
Dün çekilen piyaıık 
numaralan 7 inci 
sayılamızdadır 

14 iiactl Yd No. 4677 14 Kinunaani (1 inci ay) 1951 Çarf&lllba Sayısı fi KU1'11f 

Menemende Muhakeme pertembeye 

Celseler aleni, herkes gibi 
gazeteciler de bulunacak 
Fahrettin Pı. örfi idare mıntaka
ıına fazele ıokulmıyacafı haberini 

tekzip ediyor 

ıAnkıra, 13) 
JQJ10n Prena TakflmaÜ"' Hz. An· 

karaya geldi. Bu hddile daha Tür
kiye cümlıuriyetinln ilk oünlerinde 
baflıyan ve her alüı bir az daha atı· 
mimlleıen Tlirk - Jqon milnaaeba
tının çok mes'ut bir de"reye dahU 
olduğunu tlÖafer•k itibarile bllı/llk 
bir kıymeU haiztllr. Aıya kıt'a 
garp mibıtehallltla olan Türkiye Ue 
ftırk miJntelıflllnda bıdıman laflOnlJG 
bil yük "e eski lafa iJzerinde birer 
medeniyet rehberi eazigetlndedir. O
nun için tari/ain lumilUerlne tevcih 
ettiği bu miUıim ınsanJık vazileılnin 
ehemmlgetinı pek jgi takdir etlen bu 
Ud mUlet tabit olarak ~lerinde bir 
kalp ve hia rabıtdlı duymaktadırlar. 
Fakat be11nelınUel hayatta kalp ve 

Prens Takamatsu 

Gazi Hz. Prensi 
Ankarada 

kabul ve 
sonra otelinde ziyaret ettiler 
Reiıicümhur Hz. gece misafirimiz eerefine 
çok dostane mükalemelere ıahne olan bir 

ziyafet keıide buyurmuılardır 
Ankara, 13 (Te1efon) - Japon Pren· 

si cenaptan bugün saat 11,45 te hususi 
katarla buraya muvasalat etti. Prens 
cenaplarına yaveri, hususi doktoru, 
teşrifat müdürü refakakt ediyordu. 

istasyon Türk ve Japon bayraklari
le tezyin edilmişti. Kendisini istasyon 
da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B.. 
ariciye müsteşarı, deniz müsteşın, 

Riyaseticümhur Umumt Katibi Tev-
hia rabıtalannın e1ıemmi11eti olmak· fik, Ser yaver Rüsuhi Beylerle Japon 
la beraber COt1 atı 11QZigetlerln Uctı· ııefiri ve sefaret erkanı istikbal etti. 

• Mtll mlbıaae~er tesiaintle ~ Bando muzika, askeri müfeze ve polis 
rek menf atıUere Malik olmanın da kn'ası tarafından selam resmi ifa o

agn agn tesirleri vardır. Bir kere tundu. 

Mene~enln. fedakar v • Çalan 
( irtica hadises -btmfn merkezlere , lımir viIAyetine, uke lara 
IJt hı fenler, ~enemen posta ve telgraf müdürü Sabri 8. l'~ 

fe . lan C~maJ, Naıt, Vasfi, All Zühtü, Salih, Veysel, Ahmet, Hüseyin 
. ndi!er lzmirden .kendilerine yardım için gelen memurlar ile birlikte 

hır ~esıın aldırmışlardır. Muhabirimizin bize gönderdiği bo resmi mem-
n~nıyetl.e dercediyoruz . Ortada oturan gözlüklü zat müdür Sabri Be • 
diğerlerı arkadaşlarıdır ) } 

iti::;nemen divanı harbinin yarıdn~n •meye haşlaması kaarrlaştırılmıştır. 
_.en fa:liyete Ye muhakemeleıe Mevkuflara ait tahkikattan bazı'arı 

•mısı ususunda kat'i ~ veril ilqp_a1 etl4••f Pk :• .:ı: ~asustald her tfir18 hazır- Muhakeme aleni olaeak, ıazetecller 
k dar k llU§tir. Menemende iç saat ve halk muhakemeleri takip edebtleeek 
a alarak d.!vanı herp reisi Mus- ferdir. Salonda samiin yerleri yapıl-

tafa p': il erliru~n Fabrettin Pş. iz- mıştır. ldarei örfiye mıntakasma ga
mfre dönmilş ve dıvanı harbin mesaisi zete sokulmıyacağı hakkındaki haber
herlnde beyanatta bulunmuştur. Bu Ier yalandır 
beyanat timdiye kadar meçhul kalan DELI~EN MEVKUF YOK 
itan kuıunlan aydınlatmaktadır. Be- lzmir, 12 _ Mevkufiardan Saffet ho 
:ru&t tadur: d ı· k" w • h kkı canm e ır ıgı a nda ~kan pyia-

MUHAKEME ALENi mn aslı olmadığı anlaşılmıştır. Bu-
- BUCflnkti içtimada divanı harbin gün bazı mevkufldnn muvaceheleri 
~be l'lninden itibaren mahake· ~t taralı 6 ıncı sayfada) 

Bacak m'iJ.sabakası münasibetile 

Münevver bir Hanımımız. 
dan müderrislere cevap 

·cemiyetimizin ahlakını çoraplı ve çorapsız 
bir bacak bozacaksa büyük bir tehlike kartı-
11nda11z demektir. Bu endiee Türk camiasına 

sarih bir tecavüzdür.,, 
"Bu müaaabkagı Al""""1aıtla 

IJG1cmdan oördiim. ( Berlln) in 
en 1/Ülek ailelerinden 61rpk 
kadınlar, hatta ceneral (Luden
dorl) in akrabaaı gibi marul,._ 
Ue kızları da ı,tlrak elmlflervtL. 

Almanyada, her hafta bir hu~ mil 
yon tiraji olan çok maruf bir mee. 
muanm tertip ettlfj gfizel bacak mUaa
bakaalle yalmıdan a1Akaclar olan Na.. 
ime R. efendinin dartilftinu nmlderrfa 
)erinden bazılarının fikir Ye mtffa1ea,. 

lanm hairetle karpladıiım ve ~ 
ba mfisa.bakaya Almannda ~ Ytlbet 
ve maruf aile kızlanndan hlrçoldanmn 
ve bllh888& (Ladendorf) un akra

~ ._......,..._."'bir bumdan bir kadnun da lttlrak etmfl 
IW ' •• iletme Hf [Alt tarafı 2 inci ıayıfada] 

Bu insanlar kim? 
SMrl Etem Beyla ball clarGJfanun mllderrialerİllİD ha-. 

larma .,........ llilen ••ram dikkat 1•11mm 5 inci 
•,damda bulacaksmız 

Türlcige Ue Japonıa araıında coi· Pren sTakamatsu eenaplan kendisi 
ratı NZi11et nokttişuulan her hangi ni istikbal edenlerle nıtisafahadan son 
bir ihtUM bulunmasına imkdn yok· ra otomobille doğruca ikametlerine tah 
tur. edilen Ankarapalastaki hususi da· 

Nitekim harbi """"""1e Japonga ireyi tetrif ettiler. Ora~a bir mUddet 
itUôf de"letleri ıiimresine girmif ol· istir~at~n sonra Haricıye ~~kili~ 
maaına ra w INl-k _ Japonmil- • Ruştu B. tarafından hancıye koş Prens ve Prenses Tabmıtsunun 1efidl 

omen 6 .., • • al d d b. . ..&:.;.· 
naaebatı ne fut 9e de ht.8' bir lıuıu- önde verilen zıyafette hazırbulundu. mıze muvas ı ann an ır m~ 
met ıaibesUe İeJWenmemiftir. Sulh iyaf ette Prens ve maiyetleri erkim Prens cenaplan sat 4 te Ke!mtılUIJll 
tan ıonra lıe _,,,ıeket ara.ın· Ş. Kaya, Esat, Mustafa Şeref, Ham- bur ~z. tarafmdan kabul edildi 
da bir takını ik rabJtalar hu· allah Suphi, Yusuf Kemal, Kltibi bi rmüddet dostane mttkllemattan 
ıule gelmi.fUr. dolayı Tür- mumt Tevfik ve Ser yaver Rüsuhi ra. veda ederek Ankarapalastald il 
kiye cümhuri,, 'J'..akgoga bir ıefir ylerle Japon sefiri ve sefaret erkanı si dairesine avdet etti. 
göndermiştir. ıureUe er:elce bir ardı. Ziyafet nim resmi olduğu için Müteakiben saat bq 'b.uçMl!tı 
dereceye •ahada ~ 11tak teati edilmedi, yalnız samimS Hz. Ankarapalaaı teşrif iMi 
narı 2'iirk - h.-,en dolfl•lu ıuı tir t.aheltelenle hlanaldu • [Alt larolı 1 Üld ea-,,,IMt~ 
kıiıwet ve ıamlllalget Uttlaap etınlf· ..-..=*===============--~~--ıııı:::aıı:ı::cr:===!l-=======-1111'~ 
tir. En g{lzel bacaklı lıadın 

Birlca.g a11 evel Tofik ıuı,ti Be-

:J::1c "=~~ Müsabakaya girecekle 
cihetle orada Tllrk - /aJlflll dorıt-::::: !f~= man azdır, istical edini 
li Pariı ıelirl tahdidi tnlilıat Uıza
rl konleranaında bif'90k defa nld 
siyaai mentaaUerüulen agnlartık 
Türk noktai nazanna milzaheret 
giiatermı.,ttr. Bu leak/HftTJeraM te
zalailratından dola111 Türk ldpttnl 
minnettar bınıkmıttır. 
Blnae"lltlhl/h Japon Prenai Hz n1ı1 

Ankara zlgarelini 11a6ancı bir mUle
tin sırf bir nnalcet eseri ,eklinde te
ldkki etmek doinl tüğlldlr. Bu zlı. 
'l/GJ'et esaaen pik lcııooeUi TiJTk- la
pon d01U11ğunlm 11enl inkiftdları ifln 
luıl/IJfı bir """1 tefkil edecektir. 

.Atctı.et .Ası. 

~on inhisar altma almaalkl 

Bem sefirimiz bu 
meselede hükô· 
metin hüsnü ni· 

yetini bil.dirdi 

Gö8terilen rağbet karşısında Resim gönder 
müddetini k1saltaca~ım1zı tahmin ediyoruz 

7 - N. Nederet Jlwmm 
Mllabalmmw iftirak edenle- RBSOO·ERt KBNDl I' 

rin glaclerdikleri relİmleri nepe ÇILARINDA ÇBK'l'JRIC 
devam ediyoruz. Buglla koyda- • NB YAPACAKLAR 
.ı...-.... • N N-~--... H ı - Baeaklannm Od f'OIOl:raQ 
•-- reaım • c:unn; anıma fotolraflar fototrafhanenin 
aittir • mtlldirlemnft olmalıdır.) 
FOTO SO'REYYAYA GiTMEKLE 2 - Fototraflann konaldaltr 

MO'SABAKAMIZA İŞTiRAK Uzerine qağıdaki izahat ve 
ETMiŞ OLURSUNUZ yazılacaktır: 

Gtlzel baeak mflaabakamıza fttlrak A - Bacak biletinin kaJnahlr, 
edeeek hanımefendiler dofradan dof· B _ Baldır kalınlıtı, 
rap Foto Slreyyaya (Beyoflanda c _Dizin kalmlıfı 
Tlnel llqmda) mflraeaat ederlerse iş: [Lütfen sayıfayı ;,vlrfniz[ 
tli'ak şeraitlmfd tetkik etmelerine ih-

yaldv. Foto Sflrena müessesesi r---~------...-iııııi 
m.a.JUamn:a iştirak için ne yapmak V A K J T 
Jbımpllne yapacak, hanımefendileri o.rızeı 
zahmetten kurtaracaktır. u 

1 - Foto Süreyya: hesabımıza, mfi
ablkaya lft1rak için lizım olan bacak 
fotofrafiannı çekecektir. N. Nedret H. 

.a.. teflrlmls c....ı aa.a a 
(Y az111 6 uaa aarıfad•) 

ı - Foto Süreyya: Müsabakamıza •au kuponu bu hanıma 

iftlrak fp.ı lAzımaelea ölçtiJü alaeak·lL-:!ok~u:;;yu:cm:'~•"~':li~ı ~:!!lC 



e!!!!!! 2 - AKIT 14 Klnunsanı 1931--------------------------------

Bacak müsabakası münasibetite 1 
(Ü•t tara& 1 inci sayfada] ları bütün kitapları bile. Biz flp. 

oldufunu söylmci§ti. Dün bi rmuhar· larrnı bütün kitapları bile. Biz şap-

TELGRl'\FLAR ~eledy~ 

Suya düşüyor 
TiYATRO YAPACAK ŞlRKET lLE 
BELEDİYE ANLAŞAMADILAR 

ririmiz Naime H. la görüşmüştür. kayı kabul ettiğimiz zaman Avrupa Dün Başveıul ızahat verdi Tiyatro, hal ve yer altmda hamam 
- Güzel bacak müsabakası etrafın· bunu ne kadar taibi görmüşse, her mil· Ankara, 13 ( Telefon) - inşası için bir Alban grupu ile beledi· 

da cereyan eden münakaşayı takip edi· letin yaptığı, güzellik, güzel el, g~zcl Halk fırkası gurupu bugünl 1 ye aarsıdna yapılan mukavele bozul-
E )• ·ti f d · ba k ·· 1 ·· •· d b0 

• "sbett t mak üzeredir. Sebebi arupun yalnız yorum. vve a şurasını ı ra e eyım ca , guze gozu e ızım o nı e a de Tekirdağ meb'usu Cemil "' 
ki ht d ··ır" h la b .. bulmmaız ı · ımdır başına bir proje yapmak istemesi ide· mu erem aru unun oca rının 11 az · beyin riyaseti altında toplandı. 
bu müsabaka hakkındaki fikir ve mü- Başımızı ileriye çevireli bir hayli j diyenin bunu kabul etmemesidir. 

smet Pş. ıöz aldı ve teşkilat ı talealannı okurln!b, elimdeki gazete- sene oldu.. Hiç bir türk kadınının ve EMANET DOLANDIRMAK 
nin otuz sene evel intişar etmiş oldu- her hangi bir türk münevverinin garip heyetlerinden bir kısmının IST1YEN BiR SAHTE MÜHENDiS 
iu kanaati huıl oldu. Milyonlarca na bulacağını tahmin etmediğim bu mü- Kırklu heyetine naklettikleri Şipireng isminde bir Alman talcbe-
maslu kadınların Avrupa plajların· sabakayı Almanyada yakından gör- müşahedeler hakkında izahat si belediyeye müraacatle betonarme 

lstanbulda puı ıui tı 
yoktur 

Istanbul vilayetinden: 
Yarın gazetesinin t3-1 

tarih ve 386 numaralı nD 
da üç milyon liralık pul 
karlığı serlevhası alı ındaki 
riyat hilafı hakikat olmaila 
zip olunur. 

da yarım may o ile çırçıplak denecek düm. (Berlin) in en yüksek ailele- verdi. mütehassısı olarak istihdamını istemiş, 
kadar soyunup denize girdiklerinden rinden birçok kadınlar hatta meşhur Sonra lbrahim Aliettin be- evrakmın getfrflınsei söylenm:ştir. Tramvay tirketi fazla 
n kumsalda ~üneılendiklerlnden ha· ceneran (Ludendorf) on akraaMın· yin maarif vaziyetimiz hakkın· Alman buna mukabil 150 lira avans İ§letecek 
beradr olmıyan ve nihayet kendi mem dan Fravlayn G. gibi maruf aile kız. daki raporu milnakata edildi talep etmicı. evrak görülmeden para ve- k 

d. b. d y Bu ayın 20 ıinde girece Jeketimizde de birkaç senedenberi mü~ Jarı da iştirak etmi§E!lr ır. 20 ın en ve bu bahis etrafında Sami rilmiyeceflni anlayınca ı liraya kadar 
tenlerinin adedi büyük yek(inlara ba- fazla yaşh kadının müsabaka haricin- S ) inerek betonarme şefi Ziya B. den bir Ramazan için hazırlıklar 
lJi olan plljlerimizi görmemi§ gibi de kalması da gösterir ki, bacaklan· ( Ankara ) ve Rahmi ( ivas lira almı•tır. mı~tır. 

b beyler söz söylediler. :ır 7 
davranan mtrfıterem profesörler, şim· nın tenasübun~ güvenen irçok aile Fakat bundan sonra Şipireng b:le- Ramazanda tramvay sef 
diye kadar, bu mnazaranın gayri ah- reiseleri de milasbakaya iştirak etmi~ diyeye gelme. miııı yapılan taharriyatta k 

T d ·.1 gece 2 ye kadar yapılaca ' JW olduğunu anlam.~~ışlar da, diz tir. A~IAkta şüphesi olmıyan bir ai· ütün V8rİ ati bir otele 250 lira borç bırakarak Yuna· 
kapaklarına k:ıdar gorunen çoraplı lenin bır çıplak bacak resmi karşısında jnistana ka~tıtı anlaıılmıttır. ket ayrica sinemalar için b 
ldr bacad tık teşhi: e~ekfmid~I B pla- ahl~kiını bıozu:e_rmbesflini ü~lüU?ünmlek, en Maliye müsteşarı Ali Rıza TiYATRO MEKTEI BOYOTULUYOR arabalar kaldıracak ve on 
nna o onmuı. .oeye en ı u me- gerı nsan ar ıçın e g nç o ur. • • Tiyatr omektebi için yenide beledi fazla itletecektir. 
•lenin ahl!kla allkası yoktur_ Cemi Çünkü, başı sanklı ne kadar kimse tanı Bey ızahat verıyor yqe birçok müarcaatler yapı:'mrı'ır 
79tfmirln ahl4kını çorap1ı veya çorap- nm ki, tangonun bütün fikürlerini bilir A k 13 (Telef ) (P ı·t·k ) ı Bel d. b i...ı h . d "

1 
Yeni muhr.plerimi:I 

b ba . .. . .. .. . n ara, on - o ı ı a e ıye unun ~·n :ızıran •'yen 
BiZ ir cak bozacaksa, ~U~k hır tch l~r, Bugunku (Akşam~. g~ze~esınde. iki gazetesi tütün inhisarının varidatının bilt eye fazla tahsisat ko "sına ve ltalyaya ısmarlanan muhri 
like karşııııındayı:r; demıktır: Evvela sınema yıldızının sırt ustü yatıp güne~ ld w aktad M r .. ç ym den ikisinin inıaatı ikmal ed 
bittin milleti seferber hale getirip so- lendiğini gfüıteren resimleri (<"ıpJak ba aza ıgını yazm ır. a ıye mus talebe kadrosunun tevsifne karar '"er· 
aklardaki çıplak buaklarla müca- cak) fotoğraflarından çok dnha kapalı t~.~nd. bu yazı hakkında bana §Unlan mi§tlr. olup bunlara "Kocatepe • 
a.ıe etmek llzımdır- Halbuki, deniz mı idi acaba?! Halbuki bu gazetelerin soy e ı:. .. . . . UNKAPANI KÖPRUSO TEHLiKEDE «Adatep» isimleri verilmittİt• 
altında eeyaaht ettlflmiz n gök yü- hepsini bir araya toplarsanız gazeteni· . - Tüt~ ınhisannın ~a~datı artar Belediye Unkapam köprüsünün teh isimler büyllk taarruzumuz 
sinde ~iumoz p zamand~ yüz se- zin Mtı§ından çok büyük bir yektna veya ekksıhr. Acaba (Pohtıka) gazete- Ukell bir hal aldıfmı görerek boradan da ilzerlerine mDbim muY 
ae nelkf lnsanlann beynfle düşünmek, baliğ olur. Ve bu gazeteler maalmem- sinin varidatı da artıp eksilmez mi? ağır yük tqıyan kamyon n arabala- kiyetler kazanılan tepelerin 
llldlutr onlann rözfle görmek çok nuniye cemiyetimizin her köş~inde o ldareni nvaridatı aıalmı~ da olsa nn geçmesini menetr.!§tir. leridir. 
silin~ hatta ayıp olur. Cümhuriye- kunur. Fakat, gazetede gördü;:ii bir herkese zorla bütün içirecek değilizya." Yeni köprünün biran eve] in 
• aqrtı ini feyizli yolda yürüyen in I resimden :ıhliktnı ho7.'8n bir kadın ta- ZiRAAT BANKASI MUDURO b•·lanmak için fllaliyet rttı 1 tas:• Yeni mulıriplerirr izde dfS -w-- A ilb h ·· d .. w • d0 l B d. d U k ..,... a n mıt r. bf _......, Yl'Dpanın m a gor ı gti saVTIIr e ı emez. u <.!n ı'e e, t r Ankara, 13 (Telefon) - ·Ziraat ban BÜTÇE bllyük, ikifer kllçük top Te t 
... 1919 tahammül edeceklerdir. lti- k~dın!ığına v~ türk camia"ına kar!'IT sa k::ısı mUdürü Şükrü B. lstanbula ha· Şehir meclisince tsadik edilerek An tayyare topu vardır. Üçer, 
nl ~ki, her ~yi Avrupadan rl- rıh hır tccavuz v. ardır. Şu fş nhl~kı· reket etti. karaya göndrellen be• aylık büt,. .. Ma-
..,.. m b n t~· ··d · B bo b i k ~; Y ~-- tabiye edilmiı altı kov&nla -.T- ec uruz.. :t. k'l mu errıs ey. ~ızı zar, u ış .. ~~pm:ı 6~nathrr YENi 1NT1HAP YAPILACAK liye vekaletine verilmiftir • 
._... , • • ~-·\~ • .,__ v nıımııınuıııum gıbi encli~ler daru1ftınun profesörle- cebbez, gayet seri son sis 

D - Bacagın kahnlıgı, rinde def,iJ, hatta mhaalle bek f'll • Ankara, 13 (Telefon) Devlet §4raı:ı Barem cetveli de bu meyanda tet- gemilerdir. 
E - Bacak bilei:indeki kemikten den hile beklenmez. · ç n tarafından bilediye intihap lan feshe· kik edilecektir • 

(A§Ik kcmiii) dize kadar, " dilen 14 dairede yeniden intihap yapıl- HİLEKAR ESNAF tLE MÜCADELE ltalyaya ısmarlanan bütün 
I' - Dizden bacatın belde nihayet p e. n 'T' k f ması için Dahiliye VekAletinden emir Belediye yiyeceğe hile kanştrranla· miler, geldiği zaman, bayriye 

lenen kemife kadar uzunluğu r S l Q ama SU verildi. n şiddetle takip etmeğe karar vermi§" en asri ıiliblarla mllcehbez Y 
"' Üst t rafı ı inci savıfamızdı Bir Alman grubu hatt tir. Bunun için her gün muhtelif yer- yeni bir filotillaya malik bul 

" Prense iadei ziyaret ettiler. Gazi Hz. k . t" terden nümuneler alıaacaktır. caktır. 
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otelde 40 dakika kadar kaldllar. mı yapma ıs ıyor - - -· . - .. 
Prens gerek Ankarayı ziyaretinden Ankara12 - Sıvas - Erzurum hat- Daktilo ile resim yapma musobaka 

gerekse Gazl Hz. le temasından mem- tını kredi ile inp etmek için Himemt 
nuniyet izhar etmiştir. Akşam 8 bu· zade Hüseyin Hüsnü B. vsaıtasfle bir 
çukta Gazi Hz. Marmara köşkünde Alman gruponun yaptıfı teklif Nafıa 
Prens ccnaplanna bir ziyafet ketide VekAletfnden devlet demir yollanna 
buyurdular. Bu ziyafette dostane nu· verilmiştir. Grupla temaslara devam 
toklar teati edildi. ediliyor. 

Prens cenaplarına yann Başvekili· 
miz bir öğle, Japon sefiri de akqm Ati nada tevkif aı 
ziyafeti keşide edecekler,öbür gün de Atin~ 12 A • .A.) - iki komünist nefe 
Türk ocağında çay ziyafeti verilecek· rin davasınm yeniden rüyeti münasebe 
tJr • tile komünistler bir nümayiş yapmağa 

PRENSES TAKAMATSU )ayam etmişlerdir. Birçok kimseler tev 
Şehrimizde kalmış olan Japon Pren· kif edilmişlerdir. 

sesi Kikuko Takamatso dün Perapalas 11 .. 11-ıımıııaııı•n•ııı--1--...... 111, ___ _ 

. otelinde istirahat etmif, öjle yemeğini Reisicümhur Hz. ziyafet esnasında 
Japon sefaretinde yemiıtir. misarife çok samimi bir nutuk irat bu· 
REISICOMHUR HAZRETLERiNİN yurnıutla rbuna Prens Hz. tarafıdnan 

ZIY AFETLERi samimane mukabele edilmi§tir. - - -
Ankara, 13 (Valat) - Reil!licfimhur GAZI HZ. Nl ZiYARET Şaziye Zahit Hanımın yept•Aı reıim : Mınıere 

Hz. bu akpm saat 20,40 da Marmara Ankara, 13 (A.A.) - Prens Taka· Daktilo ile resim yapma mil· seçecefi birinciye de kıylll 
~öşkünde Prens Takamatsu Hz. pre- nsatsu Hz. bugün 16 da Çankaya köt- sabakamızın gönderilen resimleri bir hediye takdim edilece 

G - Namı müstear veya isim. fin·e bir akpm ziyafeti vemi§tir. 1 künde, Reisicümhur Hz. nl ziyaret et derce devam ediyoruz. Gazete· Bugün koyduğumuz resim [) 
Banlar yapıldıktan sonra bu zarfı Ziyafette, heyeti vekile azalarile, ha miştir. 

1ılr tldıaei ıarfa koyarak gazetemize rlciye müstepn Numan Rifat B. ve Gazi Hz. saat 17,20 de Ankarapalası mizde her çıkan reıim sahibine let demiryollan iJletme ulll 
PIU..baka) k-aydile söndermek Jdfa· Japon sefareti erkAnı hazır bulunmuş- teşrif buyurarak Prens eiadei ziayret bir lira verilecek, mütebauıa bir reisliği kaleminde Şaziye Za 
,wt eder. tardır. eylemiştir. • heyetin bu resimlere bakarak Hanım tarafından yapılmııbt• 

ti. Görütmek için teneffüs oduına pdmaaı li.zmııelen §eyleri hemen dımz .. Çünkü ben psikolog bir 
çekildiler. O kayitaiz adam adeta yapalım.. mım böyle busuaatta pek 
zaiflemitti. - lfactenize nazaran madam O- yanılırım ••• 

Kahveler ıeldi. Cıgaralar tellen ıalodan haber beklemekten gayri - Peki fileaofum ••• MadaJll 
dirildi. yapılacak bir fey görülemiyor... galo oğlunuzun kumar oyna 

Ali Senaver - Fileıofum sabır- _Madam Ogalodan bir haber ve birgecede iki bin lira --
11zlıkla aizi bekliyordum. Bu gece ya gelir, ya gelmez. Kadın bu hu· m aöylemif ... 
pek karıtık rüyalar ıördüm.. susta kat'i bir söz vermedi. Çünkü - Evet ••• 

Fileaof kederli bir bakııla: 0 da firarilerin nereye gizlendikle- - Bu kumar nerede ve 
::..a!.. B t rb" d d h k d . ., B d" ""'f lk'" b"' - Bu mesele rüya ile hal ve ta rini bilmiyor. O da vukuata intizar ile oynanmıı? ....-. u e ıye en e ma rum a• ır. u va ın ıg a ar yu gına b" d"l k b" k.ld d "'"I ş· h • d 

b 1 k . eti h ır e ı ece ır te ı e eaı •.• edecek.. - üp esız ma amın p lanlar ayılara, kurtlara o kadar ben &f arım oyup emnıy e tat uy• h be . . 
k d im 1 1 fletl . - Hayır ola ne a r getırdı· Vukuata intizar etmek iıin nunda ••• 

aerler ki... huya .~1 ıht 0 
an arın gaH ~~~eniz? kendi kendine inkitafmı beklemek - Kumar arkadqlan 

em gu er em acırım.. • er ...... ı . 
Biribirlerine sadakat vadeden kı I t•• p"'len· fakat b ırz - Fena... demektir ki bu suretle keyfiyet il'" ıt? •• sup rı ır, or u ır u e· . b 1 d ? • . . . 

~iftlerin acaba kaçı verdikleri sö· taassubunun kabalığı alınamaz. - ır ıp ucu u unma ı mı gayrünnihaye uzayıp gıdebılır. - Sormadım •.• 
sün hükmüne riayet edebilmitler Ta Afrika yamyamlarından mede· - ipin yalnız ucu bulundu. Ö- - Evet fakat hemencecik bat· - lıte tahkik edilecek .-J: 

ni memleketlerin kendilerini nebl· bür tarafı yok •• Koptu.. ka ne yapabiliriz?. - Sor~am da ma~~ 
____________ __,ti gıda ile besliyen nazik sımflan· Hikmetullah Efendi tahkikatı· ç k f"I f k bana pansıyonunda gızlı o 

Bu re~imde 'ci bacakları - o fey ı eso um ço fCY·· k L- •• 1 . ., 
na kadar mesele bu •ekildedir. nın derecesini bir bir anlatb. ikisi s·· ı · · umarın ıanamı ıoy er mı· en mdtenıuip ve en gilzel ~ - oy eymız... • 

buluvorum. Gideyim bakayım Ali Senavere de bir müddet hazin hazin dütün· _Ben Madam Ogalonun ifade - Sizin ıeklü ıemailill 
ne yapıyor. Zavallı koca ıimdi ben· dükten ıonra fileıof ilave etti: sindeki samimiyete pek inanamıyo ciddi, imaniyetkir, baba bir 

isim ve adres: ·· ····-···········-·-~·-····· ien haber bekler durur.. - iki akıl elbette bir akıldan rum... olduiunuzu anlıyarak m~d 
Fileıof böyle düıüne, söylene üstündür. Beraber dütünelim. Ta· _Suallerime cevap verirken evinde kumar oynadığım ıf 

·--.. -· -··-···············---················ .. · lıtanbul tarafına ıeçerek Ali Sena tmabm. Yese, hiddete kapılmadan kdaınm yüzünü ıiSrmüt olaydımz, çekinmemit belki öte 
Ter Beyin memuri7et mahalline git itin ehven taraflarını aeçerek 7&• benim gibi aözlerine aiz de inamr· aöyler .. , 

._ ________________________ --ı 



3 - VA KIT 14 Kanunsani 1931 -ç 
Darlilfünundıı· ------- . 

Kim seçilecek? 
Tıp fekültesınde intıhôp i9in 

ortede üç partı ver! 
Tıp fakültesinde reislik için 

yeni intihap bugün yapılacakbr. 
Bir kaç zamandır haylı dedi 
koduyu mucip olan bu intihap 
ışının bugün çok hararetli ola
cağı muhakkaktır. Bunun sebebi 
bu fakültede muhtelif partilerin 
mevcudiyetidir. 

Bu intihapta iki namzet var
dır: SUreyya Ali Beyle ensaç ve 
mebhasürrüşeyn hocası Tevfik 
Recep B. 

Süreyya Ali B. fakültenin bu
g~nkü reisidir. Müderrislerden 
hır kısın~ ı gene kendisini intihap 
etmek fikrindedirler. Bu birinci 
parlıdır ve bir tahmine göre bu 
partının 12-13 reyi vardır. 
·~J?iğer partiye gelince; söylen

dıgme göre bu partide Akil 
Mu~tar,_Neşet Ömer Beylerle 
;Besım Omer paşa başta gel
n_ıekte .ve Tevfik Recep Beyin 
rıyasebni terviç etmektedirler. 
Bu partinin de 16, 17 reyi ol
duğu tahmin edilmektedir. inti
habata iıtirak etmesi lazım gelen 
milderris ve muallimlerin adedi 
39 dur. Fak?~ Emrazı umumiye, 
emrazı dahılıye, Bakteriyoloji 
hikmeti tabiiye dersleri vekale: 
ten idar_e _edildiğinden intihaba 
35 .rey ıştırak edebilece1.tir. Bu 
vazıyette iki taraf ta Jazım gelen 
sülüsan ekseriyeti temin edemi
yecektir. Bu vaziyete hakim ola
cak taraf üçüncü partidir. Bu 
par~ be~ altı reye sahiptir ve 
henuı kıme rey vereceğim ka
rarlaşhrmış değildir. 

Umumi ltAtiplik 
.. . ~akülte umumi kat;pliğinin 
ınhhap müddeti de on beş güne 
~ad~~ bitecek ve umumi katip
lık ıçın de yeni intihabat yapı
lacaktır. 

ko 

Tayyare 7 inci 
___ A_dli_·_y_ed_e ___ ~--f Başka iş kalmadı mı? 1 Cemiyetlerde -------

Ahmt t Nazmi Ef. 

Ahmet Nazmi Ef. 

Belediye zengin ölüleri için 
lüka otomobil alacakmış 1 

Cenaze otomobillerinin ha
rap ve pis olduğu hakkındaki 
fikayetler belediyece nazarı 
dikkate almmışhr. , 

Belediye önümüzdeki sene 
dört yeni otomobil alacak ve 
ayrıca bir de süslüsünü yaptı
racaktır. Fazla para veren 
ailelerin cenazeleri bu lüküs 
otomobille nakledHecektir. 

V AKIT - Süsün israf sa
yılması lazım geldiği ve iktı-

sada riayet icap ettiği şu sıra• Dün kongrede bulunanlardan hır grup 
larda ahret yolcularının birinci Ec ıacıla~ 
mevkide seyahat etmelerini ~ ' 

uMeeymenet hanındaki cina· düşünmek biraz mevsimsiz ol- DUN CEMlYETLERlNtN SENEL1li 
yetin faili, tevverrüm etti- maz mı? Yaşı yan insanlar ara- KONGRES1Nl AKTETTlI~En 
ğinden, serbest bırakıldı smdaki sınıf farklarını öldükten lstanbul eczacı lan ı;enelik kongre-

Birkaç sene evvel Sirkecide sonra kaldırmak daha muva- ]erini diin saat 14 te Ileyoğlu C. H. F. 
«Meymenet» hanı kapıcısı Meh- fık değil midir? merı~ezinde aktetmişlerdir. 

Mutat merasimden sonra cemiyetin 
met Ağayı, o handaki bir yazı- Ticaret fılenıinde : bir senelik mesai ve hesabat ı·aporlnrı 
hanede kasayı açarak para çal- -lh-r~c~t~cirleri okunarak tasvip edilmi-:. tir. llesabat 
maıma mani olduğu için başına raporu tetkik edilirken bazı münakaşn· 
keserle vurarak öldürmekten Suriye ve Mısır gümrük- lar olmuş, azalardan bazıları defter· 
maznun Ahmet Nazmi Ef., Is- lerinden oı:.ikayet ediyorlar lerin hasit usulde tutulmu., olmasına 

t b ı · ~ itiraz etmişlerdir. Mesai raporunda an u agır ceza mahkemesı"nde ka- S · M hu""kuA metleri "d · 
uraye ve ısır eczacıları alakadar eden mesaı en ıs-

sayı parçalamak maksadile adam öl- son zamanlarda gümrük tarife- pirto, eczacıların belediye reisliği Ye 

dürmekten idama mahkum ol- lerini tezyit etmişlerdir. Bu te- muallim olabilmeleri gibi me elelerin 
muş, Temyiz, kararı bozmuş, zayüt bu memleketlere olan halledildiği, ec7.acıların ticaret odal_a: 
mahkeme idam kararında ısrar Türk ihracatı üzerinde çok fena rma ihtiyari şekilde kaydolmaları ısı 
etmiş, karar Temyiz umumAı he- . . 1 al nin de halldielmek üzere bulunduğu an 

tesır ıcra etm:ş, bura ara ~ 
yetinden nakzedilerek gelmiş ve gönderen tüccarlarımız biiyuk latıhyordu. 
mahk b Bu raporlar tasvip edildikten sonra ye eme, unun üzerine maz- ı l d Ait ol 

zarar ara uğramış ar ır. . . • ni idare heyeti intihabı yapılmış heyete 
nımun yaşını tashih ettirmek , duğu makamlara memlekebmız- Tokat meb'usu Hüse);n Hüsnü, Nail 
üzere gösterdiii şahitleri dinle- deki muhtelif ticaret odaların- Ha1it, Hüseyin Hüsnü (Kü!;ük pazar), 
mişti. Bunlar yaşanın nüfus tez- dan şikayetler gelmektedir. Mı- Niyazi, Enver, Nizamettin, Müeyyet 
keresindekinden küçük olduğuna sır hükumeti dört Kanunuevvel- lhsan, Hulki ve Ferit Beyler; hesap 
şehadet etmişler, neticede yaş den itibaren tatbik edilmeğe müfettişliklerine de Hüseyin Hüsnü 
noktasından idam kararı 24 se- .f . (Eminönü) ve 'ail (Fındıklı) beyler 

başlanan yeni gümrük tarı esı intihap olunmuşlnrdır. 
ne ağır hapse tahvil edilmişti mucibince lzmir peynirlerinin Etıbba odası divanı haysiyet azalı-
Bu ~arar, kat'ileşmiş, Ahmet dört okkalık tenekesinden dört ğına Nail Halit ,.c ihtiyat azalığa da 
Mazını Ef., tevkifaneden hapisa- lira gümrük resmi almaktadır. Muzaffer heylerfn namzet gösterilme· 
neye götürülmüştü. · k ı t l ı~tır 

Halbuki eski tarifeye nazaran Jerı arar a~ ırı m -:. · 
A bmet Nazmi Ef. nin sıhhi b k OTELCiLERE ZORLA DEFTER 

vaziyeti son zamanlarda fena- azami gümrük resmi bir uçu SATANLAR lÇlN FAZLI n. :NE 
1 lira idi. Bazı ecnebi tüccarlar DİYOR? 

S2hhiyede _ 

İki ecza deposu 

Vekdıletin kererile kepstılersk 
ehipieri eaır cezaya verildi 
Beyoğlunda Vasiliyadis efendi· 

nin "Asri ecza deposu,, ile Ne
cip efendinin uBeyoğlu ecza de
posu,, nun kanuna muhalif şe

kilde reçetesiz ve perakende 
zehirli ilaç sattıkları geçenlerde 
hunları teftiş eden sıhhiye mü
fettişi Ismail Hakkı ve Kaza 
doktor o Tahir Beyler tarafından 
tesbit edilerek mesele vekalete 
bildirilmi~ti. 

Vekalet bu iki deponun sa-
hiplerini ağırceza mahkemesine 
tevdia ve cürümleri mükerrer 
olduğundan depoların kapanma-
sına karar vermiştir. 

Etibba odası 1opfanıyor 

Etıbba odası önümüzdeki cu
ma günü saat 14 te Darülfünun 
konferans salonunda toplanarak 
divanı haysiyet intihabım yapa
caktır. 

Nurullah Esat B. 

Ankaredan geldi , kem biyo 
stoku ve kambiyo vaziyeti 
hakkında beyanatta bulunuyor 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunmakta olan bankalar kon
sorsiyom reisi Nurullah Esat B. 
dün şehrimize dönmüştür. Esnt 
B. bir muharririmize demiştir ki: 

- Vazifem hakkında maliye 
vekili Beye izahat vermek üzere 
Ankaraya gitmiştim. Kambiyo 
ve borsa vaziyeti hiçbir yeni 
tedbiri istilzam etmiyecek dere· 
cede tabiidir. Konsorslyoınun 
kambiyo stoku takriben iki mil
yon 400 bin sterlindir. Bu mikta· 
rm bir milyon yüz yetmiş beş 
bini piyasadan mubayaa edilmiş
tir. Zaten artık kambiyo vazi· 
yeti bir mesele olmaktan çık
mıştır. Lüzum;.ına göre kambiyo 
alış ve satışına devam edilmeko· .... aşmıı, Tıbbıadlide uzun uzadıya d k 

un ıninoi buyüK ikrcmiye c!e d 1 müsait tarifeden istifade e ere Otelcı"Jer ve hnacılnr polis nizamna· muayene e i miş, Tıbbıadli mec- - -
çıktı Jisi, Ahmet Nazmi Ef. nin tever- Mısır piyasalarına Sicilya peyni- mesi mucibince defter tutmnğa mec- barosundan bir heyet muhtelif 

tedir. 

. Tayyare piyankoslınun keşide- rüm ettiğine, 4 ay müddetle ri sevketmekte ve bu peynrleri hur hulunmnktndırlar. Otelciler son cemiyetleri dolaşarak esnafın 
sıne dün de öğleden sonra de- t .1 • orada Edı"rne peynı"rı" diye sat- zamanlarda kendilerine muayyen bir dileklerini dinlemekte ve ihti-'-ın d·ı . t• Ik" . b cezasının ecı i ıcap ettiQ-ine ra- "dd" t d D ~ e 

1 mış ır. ıncı üyük ik- - fiatla zorla defter satıldığını ı ıa e · yaçlarını teshit etmekte ir. ün tamı"ye ol"n 50 000 l" 17722 P0 .• r ve. rmiştir. Bunun u""zerı"ne maktadırlar. • 
... • ıra dd f d mektedirler. Arabacılar ve sütcüler cemıye-

tmmaraya çıkmıştır. 6,000 lira mu emmumilik kendisini dün Tatbik edilen yeni tari c e Dün hu şik:"ıyet hakkında fikrini sor- tine gidilmiştir. Bugün de şoför-
19722, 4,000 lira 4637, 43391, serbest bırakmıştır. Dört ay son- eskisine nazaran yüzde 80 ile duğumuz vali muavini Fazlı B. ele· ler ve lokantacılar cemiyeti mcn-
38158 numaralara, 3000 lira ra tekrar muayene edilecek iyi- 30 arasında tezayüt vardır. mişti rki: . "b" suplarının temennileri dinlenecektir 
28305 numaraya çıkmıştır • Ieımiş olursa tekrar hapis;neye ihracat tacirlerimizi ve müs- - Polis nizamnnmesı mucı ınce o-
200,000 lira kazananlardan bi- gönderilecektir. tahsillerimizi son derece muta- telcilre nümunesi ,·eçhile defter .t~tma- Sinemalardan alı.nan tayyare 
rinin de Sirkecide nakliyat am- Komünistlerin muh"kemesı· 1 b . ğa mecburdur. Bu defterlerin fılan ve ian.esı. . . 
bar h" l · d 1 ·1 H 1 k ., zarrır etmekte 0 an u vazıye- ,, fı"la·n mu""essec:eden alınması husu· Tayyare cemıyeh yem ıdare B ı sa ıp erın e smaı a < ı Komünistlerin mühakemesı"ne du··n t" b. l d"" lt"ılmesi .,a ~ k 

• olduğu anlaşılmıştır. Keşide- ın ır an evve uze unda bir knyt yoktur. Nümunesinc heyeti dün ilk içtimamı a tet-
b Istanbul ag· ır ceza mahkemes·ın- . . 1 k d . K h" e l'on s ·ı d 

ye ugün öğleden sonra devam ıçın s en erıye ve a ır ~ - muvafık olmak şartile istenı en yer en miştir. Dünkii içtimada sinema• 
edilecektir. de devam olunmuştur. Muhakc- soloslnrımız icapeden teşebbüs- almakta serbestirler. '~il.ayete bö:·ıe bir lardan alman tayyare ianesinin 

. ~e me, 15 gün sonraya kalmıştır. lere başlamışlardır. şikayet yapılmadı. Şı~aye~ ~·akı olur- şekli hakkında müzakere yapıl-!!!,hısarlarda: Davanın ıon safhasına geldı"g~ ı· - -· sa tabii tetkik ,.e tahkık edıhr.,, f k t t ·1 • taç edı·l 
M 1 • D f ... d d. mış, a a amamı e ın • üskiret murekipleri an aşılmaktadır. ro. ene Esnafın er ı mediğinden içtima yarma hıra-

~- Müskirat inhisarı mürakipli- Kandillilerin davesı Şehrimize geldiğini yazdığımız Bir heyet bunları tesbit ile kılmıştır. Aldığımız malümata 
gı ~e yeni tayinler yapılmıştır. Kandilli halkı tarafından elek- eski Bulgar başvekillerin· rT.eşgul oluyör göre cemiyet, ianenin pula rap-
. b" aşmürnkipliğe: sabık kibrit trik şirketi aleyhine bir dava den M. Danef dünkü ekspresle Esnaf cemiyetleri mürakaba tedilmesini dUşünmektedir. 
Bın 183.~• müdürü Tahi:- Kevkep açılmışt K d d" · t"" ımıııvmııımıı d - ır. an illiler k dı memleketine onmüş ur. 

: ıger üç mürnkiplig·e Hacı ı . 30 en - c H F K k e l l Zı c · erme abone temin ed·1d·- • • • aza OD re er . ya, avıt ve Halet Beyler ta- d 1 ı 
Yın olunmuştur. ği tak irde Kandilliye elektrik 
Tekirdeğınde y&pıltcak ersp getirileceği vadedildiğini ve 60 

deposu abone temin olunduğu halde 
T ~~üski!at inhisarı tarafından hala vadin yerine getirilmedi w i-
e•.ırdagındn açılacak olan şa- ni ileri sürmektedirler. g 

rap ~ahzeninin ihales; yapılmıştır. Defterdarlık a 
Bu ımalathanede senevi 1 mil- K --~ . . 

bon ~ilo şarap yapılacak, imala- azanç vergısınden ıstisna 
n hır kısmı dn saklanacaktır. Maliye vekaleti emvali menku-

1 
l"'a l I . . leyi kiraya veren veya satanlar-

- lra~,!5ın11z dan kazanç vergisi alınmasını 
Huırev B. dün lreno hareket defterdarlığa bildirmiştir. 

etti Bu emir mucibince düğünlere 
B T;?ran bürük eleçimiz Hüsrev mobilya ve eşya kiraya veren-

• un . ~srıyn vapurile ve Ba- lerden de kazanç tahsil edilecek-
t~m tarıkıle memuriyeti mahal- tir. 
lmehareke etmiştir. 

Radyo ve piyasa lıaoerleri 

Bekleyiniz! .. 
A-füsahabc, şiit, hikaye, edebf tet

kikler, tiyatro. sinema, varyete, 
musiki, mizalr, spor, kdaın say· 
faları bir aylık fikir, san'at ve , . 
neşriyat /ıayatı, tanınmış ve sevıl· 
mis muharrirlerin yazıları, günün 

~ . 
mühim meselelerı hakkında en sa· 
Uihiyattar zevatın mütaleaları, oü· 

:el resimler, 

bol sayıf ala, büyük hacimli 

Aylık VAKiT 
J subatta çok beğeneceğiniz nefis 

~ . 
bir mecmua halinde bedava takdım 

t 

' 

Hüsrev B. Tahrana vasıl olur 
olmaz Iranla aramızda devam 
etmekte olan huJ..ıt ve ticaret 
muahed~si müzakeratını intaç 
edecektir. 

Ihr cat ofisi harici ve dahili 
piyasa haberlerinin radyo ile 
n_eşr~d~lmesi için teşebbüsata gı-

edilecek. gündelik (Vakıt) a abo
ne olan aylık (l'akıt) ı da bedaı·a 

alır. 
Cümhuriyet H. fırkası kaza kongreleri devam etmektedir. 

Dün de Beyoğlu kazası kongresi toplanmıştır. Resmimiz kongrede 
hazır bulunanlara göstermektedir. rışmıştar. 1 _ 

,__ ____________________ ____ 
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au\tc ·JJvJU. 

Dün okumağa doğru atılmak 
istenen adımlardan bah

setmiş ve umumi uyanıklık ga
yesinden yakın bir mahsul almak 
için Faşist ltalyanın bu hususta
ki buluşlarım benimsememizin 
iyi olacağını söylemiştim. 

Kendimizi aldatmaktan teselli 
dilenmiye ne !Uzum var? Bu illet 
yüzünden asırlardır çektiğimiz 
elverir. Eğer okutmak işinde 
faydalı hareket edersek, buna 
temelden, yani gençlikten baş
lamak lazım gelir. Açıkça söyli
yelim ki gençliğin çok büyük bir 
ekseriyeti, kat'iyyen okumuyor. 
Bu yüzden onların arasında feci 
bir tesallüfün gittikçe daha kuv-
vetle yerleştiğini görüyoruz. 

Bugün gençliğin kendisini en 
kalabalık şekilde gösterdiği iki 
yer var: 

1 - Kahve: 
2 - Sinema. 
Hiç şüphesiz ki gence sinema 

haram bir mıntaka değildir. El
bette ki oralara gidecek, zevkini 
tatmine koşacaktır. Fakat kahve 

köşesi öyle miya? Şehzadebaşı, 
Divanyolu, Sirkeci S'!mUerinin 

bol kıraathanelerine şöyle bir 
bakış sözümün ne kadar doğru 

olduğunu göstermiye yeter. 
Bilmem hangi vali, idaresine 

memur edildiği her yeni şehirde 
bir kahvehane istatistiği yapar 
Ye işe oraların fenalığına mani 
olmnğa çalışmakla başlamıştır. 

Memleket yaralarından birine 
kuvvetli bir teşhisle parmağını 
koyan bu zat, hala yaşıyor mu 
bilmem, fakat şuna inanmışımdır 
ki, hareketi bütün valilere örnek 
olmağa layıktır. 

Kaç kere dikkat ettim ve kaç 
kere bu dikkatime pişman, göz
lerimi başka taraflara çevirmiye 
mecbur oldum! .. 

Günün her sc1atinde kahveler 
doludur. Tavla, piket, hatta bazı 
görünüşlere göre poker partileri 
alabildiğine devam eder. Bir za-

rın yuvarlanışına bir iskambil 
destesinin kesilişine sarf edilen 
dikkati bir kitap sayıfasına çe
virmek kabil olsaydı ne yüksek 
neticeler alabilirdik!.. Halbuki 
gençlik, o yerlerde sade vaktini 
öldUrmiyor, yalnız sıhhatini teh
likeye koymuyor. Bazı kötü iti
yatların da pençesine düşüyor. 
kumar, bunların en baımda ge
lenlerden biridir. Çehreleri silen, 
hareketi dumanlı bir perde ar
kasında bırakan kahve camla
rından hayatı seyretrr.ckteki uyu
şuk itiyatların belası da caba. 

En başta gençlik olmak üzre 
bu kahve illetine bir ilaç bulmak 
mecburiyetindeyiz. Toplulukları 
zevkli bir fayda haline koyacak 
çareler bulmalıyız. Türk ocakları, 

şehir belediyesinin açacc.ğı ku
lüpler birer ilk tetbir olarak dü-
şünülebilir. Bu dert hergün biraz 
daha derinleşen açık bir yaradır. 
Kemiklerimize kadar işlemeden 
onu yenmiye çalışmalıyız. 

5e(l'Jaft 

Darülbedayi Temsiller; 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDiYESi 

;~2;:;. ~~~t~ ~~ 
Komed 3 perde 

Yazan Henngün 

Adapte eden 

İ. Galip B. 

ili 1 

il 111111 

Bu akşam üniformalı zabitana biltt· 
Jerde tenzil~t ... ·ardır 

Altı )aşına kadar olan çocuklar 
tiyatroya kabui olunmaz 

Kişc htrgim saat l 3dcn itibaren açıktır 

· Ne yazıyorlar? . . . . : 't < 

•, ~ · ~,. .. .. . ·-
:.. G'lili:~ Güzel :- . . . ~ ~ 

•• ,*! .. •• • • ' •t:-~. a.: . •. ~ ' 

Bir Alman gezetesine nöre 
ngilız ve F,.ansızlar Eleyhi· 

mıze b:rıe,.:ıi,ter 
"İtalyanca I\oryera della Sera gaze ·ı at ve İUL. •• 

tesinin Berlin muhabiri 31 kanunuenel l 3 t 'hl' M'll' t' d'' d" .. 
YAZAN : ()mer Rıza - t16" 

tarihile gazetesine şu mektubu gönder- f arı ı .. dı_ ı~e ın .. 
1 

or uncu 
miştir: saf ~s~~ı gor

1 
unuz m

1 
u 

Harp fikri mağlup olmuştu 
AJi de kabul etti ve devam etti: hareketi takip ederek Hazreti~ Ilerliner llursen Çaytung gazetesin- b d eg~n I tat 1

1 k ya~~tarbının yVanı 
de (Türkiye aleyhine lngiliz . Fransız bşın a a 1 

çt 
1 1 ~~ e

1
. assıskı l e; 

tecavüzi ittifakı) serle,· hası altında ~a erdmaynın . « tutzl,. ıdsım tı mla a edsı 
- O halde kimi seı;eceğiz?... medi, peygamber tanımak iste ; 

Meselenin n_ıüza~cı:~sine başlanıldı. rini, Ha.zre!i ~~~~ammcdi.n. onl~ 
Harp muhalıflcrı duşündüler. 1'aşın fından ılerı surulcn teklıfı ı.-a_-_..ıl d"kk 

1
. • • :. var ı. anı, a ısı a uz usu a 

yanı ı · at nr bent ıntışar etmiştir. · d b' f ' 
dılar. Bunların hepsi Iraklı idiler. Ya- ğini. kendisinin de ayni hattı JıPr 
ni Kfıfe ve Basradan gelenlerdi. Onla- takip edeceğini söyledi. tısı'. 
rın dimağında yer eden bir adam, Ebu Bu söz Muaviycnin murahB;,i 
Muscl'eşari idi. Basralılnr da, Klıfeli- dırmrştı. Amr bu tarizi; haZ 

!\f k • t . .. 
1 

yerın e ır sayı a .. 
ez ur gaze enın muta easına göre, X 1 ~ 

Türkiye \'e Türkiyede tatbik edilmekte ~ ~ 
olan yeni idnrei hükumet sistemi aley ~i~ette 

hine Fransızlar ,.e lngilizler arasında QJ d J 
mühim bir müşareketi efkıir husule gel ur şey, eği ler de onu yakından tanıyorlardı. O- adam değildi: -

nun onlara gece gündüz vukuhula,p na - Demek ki bizi, mümin ° miştir. 

Bunun için, bundan sonra İngiliz 
· Fransız siyasetinin tamamen yeni Tür 
kiye aleyhine o)acağınr tahmin lazım
dır. Son Kürt isyanı bu siyasetin teba
rüzüne birinci mi~aldir. Ayni zamanda 
Türk ticareti hariciyesinin de bu siya
sete göre darbelerle karşılanacağı n 
müteaddit suikastıere maruz kalacağı 

tabiidir. Yeni idare lngiltere kadar 
Fransanın noktai nazarınca da tehlike 
li addolunmatkadır. 

Bilhassa son zamanda Türkiye ida
resinin bir taraftan Rusya, diğer taraf 
tan ltal:ra siyaset dairesine girmesi 
ve bu iki mühim siyasi teşekkül ara~ın
da bir hattı vasıl haline gelmesi şayanı 
dikkat bir tehlike addolunmaktadır. 
Bu mesele ayni zamanda Bahri efitte
ki 1',ransız · İtalyan rekabeti ile alaka
dardır. 

Diğer cihetten de Rus - İngiliz siyasi 
müsaraasile Ankarada aktolunan Tür
kiye • Yunan itilafr, l\lilanoda aktolu
nan Grandi - Lih·inof ve Tevfik Rfü~tü 
konferansı, bundan sonra da Tevfik 
Rüştü Beyin hemen akabinde Sofyayı 
ziyareti dikkate şayan görülmüştür. 

İngiltere, Avrupanın cenubu şarkisin 
de böyle bir siya:-;i teşekkülün ilerleme
sine müsaade edemez. 

Pransanın da hayati mcburiyeti bu
nu fımirdir. nunun için Fransa lngilte 
renin meşhur (şark siyasetine) iltihak 
mecbur kalmıştır. 

"ln~iJjerenin ıµrk siyaseti; jşine gel
miyen hükumetleri dahili iğtişaşlarla 

peıi:.an etmek demektir. Eğer imkan 
bulursa, 1'ürkiye de, Efganistanda A
manullah aleyhine yapılan hareketin 
ayni tatbik edilecektir. Buna da en sa
rih delil, son kürt isyanının sureti zu
hur ,.e idaresidir . ., 

Bir kadın Uehılıye vek61etini 
ve lıtanbul vıh\yetini iğfal etti 

lstanköylü mülteci bir kadın 
Dahiliye vekaletini ve vilayeti 
aldatmak istemiştir. 

Mülteci bundan bir müddet 
evvel yatacak yeri olmadığından, 
sefaletinden bahsederek iskan 
için ev istemiş mütemadi müra
caalarına karşı adi iskan suretile 
Şitlide bir eve yerleştirilmiştir. 

Biliberer ev Emlak müdürlü
ğünce Nazmiye isminde diğer 
bir kadına teffiz edilmiş fakat 
bütün gayretlere rağmen mülteci 
çıkarılamamıftır. 

Nazmiye H. aylarca bunun için 
uğraşmış, erkek kıyafetine gire
rek kadını takip etmiş, mülteci
nin gayet zengin, hatta şehri
mizde bir kaç emlaka sahip ol
duğunu anlamıştır. Nazmiye H. ın 
şikayeti üzerine vilayet dün ta
kibata başlamıştır. 

Kaymakamlera ev 
Kaymakamlara birer ev tahsisi 

için vilayet 931 bütçesine tahsi
sat koymuştur. Ayrıca nahiye 
dairelerinin bulunduğu binaların 
pek harap V'! pahalı olduğu gö
rüldüğünden yeni binalar inşası 
kadul edilmiştir. 

Şehrimiz~e ü9 Fransız 
mı.iıtetrıki 

Fransız müıteşe:-iklerinden M. 
Dolarey, Andel, Menadel şehri
mize gelmişlerdir. 
Aıyada üç sene sürecek bir 

tetkik seyahatine çıkmış olan 
müsteşrikler bugünkü Toros eks
presile Beğdada hareket ede
cektir. 

sihati, fitneye, karışmamaları ve dahi- muz halde müşriklerle mukaY~ 
li harbe girişmemişlerdi. Halbuld Eş'a yorsun uz. Reva mr hu! .• 
ri, bu nasihatler yüzünden harekete uğ Ali daha sert bir cevap ,·erdi• 
ramış, ve onun sözleri <linlenmemişti. - Amr, sen ne 1.aman fasikteri' 
Şimdi Basralılar ,.e Kufeliler onunltu ve müminlerin düşmam değil~ 
nasihatlerini hatırlıyarak onun en doğ - Ali! Ben bir daha seninle 
ru sözü söylediğini ve en iyi hattı harc1 marn ve seninle bir arada bulll~ 
keti tavsiye ettiğini anlamışlardı. Şirn-! - Hc;ı de, Meclisimin senin . 
di, hepsi de "Eş'ariyi dinleseydik, lıu,damlaı·dan temizlenmesini iste~ 
kadar kan döl•ülmez. bu ltadar zarar Bu gibi sözlerin, mühim ve cı!J 
görmezdik. Çocuklarımız öksüz kanları iş basrrmak için toplanan bir ~ 
mız dul kalmazdı. l~lerimiz berbat ol· te mübadele edilmesi, iki taraf~~-" 
mazdı,. <liyorlardı. Mademki şimdi bir rine karşı hissettird husumeti gOS .... 
hakem seçmek icap ecliyordu. Eş'aıiye ğe yardım ediyor. 
rey ver rek onu hoşnut etme\ ço~: do,: Ali, rsı eri bir zafer kazanına!' 
ru c' .• ·clu. Çünkü onun f"İ) a"cti mn~r.f· re iken ona varnrnamal\tan nıüte 
fer olmuştu. Onu intihs.p etme!t, on~u bir sıl.mtı ic,:inde idi. Hah.emin Jl~ 
siyasetbi tebcil etmek olurdu. Esasc.ı. r;lr vcıeceği m .. çhuld~. Bllna r }.I 
Eş'ari I endi prens'pi üzeı inde sel:: •t c M.>ıi hnnn.tt tatil cciil.n:J~i. 

etmiş \'e hiçbir tarafa iltihak etmemiş· !er n:~ mda harp ruhu. lıaı p gııl 
ti. n..: .-.bar. ~le k~ncfü:_ so~. ~er~~~ bi~:ı: ~a::mi:!':ti!. Ilu~~ar~. ):~id:?.~ .~arb;_, 
raf, su.ı. _.,er H! h:ıkcrn.ıl. v .. ~.fc m .et1:1~. çl: mı!jkuldu. Butun b -
ifaya ehliyetli bir adamdı. jtnl dir c:.l"n A'i, lmı ·ı farnfın orU 

Iraklılar kimin hakem olan.!. ~-.~j. nındun d:ı tcc ·it ctmı<>f, i tedi1İ~ 
leceğini konuşurken derh:ıl (Eş"ari) ) i riincc lıidcetini zap!edemcrnioıti. 
teklif ettiler. Amr. te<-ebbi~ ü :-!.nmete urratıtı 

Ali, bundan memnun olmamı ;tı: jc'n cl'ndcn ~deni y:ıı:nuş ve r.eil 
- Bana bakınız! Siz b;!ni dinli~ e muahede a t~lunmı..ştu. 

mcdiniz, bari şimdi dinle) iniz. Beni Muahcdcyc göre hal.emler, J'll~ 
(Eş'ari) nin intihabına tarnftnr eleği- dcs l;it:ıhın ahl,fimı d ir inde it~ 
lim. Eş'ariye itimat edemem. Kenclisi edcl'e!der nrndıklarını ldtata 
benimle beraber değildi. Hil[ıkis herke.I mnzla rs.; sünnete miiracaat eyli, el 
si benden uzaklaştırmağa <:alışmıştı. ler ve hi.iküm vereceklerdi. 
Ren lbni Abbası teklif ediyorum. Bu casslar kanul olunduktan ~ 

Muhalifler: Cs'ari ile Amr nasıl işe başhy:ıc 
- Olmaz. dediler. lbni Abbas "enin rJm l ararln;trdıhır. Onun-:1çin ~ 

amcazadendir. lldniz arasında fork ilci taraftan Yerilecek hükme itit;r, 
yok. ceklerine, sonra verilecek hükiin1~~ 

- O halde Eşteri intihap cdl'lim. layı hal\emlre yahut onların nı t 
Muhalifler buna şidetlc itiraz ctti-lltakkındn bir gün takibatta bul~' 

ler: 1 yacağına dair söz alıp sonra i~1 

- Bütün bu kryamet onun yüzün· raf ordularmın ela ,·erilecek hü!•lll~ 
den kopuyor. re harc:J,et edec~hlerini temin e 

Muazzam bir sinema 
harikası 

Uzak bir çölün 
manzumesı 

Sarfedilmiş milyonlar 

Namusun 
Namusun 
Namusun 

- O halde Eş'ari üzerinde ısrar mı t:lzımdı. , 
icin ediyorsunuz? Hakemler, bütün bunları k::ırJ• 

, - Evet. tırdıktan sonra iki taraftan isted~ 
İcİn - İstediğinizi yapınız. teminatı almıslar. sonra r..ama J 

, Muhalifler. bu sözü aldıktan sonm ve Kiife ile Şam ara ındn hir JTle J 
ı·cı·n hemen (E~'rai) ye haber gönderdiler. toplanmağa ı,arar vermişlerdi. JJ / 

, Kendisi busrrada münzeviyane yaşıyor ler i~tedikleri takdircle içtima z3 
Ve E L 1 VE B R O OK' un muzafferane ibdaı • du. Muhalifler. hemen ona müracaat nı tehir edebilirlerdi. 1 . N A M U S U N j Ç İ N · ederek kendi~inin hakem intihap olun Ye il alm· imza edilmiş ve he~.~., 

c~~~~'?--- Fi midir ~a;ı;L;Dr.,-n;;:st~ duğunu tebliğ etmişler, o da hemen ka lup bitmişti. E ;ari ile Amr bUtıııtjcı' 
~~~~&&~ ~~;ı:21~~ rargaha gelmişti. ri n~üzak~rc.lcıi muvnffakıy~tl~· "ti 
~ ıınıııuı1,.ıııı111111ıııımnıınıııuıımııı1111ıuııın~ Karşı tarafta zerre kadar ihtilfLf ctmı~ler, ıçtımalanm altı ycdı a .• 

' J ouütHun NdünyaMdaAencz'y.adce oalkıRş.aMnanAtcncorK ' yoktu. Hiçbir münakaşa nıkubulmndnn etmelklbe hl aıp 'e chlarpkers~hurnoulung!;;" 
"' li As oğlu Amr hakemliğe intinhp olun- zc:a u ı_ı.ıasını~ . eı: -. m ~ . J'llıtl' 

1 
Me\'simin en muhteşem muzikah eseri olan 1 muştu. Amr, o devrin en büyük siyasi cuguna donmesını, ışılc gucıle 

• \ lerinden olarak tanınmış ve Mısırın olmasını temin etmislerdi. 1, 
Kalbimin ŞdırklSI f fatihi olmakla iştihar etmiş hir adam Muahede 37 senesinin safe~ 'n 

Filminde kıyas kabul etmez 14 şarkı teganni etmek için Amerikada 1 dr. on üçiine müc:ndif çara~rnba gilı' 
11 iki taraf hakemleri intihap ettikten zılmr._ ve _im1.a .edilmiş~i. .. .,.,1 

fi 1,000,000 dolar almıştır i sonra Amr Alinin karargf1hına gele· Demek Sıffın harbı 13 gun 
tıınruı11ıııııımmııııııun•ıuııın1ıııııımıııııııwıııııı~nııııııııftlll!B11111Ullll''lllıılllllfllhııtııtııuımııınımıo111Mııuı 11ııııınnııu1111ıımıııuıın1ıınınuıun ... llllıii1 

rek hakem muahedesini yazmak istedi. clevma etmişti. J 

L YON BEYNELMiLEL SERGiSi 
2 116 15 Mart 1931 

TECHIZATI SINAIYE : 
Maklnelel', alllu edevat, ın,aat, tHhlnal, 
elelctl'lk tı,hlr adanlerln adedi . 1200 
MODA ve MELBUSAT SANAYii: 
Ku111atlar, hazır elblHler, tuhafiye, lıOrlclu 
te,hlr ederılerln ıdedl 800 
TEFRIŞA T ve ASARI NEFiSE : . 
Çlıılclllk, poraelın imali, ıOccaclye, mGc•v· 
ha,.at te9hlr edenlerin adedi 1600 
FANTAZI EŞYA : 
Yazıhane ıevazımatı, ıtriyat, sahtiyan mı· 
mulltı t•tlılr edenlerin adedi 700 
MEVADDI GIOAIYE, ŞARAP"' LIKÔRLER 
ltfhlr edenlerin mıkdarl • 600 
OTOMOBiL ve BiSiKLETLER : • 
lefhlr edınlerln ıd edl 300 

ZiRAAT MAKiNESi HAFTASI : 
(10 111 16 Mırt 1931) 

tıthlr edenlerin adedi •00 
Seyahatte ve orıdı ikamet e1n111nda tea· 
lılllt. Mıllırını tıthlr edenlerin buloiu 
12 Franktır. (Şubat ptldaeında lntlter eder) 

Tefalllt için aergl ldarftlrıe mOracaat. 
FOIRE DE L YON • 

Rue Meneetrler. kYON, France 

~eeeeeseee~ee~ l\luahedenin ilk satırları yazılırken Scbe oğlu ile arkadaşlarr bu ııı ; 
Q) AL J OL SON mühim bir münakaşa vukubuldu. denin aktinden dolayı son dere~~ 

~
Q) Elyevm kendisini Muahedeyi yazanlar, Ali) nin hali yus oldular. Hu muahede l\lua-rı jiıl 

1 f e olduğu un tesbit etmek istediler. Amr rnuavffaki) ete do~ru attığı en ııl 
MAJ K sinemasında (Q hunu J,abul etmedi: adımdı. lı 

Deli Şarkıcı CO . -:-- Al~. si~in cmirinizdir. Bizim e~i • Çünkü l~u ~a;·ede .<Ali) nin to~ 
F'I · d 'd' t d © rımız degıldır. Onun unvanını hazfedı- gı kuvvet ınhılale ugtuyordu. ~ t 

1 ~ın e gı ıp emaşa e e~- (O niz. ye, kendi memleketinde kaldığı i f 
len ~emnun, gaşy ve t~shır (O Dedi. nin başında bulunduğu halde <~.1 ~ 
ve goz yaşlara ırark edıyor. @ Ali, Hudeyhiye müsalehnsını hatır feye dönmek mecburiyetinde id•· f. 

IS~~~·SQSSSseeS~ lndı ve o zaman Kurey:in ayni hattı ya eli bos dönüyordu. Yalnız eli 
·---··-..................... - ........ 

111 değil, dağınık, meftur, bir hald' 
lcr. Halk: 

- Ne yaptınız? .,/ 
Diyccik olurlarsa ne cevap 

cekti.. . ,1 
- Hakeme müracaate karar f 

Y :ı?.:ın: S:ılih Murat Halk huna karşı: ıİ. 
ARZIN AGIRLIGI NE KADARDIR? - Hakeme müracaat edecek o ı 

Takriben 5,88.';,516,000,000,000,000,000 tan sonra neye peşinden müracıt'~ 
tondur. Bu cesameti tasan•ur edebil- mediniz. Neye clöğiiştüniiz? NeY~ 

Emlak ve mücevherat Üzerine mek için bir müşabehet yapalım. 1\a- döktünüz? diyecek olursa ne ce~ l 
PARA verilir. Her semtte emlak ranlık odanın penceresinden sızan gü· ı·ilecekti. ,, 

Yardım sandığı 

alınır ve satılır. Taksitle eski 
ve yeni iaşaat yapılır. 

Bahçekapı Selamet Han No.5 

Telefon lstanb_ul ı 4262 

neş huzmesindeki tozun cesametini bir Bu 'aziyctte olan halk tekrB'' 
tasan'Ur ediniz. Uunu 60000 tonluk bir tahrik edilebilirdi. ~ ~ 
gemiye kıyas ediniz. l~te bunlar arasın Buna mukabil 1\luaviye çol< .l 
daki nispet bu gemi ile arz arµ s1•ulaki rnziyette idi. Onu yerinden sök111~ 'jl 
nispetin hemen a) nidir. !gelen bir lrnv' eti, geri çe' irıni~tı. 



Bu jurnalcılar kim? 
D ··ıfü· · aru nuna değıl, oraya nasılsa girmiı 

bazı şahıslara hıtap ediyoruz! 

Bekçilik yapan sabık milyoner 

Bütün parasını yedikten sonra 
çalışmağa başlamıştı Ne dedik, onlar ne dediler? 

Bazi müderris efe d·ı k .. J • 
dilre. Sö 1 d... . n 1 ~r up ere bın- larına çd,an menşeleri meçhul adam-

1'ir kaç serseri bir Qecc birlik olup nirlendird~ e ~gı~ı~ hakikat onlan si- lardan ilmice çok kuvvetli, çok malU.· 
iı 

1 1 
u sın1r bozukluğu ile a- mathdır. 

zanna ge eni savuruyorlar. Ben on 
lana b utel~şl.ı, hiddetli, şiddetli, kin- • • • 
li ~etteı:ını tabii buluyorum, dün- Müderris Macit B. söylüyor: 

kdzma ile kafasını parçaladılar 
yanı nneresınde hakikat derhal tasdik - Bir zamanlar bir bacak müsaba. 
edilir? Kendilrienden başkalannın kası yapılmış bir profesör muavininin 
mevcut olmadıiını zannedenler hayal- hanımı da kocasımn haberi yokken mü 
!erini ~~eyf!n! kaçırmamak için sıkı, sabakaya gimriş. K~nmış ka~~ın-
ıkı aozlerını kapıyorlar. Ve teker, ca b uhanımın profesor muavınınin 

teker baiınyorlar kansı olduğu meydan açıkmış. iş 
. - ~ nden başkası yok... Ortalıkta meyd~na çıkınca da derhal meclisi mü 

kıınseyı görmiyoru derrisın toplanmış ve profesör muavi-
Giderini ka 

1 
a ..._ . nini azletmiş? 

insan ö p Y rak, karşılannda hıç Macit Beyefendi çok g·· .. k 
g rnıemek lstiyenlrein birbirle- urmuş, ço o-

rinl yederek YtirtiyU 
1 

. . kumuş hayatı olduğu gibi anlamaış bir 
odtrusu enfes b. ı,erını seyretmek üstattlr. Yuvarlak olduğunu bildikle-

ır şey··- r· de ·· h t Göz) · k m şup e e mediğimiz şu dünyada 
nu erı apalı adamlar, dariilfü- altın kaçakçılannı kumarhane ida 
şi ~lsanarak, kahvelere girdiler ... Ve heyetlerinde çahşa~lan kürsül · ~e 
Y 

mi orakdan türlü türlü sesle rçıkan- banndıran darülf ünunlann d erın e 
or ar, imi hAla a mev-

D .. • cut olduğunu hatırlarlar. Maamafih 

0
-; arulfUnuna tecavüz ediliyor. Di- Macit Beyefendi Fransadan bahsedi-

y, • yorlar. 
Kendini hAla darülfünun sanıyor. 

Halba)d mevzubah olan darülfünun de * * • 
fil, kendilerini darülfünun sanan za- F.elsefe şubesinde maskeli bir mtl-
vallılardır. Kimi sesleniyor: d~rrıs peyda oldu. İsmini söylemiyor. 

- Bu beni mkanaatim... Kanaati- Ilır gazetenin muhbiri sadıklığmı yapı 
me niye hücum ediyorsun... Yor. Bu meçhul adam bu jurnalcı Ef. 

A efnedl kfmse senin kanaatine ka- darülfünun namma söylüyor. Bu ada 
nımaz. Sen nesla ki, kanaatin ne ola- mın sözlerini okuduktan sonra darül
eak? Evvel& bir şahsiyet sahibi 1 fünun namına ben utandım. Ne man- Milyoner helcçtntn iki sene evvelki ve 
Biraz oku.. Ben darülfünun ho~ı:;; tık, n efikir, ne görüş, ne anlayış! öldürüldüğü zamandaki hali 
bir mesele ileri sürüldüğü zaman d . Bu sözleri değil lise orta mektep ta- Geçen gUn Partıte Versay 
rllfiinun hocası gibi ceva pverir. Ev:t l~besi bile söylemez. Bizim mahalle- kapısında bir insan mahalle 
veya hayırdır. Esbabı mucibe bekl nın sakası ondan daJ,ıa dirayetlidir. bekçisini 6ldtirmOştnr. Bekçinin 
dedim. Sizin usulsiizlüğiinUzd b h er ı:»arülfür.unun asıl teessür duyma- ölümünden ziyade mazisi gaze
tim. işi gürültüye getirmek =tiy:r:~ sı lazım gele n~ihet benim bazı şahıs- leleri işgal etmektedir. 
nuz. Ulema ç8mezt, J la.ra karşı aldıgı mvaziyet değil, yü-

Be zün k Cinayet gayet baıit bir suret-
- n diyor adımı kendim koyma- t .e ~~~ _ e takı~ beni ve bizim gaze-

dım... eyı hul.umete Jurnal etmiye teşebbüs te yapdmıştır. Bekçi bir klSşede 

maceralar geçirdiğini anlamııtır. 
Moy bundan S sene evvel Bri
tanyada Sen Malo ıehrinin en 
zengin amatörlerindenmiı. Fazla 
hoppa mizaçlı olduğundan zama
nını sefahetle geçirir, parasını 
bol bol barcarmı1- Nihayet gll
nün birinde artık Sen Malo' da 
çalıpmıyacağına kanaat getire
rek kalan sen·etini toplamıı ve 
Pariae gelmiş. Pariste de bir 
mOddet para yedikten sonra or
tadan kaybolmuş. Kendisi mu
harebede gaz çarpanlardan ol
duğu için mühim bir tekalidiye 
alması icap ederken bu parayı da 
kabul etm~mif. Bundan sonra 
Moy'un bir sene mOddetle ne 
olduğu bilinmiyor. Nihayet inıaat 
mahallerinde bekçilik eden bir a
dam olarak meydana çıkıyor. 

Serserilere kartı yüzil tutmıyan, 
onlann inıaat yerlerine girmesi
ne mDsaade eden bir bekçi... bu 
sebepten birkaç yerden çıkanl
mıı; katlolunduğu yere ise he
nllz o akıam girmiş imiı. Moy'un 
hayatında bundan baıka birçok 
esrarb. noktalar daha mevcut ol
duğu kanaati beslenmektedir. 

Heygidi mede
niyet hey! 

- Sen kedine (Mcfisto) süsü .. eden budalanın acaiypliğidir. uyurken içeri giren bir iki ser-
yorsun. verı Za,·alh Ziya Gökalp kürsüJerind seri bu!dukları bir kazma ile bi- Bir zer.ciyi yak er ek lin9 ettiler 

1 ders verdiğ" f k""lt · e ça · k f t M "il 12 (AA) 2000 - Lise talebesinin lıildi ini R .. 
1

.. d . ın a u enın hocaları ara- renın a asını parça parça e - arvı e, • -
~oraun. c Ol u- ı;;m a. lıelk ı <'ahili er bu hına bilir daha mi,ler, üzeriqde ne buldularsa erkek ve kadından mftrekkep 

- Sokratın . . . .. . gençt•~leJ" okurlar .. öğreıd.rler.. Jıi~t almışlardır. Cinayeti ertesi gllnil bir grup, h.ir .1«1C~i JUıç t;tm\t· 
nerede nbUiyor::::ncayı ı)ı bıldıoın · (muhbıri sadık) vaziyetinde jurnal ve işe başlamak İçin inşaat mahalli- lerdir. Zenciyi bir mektebin da-

Sen isteriksin . - ~e~leri müderrisler arasınc{a görmek ne gelen bir genr ıııçi keıfet- mına bag· hyarak mektebe atef 
. - ogruus çok acıdır. ~ Y 

ab.; BurJuv~lara ilim satıyorsun. Bu Şekip B. sizi de ta?.fye ederi s· mittir. vermiılerdir. Zencinin, 19 yaıın-
aabuk )aflara kısaca cevap. yasi kanaathrrmız birbirine mır;; ı·~ Maktul bekçinin adı Jan At- da bir mürebbiyenin bekiretini 

"'ne.,- Adını kim koyars!l koysun bnnr de olsa mcslcktaşlannız arasınd: :.~ leksi iv.oy dır. Zabıta cinayetten izale ettikten sonra mumailey-
• le acaip bir rnahlülcun ve t t oy sonra Moy'un mazisi hakkında hayı 6ldiirmüt olduğu s6ylen-
- Be 1 u masın- k nnrı .. _ n ne c ~' ne melek tayfasmdr dan doalyı s:zi taziyeye mutaç görü- tet ikata giritmiş ve inanılmaz mektedir. 
' uı:nlademım. 1 yorum. .......... "· · .... "-""""-- ıının_,u -----------

- Sok t Laf t yen adama her zaman göstermiye ama dilerde nne cevap aldık. Maamafih on-
.. ra ın yunancayı iyi bildiğini raatJnnnr '''\?Çelim nu h 1 d · · · 

löyJmeekten maksadım efe d. . . 'adam benim 
1
• • d.' k" · meç u eyım, (Muhbiri sadık) ismını söyle· lar işi gürültüye getirseler de ben su-

tUrk n ımızın ı:ın ıyor ı: . . . . . . 
k~emndeld yavanlıfı anlatmaktır - Sadri Et 1 ıı· sın ve benim dedıklenmı tekzıp etsın. allerimde ısrar ediyorum 

Sokı-attu babsed . . cm e m ıyet mrkteple· V b . raak .. . • 
ok . en IBtırlann altını ı ınde hoca idi. Dcvams·zlık ' 'e ehJ" t e ana bi rihtar va st gostersın. 1 - Darülfünun hocası ilimleşmiş 
umamışa değil, unutmuşa benziyor- sizlik J üzünden fütar 1 'Ye Benim için if böyle fakat adını sa.k-

aunaz. icap ederse yazılarınızdan 88 tur a makla mcJuf. lıya d b k d ... · d illfU bir şahsiyettir. Bu karakterini her yer 
Ylfa lllyıfa misaller gösteririz. ., ~ • n a am ana ~n ısının_ ar · de muhafaza eder. 

_ Merhaba h . ,,vvela şunu söylicn im ki h~n ha- nuna nasıl kaynldtııım, benı manJattı· 
leldm, J k. ekdımd.~aş~- A)ol mse yatımda hiç bir ekalliyet mektebind l ğım gibi anlatabilir mi? 2 - Demokrasi devrinde Amoral 

mes e ım e ıginız şev hekim- hocalık etm d" e • 1A d 
ilk ınlydi" Allah afi t ·. h e lm, 920 senesindenberi KimbiJir kaç sene ittihat ve terakki ve fmmoralı tayin etmek nzım ır. 
le~-ı_. '. ye 'ersın mes ocalık ediyorum M h . . 

..... ..,. 1rUle güle kulanın • orta mekte 1 d • u telıf lıselerde merkez umuminin eşiklerini aşındır- Sadri Etem 
Be ' P er e ve mu T Be - . n burjuvalara ilim satmam lerinde_ a ım mektep. mış yahut Ali Kmealin ne kadar yar 

d 8

1 
hıç olmazsa bilmediğimi bilenler- Geçen sene ar b' dakçılığını etmiştir. Kendisini darül· NOT: Ben bu makaleyi yazarken 

en m. . . 1 ar mektebin milde . .. . . . 
Lise rısJerı tarafından müteadd•t r fünun hocalığına mastahak kılan ve- bir telefon çaldı açtım, dınledım bır 

•di;;ra talebesinin bildiğini istihfaf! fer arasından seçilmek s 
1 t~lamze.t. sikalar nelerdir? Hangi serbest inti· zat ağız dolu•u ana avrat küfür etti. 

unuz. Keşki efend" hazreti kt ure ı e hır h ride aklı başı d b. 1 • e m~ epte hocalığa intihap edildim M apta rey almıştır. bunları öğrenmek iki akşam evel yine ayni suretle agni 
dar bu işleri :O~ ırl 11~ talebesı ka- arıf Vekaletinde sici) numaram · 63~ istiyorum. ın telefon etml§ti. iamlni ıöylemigen 
-"-LM asa ar. Elbette bu· dur. lstiyen 8 • ·ıı· · ·-•ifa etalebesl ytık-k ili k 8 .. 1 .. d ıcı ımı tetkik edebilir • * • zatın da müderris olt!uiunu duydum. 

...., m ma am ıcı cuz anım da b • T frlk mat aadadır. isti- işte aziz okuyucu biz ne dedik efen Ne acaip dünya! S. E. 

5- VAKiT 14 Kanuosani 1931-

M11.çta ölüm 
Arka~etının vefatına sebep 

olan Fransız sporouau 
mehkum o'•o•k mı? 

F ransada heycaolı bir dava 
rllyet edilmektedir. Franaamn 
meşhur cenup Regbi tabma 
oyuncularından Tayandü soa 
rogbi mevsiminde oynarken ra• 
kip timdeki Pradye iıminde bl-

Yukanda Tayndü, qalada Pr ..... 
rini yaralamıı ve 6l&mlbae lebe
biyet vermişti. Mahkeme W 
hazırda Tayandü'nlin mlaimi,.et 
derecesini araşbrmaktadır. 

T ayandii gayet iri yapılı k 
vetli bir adamdır .. Mahkem 
zoruna çıkarıldığı zaman e·hoilıılıil~"'~ 
bakışı kuvvetine g6venen 
selerin bakışını andmyor. ldİa
sınca kendisi Pradyeye yahni 
çarpmıı ve Pradye yere düımeli 
üzerine bel kemiği in~erek 
vefat etmiştir. 

Halbuki Pradye'nin vallaMi 
ağhyarak verdiği ifadede d._ 
mektedir ki : 

- Oğlum iki glln can çeJdrı 
ti. MOtemadiyen inliyor: « &o,. 
numu büktli. Amudu fukarimUl 
kınldıjını hissettim, kurtulaany., 
cağımı anladım.» diyordu. 

Mlitebassıs dukktor Laned'• 
gelince Pradye'nin fethi me,W.. 
de ıiSrlllen berelerin sukut ile 
vukua gelebileceği kanaatindedir. 

Tayandll'nün kuvvetine gk~ 
nerek kendi arkadqlarmı U..• 
dırmak için çok ıiddetli bir ... 
rekette bnlunmuı olduğu mllllaka 
kaktır. Maamafih bu harekethda 
cinayet addedilip edilmemeli 
meselesi mlihim bir mllnakapJI 
mucip olacak mahiyettedir. Pra .. 
ye'nio Yalidesi tarafından ıllW
rilen avukatlar Berniftayn Y6 
Haori Tovı gıbi Franaız ~ 
<ıunun en mlthim iki aıuı oWlt;. 
ğuna göre dava hayli heyecu 
uyandıracak demektir. 



•• 

Muhakeme 
persembiye 

Opülmiyen Kadın 1 
4 Üst watı 1 inci ıayıhamızdaJ 

yapılmıştır. Şeyh Mehmet Zeki ile na 
lıncı Hasan da son defa olarak isticvap 
edilmişlerdir. Menemen faciasını al-

Bern sefirimiz bu 
meselede hükô· 
metin hüsnü ni· 

yetini bi dirdi 
DGntu k1Smın bül4sası 

l Leydi Alatur koca.;ına gitmek üzere 
bir arabaya binmiştir bir armandan geç· 
mektedlr. Arabanın karşısını yüzü 
maskeli bır ıuvari çıka. Ve arabayı 
durdurdu. Suvarl Lcdiye sizin ne güzel 
dudaklarınız •at dedi. Ledi incilrrini 
vermek lııedL Fakaı ıuvari bir türlü 
-.banın yanından aynlmıdıj 

-Ne ~kar, otmuamı da istediğimi 
almalıyım. 

- Fakat reddedenem bir teY ala
maamıs. 

- itte ediyorum. 
Diyerek eldivenite atlmm yüıüne 

nrda. Atlı gUlerek: 

•- Oh ne güzel, ıeYimli şey
ler onlar... Nede güzel duruyor• 
IUDUZ. Bir daha, bir daha! kadın 
bu ceYaptan hiddetlendi: 

- Siz bayıiyetıiz bir adam
•ız. Siıe hakaret ediyorum. Ben, 
hay•iyetsiz bir adamla konuşa
mam... Derhal buradan defolup 
gidiniz. Efer lizde biraz baysi-
7et denen ıey oluydı. •• 

.. _ Hanımfeadi, ıiz ne güzel 
ıeyler IÖyliyorsunuz. Ne t&th, 
:ne ahenktar ~zleriniz var. Sizin 
O. bembeyaz difleriuiz, kıpkızıl 
chadaklannız bana hakaret etmi
yor.Siz bu ılSzleri içinizden söy
lemiyonunuı .• 

- Budala herif... Budala .•. Sana 
~diyorum. 

Maskeli adam 1'adına biraz 
daha yaklaıtı. 

Kadın kendini ıeriye çekme
fe çalıfırken: 

"- Ledi, dedi, siz g.it dime-
")orsunuz. Emin olunuz gözleri
taizin neler ıöylediğini ıiz anla
yamauınız. Kelimerer sizinle 
alay ediyorlar içinizden geleni 
ll7lemiyorsunuz. 

.,_ Alçak herif, içimden ge
leni llyliyorum. 

.. _ Vallahi hayır.. BillAhi de 
hayır •• 

"- Beni kovmak istemiyor
mnaz. 

••- Sizden nefret ediyorum. 
.. _ Kelimeleriniz çok kapalı 

amı, siz fena ı6ylemiyorsımz. 
Sizin arzulannızı ben keşfedi
lorum •• 

••- Deli.. 

- Peki ben deliyim ama, siz 
&ana kendinizi U)duracaksmız. 

- Seni ben 6yle iyi biliyo-
rum ki! 

- Haltetmişsin seni 
- G8rün0nüz. 
•-Senin canın raliba ölilm 

fltiyor. 
11

- Nasıl isterseniz size ta
bancamı vereyim. Hançerimi ve
reyim... Al beni istediğin gibi 
lree, mahvet,. Fakat sen beni 
.-ınremezsin? 
Ldın tabancayı eline alır, ve 

psmağa tetiğe dokunur. 
Fakat biranda zihnini birıey 

arar: 
•- Bu adam fena ama, he

llllz tecaYiiz etmedi tecavOz 
edene kendisini lildürOrfim. 

Maamafib tabancayı elinde sıkı, 
lakı tuttu... Suvari sordu: 

•- Hani neye iSldürmediniz. 
ateıinizi bekliyorum. 

•-Asil bir adan pis bir köy
.an0n kanına el aürmez. 

c-Hayar, .•• beni ö dürmek isti
,onanız size söyliyeyim ki benim 
bnım klSylO kanı değildir. Hiç 
•armın derili kanı kanıma 
kanımamıthr. Halic !,eyaz!. 

Haliı bir beyaz beiyle ıuna
ecler mi 

- Sırnaşıklık değil Leydi... lnşlıımakla maznun otuz kişi hakkın· 
bir ihtiyaç ben ıizin o güzel du· da yarın bir kadar verilmsi m• htemel 
daklarımzdan öpmek istiyorum, dir. 
nasıl olsa ıiz bana dudaklannızı TEVK1FATIN YAKO~U 

Gazetemizin teklif et· 
miş olduğu hu inhisar 
hakkında afyon ta-

cirleri ne diyor ? 
vereceksiniz? Jzmir, 12 - irtica hareketile alaka· M J k d f 

N
. · ? dar görülerek tevkif edilenlerin adedi em e etimiz e a yon imali 

- ıçın ve mürekkebat istihsali hususi • (214) olmuştur. Bunlardan kadın olan 
-GlSr~fin0%: mO bammefendı, ar- lar on altıdır. Aynca 25 kiti de neza. eşhas elinde bulunuyor. Geçen-
hk niçinler beıladı. Siz beni ıe- ret altında bulunuyor. lerde bu vaziyeti tetkik etmiş 
viyorsunuz. YENİ TEYKIFAT ve Avrupa, Amerika gazetele· 
Kadın cevap verdL lzmir, 12 - Bergamada yeniden iki rinde afyon ve uyuşturucu ze-
''- O nasıl şey.. ki§i tevkif edilmiştir. birler kaçakcıhğı münasebetile 

aleyhimizde yazılan yazılardan 
"- Basbayağı Hanınefendi, MENEMENDE TEESSÜR 

ı C. hAd' · · l\I da bahsederek afyon mürek-siz hiç sevmedınız mı? zmir, 12 - ınayet A ısesının e 
i · 1 kebatanın hükfimetçe inhisar al-,,_ Ben kocama bile dudak- nemenlileri çok müteessir ettiğ söy en 

mektedir. tına alınmasını tavsiye eyle-
larımdan öptOrmedim. Bu faciadaki günahı yerli Menemen miştik. 
"- Olabilir! Mutlaka kocanızı lilerin muhacirlere yUklett•t:ne mu- Bizim bu yazımızın intişarm-

sevecek detilıinizya! hacirlerin yerlilere yükselmek istedik- dan sonra, gazete sütunlarında 
"- O nasıl ıöz, alçak na- lerine dair muhtelif 'rivayetler vardır. bu uyuşturucu zehirler bahsi 

mussuz. Ben kocamı her şeyden Menemenlflerin oehirde dolaşma tahdi Ozerinde birkaç yazı ve havadis 
çok severim.. dinin hiç olmazsa aaat (10) da başla- daha çıktı. Bunlardan biri Mı

masını temenni ettikleri de söyleniyor. sırda çıkan bir gazetenin bu 
Suvari gülümsedi: ŞEYH ESADIN SAKALI? 
.. _ Hanımefendi dedi, bu • lzmir, 12 - Hendek kazas·nda lrtl· vesile ile yazmış olduğu rezilce 

bir karikaUiril menuu babsedi
akşam yalınız kendinizi 6ptür- ca ile allkadar olarak nezaret altına 
miyeceksiniz kocanıza da biyanet alınanlar mezkOr kaza tütün inhisan yor, bir diferi bu kaçakçılık 
edeceksiniz. müdürü Faik, muhasebecisi Ahmet, ihbarlarının kimler tarafından 
"- Ben namuslu bir kadınım. ambar memuru Mehmet, tahrir memu- yapıldığını bildiriyor . 

ru Arif beylerle odacılan Abdurrah- Bir iki gündenberi de aldığımız 
iffeti mücessemiml 1 man, kahveci Tevfik çavuş, mUhtircü telgraflar, Cenevredeki afyon 
"- Ben size namussuz dime- Hakkkr, hoca Murat, hoca Osman, ha· k f d · · · · on eransm a vazıyetımızın mu-

dim ki. Zaten sizin berşeyden fız Abdurrahman, llz Hasan usta, ve zakere ve bal\ikatin r üdafaa 
Yüksek olan vefa ve aık kabili- Emire kadın haklannda dötr gün de-

. · d t k"f olunduğunu bildiriyordu. Bu..rnn, yetinize güvenerek bunları söy- vam eden tahkikat netıcesın e ev ı a .. 
k ·ı k ha • k nulmu.. aıagv ıya dercettimmiz bir tel-li yorum. Siz kocanıza biyanet aran verı ere pısaneye o 'S e· 
lardır graf, hükfimetimizin afyon ve 

etseniz bile namussuz olmazsınız. • 
Bunların gizli Ayinler yaptıktan, mamulAhnı inhisar albna alaca-

Çünkü insan için söz, her ıe- §'Yh Esatla muhaberede bulunduktan ğını bildirmektedir. 
netten daha kuvuetli birşeydir. tesbit olunmut ve Mehmet beyden ma- .. Cenevre, 12 (A.A.)- lslitari 

"- Ne dediklerini anlamıyo- adasının evlerinde teYhin mektuplan afyon komisyonu uyuşturucu 
rum. ve her birinde ayn ayn manevi bir kıy maddeler imalinin tahdidi hak-

,._ Sen beni ıevmiye başla· met verilerek takdisen saklanmakkta k d k k l • 
olan şeyh Esadın sakalından kesilmiı ID a İ mu ave ename proıesi-

dımz mı anlamıyorum.. nı"n m"z k · b la t par~alar bulunmuştur. u a ereaıne aı mıı il'. 
••- lak gördüğüm bir adamı Odacı Abdurrahmanın evelce ~yh Komisyon, uyuşturucu maddele-

nasıl sevebilirim? Esadın ynaında hizmetçi olduğu da an rio bir listesinin tanzimine me-
"- Severseniz) Mademki be- laşılmıştır. mur tali bir komisyon teşkil et· 

nimle münakaşaya baıladınız siı Tahkikata mahalll müstantiği Rifat miştir. 
artık ne beni güldürebilirsiniz, beyle müdedi umumi ve ceza hakimi Tilrkiyenin Bern sefiri, mem-

beyter tarafından devam olunmakta- leketınin kendisine adiline bir 
ne de bu akıam beni yalnız bı- dır. imal hissesi aynldığı takdirde 
rakabilirsiniz Demin tabancanın BlR AY KAFl GELMİYECEK mukavelenameyi kabule amade 
tetiğine dokunduğunuz zaman tzmir, ı 3- Muhakemelerin pef§em olduğunu beyan etmit ve hllkü· 
beni gUldürseydiniz güldürebilir- beye başlıyacağı anlaşılıyor. Muhake- metinin bfisnO niyeti hakkında 
diniz .. Ama şimdi artık geçti... melerin bir ay zarfında ikmali imkAn· teminat olmak ü2ere bu gil>i 

Kadın: sız görülmektedir. Bunun için örfi ida maddelerin imalini inhisar albna 
« _ Sen dedi çok esrarengiz renin bir ay daha temdit edileceği tah- almağa karar vermit olduğunu 

min olunmaktadır. ilive eylemiıtir. » 
bir adamsın •·• Muhak .. meye avukkt kabul edilmi- B b "' u in İsar ıayiası Dzerine ıeh-

« Belki 1. Fakat ben ıizi öpe- yecektir. rimizde afyon işi erile alAkadar 
ceğim! ŞEY.H ESADIN ROLO' bazı zevat ile temaslarda bulun-

"- Hayır onun imkinı yok! lımir, 12 ·- Divanı haı-p t.'lhkikatı- duk. Bunlardan dahilde afyon 
«- Kocanızdan başka birisini nı.1 eu miihiru safh8.61 iknıal cdiluıiş l•u aht verişile meşgul olau müs

sevd ğinizi itiraf edeneniz sizi lunmaktadır • Bu safha, tahkikatın, tahsillerden bir zat, bu bapta 
yalmz bırakırım.. Amma netice- başta kutputAktap şeyh Esat bulun· benilz malümatı olmadıgıv odan 

mak iiezere memlekette kurulmak is-
.sini siz düıünün... tenilen bil" irtica febekeslnin mevcudi- bahsederek şu tözleri söylemittir: 

« - Ne gibi net' ce.. yetine müteallik olan kısmıdır. Mene- - MDıtahıillerin elini, kolunu 
« - Onu ben şimdi söyleye- mendeki caniyane ve hanharane irtica bağlamak doğru değildir. Her 

yim! hareketile meydana çıkanlmış olan bu halde alınacak tedbirler milstab-
"- Peki ben ıize küçüklil- irtical ::.ihniyetin başlıca naşirinin teYh ıilleri ihracattan menetmemelidir » 

ğüme ait bit itirafta bulunsam Esat olduğu tahakkuk ve teeyyüt et- Sehrimizde bir afyon mUrakkebat ı 
ml§tir. Divanı harp heyeti, hAdiseyl fabrikası olan ve azami ihracatta 

beni öpmekten cayarmısız? çok btiytik dikkat ve nüfuz ile tahkik bulunan bir diğer zat ta demiştir ki: 
«- Derhal.. ve tetkik etmişlerdir. Şeyh Ssadm, - Kanaatince bükfimet bu İf 
Kadının aklına ilk gençlik glln- her yerde halife ismini verdiği insan- yapmaz, yapmamalıdır ve yapa

leri geldi. Babamın bir abpabı tarta memleketin her yerinde bir irti- mıyacaktır.. Çünkü bükümet af· 
vardı. Onunda bir oğlu. onlar ca tebekesl örmeğe çalıştığı anlaşıl- yonu inhisar altına alırsa afyon 
bize biz onlara aylarca misafu mıştır. kaçakçılığa yapmıı, yani inhisar 
gelir giderdik. Çocukken onu FOÇA HADiSESi albndaki mahna satabilmek için 

İzmir, 13 - Foça hAdlsesinden on bizzat kaçakçılık etmiş olacakbr. 
sevdim... w maznun hakkında tevkif müzekkeresi MeselA ecnebi memleketlerden 
-Şimdi onu seviyor mumnuz?. kesilmittlr. Diğer maznunlar isticvap 

gelen bir mDıteriye mal aatmıı 
•-Seviyorum ••• Çünkil o öldü .. edilmektedir. Hizmet muharriri tev- ve harice afyon kaçırmıt olacak-

Onun buselerinden deha hararetli kff müzekkersel kesilenler meyanmda· b 

bir buse bulamadım. Kocama bile dl ır. BHui işletal lAdaksı goh'"rüakledfifünd~len ~ rBi'z bu m6talealan dercettik-
. • .. ayı zme n e mu me e ı ec .. 5 • 

kendımı öpdurUyorum. söylenmektedir. ten sonra kendi mütalearnızı da 
Suvari yllzündeki ıııaskeyi irtica hddlsesi ile allkadar oldukla dercederel( diyeceğiz ki: Esasen 

çıkardı. Kadın sarardı •. Şaşaladı: n tesbit edl1miş olan beş kişi daha Ma- h0k6metimiz kendisine adiline 
« - T om dedi.. Sen misin?.. nisadan Menemene getirilmiş ve divanı bir imal hissesi aynlacak olursa 

B harp tarafından isticvap edilmişlerdir. afyon mukavelenamesini imzaya 
« - en.. .,_..,..,"'"'"----··-·---.......... ,_ imade olduğunu konferansa bil-
T om atına atladı. « Ben de giderim... dirmiş ve bu buıusta hüsnll ni-
"- Ben, gidiyorum dedi ı&· Kadın arabadan indi. Tomun yetini göstermek için bu işi ip-

zümO tutuyorum. atının terkisine atladı. Karan- hisar altına da alacağına söyle-
Kadın ıeslendi: lıkta ormanın içinde kayboldu- miştir. 
"- Nereye... lar. Arabacı ı&ylendi: Şu halde ıerek afyon müs-

tahsillerin, ıerek ihracat tacirle-
.._ Sanfranf'iıkoyal Seni gör- "- Vay kendini aptürmiyen rinin alınacak tedbirlerden kuş-

mek için geldim. Yokohamada karı vay •.• Dudaklarını değil, ko- kulanmalarma lüzum yoktur. 
itim •ar- cumı Ye çocuklarmı bile bırakb. Afyon meaeleai üzerinde ki 

3 UNCO KOLORDU SATIN 
KOl\llSYONUNDAN 

Tirede bulunan kıtaatın 

931 gayesine kadar ihtiyacı 
mck kapalı zarf usulile 111 
dadır. ihalesi 24 kanunusani 
hine müs:ıdif cumartesi günU 
dörttcdir. Şartnamesi 3 an 
ordu Satın alma kom!syo 
Taliplerin yevmi mczkOrda 
teminatlarfle birlikte Tiredeıd 
atma komisyonuna mUracantle 

* • * 
Sıhhat iş'eri dairesi için ilci 

termometre ve Flııster ve bin 
adet ıtk litk \ e beş yüz kılo bl 
üç şartnaınnde olmak üzere ı+ 
çarşımb:ı günil sa:ıt 13,30. 14. 1 
J"ındı'.:lıd:ı heyetimizde pazarlıklı 
cakur. Taliplerin :):ırtnamesini 
timizde gö rmeleri ve ihale s • 
vel tcminatlarile heyetimizde bul 

• * * 
140 KALEMDE YAZILI MU 

MUKAYESE ÇELlKLEJd 
Müdalaai MUliye Vekdletl 

fabrikalar umum müdürlüğ' 
Yukarıda yazılı çelikler ka 

usulile 9 şubat 1931 tarihinde 
14 te ihalesi yapılacaktır. T 
şartnameyi almak için İstanbul 
hanede Askeri San'atlar mekte 
karada satın alma komisyonun• 
caat eylemeleri ve vakti mua 
evel zarflannı komisyona tevdi 
Jeri. 

••• 
140 KALEM MUHTELİF' EB 

MUKAYESE ÇELlKLERI 
Müdalaal MUliye Vekaleti 

fabrikalar umum müdürlüğ" 
Yukarıda yazılı çelikler ka 

usulile 2:>-.1-1931 tarihinde 
te ihalesi yapılacatkır. Taliple 
nameyi almak için lstanbulda 
nede askeri san'atlar mektebine. 
rada satın alma komisyonuna 91 

at eylemeleri ve vakti muayyend 
zarflann komisyona tevdi eyle 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köpril b 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi· Sirk 

\1ühürdar zade hanı altındı T eUst 

Menin 11111 
(KONYA) vapuru 16 

nunsani cuma 10 da Galata 
tımından Çanakkale, 

KDllilk, Bodrum, Rados,Fe 

ye, Finike, Antalya, AWye 
Mersine kalkacak ve d&a 
Taşucu, Anamura Kuıad 

da uğnyacaktır. 

l n~ZBH ilinci patlı 
(CÜMHURIYET) vapurU 

kinunsani Pertembe 

Galata nhhmından Ineb 

Samsun, Ünye Fatsa, 

:;iresun, Trabzon, Rize, Hop 

kalkacak ve danoşte P 
Rize, Of, Trabzon, Polat 

Giresun, Ordu, Fatsa, 

sun, lneboluya uğnyarak 

lecektir. 

VELİ ZADE vupurl 
KARADENiZ POSTASI 

iHısnt K·::u~':..~~ '1r11 ı 
günü akşamı Sirkeg nhaımndlll 

reketle Zonguldak, Inebotu. 
Samsun, Ünye, Gireson, Trabzall, 

Rize pazar ve Hopayı azimet ve • 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir 
Göreleye uğnyarak avdet ed 
Yük ve yolcu için Sirkeci 
salonu karşısında Altiye HaııJJdl 
rincl kıtlndakl acentalığı m 

Telefon: lst. 980. 

neıriyat ve hasıl olan zi 
hilkömeti bu bapta ciddi 
ler almağa mecbur ediyor .. 
sebepledir ki biz de bir • 
tesisini miklafaa etmilti)r. 



7 - VAKiT 14 Kanunsani 1J31 -..-!! 

r 1 r 
Fatih itimadı illi bayii Burhanettin B. listemizin gösterdiği ikramiye eri biletlerin 

ibrazında derhal tediye edecekti . 

I~,~eni.~et mşekt b.
1 .. d .. ı-~~ nd kasas y r e ı mu ur ugun en: 

b
. er ı .~alı muhtelıfülcins yedi kalem İç çamaşırı 29-1-931 . 
ınc musadıf b .. - .. . tarı-

üz perıem e gunu saat uçte ıhalesi icra d"l k 
er~. münakasai aleni yeye vazolunmuştur. T alipl · e 

1 
me 

ve numune) · · .. k erın şartname 
teb .. erını gorme üzere Ortaköy caddesinde k" " k 

e ve munaka · r k am me -
csscseler m h saya. ~~.ıra edeceklerin lstanbul iktisadi mü-
makbuzunu uh •s:~ecılıgıne tevdi edecekleri teminatı muv k t 
şekki! k . anıı en yevm ve saati mezkurda mektepte ~ü~ ~ 

- ~m..!!.Jo~u ~ahsusuna müracaatları. e 

}\ere e Alı deniz t· . a ası 
22 ıcaretı mektebi müdürlü w.. d . 

metre "k' b gun en. 
müsadif perşem~~ a . .1 ü muhtelifülc!.ns kereste 29-1-931 tarihine 
münakasa aleniy gun saat on dortte ihalesi icra edilmek üzere 

k .. eye vaıolunmuştur T ı· ı · me uzere Ortaltö dd . · a ıp erın şartnamesini gör-
iştir~k edeceklerin yls~anbu~s~~~~ ~Sin .. mektebe ve münakasaya 
tevdı edecekleri le . sadı muesseseler muhasebeciligw in 

mın tı muvakk t kb e 
•e_ sa ti mczl<lırda mektc t . a a ~a uzunu hamilen yevm 
muracaatları P e müteşekkil komisyon mah · su suna 

K~ ~ • k ~ı ! JIIO 1 Kayseri deposuna bir sene zarfında gelecek maden kömürünün u çu l an arı tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. 
~~;:;:;;;::ı Münakasa 2 şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Anl<arada Dev· 
- ~ Her ırtln neıroİuı:ıar <ııll~w=j~ 

• • • • e • • ~ • Tar 1 fe • ~ • • " • • • • • k • " 1 Def alı ı.:oruı !JO " • • 

: :ı • • 50 : • : !J • .. 65 • . ~ 

: 4 ,, • 15 : 
: ihtlvaç kalmavın- : 
! cava kadar (azamı 100 : 
: 10 defa) il&n edil- .. 
: mek üzere maktu : 
• • • 
: Abonc:enmlzın her üç nylığı için : 

: bir defası meccanen' : 
: ı uurı geçen ilanların rnztı •atırı • 
: için ~ er ~uru~ ıammoluour : 
••••••••••••••oeeesoeoe••• 

let demiryollaı-ı idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin t eklif mektuplarını ve muvak· 

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

Taliplerin münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Anka· 
rada, Kayseride ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

A •e 

mı mu .. 
----~~~--~-.--:--------------------

Tütün ·nh· a 

1 
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3 günde 
Dşleri 

Derece derece beyazlatır. 
Kolynos'un muz adı ta af /ün ~öpüfü, kuru 

fırçasmın leendisrne mahsus te/ellilfi savtsinde 
d;şferi hiç tozmaks·zm ve d'Jlıa bcııaz kılarak 

temizler. 

Sararmış dişler bütün sevimliliği izale Ve bütlln s:ırarmış tabakayı izale ede; 
eder. Bey:ız dişler i ·e teshir eder. Bö) le Kuru fırçanın kıll:ırı dişler aralarının ve 
iken yine dişler b:ıkımsız bırakıldığınqan boşluklannın ıemizlcnmesi için gayet 
san bir tabaka ıle kaplanmıştır. Bu müsaittir. Bu serinlendirici köpük bütün 
tabaka, dişlere fena bir mıınzııra verdiği 
gibi tütünden ve yemek :ımkl:ınndıın s:ırarmış tabaka üzerinde icrayı te!'İr 
l~kclenmiş ve rer. k-iz bir hal kesbedcr· ederek tamamen temizler \'e bütün diş 
!er. l\olynos, bu fena tabakayı .kaldırır. aralarını yıkar. Bütün mikroplan itlAf 
Yarım santim miktarında Kolynos diş 'e ağızdaki hamı zatı defeder. Tam üç 
macunu kuru bir fırça üzerine konar:ık gün zarfında Kolynosu tecrübe ediniz. 
ağıza alındıkta hemen bütiın ıığızı mu· Dişlerinizi hem beyaz kılacak ve ağızda 
zadı t:ıaffün b'r kopük ile doldurur. temiz ve serin bir lezzet bırnk:ıcaktır. 

Umumi deposu: R. F ARAGGi Yeni 
Volto Han. iST AN BUL 

ul Tetkik mcmurlugu için 
müsabaka 

Maliye vekaletinden : 
Pul Tetl\ik memuru 

M aşı ~li k tarı 
Lir:ı . .\d(>t 

55 l 
35 1 

Yukarda ynzılı memuriyetlere tnyin için rı~ağı
daki şerait dair c~irıde nıiisalrnka ı mtiham yapı
lacaktır. 

ı - İnıt i lıarı .. \11k~wa, lstauhul, İznıir, Adana, 
Trabzoıı, Sa111s1111, Balikes·rde olmak üzere ~'E>di 
yerde yL1pılacald11·. 
2- İmlihau 1 Şuhnt 1931 ıar ıhinde Pnzar giirıii 

öğleden 'Onl'a sa·•t ikide ynpılacaktır. 
3- imtihana trif'lnek ı stivenfer ikinci kanunuıı . . 

31 inci giinii ak~amına kadar Mcı· kezde Varhlat 
Umum miidiif'liiğlirıe vil:ivetlcrde l>eft(lrtlarlrğa 

mlirarnat edilecek tir . 
4 - lmtihmıa gil'crıleriıı meuıuriu kaııtıııunuıı 

4iiucii mad .. iesinde nıuh!lıTer evsafı lıaiz ve mez
kl1r madde !e yazıh vesaiki ibraz eylenu~feri f:\zım-

dır.imtihan a~ağıdaki derslerden 1cra edilecektir. 
A - Damglı kanunu 
B - TictH'et kaımuu 
C - llesap 

5 - fthısavi ., erait altında bulunanlardan Ali . 
nıek tep mezunu olanlar ile pul i~lerıııde ıstihd•Hıı 

edilenlerden kıdemi fazla olanlar lercih e<lile<'ektir 
6 - Daha ziyade nıalünıat almak i_ıiyeuler 

~lcr·k<'zde Va:·idat Umum miidiirlli~iirıe ve vihi-
~ 

yetlerde llcflerdarlığa miirac~w t cdehilirleı·. 

. .... ':'"'•" . 
.,. .,,. --- -- ....... . 

Sebze münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Mektebin 931 mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebze 
29-1-931 tarihine mfü;adif perıembe günü saat 15 te ihalesi 
icra edilmek üzere milnakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mektebe 
ve mlinakasaya iştirak edeceklerin Istanbul lktısadi milesseıeler 
muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu 
hamilen yevm ve saati mezkurda mektepde müteıekkilkomisyonu 
mahsusunamüracatları. 

--~ 

tır. 

Etibba nıuhad 
teavün cemi 

et vt 
den 

Etibbanın mesleki menfaatlerine ait meseleleri konuşmak üzere fevkalade içtima aktedi~ej 
ğinden onümUzdeki cuma güuü saat on buçukta azayı kiramın Türk ocağını behemehal teırıfl 
mercudur. 

Satılık Dansing,sinema,gazino ve ot 
Istanbul Emvali Eytam idaresindeıi 

Fatma Muazzez Hanımın istikraz eylediği mebalif 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bu)ıııt 
nan Şehzadebaşında Fevziye mahallesinde cedit 1·3 
numaralı maa bahçe otel , sinema ve gazino satılıktır• 
Mezkur bina tramvay durağında ve köşede olup bit 
tarafı gazino ve bir tarafı da sinema ve dans salonudut• 
Dans salonunun methali renkli çini taşı ile döşenmiştit• 
Dahilinde halası, elektriği, terkos suyu mevcuttur. için" 
deki muntazam sahnenin sağ tarafında oyuncuları 
mahsus beş odayı muhtevi ayrıca inşa edilmiş yarı kar" 
gir bir bina vardır. Gazinonun ise hem Şehzade cadde
sinde, Hem de Fevziye ·caddesinde kapısı oluP 
methali keza renkli çini döşelidir, etrafı camekanlıdıt 
ve dahilinde gene T erkos suyu ve elektrik mevcuttur• 
üstünde bir sofa, altı oda, bir mutfak , bir hala vardıt• 
Bina kargirdir. Burası da otel gibi ayrıca kiraya verile' 
bilir. Gazino ile salonun arkasında kapısı Fevziye cad' 
desine açılan bir aralık bahçe vardır. 

Sinema salonu Türk salonu namile, kıraathane ise 
Fevziye kıraathanesi diye meşhurdur. 

lr1ezkur mebani ve bahcenin birinct ıhctlesi JO,oOO 
• 

lira bedelle talibine 27-12 .. 930 tarihinde icra edilmıf 
kat'i ıha/es nin de 12- 1- 931 tarihinde yapılacağı i/ô1' 
edılmiştı. O gün yapılan müzayedede 11,000 liraya 
kadar ç1kmış ıse de mezkur miktar haddi liıyıkınJO 
görülmiyerek müzayede 27-1- 931 salı gününe ka' 
dar temdıt edilmiştır. 

Fazlasına talip olanlar ve satış şartla1 ını öğreti" 
mek istiyenler ogün saat 16 ya kadar Adliye binası 
dahtlinde lstanbul Emvalı eytam ıdares~ne nıüracaat 
etsınler.Müzayede saat 14te başcar 16da blter. 

~~~~~~~~~~~~--""" 
Üsküder HAie sinemuında 

(Çareviç) mümessili h·an PetrO\'İ\, 

ilAve en Aukara, Ist:ınbul, Cümhuriyet 

bayramı ve Venizclosun isiikball mera

simi. Gelecek: Aşk nameleri. 

Eiibba odası riyasetinden: 
Oda haysiyet d:vanma eczacı aza intihabı !6 kanunusani cu"'! 

günü saat 14 te Darülfünun konferans salonunda icra kıhnoc•i' 
azayı muhteremeye ilan olunur. 

Mes'ul Müdür : Refik Ahl11ı1 


