hücumu kartı• 
lam.ağa hazırlanmıftı. Bir 
denbire bütün vücudü açıl· 
dı kuyruğu havayı tiddetle 
kırbaçladı.klan aonra tarif 
edilemez bir süratle siyah 
kaplanın beline sarıldı. 

Hayvanın kaburgalarının 

buşiddetli tazyik albnda çı 
tırdadığını duydum. Orada 
karşımda müthit bir müca 
dele ba,laını§tı. 

Pelenk beli bir bade için 
de imit gibi sıktmış olduğu 
halde elemli ulumalar çı· 

karıyordu. Cesim ağzından 
kanlı köpükler saçılıyor. 
Dütmaırun vücudünü bnna 

lıyor, ısırıyor. Tazyikmdan 
kendini kurtarmağa boş 

yere uğratıyordu. 
Yılan almiş olduğu mü• 

leaddit yaralara rağmen pe 
lengi bırakmıyordu. Niha· 
yet pelenk ağzı açık hare-
ketsiz kaldı. Boada da hiç• 
bir hareket görülmüyordu. 
Kalbim çarparak bu cidale 
şahit olmuıtum. Uzun bir 
müddet bekledim iki hay• 
Tandan hiçbiri kımıldamı• 
yordu. Her ikisinin öldüğü 
ne kanaat getirdikten son• 
ra ağaçtan indim ve tüfeği 
mi alarak yılanın kafaama 
ve Pelengin ağzına bir kur 
ıun sıktım. Bu kurşunlarım 
boşa gitti; iki canavar çok 
tan ölmütlerdi. 

O geceyi nasıl .geçirdiği 
mi tarif edemem. Bitaplık· 
tan uyumuştum. Sabaha ka 
dar kendimi canavarlar ara 
sında parçaJanmağa hazır 

bir vaziyette gördüm. Sa· 
hah olunca ilk it im l_?u 
mcş'uın mevkiden uzaklat
mak oldu, 

"' ' 
, .... - ~ 

Çö\ H\k,ycsi 
Sadri Etem 

•••• Necide gitmek için Basar 
ya kadar kel~kle gitmezie ka 
rar yerdi. Bu suretle hem atı 
yorulmamış olacak, hem de za 

mandan kazanacaktı. Şişiril

JDiş öküz ft koyun derileri U8 
tüne bağlaaan talttalar 'lieJ· 

yar bir ev halini alalştı. Ke
Jeği.n ıüstiine güzel, bir me
~ektiler. Su keleği. fışır fışır 
götürüyordu. Bir hafta böyle 
rahat rahat gittiler, fakat bir 

aelin açılan, kapanan abı bir 
dev gibi bir saniyede neler yu 

tayordo. 'Bir bakıyorsunuz bir 

den ·ağzı açılıyor, bir deve, 
birkaç ıinsan yutuyor, au bir 

toparlak gibi dönüyor gözle 
gözükmez oluyordu. 

Kelek te öyle oldu. O da bir 
ı&arsıldı, sonra tersin'e döndü, 
kayboldu .. Delikıl":lı gökreyen 
yükselen su üstünde .kopmuş 

bir tulu mbuldu ona sanldı 
ve kendini cereyana bıraktı. 

Sahilin iki tarafı harami· 
)erle dolmuştu. Onlar ellerin· 

de uçlan çengelli ipler geçen 
eşyayı çekiyorlar yanhlrmıtn 

'biriktiriyor1nrdı. 

Onun tulumuna da bir çen· 
gel isabet etti. Çektiler, o dn 
karaya çıktı. Çıkar çıkmaz üs 
tünü başını aradılar, nesi vr.r, 
nesi yoksa hepslni aldılar. v~ 

tez elden bir esirciye sattılar. 
}~sirci. delikanlıyı çok gii· 

zel olduğu için Barsada cuma 

namazından ~onra zenginlere 
yüksek fiyatla satmak için yı-

kadı temizledi, \'Ücuduna mis 
Ye amber sürdü, yan çıplak 
bir hale koydu"-

Hu parçayı okuduğu a..a
nn en güzeli addeden Kadı

kögünde N. K. B. bir kolan
ga .hediye kazanmıştır. Bedi· 
ııcsini matnıaamızdan aldır

ması rica olunllr. .................. ....-·---······--
lü . .,,, 

"Okunmasına imkan görüle 
miyen kağıtlar meyanında 

maktulün biraderlerinden bi· 

rine ya1.dığı bir mektup bulun 
.muştur. Bundu kardeşinden 

para .istiyordu"" 
Dnlgtnhğın bundan fazfası 

oll\mnz ya! .. 

Bira ve .kiraz 
Kiraz yedikten soma bi 

ra içmenin musır olduiunu 
bilir miainiz? Bunu ·yapa· 
c&k olunuın sizi mühim 

surete hasta 1etmeai mum· 
kün ,olan bir nevi zehirlen· 
meğe uğrar.sanız. Bunun se 
bebi ıudur. Kirazda teker 
vardır. Bu teker bazı terait 
dahilinde midede tabanı· 
mür eder. Birada ise tahaın 
mürü .faaliyete getiren ma· 
yalar vardır. Binaenaleyh 
kiraz ve bira midede birlet 
'ti mi hazım cihazı üze
rine mühim surette tesiri o· 
lacak bir hadiıei kimyeviye 
husule gelir. Şu halde kiraz 
yedikten sonra saf sudan 
başka bir fey içmemeğe 
dikkat etmelidir. Bir çok ay 
larda istiridye yenmemesi
nin sebebi de budur. lıtirid 
ye her mevsimde ekle salih 
tir. Fakat mayıs, haziran, 
temmuz, ağustos aylarında 
hava pek sıcaktır istiridye 
çabuk bozulabilir ve mide· 
nin harareti bu tef easilhü 
tesri eder. Böylece bir ta· 
kım zehirli maddeler husu
le gelir. V ~ bunlar insanı 
zehirliyebilir. 

Hclyon1un bir isti· 
mal tarzı 

Helyom nadir bulunur 
bir gazdir. Petrol taharriya 
tında elde edilen tabii aaz 
de pek cüz'i miktarda mev
cuttur. Gayet hafiftir ve 
yanmaz. Bunun için Ameri 
kada helyom ile balonlar.ı 
doldururlar. Fakat daha 
mühim bir istimal tarzı bu· 
lunmuttur. Sulak yerlerde-

\ V ayda\1 Y)\\g\\~y \ 

ki hafriyatta amele tazyik 
edibDiı bava ile nefes alan 
aandıldar içinde çalııırken 
kendilerine tuyik edilmit 
p.z tenefüa ettirilir. 
Böylece tayik edilmit hava 
teneffüı edeOJerin kanında 
bir miktar ha•a 'İnhilal e
'cler. Dıtuı ç.rkbldan za• 
man fİryan Te -.eritlerinde
ki kan :birdenbire teTeMü 
ederek ,küçük damarlann 

'Ptlatmuı tehlikes'i :meTcut 
tur. Hal!Nki Helyom kana 
kantmu. Bineanaleyb taz· 
yik edilmiı hava yerine ok 
aijen ve Helyom m'ürekke
bi teneffüa etiriline tehlike 
azalmaktadır. Yalmz 'müt· 
küli~ ıazi tedarik etmekte
dir. Çünkü Helyomun met• 

rı J .f ı ı • • ı ı ı J ılf' 
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zükürler ve bu hal haftalar 
ca devam eder. Bu hadise 
bundan yirmi asır evvel 

Baş ağrıları 
Baı ağrısına kullanılan 

ha.ılıca deva aspirindir. Fa 
kat bazı baı ağnlan aspi
rinle tedavi edilemez. Öyld 
Jeri vardır ki hasta başının 
sancısından yutkunamu bl 

le .• Doktorun biri bir gün 
düıünmüt ve baş ·ağrısının 
kafa taamın beyni tazyik et 
mesinden husule geldiğine 
kanaat getirmİf. Bunun Ü• 
zerine kafa tasının kalınlı• 
ğınca bir parça kemik kea 
mit o vakit ağrı tamami• 
le kesilmiş. Bu ameliyat 
şimdi kolaylıkla yapıldığın 
dan bu veçhile hasta olan· 
lann kaffesine tatbik edile 
bitecekmiş. 

Asan atika tetkik eden•· 
lerin iddiasınca bu suretle 
kafa tası açması yeni bir 
şey değilmiş bulunan eski 
kafa tasları da sahipleri sai 
iken ·ıileka latı ile delinmit 
olanlar.ı keıfedilmiıtir. Za• 
manı hazırda ise kafa tası 
açmak ·için mükemmel terli 
bat vardır. 

Romalı tabiiyatçı Pelin l&ii 
rafından haber verilmitli• 
Bu garip hadiıenin ıebebl 
uzun müddet ketfedileme
mitti. Çünkü bu hayv.anla• 
nn 2iya neıretmesi atetha
ceiinin ziya DeJretmeai gi• 
bi hayvanın kendisinden 
husule gelen bir hadise de
ğildir. Bunun sebebi kut• 
ların tiiyüne yapışan bir 
nevi mantardır. MJ.ntar ha 
vadaki müvellidülhumu• 
zanın tesirile :ziya saçar. 
bir hal kespediyor. 

Bu hadise gündüzün 
görülmüyor fakat gecenin 
karanlığında tezahür ede-ı 
rek hrtafat dütkünü balla 
korkutuyor. 
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Efen diler • Darülfünun duvarlarım 
kamlarını hatırlattım, fakat on· 

ilm Ye bara muhitinde yaıadıkları- lar cevaplarmda, iırar ediyorlar: 
na kani olduğumur hu zat!are - Biz elitlerin erklnı har· 
DarOlftinun hocaıınm kültür me- bi olamayız. 
seleleri önünde alması lazım ge- Bu yazımda bile onlara asıl 
len Yaziyetten beh1etoıi1tik: Diin vazifelerini hatırlatmak iıliyorum. 
çıkan bir gazetede mllderris e· Onlar, eğer sade bir Türk 
fcndiler toptan hücuma geçüp karii olmakla iktifa edecek ka-
Babıalide dolaşan fuıull bir bev• dar ihtisas ve ilim iddiasmda 
vahın himaıetile beni evelki gün- değillerse bizim karilari onlarla 
kü yazımdan dolayı falakaya çe- becayiı edelim. 
kiyorlar, gerçi hocanın vurduğu DarDlfilnun hocası, ben kari 
yerden gül biler aoıa, eğer ho- sıfatile fikrimi söyledim diyemez, 
ca ilmine inanılır &oyundan olur- çünkü Darülfünun hocasımn kari 
sal Halis ilmin tazirine, tenkidi- sıfatile başka kafası, başka gö-
ne değil, sopasına, sillesine, to- rüşU, müderris sıfatile başka dü-
k şüncesi, başka fikri olamaz. adına da razıyız, ne çareki bi-

, ze hdcum edenler ilk hamlede Aceba bu efendiler, Darülfü-
f nundan dişarı çıkarken ilim ka-

'VUİ elerini unutan ve mahalle de- falarını kürsilerin çekmele'rine 
di\rndusuna sapan adamlardır. kilitleyipte mi dişar1 çıkıyorlar. 

IJirn nerede, kültür nerede, Bizim bildiğimiz insan bir tnrlü 
hu efen.dile~ nerede? olur.Onun tek bir şahsiyeti vardır. 

Verdılderı cevap baştan baıa Hele Darülfünun h d k 
b ~f d'l · ·ı· h . . . k"'l ocası eme u en 1 erın ı ım şa s1yetmı, u · temamen iliml · d k tn h r v • eşen ınsan eme -

r re per ıgıni ne kad.arQ~utm~ tir. Darülfünun hocalığını ok 
old~klarına çok açık hır mısaldır. kutsi gördüğüm icin belk~de 

Bır danesini ıiıe ıöyleyeyim, böyle düşünüyorum. 
Biz mukayese edin : . Milder~isler toptan cevap ve-

Ben yazılarımda baı:ı darlilfU- rırken, dıyorlar ki: 
ııun mGderrislerinin işlerini yap- «Bu çirkin bir ıeydirl 
mıdıklarım, kahve dedi kadula- Güzel bacak güzel, çirkin 
rınl saptıklarını söyledim. bacak çirkindir. Fakat darülfü-

Halbuki, bevaplık vazifesini nun hocasının mahalle kabvesin
tistünc alan gazetenin dediğine de bilardo seyretmesi pek çirkin 
göre, .. bilhassa KöprülUzade bir bacaktan daha mı az çirkin 
Funt, Nimet, Hamit, Ahmet ve böyle bir ~üsabakadan dahamı 
Fadıl Nazmi Beyler darülfünuna çok ahlakı bır harekettir. 
k.ar~ı vuku bulan hücumu çok Kösdinlemiş profsörler al-
çırkın bulmuşlar.,. atur~a bir tabiye ile işi bir 

Eğer it gazetenin yazdığı DaruJ~Unun muelesi haline koy-
ıibi ise, ve profesörler böyle ?1~k ısterken bir muallim mua-
sC:>ylemişlerse, çok fena çok vım (Orhan SaadcttinB ) etek etek 
acaip bir vaziyete diişün~Uşler Jaf •davur'!rakk, elinde mızrağile 
d kt. Ç" mey ana çı ıyor. 

eme ır. unkü, ya söylenen o· k' 
.. Ü nJ . 1 ıyor ı: soz a amıyor ar, yahutta kendi M 1 v • b . 

fahıslaranı darülfünun zannede- es egım, ana ~nsanların bile, 

c~k kadar haatadırler. Ortada ~~~ ::~~~~~ir ~demıyeceği kanaa-
bır darülfünun me ı · kt . . 
D . se eaı yo ur. Galıba ınaanların bil bil 

arlilfUnunda hoca} k d b f e, e 
kim l . .. . ı ~ en azı enahk edemiyeceklerini sö li en 
B ~ erın duşlincelerı vardır. sokratbr. Fakat sokrat m~t!ği-
l e~ u ad~mların hatta hüküm- nin ehli idi ve Yunancayı adam 
h~ıtıe değı~, dOşünce usullerine akıllı bilirdi. Meslekten bahseden
fk ~m ettım, Şimdi gene bu !erin mesleklerine dair yazdıkları 
ıd rımde ısrar ediyorum. ilim eserlerdeki Türkçenin uğradığı 

• .. ;~~:• . yakışmıyacak şekilde fecaatı yine ehli ve erbap mes
~ e 1 ler1 sözden • hükümden lektaşlarından dinlemeli! 
;.";ueyorum - dolayı hemen da- Gene bu muallim muavini di-

r n~nu kendilerine siper yap- yor ki: 
mak ıste~eleri çok iptidai, çok ''Velut gazetesi ismini aldığı 
•~aturka bır hareke~tir. Bu efen· (Le T emps) gazetesinden bir 
drlere tavsıye ederım darUlfUnun parça da evsaf 't'b ·ı . 
d' l k d' . ı ı ı arı e örnek •nr ar1na en ilerıne siper yap- almış olaa idi ... ,, 
nıa11nlar! Olduklan gibi ortaya Bu eapiri pe-k fena p k 
ç.ıks l v p ' ··· e ya-

1 
ı.n ar.. . d~n.... aradoks güzel olursa 
sımlermı gazetenin saydığı ınlerız. Gerçi ilim d 
f .. 1 böyl "k l' a ammın ~ro ea~r e~ ilk admıda hakika- e nu. ~e .ı. işlerle de uğraş-

ti tahrıf ıle, alaturka tabiye- ına~ı. hakıkı 1lım haysiyetine mü-
lcrl . b 1 . • nafı ıse de Zevk . l'k . e ııe aş ıyorlar. Hanı ılım b t . ı ·k ·b· sız ı , ve ısa-
adadamı hakikatı gUrürdü. Hanı de sız ı k gi i icusurlarmı mey-
il' d ana çı aran cılız ace . t ım 8 amı hadiseleri gayet ob- nükte · ' mı, oy 
jektif bir ıekilde tetkik ederdi. hiddet ~=:i~~~. tebessüm değil, 
Nerede kaldı ilim, Nerede kaldı Muavin bey"ın d 
D r.lf b ediğine göre aru linun metodu? Bu Efendi- iri çıksa da, 
lerln ilim h · · · " A b" d old ki ,a ııyetını terketmi~ O h- ıra er, senin adın 

Pu arına ikinci misal: r andır. Sen bu adı s··1ta, 
rofeıörler diyorlar ki: Orhandan aldın neye ku ktn 
"- B' . b d • so a a ız anketı Tnrk karii aşın a kavuk ayag~ mda d"k 

ııtatile f d .. b r ' çe 1 
Ga .ena gUr ilk.,, papuç, e ınde bir pala, bacak-

zetecıProfesöre bir ıey ıorduğu larmda çakşır la dolaşmıyorsun . 
~=~~~' alellde bir kari'deu bek- Neye Bursada Orhan türbesind~ 

dıgı cevabı almak için süval yatmıyorsun dese Vakıt(Letanps) 
ıorn:ıaz. Profesörün karşısına ge- ana bl:fzeme!i diyenden farklı 
çen gazeteci ondan T d yave a etmıı olmaz. 
kültür rehber;, DarU;fU~u: ~~~ d ~idi muavin bey bakalım ne 
;aad' ııfalile ilmin ve uıulün gös· e ı: 
berkl•ii hakikat dairesinde irşat « - Eğer resimler için mu-
b ~ e~: Darülfünun hocasının hakkak bir ihtiyaç duyulur sa-
ır i ılu~al karıısındaki vaziye- bunlar. ~ese1a büyü "Berlin,, ga 

yet D ıdrak edemeyen bir ilim zet~leru~ın yaptığı gibi, ayrıca 
;:arnına, ilim namına, Darülfü- resımlerı kabili teşhis bir halde 

n namına, ve memleket namı- b~~mağa elverişli, umumi gazete 
nda hayret etmek IAzımdır. Ben- kaiıdındau daha iyi cins bir 

e bu bayretib tesirile yazımı kağıda basılarak ilave şeklinde 
•azd p neırolunabilir. ' ım. ve rofesAr Ef d'l 
k . en ı ere F k t b kd endı 111e.vkilerini, yüksek ma- a a u ta irde basılacak 

resimleri intihap ed~nler takt 
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yapmayın • 
sıper 

sahibi olmalıdırlar. ,, 
Alman gazetelerinin resim 

meselesi için aldıkları vaziyet 
ne ahlak, ne de bir ka~ak~er 
meselesidir. Mesele tamamıle ık-

btanbul a~lıyc mahkm~mcsi birinci hu 
kuk dairesinden: 

Hıristaki Ef. tarafından Ali 
Rıza efendi aleyine ikame olu
nan alta yüz lira bedeli icar da
vasının cari muhakeme &arasında 
müddi Hıristaki efendinin vefatı 
hasebile varisi Samatyada Hacı
hamza mahallesinde kilise soka
ğından 56 No. lı hanede mukim 
Aleksi efendiye gönderilen da
vetiye varakaıı zahrına muma
ileyhin \kametgahmın meçhul 
bulunduğu mubaşir tarnfmdan 

@~.~-~~.!!.1 J~rı] 
tısadidir. Alman gazeteleri çok 
baıarlar, ve çok basılan gazete
lerin de daha ucuza mal olması
lll isterler onun için gazeteleri.n 

' v •• aıt kiğıtları resim basmaga mnı: A 

değildir. Resimlerini aynca tea
ğıda basarlar .. 

Bu bir, hundan başka dünya
nın her tarafnda gazetlerde re
simler vardır. 

Bugünkü meraklı sayıfamızda 
göreceğiniz resimler en ~uhafa
zakar lngiliz gazetelerı olan 
"DeyJi Mayi, DeyJi Dispat~h ve 
Deyli Ekspres,, ceridelerınden 
ahnmışhr. dünyanın en koyu mu
hafazakarlarından daha koyu mu-
hafazakarlık Jstanbul darülfünu· 
nunda değil, ancak K~bil med
reselerinde yer tutabihr. 

Aldı gene muavin Bey baka
lım ne dedi?. 

"V akıt efkarı umumiyeyi yan
lış haberlerle igf al etti.,, 

Acaba ne yaptık, ne eyledik .. 
Hangi suçu işledik ... Bir iki sa
tır sonra öğrendik ki.. işlediği
miz cürUm darülfünun hocaları 
mahalle kahvesi vari söz söyli
yemezler, onların ilmi haysiyeti 
buna manidir dememiz jmiş r 

Bu cUrüm ' ise bu cllrmü bu 
memlekette hakiki ilim otorita
sı teessüs edinceye kadar irtikap 
edeceğiz. Taki herkes vazifesini 
bilsin ! ve darülfünun hocalığı 
yüksek makamını bulsun! fUnun 
bunun tarizine hedef olmasın! 
gene aldı muavin bey baka· 
lım ne dedi? 

"Velhasıl bir Avrupalı veya bir 
Amerikalı kari, gazetesi vasıta
sile umumi kültüre taalluk eden 
bilumum vukuatı öğrenebilir. 

Doğrul üstadın yerden göğe 
kadar hakkı var. Darülfünunun 
mütemadiyen ihmal ettiği kültür 
işini karınca kararınca gene şu 
bizim begeoilmiyen matbuat ya
pıyor. 

Muavin beyin sözlerinden an
lıyoruz ki umumiyetle Türk mat
buatından şikayetçidir. Bunun 
sebebini daha evvel bu . sütun
larda yazan benim. Fakat bu 
şikayetimi yalnız matbuata has
redecek olursam, budalaca bir 
hayal arkasından koşmuş olurum. 
ÇUnkil bir cemiyet içinde biltün 
içtimai müesseseler ayni seviye
de bulunurlar. 

B ti t k etmek-unu üsta ara e rar 
ten haya ediyorum. Çünkü mem
lekette ki içtimai tekamüle na
zaran en geri kalam esefle söy· 
lemek lazım ki, Darülfünundur. 
Netekim biz bir usul ve ilim 
meselesinden, Darülfünun hoca
sının evsafından bahsettik. 

Ve netice olarak dedik ki, 
demokrası devrinde Totemik bir 
ahlaktan bahsetmek ge.ri bir ha
rekettir. Güzel bacak müsabaka
sı "lmmerale,, bir hadise değil, 
olsa, olsa "Amoral,, bir vaka· 
dır. Bunun tetkiki ahlakın değil 
estetikin hududu içine girer. 

Profesör efendiler, bize de-

verilen şerhten anlaşılmış olmakla 
bittalep ilanen tebligat ifasına 
ve bu bartaki muhakemen · n 

14·2-931 Cumartesi günli saat 
14 e tayinine karar verilmiş 
olduğundan yevmli ve vakti 
mezkiirda birinci hukuk mahke
mesinde hazır bulunmadığı ve 
vekil göndermediği taktirde gı
yaben muhakemeye devam olu
nacağı ilan olunur. 

~ fla~dı~a sulh h:\kimli,ıtindeu: 
lbsaniye M. Hüseyin Avni Ef. 

kerimesi Sabriye H. ile lstanbul
da Çengelköyünde Hüseyin F eb
mi Ef. arasındaki sulh teşebbü
sü davasının icra kılınmakta o
lan muhakemesinde: Hüseyin 
Fehmi efendinin ikametgahı meç
hul kaldığıııdean ilanen tebligat 
ifasına karar verilmiş olmakla 
yevmü muhakeme olan 31-1-931 
tarihinde Bandırma Sulh mah
kemesinde hazır bulunmadığınız 
takdirde gıyaben muhakemeye 
devam olunacağı ilan olunur. 

Bandırma Sulh hakirnliğiuden: 
lhıaniye mahallesinden Aziz 

efendi zevcesi Hikmet H. ile 
ihsaniye mahallesinde Uzun Meh-
met zavcesi Samiye ve lmruz ada
sında liman reisi Feyzi B. zeYcesi 
Cemile ve T rabzonda mektep 
ambar memuru Sami B, zevcesi 
ismet H. arasındaki izalei şuyu 
davasının icra kılınmakta olan 
muhakemesinde ismet Hanımın 
ikametgahı raeçhul kaldığından 
Hanen tebliğat icrasma karar 
verilmiş ve muhakemede 31 -1-
931 tarihine talik edilmiş olmakla 
yevmi mezkurda hazır bulunma
dığı taktirde gıyaben muhake
mesi icra olunacağı ilan olunur. 

Osmancık asliye mahkemesi hukuk 

da•rcsindcn: 
Osmancığm Çatma malıalle

ainden Hüseyin kızı Safiye ile 
Üsküdarda Kör bakkal imamı 
çıkmaz sokağında Osman oğlu 
Ahmet aleyhine ikame eylediği 
boıanma davasının icra kılman 
muhakemesinde evlilik birliğinin 
devamına imkan görülemediğin
den kanunu medeninin 138 inci 
maddesi mucibince boşanmaları
na ve kaytlarımn olveçhile ısla· 
hma ve boşanmaya müddeialeyh 
sebebiyet verdiğinden bir sene 
evlenememesine kabili temyiz 
olmak üzre 4-12· 930 da 'karar 
verilmiş olduğundan teMiğ ma
kamına kaim olmak üzre keyfi
yet illn olunur. 

ı~tanbul adliye birinci ifla;; me· 
muriugundan: • 

Birinci ticaret mahkemesınde 

mokrasi devrinde hangi şeyin 
Amoral olduğundan hangi şeyin 
immoral olduğundan bahsettiler 7 

iflasına karar verilerek memuri
yetimize havale ve muamelatı 
iflisiyesi tedvir ve takip edilen 
lstanbulda cam'ı hanında 7 No. 
odada ticaretle müşteğil Fer-
cullah ve lskender Anti Efen
diler şir~ eti iflas muamelatının 
müzakeresi zımmında 2 i Kanun
evvel 930 tarihinde akti mu~<ar
rer 2 nci içtima müzakeresini 

Beylerim, dedikodudan başı 

kaldırıp mühim. bahse d~ir ko· 
nuşmiya tenezzül etaıedıler, ne 
yapalım bu iş'eri gene biz cahil 
gazeteciler mi halledeceğiz? Bu· 
na ne dersiniz? 

Profesör efendiler, sözü, gü-
rültüyü, hiddetü şiddeti bırakın
da biraz kültüriimüzü sistem
leştirmek için ça)işımz. 

j4drı Etem 

hasbeltüzum 15 kanunsani 931 
tarihli perşembe günü saat 15 te 
talik kılındığından yevm ve 
saati mezkfırda alacaklıların 

Istanbul iflas memurluğu odcısın· 
da hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

• • • • • - ~ ~ 1"' arı fe • • • • .. • • • • 
• • 
fi 1 Defalık kuru' SO • 
• • • l 50 • • • • • : s • "' 65 • • • 
: . 4 ,. ti 7$ : 

: ilıtiv11ç kttlmavın· • 
: cava kadttr ( a."'.am' 100 : 
: 10 defa) ilıfn edil- • • : mek azere maklu • 
• • 
: Abone'erimlzin her ü; aylıjt için : 
: bir defası meccanen' : 
: ı Mtırı 11eçen l!An ların faıla ~a.urı ! 
• için 5 er L.uruş znmmolunur. • 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

Para kazanmak ister miıiniz-
Taksirle her nevi ~ya 5atmak suretile 
aydn 90 liradan fa:ıla kazanabilirsiniz. 
g. J 2 arıısını'a müracaat. (6) 

Istanbul 4 lincli Vakıfhanda Ünyon 
KalteFrint. 

Doktor 

Ahmet lkbal 
Ankara cadde•i No. 66 

Perşemb,. sabahları meccanen 

(6) 

-tfl. iYi. V. satın alım• heye 1 
il Anları 

Kapalı zarfla dört bina yaptınla• 

caktır. Keşfini görmek istiyenler her 
gün ve yapılan yapmak istiyenler de 
z.ı kanunusani 931 cumartesi günü sa 
at 15 te kat'i teminat ve teklif edecekte 
ri fiat mekluplarile Ankarada merkez 
satın alma komisyonuna müracaatleri. 

* • * 
Ankarada Yeinşehirde Vekalet binası 

aYlusunda kapalı zarfla büyük bir ha
vuz yaptırılacaktır. Keşfini görmek isti 
yenler her gün ve işi yapmak istiyen· 
ler de 26 kanunusani 931 pazartesi gü 
nü teminat ve teklif mektuplari ve eh· 
Iiyeti fenniye vesikalariyle beraber sa· 
at 14 te komisyona müracaatleri. 

* • * 
Trabzondaki kıtaat için sığır eti ka

palı zarfla münakasaya konulmuştur. 
thalesi 25-1-931 cumartesi saat 15 te 
Trabzon askeri satm alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya girmek üzere te 
minat ve teklifnameleriyle mezkur ko
misyona müracaatleri. 

* * * 
Merzifondaki kıtaatın ekmeklik düz 

kırma unu kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lha1esi 17 k!nunusani 
931 cumartesi günü Merzifonda a&o 

keri satın a1ma komisyonunda yapıla· 
caktır. Ta1iplerin şartnamesini Mer· 
zifon, Samsun, Amasya, Çorumdaki 
komisyonlarda görmeleri ve ihale vak 
tinden evel teminat ve teklifnamele

riyle birlikte Merzifon askeri satın al

ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

* * * 
Merkezdeki kıtaat ve müesse~ann 

htiyncı olan arpa kapalı zarfla müna.kasay 
ko~mnşrnr. ihalesi 18·1·931 Pazar günü 
saat 14,;)0 da Ankara merkez sattn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
~nrtname almak ve tekliflerini vermek 
Uzrre ceminatlarile mezktir komisyona 
müracaatları. • 

* * • 
OÇllNCÜ KOLORDU SATIN 
ALMA J{OMlSYONUNDAN: 

Fırka (61) Çorludaki kıtaat hayva
natı için (1000.000) kilo ve Tel(ir· 
dağı h:ıy,·anatı için (93,000) kilo arpa 
aleni münakasa ile ı:;atın alınacaktır. 
lhalesi on beş kanunusani 1931 per 
şemhe r-;aat on dörtted~r. Şartna· 
meyi görmek \'e pazarhğa iştirak et
mek istiyenler fırka 61 !'latm alma ko 
misyonuna müracaatleri. 

Müracaat 
F.mlak nlır ve satar, ikraz evi potck 
işleri yapar ve her hangi bir müra· 
ca:ıtı k hul eder. Tel. B. O. 474 

C:ıhtıı Alcksiyadi hanı 
llila ~ Müessisi: Ferit ~ 

Jmnbul Maarif müdürli.lğünden : 

Udi Salahattin bey tarafından 
bestelenmiş olan sıılıyan kalbim, 
seviyordum, yalnız onu sevdim 
nam üç eseri musikinin müellifi 
namına idarece mu amelei teııçi· 
liyeıi icra edildiği ilan olunur. 



~ 10 - VAKiT 11 Kanunusani 1931 

Maarif vekaletinden: 
A) Orta mekteplerde türkçe, tari h, coğrafya (Yurt bilgisi dahil), tabii 

ilimler (fizik - kimyadahil,) riyaziy e, Fransızca, Almanca, İngilizce, re
sim, (Ameli, nazari,) musiki, (ame1i ve nazari) dikiş - biçki (ev idaresi, 
nakışı tabahat dahil) muallimi olmak 11 istiyenlerden vekaletin tayin ede-

Tayyare Piyankos 
kazana' ceği he~ .hangi bir mekte~te bir y~l ~üddetle muallimlik etmeği taahhüt Keşı·de saat t de başl~d~ 

edenler ıçın 1931 yılı hazıranında ım tıhan açılacaktır. U. .& 
1 - Türkçe, tarih - coğrafya, ta bii ilimler, riyaziye, Fransızca, Al-

=~:cC:ktı!.ngilizce, imtihanları 15 ha ziran 931 tarihinde Darülfünunda ya- ilk numaraları yazıyoruz. 
2 - Musiki imtihanı da U haziran 931 de Ankara musiki mna1lim mekte-

bin;:_:a~~~şcakt~~~ki imtihanı 17 haziran 931 tarihinde lstanbul kız mual- 40000 lira ] 500 lira 
Jim mektebinde yapılacaktır. 

, -.~esim imtihanı: 13 haziran 931 tarihinde ıstanbu1 Güzel san'atıar kazanan . kazananlar 
akademısınde yapılacaktır. 

38871, 30855, 
51405,34606,46889,41077. 'J)J)P 

36952, 11675, 45650, 
34700, 51953, 14733. !JJl-

26252, 19300, 5072, 7247, ~ 
20406, 32071, 6197' 56688, ~ 
56008,37872, 53575,36235,~ 
9385, 53291, 29004, 47494, 
46563, 

B) Bu imtihanlara girmek istiyen terin: 
1 - Türk olmaları, 
2 - Yaşları yirmiden aşa~ı ve kırk beşten yukarı olmamasr, 
3 - Bir cinayet veya cünha ile mah kum olmamış bulunmaları, 
. .t - Muallimlik etmeğe mani uzvi ve ruhi arızalarla malül olmamaları, 

42821. 

6000lira 
5 - Tam devreli resmi ve hususi lise, yedi senelik idadi, dört veya beş kazananlar 

senelik muallim mektebi şehadetnam elerini haiz olmaları lazımdır. Mu· 
aJlim mektebi mezunlarının en az iki yıl ilk mektep muallimliği etmiş ol
maları ve lise mezunlarının da en az liseden iki sene evel mezun olmuş bu
lunmaları şarttır. 

6 - Darülfünuna veya yüksek rnek tebe devam edenler imtihana kabul 
olunmıyacaklardır. 

7 - Musiki, re.sim, dikiş imtihanla rına girmek istiyenlerin 1702 numa
ralı kanun mucibince en az orta mel• tehi mezunu olmaları kafidir. 

(;) Bu şartları haiz olanlardan im tihanlara talip olanların bir istida ile 
nisan 931 nihayetine kadar vekalete müracaat etmeleri ve istidalarına: 

1 - Nüfus teıkeresi suretini, 
2 - Muallimlik için sıhhi bir mani olmadığına dair maarif idarelerinden 

alınacak niimuneyc göre tanzim edil miş fotoğraflı bir sıhhat raporunu 
3 - Hüı;;nühal şehadetnamesini, ( halen memur veya muallim olanlar 

bundan müstesnadır.) 
4 - Haiz olduğu mektep şehadetna melerini nya tasdikli suretlerini,. 
5 - Üç adet 6 x 4,.) ebadında kar tonsuz fotoğrafını. 
~ - l\Iahalli maarif idaresjnde tas dikli fotoğrafı fişini. 
7 - İmtihanda muvaffak olanl:ırm vekftletin tayin edeceği her hangi bir 

mi!ktepte bir yıl muaJHmlik edeceğine dair noterlikten tasdikli bir taahhüt 
senedi raptetmeleıi lazımdır. 

5269. 

4000 lira 
kazananlar 

40504. 

22936. 

2000 lira 
kazananlar 

57497. 

1000 lira 
8 - Geçen yıl imtihana g:rmek için vekalete müracaat ederek evrak ve k ı 

vesikalaonı tamamen gönderenlerden bu şartlan haiz oluı> ta bu seneki im· az anan ar 
tihana dahil olmak istiyenlerin de nisan 931 iptidasına kadar yukarda 
yazılı taahhüt senedini vekalete gön dermeleri lfızımdır. Ancak: Du Ruret
Je bu talipler de niasn 1931 gayesinden sonra imtihan için müracaat edenler 
ancak hazirandan sonra açılacak imti hana kabul edileceklerdir. 

D) Türkçe tarih ve coğrafya, t~i- iye, riyaziye, .Fransızca, Almanca, İn· 
gilizce imtihanım kazananlar h--ı· hangi bir dereceli mekteplerde mual
limlik etmemişlerse bir sene müddeti her hangi bir orta dereceli mektepte 
muallim muavini olarak 2.; lira maaş la istihdam edilecekler ve o ders yılı 
nihayetinde talimatına nazaren muvaf fak oldukları tebeyyün edenler mu
n!lirn olacaklardır. 

li) Resfm, musiki, ve dikiş imtiha mnı kazananlardan kıdemi olmıyan· 
lrP ·-.:; lira maaşla muallim tayin o lunacaklardır. 

·- ..... ___ - ---------
LVIaarif Vekaletinden : 

30909, 39215, 944. I 

49047. 

53373,38356,50826 
24210. 

34511,22871,53079. 

3000 lıra 
~Y> azananl ar 

51636. 
Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin elektrik tesisatı 

1 kr: un · 931 d ·ı·b 20 ·· .. dd tl k 1 f 1.1 .. •-m111•mn••••nıı•ma1:1:anma:211111nnacmı11111w MMWll an usanı en ı ı aren gun mu e e ·apa ı zar usu ı e muna- 1 • 1 
ka~ya konmuştur. Münakasaya iştirak edecek olanlar, münakasa şartna- ye l<encı \APUllLAHI H 
mesı, fenni şartname, proje ve muk avelename suretini tedarik etmek üze· 
re, bu gibi büyük tesisat yapmış oldu klarına dair fenni ehliyetnamelerini 
hamil oldukları halde Maarif Vekfı1eti inşaat dairesine müracaat edebilirler. 

lahJe, Maarif Vekıilctinde toplana cak olan inşaat komisyonu tarafından 
icra edileceğinden taliplerin ihale gü nü olan 21 kanunusani 931 çarşamba 
günü ı:mat l:i te müzayede, münakn sa ye ihalat kanununa göre ihzar ede
cekleri teklif mektuplarını me;-· uı· ko misyona tevdi edeceklerdir. 

Maarif V el{aletinden : 

Karadeniz postası 

Samsun vapuru 14 
kanunusani 

ÇARŞAMBA 
iÜnÜ alcfamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul-
dak, lnebolu,Sinop,Samıun,Or
du, Giı eaun,Trabzon,SUrmene 

r Balıkesirde insa edilmekte olan muallim mektebinin kalörifer tesisatı R k 1 · • ve ize ) iı ele erme aıimet 
8 kanunusani 931 den itibaren iki ay müddetle kapalı zarf usulile münaka ve a'f'dct edecektir. 
saya konmuştur. Münakasaya iştirak edecek olanlar münakasa şartname 
si, fenni şartname, proje ve mukave· lename suretini teda;:i.k etmek üzere, T nfıi\at için Sirkecide Y cl
b~ gibi büyük tesisat yapmış oldukla rına dair fenni ehliyetname!erini ha- n kcnci hanında kain accntasına 
mıl oldukları halde Maarif Vekaleti inşa:ıt dairesine müracaat edebilirler. D müracaat. Tel. Istanbul: 1515 

lhnle :Maarif Vekaletinde toplana cak oları inşaat komisyonu tarafından .--11•-•a:ca ... ı• awom emtt 
icra edileceğinden taliplerin ihale gü nü olan 8 mart pazar günü saat ı;; te İ-~ ----· . -==--, 
müzayede, münakasa ve ihalat kanu nuna göre ihzar edecekleri teklif mek-

1 
1 Bu akşam Veznecılerde \ 

tuplarını mezkur komisyona tevdi ede ccklerdir. i ' DARü T T ALiM 
ij11J~ ij 1;;~~1~ \Jl~~l~I ![~~:~, _-=--~~ 'ı' ~alonunda Darüttalimdcn 1 

nıı: ~ Muallim ~ahrı Devin 

_ =3 Bü.yük 1 ay yare Pıyangosu ~2~: ıl talebesi ıfanım!ar tarafından I 
-~ Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak P~~'ı J(ONSER 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. ~~~~ , 
• • ~~@ 1 

Onun ıçın: ~~--- 1 
,,- - Her perşembe akşamı .. e cuma günleri * 

27276. 
19714, 58492, 9657. 

200 lira 
3305S, 39078. t 

'ZvlE~ 'Sl 191 'IZIZS 'OS~~· 
't~llZ '9ZOZ1 '8809 9"" 

60 lira 
kaza.nanı«.\ r 
40465. ( 
13984, 4-0025, 30731. 
32922, 51515, 57216 . . 
41860, 18233, 25440. 
55216, 41435, 19109. 

14321, • 
25139. 

4so:. ~s~~~~a!!~ 
134701, 14014,30865,319402,,,, 

. 43292, 50340, 24388, 4430, il 
5887, 53720, 57101, 40218, 100 lira 
4497, 53147, 2330. ~ 

48983, 1602, 1367, ~ 
20642, 36057,45505, 24836,~ 

4992, 20298, 2833, 35591. .. - ........ 37810, 58785, 42410, 9493, ~ 
23936. 41809, 33704, 2093, 47038, ~ 

kazananlar 

39590 36211 5440 6403 59144, 58513, 6687, 26431, 
' , ' . 31230, 22388, 49557. 61!. 

38937, 17425, 48222, 98168, 11976, 13574, 3221, 9562, ~ 
8884, 16106, 23935, 24309, 53374, 31046, 39272, 54082, 38189, ~~ 
42137 46072, 9786, 44263, 3227, 

• 27203, 648,44797. ~ 
37176, 8145, 33804, 128S, 16534 49639, 12702, 38907, 59ıl 

50411, 2942, 47034. 23592, 26536,57921,24593, \~ 

80 ı
. 45698, 19671, 23077, 43616, 
ıra 1s5ss, 22599. 

5948,29862,47368,2209~· 

kazananlar 11051, 9127, 6209, 36036, 
53139,30837,37635,41882,2 

36219, 38565, 46486, 46815, 48603,55350, 35591,43756, 51 
21350, 40650. 29525, 31Z09, 10836, 

17047, 26904, 27955, 7061, 
24i2, 37$54, 39988, 30518, 25167, 4949~ 20035, 12403, 
9087, 59265, 6404, 58912, 31407 27941, 42101, 5545, 54007, 

5 1012, 20251, 52795, 40066, 
56827, 4544,90119,32216, 16722, 19468, 14395,46276, 13446, 
54280. 7475, 52198, 40200, 24973, 

41702, 15, 33437, 14837, 1044, 41769, 11573, 45959, 42589, ı 

lktisai vekaletinden: 
Ankara ~ehir civarmdaki teşçir sahasında in!'n edi1~~~1c o:~ 

42612 lira bedeli keşfi bulunan büyük havuzun inşası bir tıılı d 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile münaknsaya ~ıkarı!~o' 
tır. Müddeti münakasa 1-1-931 tarihinden 22-ı-~·n tariblel 
kadar yirmi bir Etmdiir. Evrakı fenniyesi ve projesi Vek'1 J 
muhasebesine verilecek on lira mukabilinde telsiz td'1,~ 
civarında enstitüler inşaatmdaki heyeti fenniye tarafından ver~ 
mektedir. Zarflar 25-1-931 pazar günü saat 15 te lktısat Velı I 
leti ziraat müsteşar!ığı kısmında komisyon tarafından idil' 

olun-ıca~ı ilan olunur. ~ ---------""'· ' 
Pazarlıkla kitap taniyeS 

Y iil{sek l)aytar nıektelJi rcktöı" 
lüğilnden: 

Gayrı uzvi kimya, T opoğrafi teşrih ve dahili hastalıkbr 11,, 
mında üç kitabın 7 Kanunusani 931 tarihinde ayrı ayrı k_.arct'-
zarf usulile ihaleleri teklif olunan fiatlar gali görüldüğündeo ·~ 
kıhomamıştır. 12 Kanunusani 931 Pazartesi günü saat 13 te I 
zarlık suretile ayn ayrı ihaleleri icra kılınacağından talip ola~ııi 
şeraitini anlamak üzre hergün ve yevmi ihalede defterdarbY 
müesscsab iktisadiye mübi:yaat komisyonuna müracaatları. 

Tayyare piyanf!o 
alınız 

biletini 

6. ıncı l<eşide 11-k~inunusani-931 dedır. 

~~ ı Darüttalln"'l ve 
l;:_-~ Hafız Burhan 

l~ 1 h~ri tcrennümsaz olmaktadı:._. : . 5 d l • ı • 
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Büyük ikran1iye (200,000) liradır. 
Ayrıca: 

"50.(100,, ''40.000,, "25.000,, "10.000,~ 

liralık ikranı~ye ve "100.000,, liralık 

bir mükfıf at vardır. 

g: -~ ) Sizde birer kıymetli hahra o- { . . "" . 

' larak bulunan çok fena ve uı d ırlıg111den. 
-- /J hatta yırtık resimleri mükem- ~ . " .Jt 
=---.,.. !.; 1 tt v d" J= Mektehımiz konferans salonui çin ' mevcut nümunesi ve~9~,.ı -- · me sure e agran ısman yapar , 

ıııı. Be 011-ı r· lb k d 250 300 adet sandalye imal ve mabaJJine vazı 24-12-
Y ı; u une aşı ya ının a .,.. t 'h' d 't•b 20 .. ""dd ti 1 . .. k k<>" 

arı ın en ı ı aren gun mu e e a enı muna asaya p-~ 

muştur. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere bel'Sı'( "V AKIT e a b 0 mektep idaresine ve münakasaya iştirak için de 1so 1ira1ık ifı. 
" • minat makbuz veya mektuplarını hamilen ihale günü olan 12-1' ..M. 

ne olunuz pazartesi günü saat 15 te Edirne Maarif eminliği dairesinde,,.-, 
eıetkik lkomisyona müracaatları ilan olunur. 


