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V AKIT sizin dert ortağınızdır 
Şikayetlerinizi, taleplerinizi, temenni· 

lerinizi, arzularınızı yazıp gönder
mekte tereddüt etmeyin 

l 4 üncü Yıl No. 4676 13 Kanunsani SALI Sayısı f) Kuruş 

Gazi Hz. nin ali .vaziyetlerinde hiçbir tebeddül yoktur 
Taf si1at 2 nci Sayıf amızdadır -----

Muhakemelere bugün başlanıyor 

örfi · dare a iı i ahrett · n 

__ w '-""" 
w '™' ~auwwwı = -.- Baba katili Süleyman 

nasıl asıldı ? 
ş. M emene vasıl oldu 
Akhisar da yakalanan müfsit 

b!r hocanın hezeyanları 

~uhakcmelcrl Uk önce görülecek olan derviş Mehmet çetesi efradından Ma
nıaalı HC111anlar/a yaralı olarak elde edilen Jlclımet (Kenarda görülen zabit 

JJlcnemen jandarma lı:umandanı Halit Beydir.) 

Muhakeme bugün yor. 

lzmir, 12 - Son dakikada al- Kadm mevkuflar 14 kişidir. 
dığım malumata göre, divanı Bunlar hükumet konağının alt 
harp muhakemelerine salı günü katındaki odalara nakledilmiş-
ba4hyacakhr. irtica maznun ve ferdir. 

IDÜşevvikleri avukat tutamıya- Evvela kimler mUhakeme 
calclardır. edilecek 

Muhakemeler hafi lzmir, 12 - Divanı harp filen 
lımir,12 - Muhakemelerin ha- vazifesine başlamıştır. Heyet 

fJ olacağı anlaşılmaktadır. Muh- reisi Mustafa paşa, şimdiye ka· 
teli~ yerlerden divanı harbe gön- dar tahkikatla meşgul olan müd-
derılenler sürntle isticvap edili- lAit tarafı 8 inci sayıfada) 

Hük"met ve Fırka 
Gazi Hz. nin son seyahatlerinde vasıl 

oldukları çok kıymeth kanaat ve 
karar~ardan ilham alacak 

Bu ,sur~tle gerek t ırl<a ve gerekse hükumet 
için tanıaınen yeni bir icraat programı 

çiziJnıiş bulunacaktır 
Ankara, 12 ( T elcfon ) -

Halk fırkası Kırklar heyeti 
bugün (dün) 16 da BaşYekil 
ismet Pş. nın riyasetinde top
landı, 18 e kadar müzal·erede 
bulundu. içtimada Kocaeli 
mıntakasında fırka teşkilatını 

ikmal eden heyetin müşahede 
ve mütalcaları dinlenildi. 

Yarın toplanacak olan fırka 
grupunda ismet Pş. , Kırklar 
heyetinin üç günlük mesaisini 
izah edecektir. 

cak, bu kongrelerde izhar ve 
tesbit olunan ihtiyaçlara hü
kumet ve farka markezince 
ıttıla hasıl edilecektir. 

Nihayet fırka ve hükumet 
Gazi Hz. nin şimdiye kadar 
vuku bulan ve önümüzdeki 
haftadan itibaren devam ede· 
cek olan seyahatleri esnasında 
vasıl oldukları çok kıymetli 
Ye yüksek kanaat ve kararla
rından ilham alacak, bu suretle 
gerek fırka, gerekse hükumet 
için tamamen yeni bir icr~at 
programı çizilmiş bulunacak 

Henü2 teşkilattan dönmiyen 
diier birkaç heyet te ay so-
nunda iotle .. b"t" . 1 k ve bundan sanra da esaslı su-

y rını ı ırıp ge ece - b'k 
lerdir rette tat ı ata geçilecektir. 

G • b Şimdiki halde bu icraat prog-
ene u ay sonuna ~aAdar \ ramına esas olacak İJ mevzu-

Halk fuk~sının kaza ve vılayel larmm tetkik ve tesbitile j ti-
kongrelerı tac.:::.ı:nlanmış ola- gal edilecektir. ş 

BUG:UN 

İdam mahkumunu tevkif ane odasından sehpaya 
kadar takip eden muharririmiz gördüklerini 

anlatıyor 

SAYIFA 
-

Piyanko 
Dün büyük ikra
miyelerden hiç 

biri cıkmAdı 
Dünkü numaraların 
sıraya konmuş mun
tazam Ii8 tesi t O uncu 

aayıfamızdadır 

. 

' 

Sekizinci tertip tayyare piyan-
kosunun sonupcu keıideı~ne. d~n MehkOm kellmei !&hadet 
öğleden sonra devnm edılmıştir. Bundan sekiz ay e,·el Şilede dağ yo 

getirirken 

Dün tam bin numara çekilmi~, ludna babasını bekliyerek balta ile ka
fakat büyük ikramiyelerden hı; fasını ve vücudunu parçalayıp öldüren 
biri çıkmamışbr. Dün yalnız katil Süleymanrn idama, mahkQm edil-
37188 ve 47361 numaralara dör- diğini ve i\li meclisin tasdiğine iktiran 
der bin, 39656, 29061 numaralı eden hükmün dün sabah infaz edilece
biletlere ikişer bin lira çıkmıştır. ğini yazmıştık. Süleyman dün sabahle
Evelki gün .. ,/\0,000 liralık • en lin sant 6 bu~ukta Beyazıt meydanın· 
büyük ikraıni)t:Y kazanan bıle· da asılmıştır. 

d ldam gecesinde bir muharrirlmiz 
tin bir parçasının Kasımpaşa a Süleymanı tevkifhanedeki höcresin· 
oturan tütün amelesinden Ömer den Beyazrttaki siyasetgaha kadar ta
efendide bulunduğu anlaşılmııtır. kip etmiştir. l\fuharririmiz intibala· 
Keıideye bugün öğleden sonra rını şu suretle tesbit ediyor: 
devam edilecektir. Saat gecenin iki buçuğu şehir uyu-

yor. Yağmur bozuk kaldmmlarda bin 

J • bir şekilli akisler bırakarak çiseliyor. apon lprensı Dnrlilfüoun saati ağır ağır ÜÇÜ VU• 

l ruyor, birden Sultanahmet tarafın· 

T k t dan gelen iki kuvvet1i projöktör son· • a ama SU (Alt tarnfı 9uncu sayfamızda] idamdan sönra 

Japon imp.eratorunun 
kardeıi dün şehrimize 

geldi 
Akıam ilzeri Ankaraya gi· 
den pren• bugün reisicüm• 
bur Hz. tarafından kabul 

edilecek 

• 
Japon İmparatoru Hz. nfn biraderi 

Prens Takamatsu ,.e zevcesi dün Yu· 
nanistandan şehrimize gelmişler ve ak 
şam üstü Ankaraya hareket etmişler

dir. 

En güzel bacaklı kadın .. uaaa ız rağbet her 
gün biraz aha ar or 

~~~-----ıı----~-...-~ 

Kazanacak hanımlara vereceğimiz 
hediyelerin tam listesini iki güne 

kadar ilan edeceğiz 
HANIMEFENDİLER! 

iŞTiRAKTEN ÇBKINMEYINIZ 
Mii8abakanıı:.:a iştirak etmekten h 

tırınıza gelebilecek lıer 1ıangi bir nı 
:zur aşağıda yazacağımız şartları o 
duktan sonra zail olacak ve iştirakt 
küçük bir nıalızur bUe görnıiyeceka 

niz. 
Çünkü nıüsabakamıza iştirak içi 

bize, isminizi, adresinizi bildirmeğ 

resminizi göndcrmcğe, lüzum yoktur. 
FOTO SOREYY AYA GiTMEKLE 

MOSABAKAMIZA lŞTlRAK 
ETMlŞ OLURSUNUZ 

Güzel bacak müsabakamıza iştir 

edecek hammef en diler doğrudan do 
ruya Foto Süreyyaya (Beyoğlund 

[Lütfen sayıf:ıyı çeviriniz[ 

VAK 1 T 
Prens ve Prensesin rakip oldukları Foto sııreyya Güzel bacak müsabaka• 

Semiramis Tapuru saat on bire doğru 5 - Maclam F. 
limana girmiş, Japon sefiri M. Yaşi· Müsabakamıza iştirak edenlerin re-

a, hükumetimiz namına Mehmet A· sinı)erini neşre devam ediyoruz. 
·r Pasa hariciye Yekftleti namına şu· Duggün koyduğumuz resim (Madam 
1 

"'[~t wah i inci nyfada] F.) • aitijr.,., • 

6 
Madam F. 

"Bu kuponu bu hanıma rey 'erecek 
oku~ ucıalarımız kull:ınabilirlcr J • n 

.. ~--------
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lsim veya namı müstear •···················································································••··•·· ..... 
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D·Bııcağtn lrutru·······00
·-·· ························· - · ················· · · · ··· · · · · · ·· · ··· ····· · · · · · ······- · · · ···· · ····· · ··· · il!"-....__...._ __________ ...._ _________________________ _ 

E -Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk •·················•································•······ 
F ·Dizden b:rcağtn belde nihayetlenen kemik uzunluğu ···· 00••••••0000· ······ · ······ ·-···· · · ···· · · ·· ··· 
Süreyya fotoğrafhanesinin veretcği numara ·· ·· ······ · · ................................................... . 

[Fotoğraflarını kendileri gonderccek müs:ıbıklıınn fotoğraf numarasını lıoyrnalanna 
lüzum )Oktur.) 

Tünel başında) müracaat ederlerse iş· ı olur. Iı'akat evlerinde terzi metresi 
tirak şeraitirnizi tetkik etmelerine ih· bu lunmıyanlar ölçüyli bir iple alabilir 
ti~~ç yoktur. F~to. Sür~y!a müessesesi I ve h?nu cetvel üzerne tatbik ederek 
musabakmnıza ıştırak ıçm ne yapmak. santımetrclerini tayin edebilirler. 
14zımgelirse yapacak, hanımefendileri 1 Bacak ölçülerinin bir terzi metresi-
zahmctten kurfaracaktır. aldırılabilir. 

l - Foto Süreyya: hesabımıza, mü· Yapılacak şeyleri hulasa edelim: 
~abakaya iştirak için lıizım olan bacak 1 B l l ·ı · f t • f (B . - aca \ annın ı u o ogra ı. u 
fotoğrnflannı çcJ<ecektır. fotoö-rafJ f t - . fh · · 

•• •• o • nr o ogıa anenın mtihriJe 
2 - Foto Sur('yyn: Musabalmmıza mUh .. 1 · 1 1 d ) 

i t . k · · ı· 1 .. .. . ur enmış o ma ı ır. 
ş ıra ıçın azımge en olçuyil alacak-
tır. 2 - FotoğrafJann konulduğu zarf 

üzerine nşağıdaki izahat ve ölçüler 
yazılacaktır: 

f (i- _ _. _~ 

f 
1 • ···r·-·-, 

O, 1----
,, 1 

• 1 

;ı\ 
t· . . . 

A - Bacak bileğinin kalınlığı, 
B - Baldır kalınlığı, 

C - Dizin kalınlığı, 
D - Dncnğın kalınlığı, 

E - Bacak bileğindeki kemikten 
· (Aşık kemiği) dize kadar, 

F - Dizden bacnğın belde nihayet 
lenen kemiğe kadar uzunluğu 
ve, 

G - Namı müstear veya isim. 
.Qunlnr yaprldıktan sonrn bu zarfı 

bir ikinci zarfa koyarak gazetemize 
(Müsabakn) lmydile göndermek kifa
yet eder. 

Dev etimizin büyük 
vaziyetlerinde 

reisi 
hiçbir 

Gazi Hazretlerinin ali 
tebeddül yok ur 

Ankara, 12 (Gece yansından sonra, 3 te) -
Şimdiye kadar gayri mes'ul vaziyette bulunan 
Gazi Hazretlerinin filen iş başma· geçtiği tarzında 
( Milliyet) refikimiz tarafından neşredilen haber 
Ankara mahafilinde hayret uyandırmııtır. 

gibi bugün de o suretle meşgul bulunmaktadırlar. 
Netekim bir buçuk aydanberi başlayıp devalP 
ettikleri Ye edecekleri umumi tetkik seyahatleri 
bu hakikatin yeni bir delilidir. 

Gazi Hazretlerinin seyahatlerile Yasıl olduk· 
ları neticeler bütün millet ve memleket için ol· 
duğu kadar Halk fırkası ve hükumeti için de 
çok kıymetli bir ilham menbaı olacak, bu men· 
badan istifade suretile vatanımız çok büyük 
feyiz ve inkişaf bulacaktır. 

Cümhuriyet Türkiyesinin yüksek banisi Gazi 
Hazretleri devletimizin büyük reisidir. Ali vazi
yetlerinde hiçbir tebeddül yoktur. Her vakit 
milletimizin mukadderatını alakadar eden umumi 
işler ile yüksek makamından meşguJ oldukları 

Gayri mübadiller 
Emlftldf•rinin takdiri için 
heyetler teskil edilivor 

~ . ~ 

Ankara, 12 (Telefon) - Gay-

Taleb~miz 
YUNAN1STANDA HARARETLE 

lSTIKBAL EDlLDl 

At yon meselesi 
Ziraat kongı esinde ha: 
raretle nıunnkaşa edıld• 

Ankara, 12 (Telefon) - Zira" 
at kongresi bugün fındık rapO" 
runu müzakere etti. Rapor 

ri mübadillerden musakkafat 
sahibi olanların Yunanistaodaki 
mallarına takdiri kiymet yapıl

ması için yakında üçer kişilik beş 
heyet hareket edecek, heyetler 
bu işi üç ayda bitirecektir. 

Garson kazandı 

Atina, 12 (Aneksartitos) - Atinayı 
ziyaret eden türk hukuk talebesinin 
dünkü günü, hararetli tezahürat ara
sında geçmiştir. DUn öğleden sonra, 
türk sefareti, türk talebesi şerefine 

bir çay ziyafeti vermiş, bu ziyafette 
birçok yunan ricali hazır bulunmuş
tur. 

fındık ziraat ve ticaretinin ıslahı, 
ihracatın tanzimi ve rekabetle 
yapılacak mücadele hakkınd• 
esasları havidir. Sonra af" 

Akşam, yunnn talebesi tarafından yon raporunun mllzakeresi11e 
misafirler şerefine mükellef bir ziya- geçilmiştir. Raporda, afyon istih" 
fet verilmiş ve Türk - Yunan itiJiifın sal!t ve imalatının tahdidi etra" 

Ankara, 12 (Telefon) - Tay- dan bahis hararetli nutuklar teati e- e 
fındaki beynelmilel temaslar " 

1 
\ 
1 

' 1 

yare piyankosunun büyük ikra- dilmiştir. Türk talebesi, kendilerine k 
h d E b mukavelelerden bahsedilere 

G ı 1 k • • · h miyesi şe rimiz e lhamra a- gösterilen misafirperverlikten hararet e ece { sene ı ıntı ~ıpta memleketimizin mühim bir set" rmda garson Abbas efendiye le bahsediyoralr. Kafileye riyaset eden 1 
1 

\ 

·o· 
iki dereceli olacak isabet etti. müderris Ahmet Refik B., Türk Cüm- veti olan afyonun piyasalara tağ" 

A k 11 O.. d d huriyctinin gaveleri hakkında hukuk şi• edilmeden ihracı tedbirleri 
n ara, - nümüz eki Ef r· · A I a ~ " f ~an se ırı n cara < fakültesinde bir konferamJ verecektir. zikrolunmakta ve bunun için a .. 

meb'us intihabı gene iki dereceli ( T Ef 
Ankara, 12 elefon) - - Konferansa Yunan \ricali resmiyesi yona hile karıştıran ve morfiO olacaktır. Halkın belediye inti- d 

gan sefiri buraya geldi. de davet olunmuştur. miktarını tenkis edenlerin şi ~ 
3 - Foto Süreyyn: Mahremiyete ri- ha batında bir dereceli iütihaba " ~·· ............. mm .. • .................. ""'lllllltllll"""'""''"""• ••mum ıuıııınınınuım111uımuııttnnııunııman-•..,_,_ detle tecıiyeleri talep edilmctedıt 

ayet için bo işle bir kadın san'atkan alışmaları muvafık görülm " ştür. Daktilo ile resim y apme müsabakası Bu nokta üzerinde hararetli mii'" 
tavzif etmiştir. Resmi ve ölçüyü bu ha· Kadınların meb'us seçmek ve 
nım alacaktır. zakereler cereyan etmiş, bir kı• 

seçilmek hususu da eski vaziyet- H aım murahhaslar bu teklifin a'" 
' - Müsabıklar bacak ölçülerini t d. B d f ı k h 

kendileri almıcı bulunurlarsa matbaa· e ır. u e a yapı aca inti apta leyhinde bulunmuşlardır. Ceıni'" 
~ meb'us'uk için müteaddit nam- mm~ • k f k · da mıza gönderilmek iizere Foto Süreyya ıını~;;;mmm yeti a vam a yon omısyonun 

ya bırakabilirler. Ancak ölçünün re- zetler gösterilecektir. mınırı ~;;;? hükdmetimiz namına bulunııO 
simde ve cedvclde işaret edildiği gibi -~~~il~~~mm Nurettin Münşi bey en iyi afyo'" 
alınması, bacağın nlh noktnsının birer l(onyada zelzele nun Türkiyede yetiştiğini 'le 
birer ölçülerinin tayin ve tesbit edilme Konya, 11 - Ilgının Çavuşçu morfin derecesinin % 15-18 oldll" 
si lAzımdır. köyü ile Argıtbanı nahiyesinde ğunu, bazı afyon ihracat ta" 
RESiMLERİ KENfil FOTOGRAF- zelzeleler olmuştur. Hareketiarz cirlerinin afyonlarımızdaki ıno~ 
ÇILARINDA ÇEKTİRECEKLER sahasını volkanik mmtal{ada hu- fin derecesi farkından müstahsı 

NE YAPACAKLAR d aleyhine olarak büyük istifade" ut olan Çavuşçuköy teıkil et-
Müsabnkamıza iştirak için bacak re- mektedir. ler temin eylediklerini söylemiştit• 

simlerini kendi fotoğrafçılarında çek l · 
tirecek müsab~kların aşağıdaki litsede 100 haneden ibaret olan bu Borsa <Onıiserinin yenı 
kaydedilen suallerin cemplannı işa- höyde 60 ev kamilen yıkılmıştır. Müzehher H. ın yaptığı resim: Fil nülent n.in yaptığı resim: Yel değirmeni vazifesi 
retlerile bir zarf üzerine yazarak ve Nüfusça zayiat yoktur. Daktilo ile resim yapma mü· bir hediye takdim edilecektir. Ankara, 12 (Telefon) - Is-
bacak resimlerinin arkasına fotoğraf- Kaza kaymali:am larnıın idare- sabakamızm gönderilen resimleri Bugün koyduğumuz resimlerden tanbul borsası ve Osmanlı baJJ" 
1a;ınelerinin mührünü bastırarak ga:;r.e s indeki heyet derhal zelzele mm- derce devnm ediyoruz. Gazete- biri lstanbul birinci noter da- kası komiseri Abdülkadir B. til'" 
1emiıe (İstanbul: Anknra cnddesi Ya-
kıt yurdu "Müsabaka,,) adresine gön- takasına gitmiş açıkta kalan halkı mizde her çıkan resim sahibine iresi daktilosu MUzehher Hanım tün inhisarı murakıbliğine tayiO 
clermel~ri kifpyct eder. cıvar köylere yerleştirmiştir. bir lira verilecek, mütehassıs bir tarafından yapılmıt, diğeri Şişli _e_d_ı_Id_i_. -----·-----...,/ 

Bl\cak resimleri istenild iği pozda Bu havalide zelzele hafif surette heyetin bu resimlere bakarak Terakki lisesi talebeıinden; Bü- .,.- Telgraf haberlerimiz 8 inci 
Je alınması hem kolay ve hem muvafık devam etmektedir. seçeceği birinciye de kıymetli lent B. tarafından gönderilmiştir. sayıfamızdadır, 
ee:::=~~~====~~:=;:;;:=;::~~~:::ı=~~~~========~~~======a==::====:=~~~~~~======~===~~~~~~~======~~~~======~~ 

"V AKIT ,,ın tefrikası: 61 Filesof sn~~~~an, solundan çın· - Behey rahim yaptığın şu ili ten ~ile!~ bir. piç k~ıştırması. uı~ 
gırdayarak, hogurerek vızır \rızır beğeniyor musun? Bu haksızlıgı selesı ne ıse bır erkegın de aynı J11 

geçen tramvayların, otomobillerin düzelt... nasebetle diğer bir aile meyaııetİl11 

kazalarından kendini korumak için Demek te ona akıl öğretmek ne gayri meşru bir çocuk bırakınst' 
piyade kaldırımına çekildi. Nereye vinden bir küstahlık olacağından ayni dava şeklinde görünüyordu •. 

'd ... . • ... b.l · . . Tahiatin maksadı zürriyettıf• 
gı ecegmı, ne yapacagını ı mıyor kulluk ubudıyetıne yaraşmaz... b . . 'lk t 
d O "'l b. k 1 b ı b'l · . Ba anın Alı veya Velı olması hı • _ ~ u. g unu ıraya evve u a ı • Bu ısyanları arasında Fılesofun k h'·k·· .... ·· Jet" 

Y · • R • ı~~ ~~ k · • d ·· I . anununca u um goturur şey azan: Hüseyın ahını ~ =~ me ıçın o an e en once yapı· nkhna vahi suretile bir tey geldı. d d .... 1d. 
- -- - - h ı k · b h · en egı ır. ması e em sayı aca ış aca a angı Dönen bu macera çarkının sini dit .. · Jı 

si idi? . . . Ah bu beşerı kanunlar. Tabıat 
' Kısıfanclık tevda rekabetleri ye verememiıı olduğu için filesofun • lerı arasına sıkışmış hırı daha var- b. t •• 1.. t• .1 . ı ... -fl 

~ ' ' ır • All h ır ur u uygun ge ırı mıyor. .-,,, 
'daha zorlu ve paralı bir aman zu· kendinde mi? Mutekıt ola~~ım a ~ yalva· dı. Zavallı Ali Senaver Bey.. Bu monogam değildir. Yani bir kadıtl" 
h ·ı 1 IAl• ,_ l V d h F·ıe f k d. d t b' t' )' d nrdım. Fakat bılıyorum kı onun bethaht adam tabancasını doldura- 1 l . k 1 k . . d 1-•" un e c a ın 11açırı maııı.. e a a ı so en ı e a ıa ın e ın e b" . . . . • a ev enıp a ma ıçın yara ı ~· 

" · b' k 1 ·d· G ı· ..... h b oyle ıkı gencın sevda maceralarıle rak firarilerin izine düşmemıtti. . . 0 " 
bu nevi maceralardan doğacak tür acız ır u 1 1• enç ıgı azı azı l I k b k . k .. .. .. . mıştır. Erkek polıgamd,ır. Yanı Ç 

bu fela"I tle .... 11. d meşgu o aca oş va tı yo tur ... Ne yapıyor? ne duşunuyor? ne fı- k d l . d' k h Ik. tı·ıı" 
1.. .. ı·· . l C 1 b ' . d te re suru ' ıyen sev ama . . a ın a ız ıvaç etme ı ıye 
u tur u cınayet er .•. _ e e ının a ım 1 b.. I 1 • b"' • . Ellerını havaya knldırıp ona bel kirde idi? Bu sürtük karı suri bir d d' K d d ı· d cJ f" 

•• • • .. • • A ccra arı oy e ge mış oyle gıd ıyor ... .... . . · 1 e ır. a ın a po ıyan r ı 
ları onune _hutun bu f~~aket ka~ıla du. Bunca ukalanın halledemediği b~g!~:n~l~r~~n çogunun .. ışlerı ten nedametle avdet etse, aşık kuca- Yani çok zevç ister. _ 
nnı genç hır kadının guzel ve guler bu müşküle kendisi mi bir çare bu- gıttıgmı bılırım. Allah guzel Yıy>nr ğında hırpalana hırpalana pestile Tabiat şiddetle bunu böyle etıl 
yüzü açıyordu. Kabahat kimde idi? 1 kt ? B l d ·ı , 1 ümidine kapılıp ta ağzı açık atıl dönmüş bir vücudü tekrar döteğine redip dururken kanunun ters bülı
Oğlanda mı? Kızda mı? Tabiatta ac; ıB. u m;~~ e e ;:ıh,hm~sb~ durmamalı. İnsan kendi işini bira- kabul edecek miydi? Zamane ah- mile icbarda bulunması nasıl Jl1ıl" 

yo tu. ugencıgıezen a arı ır k l k d. .. rd· B · ı k b I l k ·~ 
mı? Yoksa çocuğa sağlam bir terbi kuvvetti. Bu ~teşe mağlup olmıya· ya :~ve . en ı gorme 1 ır.. enı a ınca şimdi öy eşey er pe ... ayıp sip olabilir? Dünyada çektiğimiz ı 

cak idmanda bir pehlivan tnsav· kcndısıne ınanacak kadar aptal ya sayılmıyordu. Evvelden erkegın sa· timai dertlerin çoğu kanunlarııııt' 
,...B_u_ .. r_e_s_im_d_e_k_i_b_a_c_a_k_la_r_ı~1 vur olunamazdı. Çünkü eslaffan ah ratmadığı için Allaha şükranım hü- dakatsizliği ahlaken naııl mühmel zın tabiatle bir türlü uyuşamaJl'l•• 

fada hayat hu masuradan akıyor- yüktür. Sofunun kavline göre onun ve adeta mafü görülüyor idise, şim sından ileri geliyor .. Et ile, kan il' en m'lftenaJip ve en giJzel 
buluyorum. du.. iradesi taalluk etmedikçe bir çöp di karı koca arasındaki hukuk mü- beslenen isnan melekleştirilemeı·" 

isim ve adres: Fakat bu hazan öldürerek yara· yerinden kımıldamazmı~ .. Bu fela- sa vah münasebetile kadının güna· Onun bünyesinde daima büyük b' 
··-·-·-············-··--···· tan kuvvedn dehşetli neticelerini keti bcşımıza getiren Allah ise ben hını da ayni suretle telakki etmek bası olan hayvanların ihtirasl_,. 

-------- ---········· tabii bularak Çelebiyi, tutulduğu kendisinden şikayet etmek için on- lazım geliyordu. Zevcenin hariçten bulunacaktır. insanı terbiyeli haıt: 
-·--···· .. -······· ... · .. -·--·-···--···-·-··· felaket akıntısı içinde büsbütün dan daha büyüğünü nerede bulabi gebe kalması mahzuru çoktan halle vandan başka bir sey zannetmeıııeli 

lnrakmak ta muvafık dew·ldi. lirim? Ona kar ı: 
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Polis haberleri 
Garbi Trakyada 150 likler 

1 FENNİ BAHiSLE~ 1 

Laboratuvarda hayat 
verilebilir mi? 

Yazan: Salih Murat 

Çocukı2rı kebul ecen 
sinemalar 

Polis evvelki gece Şe~ıadeb~
şındaki sinemaları teftış etmış 
ve 12 yaşından aşağı çocuklarıda 
kabul eden sinemalar hak~ı!1d~ 
zabıt varakası tutmuştur. Vılaye 

Bavulları hazır, Suriye ve 
Mısır yolunu tutuyorlar 

ı. SINA/ KliUYA marıdır .Yalnız bir şeyi keşfetmekle bu sinemaları 3 gün müddetle 
MUsahabemize maruf alman patolo kalmayıp bu şeyleri birleştirmeğe, ti- seddedecektir. . . 

jistlerinden Koh un sözlerile başlıya- caret aleminde rağbet gören yeni bir Kadık ôyün de bir kah ve c,yı 
hm. Bir vakitler Koh demiş ki: - (ln- mahsul bulmağa çalışmalıdır. lşte bu yarsladıler . . 

ne Çerkeslerin Vahdet cemiyeti 
yapmak istiY.or, Serbest f~rka mu• 

temedi Irf an B. de kım 7 aanlann vazifesi tabiati fetih veya tak vadide en ileri giden millet şüphesiz Dün sabah lranlı Talip ısmm· 
lit etmek değil belki tabiate galebe çal muhterilerin keşfiyatmın alır ve bu de biri Kadıköyde Kilise me.y~ onu kaçıncaya kadar yalnız bırakmış-
mak, daha doğrusu onu işleterek tabi- Almanlardır. Almanlar teknolojisttir. danında kahveci lranlı Me~d~yı Jardır. Gümülcüneli İsmail istasyonda 
atte ıslahat yapmaktır. Ancak bu saye Bu millet Fransız, Italyan ve İngiliz bıçakla kalçasından cerhetmıştır. yalnız firarilerden ia~eci Has~~ i~ 
de yükselebiliriz.,, keşifelrini nafi bir hale sokar. Son za Carib. yakalanmış, mecruh ~a Konyalı Nuri ve yerlilerden Huse.)ı 

Evet, sıhhntimiz ve konforumuz için manlarda Amerikalılarda da bu kabili tedavi edilmek üzere tıp fakül- oğlu Gözlüklü :Mehmet isminde hil'is 
işlerin basitleşmesi için (tahiate ricat) yet görülüyor. Amerika fabrikaları tesine kaldırılmı,tır· teşyi etmi;?tir. 
lbımdır. Fakat bu ric'ati idare eden Alman Fransız fabrikaları mecmuu Cerhin sebebi anlaşılamamıştır. Diğer yüz eliliklerden Aziz Nuri, B 
Jer asnn mükemmel fenni rnsrtalari- hasılatından fazla yani dünya mahsulü Kesik çocuk baş• ı·uta gitmek niyetindedir. Mustafa Sa 
le mücehhez olmalıdır. Şüphe yoktur nün üçte birine yakın mahsul veriyor. Üç gün evvel uzun çarşıdka ri Bosnadan aldığı mektuplar kendi i 
ki sathı arzda nüfusun çoğalması fen Sınai fizik ve kimya ile uğraşanla- yangın yerlerinde oturan ~adbı ni tatmin edeeck bir şekilde olmadığ 
ne medyun olduğumuz gibi ancak bu rın ro:ıt:;;.!n şualaı:ını çel:·. ve demir iş- bekçi Yusuf ağanın bah.çesın ek için Mısıra gidecektir. 
Myede iyi bir insan ha,·atı imkan dahi lerinde asıl tatbik ettiklerini, elektri ki fıçı içinde kesik hır ç.okcu tskeçede bundan bir ay evvel yü 
llne girebilmiştri. - ği tahlil usulünü bakır sanayiinde na başı bulunmuş, polis tabkı ata elliliklerden Çopur lmsail Hakkının r 

Kademe rücu edelim; simyacıların, sıl kullandıklarını, mahsul çıkarmak i- b l yaseti altında ve azalannm hepsi Çe 
aı amışbr. . dün \r h fllocestoncuların lfıboratuvarlarına ha- çin petrol üzerinde nasıl çalıştıkları- Bu husustaki tahkik~tı keslerden ibaret olma~ üzere ~ a 

kalım. Evvela pis kokudan içeriye gi- nı, ağaçtan ispirto, ipek çoraplar, mü- akşam k d da bir netıce ver- det) isminde bir cemıyet teşekkul e 
remezsiniz; girseniz de göreceğiniz şey himmat, kağıt ve boya çıkarmak için memiş a . a a~in faili anlaşılama- miştir. Bu cemiyeiin maksadının ne ol 
ler tecrübe şişeleri, ~ömlekler ,.e man- ne kadar emek sarfettiklerini anlatabil mıştır emaye uıııı , duğu henüz la.yıkı veçhile anlaşılama 

il d "b B 1 l . t "h t k . · ·1 1 1 k" • ""'"""""'""" '"""'"- · l t kla ga ar an ı aret. un ar a ıs ı za e - me ıçın cı t er e ıtap yazmak lazım· 1111111111111111nıı1 .. ,,,,,.,."'""""""""""""'""'t"k.""ı e jelatin çı· mış ise de bır hafta eV"re yap ı 
w h kk Ç" k" k d 0 b" • . . ve maskatlardan tu a v • h l" . d k" mege a ·ımız yok. un u urunu ır. tomo ıl lastıklerıni ucuzlatmak k 1 . . }ar sularla da ug- bir içtimada lskeçe ve ava ısın e ı çe 
ta f k h h 1 . b . . . 'i r 'k · · arıyor aı. Kımyacı T k t - l şt ki vus bnm

1
• ab yon ·a 

1
ve abne .~rık~~ k'enzı- ıçı1n s~n astı ımah, katrandan istih raşıyorlar. Medeni memleketlerde tı ı kesleri Suriyeye sev e me

1
ge ça ı dı 

yen u a oratuvar ar ugıı.n ı.ı ımya sa edılen boyalar ve mısırdan çıkarı- k 1 . . lk , . gibi. Kimyager- rı ,.e onları orada Fransız arın ay a o 
il i · "Ik 1 1 l rid' · K" l · ve a evıyetı ka ıyoı k · · · "dd" 1 d' m nın ı · mer ıa e e ıı. ımya sno an mahsuller perı masalları gibidir. 1 b • ·d k' mevaddm müre • d İngiliz lirası verdiklerını ı ıa eye ı 
.radan riyaziye, fizik, ve bioloji ile yü- BAZI 1\IUHARRlRLERlN HATASI kerbne atı .~ıd.~laıl a 

1
, bunların yetiş- Garbi Trakyadakl 150 lıklen Er ~nt leri teşkilatlara yazılmağa teşvik e 

.. k b .. .. d"v ·· ·· · 1 e atını soyluyor ar 'e d t d n Ri:ıa Tcvfık ruyere ugun gor ugumuz genış yo a Bazt muharrirlerimiz industrie mu ti .1 . .. 
1 

iş usullerini bulu ave e e tikleri öğrenilmiştir. 
k b'l · t• B ün k" · f' "k · · ·· rı mesı, gubre enm (VAKIT) Yunan hü· · · · · Ç a ı nuş ır. ug ımya 'e ızı te kabılınde zanaat kullanarak yuksek sa 1 d fosforu toprak lskeçe - (Vahdet) cemıyetının nızamnames 

k. t kkivatr savmak pel ·· k" ı .. yor ar. Azotu hava an, " · b" T k adan yu··z elli· · ·ı · · d h 1 cra - • ,, ı: mum un o - nayıı de art manasına gelen san'atten t 1 • , m demir ve ku· kumetı gar ı ra Y yunan hükumetıne verı mış ıse e 
d v gibi tasavvur d ı · ·· ·· · an, potasyom ka sı.}O ' k k ermistir · .. ma ıgı .. • ' . a uraz guçtur. uzaklaştırıyorlar. Bu muharrırler ade- k'" ı·· d • ' ... 1 el<battan çıkarıyor Iikleri çıkarma ararını v :. .: nüz tescil edilmemış ve hukumet ta 
Sp~kut:ıs~oncu lumyagerler dünya senin bir r:ıdyo hlmbasının bir ziya laur u ına enı muıc' Bilumum fırka rüesasının ve h?- vipkar bir ,-aziyet te almamıştır. 

Y~ d~ır b~lgı ve tef ekkiirlerimizde mü süzge~i gibi bazı ince işlerin naSll mey r.G d 
1 

ı:; ker nişasta, sellü kumete muhalif bir çok gz~etelerın Gecenlerde Gümülcüneye Türkiye) 
hım ınk~laplar yapmağa çalışıyorlar. dana geldiğini bilseniz onlar da garpli 1 '. a ar.ımı~d;nh.~ v::'rcn birçok me muhalefet ve mümaneatine ragmen b~ bir ş;hıs gelmiştir. irfan Bey ismin 
~a.dde!ı pa~calayıp yeni )eni şeyler ler gibi bunları art sanatine sokarlar. ozt 'e

1 
maıyetı a ı Kimyagerler şeker karar tatbik edilecektir. Musatfa Sab~ı taşıyan bu adam (Serbest Cürnhu 

hına etakce hılk·tt ı t ·· .. · · · A va a mı;ı oluyoruz. b · G" "l ·· ı· lsmaıl di • ' muamma anna ema<ô\ Bu~unku fızık ,.e kımyanın siyası ve . t'l 1: :ı. . . ·eni maddeler arı- tbraltim Sa rı, umu cune ı yet) fırkasının Bursa - 1\lura ye m 
eden yeni hiktlyeler çılttıl.ça gözlerimiz içtimai tesirlerini unutmıyalım. Altmış ıs 1

1
1
sa ıs ıçın yenıl 1~ ı madde tahta to- Hakkı Keçelerli Deli Kasım, Çerkes temedi olduğunu söylemektedir. J{en 

kam:ıııın1or Ak ll . . . . . yor ar. o nbuldu' ar ' D t . d . 
'S"J • 

1 arımız muvazetesını sene evci neşrcdılen (Fızık ve ı:ıiva. d y 1 ş"kerin daha u- Safer hoca, Çerkes a,·u ya\•eıan an si Türkiyeden Bulgaristana geçmış, 
kaybeder gibi oluyor. Falmt şunu bil- set) namındaki bir eserden şu satırİarı zu ur. 

1 
erelmasınl c anlry~r Tahammuz Namık Aziz Nuri, Konyalı Nedim, radan Gümülcüneye gelmiştir. Türkiy 

meliyiz ki kim•::ı ·1 f' ·ı t b" b" 1 1 1 cuza Ç1t{acağı an aşı • ' f · ·· ,, ı e ızı t e ır sır ır a a rm. . . . . ddı süt sirke ve ek· Halil lbrahim. Nir Musta a ve saır uç ye dönmek niyeti yoktur. Firariler} 
garabet yoktur. Bunlar her günkü ha "Bugün ilim ve san'atın hiçbir şube· ıçı~,;cap eden me':ı kişiden ib1rct olan bu hainlere 16 kanu çok sıkı temasta olan hu yabancı şahı 
yatımıza ve eşyaya tatbik edilen ilim- si elli sene evvelkinin ayni değildi r. r.teı.-~n alıoyruz. <lalarımızda vitamin nunsani 931 gününe kadar Yunanistan mütemadiyen Türkive aleyhinde sö 
]erden gayri şe"·Jer de.-ild' K' s· d"f J J ~ımyagerlcr gı • k l l" l -

,, ki ır. ımyager ._ ımen ı er er ve te graflar gibi yeni d .1 .. h. b"r ceYhere ihtiyacımız toprakl:ıı-ı haricine çı ma an azımge söylemekete ve Çerkes kalpağı taşıma 
Iere ham mevadı '-·a · t ı · · · 1 'fi enı en mu ım 1 

.. • • • b'l d" · .' ,, 'm a.o~ an 'i'erınız. yenı ce:ıı er karşımızdadır, bunları olduC'1t*' isım eHl..:r. Hayvnn \'Ücudu diği Yunan emniyeh umumıyesınce ı tadır. Gümülciine hocaları ken ısı~ 
Bunları terkıp ederek yem kalıplar çı görmmeek kabil değil. Birtakım yeni fi d "b" . n bu madde ziraate e- dirilmic;tir. Yenicami medresesinde bir oda vermı 
karırlar. Bu kalıpların insan gözile kirler havada dolasıvor, "'Örmesek bile ne gı 1a1 .gıd 

1 gırdc t edı'vor Ha"'·anlarm Bu;lardan başka yine yüz ellilik- ler ailesile birlikte kendisini oraya ye 
f k d"I · . . ~ - ., sas ı::e { ın e av e ,, • "· 1 ·ı · 
ar e 1 emıyecek derecede temız ve ha ınanmak me~buriyetinde kalıyoruz.) ı· ; . 11 k 1 ayıp derisi, tüyleri, }erden topçu binbaşısı Çopur smaı ıeştirmişlerdir. 
tasız Tıkması ilimde bugünkü rnuvaf- Bir memlc:{etin mUdekkikleri tecrü ~-ını ;>eme 'ıhe al k~ na ı-adar atomun Hakkı isminde birisi daha vardır. Fa- (Menemen) hadisesi garbt Trak 
t k" t1 d d" . . . . . wynuzu ve ası anı • ' . .. • ı· . - .. . . 
a ıye er ne ır. fümyager ıptıdai mal he nctıresı olarak iptidai bir malzeme d . ·r d edi uz Gıdalarından ı- ı,at bu adam Yunan hukume ının emnı da bilhassa lskeçede <:ok muthış hır 

zemesi mikroskopla hile görülmiyee."k ye lü~ı görürier. Bu ela diğer bir /~ ıstı a le . y~~ ;agerlcr rnlnız gı yetini celbetrniş, ona fazla hizmet et- sir vapmrstır. Halk, mürtecilere mü 
dere<:ede küçük atomlardan ibaret o· memlchcttc yetişir. nu iki ır.cmleket da~ ar yapkı·lıa) okra. 1 ıarnyıp r.ı::ı•i-s~!'l gıdala mi!'! hiı' şahsiyet olduğu için ihı·aç ka- madiyen l~net etmktdir . .Ahalinin to 
1 b' · a yapma m "".. • :. d"l · ı· Ç r Is (M an rr nen muammalurdır. arası.nc.'la yeni yeni rnün:ıscbctlcr baş- t:: hrI ederek insaniyete hizmet edi- rarından istisna e ı mı~. ır. opu : ]andığı bilumum mahfellerde. .en 

SERMAYEDARLAR VE 1Lll\I lar. Du yüzden i~timai sahalarda mü- rı : ı imdi kimvagerler ve doktor mail Hakkı IEkeçede Turk mekteple~ı- men) hadisesi görüşülmektedır. Fıra 
Belki bu:,,ünün sermayedarları, bil hirn inkıJftplar tevellüt eclcr. ior ~:· Ş rdımcı böcek aramakla meş ne hükOmet tararından ce~~en mu~llım lerle düşüp kalkan ve ezeldenberl m 

hassa memleketimizdeki sermayedar- Daha dün gibi yakın bir mazide a- a;d.~~1 ya Bircok islerimizde bize yar- tayin edilmiştir. Yunan hukumetınden halif olan birkaç kaltabandan ma~d 
lar, sınat fizik ve kimya ile uğl'a~an- ğaçtan :m:::tanol., denilen terkibi ispir ~u u\ er. q6 böccı.ler de tabiatte ınev ayda 4500 drahmi para. alır. bilumum köylüler ve ~asabalrlar tilr 
larla alakadar oluyorlar. Falmt c"as tonun istihsali yalnız rnüttcbidei Ameri 

1
1:1t ec e~una basil, b:J,literiyom, maya 16 k~nunusani yaklaşmaktadır. Bu- inkılfibrna Jmrşı yapılan bu alçakça 8 

taki_ emniyet bir nevi serma)e değil ka cümhuriyctinde eski rakiplerine yüz :~. ~-. t"kım h.;imler veriyorlar. Buna nun için yHz ellilikler de bavullarını kastin mürettipleri hakkında nefre 
midır? Esas emin olsa idi. mahsulde rnilyo:ı doları mütecaviz bir darbe in- "

1 1 
•• n : rirlerse versinler bu böce- toplamaktadırlar. Yalnız Mus:ara Sah be lemektedirler. Firariler n onlan 

bug·· .. d' - ne ısım 'e ' k d b 1 nan eskı osman· b • h d' ·n dog·d un gor tigümüz gibi nafi olamazdı. dirmi~tir. Eski vc.'rnik ticareti alemi. w. 1 ltullanılacağını bir öğrense ri, şimdi Atina a u u . ' yamakları u mcş um a ısenı 
Bugün!~ü kimyager ve fizU ciye ve hun sellülozun muhalliller derunundaki in- ~~:c~~~~ler kolaylaşacak. Du böcekle~ h meclisi meb'usanı~d~lu rum dostl.::ı- ğu sıralarda çok se\'indiler. F.akat .. b 
l~rın. laboratuvarlarına iftfüar arz İ· hilalinden hasıl olan bu yeni rakibe ka baZ:-ın bir cismi parçalayıp nafi bir CL rının son bir ~ayretı?ı hek_lemekte?ır. gün çok meyusturlar. ls~eçenın mur 
çın hır ~n'at salim değildir. Bu müte şı koyamadı. . vdana getirirler. umumi harp· Gümülcüneh Ism;11 .. Hakkı 31_,kanu ci müftüsü \'e meb'uslarıle gen!ler 
ınadt taharriyat hayat pahasına yapılı Boyacılar terkibi bir reçine ile ala ~·~· ~.~i:1 acı t:ıtmin etmek üz1·e birçok nuevvel günü Gü?1hlcunedc~ mu fa;~ ra5mda mücadele devam etmektedi 
Yor. Dünyanın nüfusunu düşünürsek, l,adardır. Pasa karşı koyan yeni mad e~/ ·la aseton tedarik eden bir fahri kat etmiştir. lsmaıl Hak.~ı ~ıza Tev 1 Miifti imamları (Türk gençler yu.rdo 
ucuz ,.e çok eşyaya ihtiy:!c•nıızı derhal deler piyasaya çıkıyor. Mescl:i otomo· :a n~~iirü bakını". ne diyor: t.en aldığı bir. mekt~.P .~z~~ıne. (~rd~~ teşkilatına taraftar olmakla it~~ha 
~hni edebiliriz. Dün makine mühcn- bil Iakesini nazarı itibaar alalım. Brok "Umumi harlıin hitamında elimizde n)e gitmeldedıı:· Gu~.ul.~unelı bır u ediyor ve azle kalkıyor. O~ beş .gun e 
dıslerine ait ise bugün ve hatta yarın silin denilen madde (Muz yagı-) dedigıw•. b" 

1 
etoıı lıalnlıs idi Ne yapacağı· züm b:ığı ile bırkaç donum tarla~ını ve} Gümiilcüne meb'uRu Alı Galıp ho 

ki ~ ırço { as "" • 1 <l r l ;;·>~ türk N" · K nıya ve fizil.cilerin günleridir. miz asıl esasatta inhilal ettirilerek dıl· Nı"lıavet b'ır gene kimva satını~, bunların Je e 1 0 an '-·J lske ... eye gelerek Mumcu ıyazı, a 
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_Evet ha;aret, zıya makınesız bugun h~ke n:eydana gelır. Buna hır miktar ger bizi biiyük bir deı·t ve iflastan .kur lirasını cebıne. ko~muşt~ı. Ay~ıca 2~ !kaçan Halı.l, ve s:ıı~ .}aranı ~!e ~ır ~~ 
kü medenıyetimiz meydana gelemezdi. hıntyagı ilave edilirse kuruyunca ka· t d H rp içinde ordular barut ıma- mülciine beledıyesı lsmaıl llakkıya bırj ma aktetmış, bu ıçtırnada Muftu Hu 
Elektrik bu iiçüniin temelini teşkil e- bili iştial bir film te~ekkül eder. Eğer l~ri ~~ a~eton arıyorlardı. Biz de bu yardım olmak üzere on sekiz hi.n drah yin hocanın nasıl hrreket etme~i l~zı. 
der. Fakat elektrik cereyanını biez ucuz bu rnayie bir miktar lftceis yahut di- mal~sat icin büyük mikyasta yosun ge mi yani dört yüz li~a. k:ıd~r ~ır .. parn geldiği düş~nülüp karar ~·erılmıştı 
v~r~nler kimyagerlcrdir. Elektrik şirke ğer bir boya ilave ederseniz gördüğü- tirttik. mıahare asetonu mısırclan ç~- vermiştir. Bu ~erscrının Gum~ılcm~ede Müftü şimdı horaı.a~ın aldıgı bu kara 
tının faturaları hömiirün ihtiraldle nüz meşinin rugan yüzü meydana çık- k dk Mısır ispirtosunu parçalamak· bir e\i ile bir tarlası daha ka~mıştır. lan tatbik etmek ıçm çalışmaktadır. 
a1A.kadardır. Buna da kirny;ıgerler Jm- mış ?lur değil mi? ı:rf~zİa miktarda alkol botilik ve az Bunların satışını temin etme~.i !,çin !.s- Bu ~ararlard~n birisi de Iskeç~d 
n~r. Daha birçok şeyler var. Barut- Zırai kimya ile uğraşanlar kuru Ü· 'kt d aseton cıalmlıyordu. Asteonu ail Halda Gümülcünenin tutun tuc- :;rrnçlige muhalıf hareket eden secıy 
Jar bo I ·1· · .. 1 · mı ar a ~ S 1' m · ·1 l\t'lt' ·a · tak · t 1 b tl • ya ar, ı açlar, otomobıl rnahru- zum posa an)e saplarını nafi şuruba kull ·or ve alkolu atıyordult. u 11 arların dan Dcğirınencı og u r ı ı;>. - sız grupu Vt.} e e me < ve u sure 
katı 1 • h ·ı d" anı) c: d" · k'I G t d ) h d ('r • 
1 

' Yo ~nş:ısınd~ kullanılan mernt. t~ .vı ~ ıyorlar. Uç dört sene evvel in avdet edince aseton ve biiyük ser~~~.e di isminde bir ı·umu ken ısıne '-'e ı hem ( . e~ç ~r ru~·. u cm . e ı enı 
triya.t, ~aıre ve saıre. Bu~l::ırın aded.ini gıhz kı~yagerlerinden biri ültra viole teşkil eden mısrr elimizde kaldı. Duşu- yapmıştır. . . .. dı~~ gıbı mılli .muesscsel~rı rnrmaktı 

bizzat kımyagerler de bılm~zler. Kım· suaı geçırerek (formaldehyde den glü .. dururken genç kimyager asetonu D ii-irmer.ci o~lu l\1iltiyadı ıle Gu- Mıllıyetpcrvcrhk m:ıckesı altında b 
Y~etle~ hala kömür, petrol ve saire koz istihsaline muvaffak olmuş idi. Sun n;p alkol botiliki tutun dc<li. Bu ispir ··ıc~~'e meh'usu Hafız Ali Galip hoca <fo varakpare neşreden ,.e yegane em 
gıbi tabıi mahsullerden mütenevvi ~ey i ipek s:mayii dev adımlarla ilerliyor. ~0

1~fıke işİerinde aseton kadar ~abuk ~:ail Hakkının gitmemesi için kendi olarak türk inkıH'ıbının gene Ye müne 
1~~ ~karmakla meşguldür. Petrol ve Baloncular ucuz idrojen ve otomobil- k rumuyorsa da verdiği netice P_e.k : e tekliflerde bulunmuşlar ve valii ver Tiirkler iizerindeki nüfuzunu kı 
k~mur şeceresini görenler kimy:ıgerle ciler ucuz mahrukat arıyorlar. insan- f:rkh deO-ilmiş. Hemen fikrimizi de~ı~ sın mili1' nezdinde teşebbüs etmişler- mayı bir mefkure kabul eden hu gr 
~ın muvaffakiyctlerini hayretle karşı· lar binlerce seneden beri çimento kul· tirdi kve "'bu sayede mühim sermayeyı u~~e İsmail Haktu, (Ben kolumdan pun mensupları ve reisleri, acaba gen 
arlar. Dunlan diğer lıir makalede ya !anıyorlar; fakat bugün su altında do kurtardık... . s t 

1
' t tılm::ı''l beklemiyeceğim) de ]jğin sinesinde açmak istedikleri ya 

zanın. . t . . . . ·1 · deh te· tu u up a a ,, . • ı· t' . 1 .. d 11 
Kı nan çımen o \'ar. Umumi harp tarıhının ı ım ~ . kilip "'itmistir Hafız Galıp ların mes u ıye ını m1s1 o eyece < er 

MY AGERLER VE SAN ·ı ONYADA BiR BU iö·in mıs ye ~e "' :ı • • ' , ~ A "Y D , ÇUJ{ MiLYON rakki kısmı yazılırc:a boya "~. ~~rn ". ls~ı::ıil Hakkının Gümülcünede kendisi . . . . 
lNKILABI RENK VARDIR hususundald terakkiyatın b~yu~.mıl•- ne kar 

1 
bir nüfuz sahibi ol:ıc::ığmı bil- Tıc2rıe r rrektebı tefebesı de 

~imyagerler sanayide inkılap yapı- Kömür katranı kimya kavsi kuzahm yasta olduğu görülür. tşte hır fızık ho d' •. h:lde bunun gitmemesi için hü- Atin2ya gidecek 
~r ar. ~u san~!ii alt. u t ediyorlar. da mühim bir :rer i~gal ediyor. Yeni casr tarafından ya~ıl.an ~u s~tır~a~ k:~et nezdinde teşebbüste bulunması- Hukuk f~k.ültesi"ta'ebesi Atl-

k
yasay her gun ycnı yeni maddeler yeni boyalar, renkler yapılıyor. Ameri kimyagerlerin sanayı ışlerınde_ 'e ~o n sebebi anlaşılamamı;,tır . n;;t seyahatını yaptıktan sonra, 

çı arıyorlar. Bugiin k" . 1 ,. 1 11 k .. d . . . . t 't . . arfcttıklerı e- nr ·ı· T" k l . b . d 
bo 'l . ım.) agcr er ımn ı ta ı ar umaş sannyım e hır bucuk for vesaıtını ezyı ıçın 5 ' .. (\r kı ) gazetesinin gccenlerde Gü- a ı ıcaret me te )1 lale esı e 

ya, sun ıpek ve ,. 1. t"k .. . . • ff k' ti · gö*ren ku ::ı • • 
d al sun 1 u 1 - uı;erın mılyona yakın renk saymışlardır. B:ı· meklerle ınuva a ıye erı "' k ··ı ·· eli tsmail Hakkı ile görüs,..nler Atina Darülfünunuou ziyarete e ç ı~yor. Kimyage .1 • t . . . d "b ettir Gelece mu cun · ' r tikl . . , ı crın n,·sıye et- rutçuluk kımya tathıkatından gayri bir ~ük bir panoramn an ı ar . . f' kk d yazdığı bir yazı Gümülciine karar vermiştir. 
ist~:lg~~~ızayı~.b~ önün~ geçmek ve şey değildir. Ekşi sütün kazeini boya- makalemizde hayati l•imya ile yemd: ,{; ~~ ~ıymetli bir tesir yapmıştır. Ticaret mektebi talebesi ba 

Kim} .. .' 1~
1e!~!~r;~~1;~· t hl" . ya tutkal ,-e saireye tahvil ediliyor. ıik ile kinıfanın felısefe~tne temas e o ... ~nden sonr=ı. lsm:.il Hakkının evine seyahati sömestr tatilinde ya 

d.dU be1Jd b" te k" ~ ı . m a ılcı, Mezb:ıhalar, balıkçılık merl{ezlerinde ceğiz. .. de;am edenler birdenbire ürkmüşler ve. pacaktır. 
"'9 ır r ıpçı, im madde mi- çalışan fizikçiler Ye kimyagerler kemik Müderris -

- Salih Murat 



8- VAKiT 13 Kanunsani 1931 

Harici Haberler eme~ere bugün aş anıyor 
him bir mektup tetkik edılifor• 

Adliyenin bir talebi 
lzmir, 11 - Şehit Kubili1 

Bey\ katledenlerle kesilen b~f Hind istaııda ığtişc1şlar devarn ediyor 
Poona. 12 (A.A.) - Dört mahklı· duı·uımuş ,.c içindekiler inmiye mec· 

mun idam edileceğini öğrenen Hintli· bur edilmiştir. Fevkalade komiseri 
!erden mürekkep bir kalabalık hapisa nakletmekte olan otomobil, taşa tu
neye doğru .gitmişler. e de polis tara- tul muş ve içindekilerine l~üfül' edilmiş 
fmdan dnğıtılmışlal'dır. Hali hazır· tir. Etrafı çevrilen üç polis idam edi 
da polis memurları yolları muhafaza len eşhasa karşı hurmet makamında 

etmektedir. ş:ıpl.alarrnı çıkarmağa mecbur edilmiş-
llombay, 12 (A..A.) _; Bu sabah po- !erdir. Nlimayişçiler, ticarete ve mil

li ]erle Poonadaki dört mahkürnun ida nalmlata mfmi olmak hususundıl ısrar 
mrnı protesto eden kongrcciler arasın- cylcdiklerinden polis hücum etmiştir. 

da şiddetli arbedeler olmuştur. Tram Polis, ateş açmıştır, birçok yaralı 
vaylar ve diğer nakil vasıtaları dur- vardır. 

Harp J)orçları eksiltilecek mi? 
New York, 12 (A.A.) - Dünyanın en tıracaktır. 1\1. Wiggin diyor ki: lki ta 

büyük bankası olduğu beyan edilen rafın ileri sürdüğü delilleri tefsir et
Chnse Nntionnl bankın müdürü M: meksizin ''e bu borçların iJgası iddiala 
Abert Wiggin, senelik raporunda .Müt- d w 

1 
ld r. b'l 

rının ogru ve esas ı o Ue;unu ı me-
tchidei Amerikanın mütteffüler ara- d'W• h ld k .. k" b 

1 d k. b ı t 1 · · 1 h' d b" ıgım n e şuna anıım ·ı, orç arın ın a ı orç an n en usı e ın e ır 

harekette bulunması için teşebüste bu tenkisine tc cbbüs etmesi Müttehidei 

L Üst taralı l inci ~ııyıbamızda J leri tesbit edilinciye kadar neza
ret altında bulundurulmaktadır
lar. Seyahat vesikası alanların 
miktarı üç yüz kişiyi bulmuştur. 
Silah taharriyahna devam edil
mektedir. 80 mavzer, 30 taban
ca milsadere edilmiştir. 

Menemen hadisesi lzmirde 
Menemenliler aleyhine çok fena 
tesir yapmıştır. Burada kimse 
Menemenlilere selam vermiyor. 
Otellere Menemenlileri ya~mıya 
kabul etmiyorlar. Menemende 
mevkuflar ihtilattan menedildik
leri için yersizlik baş göstermiş
tir. Kadın mevkuflar hükumet 
konağının ati katına nakledilmiş
lerdir. 

Hocaların evinde bulunan 
fesler 

• dıl· hakkında mahallen tanzım e 

miş olan rapor suretini Adliye 
Vekaleti istemiştir. Divanı harP 
müddeiumumiliği bu sureti yarıJI 
gönderecektir. 

Y e~il Hafız . . 
lzmir 12 (Hususi) - Odemı~ 

ve GÖrdes havalisinde irtica 
propagandası yapan Yeşil Hafıı 
demlen Rıza isminde birisi ya• 
kalanmış ve Menemene gönde· 

rilmiştir 
Abdurrahman, Hamit ve Ya• 

kup isminde üç kişi de Eski• 
şehirde yakalanmış ve Meneaıe"' 
ne gönderilmiştir. 
Foça hadisesi maznuniatl 

Izmir 12 (Yakıt) - foça 
hadisesi maznunları Divanı hat· 
be gönderildiler. lunması teklifini erdetmcktedir. Çün- Amerika hUkQmcti için gnyet iyi bir iş 

kü bu teklif, ticaretin faaliyetini art olacaktır. Akhlsarcla teı·kif edilen Sadık hocanın · 
lzmir, 11 - Menemende ida

rei örfiye mevcut olduğu müd
detçe pazarlar kurulmıyacaktır. 
Eskişehirde Şeyh Esat ile mu

habere eden üç hocanın evinde 
115 fes bulunmuştur. 

F ahrettin Pş. Mene.mende 
lzmir, 12 (A.A) - Örfi idare 

mıntakası reisi F ah rettin pş. lspanyada şiddetli 
tedbirler 

ltalyan tayyarecileri 
Amerika da 

şiı ·;ye kadar bir tek resmi çıkarıl 

mamıştır. Bunun sebebi resmini çeke· 
cck makinenin kınlacağı, fotoğrafın 

kağıda çıkmıyacağı lıakkında calıil halk 
Mndrit, 11 (A.A.) - Nazırlar mecli· Rio de Janero, 12 (A.A.) - Bahfn· arasına yaptığı kanaattir. 

si. asayişi ve !llükOnu ihlal edebilecel, dan bildirildiğine göre, federal me-
her türlü hareketlerin cezri surette Ö· mul'ları ltalyan tayyarelerini istikbal 
nünü almağa matuf tedbirleri tasdik etmişlerdir. Halk, tayyareleri şiddet. 
etmiştir. Meclis, gelecek intihabatın le alkışlamıştır. 
martın birinci günü yapılnca"mı temin ;..:=...:..:.~...========::; 
etmi ve intihabat esnMında hiç bir 
kargaşalık ve intizamsızlık vukuuna 
mü nmaha etmiyeceğini beyan eylemiş 
tir. Bundnn b ka meclis Andaluzi· 
de hüküm 1ircn işsizliğe bir çare bul
mak için ecnebi rekabetine ve cntrika
lnrına m:.ni olacak bir ta!um tedbirler 
almıştır. 

TELGRAFLAR 

''Garp.cephesi,, filmi 
Istrazburg, 12 (A.A.) - G~rp cep· 

he inde sükünet var filmini seyretmeI; 
için yüz kadar Badeli sosyalist lstraz 
burga gelmişlerdir. BunJann arasın
da birkaç maruf şahsiyet te Yardır. 

Tokyoda bora yüzün
den kaznlar 

'.A5kyo, 12 (A.A.) - Bütün memlc..tcct
den ~· ddetli boralar birçok kimselerin 
den şide:dtli boralar birçok kim elerin 
ölmesine, yaralanmasına ve mühim 
hasaratn sebebiyet ''ermiştir. To'.io 
da şiddetli bir sof';uk hükür.t sürmek
tedir. Münaknlat gayl'i muntazarnclır. 
Denizde mühim zayiat vukun gelrr.i 
olmasından endişe cdilmc?ctedir. 

Yusu Ziya B. 
Eserinin ıkıı ci cildini 

hazırladı 
Ankara, 12 (Telefon) - Hu

lmk fakültesi Hukuk tarihi Mü-
derrisi Yusuf Zıya B. (Yunandan 
evvel Türk medeniyeti) isimli 
eserinin ikinci cildini ikmal et

miş ve eser hakkında Gazi Hz. 
nin suallerine cevap nrmiştir. 
Eser bin sahife kadar olacak, 
bilhassa bütün ecnebi lisanlarına 
terceme edilerek dünyanın her 
tarafına ,...önr'cr lecnkf r. 

\'ergi eı cc tadilcat 
Ankara, 12 - Ankaradn lop

Jnnan Maliye müfcttiŞleri vergiler 
üzerinde yapılacak tadilata ait 
rnporlarm tetkikatını ikmal et
mek üzeredir Muamele vergisi 
üzerinde yapılacak tadilatı tetkik 
eden encümen tetkikahm ikmal 

Bir tayyare parçalandı ile mesaisini bitirmiştir. Kazanç 
DrükseJ, 11 (A.A.) _ Brilks~I il~ vergisi hakkında tetkikatta bu

~ndra arasında gece seferini yapan lunmak üzere bir encümen te
tayyare Alost civarında yere düşmüş şekkiil etmiştir. Bu encümen bü-
ve parçnlnamıştır. tün Maliye müfettişlerinin ver-

2 . . . . dikleri raporlara istinaden ka-
0,000 1şçzye yol verzldz zanç vergisı tahsil usulünün ne 

I..ondra araı:ıında gece sccfr:ni ynpan ~e;..ilde o ması lazım ge!diğini tayin 
ki dokuma fabrilmlan 20 bin işçiye yol edecek ve bir formül bulacaktır. 
ve parçalanmıştrr. Terkos İşı 

Esaret ve cemiyeti Anlrnra, 12 - Terkos şirketi 
hakkında Ndia müsteşarı clediki: 

Akvam - Terkos suyu Sıhhiye Veka-
letince tetkik edilmektedir. Sıh-

dei umumilerin 
dosyaları birer, 
geçirmektedir. 

elinde ' mevcut 
birer gözden 

ilk olarak, irtica hadisesinde 
yakayı ele veren, yaralı şerir 
Mehmet Zeki, Bedavaki Hasan, 
nalıncı Hasan, sonra da şeyh 

Esat ile beraberinde bulunanlar 
muhakeme edileceklerdir. 

Muhakemeler, Kubilay mek
tebinde yapılacağına göre mek· 
tebin yirmi metre uzun!u_:unda
ki salonu marangozlar tarafın

dan tamir edilmektedir. 
askeri ceza kanununa göre 

Ankara, 12 - Buraya gelen 
malumata göre divanı harp bu 
gün faaliyete başlıyacaktı. Fakat 
muhakemeler sa ıya ka'mışlır. 
Müdde"umumi iddianamesini tan

zim etmektedir. Mürteciler ve 
mi.işevvil ler hal,kmda askeri 
ceza kanunu tatbik edilecektir. 

Bu nevi cürümler için askeri 
kanunda sarahat yoksa Türk 
ceza kanununun 146 ıncı mad
desi mucibince idamları talep 

edileceği tahmin edHmekteiir. 
Bugün Ege vapuru ile lzmire 

muvasalat edecek olan F ahred

din Paşa lzmirden derhal Mene
mene g:decektir. Esasen Divanı 
harbin muhakemelere başlaması 
Fahreddin Paşanm Menemene 
gitmesinden sonra olacaktır. Me

nemende isticvabat devam edi-
yor. 
Mahkeme binasına girmek 

yasak 
lzmir, 11 - Bugünden itiba· 

ren divana harp binnsına hariçten 
kimsenin girmesi menedilmiştir. 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Libreyada e
tJaret ve mecburi ~lıştırma usulleri 
tahkikat yapma~ a 1livam Cemiyeti fa. 
rafından memur edi1miş olan heyet 
l'aporunu tevdi etmiştir. Bu rapor şid
detli bir lisan ile kaleme alınmıştır. 

hiye Vekaletinin hazırlıyacağı 
rapor üzerine Nafia Vekaletinde 
teşekkül eden müstakil komisyon 
son kararını verecektir. 

Silihlann toplanması devam 
ediyor 

Kote ve BellontBel
cıkada • 

Brüks.el, 11 (A.A.) - Tayyareci Cm,., 
tes ile Be1Jonte misafir sıfntile Brülc
sclc gelmişler ,.e hararetli surette kar
şılanmışlardır . 

l1avada 122 saat 
New Yorln ll (A.A.) - Tayyareci 

Mis Cooper ile :ıms Trout, havada 
122 saat knlmı~lardır. 

Lehistan sullıcıı 
t 

Varşo''!· 1 l(A.A.) - Hnricrye Nn 
zın M. Zalest.i I..ehistamn harici si· 
yascti hakkında ,·erdiği mufassal izn. 
hatta Lehistanın sulhu muhafaza arzu 
sunu te~1t etmiştir. 

Veba azalzyor 
Kostantin, 11 (il; .) - Veba vuku

atı at.ılmnğa ba~lamıştır. 10 K. sani· 
de iki §Üı>heli vak'a haber verilmiştir. 

Fırka teşkiJ<ltı için 
)'eni kararlar 

Ankara, 12-Fırka azası arasında 
hakim cereyana göre bundan 
sonra vilayetlerdeki fırka adam
larının bütün işlerin başına geç
meleri mümklin olamıyacak ve 
mesela bir belediye reısı nym 
zamanda Ticaret odast ve Tay
yare cemiyeti reisi olmayacaktır. 
icabına göre nizamnamede o~a 
göre tadilat yapılacaktır. 

Aslı yoktur 
Ankara, 12 (A.A) - Maarif 

Vekaletinden tepliğ edilmiştir: 
Bazı gazeterlerde Arap harf

Jerıle matbu eski kitap'arın ve-
kaletçe mektep kütüphnne-

lerine dağıtılmakta olduğuna 
dair haberler görülmektedir. 

Aslı olmıyan bu rivayet tekzip 
olunur. 

lzmir, 12 - Silahların toplan
masına devam ediliyor. Mene
mene tabi 27 köyden yedisinde 

taharriyat yapılmış ve seksen 
mavzer ile otuz tabanca bulun
muştur. Taharriyata yarın da 
Emiralem, Kuklice ve Aliağa 
nahiyelerinde devam edilecelttir. 

ldarei örfiye mıntaknsmda se
yahat etmek üzere vesika alan
ların adedi 312 ye baliğ olmuş
tur. Menemen irtica hadisesi 
lzmirliler üzerinde çok fenn bir 
tesir bırakmış, hatla bazı oteller 

Menemenden gelenleri yatmak 
için otellerine almamışlardır. 

lzmir liierin nefreti 
lzmir, 12 - ldarei örfiye tak· 

yidatı ş"ddctle devam ediyor. 

Idarei örfiye mıntalrnsı dahilinde 
nüfus tezkeresi o~mıyan yaban
cılar yakalanmakta ve hüviyet-

Hizmet gazetesi muhabirleri 
isticvap edildiler • 

lzmir, 11 - Bugün divanı har
bin emrile lzmirde Hizmet gaze
tesinin muhabirleri isticvap edil
miş, muallim Ahsen Beyin iize
rinde çıkan Kubilaya ait tiirin 
gazetede iol;şar edip etmediği, 

kaymakam aleyhindeki neşriyatı 
kimin yazdığı sorulmuştur. 

Ak hı sar c'a tutulan hoca 
Akhisar, 11 (Hususi muhabi

rimiz yazıyor) - Akhisar hava· 
lisindeki bir kısım köyleri ve bir 
kısım cahil halkı kendisine tap
tıracak derecede iğfal eden Kö
mürcüler şeyh Sadık efendi namın· 
daki adam dün buradan Mene-

men divanı harbi örfisine sevko-

Hz. refakatlerindeki zevat ile 
birlikte bu sabah Ege vapuru 
ile şehrimize gelmişlerdir. Valiı 
müstahkem mevki, fırka ve liva 
kumandanları Paşalar ile beledi
ye rei~i vapura giderek mlişa• 
rünileyh Hazretlerine beyanı h~
şamedi eylemişlerdir. Müşarünı
ley rıhtımda, şehrimizde bulunan 
meb'uslar, askeri ve mülki de
vair rüesasile kesif bir halk küt
lesi tarafından samimi bir surette 
istikbal edilmiş ve bando muzik~, 
bir askeri kıt'a, jandarma, poh~ 
ve zabıtai belediye müfrezeler• 
tarafından merasimi ihtiramiye 
ifa kılınmıştır. . . 

lzmir, 12 (A. A.) - ~rfi ı• 
dare mıntaka reisi Fahrettın Pş. 
Menemene gitmiıtir 

* * * 
enemen hadisesi 

lunmuştur. Burada avam taba- Hariçteki Türkler nasıl 
kası arasında şayi olduğuna na- karşılıyorlar? 
zaran kerametler sahibi Sadık Menemendeki kanlı irtica hndiseSlı 
efendinin fotografı kağıda çıkını- Türldyenin her tarafında nefretle k;: 

şılandı. Vatanın her tarafından ge 'cd 
yor. Resmim alan makine bozu- halK~rlcr ve telgraflar bu nefretin şı · 
luyor ve resmini çeken iflah ol- detini "'e bütiin vatandaşların cümh~· 
muyormuş Kendisi ifadelerinde bir riycte karşı ne derin rabıtalarla bng· 

takım sözler söylemiıJir. Bir resmi- h olduğunu göstermektedir. 
ni aldırdım. Ne fotografı kağıda Bu kanlı facia, vatan h:ıricinde Ji~· 

l T .. ı 1 t fmdan da nefret ,e çıkmamazlık etti, ne de makine an ur' er ara . ti-
b Jd hiddetle lmrşJlnnmıştır. lskeçede ın 

ozu u. _ . şar eden (Yeni Adım) refikimiz bu hıt' 
Neler ıoy emıt ler? dis~ münnscbetile yazdığı bir başmak• 

Akhisar, 11 (Muhabiri mehsu- lede diyor ki: 
1 sumuz yazıyor ) - Akhisarın ''Men"mcn hadisesi irticaın dini .. el· 

Medar köyünd~ tutulan hacı ne alarak Türltlük mukadderatı uıc-
Abd il h wl H r d" rinde bugüne kndar oynadığı son oyıııt u a og u asan e en ı 

Serbest fırka zamanında mezkur durİstamiyeti esasından ayırarak bit 

köyün ocak reisliğini yapmışlı. mniset ,·asıtası haline sokan ve içinde" 
Merkum o zaman « Şayet Fethi her ~istediği şeyi her istediği vakit çı· 
B. intihapta kaıamtmazsa yine karacak bir torba haline koyan hoc(l· 
hükumete isyan edeceğiz ve lar dc3il midir? .. 
d · w • y k d .. .. .. .. f mmdilerine din adamı. din na~ıt• 
evırecegız. a m a gorursunuz. n 

1 
.
11 

t' t d geri· 
. . . • siisünü -.. erere c mı e ın sır m an , 

demıştır. Merkumun nakşıber.dı nen bu tarihin ezeli tufoylilcri din nıı· 
tarikaline mensup olması nazara mına işlemedikleri ld'ıfirlik, irtikap et· 
dili kati caliptır. medikleri cinayet, içmedikleri masıtıt' 

Serbest fırkanın heyeti idare kanı kalmamıştır . 
d 1 avukat Nl'hnt lr.ıte en son cinayetlerini de din ıtll' azasın an o an · ·r 

mına ynptılar. Menemende Kubil!l 
beyin intihabat zaman:annda Bey isminde bir Türk zabitini din ııs· 
verdiği konferanslarla hükumetin mına keserek lianrnr içtiler. 
şahsiyeti maneviyesini tahkir et- Mene "'n hadisesi dünyanın her rc
tiği sabit olduğundan hakkında rindeki Türkler tarafından lfmetlerte 
takibat yapılacaktır. anılıyor. Her Türk bu şenrnctli vniı.'tı' 

Asım dan kendisine en lflZim ob.cak fi~~:: 
Yeni tevkifler ri alm~f.:ı çah~ıyor. Garbi Trakya u . 

lcrine dilşen vazife de budur: Hocnl~ 
Manisa, 12 - Lütfullah ve ra ve dini ı{endi menfa:ıtinc alet itf · 

Kamil isminde 2 hoca derdest haz ederek halkın fikirlerini karıştı' 
edilmiştir. Bunların vaktile Balı
kesir, B;gadiç tarafına gidip köy
lülerle temasları şayanı diklrnt 
görülmüş ve pek çok müritleri 
olduğu anla~ı'mıştır. 

Cördes civarında rufai tarika
tini t~mime ç~lı~an mutaf lbra
him yakalandı. 

Akhisardan Menemene gön
derildiklerini bildirdiğim dört 
kişiden Hiiseyinin evinde bulunan 

ve Ismail imzasıw taşıyan mü-

ranlara karşı kat'iyen müsamnh:ı; 
kar davranm'.1malı, bu gibilere hiçbi 
suretle •fü; ,...örterm<.'m~lidir.,. 

An1erikan n1üba!ağası 
Amerikan matbuatı Türkiyede 

bilhassa Jstabulda dehşetli girip 
salgını olduğunu yazmakta •e 
Amerikalılara Istanbula gitme
melerini tavsiye etmektedirler. 

Amcrilrn gazeteleri bu malö
mah lstanbul gazetelerinden al
dıklarını da ilave etmektedirlet1 
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ALEMiNDE Baba katili Süley- ·Japon prensi 'lal<a~a~~u-.,--.ı 
man nasıl asıldı Lüsc" tarafı hirtnct 

1s:ıhıfada 1 şısı Galata d~~ıl .~nı._ 1 renses a 

lzzet N Z•h ı ··d'"tle-'ndcn Ali ~evki Prensin (evet) cevabı uzeııne. e ı , ıe mu u 11 ~ ' ~ ••• 

l Ust tarafı birınci sa)ıfada J ·ı 1·111darı bahriye 'ltum .. r.clanların- - Olrnduguma goıc orada (Y 
b. kam mı 1f' • d" 1 · r v · y . JJ ,s'ut C "l ra bir otomobil arkasından ır .·dan Ziyan. lcr w lstantıul matbuatı kaldmm) ı)e .>rr )e aımış, 

azan. " t enıı yon. Kamyonla otomobillerden hır .. tlleı··t S"k'1rva motörile vapuru fori ve şe~hlerıle me:-.hurmu-;;!, d 
L · d" · · - 1-'d b b" k ·· l b' · d d ' mumess ~ .. • J • • n.cıı ısııu e.-,.ı en eri hem ır on· mı arasıra ruya ı ır şıre av et c eu takim gölgeler çıkıyor, kamyonun · -· Sara •burnu açıklarında karşıl'ı.:nışlnr. mu? Deml'ıtır. 

sers.st, hem de mükemmel bir muallim zindegi ve hiftetle bitti. natlarını açıyor sert ve acele h~reket " .~. ı· .1 rdır ı Memleketimiz aleyhinde ) a 
o~arak t_anıdığımız vi:)' olonist ~zzet Ne· Mendelsohn un konsertosuna gel· lerle uzun bir direk indiriyoriar. Blr gem~~~i~l1;~:e~s v~ Prensese beyanı eserlerden birini ~ı'tcch~ii'una .!';°ip 

zih Beyın altı sene Almanya ıkametin· dik. Bu konsertonun keman edebiyatın direk ve sonra bir tane daha kazmalar, ,.d· etm:~. !"cfir M. Yuşida mıyan Prcn ese l.ı:ım_ ,.,elen I", h 
den sonraki şahsiyetini ve ( evolution) da mühim bir mevkii vardır. En küçü kürekler ve bunların kaldırımlarda çı- :1.0~-~~~ 1 

elen z;v::ıtı ve matbuat mil· rilmiş ,.e rnemlel,etimız~e tekke v 
derecesini pek iyi tanımıyorduk. Alman ğiinden en büyüğüne kadar her virtuo- kardıkları boğuk akisler.... ıst ".n11 e .g

1
. ını"""firlcriınize takdim et viş olmachıh iznh eclilmı)tir. 

ad k. k · f ki t · b h · · · 1" .. messı erın ""' - URD \N O'rr.-1 Y a ı onserlerınde çok muva a ye zun virdıze anı ya ut vırdısazı olmuş- Arasıra sert emirler işıtf ıyor, uç . . 'AP 1 • '" ,E 
kazanan ve (Ballenteedt) konservatuva tur; kolay gibi görünür, halbuki ine~- direk kazılan çukurlara müselles _c;e~· mıştır , 'SIN BI RSU ALI Gemi saat on lıirdc rıhtıma 
nnda keman muallimi olan izzet Nezih Ii.k ve güzelliği büyük bir çalAki ve par linde oturtuluyor. Yağlı ve yaş hır ıp PRE~SE ... 1 

••• ' p .:ırl~en misafirlerimiz YC cli:<'r 
B, dün Ttlrk ocağındaki konserile bize lakhlda icrasında mündemiç olduğu ı. direğin iistilnde sallanıyor, bir otomo Vapur bmana ~~ı.erkene r:ı~~un~~ motörle vapurdan ayrılm;şlar ve 
kendisini daha iyi tanıttı. çin çok güçtür. lcrat olarak hususi bir bi1 Brl tomobil daha... Biraz son· Pre!'ses hazeratı guverted . • . risefnin ı·ıhtımına cıkr.n"l:ınlır. 

• . . • • 0 ıı 1 d ç k giizel franr,ızca ve m"'t· d Konserde başlıca eserler: Schüman· cazibesı vardır, ve bütün kemanctlan ra bütün meydan jandarma, ve po s yor ar ı. o · • · .' Prens ve Prenses m·1r.\ n Ja 
nla Mlneur Sonate, Concerto, Menedel çeker. izzet te bu cazibeye kapıldı ve kordonu altında ve nerden çıktığı bel lizce konuşan Prenses yanm.~la hul?n,ı~ lonisi ve vali Muhi.tin B. taraf 
IOhn ve bu isimler bize dinUyeceğimiz hakikaten bir nevi cezbe ile çaldı. LA- lt olmı an te 6tfilc insanlar, biraz son- zevata Galata tarafını gostermı~ ve karşılannuş. koloni namına 
keman hakkında çok iyi haber veri· zım olan bütün sühulet ve uçucu süra· ra bUy~·k b"r kalabalık oluyor. Mey· şu suali sormuştur: ~ ticaret serciği miidtl ·ii M. (J 

u 1 b"l bt k"t ta okumuştum Kar-yor. ti göster~~· ~adans çok . mükemmel ve dan hıncahınç doluyor. . Bir otomo ı e - Ben r 1 ap • · _ Prens ve ~rense~e. beyanı hoş 
Planist Atıf Besim B. hasta imiş. finale gınş üstadane idı. Oçünctl kı· atlıyor tevkifhaneye gldıyorum. ·- - ----. - . . etmiş, yalı Muhıttın B. Japon s 

Onun yerinde tanınmış piyanist M. Va· sımda (Matheson) un Ariası ve Mozar Bü ilk k pının önünde demir par-- yalarını istedı. l~ı ~organ :e bır ~an- ti ata~e na valinin zen-e~ i Mm. 
siliyefl görüyoruz. Konser başlıyor. tın Rondosu çok muvaffaktı. Fakat maklı:lı na:il arabası bekliyor. Bura dığmı yanı~a gctırdıler. ~ır .Ş~;\ le~ tarafından Prensese hirer buket 
Ve Şumanm romantismi birdenbire deh Dvorak ile Sarazatm danstan iyi se- da başk bi hareket var. Birinci di- söyliyecektı fakat dortor smaıl Zatı dim olunmuı:.tur. • 

tıl d t 'k b" hl t ld B" . . a r 1 b da k d .,.irince kelime ağzında kal . . ' . . b . d te rama ı ır ma ye a ı. ıra. çilmemıştır fikrindeyim. Kuvvetli bir vanh d kıtçUk bir manga aşın B. apı an,. . .. .. Mısafırlerımız uıa :ın oto 
1 ı d v b' k 1 ı ane e ' d y ti d Dık duran başı onune · · 
e't' para ı, sagır . ır tara a cam ~r n (Esprit exotique) e malikiyet icap et- iki gardiyan oturmuş kul~klraı ~şar- d~'. .. u m~ u. . • le Perapalns ote~in~ gıtmı \('~, 

beraber izzet Beyın yayını sarstı. A· tiren bu eserler ne bu itibarla ne de tek da kald l daki akir;Jen dinlıyor, duştu ve ) alnız. re k::ıdar otelde ıı:.tır:ıhat cttıkte 
fır, mavi bir duman Şumanın taı;kın nik tarzları itibarile izzet Beyı·n mu.si· M .. dd iınm ar inin gelmesini bekliyor· - Of ... Anladım?.... . . ra cıkmışlar Japon sefaretini 

f 1 1 d 1 .. v ü .. k t . I u e umum .. t•• Bi i ldandı O vakıt asabt hır J ne es er e o u gogs nu sı ış ın) or ki mizacına uygun değildir. lar. Bunlardan biri önüme duş u. . D ye mın . . • mi!5lerdir. 
Fotoğraf çıkıyormuş? izzet Nezih bilhassa kl&sikle d 1 raz merdı"venden çıktım. Müdür Hak· lhtil!çla kıvranarak haykırdı. Misafirlerimiz sefarette veril 
V k d ttL a: r e, a e .. d j B um Ben masumum. 1 

e on~ evam ~ . ltlmum çok ciddi ve derin eserlerde kuv kı Beyi nodası kalabalık.-· Ko~ e : - en m~u':'? .. . susi ziyafette bulunmu!=: ar, 
İzzet Nezıh bu san atte garp musilu- vetli bir artisttir Daha ne ist' r ., marn Mehmet Nuri efendi tesbih ~ki- Babamı ben oldurm~dım 1 . l t altıda Per::ıpala.sa dönmüşlerdir. 

•inin (traditio~) larma _ne kadar sadık . . , ·., .' . . ı:e ım · yor. Bir zabıt kıltibl sigara içiyor, da- Gardiyanlar teskın çttıle~. F~.~a Prens snat sekiz buçukta otel 
Te muayyen bır mektehı anlamakta ne Bır musı~ı.,,·i~as ıçın ~n iyı .mezıyetle~. ha birka ki i lkl jandarma çavuşu şüphe artık onu ateşten kıskac ıçme nlmış, otomobille Seyrisefain 
kadal' derinleşmiş bir san'atklr olduğu Teknik cıhetınden sag eli, bılhaesa spı· ç ş ... Bir koltufa. o- 1 tı . J r· . e d'. 

bazı emirler alıyorlar. a mış • kl na gelmrn, apon se ın v ıger 
na ispat ediyordu. Sonatın birinci kts- kattosu bir ~ok kemancılar için şayanı t d İdam mahktlmuna ya,·aşça , ya· aş- .1 S k 'ya motörüne bin mi 

• • •w · ur um. ı e a ar 
mı sahne üzennde hu1~nmanm verdıgı gıpta olmalıdır. Tevkifhane mtldtırü saatine baktı: • ttm: dokuzda Haydarpaşaya gec_; 
ilk asabiyete rafmen lazım olan bUtün Konserlerin tekerrürünü Umit ve te _Be dedi, sonra bize diinerek ı· _ Süleyman, dedim. Peki .. bab~n~ ANKARAYA IIAREK 
t:qkm~ık ve heye~anla ve pianist ile menni edelim. lhe etti~ kim öldürdü? ıslak ve çıpıl. gozlerını Misafirimiz. burada vali M 
tam hır vahdet içınde çalındı, !!!On kıs- Mes'ut Cemil _ Daha bir sa.at var- Mah.kdmun üzerimde dolaştırdı, uzun hır ııh c;ek· tarafınadn karşılanmış Pren 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıdıı 

Bize~Yazın 
Postada adre.slere iyi dikkat edilmiyor mu? 

Bir paket önce Yeniköye t sonra Erenköyllne gitmlı 

bir şeyden haberi yok sakin uyuyor· ti ve: .. hususi trene rakip olmuştur. 
muş.. Bugiin ziyaret gUntl idL Aile- _ Efendi dedi onu ben iSldur~~di~. at on dokuzu kırk geçe hare 
si gelmişti, her vakitki gibi onunla ko Ben düşmanlığa uğradım, iyı vekil tir. Pcmse Japon sefiri de 
nuştu. Kadın da bi1miyor. Be~ de tutup iyi mlldafaa yapamadım 1 etmektedir. 
dtin tevkifhaneye gelen gazete1enn bu _ Şilede Hüseyin oğlu Hasanla Me ANKARADA BUGÜN 
kısmını makasla kestiın 6yle mevkuf· cit. Onlann planına düştüm. Ah iyi MERASI 1\1 
lara verdim. Fakat Jcamazlan ziya· mtidafaa yapamadım ahhhhh. Tren bugftn öğleye doğru A 
retçilerlnde ndurmuşlar, Stıleymana Galiba daha söyliyecekti. Fakat bu vasıl olacak misafirimiz istasy 
siylememişler. na zaman bulmadı. ÇUnkü hoca efen- riciye vekilimiz ve Reisiciimhu 

Akşam çok neş'ell idi. ~adaşl~rl· di tam 0 anda kapıdan girmiş ona yak namına Tevfik ve Rüsuhi B. ler 
le şakalaşmış, ailesile gorilştüğune taşarak şun lan söylemiye başlamıştı: tından karştlanacak, Tev~~k ~ 
sevinmif • .- Oğlum, Tövbe ve istif ar et 1 ıııe~ Prens şerefine bir öğle ziyaf: 

Dün Merdlvenköyiinde oturan 'ft miden icap eden zam maaştan verilme Mtıdtlre mevkufun naal uya:~m· babanı öldürmüşsün, mahkeme senı cektir. 
sazetemize abone olan Recep Beyden si lAzım iken &eMlerden beri nrilmc- lacağinı akşamdan tecrit edilip e me idama mahkGm etmiş, başa gelen çe· Prens Takamatııu öğleden 8 
bir şikiyet mektubu aldık. Bu pek hak di. Bunun için mtlteaddlt istidalar ver difinl l!IOrdum. kilir- Tövben lstifar et- tsicilmhur Hz. tarafından k 
b l}iklyet mektubunun yanında bir de dlın. Maaş senedi resmisi bile tekatit - Hayır, dedi, tecride ltlzum ~&r· tdam mahk(imu bUsbi.\tiln sendele- yorulacaktır. 
adres kAğıdımız var. Bu kflğıt üzerine şubesinden gelmedifi gibi hakkında bir medlm. Koğuşta uyandl?'lllasI ~o ;Y· dL Gardiyanların kolundan kayar gi- Ankara Palasta misafir 
bulunan damgalardan anlaşılıyor ki muamele de yapılmadı. Bu sebepten Hiç bir arkadaşı da onun alm 1 nı bi oldu·. Ona biraz su verdiler. Siyah la nPrens Takamatsu Ank 
Reecp Beye gidinciye kadar bir defa lstn:ıbul muhasibi mes'ullUğilne ve An· duymryacak, bunun u~oltl var. fst . bir gömlek giydirdiler ve fazla mer~- gün kalacak ve per~mbe a 
Yeniköy postahanesine, gitmiş tekrar karada tekaüt şubesine verilen istida- Bu usulü merakla •. öğren~ek e sime lüzum görmeden kolundnn ~ekıp rimize hareket edecektir. p 
lstanbula döndükten sonra Erenköy ve lanm 478 ve 479 numara ve 6 şubat 930 dim, müdür güldü, soylendL d di ilerlettiler. te şehrimizde de Uç gün kal 
Merdivenköyüne gidebilmiştir. tarihinde tekaüt şubesine gönderilmiş. 'Her şeyin püf noktası . var ; .,, Saat altıyı 15 geçiyor. Beyazıt mey· on dokuzunda ekspresle Sor 

Gazetenin bu garip seyahati her ken on iki aydan beri cevap gelmemiş. Saat beş buçuk odaya yıne se~:dv~ d nı sokaklar kadın erkek hinleı·ce ki- kekt edecektir. 
halde üzerindeki adrese iyi dikkat edil tir. Müracaati nazan itibara alınma- hüzünlü bir siiktlt"ln~t. H~: :lm~~ ş; ile dolu. ldam sehpasının etrafın- Prenses Kikuko Takaına 
mem.:sinden ileri gelmiştir. mak suretile bir mütekaidi böyle acı· umumt muavini CeI?ıl Beyı gf ... d süngüden bir kordon var ... Herkes mizde kalmıştır. Perapalas 

~?sta tevzi memur1nnnı~ biraz ~a- nacak bi·r· ha!.e koymak reva mıdır? ni bekliyoruz. Bir ~l. "!3ir ~l~ ::, sb~ b: hainin haklı akibetini görmek için makta ola~ :.r~nsese vilayet 
ha dıkkatli davranmasını nca ederız. Sevgılı cumhuriyet htiktlmetimizin k(itu yırttı. Kalplenmız ça P Y birbirini itiyor. .. . . .• . mahsus müduru Ekrem Be 
Rumeli simendiferleri tarafından IA.zımge1en muamelenin ya Cemil B. olacak- Otomobil polis kulubesının oniJndc H. efendi mihmnn<larhk e 

pılması için muhterem gazetenizin ve- _ Alo- Tevkifhane. h B d du Onu bitkin bir halde çıkardı· PRENSİN TERCEMEl 

Bu kıt mevı m rıce niçin va
gonların yerini c!eğı!tirdi? 

t ti · · h · mtldtlrtl Ba a ' ur ' 1 l 100 1 r • sa e nı rıca ederim efendim - Ha.. apısane B 1 hafif hafif inliyor, ya ın aya' 90.1 senesınde tevell .. t e 
, ... 1 G 1i musunuz. uyu· ar, . d'I S h , u 

Abonman karilerfnlzden siz mısınız e yor metre Herdeki sehpaya getır ı er. • T~· Prens .~~~mm:ı'"su ınfücveffa 

Matbamıza yazılıyor: 

Rumeli şimendiferler idaresinin yıl 
ta.Lşından itibaren katarlarda vagonla· 
nn mahallerini değiştirdiği haber alın 
mıştır. Bu suretle şirket, kadınların ,.a 
sonlarını kadınlara m::ı.hsus bekleme 
mahalerinden çok uzaklara atmıştır. 

Şirketin tesisinden beri istasyonla rdn 
yapılmış ola nmevki mahallerinin ön
lerine gelen o hat boyu ahalisi karni· 
len müştekidir. Ilirkaç ı~ün evvel kadın 
Te erkeklerden mürekkep bir heyetin 
Sirkeci istasyonuna r(dip şildyet def
terine bu hususu kaydettirdikleri hal- ı 
de henüz bir semere hasıl olmad1ğı an 
laşı1mıştır. Hususile ynğı~lr havalar
da kadınlann bekleme mahallerinden 
bir katar tutunce uzakta duran vagQn 
lanna ellerinden tuttuldan çoeuklari
Je koşaşmalan, yahut treni kaçırma· 
mak l~ln rasge1dikleri vagonlara gire
rek oradan .agondan vagona g~çmek 
1111retlle kendilerine ait me>ldlere var· 
malan atıklı bir manzara irae etmek 
Wlr. Bu yibden şu yağışlı havalarda 
•llll'lndeki larile vagondan vago 
•• PÇerk lann bir kurban bi· 
le ftNeekleri hakkaktır. 

Ke)'flJ'et Uzerlne merdi aldlnln e
ı...•tntle nazan dikkatini eelbeder, 
h halln, memleketin bir kurban verme 
el• inine ~ilmeslni isteriz. 

Bir miltekaidin şikayeti 
Meclisten kanun tasdik edilip çıkar 

t*-u amam mftteJaıtdine harbi umu· 

313 • 98 afcU numaralı run her şey ha.ZIT 8ll8t altı- ayı görünce bir an durakladı. "'Y u· torun uçuncU oğlu ve simdikl 
Miltefcalt binbaşı 1\fahld'im ilam mucibine~ tam b~ 98 ~iimemek istedi. Üç cingene onun el· torun küçük kardesidi;. tık 

Sait atte asılacak- Mdüür B. zılev bas~· de· ]erini arkaya bağlamakla mesg-uldü. tnh"ilini Milzndeg:;n m~ 
-;:p:-0-1-n"':d~a-------- _Bana ser gardiyanı çagınnıi Bir zabıt k!tibi kararı okudu. ren Prens Hı~ de h"h . 

........ 

AdJm öldüren po~ta 
mfıdürü 

.. l~e A~a posta telgraf mildll
runun hır adam öldiirdtığü mez
kiir mahal kaymakamıhğı tara-
~nd~n lst~nbul posta baş miidü
rıyehne b..1ldirilmiştir. 

~aş .mudürlükte mahkemenin 
netı~eııne kadar ine Adaya bir 
Tek1l. müdür göndermiştir. 
Ehlıyetname alan telsiz 

menıurları 
Ist:ınb~l posta baş mlldüriyeti 

Seyrısefaınden gelen telsiz tel-
graf memurlarını imtihan etmiş 
v~ ~ memura ehliyetname ver
mıştır. 

Telgraflardaki imla 
hataları 

Telgraflardaki imla hatalann· 
dan dolayı yapılan şikiyetler 
lıtanbul posta ve telgraf Baş 
mlldilrlüğl\nce nazarı itibara ahn· 
mııbr. 

Bu eb~mmiyetli mahzuru ber
~af etmek için mlldilriyet ma· 
~nrldl almağa karar vermiştir. 
l 

e gr ar bu makinalarla yazı· 
acakbr. 

mir verd • B · · " rıye dL Sonra yavaş yavaş e • Çingeneler acemi idi. oynuna ıpı P,"İrrni~ 192-1 de z:ıhit 
d Ser gar· M'" dd nam _ Süleymanı uyan ırm. . k ı geçirmeden masaya çıkardılar. u e· mektepten çıkmıştır. 

diyan sana bir şey soracak dıye 
1 

ap i umumi bnnu düzeltti ve sodru: Prens "İmdi erkan h 
altına indirin diye orada çoralp arın~ ~on vasivetin nedir? bu1unrnnl.tadır ı a 

cehe için Şi eye go - ~ · ı · ı P · 
çılrnrırsınız ve muYa. • O hitla inkar ediyordu. Son Hr ıt· rens Tal<amat!>.u Pre 
türiileceğini söyl.ersınız.d'. 1 rden in· rıltı ile bağırdı: ile gec;en sene şubatında iz 

Bir gölge gibı mer ıven e t k"f Ey mı"llet i"ittik i!'litmedi!< deme tir. 
Burası ev ı - - , '.> ~ 

dim kapı altındayım. .• h ti I B"n bir şey yaptım"'a Allah h~ni HAMDl!Ll,AH suntd 
. b" t fı sokağa dıger ce e y n. ~ . . ı 

hancnın ır ara 1 dar bir buradan kurtamasın.. Ben ınsanıye- ZİYAFETi 
mevlrnflann avlusuna açı anı ldu te kurban !rldiyorum, yanıyorum... Ankara. 12 (Telet'on) -T 

D ı ı/da koşu!=:ma ar 0 • "" Ü · ' ' taşlık.. ışar a . '.> t duyul Saat altıvı 22 geçiyor.. ç çmg~nc mcrıtez he-yeti rci i Hamdı 
ar.ılan büyiik kilitlerın şıkır) lf'.ll aö-ır •av ... aı:ı '-'3V3Ş. y~i'lı ipi tuttular. f'çü- B. per.•.:mhe "Ünü hpon vel' 

. Parm•ı.k1ık t (apı ' "' J < '.> J • ,, ~ d "' . f .... . . 
du. Ve ::-nnra.... ' nün de parmııklan kımı!c.a ı. ...onm zıya et yr ·e ,_ · . 
ağır açıldı. JF'. bir çift el masa~-1 hızla çekti. tahtalar -:-:---.--------'.'1 

Bir kolunda jandarma onb:ışısı .ı ·d.,dı l\ .. ı:alFı!da hir dsim döne Ycnı Neşrıı.·e. . 
d . bulunan :;ıcu •• . • • . 

ml·ı Ef., diğerinde gar ıyan 
1 

b 1 1 .. :ı" ""l l"ndı. thtfür yarır.1 dalükr MA'fBC;\T IIA'rın Al 
ili b' h:ı)"" C·ıUU. '- ~- .. ı~ 

elelt"i ktlepçeli, entar :r ·· it . ölam il,i buçul, d:ıkika sfrrmüş, ada· Ahmet Hı ·nn B. ·hu na 
lirdi. Beyaz, bembeyaz. saçl~r a k~nl let yerini bulmuştu. Biraz sonra öli.i· metli e"-erinin ikinci cild' 

b' ··z. Uzamış lıır sa a · ı ·· 1 · h k da sapsan ır yu • .. Ve niin yanına yaklaşanl11r ~ıya 1 g ~ e- "'·\ ~sına oydu. 'i' 1,1 
arasında iki çift trahomlu ~oz.b, trin iizerinue şu yafbyı o:.mlular: 1 <hrccatı ahlka verici oi 0 · b" apı uzun hır oy .... b • • • • i i ·· ·· I "t lh sonra genış ır Y • '929 teşrinı~nts nın 21 ne gun.ı

1
rn_ san D"yin me 

Dehşet veren çatık Abakışlar... d" . idi. Kabalroz, t.öyüne giden b:ıhası Kara lh nınd"n U"'l\1'Ui ha1 be kacl 
"d mahkumunun ken ısı · 1 · b lt ·ı ··ı 1 't h Bu ı am . 1i e oturdu. rahimin yolunu bel\ eyıp a a ı e o . ere a1 :ltıra1arrnı ihti 

ürkek adıml~rla ısk~mizi süzdü ve dürdüğünden dola:n İstanbul ağır ce-ıBu ltıymetli eseri karil ri 
Şimşek nazarl~I~ hepım 

1 
• ~ za mahkemesinde ölüm cezasına m2h- ederiz. 

yavaş ancak i~ ılır bi~ ses e · gardi- kftm edilerek hakl,mdaki hükmün in-
- Merhaba dedi. onra ser fazı tasdiki ft.Iiye iktiran efmiş olan ve Yunan-Bul<Ya r n1 

yana döndl aynen.: ?.:•·· ecek mis- sulben idam edilmi~ olan Şilenin Man Bundan cvvef' Yu 
Beni dedi Şıleye g""ur " 3 t ll""tl" lb n 

• -:--
1 
.. ni e beklemediniz. Bu şan oğullannclan 191 eve u u ra· g:!ristan ar?.sında ak 

sınız.... Sabah 
1 

Y ., him oğlu 8Uleyman.,, ret mukavelesinin tadili 1 
vakit yolculuk 0 ur mu· 'idi lnan- ~aat onda cesedi ailesine teslim et- tanın tee:.bbüste bulunda 

B kü ilk bir cevap ven • ... A • • 
JIUf ;~~ old~ ve etarfına bakındı. Eş- tiler. Haluk ca gazeteler yazmaktadırl 
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• A • A .. Kocae i vı aye ı dai ıe cu 

'I 

me inden· 
lzmitte mücedded b d 1. b' k M · k b" en eş ersane t ır me tep yapılacaktır. 

c te ın bedeli lce9fi 24933 lira 37 kuruştur. ' 

Münakasa kapalı zarflardır. ihale Kanunusaninin 21 inci çar
~~bbm~ günli saat on beştedir. Talip olanların yüzde yedi buçuk 
nıs etmde tem· ti hl" "k . k ına a e ıyet vesı alarmı teklıf mektubuna rapten 
~eı fır tnrihe kadar Kocaeli Vilayetine vermeleri Münakasa 
b anu~u.nn ve şartnameye krol<i ve keşifnamesinin Kocaeli mu-

81 e eı hususiyesinden beş lire mukabilinde talep edilmesi ilan 
o unur. 

kt sa vekaletinden: 
Ankara eteoroloji enstitüsü 

çin mübayaa olunacak 27 ka
lem rasa aleti 8 ... ]. 931 tarihin
den 28-1- 931 tarıhıne kadar 21 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usu iyle mevkiı münakasaya cı
kar ı mrştır. halet kat'ıyes 29. 
1 - 931 tarihine müsadif per
şembe günü saat on beşte ıcra 
kılınacaktır. Şartname nkara
da ıktrsat vekal~!tı mübavaa 
komisyonu riyasetınden ve ls
tanbu dan talip olacakların da 
lstanbul Ziraat baş müdürlüğün
den almaları. 

al plerin iha e g ··nü muay
yen saatten evvel şartnamede ya
. zılı olan teminatı muv kkate
leriyle bırlıkte iktısa vek "'letı 
mübayaa komisyonu a müracaat 
etme .. eri ılan olu ur. 

y • 
' lstanbul Eı ek Muallim mektebi ihtiyacı için 625 M 1 ... kumaş ile 250 çıft kundura Kanunusaninin 25 ı· . p r. acıvert 

1 . ncı azar ·· ·· 
saat b da ıhale kılınmak üzre kapalı zarf usulil .. k gunu 
konm t T l" ı · e muna asaya . uş ur. a ıp erın bu bapta izahat almak Uz k . 
resın "b l · · . d" re me tep ıda-

e ve ı n e ıçın tayın e ılen gün ve aatte clahi l . t k 
_çelerile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri ila::~:u; -

lst, nbul zıraat 
l iiğ·ü11den; 

nıektebi miidiir-

. Halk lıda imin lstanbul Ziraat mektebinde mevcut .. 
hır adet Alviyon marka. kamyon 23-J. 931 tarihine m·· rn~stamel 
~nmba günü saat on dörtte ihale edilmek üzere al u~adı~ çar-

t 
ebye konmuştur. Talıplerin kamyonu görmek için m enkı _muzaye-
e e ve T ·· d . ez ur mek-• . d şeraı ı muzaye eyı anlamak ve müzayed . . 
ıçın e yemi ih 1 d D ft d 1 k eye ıştırak 
mub a e e e er arı binasında müessesatı 'kf d" 

- ayaat komisyonuna müracaatları. ı ısa ıye 

mü. 
n 

A T n 
(üçük ilanları 

l.Sm:JirE• Hu gtıo netroluoor ~JiE:;:s!l!°iJj 
•••••ooo•Tarife ewee•••o• • • 
: 1 Def alık ı.:uM !JO " 
: 2 • • 50 : 
: 3 65 : . . "' . 
: 4 75 •• " . • • 
: ihtivaç kalmavın- : 
• cava kadar ( azam1 100 : 

10 defa) ilan edil- • 
mele üzere mahlu : • 
Abonc:crımizın her üç nyh~ için : 

bir delası meccanen : 
( satırı geçen llAnlnrın ful.ı ~atırı : 

için 5 er lı.11rus zammolunur. : 

••o••••••• •••••••••••••••• 
Para lrnzanmak ister miıiniz-

Taksitle her nevi eşya satmak suretile 
ayda 90 Jlradan fazlıı kazanabilirsiniz. 
9-I 2 arasınc'a müracaat. (4) 

lstanbul 4 üncü Vakıfhanda Ünyon 
Kalte~riat. 

Doktor 

Ahn1et ikbal 
Ankara cadde~i ı ro. 66 
Pcrşcmb,. s:ıb:ıhları meccanen 

atın alım 

il Anları 

(5) 

ÜÇUNCU ]{Ol.ORDU SATIN ALMA 
1{01\f lSYONUNDAN: 

Müstacelen tnmil'i icap eden Gülha· 
ne hastanesi seririyat dairesinin çatı
sı pazarlıkla tamir ettirilecektir. İha
le i 14 J,fınunu ani çarşamba saat 14 
tedir. taliplerin l•e,.if ve şartname ini 
g~rmek üzere her giin öğleden evci ko· 
mısyonumuzn miiracaatleri. 

* .. * 
ı:skişehircle bir muhııbere deposu inşası 

kapalı zıırrla mtin:ıkasııyıı konmuştur. iha

lesi 1 S • 1 - 931 perşemhe gunu saa 

14 de fakişchirdc kolordu satın alma 
komi onunda yapılacaktır. Taliplerin 
şıırtnnrnc, keşıf, • pıldn 'e şeraiti fenni) e
sini ı;ormck uzcrc 1 er gi.ın ve 984 lirnlık 

teminatlarile muan en ı:ante kadıır Eski
şehir de mezkOr satın a ma komis) onunıı 
müracaatlan. 

• * 
Oiy:ırıbekirde ll rinci Umumt miıfet

tişlik cmrindekı otomobiller ihti) acatı için 

500-800 teneke kız marka Benzin, 15-
,}0 teneke vakom. I0-20 teneke gıres 

.5. 10 teneke ~:ılrnlin 20 50 teneke gaz 
kapalı zarf usulilc mübayaa edileceğin
den it:ıyn talip olaul:ınn kı) meti muham-

menesinİn ) üzde yedi buçu~ı.ı nisbetinde 
teminatı muval,kata ve ih:ılc~i müit:akip 
teminatı mU\ :ıkk:tta), yüzde onbc~e ib
l!ğ suret ile ) uzdc onbeş temin:ın kati~ e 
''crccel,lerdir. 1\ Iunakas:ı) a iştirak etmek 

üzere Di}arıbekirde B. U. l\1iıfettişliğinde 
müteşekkil alım kom İS) onu ri) asetine ve 
~crniti münnka<ayı anlamak iızerc de 
l:muml miıfett şlik bazım mcmurlu~u- 1 

nn miıracant ccmcleri. 
ı;: * • 

Ankara merkez muayene komisyo· 

nu kimyahancsi için hir adet İngiliz 

hassns terazi 18 kfınunusani 931 pazar 

günü saat 14 tc Fındıldıda heyetimiz

de pa1.arhkla nlınncaktır. Taliplerin 
şartnmnesini \C kataloğunu heyetimiz· 
de görmeleri ,e ihale saatinden e\•eJ 

teminatJarilc hazır bulunmaları. 

* * * 
Askeri dif,im evi için boz renkte 

aJtmrs hin adet makara ipJiği l ' kanu· 
nusaııi 931 pazar günü saat 13,30 da 
Fındıklıda he) etimizde pazarhl,la alı· 

nacaktır. Taliplerin şartname \C nü-ı 

mu nesini he) etimizde görmeleri ve iha 

le saatinden cl'cl teminatlarile hnzır 

bulunmaları. 

BAKTERIOLOK 
Dr IHSAN SAI\'il 

Bakteriyoloji lab rat an 

Umum knn t hlıl:ltı . Frengi noktai 
nazannd:ın (\·a rrman tenmulu) kan 

ld . . . 5,000 kilo Üstüpü / kurepacı sa)ılm:ıc;ı tifo \c ısıtma has· 
aremız tçın pazarlıkla 5 000 b b" k. t lıkJ;ırı tcşhi ı, ıdrar, t J am. cerahntı 

satın alın cnktır. Nümunesi .~b eş 1~ ılo Avrupa malı üstü Ü kazuratı , e u t hlıltltı, Ultr:ı mikros 
ların 250 lira temin t akç l m.u.

1 
ayabat kbomısyonundadır. Talip oh~n- 1 opl ile trengı arnnmac:ı, hususi aşılar 

şamba günü sa t lG i) d cGer1ı 
1 e era er 14 kanunusani 1931 c ı stıhznrı D \:Jn\olıınd:ı Sulr:ın ~1ahmut 

'" e a atada mezkur" 1- • çar- h .... , ı "'CJ 1· ı r ı 981 omu; yona müracaatları. j~~t;;U;;r Zic:IE.i. ,~o:.~o~~;te;:o;i;rı~c; ~;,:;;~ı 

• 
ı 

Eskişehir - Kütahya tarikinin 2+333-3+583 üncü l<ilometreleri 
arasında ihzar o•unacak 750 metre mikap blokaj taşının beher 
metre mikabı 432,5 kuruştan ve l<eza 750 metre mıkap kırma 
taşın beher metre mikabı 481 ı,urnftan kapalı zarf usulile ve 30 
kanunuevvel 930 tarihinden itibaren 18 kanunusani 931 pazar 
günü saat 15 e lrndar münakasay vazedilmiştir. 

Taliplerin bedeli keşfi olan 685125 kuruşun yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde tem 'nalı muvakkate akçesi veya ayni miktarda mute
ber bir banka mektubunu ve yahut istikrazı dahili tahvilatı ita 
eylem elidir. 

Ve ihzar olunacak taşların ocakları ve mesafeleri hakkında 
fazla malumat almak istiyenlerin Nafia başmühendisliğine ve 
yevmi ihalede vilayet daimi encümenine mllracaat edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

ve 
ek, 

a re • 
ı, 

• nz 
asası 

Istanbnl Ziraat rnektebi 111iidiirlü
ğiinden: 

931 senesi Mayıs gayesine kadar mektebe muktezi 12 ka
lemden ibaret Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire 28-1-931 tari
hine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte ihaleleri icra kılın
mak üzere kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her giin, münakasaya 
iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müeıse
satı Iktısadiye mübayaat komisyonuna müracaatları. 

1 l 
1 - Motörler için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 50-60 

ton benzin satın alınacaktır. 
2 - Alınacak benzin, + 15 derecede 725-730 sikleti izafi· 

yede olacaktır. 
3 - Şartname sureti musaddakları Ankara'da levazımmfi

dürlüğünden ve lstanbul'da muhafaza müdürlüğünden alınacaktır. 

4 - ihale, 931 seneai ıkinci kanun~n 22 ci perşembe gtinfi 
saat 15 tP gümrükler muhafaza müdürlüğündedir. 

5 - isteklilerin, şartnamesini alarak bu işle alakadarların da 
meşgalelerini gösteren ticaret odasınca kayıtlı ve şerikseler şir· 
ket vesaikini veya bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde veka
letm:ıme ve % 7,5 muvakkat güvenme - teminat - larile beraber 
belli gün ve saatte müdüriyette bulunmaları . 

"' a n mu--
en: 

Bursa vil-yeti dahilinde Gemlik kazasında Ağılkaya köyllnde 
haritasında İfaret olunan mermer ocnğı murabbaın merkezi olma 
azere bir dıl'ı hakiki şimal ve cenup ve diğer dı 'ı ıark ve 
garp istikametinde ve her biri 800 metre tuliinde murabbaüşşekif 
691 eski dönüm hali arazide vaki mermer ocağı atideki ıerait 
dairesinde mUzayideye konulmuştur. 

1 - ihale mUddeti 24 senedir. 

2 - Taş ocakları nizamnamesinin 17 ci maddesi mücibince %5 
ten ıışağı olmamak üzere en ziyade resmi nisbi itasını ve 
senevi 300 metre mikabı veya 9000 metre murabbaı mamul 
mermer ihraç ve sevkedilecek ve taahhüt olunan resme ihraç ve 
imcıl olunacak taş miktarına nazaran dun resmi nisbi ita edildij-i 
halde nolısanı emanet akçasından il<mal olunacak ve bu sebeple 
no){san kalan mezkur emanet akçesi mültezim tarafından derhal 
ilrn:nl edilecek ve aksi takdirde mukavelename hemen fesh edi
lerek ocak yeniden müzayedeye konulacaktır. 

3 - Rusumü nisbiye mermerin hini imrarmda ve rüsumü nıü
karre dahi nızamın tayin eylediği miktar üzerinden her sene 
iptidasında tediye edilecektir. 

4 - Resmi nisbi ve mukarrerin yüzde allı ı nisbetinde teç
hizat tertibi tediye edilecektir. 

5 - Mültezim taş ocakları nizamnamesile olbapta tanzim ve 
taali olunacak mukavele ahkamına ve Türkiye cümhuriyetinin 
mer'i ve müstal~bel kanunlarına tabi olacaktir. 

6 - Beylerinin kabuli için talip olacaklar tarafından evvel 
emirde 1250 liraya nakten veyahut milli bankalardan birinin ke· 
falet mektubu teslim edilecek ve müzayededen kefiyet edenlerin 
emanet al<çesi derhal iade kılınar.ak ve ihale tarihinden itibaren 
bir mnh zarfında mukaveleyi imıa 'Ye ocağı tesellüm etmiyen 
talibin emanet akçesi irat kayt olunacaktır. 

7 - ltbu müzayideden dolayı 15-2-931 tarihine musadif 
pnzar gi"r.ü s<ıat en l:cşe Macar pey lrnul olunarak ibales"rnu· 
vafık görüldüğü halde bir hafta müddetle talika çıkarılarak 
)ilzde birden aştığı olmamak şaıtile zam kabul olunacak ve talik 
müddetinin hitamında ihalei kat'iye icra oluınacaktır. 

8 - Taliplerin Ankarada iktisat vekileti maadin umum mü
dürlü w üne veya Bursa vilayetine müracaatları lazımdır. 

.y 

. 
ı 
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Bursa Evka_f _J1üdir~y·etinden: ,,,, Seyrı·sefaı·n 
•. , 

Satılık büyük 
V kf M k.. N N . Kıymeti a ı ev il o. en muhammcncs 

Moralı şeyhi Mus 1 Çekirgede Çekir· r { 5 masura sıcak SU· { Lira 
tafa Ef. vakfına ge hamamı cadde· \ 14 yu havi maa müş- 7000 
icarei müecceleli. sinde temilit bir bap otel 

~üd"!vendigar ga-ı Çekirgede Çekir· { 16 { Mukaddema fmn { 
sı vakfından mu· dd . d l 8 ve hane elyevm 
ka 1 

ge ca esın e h 
baL ~e 

; 

i\Jerkez acentesi: Galata Köprü başında 
Reyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

\1ühürdar zade hanı altında Tcı.fst274( 

l rn~zan ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

ı e ırge ca esın· . J 7000 Sabcdat camii hitabe- { Ç k' dd • r 12 masura sıcak SU· f 

.' vapuru 13 kinunsani Salı akşam 
Galata rıhtımından kalkarak 

dne meşruta \'akıftan l d l 35 yu havı maa miltt~ l 
Jcarei müeccel eli. e milit bir bap konak 

BalAda muharrer iki bap hamamlı otel ile hane 8 K. sani 931 
tarihinden itibaren bir mah müddetle ve kapalı zarf usulile mü- ~ 

1 

zayedeye konulmuştur. 8 Şubat 931 tarihine müsadif Pazar gllnü ; 
s~t 14 de bedeli müzayede haddi layık görüldfiğti taktirde i 
Mlldüriyeti Umumiyeden badelistizan ibalei katiyeai icra kılınmak 
şartile talip olanlar ihale tarihine kadar şeraiti mllzayedeyi \ 
anlamak llzere Bursa Evkaf idaresine müracaatları. 
- ------------1 
Eskişehir vilayetinden: : 

; 
1 

1 

Sivrihisar- Hamidiye yolunun 3+500-4+500 ündi kilomet
rolan arasında bir kilometroluk şosenin müceddeden inşası 7382 
lira 93 kurut bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 6-1-931 tarihinden 
26-1-931 pazartesi günfi saat on beşe kadar mllnakasaya · 
konmuıtur. 

Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçesi veya bu mıktarda bank mektubu veya iıtikrazı dahili 
tahvilitının tarifab kanuniye dairesinde teklifnameye leffi Ye 
İnf aatan devamı müddetince inşaabn nezareti fenniyesini taabhnt 
ettiğine dair fen memurunun taahhütnamesinin teklifnameye ı 
raph lazımdır. 

lnpat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Nafia bq
mllhendisliğine ve yevmi ihalede Vilayet Daimi EncUmenine 
mlıracaat olunması ilin olunur. 

Zooguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyarak gelecektir. 

Mersin P'dstısı 
(KONYA) vapuru 16 kA

nunsani cuma 10 da Galata rıh
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 
Taıucu, Anamura Kuıadasına 
da uğnyacaktır. 

l nı'zon ilinci postası 
(CÜMHURIYET) vapuru 15 

kinunsani Pe11embe akşamı 
Galata rahbmından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 

j 

------------------------ Jiresun, Trabzon,Rize,Hopaya 

T T a/(ı.f Akarlar ve mahlu ller i kalkacak ve dönllşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

nlll(/lirliip;Ünen: Giresun, Ordu, Fatsa, Sam· 

Kıymeti mubammenesi Ziraı sun, lneboluya uğnyarak ge-
Lira Kuruş lecektir. 

93 37,20 

283 

Küçik maatafa pa .. da Gllcaaaii 
mabalJesinde atik A)·akapı cedit 
icliJiye sokağında atik (27) cedit 
( 7 ) numaralarla murakkam (37) 
zira ( 20 ) parmak terbiinde bir 
kıt'a arsanın tamamı • 
HasklSyde Abdilsselim mahalle
sinde mezarlık sokağında (9) No. 
( 283) arşın terbiinde bir kıt'a 
arsanın tamamı . 

Balida semt, mahalle, sokak ve numaraları murakkm iki kıt'a 
mahHil arsaların tamamı 13 kanunusani 931 tarihinden itibaren 
dört hafta müddetle mü:zayedeye konmuştur. lhal~si 10 Şubat 
931 tarihli salı günü saat on dört buçuktadır. 

Bedeli muhammeneleri balada gösterilmiştir. Talip olmak isti
enler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 

akçelerile birlikte lstanbul Evkaf mOdilriyeti binasında Vakıf 
mahlüller idaresine müracaatlar. 

lstanbul Evkaf rnüdüriyetinden: 
Gureba hastanesi dit ıubesine muktezi alit ve edevat pazarlık

la mubayaa edileceğinden taliplerin ıeraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale tarihi olan 3/1/1931 salı günü on dörtte 
idare encümenine müracaatları. 

~ıılıl llrlt p1t111 
( M E R S 1 N) vapuru 13 

kinunusani Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn
çllkkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvahğa kalkacak ve döollı· 
te Altınoluğa da uğraya· 
caktar. 

Yelkenci \APuHLARI 1 
Karadeniz postası 

Samsun k:::s!~i 
ÇARŞAMBA 

ıDnll akıamı 18 de Sirkeci 
nbbmından hareketle (Zonpl-
dak,lnebolu,Sinop,Samaun, Or· 
du, Giresun, Trabzon,Stırmene 
Ye Rize ) iıkelelerine azimet 
Ye aYdet edecektir. 

T afıillt için Sirkecide Yel-

i 
kenci hanında kiln acentuına 

1 Devlet demlryolları llAnıarı 1 mUracaat. Tel latanbul: 1515 .................................................. .. 
Kayseri deposuna bir sene zarfında gelecek maden kömürünün 

tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla aünakuaya konmuftur. 
Münakasa 2 ıubat 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev· 

let demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kitipliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa f&rtnamelerini bir lira mukabilinde Anka· 
rada, Kayseride ve Haydarpap idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

Üsküdar hukuk hAkimliğindcn: 

Beykoz zabıtai belediye me
murlarından Yaşar efendinin 
Oakldarda Ayazmada Salacık 
iskelesi caddesinde mülkiye kay· 
makamlığından mütekait Avni 
Ali beyin hanesinde müıteciren 
Sakine Fatma Hacer hanım al ey· 
hine ikame eylediği talak dava· 
81Da dair istida sureti müddea 

aleyhe tebliğe gönderilmiı isede 
mumailobia halen olduiu mal6m 

olmadığından bili tebliğ iade 
kılınmış ve dava arzualine karıı 
on giln zarfında cevap vermek 
ve tayin olunan 2-2-931 pazar· 
tesi gllnil saat 14 de muhake-
mede bulunmak üzere illoen 
tebliğat icrasına karar verilmesi 
bu baptaki dava istidası ıureti 

ve davetiye Yarakuı mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıı ol-

duğu tebliğ makamına kaim ol
mak &zere ilin olunur. 

Üsküdar Hukuk bAkimliğinden; 
Liitflye H. tarafından Üsktı

darda Umraniyede Mektep so
kağında bili numaralı hanede 
sakin iken halen ikametgiba 
meçhul olup Dervifağa aleyhine 
ikame eylediği boşanma davası
nın muhakemesinde ilAnat icra
sına rağmen gelmedijinden hak
kında gıyap karan verilerek 
muhakeme 28-2-931 cumartesi 
gllnü saat 14 e talik kılınmış ve 
yevmi mezkürda yine gelmiyecek 
olursa mtıddeiyenin beyyinesi 
giyab .. da istima olunarak icabı 
icra olunacağı ve bir daha mu
hakemeye ahnmıyacağı malum 
olmak üzere tanzim kılınan itbu 
ilinnamenin bir nusbası mah· 
keme divanhanesine talik kılın· 
mış olmağla keyfiyet ıazete ile
de ilin _olunur. 

Istanbul Emvali Eytam 
sinden; 

Ahmet Edip Beyle Fatma Mu· 
zez hanımın istikraz eyledikleri m 
baliğ mukabilinde idaremiz uhd 
sinde vefaen mefruğ bulunan Şe 
zadebaşında Kalenderhane mah 
lesinde 16 mart şehitleri caddesin 
1 harita numaralı arsa sahlıkhr. 

Mezkôr arsanın sağı 16 mart ş 
bitleri caddesi, solu cami sokağı, ar 
kası medrese ve önü de meydan il 
mahdut olup musaddak bir kıt'aça 
mucibince 622 metre yani 1080 
şın terbiindedir. Gerek 16 mart ş 
bitleri caddesi , gerek cami soka 
ve gerekse meydan genişletilmiş ol 
duğundan arsa meydana çok hak· 
bir vaziyet almışhr. Her üç sokak 
geniş yüzleri vardır. 16 mart şehit 
leri sokağında 1,3,5,7,9,11 numara 
lan olup her türlü ifraza elverişlidi 
Etrafı kısmen harap duvarla çevril 
miştir ve Letafet apartımanının ta 
karşısına isabet etmektedir • Mev 
ve vaziyet itibarile tiyatro,sinema v 
otel gibi büyük binaların inşasın 
çok müsaittir. 

Birinci ihalesi 6000 lira bedeli 
talibine 11-1-931 tarihinde icra edil 
di.Kat'i ihalesi de 27-1-931 pazartesi 
günü yapılacaktır • Fazlasına talip 
olanlar ve müzayede şartlarını öğ 
renmek istiyenler o gün saat 15 bu 
çuğa kadar Adliye binası dahilind 
Istanbul Emvali Eytam idaresin 
müracaat etsinler. 

Emvali Metrul{e i\1iidiirlüğünde 

Satılık Hane 
imrahor llyasbey mahallesinde Kuyulubakkal sokağında 

41 yeni 45 numaralı hane, ~edeli dört taksitte ödemek tııe 
1635 lira bedeli muhammen ve 2010 lira me\'Suh bedeli ~ 
ıle 1-2-931 tarihine mfisadif pazar günil saat 14 te pazarlık _., 
retile bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat 
buzlarile lstanbul Emvali metruke satış komisyonuna mGra 
eylemeleri. 

Maarif Vekaletinden : 
Bahkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin elektrik 

1 kanunusani 931 den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile • 
kasaya konmuştur. Münakasaya işti rak edecek olanlar, münakasa 
mesi, fenni şartname, proje ve muk ave]ename suretini tedarik etmek 
re, bu gibi büyük tesisat yapmış oldu kJanna dair fenni ehliyetna 
hamil oldukları halde Maarif Vekaleti inşaat dairesine müracaat edebil 

Jahle, Maarif Vekaletinde toplana cak olan inşaat komisyona ta 
icra edileceğinden taliplerin ihale gü nü olan 21 kanunusani 931 ~ 
gUnü saat l!l te müzayede, münakasa ve ihalat kanununa göre ihdt 
ceklerl teklif mektuplarını mezktlr ko misyona tevdi edeceklerdir. 



·Fırkası Kaza 
Adliyede. 

Kara Ali 
idam talebile ağır cemya 

verildi 
Gebze, Danca ve civarında 

eşkiyalık ve cinayetten maznunen 
yakalanarak şehrimize getirilen 
Kara Ali ile 7 avenesinin muha
kemesine bu ayın 22 sinde ağır 
cez:ı mahkemesinde başlanacak
tır. 

idam talebile mahkemeye ve
rilen Kara alinin işlediği cina
yetleri örten esrar perdesi mu
hakemeye ehemmiyet verdirmek
tedir. 

• • • 
Müebbet hapse 

mahkum 
Süleyman Sırrı Ef., teoennun 
etmek üzere olduaundan, bir 
ıer.e müddetle serbest bırakılt'ı 

iki kiıiyi öldürmekle evvelce 
101 seneye mahkftm olan •e 
lıtanbul hapisanesinde bulunan 
tacir Bergamalı SUleyman Sırrı 
Ef. hakkmda dikkate şayan bir 
karar verilmiştir. 

Mahkum, bir miiddettenberi 
hapisanede tabii hal haricinde 
bazı hareketler göstermeğe baş
lamıı, hali dikkati celbetmiş 
Tıbbıadliye gönderilmiştir. ' 

Tıbbıadli, mahkumu muayene 
etmiş, müo::ahede altına almış ve 
uzun uzadıya tetkikattan sonra 
kendisinin tecennün etmek üzere 
olduğuna, bir sene mündetle 
ıerbe.t bırakıldığı takdirde bu
nun önüne ~eçileceğine rapor 
•ermiştir. 

Süleyman Sırrı Ef., serbest 
bırakılmıştır. Muayyen yerlerde 
oturacak, bu sırada zabıta ne· 
ıareti altınde tutulacaktır. Bu 
tekilde istediği gibi dolaşabile
cek ve bir sene sonra tekrar 
bapisaneye getirilecektir. 
Sahte piyanko bileti cürmü 
Sahte tayyare piyanko bileti 

tertip Ye tabettirmek ve satma
ğa tetebbüs etmekle mazr.un 
olarak Istanbul ağır ceza mah-
kemesinde dün Kemal Vortik 
İsimlerinde iki kişinin muhake
melerine başlanmıştır. 

Bunlar, cürmü biribirlerine at
fetmektedirler. Mahkeme, tahki
kabn tevsiini kararlaştırmıştır. 

Bir şoför, mehkClnı otc!u 
Kısıklıda düğün evine gelin 

g8türürken sevkettiği otomobili 
tramvaya çarptırarak otomobilde 
hulunanlardan bir kadının ö!ü
mllne, dif;erlerinin mecruhiyetine 
ıebep olmakla maznun ebliyet
namesiz ıoför muavinliği eden 
Muhtar, Iıtanbul ağır ceza mah
kemesinde dün bir sene, sekiz 
ay hapse mahkum edilmiştir. 
Yatının kOçllklüğQ cezasının 
azalmaıına sebep olmuıtur. 

Kendiıinden ayrıca 160 lira 
para cezası alınacaktır. 

Otomobil sahibi Nuri Ef. de 
65 lira para cezası ve 500 lira 
tazminat verecektir. 

Osküdırdaki oinayet 
ÜıkUdarda Mahmut isminde 

biriaini öldürmekle maznun Ha
•anm muhakemesine don Istan
bul ağırcez:a mahkemesinde 
devam olunmuştur. Mllddeiumu
mllik, tebevYÜren 8ldiirmekten 
tecziye kara\-ı istemiştir. Muha
keme karara kalmıthr. 

Çetenin muhakemesi 

ek
Gebze, Danca ve civarında 

1 a~e~ten maznun Kara Ali 
çeteıının mubakemeaine ayın 
22 ıinde latanbul ağır ceza mah
k~~eıinde baılanacaktır. Çete 
reısı Kara Ali idam talebile 
mahkemeye verilmiıür. 

f DarüUünunda 1 ____ , __ . 

Mu"!mmer R..:ılt il. kimya enıtltüaün<l 

Darülfünun Emini 
Dün kimya Enstitüsünü ziya

ret ve tetkik etti 
Dnn Darülfünun Emini Mu

ammer Raıit B. Darülfünuna 
merbut müderrisler üzerindeki 
tetk~k.~e~ine .devam ve kimya 
enstıtusunü zıyaret etmiştir. Mu-
ammer Raşit beye bu ziyaretin
de Fen fakültesi reiıi Mustafa 
Hakkı beyle, Edebiyat müderris· 
lerinden Şerif B. refakat etmiş
lerdir. 

Enstitü, Fen fakültesine mer
buttur. On sene evvel te'sis 
edilmiş ve şimdiye kadar yiizden 
fazla mezun vermiştir. Fakülte
nin kimya şubesine mensup ta
lebe burada hergün ilmi tahar-
riyat ve tet!:ikatla meşgul olmak
tadırlar. Kımya şubesi Darülfü-
nun içinde en çok hanımlanmı
zın rağbet ve alakasını celbet
mektedir. Meseli birinci sınıfta 
18 talebeden 15 i hanımdır. Bu 
adede ikinci smıfta müsavat 
göstermektedir, burada 13 H. 13 
erkek talebe vardır. Üçüncü sı
nıfta erkek talebe daha fazladır. 
Burada 6 erkek üç H. talebe 
vardır. 

DUnkü ziyarette her labora
tuvar ayrı ayrı gezilmiş ve tale
be mesaileri hakkında Muammer 
Raşit beye izahat vermişlerdir. 

* ... * 

DivEnde fevkalac!e içtima yok 
Dünkü gazetelerden birisi Da

~~lfü?u? divanının pazar günü 
ıçın ıçtımaa davet edildiğini ve 
bu fevkalade içtimada Darülfü
nunun tekamülüne ait bahislerin 
konuşulacağını yazmıştır. 

Dün tahkik ettik ve bu habe
rin doğru olmadığııiı öğrendik. 
Gazetecilik ~ektebi fikri et

rafında 

Bir gazetecilik mektebi tesisi 
hakkında mütaleası sorulan Da
rültünun emaneti bu mütaleasını 
tesbit için Hukuk ve Edebi at 
fakültelerinin fikrini sormuşiur. 
Bunun Uzerine bu iki fakülte de 
bazı müderrisleri bu hususta tet
kikata memur etmiştir. Neticesi 
alındıktan sonra keyfiyet Ema
nete bildirilecektir. 

lnhlsarlarda : 

Behçet B. tamarr,ile iyilegti 
Hastaneden çıktıktan 

50 
-ı: 

. d d nra 
evın e te avi edilmekte olan, 
tütün inhisarı urnum müdürü 
Behçet B. tamamile iyileşmiştir. 
Ancak doktorlar bu havalarda 
dışarıya çıkmasını muvafık bul
madıklarından mumaileyh maka
mına gelmemektedir 

Cemiyetlerde; ............... -
TAYYARE CEMlYETlNDE 

BUGONKO lÇTlMA 
Tayyare cemiyeti idare heyeti bu

giin toplanarak sinemalardan alın 
t h . an 
ayyare ISSeSini tet~ edecektir. 
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Kongrelerine Dün Başlandı 
Fırkada: 

Kaza kongreleri 
Kongrelere dunden itibaren 

bat landı 
Halk F ırka11 kaza kongreleri 

dOnden itibaren başlamıştır. Dün 
Beşiktaş ve Bakırköy kongrele
ri aktedilmif, bunlara vilayet he
yeti mtite,ebbisesi de iştirak et
miştir. 

Kongrelerde reis, kltip ve 
idare heyeti intihabı yapılmış 
ıonra nabiyelerden gelen halk 
ihtiyaç liıteleri tetkik olunmut· 
tur. 

Bugün de Beyoğlu kaza kon
ıresi aktedilecektir. 

Ticaret ileminde : -- -
Ticaret odası kongresi 
29 kAnunsanı pertemde günQ 

toplanacak 
Dün saat 15 te ticaret odaaın

da toplanan ticaret odası idare 
heyeti kongre ruznamesile kong
re ruznamesile kongrenin günü
nü kararlaştırmıştır. 

Kongre bu ayın 29 ıncı per-
fembe günti aktedilecek ve 10 
gün devam edecektir. 

1 - lbracat mevadımızın kiy
metlerini muhafaza tedbirleri. 

2 - Si"orta meseleleri. 
3 - Milli sanayiimize makine 

ve yedek aksamının idhalinin 
kolaylaştırılması. 

4 - Deniz ticaretinde "gay
ri meşru rekabetin men'i ka-
nnu,. projesi. . 

5 - Sicilli bahri meselesı. 
6 _ Gemilere müteallik mu

ameleler ve gemi tamirleri. -Be!ediyede: , 

KÔprÜ~üô sçılıp kapanma 
sa&tleri 

Köprünün açılma kapanma sa
atleri heyeti vekile kararile ta
yin edilmiştir. Klnunuıani sonu
na kadar köprünün sabahları 
6,45 te kapatılması lazımdır. 
Köprüler idaresi, liman idaresi
nin bazı gemileri geçirmek için 
bu saatleri tehir ettiğini söyle· 
mektedir. . 

Belediye riyaseti, köprülerın 
hiçbir sebeple muayyen olan 
saat ha icinde açılıp kapanma
ması için kat'i emirler vermiştir. 

Şehrin pilAnı 

Şehrin müstakbel pilanının 
tanzimi için açılacak olan müsa
baka hazırhkları bitmiştir. Yal
nız müsabakada birinciliği ka· 
zanacak olan proje sahibine Be
lediyece muayyen bir ikranıiy_e 
verilecektir. Bu miktar tesbıt 
edilmek üzeredir. ikramiye tes
bit edildikten sonra buna ait 
tahsisat, şubat iptidasında top· 
)anacak olan Şehir meclisinden 
istenecek ve tahsisat alınır alın
maz, müsabaka şartları ilan edi· 
lecektir. 

iki tayin 
Yeni teşkil edilen seyyahin 

şubesi tefliğine belediye hususi 
katibi Ekrem ve katipliğe de 
Vedat B. ler tayin edilmiflerdir. 
Han, hamam ve oteller teftif 

edılıyor 
Belediye sıhhat müfettişleri 

dünden itibaren bütün han, ha
mam, otel ve pansiyonları sıkı 
bir teftişe başlamışlardır. 

Teftişte nezafete riayet etme
diği görülen müesseseler şiddet
le cezalandırılacaklardır . . 

Faydeıı görülen tedbır 
Belediye şirketler komiserliği 
tramvayların arkasına çocukların 
atlamasına mani olmak için ko
nulan dişli çarh ve kapaklann 
faideli olduğunu görmüş bunla
nn her tramvaya konmasını fir
kete bildirmiitir. 

L Limanda 

latan bul Um anından bir manzara 

Ne fark var? 
Liman tirketi müdürü 1929 
ve J 930 liman faaliyetlerin! 

mukayese ediyor 
Liman şirketi müdürU Hamdi 

B., dün kendisile görüşen bir 
muharririmizin 1930 ıenesi zar
fındaki faaliyet hakkında fU 
beyanatta bulunmuttur: 

ithalatımız 

:=-ıstanbul limanı vasıtasile 
1930 senesi zarfında hariçten 
memleketimize yapılan ithalat 
1928 senesindeki ithalattan tak
riben. yüzde 40 nisbctinde nok
sandır. Bu noksanlığı tevlit eden 
sebepler malumdur. 

Mesela: 1928 senesindeki it
halatımız 466 bin ton; 1930 se
nesinde 27 4 bin tondur. Geçen 
seneye nisbetle 192 bin ton 
noksandan 70 bin tonu memle-
ketimize buğday ithal&tı oldu
ğundan; mlitebakisi ise sair it
halatımızın tahdit edilmiş olma
ımdan, devlet mfibayaatının azal
blmaaından •e bilhassa gümrük 
tarifesinin yükselmesi dolayısile 

geçen Eene memleketimize ihti
yaçtan fazla mal girmesinden 
ileri gelmektedir. 

Limanımıza girip çıkmakta olan 
yapurların ade~i •de bir noksa11Jık 
yoktur. Bu acetl ·r 1929•e1930 
senelerinde yeKdiğerinin aynidir. 

lhr!catır.ıız 
l930 ;;n~si içindeki ihracatı

mız ton itibarile 1929 senesin· 
deki ihracatımızdan afağı değil

dir. 
Limanımızın k6mür iti 

~ımızın 1930 senesindeki 
kömür muamelesi hemen 1929 
senesinin aynidir. Umumi tonaj
da yüzde 3 gibi ehemmiyetsiz 
bir noksanlık vardır ki buda bü
yük bir mana ifade etmez. 

Su işleri 
u;;;..;ıım au işinde 1929 

senesine nisbeten geçen sene 
yüzde 10 fazlalık vardır. Bu faz. 
lahğı temin eden de geçen sene 
getirtmiş olduğumuz son sistem 
su tanklarile su servisimizin te
kemmül edişi Ye civar limanlar
dan daha ucuz oluşudur. 

Şirketin varidatı 

Şirketin 1930 seneıi varidatı 
1,40(),000 liradır. Yani 1928 
senesi varidatından 600,000 lira 

Eczacılar 
Bugün senal.k kongralerinl 

ektediyorler 
Türkiye eczacılar cemiyetinin 

ıenelik kongresi buy,Un Beyoğlu 
halk fırkası salonunda yapılac2k· 
tır. Bu içtimaa cemiyetin taşra• 
daki aza da davet edilmiştir. 
lçtimaa ayrıca tıbbi mustahzerat 
laboratuvarları sahipleri de işti
rak edecektir. 

içtimada evela etibba odası 
d1çam haysiyeti için namzetler 
seçilecektir. Müeyyet Ihsan ve 
Hail Halit beylerin namzet ~!ÖS· 
terilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Eczacılar bundan sonra meslek
lerine ait bazı husuaab müzake· 
re edeceklerdir. 

Defterdarlıkta: 

Kazanç vergisi 
BEYANNAME YJ<;n~rn l\IÜDDETt 

BiTMEK ÜZEREDİR 
Kazanç vergisini bedeli icar Uzerin

den veren mükelleflerin beyanname F.& 

manlan gelmiştir. Bu müddet kana
nu~anl nihayetinde bitecek ve bundan 
sonrn lıeyannamt>lcrde gösterilen kt. 
ralnrın miktarı teşkil olunacak komia
yonlarda tetkik edilecektir. 

Beyannameleri vaktinde vermiyen-ı 

terden yüzde o nbeş ceza alınacaktrr. 
BERAET EDEN MEMURLAR 
MAAŞLARINI TSTIYORLAR 

Baklanndaki ihtilfü;; d:wasında be
ract eden defterdarlık muhasebe miJ. 
diirü Ahmet, birinci şube miime,;yizl 
Nevzat Re::;Jerle diğer arkadaşlan şim 
diye kadnr işliyen maaşlarını istemi8: 
lerdir. Defterdarlık cevaben dayayı 

hukulrn şahsiye noktasından temyiz et 
tiğlni ve temyizin nihayetine kaclar 
beklemelerini bildirmiştir. 

l_:_eıenler Gidenler 

ZekAi B. gitti 
Bir mliddettenberi şehrimjzd~ 

bulunan Dayinler vekili Zekai B. 
Parise gitmiştir Zekai B. kendisile 
görüşen gazetecilere: «Muallakta 
kalan mesaili halledeceğim. Pu 
hususta hükünıetim"zin prens:p
leri vardır. Bu prensiplere göre 
hareket edeceğim tcı:biidir. Bu 
husuıta çok ümitvarım. Zanne• 
dersem göstereceğim:z hüsnü 
niyet ve samimiyetin karşıhğmı 
göreceğiz.,, demiştir., 

Sadullah ·e. 
idare bütçesi hakkında veka-

letle temas etmek üzere Anka
raya gitmiş olan Seyrisefain mü
dürü umumisi Sadullah Bey dün 
avdet etmiştir. 

Tahran &efırimiz bugün gidiyop 
T abran sefiri Hüsrev B. bu 

gün vapurla ve Batum tarik ile 
memuriyet mahalline hareket 
edecektir. 

-------
noksandır: Maamafib yeni vesa• 
itin getirilmesi ve bazı masrafla
rın tahdidi ıuretile bu noksanlığın 
mühim bir !usmı tela.fi edilmiştir. 
Binaenaleyh 1930 senesi bilan-
çosunun ehemmiyetsiz bir zararlll' 
kapatılacağından Umit varım. 

Gülcemnl sa1ılmıyıcsk 
Geçenlerde gazetcl.erden biri 

Gülcemal vapurunun satılması 
hakkında Seyrüsefain heyeti fen· 
niyenin karar verd.ğini yazmıştı. 

idare Gülcemali satmak niye-
tinde değildir. Bu hususta verıl· 
miş bir heyeti fenniye kararı da 
yoktur. 

V AKlT'ın ilavesi 
Ay ba,ında yeni bir şekilde, çok sa3"lfah, dol~un 

münderecatlı, nefis ve cazip bir mecmua 
halinde parasız takdim edUccek 

VAKlT'ın ili vesi 
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Herşey ondan gelir 

D ünkll gazetelerde, küçük 
haberler arasına sıkışmış 

pek kıymetli iki telgraf vardı. 
Bunların biri, Istanbul umumi 
kütüpanelerinde okuyucuların art
tığı anlaşıldığı için o müessese
lere mevsim dolayısile odun, kö
mür gönderildiğini, öteki de hal
kı okutmak çarelerinin aranıldı
ğını bildiriyordu. 

Sütunlar arasına sıkışan bu iki 
müjde, bende bir fikir bayramı 
yapmak hislerini uyandırdı. 

Gerçi bu mUtde, benim ken
di tetkjk ve müşabedelerime uy
muyor. Fakat ne zaran var. Bel
ki onların istatistikleri daha ye
ni, daha sağlamdır. Belki ıehrin 
büUln mıntakalarından alınan ne
tice, benim dağınık görüşümü 

yanlış gösterecek kıymettedir. 
Ben, dolaştığım kütüpanelerde 
birkaç gedikli kitap tirakisinden 
başka hemen kimsecikler gör· 
müş değilim. 

Yalnız, Divanyolundaki Ame· 
rikan okuma salonunda günün 
hemen her saatinde bUyük bir 
kalabalık göze çarpar. 

Çok defa: "Acaba neler oku
yorlar?" merakı ile oraya girmiş, 
gazete, mecmua ve kıymetsiz 

romanlardan başka karıştırılan 
eser göremeden, biraz kırgın 

çıkmışımdır. Sonra, öyle sanıyo
rum ki balkı oraya çeken cazi
beler arasında hiç sönmiyen ve 
camları buram buram terleten 
sobanın da büyük bir hissesi var. 
Netekim yaz günleri oralarda 
in cin top oynar. 

Okumnk, geri kalmış memle
ketlerin dört elle sarılacakları 
biricik çare, en aziz kurtarıcıdır. 
Şimdi bileklerinde dünyaya hük
metmek kudreti vuran bütün 
medeniyetlerin temellerini eşiniz, 
derinliklerinde onu bulacaksınız. 
Her şey ondan gelecektir. Oku
mak insandan cehli kaldırır. Ce
halet kalktıkça, bir nevi süslü 
sersemlik demek olan hayranlık 
kalkar. Hayret başlardan silindi
ği gün ise hadiseler karşısında 
evvelce apışıp kalanlar, kendi
lerini kuşatan esrar duvarlarını 
delip hakikat güneşine kavuşur
lar. 

Biz, henüz emekliyen bir mil
leti1.. Bitirdiğimiz her yeni kitap, 
yeni bir fosfatin kutusu gibi ma
nevi bünyemizi besler. Böyle dü
şündüğüm içindir ki okumak işi· 
ne resmi makamların dört elle 
sarıldıklannı görünce, bir fikir 
bayramının arifesinde duyulan 
sevinçile gönlüm doluyor. 

Bana öyle geliyor ki bu me
selede biz Faşist ltalyanın tut
tuğu yolda yürürsek gayeye kes
tirmeden gitmiı oluyoruz. ihtiyar 
Romanın damarlarında genç, di
ri ve ateş ıribi kızgın yeni bir kan 
dolaştıran Faşizmin seyyar kütil
paneleri, ziraat, sütçülük, müze· 
leri var. Biz bu teşkilata dünya
nın her yerinden daha çok muh· 
tacız. ÇUnkü dünyanın başka 
hiçbir diyarında ilerlemek işta
hı bizdeki kadar co~kun bir sel 
gibi bentlerini zorlamıyor. 

SewaA 

Kadın Birliğinin müaamereai 
Türk Kadın Birliği 18 kanu

nusani pazar günü Maksimde 
saat 16 buçuktan 20 buçuğa kadar 
devam etmek üzere bir danslı 
çiy tertip etmiştb Bu müsame
renin hasılatı fakir ve kimsesiz 
çocuklara aarfedilccektir. 

Bozuk bir zihniyet 
Miladın on ıekizinci asrının 

dolacağı sıralarda idi. Volter ve 
Ruıo gibi iki cihanı şUmul da
hinin tesiri altında Fransada 
mllhim bir fikri inkılAp husule 
geldi. Yavsı yavaş bütün cihan
da asannı gösteren bu inkılabı 
doğuranlar Fransız milletine 
mensup idiler. Bu sebepten do
layı son asrın büyük fikir inkı
labına piştarlık etmiş olmak şe· 
refi F ransaya verildi. 

Fransa, bUtUn cihana yeni bir 
hayat yolu gösteren, küflenmiş 
ananalan zir ve zeber eden bu 
evlatlarına karşı asla minnettar· 
lık göıtermedi. V crniyo ve Kon
darse gibi mutedil mUnevverler· 
den Sen jfist ve Fukye Tenvil 
gibi müfritler~ varıncaya kadar 
hemen kaffesi gösterdiği mef 
küre yeniliğine bedel kafasını 

verdi. 

Maamafih Fransız milleti; mil
tecedditlerini imha ederken ve 
hatta onlann attıkları ileri adım
ları geriye doğru atmağa uğra
ıırken onların cihana saçtık1arı 
Türk imtiyazını benimsedi. Ve 
onların sebebine Fransa mehti 
meden,iyet ve menbai hürriyet 
addedildi. 

Bunu gayet tabii ·görmek 
icabederdi. Ancak hürriyete piş· 
tar olmak şerefi F ranııı zehni
yetinde öyle bir tesir basıl etti ki 
Fransıı miinevverlerinin bir kıs
mı ve maalesef oldulcça mühim 
bir kısmı, Fransız olmıyan her 
mahluku beşeriyetin dun bir ta
bakasında görmek gibi bir galat 
rü'yete duçar oldular. 

Bu sözleri bize söyleten hali
hazırda kendisi ile hiçbir ihti
lafımız olmıyan bir milleti durup 
dururken tenkit etmek için de
ğil; bozuk zihniyetinin kibir ve 
izzet tesirile en münevver fran
sızlarca ne garip muhakemeler 
yörlltfilmesine yol açdığını gös
termektir. 

Bir mareşal Franşe Despere 
vardır. Bu adam Jofr'un, Foş'un 
yanında hizmet etmiş; olabilir ki 
iyi hizmet etmif mareşallık rüt
.besine terfi edilmiş kendisine 
harbı umumide selanik kuvvet
lerinin idaresi verilmif. Zannınca 
eğer mütareke olmasa imiş Is
tan bula kadar yfirüyecekmiş 

bunların hiçbiri bizi alAkadar 
etmez. 

Harbı umuminin son devreıin
de Balkanlardaki tezebzüp son 
dereceyi bulmuştu. Orada bir 
düşman kumandamnın ilerileye 
bilmesi için öyle Kindenburg 
veya Jofr gibi askeri bir daha
ye malik olması icap etmezdi. 

Bugün büyük harp biteli on 
küsur sene oldu. Harbi unutmak 
için her milletin sırf gayret etti
ği bir devredeyiz. Bu devrede 
bu eski Selinik cephesi kuman
danı yani Franşe Despere Fran
ıız kumanduı albndaki Suriyeye 
gidiyor Ve Tiirkiyeden geçerek 
memleketine dönilyor. TUrkiye 
hakkında beyanatta bulunuyor
ki, onlar hem gülfinç hem sinir· 
lendirici. 

Meşhur bir misal vardır. Bir 
lngiliz seyyahı seyahat ettiği tre
nin durduğu bir istasyonda bu
runsuz bir adam görmüş ve ha
tırat defterine: S... ıehrinin aha
lisi burunsuzdur.• diye yazmı§. 
Mareşal Franşe Despere dedikle
ri Fransız zabıtuıın beyanab in-

Boğazda elektrik 
Bundan 25 sene sonra çıka

cak olan lstanbul gazeteleri, 
bugünkü gazetelerden iktibas
larda bulunacak olursa mutlaka 
şu cümleleri alırlar: 

"Boğazın Anadolu sahilinde 
elektrik tesisatı yapılması dü,n
nülmektedir. Bu hususta tetkikat 
yapılmaktadır." 

Ve bu iktibasın altına şöyle 
bir kayıt ililve edecekler: 

" Yirmi beş sene evelki nüı
halarımıı:dn yazdığımız bu haber, 
bugün hala tahakkuk etmemiş
tir 1 ,, 
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YAZAN : C>mer Rı.zt.1 

Harp birden bire 
keme müracaat 

- ııs -
durmuş ve ha· 
kararlaşmıştı 

Rlr gün AH tarafı tidetli bir taarru - Hayır, biz bu şerait tahtmd• 
za geçmiş ve bu taraf Muaviyenni ota hrabetmeyiz. Ve harbin derhal durdu· 
ğına kadar ilerlemişti. Vaziyet. çok rulmasını fl!'lteriz. . 
tehlikeli fdi. Iraklılar zaferi ka· Bunlar kimlerdi? Osmanın katille
zanamk üzere olduklanun kanl olmuş ri zümresinden mi idiler! Hayır. Buat" 
Jardı. Fakat Şamlılann mukabfl taarru lar aradaki ihtilafın o zaman mer'i o
zu Jrakhlan sar&mı~tt. (Alt) nin sağ lan fJ&hf kanunlar ile hallini istihdaf Teok 
cenahı hemen hemen erimişti. eden ve bu taleplerinde samlml oıao rkus 

Bedii oğlunun kumanduı altndaki bir cemaatti. Bunlar (Ali) nin harbi ilik 
sa~ cenahta, kala kala iki, Uç yüz kişi durdurması üzerinde ısrar etmişler 1' ftir. 
kalabilmişti. Daha aonra merkezde o- ona: 1, ne 
lan Alinin kuvvetleri de gerilemiş, Ali - Artık E~tere emir ver, geri ,,. ~tli 
sağ cenaha geçmek mecburiyetinde kal kilsin ! demişlerdi. n 
mıştı. KendUıi bu noktadan öbür nokta Ali, bunları dinlemekten ba§ka çart ~ * ya geçiyorken oklar, ensesinin ve omuz olmadığını gördü. Onun için Hani ol' anar 

Evelki gün vapurla köpriiye lannın üzerinden ge~tyordu. Bugün va lu Yezidi çajırtmış ve ona: a~m 
inerken, yanında ablasile bera· ziyeti kurtaranlardan biri, Etterdi. - Git Eştere haber ver. Buraya g~ ı s.ık 
ber oturan bir minimini, okudu- Eşter, Alinin firar etmetke olan as sin ! iyece 

kerJerlni karşrlıyarak bunlan geri çe· Hani oflu gitmiş ve Eşteri ~iddet1• ı fila 
ğum gazetenin iri puntolu ser- virmeğe muvaffak olmuf ve geri çevir döfU~Ur bir halde bulmuştu: ' sak 
lavhalarını okumağa uğraşıyordu. diği askerleri harp sahnesinde büyük - Eşter, seni Hazreti Ali çağırtYo"ınd 

Gazeteyi kendisine verdim ve bir muvaffakiyetle idare ederek onlan - Aman Hani oilu l benim bu daPJb k 
bir yeri göstererek: taarruza !evketmi~ neticede vaziyet kada yerimden kıpırdamam doğru d'let nl 

- Oku bakayım fUrayt 1 de- kespi salah eylemişti. ğildlr. Çünkü tutuştuğum harbi bitlt',.sen 

dim. Ayni gün AU, Muaviyeyi mübareze· mek üzereyim. Geri dön ve biraz s3tm tır 
ye davet etmi~ ona: retmelerlnl rica et. t ka 

Çocuk okudu : ı 
. - Muaviye, !lemi blribirfne kırdır- Hani oğlu geri dönmüş. vaziyeti >. tel!'i 

- 500 fener daha takılacak! mıyalım. Gel biz karşı karşıya geçelim. ye anlatmıştr. Harbe muhalif 9Ianl~ a 
Bu sefer ablası sordu: Dövüşelim, hangimiz ötekini vurursa ayağa kalkmışlar ve Aliye ba~ırntıfek 
- Bu fenerler ne yapar? ondan kurtulmuş olar. tardı: pe 
- Yanar 1 Demişti. - Sen bizi aldatryoreun. Harbi dUfanun 
- Bu fenerlerde yanan nedir? Muaviye bu teklife cevap vermtmit' 1 durmak içi~ emir .v~rmiş gibi ~~rü; de 
Çocuk biraz düştındU. geri dönmeğe mecbur olmuştu. rek harbin ıdamesı ıçin haber gond Pa 

Sonra: lkl taraf arnsmda muharebe fazla yorsun. Bu nasıl iştir? &nnn 
_ Havagazı ! dedi. şiddet kespettfği halde esirlere çok iyi . - Em~mi si~in kar§ını~da ver~na 

muamele ediliyordu. Ali,bütUn esirle- dım mi? Sız benım Hani ogluna jlYIUnın 
Çocuk Çcngelköyünde oturu· rin tahliyesini emretmi~. Muaviye de bir llf söylediğimi gördünüz mü'! Çıp 

yordu. Ablası kilçiik kardeıinio ayni şekilde hareket etmişti. Bununla - O ~alde tekrar haber gönder. 'ık n 
son cev- ... ına şu cllmleyi ilave beraber akşam olduğu zaman iki ta- men gelsın. Yoksa seni bırakır ve a) Ha 
etti : raf şiddetle hırpalanmıştı. lmz. em ~ 

- F aknt, elektrik olacak f Ertesi gün ayni hal tekerrür etti. - Haydi Hani oğlu. Git, E~teri 6r gıb 
Bütün gün ayni şiddetle devam eden tir. Jnden 

Kendimi tutamadım: harp kifayet etmemiş gibi harp gecele Hani oğlu tekrar gfttL Eıteri l>İ.ocıe 
- Evet hanımefendi, dedim, yin sabaha kadar sUrmU~, mızraklar kı du: lleınl 

minimini koskocaman bir deli- nlıncaya. oklar bitinceye kadar döğil· - ~ .. ~ter? Fitne başladı. Hemen ,C, sö 

kanlı olduğu zaman... şüJmüştil • rf C:ön ! ..;:bn 
1.opt.u. J Bu şekilde devam eden şiddetli mu - Mushaflar yüzünden mi7 B - lm 

-----------~--- harebe ensasmda lrakhlann taikiyeti be ndc .... hmin etmiştim. Fakat ben •-

1 Memleket Haberleri f 
Bir adam karısını us~ura ile 

ikiye biçti 
Kulanın Encekler köyünde 

Süleyman oğlu Mehmet ile karısı 
Hatice kavga etmişler, Hatice 
Muhtann evine kaçmış. 

iki ü ... ey çocuğile eyde kalan 
Mehmet, muhtara gitmiş, karısı· 
nın eve dönmesini istemiş, rica 
etmiş, fakat ret cevabı almış, 
mesele ihtiyar heyetine aksetmif. 
Kadına nasiabat etmişler. Nihayet 
eve göndermişler. 

Kadının kendisine karşı takın
dığı tavır ve hareketten muğber 
olan Mehmet karısını evin on 
adım ilersine götnrmllş, ustura 
ile boynundan ta ayaklarına ka
dar ikiye ayırmıştır. Sonra du· 
daklarını da koparıp, evine dlSn
müştUr. Şerir tutulmuıtur. 
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gilizin gülünç hareketinden asla 
farklı değildir. 

Kibir ve nahvet siyasetin en 
bfiyük düşmanıdır. Siyasi deni
len kimse imhaya miisteit, ve 
icabı hale göre mUtalaa yürüt
meğe muktedir olmalıdır. Her 
ne kadar Franşe Despere bir as
ker isede, Fransız ordusundaki 
mevkii kendisinin gurur saçma
sından sakınmasını icap ettire
cek mahiyette idi, kanaatinde· 
yiz. Hem bu sakmıı Fransanın 
lfizumsuz yere diğer milletleri 
rencide ederek kendilerine gayri 
mUsait bir muhit ihznr etmemesi 
için katiyen lazımdır. Aksi tak
dirde Garp cümhurjyeti muhak
kak bir infirat ve hüsran dev· 
resine doğru sürüklenecektir. 

. .Al ~vvuı 

anla~ldr. askerleri nastl bırak1p giderim?!.. IJıl\t 

ı:aklılar, sayılarımn tefevvukundan .. - Geri dönmekten, başka çar~ ~ ~f 
istifade ediyorlardı. Donme:rsen harp muhalifleri belki · ..L -

Muaviye ile Amr vaziyeti tetkik etti retf (Ali )yi ya düşmana teslim edfCi"lldJr. 
ler, ve yeni bir harekete karar verdi· ler, yahut öldtirecekler? J .:. 
ler. - Ne diyorsun? lş bu raddeye ~"tgıld 

Harp, (Ali) nin tarafnıdakf bütün mı? asan 
unsurları birleştirmişti. Runlar harbin - Vardı da aştı. J 
~daidf içinde aradaki bütün ihtfl!flan Eşter derhal döndü. Harp muhJI' Va 
unutmu~lardı. Bu ihtilaflan tazele- leri onu bekliyorlardı. (Ali) de ~trkes 
mke sayesinde onların cephe8ini yar- nn arasında idi. Eşter söze başiaclJ ·ş 
mak ve hareketlerini akamete uğrat- - Iraklılar! Siz hakikaten zeli1Jvdü 
mak mümkün olurdu. Amr lbnilas damlarsmızI Tam zafer bulaca~aşı 
bunun çaresini buldu. µ.man onlann mushaflan kald ~ ! o 

- Muaviye, dedi, yann harbe çık- ıradan dolayı apışıp kaldınız ını? -,rnu 
mayız. Mızrakların U:r:erine mushaflan beni kendi halime bırakınız. Ben bO fftııiş 
asar ve herkesi kitabm httkmU dairesin bqannm. ~ ~ "
de hareket için davet ederiz? Bu dave· Harp muhaliflerinin hepsi baff"•ıni 
timizi kabul edecek olanla?' vardır. Çün lard1: '141 
kU herkes harpten yorulmuştur. Harp. - Olmazı /ehli 
ten kurtulmak için vuku bulacak her - Sizi kara almlr herifler! Sil~ 
davet. onlar tarafından hüsnü kabul korkak, ne mürai, ne maskara ad.-'ıtrıe 
görilr. mışsmız 1 !.. ~·j 

- Çok muvafık ı.. Fakat Eşter, daha fazla söyll ~) 
Bu karar verildikten sonra ona :;ö- mişti. Üç beş kişi onun Uzerine atıl ti "-

re hareket edildi. Eşter onların elinden güç belA. )111ı " 
Ertesi gün karar tatbik olunda. nlmıştr. Nihayet Ali, bunlan 111 

. . mut. sUkQnet teessüs ettikten sonr' T 
Şam askerlennin hır ktsmı mushaf · 1 "d ö .... 1 ü t" 

1 ı ·1 1 d.1 MU d'l b .ıc.. d se e yenı en g ruşu m ş u: fia:z: 
ar a 1 er e 1 er. . . na 1 er a,..r 1

: - Teklifi kabul ettik. Simdi 11' 
- Kitaba ge1ımz. AramTZda hakem v 

1 o olsun! pacagız 
. Eş'as cevap vredi: • j 

.Herkes, sanki bu davetı bekliyordu. - İsterseniz ltfoaviyenln yanıtl 
Bırçoklan hemen: ·. dip ne istediğini sorayım .. 

- Bu teklifi kabul edelım dire ba· _ Git! 11 
ğırdılar. Eş'u kalkıp giatf. Muaviye ._,,, 

Ali razı olmadı. dan kabul olunda: . J 
- Hayır, dedi, bunlar diyanete e. - Muaviye, siz neden mo~ 

hemmiyet verir adamlar değildirler. O- kaldırdmJZ? 

nun için bunlan dinlemiyelim. Onların ' - İkimiz de kor'anm hükırıll'' 
bu tekifi bizi aldatmak içindir. Biz har re anlaşalrm diye . 
bimizl tekmiIJemeğe çahşabm. - Nasıl anlaşacağız?. 

Fakat, harp aleyhtarlan birden bire Siz bir adam seçiniz, biz de bit 
çoğalmışlardı: Bunlar: seçelim. Onlarm davamızı kitabi' 

- Biz, diyorlardı, ~t:ıbm hükmUne haleltmelerinf temin edeUm. ~e 1' 
davet olunuyoruz. Bu daveti neden rm •erdikleri hükftm dafresfnd1 

reddedelim. ket etmeyi taahhftt edelim. 
Ali, bunlan o fikf?'den vazgeçirmek - Sözün doğrusu budar. 

iırtedf: Eş'u geri dönerek vazfyed 
- Hasım mağlQp olacağını anladı. Bütün muhalffJer: 

1
_,, 

Onun için bu hileye müracaat etti. Biz - Kabul ettik! Diye ~~~l) 
işimizi bırakmcy~ J..l}itnlJI-' 
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Budapeştede garip bir hadise 

Bir banka kapıcısı prensler 

gibi nasıl yaşar ? 
Nihayet kendisi itiraf etti, her akşam, yanında 

500 mektup, tramvayla ufak bir tenezzüh 
yapmak sayesinde •.• 

1111 

11111111 

, . 
15 şubat 1931 de içtima ede-
cek olan Türkiye it Bankası 

alelade heyeti umumiye 
içtimaına davet 

ls Bankası Türkiye 
idaresinden: 

meclisi 
I 

Nizamnamei esasimizin k'ırlC beşinci maddesine tev• 
fikan hissedaran heyeti umumiyesi 15 şubat 931 pazar 
günü saat on beşte Ankarada Bankalar merkezi idare· 
sinde içtima edeceğinden hi&&edaranı kiramın muay· 
yen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesi mucibince 
gerek esaleten, gerek vekaleten 50 hisseye malik olan 
hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. 

Ancak vekillerin de şahsan hissedar ve sahibi rey; 
olmaları lazımdır. Hissedaran hamil oldukları hisse· 
senetlerinin miktar ve numaralarını mübeyyin bir cet• 
veij ve merkUr nizamnamenin 50 inci maddesi hükmü· 
ne tebaan hissedarandan birini tevkil suretile heyeti 
umumiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuu bahis 
cetvelden başka merkezi idare ve şubelerimizden ala· 
bilecekleri vekaletnameyi yevmi içtimadan bir hafta 
evel şubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. 

RUZNAME! MÜZAKERAT BERVEÇHI AT1D1R: 

1 - Meclisi idare ve murakipler raporunun okun
ması. 

2 - 1930 senesi bilançosunun tasdiki ve meclisi ida-
renin ibrası. 

3 - T emettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin 
tesbiti. 

4 - Müddeti nihayet bulan meclisi idarenin yerine 
yeni meclisi idare azalarının intihabı. 

5 - 1931 senesi murakiplerinin intihabı. 
6 - 1930 senesi murakiplerinin ücretlerinin tesbiti. 

,, 
Sarlonun eski karısını 

sokakta kaçırdılar 
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=-=-& Ilnmm.~~cçi'tt ~ 
__ R_o_m_a_n_ı_m_s_ı.....,h_a_k.....,ik.....,a-t-,-, ~ ll/1 

haki ·atimsi roman: 37 ~ il. '-1.ı 

Fazıl Bey , tefrikamız mu.Necip 
harririne bir mektup gönderdi, 

neşrediyoruz 

ır yıldız 
Zehir kacakcı-

' ' 
lığı yaparken 

yakalandı 

Opülmiye 'adın! 
Ortalık kararmıştı. Nihayeti. o~ma· d~rsiniz ıı.ınımef endi: ~a.kat .~ 

na ,·aran tepedeki yolda maskeh hır at nızden çok kıymetlisı sızın d 
lı ilerliyordu. Ay heniiz doğmamıştı. ırzdır. 

Kaybolan güneşin son izleri karanlık· * * * ~ 
ta beygirin ve üstündekinin siluedini Arr.lıadan mağrurane ve ;.~ 

Arıkarada bulunan şair Necip Fa· Leylanın banakarşı gösterdiği bu iti· hafif!;e farkettiriyor. Atlı eyerde dağ rıltılar işitildi. Şimdi sesler-~ 
zıl /Jcy, Asmalımescitı 7d fekrikamız- mattan memnun ertesi gün uyandığım gibi hareketsiz duruyordu. Etrafın ses ti. Bir dakika sonra atlının (~ 
da isminin geçtiğini okuyunca nwlıaı·- zaman, ilk işim odaya bir çeki düzen ve sizliği rüzgarın ağaçardan çıkardı· mağa tenezzül buyrulur mo1) 
ririnıize lıitaben bir mektup gijnder· mek oldu. Yarım saat kadar meşgul ol· ğı hışırtılar bozuyordu. Bu esnada or- sükut . etti. Atlı: .~ 
miştir. nİektubu aynen neşrediyoruz: duktan sonra, gazeteye geldim. Meser- manı karanlığından bir baykuşun fer _ B~: az daha t reddüt '-• 

"Kö,. tali, /spanyol piyangosu gibi retin önünden geçerken içerde Necibi yadı işitildi. Ses beygiri ürk~t~yo.~d~. cebir ,.e kuvvet istimal edec'ı 
başına kondu ue sana Necip Fazılı ta· gördüm. Bir haftadır kaybolmuştu. J. Ayaklamı yere vuruyor, gemını çıgnı- rek ısrar ediyordu. Fakat hl~~ 
nıttı. Böyle ibr şeye ne kadar Uıyik ol çeri girdim. Necip fevkalade şıklaşmış- yerek titizleniyordu. Atlı daldığı hul· <!an bir cevap gelmedi. Lakin ~· 
madığını, böyle bir şeye mazhar ol- tı. Cebinden bir gümüş tabaka çıkara- yadan uyandı. Atının boynunu ol.şama ta parlı~·an yıldız gibi iki çift_~ 
mandaki lıayretinlc if adc ediyorsun. rak bana ikram etti. ya başlıyarak: heyecaaa getirdi. Derhal araDP"". 
Niyetin nedir? ağzından fikir diye çı - Hayrola, dedim, kayboldun. _ (Ne o Robin baykuştan mı iirk- pısını a~.ırak ayağını basanı ... 
kan ve içinde şendel kandel macerala· - Bu akşam geleceğim. tun, sabır dostum. Bu gece yapılacak du: .r.J 
rı, bar, kadın, kübizm, karanlık, bey - Yok, bu akşam olmaz. işlerimiz var. Şimdi Leydi Alfltürk im· _ _, _,ı açıyorum · --!':;efil" 
za, içki, ı:e kork ubulunan o müthiş - Niye? pası Nordine gitmek için buradan ge· H·ı· -b. kt 

f . . w a a ır cevap yo u. ~ macunla ne zamana kadar oynıyacak· - l\lisa mm gelecek • çccek !) dedi. _ 
1 

k k . fyoıP.' 
sın? - Kaçta? Robin efendisinin okşamasilc sakin· -- r zora ç· ma ıs 1 

Dostlarının sana ııerdiği - erba· - Altı buçuk yahut yedi. ıesti. Atlı yapacaklarını diişüncrck gÜ· olay. f 
bınca palıası namütenahi, lıerkesçc sı· - O zamana kadar benim işim biter. ıü"msemeye, mırıldanarak sarkı söyle- Bir dakilm tereddütten sonrl 
fır olan - hakikat ı·r mahremiyetleri - Nedir, anlat bakalJm. Mis ttlma Rubens meye ba!;Olndı. Bu esnada ansızın ileri kal~~ 
pazara çılwrmakla y nı h1r tarz yap· Anlattı. Bir haftadan beri kendisine Son posta ile gelen Amerika bakarak dinledi. Ormanın uğultuları· - - ~-:.il, rezil. 
tığına mı zahipsin. il ık bir kadınla yaşıyorlarmıs. Bu ka- M na karışan ,.e gittikçe galebe eden te· Dedi. 

~ gazeteleri sinema yıldızı is d d E ı * "' • O lıalde J'anlımn odanda geçen lıa· dm çok entellektüel imiş. Fransaya ve kerlek gürültüleri uyuluyor u. vve 
Alma Rubensin keyf verici zehir- h r·r · ·ı·ı ı Le d. Al tu··rk A kta - re discle ;ıi, Server /Jediin yere düşmüş Ameriknyn gitmiş. Şiirlerine bayılıyor· ce a ı ışı ı en ses er Y ı a . w_..Jama n a~ U:!Inl ,-

bir Brutus Jıeykeli gibi na ıl uzandığı- muş. Necip ona tavan arasından o ka· ler kaçakçılığı yapmak töhmetile arabası tepeye ynklaştıkca hızlıla.c;ıyor ndım geriliyerek arabanın ka 
m, dar hararetli bir lisanla bahsetmiş ki yakalandığını haber veriyordu. du. Atlı eyerde doğruldu. Sevinçle gü· e • L .. c' • ~ek, atlı1'' .. 

/stanbulun en şık, en kibar, en zen· iradın muhakkak görmeyi istemiş. Mis Almanın San Diyegoda lerek: smda durdu. Şimdi Leydinin 
"- Robin ,·akit yaklaşıyoı·. Leydi -· ay11a ziyalarında panldıyot nln, c '/, en netclleldücl kadının - Bunun için, dedi, yarım saat son- oturdug~ u otelin odası taharri 

b 1 d -ı s Atatürk elimize dü;;ıecek dc:n-::ktir. Fr.· ı.aC: , ~at'ı J onuşuy .... rdd;J beni aralli.al; irin senin tavan arasına ra u uşup gi eceg z. en merak etme, d'l · t l d b' · · 
~ e ı mış man o arm an ırının kat bu fırsatı kolay kolay Imçırmıyn· Ierln d~rin ı<.,..r.i ç"'1 t:. Lr:·,.i kadar nasıl gittiğini, ben vaktinde odadan çıkarım. l b I 

dikişli yer eri icinde ir ngiliz lım. Robinim, haydi ona yarıyolda ye· _ l'. -·- (. ~c:c';:: 
lJenim bir Romanya yalıudisine de· Leylfl ile J{adıköy iskele~inde tam lı'rası kı'ymetı'nde zehı'r bulun- t' 1• ı ·ı .. iıol 

t ]t d b 1 k B. d h • ışe ım.,, - ... e i3tiy., ..Jun.ız. ncı e. ğU, mütekcimU bir kadına neler yap· san a ı a u uştu • ıraz a a ,·akıt 
1 1 muıtur. I>iyerek beygiri h:ıfifçe nm mrnz a· da giJ .... ., im. 

tırablleceğinıi, geçsin diye, çok arzu etmeme rağmen, dr. Hayvan cevaben kişnemi<>ti. Şimdi -~h: 
•.......... mn (Qmrümde ilk def al onu Tünelle çıkardım. Eve girdiğim z.ı.· Mis Alma aleyhindeki ithamı tepeden aşağı iniyorlardı. Atlı beygiri 

bir kadm tarafından seviliyorum) san ~:~ hizmetçiye,_ yarım yamalak öğren· reddederek mantunun başkaları önce yavaş yavaş sonra biraz daha sc· . 

dığı mulıarrir hanımın, benim asker dıgdım_ macarcad ıle, odanın hoş olup ol- tarafından bu maksat için kulla- ri ,.e nihayet dört nala koşturmağa Ded .• ı·g:•aı· ,zam"n sesinden bir ~ 
kaputuma na :l dü tüğünil, ma ıgını sor um. .. -

llatta bu mektubumu da nesret. - Hayır, Necip Bey orada. nılmış olacağını söylemiıtir. başladı. ham etmek istiyen gizli bir isti~ .. 
• Ve J,eydi Atatürk arabaqının vanı· d s· d' 1 d' ·· liİV' F k t I • 1 l ·· l D · b · A · b' k • 1. laşılıvor u .... ım ı ..ey ı guç • a ·a uç o.maz a ya an soy eme. eyıncc eynım attı. ynı ır arar 

1 
na geldiği zaman dizginleri bir e ıne · 

Edil, ben;m için yanıp kül olma· ''ermek lazımdı. lA?ylayı birinci kattaki 50 bin kariin merakla beklediği; alarak siiratle çekti. mıl~y;u·al~~dnr çılgınlık yetisir 1 
dı mı1 'nt~r odasına götürerek oturttum ve k _ ".Eller yukarı!,, " 

o sabalı anne l:ız odaya gide gele yulmrı fırladım. Kapıyı vurdum, Necip Aç1 si nema Diye haylnrclı. ;Bu ses yıldızlı ber· haykırdı. .,, 
beni vapw·a suruklemediler mi? çıktı: 1 Ramazandan itibaren her gün rak gecede akisler yaptı. Aral.ıncı bey· - fü~er bu çılgınlık ise Lıuna 

"'Arkadaşın kadınlaşmış bir erke!•, - Derhal, diye kulağına fısıldadım, müteaddit ilavelerle bir kitap girleri durdurdu. Dizginleri bırahtı. ğında güzelliğiniz sebep oluyor. 
siz ise cinsinizin en güzel nümuncsi- derhal çıkınız. [32] sayıf a olarak neşrolunacak- Ellerini kaldırarak biribirine vur- - Sizi çıldırtacak kadar güzel 
siniz,, sözünü J:dit söulcmedi mi ? Necip, o dakikada, yüzümden ne ka· tır. Büyük münteha batı edebiye du. Ye dehşetle iğilerek ay ışığında ğumu zannetmiyorum! ) 

Dalıa da neler var ki bilıniyorsun. dar sinirli olduğumu anlamıştı. "Peki,, .1• . d b" 
5

• gümüş gibi parlıyan tabancanın n:ım· (BitmedV. 
d. . . . . d. ır d b' .. dd ve muazzam ı aveı e e ıye ı 1 b 1 t ~ Ben seni mahzun etmemek için söyle· ıye ıçerı gır ı. ı.apı a ır mu et dur • O • usuna a i ı. 

medim. Şöylece yoluma çıkıvermiş bir ~um, içe.~ini d.inl~dim. Neci~ "h~ydi ~ı p:r' Ş~~ayı "'mmet; Tanın! -; "I\ımıldanma ve bağırmn, vuru· ı Dişlere Di!tkat 
Romanya dilberi memleketine gittik- ı.alım, şoyle hır sınemnya gıdelım,, dı· Tevhidı Efkar ve Üdebayı rum .,, ,. 
ten sonra kendisini unutmamam için yor. Kadın "lıayır, burası çok hoşuma cedide -- Arabacı korkudan çılclu·mış gibi kc Dişleri nasıl hrçalartl 

·u· k l l d" · d kelemeye başlamıştı. 
memlel•etinin postalarını zengin ede· gı 1

' n. a ~~" ıye cevap verıyor ~· Açık sinemanın projektörü yalmz _ "Merhamet beyim, merhamet edi - 2 - 1 
cek kadar, adresime mektup yazdı ı•e Bu Rera~t ıçınd;, ~danın_ boşalacagı Istanbulu değil; bürün Parisin, &rlinin, niz. Yedi çocuğum var. İhtiyar hir nda En sonra diş!erin dil •e ,ı 
benimle bir ay geçirmek için garbi yoktu. Fakat, Necıp hakıkaten çıkmak Vi,,•ananın gece alemlerin! ilk defa olarak ı h ı· h 1 · f ı Bu Cif · ı· d ç·· k'" · · r · · r k tu mım. Bir de karım.. On arın a ı ne mek cep c crı ırçaıanır. . ,1' 
Romanyada bir çiftli!. 1.:iralad•nım söy ı_s ıyor u. ,un u sınır 1 sınır 1 onuş tenv·ır edecektı"r. 'l'ı'vntro kısmında·. Da· ı · '· d k" h b · t f 

'"'U _ J olur? stıyorsanız arauam a ı anı· helerde de diş ütün ır J I 
ledl, gafil.... Necip Fazıl gunu: ru""lbedavı· san'atkArları,· Komik Hasan ı~ .. f. · ·ı · · al n falrat ha .. atımı 1 ':ı d 

J mın ıncı erını ' ı , • • ' .! ' ı. · fırçalanmalı ve diş etleri e Tefrika mulıarririmiz bu mektuba - Iluradn bir dakika daha durur· ve Naşlt Beyin t;ıhkahaları; lBiiyu· k mün· - ı 
k b w 1 - gış ayınız.,, f ) 1 d 

bir cevap uermcjji lüzumsuz buluyor. sa ogu acagım. tehabao edebiye] kısmında: Abdülhak - ''Sus, korkr..k sefil. Leydi AlatiirJ· rıca ırça anma ı ır. .~ 
Çünkü Necip Fazıldan balıscden tefri- Dediğini duydum. Kadın, her halde Hdmit, Cenapı Şebabettin, Mehmet Akif, ne alçak bir arabacı intihap etmişim Bu cephede de dişlere f" 
kaları okuyanlar, lıotkamlık, gurur ue ... •ecibi çok sevmiş olacak ki, onun bu Mehmet Emin, Hüseyin Cabit. Hüseyin diyecek!,, dedi. fırça dar bası kafidir. "'"" 
daha başka hususiyetleri anlatılmış hı1r1~ınil hatta tahk.ir eddici.,..~hallerine te- Daniş, Faik Ali ve diğer ~nirlerimizin Atlı :. !omdan indi. Bir iki adım iler· Birçokları dişlerin iç taraf"; 
Olan Necip Fazılla mektubunu neş· sc 1 c cevap ''c~ıyor u. ~, 1 ay~t ~ıktı- eserleri; [Matbuat tıırihi] kısmında: Şu- liyerek arabanın penceresinden içeriyr k bV 
r'cttiğimiz Nccıp Fazıl arasındaki mil- lar. Ben de Leylayı yukarı alabıldım. rayi Ümmet. Tanin, Tevhidi Efk~r. Üde- haktı. En taş kalpleri bile eritecek g[ nı, yani dil ve dama cep~ 
§alıebeti muhakkak göreceklerdir. . Oturduk. Bu gibi vaziyetlerin müş- bayi cedide, Fecriati zıımanlarındaki mü· zel birçch::. ., ayın donuk ziyasıncia rini fırçalamamn Irzumsuz jl 

• * • külliiğü malfimdur. Her ikimiz de ora- nakıışai edebiyeler .. fSerı~üzeşt] kısmında: parıldadığı:n g(irc ü Hürmetle i~ile· ğuna ve esasen l::unun imkuf 
- E,-eı ben. Nicin hayret ediyor- da niçin buluştuğumuzu biliyorduk. Fa 3 senelik meşhur kadın avcısı [ Eyipli rek: da bulunduğuna kani bulun 

• kat ı"kı·mı'z de ı"lk ha ..... ke:ı't vnpmaktan re "Eg-"'r sizi rahatsız ettisem affedi· lar ı/ sun n; .J ' > Halit] in aşk ve iğfal sergu··zeştleri; " • 
k. · d k A d •· b" h. niz hanımefendi.,, Halbukı" ı'zah ett'ıg- 'ım'ız ve', - Aradan bu kadar sene geçti de.. ınıyor u • ramız a sun 1 ır ıcap [Rehberi izdivııçl kısmında Dol: tor Gor-

- Ya. vardr. denin 1931 m:ıhrcm nıısih:ıtleri resimli Leydi Alatiirk sakin ve pürüzsiiz hir bu cephelerinde fırçalanma•• 
- Ve sen evlendin. Böyle müşkül bir vaziyetin tahad· olarak.. Tarı"ht ,.e asrı' [ Çı'ft çıplaklar]- sesle: ek .. la~ kabı'ldı'r 

- - - "Hayır, rnhatsız\ık de~il. Fakat zım ve P u • 4 l..eylrl başını önüne iğdi. düs etmiş olmasına, bizzat Leyla sebe· 1 Ramazanı tam 50 bin kari büyük d d k k fi". 
E k . b b' t · d cebren böyle adi bir dağlı ile konu!-l· Dişlerin u a ve yana ı"' ,5 ı ra ıtamızdnn, onda, arta kalan ıyc verıyor u. mer:ıl;J:ı bekliyor. h r 

bir şey Yardr, elemek. Hiç konuşmuyor, deraguşa muntazır •••••••••••••••lmuş olmak dedi. Leydi Alatiirk bunu o helerile dil ve damak cep t-,; 
F k t, b b. · 1. · t• d d d kadar nefretle söylemişti ki atlı gay- n·ı yanı' al·~lfımum iç tara_fl~ a a en artık 0 miiptecli flŞik de· ır yenı ge ın vazıye ın e uruyor u. H h " 

D Or • ri ihtiyari güldii. Ye: f 1 k · · f 15~ gwildim. Le'·Ja .. ·a karşı olan hislerimı·, Ben ise bundan hiç hoc;ılanmıyan bir r. OrUDJ ırça ama ıçın ırçayı fU 
., J 'JI - Pek ala ama siz hiç üpülmemi!:: k 

kendi kendime gülmeden hatrrlıyamr- adamdım. Benim için, aşkta şehvet an- Cilt, Zührevi ve Bevliye sert bir hanım diye meşhursunuz. mette tutmak lazımdır: Yu ~~ 
yordum. cak bir neticedir. Aşkı doğuran sebep· B d' 1 · · k d 

8
caf' .. 

Tedavihanesi: eyoğlu T".>katlıyan - Biliyorum. size ne söylesem hoş. ış er ıçın yu arı an ,. ~ 
Sordum: Jer büsbütün başka şeylerdir. yanında Mektep sokak No. 35 fakat isim ve şöhretimden size ne? doğru olmak üzere fırçaya ' 
- Kocan nerede? Vaziyet uzun müddet böyle devam 

muayene her gün akşama kadar. Atlı miistehziyane gülere!i: di hareketler verilir. ., JJ 
- Üç gün oldu Avrupaya gitti, biz be~emkezdi~1~tyklal.?f·a, tbti.raztaçttlır dü?'idile Tel B. O. 3152 - Şöhretinize halel getirmiyece- ,..,-,., 

de Ankaradn idik. ır onyan e 1 e ım. s eme ı. v• F k s . ı d Alt dişler için ise aşa I 
, • • A • • • _,.,,_, .. _...,. ... ...., _ _., ..... ..._,""" ıımııııırunıını ... gım. •a at eznrın zevcesı ca ar na· k d v b' 'stikall' 

Leylfi bana ne ile meşgul olduğumu, F..n ıptidaı ınsanlaı· gıbı harekete Orada bir çift kadın şoşonu duruyor- muslu, sert hir hammef en dinin böyle yu arıya ogru ır 1 

ne yaptığımı, nerede oturduğumu sor· karar vererek yanma sokuldum. du. suizanda bulunması.. amudi hareketler verilır. s-' 
du: - Beni hıila se\·iyor musun? diye B 

1 
N . F 11 b b ı eydi Alatürk baridane: J)'ş tabibi: Suat l 

Ş . . . u soşon ar ecıp azı a era er , . ~ - uracıkt:ı, eledim, gelir misin? ıstıntaka koyuldu. Onu temın etmek " . , _ nenden ne istıyorsunuz? 
Güldü: mecburiyetinde kaldım. Gittikçe kendi· gelen hanımın şoşonlan ıdı. Demesi atlının kulağında çınladı. PUL l\1ERAKLILAR 1. 
- Olmaz, dedi. Bu akşam Kadıkö· sinden soğuyordum. Fakat genç etinin Leyla kalktı, asabiyetle giyindi, ka- _ Yanımad param yok. Fakat inci· Türk pullurııı' ~ 

yüne geçeceğim.. teması beni tahrik etmişti. Tam bir pıyı açtı: Jerim. ' fF. 
Kataloğ ve · ~ - Peki yann. mestiye doğru gidiyorduk. Fakat Ley. - Leylii, dedim, dur, anlatayım • Atlı uirden J ... eydinin sözünü yan- _,,__ 

- Yann da geç döneceğim. la birden bire ayağa kalkarak: _ Kafi, hu kadar bedahate karşı ne da bıraknrak: • bir pul mec~ 
- Kaçta. - Yazık, dedi, senden bu J.adarını .. 1• b'I" . be kt . t' k k b 1 _ Ben ne parnnızı istivorum ve ne 10 Kanunus ~ 

d bekl d. T ekk 1. b . - soy ıye ı ırsın, n, aş· a ış ıra - a u . 
_ G filan. a emez ım. ev e ı enı aş.'lgl de incile::i. Fakat bir inci ,·ar onu! ~Yiı çıkacaktır. ,...-J 
-hi ya, biraz otururuz. Lcylrt iti- salonda bckletmedin. edem~m. .. - Jncilerimin içinde o kadar kıy. ~ edenler adresi~ 

raz etmek istiyordu. Fakat muka\•eme· HaJTetler içinde sordum. Dıye bir çığlık halinde soylenerek met1isi olmadıi'ını zannediyorum. S" 
ti kuvvetli deiildi. NihaJet razı oldu; - Leylfl, ne var, deli mi oldun? gitti. Atlı c;ülümsiyerek: bildirsinler: PUL MEŞtl. 
geleoekti. Elile kacy_olanın altını işaret etti. fSoııu var). - Rahatsız ettiğimden dolayı affe· lstanbul Sandal Bedııt .... 


