
-- (1 inci ay) 

Dün şamki Yangın Faciası 
kişi öldü , 19 kişi 
yaralandı 

Agopyan hanında 7 
ve hafif v 

agır 

Yangın hanın alt katındaki filim atelyesinden, dikkat
sizlik neticesinde çıkmış, alevin ve dumanların 
ınerdivenleri sarması faciaya sebep olmuştu~ 

Facia kurbanlarından ikisi 

Ölenler 
1 - Tüccar Mehmet Ali 

bey Atkof 

2 - Mütekait miralay 
Vasfi bey 

3 - ithalat ve ihracat 

Şirketi muhasebecisi Sü

reyya bey 

4 - Kadlköyde mukim 

Ziya bey 

S -Artin Frenkyan Ef. 

6 - Bir boyacı ( iami 

anlaıılamamışbr.) 

7 - Bir odacı (ismi an

laıılam.annştır. 

V AI(JT sizin dert or rağınızdı 
ŞikavetJerinizi, taleplerinizi, temenni· 

Jerinizi, arzularınızı yazıp gönder
mekte tereddüt etmevjn 

Sayısı ,) Kuruş 

Bu nasıl k·tap ! 

M ·· derris Talha ve asi 
Ali B.ler cevap ve iyorla · 

Bu cevap arı iki kelime ile hül" a e'
mck mümkün: 6:arazkörane h""ctı 

Dünkll nüshamızda Dr. Prof. 
Kemal Cenap B. in bir maka
lesi münderiçti. Kemal Cenap 
B. bu yazısında Tıp fakültesi 
müderrislerinden Talha ve mu-
allim Rasim Ali beylerin bir Fiz
yoloji kitabı yazdıklarını, bu ki
tabın devlet parası ile devlet he
sabına basıldığını haber veriyor, 
kitabı acı bir lisanla tenkit edi
yordu. 

Profesörün son söıleri şunlar
dı: 

"Tababetimizi tenzih için fa
kUlte riyaseti ile müderris Talha 
ve Rasim Ali B. leri müdafaaya 
davet ederim.,, 

OUn Talha ve Rasim Ali bey· 

t rôul d 11 funu J 
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lerle görüştük. işte cevapları : i\ lünakaşaya mevzu olan kitabın kabı 
TALHA BEY DlYOR Kl: iftihar ederdim. 

"- Gazetelerde herhangi bir kitap (Vnkıt gazetesinde senin için bir m 
hakkında bir tenkit makalesi yazılabi· 1 ale var!) diye haber \'erdikleri zama 
lir. Matbuatın en kıymetli ''azifelerin· (Kemal Cenap Bey yazmış değil mi, 
den biri i de budur. Bu tenkit makale dedim; olrnmaya lüzum görmedim 
]erini, ya gazetecilikte münekkit diye Şimdiye kadar ayni imza ile çıkan ~a 
tanınmış, bu yolda tetkikatı kendisine zılnr gibi mutlaka hu da hakaretle d 
meslek edinmiş muharrirleri yahut ta Iu idi. Zavalh arkadaşımın hiç olma 
ilmin o sahasında söz sahihi olan ze- sa böyle bir nsile ile gazete sütunla 

DUn nkşam Galatada Bankalar cad- sından başlamış, biraz sonra bütün 0 • 

desinde Agopyan hanından yangın çık- dalan boğucu bir (Selloit) dumanı 
mış 19 kişi ynralnnrnış, 7 kişi durnnn- kapJarnıştır. 

~ vat (bitarak olmak şartile) yazarlar. rında resmini, imzasını neşre fırsat b 

dan boğularak, yanarak ölmüştür. Agopyan hanı dört knth bUyük u 
• ..Du"-!ccJ. oalınenı.n im91:tr.1;"ıcından n • Rnrgtr bir binn(lır. ~iikseklfğl yirınl 
hayetıne kadar hazır bulunan bir mu- metredir. lçlndc yüzden fazla müstah
harrlnmiz:in yaptığı tahkikatı a ağıya elem çalışmakta olan muhtelif dairele-
yazıyoruz: re taksim edilmi tir. 

Ynngm saat 17 de tütiin inhisarının BiNADA KiMLER OTURUR? 
sırasındaki Agopyan hanının birinci Binanın birinci katında yangmm 
katında. (Depolu sinema /ilimleri) j. cık~ğı idarehane Ye bir de tütün şfr. 
darehanesinde dikkatsizlikle atılan biri ketı "ardır. 
sigaranın filim kutusunu tutuş!urma [Alt tarafı 7 inci sayfada) 
~ mu••.,.. UtttMH "' __ .., tttrtMHift!.. ı.tttt1taaı " 111 tı ttı ı nnııı ın ıunaımn tnmuımumnuwnumnna J 

Nafia Vekilin"n yeni kararları 

Şirketle • • 
ı ı ızrar 

eden yo suzlukları 
Vekalet, bunları irket komiserlerinden değil de ~ 
başka yerden haber alırsa evvela komiserler il 

mes'ul tutulacak 

~:=:==:.==~~==~~~~~:!I 
Ankara, 18 (Vakıt) - Yeni 

naf ia vekili Hilmi B. imtiyazlı 
f İrketlerin ~da
relerini muraka
be noktasından 
çok mühim bir 
karar vermiştir. 

Bu karar mu
cibi15ce hükumet 
tarafından tayiu 
olunan ko mi· 
•erler muamela· 
hnı murakabe ile 
mükellef olduk
ları şirketlerin Nnfi a vekili HilmiB 
i~aresinde Hnlkm menafii aley
hınde bir cihet görürlerse der
hal vekalete bildirmeğe mec
bur olacaklardır. Eğer Veldilet 
~omis~rlerin iş'armdan evvel di
ger bır vasıta ile her hangi bir 
tirketin sil'i istimalini veya hal
kı izrar eden bir yolsuzluğunu 
duyar ve yapdığm.• tahkikat ne
tic:_csinde alınan haberin doğru
lugunu anlarsa o şirket nezdin-

deki komiserin vazifesini ihmal 
veya süi istimal ettiğine hük
medecek birinci derecede komi
seri mes'ul tutacak, ondan sonra 
fenalığı anlaşılan şirket hakkmd 
takibat yapacaktır. Nafia veka~ 
leli bu hususta ittihaz ettiği ka
ran bilumum şirketler komi
serlerine resmen tebliğ etmiştir. 

V AKIT - Nrfia Vekili Hil . 
B . . k 1 . mı 
eyın şır et erm hakiki surett 

k b . . e 
mura a esını temin için aldığı 

karar çok doğrudur. Maalesef 
şi_mdiye kadar bu yolda ciddi 
hır hareket yapılmadığı için hü
kümet namına şirketleri mur _ 
kabe ile mükellef olan komise~
ler arasında . ad;ta bu şirketle
rm dava vekıllerı vaziyeti alını 
olanlar görülmüştür. Bunda! 
dolayı vazifesini yapan bazı hü
kumet komiserleri bile halk na
zarında şü~h~ ile telekki edilecek. 
hale gclmıştır. Vekaletin son 
kararı bu itibar ile hakikaten 
musibdir. 

Bir bıtka kurban 

Gidiyorlar! 
Hükumet Romen çal- ' 
gıcıları şehre sokanlar 
hakkında tahkikat 

yapıyor 

Polis, çalgıcıları bugün 
çahşmnf .. tan menedecek 

Ankara, l 8 ( Telefon ) -
Romanyalı çalgıcılara mukabele 
bilmisil yapılması hakkındaki 
karar Istanbul vilayetine tebliğ 
edilmif, ayni zamanda clyevm 
lstanbulda çalışan Romanyalı 
cazbant takımının hemen 
hudutlarımız haricine çıkarıl
maları emrolunmuştur. 

Bu çalgıcıların Bükreş, kon
solosumuzun viıeden imtinaına 
rağmen pasaportları vizesiz 
olarak lstanbula geldikleri ve 
konsolosumuzun ihtarına kulak 
asılmıyarak ceza vizesi yapıl
dığı · ve memlekete bu suretle 
alındığı tahkikat neticesinde 
anlaşılmıştır. Alakadarlar bu 
suretle yapılan muamelenin 
mes'uliyeti mucip olduğu ve 
kanuni takibatın da yapılacağı 
kanaatini izhar etmektedir. 
[Bu husust:ıki tafsilat üçüncü s:ıyıfa· 

mızd:ıdır.) 

Gazetenizdeki makale, bu tarzda bita- Jabilmiş olmasına se\'indim; onun içi 
raf bir kalemden çıkmış olsaydr, pek bu kadarcık hir ze,·kı çok görmedim. 
müteşekkir kalrrdım. Elimden geldiği Mademki siruyorsunuz, size şu lm 
kadnr cevap \'ermeğe çalışırdım. Netice dar söyliyeyim ld: 
de benim hatnlanm sabit olsa hile, i1 Kemal Cenap Bey darülfünuu tr 
mi bir münakaşaya vesile olduğum için [Alt tarafı 7 inci sayfamızda]_ 

En güzel bacaklı kadın ! 
Resimlerin çorapsız çikarılması ıart de-=\\I 
ğildir; evvelce yazdığımız gibi çorapla da 

aldırılabilir .dJ 

l"oto Süren• l'oto S. Süreyya 
12 - Şayika H. 13 - Şükran Hanım 

Bugün müsabakamızn iştirak eden da bulunan bazı hnnım okuyuculanmız 
Şaika ve Şükriye hanımların aldırdık- bizden soruyorlar: 
lan resimleri neşrediyoruz. "Şimdiye kadar neşrolunan k1cak 
Çoraplı mı, çorapsız mı? resimleri çorap ız olarak alınmıştır. 
Müsabakaya iştirak etmek arzu un- (Liıtfen sarıfn}ı çeviriniz) 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

12 
Şsyik• H. 

"Bu kuponu bu hanıma rey \'erecek 
okuyucalanmız kullanabilirler,, 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

13 
Şükran H. 

.. flu kuponu bu hanıma rey verecek 
okuyucul:ınmız kull:ınabilirlcr.,, 



~ 2 - VAKiT 19 Klnunusani 1931 
ba tarzda mı resim aldırmak lazım-

1 Komıu memleketlerde 1 dır?,. . 
Ha11r! müsabakamıza ilk başladı- Bulg.rist o tla: 

ğımız günlerde yazdığımız iştirak şe- BULGAR VE YUNAN HARlClYE 
raiti eyice okunmuş olsaydı bu şekilde NAZIR. L. ARI . I 
bir suale muhatap olmazdık. 

M.. b k · t • k · · ld 1 Bulgar Başvekıh M. Lapçef ıle Havdar B. Ga7. 1.-lz. l'icaret thomuJ 
Geç!'n senelere nazaratı 

gcnıi adedi fazlalaşmışt 

usa a nmıza ış ıra ıçın a ırı a- . • • 
cak · ı · ti 1 ·kı Harıcıyc Nazırı l\I. Burofun Cenevre-resım erın mu a m çorapsız ceı . . . 

. • • . . .. ' . ye gittiklcrını; 1\1. Lapçefın Cenevre
mesı lazım _degıldı~. Musabı~ _nasıl ıs-

1 
de bulunan Yu~'ln Hariciye Nazırı 1\1. 

terse o şekılde rcsım aJdırabılır. Bu· !\1ihalakopulosla temas ederek Yuna· 
pn buna. misal olmak üzere çoraplı nistanla aralarındaki ihtilafh me-
aldırılan re- imlerden birini de neşrcdi· .

1
• h 

11
. • t · 1 • M 

saı ın a ını emıne ça ışacagını ve . 
yoruz. Burafun da Anupa ittihadı hakkında 

FOTO SUREYY AYA GlTl\IEKLE 
'MÜSABAICAl\1IZA 1 Ş1'1RAK 

ET1\11Ş OLURSUNGZ 

Bulgaristan hükumetinin noktai naza
rını iınh edeceğini Bulgar gazeteleri 
yazmaktadırlar. 

RUSYADAKI BULGARLAR Güzel bacak müsabakamıza iştirak . 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ. Rusydaa kalan Ye memleketlerıne ay. 

.. • det etmek istiyen bulgarlann avdet-
ruya Foto Sureyyaya ( Beyoglunda 1 . R .. d -• d. • · · erme usyanın musaa e ıc.o.me ıgını ve 
Tünel başında) müracaat cderlersl' iş· bunun için Bulgar hükumetinin düveli 
tirak şeraitimizi tetkik etmelerine ih· muazzamadan birine ve yahut Cemiye
tiyaç yoktur. Foto Süreyya müessesesi ti Akvama müracaat etmek tasavvu
müsabakamıza iştirak için ne yapmak runda bulunduğunu bulgarca gazete 
llzımgelirse yapacak, hanımefendileri ler yazmaktadırlar. 
ahmetten kurtaracaktır. Romanyada : 

l - Foto Süreyya: hesabımıza, mü· KRALLA KABiNENİN 
abakaya iştirak için ltizım olan bacak ARASI AÇIK! 
fotoğraflarını çekecektir. Romanyadan alınan haberlere göre 

2 - Foto Süreyya: Müsabakamıza kral Carol ile kabinenin arası a~ılmış
fttirak için lazımgelcn ölçüyü alacak· tır. Kral kabinenin vazaifine müda
br. hale etmeğe ve kendi adamlarını iste

RESiMLERi KENDi FOTOGRAF· 
(;ILARINDA ÇEK1'1RECEKLER 

NE YAPACAKLAR 

diği vazifelere tayin etmeğe başlamı~ 
tır. 

Bu cümleden olarak son günlerde 
demiryollan müdürü umumiliğine ih· 

1 - Bacaklarının iki fotoğrafı. (Bu 
1 
tiyat jenerallerden Yoneskoyu, milli 

fotoğraflar fotoğrafhanenin mührile tiyatro müdürlüğüne de liberallerden 
atihUrlenmiş olmalıdır.) Manodiyi tayin ettirmek istemesi ve 

kabinenin kendilerine itimadı olmıyan 

r o ... ·-ıc 

I 
1 

' ···-'---·-• • 
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1 
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bu zevatın tayinlerinde ısrar edişi na
zırlar meclisinde ehemmiyetle mevzu. 
bahsolmuş ,.e Cenevrede bulunan Baş-

ı vekil Mireneskonun avdetine kadar bu 
tayinlerde ısrar etmemesinin kraldan 
rica edilmesine karar verilmiştir. 

Başl'ekilin avdetinden sonra nazır
lardan birçoğunun bu şerait altında 

çahşamıyacaklarından istifa edecekle
ri tahmin olunmaktadır . 

Sır biıtarı da : 

Riyesat divLı ır ıı ı 1 ezkeresı 
mec1ı11e bL>gun ok unçcık 

Ankara, 18 (Telefon) - ızin 
almaksızın iki aydan fazla bir 
müddettenberi Millet meclisin
deki vaz fesine devam etmiyen 
Istanbul meb 'usu Aİi Haydar 
beyin meb'usluktan ıskatı hak
knıda riyaset divanınca hazırla
nan tezkere meclisin yarınki cel· 
sesinde görüşülecektir. 

Ayni zamanda sabık lstanbul 
meb'usu Süreyya paşamn evvel
ce verdiği bir takririn müzake
reye değer bir tarafı bulunma
dığına dair encümen tezkeresi de 
okunacaktır. 

Haydar Bey namına Fethi 
beyin söz söylemesi, bu itibarla 
celsenin hararetli olması muhte
meldir. 

Sanısunda t ırka 
hareketleri 

Samsun, 18 (Vakıt) - Cüm
huriyet Halk fırkasının yeni he
yeti fırkacılık mefhumunu can
landıran bir mesaiye ve muhte
lif zümreleri birleştiren ve çaht· 
bran esash proğramlar tatbikine 
başladı. Gençlik ve münevverler 
fırka ile ciddi surette alakalan
mışlardır. Nesri yat, irşadat için 
geniş ve kuV\·etli hareketler baş
lamıştır. Fırkanın organı olarak 
yakında bir gazete çıkacaktır. 

Fırka nanızetleri 
Ankara, 17 - Cümhuriyet H. 

fırkasının önümüzdeki meb'· 
us intihabatında her intihap 
dairesinde kanuni adedin 

Japonya lmperatoru Hz. ile 
hararetli telgraflar teati 

buyurdular 
Ankara, 18 (Telefon) - Ja

pon prensi cenaplarının memle
ketimizi ziyaretleri münasebetile 
Japonya lmperatoru Hazretlerile 
Gazi Hz. arasında hararetli tel
graflı r tenti E-dilmiştir. 

Muha ere vok 
Dün gece !Vlenemenden 

telgraf ,.f;ımadik 
Telgrafhanecıen yapb~mıız 

tahkikata göre hatlar 
bozulmuıtur 

Dün gece yansından sonra geç vak
te kadar Menemen muhabirimizden hiç 
bir telgraf alamadık. Bu vaziyet kar
şısında telgraf muhabere merkezin· 
den tahkikat yaptık ve öğrendik ki lz. 
mir telgraf hatlannda bir ariza ol
muştur. Bu yüzden de muhabere im· 
kanı kalmamıştır. Bu arizanm neden 
ileri geldiği hakkındaki sualimize mu
habere idaresi hiç bir cevap vermemiş· 
tir. 

Bununla beraber inkıtaın, ani çıkan 
bir fırtına tesirile olması ihtimali ileri 
sürülmektedir. Bu sebeple Menemen 
divanı harbinin dünkü faaliyeti hak· 
kında maalesef karilerimize tafsil At 
veremiyoruz. 

lnkı la bı korunıa 
Ankara, 18 - lnkılip ve cüm

huriyeti koruma için yapılacak 
olan ve evvelce üzerinde ihzari 
mahiyette tetkikat icra edilen 
kanunun esaslarınan tesbitine 
başlanmişbr. Almanlarm devleti 
koruma ve ltalyanların inkılabı 
koruma kanunları getirilerek 

Ankara, 18 lTelefon) - 9 
senesi nihayetinde deniz ticar 
timiz hakkında hazırlanan 
rapora göre vapur adedi 
217 dir. 

83479 ton miktarında 57 1 
cu, 52206 ton miktarında 
yük vapurumuz vardır. 

lstanbulda mütecavir sahili 
arasında işleyen vapurlar 217 
ton miktarında 56 tanedir. A 
rıca 22 motörlü gemi ile 6 talr' 
lisiye gemisi vardır. 

lzmir limanında ifleyeolef. 
1423 ton miktarında 9 tanedit• 
Vapur adedi geçen senelerd
fazladır. 

« Köroğlu» <la vası 
Ankara, 18 (Telefon) -

Cenani B. in açtığı dava llze • 
Köroğlu &azetesi mes'ul mndorl 
muhakeme neticesinde 6 ay br 
pis 100 lira para cezasına ve srJJ 
lira da manevi tazminat itaı~'!_ 
mahkiim oldu. Karar tecil eP
di. 

Adliyede beca yişlcr ve 
tebd l 

Ankara 18 - Bir k111m ~ 
kimler ve müddei umumiler ar~ 
sında tebdil ve becayiıler yaP-, 
lacakbr. Bunun için intihap ti' 
cümeni içtima ederek bu tayiıl" 
leri kararlaştırmıştır. 

Bu içtimaa temyiz uıala-
kemesi reislerinden Abdulla&. 
Vehbi Beyler de iştirak etmiılet!' 

o, t···· ', ' 

MAHUT FiLiM MEN'OLUNDU 
Yugoslavya gazetelerinde okundu· iki üç misli namzet gös-

üzerinde tetkikat yapılmaktadır. 
Bu buauata mahkemei temyizden 
F abrettin Ye Aziz Beyler çalış
maktadır. 

dir. 

Darülfünun için iki ısla 
• 1 

~ 
ğuna göre (Garp cephesinde yeni hiç tereceği ve ikinci mtintehiplerin 

bunlar içinden dilediklerini inti
hapta serbest bırakılmasmın dü
tOnüldüğil haberi asılıszıdır. 

. . 
t •••• 
' 1 

\ 

bir şey) filminin YugosJavyada oynan· 
ması, f ilimleri sansör eden komisyo
nun kararile, men'edilmlştir. 

Yeni hatlar proJesı 

o Böyle bir hareketin fü1ca nam
REISICOMHUH HAZRETLERlNtN zetleri arasında mncadeleyi ve 

ZtY ARETLERl 

Ankara, 17 - Diyanbekir hat
bnın Malatyaya kadar olan kıs
mile Kütahya • Balıkesir hattının 
küşet resmi bir martta yapıla
caktır. 

Ankara, 18- Bazı meb'uslarll 
görüştüm. Bunlar Darülfünun 
demokrasi namına müshet eserlcıt 
vermediği ve halbuki müneVfet 
ce1 ıhenin faaliyetine bu müe~ 
senin rehber olması lazım gel 
fikrindedirler. 

binnetice fırka aleyhinde bir 
Ankara, 18 (Telefon) - Gazi Hz. vaziyetin hudnsuna mllncer ola

bugün İsmet Pş. Kız enstitüsünü zi-
cağı mütaleası ileri sürülmektedir. 

Zıraat tedrisatı etrafında 
temenniler 

yaret ettiler. 
2 - Fotoğrafların konulduğu zarf mııaııııııııııauıı "'""""-' , ... _""""-•-•n•ıı••-ıı 

lserine aşağıdaki izahat ve ölçüler F - Dizden bacağın belde nihayet 
tazılacaktır: Jenen kemiğe kadar uzunluğu 
- A - Bacak bileğinin kalınlığı, ve, 

B - Baldır kalınlığı, G - Namı müstear veya isim. 
$= - Dizin kalmhğı, Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı 
D - Bacağın kalınlığı, bir ikinci zarta koyarak gazetemize 
E - Bacak bileğindeki kemikten (Müsabaka) kaydile göndermek kifa-

(Aşık kemiği) dize kadar, yet eder. 

.. VAKITn"ıtef,.ikaaı: 66 

Yazanı Hilaeyin Rahmi 

Musahhih istiyoruz 
Bir musahhihe ihtiyacımız var
dır. Tal:p olanların her gün 
altıdan sonra Tahrir müdür-

lüiTfine müracaatları 

§ılır ••• 

Ankara, 18 (Telefon)- Ziraat 
kongresi dün pamuk ve zıraat 
tedrisatı hakkmdaki raporları 

gözden geçirdi. Raporlar kabul 
olundu. 

MuGlıda ilk bahar 
Muğla, 18 (Vakit) - Havalar 

iyi gidiyor. Bazı yerlerde erikler 
meyva verdi. 

Maarif blltçesinio ve bu dl~ 
yanda Darülfünun bütçesiobl 
müzakeresi esnasında daha e'I" 
vel Darülfünun hakkında yapıla' 
iki islah projesinden bahsedile" 
ceği ve bu iki projenin bazı ~ 
samının tatbiki teklif edilec 
şayidir. 

zehirli dikenler gibi batıyordu... rum. Bu insaniyetkar kararfllll 

- 25 - Bu tel'in tatlarının altında ezi- musauzlukla itham edenler il 

Ali Sena ver Bey düşüne dütüne len kaf aıile Ali Sena ver düfünü- ıun ne olduğunu bilmiyen alı 
evine döndü. O gece meselenin yü yordu: vahşileridir . 

.. ·· · · · ·· ·· · Ali Senaver Bey bu dütüıı zunu tersıne, tersını yuzune çevıre - Peki canım behey edepsiz· . . . . I 
çevire uğraştı. Bir türlü çıkılacak ler .. Benim karım ba§tan çıkmıt şu rıle fı~esofun yanınd~ _ıf~de .. 
bir yerini bulamadı. lclal gibi gü- size ne oluyor? Ben sizin geçmiş a- d~n yıne ayrılmıt wgı~ı. ıdı. Bu 
zel bir kadının sadakatsizliğine a- sırların ahlak mektebinden deği· hır ıstırap ıaşkınlıgı ıçınde 
va.mi bir şiddetle parlayıp ta onu lim. Namuıu ıizin telakkiniz gibi yordu. Her ne de olsa idile 

El. b•• b••t•• b k t k t w• b'. 1 T . k ··ı mıyacaktı Vukuatın kat'i İC - ımden geldiği kadar uğra- lediğinin bir az ıonra zıddını ilti- us u un aş asına er e megı u an amıyorum.. ecnmen arımı o ·• b 
~ım .. Çünkü bu it kendi haline zam ettiğinden hiç haberi olmuyor. yük bir- hamakat telakki ediyordu. düreyim. Sonra beynime bir kurşun altında kalmadıkça da onu 
terked·1· ld w Karısını yola getirmek için muta- sıkayım.. iptidai adamlar benden mıyacaktı ••• ı ırse veha.meti artan hasta· Kanunun kendine vermit o ugu I . h . b' k d w•ı H ·ı be be hl"kıO 
Lldara ben 1 zevciyet hakkını kadının nefretine savver çare erın epsıne ırer ere bu vahıeti bekliyorsunuz egı er ıey ı e ra r a a 

z yor.. bat vuracaktı. Olamazsa kendini mi? Hayır, ne öldüreceğim, ne.öle ğiıtiği söyleniyorsa da eski 
' Bu iki dert ortağı hiribirinden karşı bir jandarma gibi kullanmak yine kendinin belahat isnadından ceğim. Nice insanlar vardır ki na- sistemleri üzerine teazzuv etıııİf 
ayrıldıktan sonra filesof zihninden İstiyor .. Ayıplanmaz .. Zihnen muz b' 

kurtarmıt bulunacaktı. musun çelikten büyülü çemberi ve faların birdenbire yenilene ı 
tunlan ~irdi: tarip .. Ah bu hotbinlik içimizde bu Mahalleyi saran dedi kodu artık karı kocalığın derin nefreti içinde ri müstahildi. Bu yenilenme • 

- Zavaliı adamın dimağında canavarı hiçbir fey öldüremiyor .. her evin bacasından, siyah bir du yaşarlar. Bütün hayatlarını zehirle saçların kestirilme biçimindeki: 
ittirat kalmamış on dakikada on Haylazlar bir kerre ele geçsinler man istilasile tütüyordu. Ali Sena- mek auretile guya namuslarını kur- rici bir manzara idi. Kafanın 
türlü fikir değiştiriyor. Şimdi söy- d~ bakalım ne olacağı sonra anla- ver Bey her gün imzasız birkaç tah tarmıı olurlar .. Ya ıilahla tehevvü deki cevher eski dimağdı. J 

kirname alıyordu. ren katil veya tedrici intihar .. Bu birdenbire medeniletmeai • 
Bu r~~imdeki bacakları ; --~-u-r_e_ı_m_d_e_k_ı -b-~-o-e_k_l_•_r_ı _e_n_"'

1 

Muhtelif zarf, kağıt, mürekkep hal akıllı kafamn harcı değil uğra- luk devresini geçirmeden bü~ 
Jt. i "' 1 mu· ten•ı ı p ve en gu" zel ve üslupla yazılmı§ bu mektuplar facağım. Karımı yola getirebilir- dam oluvermesi kabilindendi·· en mutenaJ p ve en guzeı "' 1 1 

d k b' 'b' · kü ·1cy 
buluvorum. buluyorum A i Senaveri te 'in e san i ırı ırı· ıem getiririm. Getiremezsem hıra- gün .. medeniyet mı aaındl 

' ~ le yarışıyorlardı. Her satırda peze kırım. Varım sevdiğile yaşasın .. rakamım gösteren en kültürlii 
bim ve adres: ···················-·········- isim ve adres: - ·-···--·--····-· ,venk herif, boynuzlu koca, karata, Ben de kendime münasip bir kadın sanlarda bile aıırlaradn beri d 

-------------···-··· ..................................................................... deyyuz, kızılba!, mum söndüren, la evlenirim bu suretle bir erkekle eden ve edecek olan iptidai 

·--···········-·························-·-.. ············ ..... ahlak frengisi .. Ve daha galiz tabir bir kadının ayrı ayn kuracakları mizin insiyakları vardır. ····--········ .. ·································· j ıer okuyanın aözlerine katranlı, iki ailenin canına kıymamıı olu- ( BitmediJ 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!"""-~-------~~----------~ 3 - V AKIT 19 Klnunsanl 1931 ~ 

Romen çalgıedarı derhal memleketlerine iade edilecekler 
l __ Mi_•_a_fir;.;..l;;.;;;e;;.;ri;;;:mı::;:;·::.z _ _,J Romen çalıl)cıları ! f __ n_ar_ın_· f_u_·n_un_da _ _.f 

oPliae emir geldi, ilk vasıta 

Vilayette 

Ormancılıkta canlılık 
[Eedikodulu bir intihap ( 

Prenı Hz. Harbiye mektebinden 
91karlarken 

Prens Takamatau 
Prenses ile birlıkte dün mü· 
zeleri ve askeri mektepleri 

gezdiler 
Japon lmperatoru Hz. nin 

biraderleri Prenı Takamatsu ve 
zevceleri, dün saat onda, bulun
duklan "Perapalas,, otelinden 
otomobile binerek Harbiye, Er
klnı harbiye ve Mülkiye mek
teplerini ziyaret etmiılerdir. 
Tekrar otele d6nerek, öğle ye
meğini yedikten ıonra, saat on 
dörtte çıkmıılar, Topkapı sarayı 
müzesini, civarındaki diğer mü· 
zeleri ye Kapalıçarşı ile şehri· 
mizin diğer bazı yerlerini ge:ı.

mişlerdir. 

Dllnkn ziyaret ve gezintileri 
misafirimizin fizerlerinde gayet 
iyi intibalar bırakmış, mekteple
rimizde gördükleri intizam hak
kında takdirat beyan etmişler
dir. Prens Hz. MUzelerimizi de 
çok beğenmişlerdir. 

Prens Takamat•u Hz. ve-zev
celeri Prenses Takamatsu Hz., 
bugün on beti yirmi geçe hare
ket eden ekspresle Sofyaya gi
deceklerdir. 

Beledıy de ----
Pideler için 

Nırk komıayoı.u dün fiyat 
teabit etti 

Belediye nark komisyonu dün 
toplanmıştır. Ekmek· fiyatı sekiz 
buçuk kuruıta ipka edilmiş, fı· 
raocala fiyatı kırk para indirile
rek 13,5 kuruşta tesbit edilmiş
tir Ramazanda çıkarılacak pide· 
lere de nark konmuştur. 500 
gramlık pideler yedi buçnk 250 
ıramlık pideler üç kurus otuz 
Paraya satılacakhr. 

Şehir rehberi 
Şehir rehberi için bir nümune 

hazırlamaktadır. Bu rehberde 
mahalle teıkilAh esas ittihaz 
edilecektir. Rehbere ilave edıle
cek harita büyük mikyasta ola· 
caktır. Umumi ve methur yerlE"r 
rehberde hususi işaretlerle gös·· 
terilecektir. Rehber nisanda top
lanacak olan şehir meclisinin 
tasdikine arzedilecektir. 

ile yollanacaklar Orman umum müdürü neler ' 
r o men anlattı? 

Romanyalı çalgıcılar nihayet Iktısat Yekileti orman umum 
memleketimizden hudut haricine müdürü Bekir B. dün Ankaradan 
çıkarılıyor. Onların lstanbula birn şehrimize gelmiştir. 
bir vesile ile gelmelerine sebep Bekir B. doğruca villyete gi-
olan ve nezdinde çalışt1ran Tür- derek orman başmüdürOnil zi-
kuvaz müesıesesi sahibi bu ha- yaret etmiş, kendisile görüşen 

herden feTkalAde müteessir ol- gazetecilereda şu izahatı vermiştir: 
muştur. - "Ormancılığımızda bUyUk 

Memleketimizde kendisine karşı bir canlılık uyandıracak olan 
yalnız hürmet, muhabbet ve re- yeni orman kanunu layihası Ik-
fah bulmuı olan bu zat, haber tısat encümeninden çıkmıf, 

Yeni Kırali91: Natide H. 

Güzellik kıraliçeıi 

aldığımıza göre, Romanyalılar .J dahiliye ve adliye encümenlerin-
gittikten sonra, ayni cazbanda, lhtifalde Du(unanlırdan bir kısrr.. de tetkik edilmektedir. 

gene ecnebi çalgıcılar getirtı,- )zzet ihtifali Bu kanun 24 sene yani ilanı 
cektir. meşrutiyetten evvel yapılmış fa-

Yerli çalgıcıları iıtihfat eden, Son ıözü "Dersime gidiyorum,, kat bugilne kadar meclislerden 
ve muhakkak surette ecneb·ı çal- olan rahmetli müderrisin k V kAl f . k 

k 
hettraaı anıldı çı mamıştır. e a e ımız anun-

gıcı ullanmakta ısrar eden bu Talebe müfettisliği rnzifesile Ber- da asri tadilat yaparak mühim 
müessese muvakkat bir zaman linde bulunuyorken 4 kanunevelde bir şekle sokmuştur. Dün seçildi ama' hakem 
için bunu yapabilir. Fakat ergeç, ,·efat eden darülfünun içtimaiyat mü Türkiyedeki ormanların mec- heyetini de ihtiJifa düıUrd6 
memleketin öz evlatları olan derrisi Mehmet İzzet Beyin hatırası- muu 8,5 milyon hektardır. Kıy- Dün Cümhuriyet refikimizin 
s.an'atkarları istihdam mecburı'ye- m tebcil için edebiyat fakültesi tale- · 4 ·ı 1 b b"• tertip ettigv i Güzellik müsabaka· b · t f meb mı yon o an u ti ıı ser· 
tınde kalacaktır. ÇünkU cazbant esı ara ından tertip edilen ihtifal dün sının ikinci ve nihai safhası ya• 

darülfünun konferans salonunda ya- vetimizden hakkile istifade 
ve piyano çalgıcılığı küçük san'· pılmıştır. edeceğiz. Yalnız layiha yapılır- pıldı. 
atlardan madutt k' k D ··ıf· lcıtirak edenler arasından ba· , ur ve üçü aru tinun talebe ,.e müderrisleri ken, ormanlarda hayvanatın ot- "' 
san atların sade Türkler tarafın- yüksek n orta mektepler taJebesile mu- laması serbesttir. kaydı konul- kem heyeti evveli üç kişi 
dan yapılabilmesi için hazırlan- allimlerden mürekkep güzide bir sını- muştur. seçti. Bunlar sırasile 53 rey ile 
mış olan kanun layihası Başve· fm iştirak ettiği ihtifale saat 14 bu· 99 numaralı Saniha hanım, 35 

Çukt · b · .. Fakat bunun ormanları harap 
kaJet tarafından kabul edı'lmek a maarıf emini Muzaffer eyın soz rey ile 9 numaralı Nacide hanım 

lerile başl d ff B k h' edecegv i düşünülerek kayıt kaldı- -r üzeredir. an 1• Muza er · ·ısa ı- 29 ·ı 93 1 Sel tabesine: rılmııtır. ve rey ı e numara ı • 
Kendisile görüşen bir muhar- - l\.luhteref hanımefendiler ve Be- -------------- ma hanımlar idi. 

ririmize M. Puriç, bazı memur- Yefendi1er: Bugün ne için toplandığı- r KÜÇÜK HABERLER Bu intihabı müteakip Uç ha· 
ların isimlerinden bahsederek san- nuzı hepimiz biliyoruz. Arkadaşları· '-=---- mm arasında bir ikinci intihap 
ki kendisinin kanun fevkinde ol- mızdan iyi bir türk ftlimi, muktedir * MUALLll\fLER B1RLlG1NDE - yapıldı. Buna hakem heyetinden 
d v bir hoca, mükemmel bir insan kaybet- lstanbul muallimler birliği temsil, kon birçok kimseler: 

ugunu söylemek İstemiştir. Bu tik. l\luhterem müderrisin hatırasını ser müsamere olmak üzere kırk kişilik 
gülünç zihniyette bulunabilmesi taziz için talebelerinin Ye arkadaşları- üç heret teşkil etmiştir. Birlik bade· - ikinci intihaba lüzum yok, 
için, uzun zamandır memleketi- nm teşebbiisile burada toplanmış bu· ma bedii müsamereler verecektir Bun· reyler esasen birinci ikinci ve 
mizde ticaretle meşgul olan bir Iunuyoruz.,, sözlerHe başladı. Ve dan başka birlik 20 kişilik bir ilim hey- üçüncüyü sarih bir surette ifade 
kimsenin, memleketi çok fena merhumdan kısaca bahsettikten sonra eti de intihap etmiştir. Heyetin reisli· ediyor. 
tanımış olması lazımdır. lzzet Beyin ihtifalde hazır bulunan ğine darülfünun müderrislerinden E- Diye itiraz etmek istediler, 

zevcesi H. efendiye talebesine. dostla· tem B. seçilmiştir • fakat ilk karar da, yarni iki~i 
Dü tb 'f rına tazi) et beyan etti: * 1STANBULUN l\.IAARlF BÜT· intihabı yapmakta israL- edil.ıı· 

n ma aamıza bir çok mu- Hitabesini irattan sonra Muzaffer ÇESt - Maarif müClilrlüğünce Jiazır- u 
siki san'atkarlarırnız müracaat B. gelen tees.c;;ilr ve taziyet telgıraflann lanan yeni sene bütçesi 2.500.000 Jiradır. ve yapıldı. 
ederek memnuniyetlerini, ve hü- okudu. Maarif nkili Esat Beyden ge- Bu parada mektep inşaatı da dahildir. Neticede, birçok kimselerin 
kiiınetin almıt olduğu tedbir len telgrafta: ( Almanyada talebe mü· *YUNAN TALEBESİ DE GELE- ümidi hilafına birinci intihapta 
den mütevellit şilkranlanm bil- fet~işi bulunan sabık darülfünun içti- CEK - Nisanda şehrimize Yunan hu- 35 rey alarak en çok rey kaza
dirdiler. nıaıyat müderrisi lzzet Beyin memle- kuk talebesi gelecektir. nan Saniha hanımdan 18 rey 

kete, darülfünuna ve ilim hayatımıza ============================== 
Beyoğlundaki musiki fİnas· çok hizmetler ifa edebilecek bir yaş. 

lar kahvesinde de Romanyab- ta vefatından cok müteessirim. lzzet 
larm tebidi kararını haber alan Beyin vefatile~ darülfünun kıymetli 
çalgıcılar birbirlerinin boyunla- bir ınüderris kaybetmiştir. 
rma atılarak sevinçlerini izha Müderrisiere, talebeye_ ve merhu-

d. l r mun ailesine beyanı taziyet ederim.) e ıyor ardı. 
Denilmektedir . 

San'atkirlarımızı ve milli izzeti .Muzaffer Beyden sonra edebiyat 
nefsin müdafaasını deruhte etmi fakültesi reisi Köprülü zade M. Fuat 
olan ''Vak t t "f • • ş B k'· 1 k .. 1 d d' ki ı ,, a vazı esını yapmış • ursüye ge ere ezcum e e ı : 
olmaktan mütevellit bir memnu- -"Sevgili arkadaşımız İzzetin ve-
niyet hissetmektedir. fatından dolayı onun hatırasını taziz 
V ı · etmek isin bilhassa talebesinin büyük 

a 1 muavini ne diyor? bir kadirşinaslık göstererek tertip et· 
Romen çalgıcılann memle- tikleri hu ihtifale iştirak ettiğinizden 

ketimizden ne zaman çıkarılacağı dolayı edebiJ at fakültesi, merhumun 
hakkındaki sualimize, Istanb l arkadaşları ye talebesi namına teşek-
v 1. U kür ederim. 

a ı muavini Fazla Bf. şu suretle 1 zzet memleketin nadir yetiştirdiği 
cevap vermiştir: idealist ilim adamlarından biri idi. Bü 

-Tebeamıza karşı yapılan mu· tün hayatını ilme ,.e etdrise hasretmiş 
ameleye bir karşıklık olmak üze- olan merhum bunu kendisine bir ide
re Romen çalgıcıların h d t al olarak kabul etmişti. Alelade bir 
haricine çıkarılmalara hakk u ; maişet vasıtası olarak kabul etmemiş. 
h"" k A t ın a ti. O bütün hocalarımız irin hir nümo-

u ume tarafından verilen ka- nei imtisal olmalıdır. 
rar bugün (dün) vilayete tebliğ Almanyada ölüm döşeğinde ve ken· 
edil~i. lnfuı için polise emir disini kaybettikten ı:ıonra son sözü 
verdık. (dersime gidiyorum) olmuştu. 

Tıp Fakültesindeki intihap 

Malum netice : Darülfünun diva-
nı da meseleyi halledemedi 

lçtimad o sonra Emin Muammer Raıit B. 
Ankarava gitmiıtir 

Yeni sene itfaiye kadrosu 
itfaiyenin 931 kadrosu hazır· 

lanmaktadır. Yeni kadro ve büt-
Polis müdürünü .. ı . Bu kadar yüksek bir feragat ve fe-

p 1. lldU .. . n 80Z erı dakarhk göstermiş olan lzzetin memle 
0 18 m ru Ah. Rıza Beyde ketin daha kendisinden çok şeyler bek· .. .. . Dırülfünun .~iv~nı i~tima .halinde çe geçen seneye nazaran farklı 

olacal-tır. Yeni mülki teşkilata göre 

yapılmakta olan bütçeye yeniden 
ihdas olunacak guruplar için tah
sisat konmaktadır. Makine celbi 
için de fazlaca tahsisat aynla
caktır. 

Ada 9amları gidiyor 
Adalardan son günlerde faz

laca çam kesildiği görülmüştür. 
Buua mani olmak için muhafaza 
kadrosu genitletiler.~ktir. 

Ahır ıahiplerine müıaade 
Ahırların asri bir ıekilde ta· 

bu hususta fU ıözlerı s6ylemi f . lediği bir zamanda kaybedilmesi bü- Darulfunun dıvanının tıp fakultesı tenkıf vazıyette kalan aza adedinin 
-Hükümetin Romen çal 'ı ır. yük bir ziyadır. Biitün memleketi tesli- reisliği intihabı münasebetile toplana- taısrlh edilmediği göriilerek keyfiye

hakkında verdiği em · . ı:ı~ı an ye etmek icap eder.,, ceği yazılmıştı. Divan dün saat 17 de tin tekrar tıp fakiiletsi müderrisin 

d Y (b ....a ) • rlı ~ım 1 al- Fuat Devden sonra Ruhh·at miider· rafından fakülte :rlyaseti için seçilen meclisinden sorulmasına karar veril· 
ım. aran U5 ... n ış erıne n'h J • • ~ • f'k R B l . . 

·ı k . 1 a- risi Sekip felsefe mua11imlerinden :Süreyya Alı ve Tev ı ecep ey er· mıstır. 
yet verı ece ve ılk vas ta ·ı -· ' . · · · t 'h dil k k f" ı· ı t ' . . ı ı e Hilmi Ziya neyler merhum müderrı· den bırının ereı e ere ey ıye ın c ımadan :sonra darülfünun emini 
hudut harıcıne çıkarılacaklardır. sin ilmi hayatından bahsettiler, eser- tasdik dilmek üz~re Ye~~lete bildirile- Muammer Rasit B. ak~amki ekspres

dilinin kııın mümkün olmadığı 
anlaşılmıf ve ahır sahiplerine 
nisan iptldasına kadar milhlet 
v.erilmişti~. Yalnız a~r sahiple
rınden nısanda tadılatı yapa
caklarına dair birer taahhütname 
alınacakbr. 

lerini tahlil ettiler. Edebiyat fakülte· cği yazılmıştı. Dıvan dun saat 17 de le Ankaraya hareket etmi~tir. Muam· 
si mezunlarından Sadettin. Nurettin. toplanmış Ye yarım ı-aat kadar siiren mer Raşit Il. gazeteciler;: Ankaraya 
Niyazi Devler de hitabeler irat ettiler. müzakerat neticesinde Siireyya Ali Be gidisim darülfünun biikesi tetkikati

lhtifal; saat 17 de nihayet verildi. yin ~eslik ~üdde!inin bitme.~ine bina- le alftkadardır. Ne kada; kalacağım 
ihtifali tertip eden edebiyat fakül- en rıyasetın vekaleten fakulte umumi hakl~mda şimdiden bir şey söyliye. 

tesi talebe cemiyeti tarafından bu mü- katibi Talha B. tarafından deruhte mem. Demiştfr. Mamafih Mu· 
nasebetle bayatından, eserlerinden edilmesine ve tıp fakültesinden gelen nmmer Uasit n. in Ankaraya hareketi 
bir brosür neşredilm'.s ,.~ ih.tif~lde ha- ,intihap ~azba~a!'~~~·~ rey adedi m~<;- n.in tııı fak iiltl·~ i reisliği mese]eslle • 
zır bulunanlara tevzı edılmıştır. hul kaldıgı re.> e ı~tırak eden ve mus· lakadar oldur:u tahmin edilmektedir. 
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Kooperatif ilim lisanı 
teşkilatı ilmi bahis? Jlmi bahiste lisan? 

Dünkü (Vakıt) memleketimizin ko· Cumhuriyetçi Aıih, Sadri 
operatif teşkilatının tevsiini temin e- Etemin bir yazisını-kıyas tarikile
decek mühim bir haber verdi. Bu ha- tartakladıktan sonra Vi-Nu' nun 
bere göre Büyük Ueisicümhurumuz da bu sohbete karıımaıı ortaya 
her milli te:ı;ebbü te olduğu gibi iktı- böyle bir mesele çıkarmış oldu. 
sadi te~kilatın bu sahasında da mil- Yalaya nazaran ilim için ayrı bir 
]etimize rehberlik edecektir. Bunun 

lisan yoktur ve bir mütefekkir, 
için Ankarada biri istihsal, diğeri is-
tihlak kooperatifi viicude getirile- bir başkasile münakaşa ederken 
cektir. Istihlfık kooperat fi Çankaya isterse küfür savurabilir, kantar· 
muhitinde, istihsal Jrnoperatifi, Eti- lıyı bastırabilir. 
mes'ut köylüleri arasında teşkil oluna- Yalnız anlaşılmıyan bir nokta 
cak, ve her iki teşekkülün ba~ında doğ- kalıyor: Acaba akşam muharriri 
rudan doğruya Gazi H1~ şahsan n- bu fetvayı kimin için vermiştir? 
Jakadar olacakları i~in vücude gelf'rek Önceden ağzını bozan milderris 
teşekküller bilahare bütün türk müs- için mi? yoksa sonradan çetin 
tehlikleri ,.e müstahsilleri için nümune konuşan Sadri için mi? 
ittihaz olunabilecektir. Her neyse mademki böyle 

Memleketimizin ~imdiye kadar ik-
bir müsaade çıktı, müsaade edin 

tısadi sahada geri kalmı;;; olmasının en 
ben de bir ilmi yazı yazayım: 

esaslı sebeplerinden biri ;,;üphesiz ge-
rek istihsal. gerek istihlak yolunda fert Muharrirler ve müderrisler 
Jer arasında birlik itiyadının teessüs «Çiçeği burnunda bir müder
etmemiş bulunmasıdır. Bundan dola- ris, bir iki papel kazanmak için 
yıdır ki medeni memleketlerde fevkalıi matbaalarda imanı gevriyen, ana
de bir inkişaf vasıta!'\ı olan kooperatif- sı ağhyan mubarrirlerden birkaç 
Jer maalesef iktisadi hayatımızda yer tanesine silme veriştirdi. 
bulamamı~tır. Bu ne hiddet beyahul Ne oldu? 

Ancak şu noktayı itiraf etmek la- tavuğunuza kış rnı dedik? 
zım gelir ki kooperatif teşkilatına en Biz olmasak müderrislerin 
ziyade muhtaç olan halk tabakasına bu 
güne kadar hükumet tarafından ciddi hali nice olurdu be? Kırk yılda 
bir rehberlik te yapılmamıştır. Bun- bir, bir cüz kitap yazarsın, biz, 
dan dolayı şurada, burada kooperatif Yer yansın ederiz. Herkeste altı 
teşkilatı yapmak için vuku bulan hu- cilt eser basıldı sanır. Kürsünün 
susi teşebbüslerin hemen hepsi akim iizerine çıkar, beş on cümle dü
kalmıştır. Hatta İstanbul gibi ni be- zersiniz. Haydi babam, bize dü
ten en miinevver bir muhitte bile hu- şer sizi pohpohlamak. Öyle caf
susi teşebbiisler ile tesis edilen lioope- caflı yazılar yazarız ki, sizi De
.ratiflerin hiç birisi mu\ af fak olama-

mostenden daha sunturlu bir natımıştır. 
Acaba gerek lstanbulda. gerek kaperdaz gibi gösteririz. 

memleketin diğer taraflarında bir tec- Ey bel daha ne yapacağız? 
rübe mahiyetinde olmak üzere bundan Beyazıt meydanındaki havuzun 
evel teşkil edilmiş olan muhtelif koo- yanında ağzımızla kuş tutacak 
peratif şirketleri niçin muvaffak ola- değiliz ya ! 
mamıştır? Zannediyoruz ki kooperatif Nasıl, oldu mu ? 
te~kilatlarında halkın istifade ini te- 1.opla J..q,,u. 
min edebilmek için birinci derecede tet --------------
kik edilecek ~er bu noktadrr. 

Bir kere kooperatif teşl ilfıtl için 
mevcut usullerimiz \'e kanunlar çok 
karışıktır. Bu hususta tahakkuk etti
rilmesi icap eden şartlar çok uzun ,.e 
kü1fetlidir. Bunları mümkün olduğu Yazan: Salih !\lur:ıt 
kadar basitleştirmek lazımdır. Diğer CAMDA PATİNAJ KABiL 
taraftan kooperatif teşkilfıtlarını işlet- MlDlR? 
mek için Jfızım gelen bilgileri halka ve- Buzun kaydırmasına sebep düzlüğü 
recek hiç bir müessese yoktur. Bilfarz olmayıp asıl sebep başkadır. Tazyik 
bir kooperatifin muamelatını kaydet- bu?.u eritir. Buz sathına patenlerle bas 
mek için kanunun tarif ettiği def- tığınız zaman bir miktar buz erir suya 
terlerin şekillerini çizmek bile bir mes- inkılap eder. Binaenaleyh patenler te
elcdir. şekkül eden su filmi üzerinde kayıyor 

Tabiidir ki bu hakikatler büyük Ga· demektir. Paten oradan gidince o SU· 

zimlzin seyahatleri sırasında elbette na yeniden incimat eder. 
zarı dikkatlerini celbetmiştir. Milli YON ISLANINCA NEDEN 
iktısadiyatta en mühim bir inkişaf va- BÜZÜLÜR? 
sılası olan kooperatiflerin memleketi- YünJü kumaş yün ipliklerle yapılır. 
mizde taammüm etmesi için fili surette Yün iplik ise bükülmüş bir takım el
bir rehberlik yapmak lüzumunu hisset- yaftan mürekkeptir. Elyaf ıslanınca 
mişlerdir. daha çok bükülür n ipliğin boyu kı· 

HükQmet merkezimizde vücude salır. 
getirilecek nümune kooperatiflerin· 
den elde edilecek fili tecrübe bu 
mües eselerin memlektin her tarafın
da taammüm edebilmesi için ne suret
le hareket etmek, halkı hangi noktalar
da ve ne gibi ·ekillerde tenvir eylemek 
lazım geleceğini de gösterecektir. Bu 
itibar ile Gazi Hz. nin te ebbüslerini 
minnet n memnuniyetle kaydetmek 
bir ''azifedir. 

Kadın birliği 
Makaimde bir danslı 

çay verdi 
Kadınlar birliği diln akşam 

Maksimde bir çaylı danı tertip 
etmiıtir. Birçok hanımlarln ha
zır buluaduğu bu eğlence çok 

.Al elıHcetASUH. güzel olmuştur. 
" nmımm nmıuımunıııımun munı11 ımnmmıumımm nıınssımncm1 mnuısımmııumHınuunmn111111a11111nmntnnmtnttatııms1t1ıtum11uın1"""11ıtt1tınm 

eksik almış olan 9 numaralı Na- liğe malik değildir,,. 
şide hanım 34 reyle gü:ıellik Hatta bir aralık, hakem he-
kıraliçesi intihap edildi. yeti arasında, geçen seneki in-

ikinciliğe 24 rey ile, ilk inti· tihabı ipka etmek için fikirler 
hapta 53 rey alan Saniha hanım bile belirmiıtir. Bazıları ve bu 
ve üçüncülüğe 11 rey ile 93 nu- meyanda lsmail Müştak bey: 
maralı Selma hanım intihap edil· "Biz muhakkak surette bize 
diler. gösterilen güzeller arasından in-

Bu sene güzellik müsabakası tibap mecburiyetinde değiliz,, 
geçen senekine nisbetle daha az Fikri etrafında toplanmışlardı. 
rağbet kazanmıştır. Sanayii ne- Bize gelince, 11Bu intihap ya-
fi!;e ile meşgul hakem heyeti pılmıştır, iyi, fakat kazanan ha-
azasından bazı zevata nazaran nım, Türkiyeyi temsilen bir yere 
bu sene güzellik kıraliçesi ilan gitmemelidir,, kanaatindeyiz. 
edilen hanım, geçen seneki inti- Güzellik kıraliçesi intihap edi-
haba nazaran pek zayıftır ve len Naşide Hanım, Sarıyerde 
"bir milleti temsil edecek güzel- muallimdir 

Sakat bir hüküm 
Kız muallim mektebinde iki 

çılgın mahlukun intiharı 

sade bir gazete havadisi olmak· 
la kalmadı. Bu iki çirkin hare
ketten başkalarına mes'uliyet 
hisseleri çıkarmak istiyenler de 
bulundu. 

Bir gazetenin realiteyi takip, 
vazifesi, ona erebilmek te en bü
yük gaye ve mazhariyetidir. 
Vak'aları takip etmesine görüş
lerini kayda çalıımasına bir 
şey denemez. 

Fak at bir meyhane kavgası, 

bir sokak cinayeti ile bir mek
tep hadisesi arasında fark var
dır ve bu ayrılık önünde her
kesten çok gazetecilerin titiz, 
dikkatli bulunması lazımdır • 
Çünkü ince elenip sık doku· 
nursa, gazetelere de talebesinde 
yaş farkı gözetmiyen bir mektep 
manası verebiliriz. 

Halbuki son hadiselerde bir 
gazete, bu fikrin tamamile dıtında 
kalan aykırı bir yola saptı. Hiç 
düşünmeden, intiharları bir ter· 
biye hatası olarak gösterdi. 

Hüküm, hele böyle ağır cins· 
ten olursa, indi telakkilerden 
uzak, devamlı müıabedelerin 

malı olmakla mükelleftir. 

YAZAN : C>mer Rız11 

Hariciler her kesi yeniden 
çağırıyorlardı ! 

- ı20 ,,, 

iman• 

- Doğrudur. Kan koca, av, ekin iş- letim yüzünden bütün ümmete ~ 
leri böyledir. Fakat müslümanlann ka ediyorsunuz. Ne diye benim ha.~ 
nı böyle değlidir. zünden herkese düşman kestl~.--J 

Hazreti Ali, Abbas oğlunu gönder- nuz. Ne diye herkesi tekfir edi':j 
dikten sonra Nadir oğlu Ziyadı da ça- nuz. Ne diye kılıçlarınızı !1~ 
ğırarak ona: suçlu, suçsuz herkesin canını -,·. ~ 

- Git, demi~ti, bu adamların en çok sunuz. Biliyorsunuz ki Hazretı ;Iİ.. 
kimin sözünü dinlediklerini anla da gamber zaniye cezasını vermiş~ 
gel. onun cenaze namazını kılmıştı. ti. 

Ziyat haricilerin bulundukları ye- idamına emir vermiş, sonra onun~ 
re gideerk nziyetlerini tahkik etmi~. ı-ını akrabası arasında taksim e "' 
onların herkesten fazla Kays oğlu Ye- Bunlar bu günahları irtikap ettil 'İ 
zidin sözünden çıkmadıklarını anlamış ye isl:tmiyetten çıkmamışlardı. O -1 
tı. de siz ne dive halkı kafir oJmU~ 

Ali vaziyeti anladıktan sonra Kuf e- yor, onlara ;·apmadığınızı bırak~ 
den hareket ederek onların karargahı- sunuz. Uiz hakemi kabul cttikSt "iti.. 
na girmiş, Yezidi bulmuş, onun çadırın dımız kitabın hükümlerini yaŞ3 'I 
da iki rekat namaz kılmış, ondan son- tır. Kitabın hükümlerini yaşat~~ 
ra onunla kanuşmuştu. onun etrafında birleşmek la , 

- Yezit, senin burada işin ne?.. Tefrikalar çıkarmak onu öldürıtl~ 
- Da,:a~.rzı biliyorsunu~.. hşmaktır . ., el 
-:- Senın oyle ~a;~!arla ış~n yok!ur. }'akat bu sözler de faide verili ıt'_ 

Senı lsfahan ernırhgıne tayın edıyo- ti. Hariciler bildiklerinden ş.-ı~rıa 1 
rum. ~ay?i işinin b~.şına ~areket f't. !ardı. Alinin bu nutku onlara o~~ll I 

Yezıt bıraz tereddut etmış, fakat A· be etmedif~ini anlatmı~tr. Onun ıçiJI 
li onu dinlememiş ve onu _hem~n. yo~a lar ona müracaat ederek: I 
çıkarmıştı. Daha sonra Alı harıcılerın _ Ar se k" f"r oldun tövbe tt 
. . . . lb . Ahb h·ı· 1

' n '1 ı ' ıçıne gırmış ,.e nı asın a a on- d"l 
!arla münakaşa ile meşgul olduğunu 1

0er.J 1 .. 1 · Al·y· son dt~ 
·· ·· t" n arın m soz en ı ı ~ 

gorHrnul~buk: Al" .. k . hiddctlenclirmiş, o da onlara ço1' 
a u ı ı onu muna aşaya gır- . t• 

kt t . t• cevap vcrmı~ ı: ti' me en mene mış ı. • . /. 
Hazreti Ali bunlara reislerinin kim - Allah belanızı vcrsın. Ben. 1" 

Memleketimizdeki terbiye sis- olduğunu sormuş. onlar da: h~. iman ccle~ek pe~ a~mbeı~il~ ~;d., 
temini çocuklara bedbinlik veren, _ Reisimiz Kevva og"ludur. muachedc ettıktcn sonra 1.afır 41 •• ı• w• il d" b~ı;;J!ll 
onl.uı intihara sürükliyen bir Demişlerdi. Ali bu adamı da çağırt- mu mu soy ıycce"'ım. ay 1 

" 

halde gösteren bu yazı, acaba hangi mış ve onlarla konu ·mustu: defolun uz. C~hcnncmi boylayır.ıZ. ' ~ ' -· · ·ıı t · f Fk t Jc-un! 
tetkiklerin mahsulüdür? Hu sua· - Siz ne diye huruç ettiniz?... rec~gl'.n~z zb.ı e .d'de ti~ a .. el ~ .. d o11l_.-

b d k 
- Tahkimden dolayı. J'l ının u şı e ı ~oz t•n e 

Jimize ceva ı, gene ayni yazı a i · . . . . . - Siz biliyorsunuz ki hasımlarımız üzerinde te ir etmiştı. 
hır fıkırden alıyoruz. Kendısınde mu haflarr kaldırdıkları zaman ben si r nitm<di> 

terbiye sistemlerimizi feci neticeler ze bunlar bizi aldatıyorlar, onlara bak 
vermiş, tehlikeli yollarda göster- mıyarak işimizi görelim, dedim. Siz 150 J • kler 
mek salahiyetini bulan bu zat, beni dinlemediniz. Fakat ben hakemin ,; 
aşağı yukarı: Kurana göre ~hareket ~tmes~. i~_in söz _aı Yunanislandao çıb:artıla~..ı.J 

ntı ar ara se ep, u yer er e terse biz de kabul ederiz. Kur:ın~ mu. .- ~ 
"I .h 1 b b 1 d dım. Onlar Kurana gore hukum verır· Bulgaristan da kabul etnJIY~"'~ 

marabet yesini telkin eden bir halefet ederlerse biz de onları dinleme b:k~ı~eake ~dıkan '\kenı 1Adık~ f;;,d,I 
. . . · hAk' l . gar ı ra ya an sı arı aca ,, 

terb•ye sıstemının a ım o ması- yıı.. l'kl . . · 1 · · etle ka'I 
ı erın ısım erını şu sur 

dır. Ben,. ~ir ç~k -~ektepli ~ızm -: Bu ~ö~le ise niçin hük~ü h~men yor: J 
defterlerını gordum, hepsınde verdırmedını.z _de altı aylık hır mutare Mustafa Neyyir (Temi.a gazetesijl. 
bedbinlik hastalığının arazını gör- ke kabu.~ et~.11~1~· • . • . • dürü) Aziz. Nuri (Sabık Bursa ~"1:..ı 
d .. H lb k" l r n deft le - Çunku alım, cahıl, herkesm 'azı G.. ..1 .. 1• 1 a·ı Jlakkı (Hiıttır'~. um. a u ı ona ı er - . . . .. umu cune ı sm ı ( 

, yeh anlamasını ıstedım. Ben bu muta ·ı·ı· f .. d ) S"fer hoca '".J rinde aşk, sevda, neı e Ye şeta- . . . .. .. ve ı ı a ruesasın an .. ·• 1'. 
. d' reked~ mıll~t. ıçın .. h~yır g~ruyorum. kes kongresi azasından) Çopur ts J 

ret bulunmıı!ıdır .,, ıyor. Haydı sehrını~e. gırınız ve boyle dava· Hakkı (Kuvayı inzıhatiyc heyeti"~-• 
Terbiye sistemlerimizi cinayet- Iardan vazgerınız ıfusP' 

. .. ~ . · .. . Namık (Polis başmemuru) ,, j/ 
le itham edenlerin böyle bir ne- Ah bu sozler! soy.le~.ıkte.~ sonra on- Sabri hoca (Şeyhislflm ve kuva~ı 'rl, 
ticeye nasıl vardıklarına akıl er- lara veda ederek gen donmuş, onlar da batiye heyetinden) )brahim Sabrı ( 'J. 
dirmek, böyle bir temenniyi ak- aralarında konuşmu~lardı: ta fa Sahrinin çocuğu, Çerkes "='' 
la sığdırmak bizce kabil değil- - Ali bu sözlerle tö,·be etmiş olu- Yusuf oğfo Gönenli Remzi (List •' 

yor m. u?.. 122 numara) Topal Ömer oğlu •1 
..J 

dir. B ki ı.;,IJ' 
ırso · arı: (132 numara) Abdullah oğlu v 

Onların defterlerinde açku sev
da bulunmalimiş ha! Acaba irfan 
müesseselerimizle kokotlar mek
tebi arasında bir fark kalmama
sı mı isteniyer ? Defterlerinde 
ders intibaları, mehaz notları, 
takrir izleri yerine aşku sevda 
ve zevku safanın sıtmalı sarsın
tılarını istemek ne biçim şey, da
ha doğruau ne bulanık, ne ka
ranlık ar:ıulardır? insan bunu 
bir gazetede yer almış görünce 
dehşetle ürperiyor. 

Sonra, genç kızların defterle
rindeki gamlı elem havası yüzde 
doksan dokuz görenek mahsulü 
bir modadır. Defterine: «dün 
gece içimin karanlık, bedbaht 
uçurumlarına bakıp a~ladıml,, 

satırlarını yazan kız, dün bah
çede koşmaca, voleybol oy
namış, arkadaşlarına muziplik 
etmiş ve bütün gece mışıl mışıl 
uyumuştur. 

HUhUm verirken çok dikkatli 
olmıyanlar, lüzumsuz gayretlerile 
çocukları azdırmaktan başka bir 
şey yapmış olmuyorlar. Mektep
lerimize hürmet etmesini bilmi-

_ Evet töYbe s.-ı),hr. Demi:;;lerdi. cı4 :; numara) ,1 
- O halde onun sözünü dinliyerek ı.v • Ad ·ıkb h kadat ~ 

• • ., 1. enı ım., ı a ara iP'. 
şehre g~rel~m mı.: .. . Trakyada bulunan ve Türkiyeye ".J 

- Gırelım. Çunku onun hedefı alb 1.1 k . . b a e ... ,,1.rnemiŞ ~ •• • . c ı me · 1çın eyann m '" • "'O"' 
aylık mutarekeden ıstıfade ederek kuv b·ı · T .. k. ·e f"rarilerinin ~ . . . d"" h.. ı t.mum ur ı) ı • 
vetlennı yemlemek, sonra uşmana u . t h 1 ı h ·cı·ne cıkarılll ..4 . nıs an uc ucu arı • ıı r 
cum et~~ktır. . . nnı mevsuken haber aldığım, bu~ii. rı 

Harıcıler buna karar nrdıkten son h . . h'" . ti · in ıJ(t ·" • • .. .. . __ eş asın ı ım ve u\'ıye erın ....: 
ra KJff'ye donmuşler ve her kes a- k~- t d t .;:b"t lunduğunUı ·• . . .. . • . . k. f" l"kt ume arasın a e. 1 o ,, 
sında Alının to,·be ettıgını, a ır ı en 1 1 k" . k d ld • t h-il1 . .. • 1 arın ışı ·a ar o ugu a "' 
vazgeçtiğim soylemege başlamıştı ar. d".. . 

. . Al' ıgını yazıyor. 
Onlar hu şayıaları neşredıyorken ı 
de onların bu sözlerini nakz ile mecgul 
oluyor, bu yüzden onların zararı her 
gün artıyordu. 

Haricilerin Kufeye dönmeleri şehir 
haricinde kalmalarından daha muzır 
olmuştu. Bunlar rasgeldikleri adamla 
ra tövbe edip etmediklerini soruyor, 
tövbe edilecek bir şey yapmadıklarını 
söyliyenleri döverek ve işkenceye- uğra 
tarak töYbye mecbur ediyorlardı. 

Kiıfe şehri anar i içinde idi. Her
kes haricilerin eline düşerek dayak ye
mekten. ezaya uğramaktan korkuyor
du. Ara sıra .,ehirde arbedeler vuh.l! 
buluyor ve kanlar dökülüyordu. 

Halk bu vaziyetten bizar olarak fevç 
fc\'Ç Aliye şikayet etmişler, hu adam
ların herkesi kşfir sayarak yapmaclıkla 
rı eziyet kalmadığını söylemişler, bu· 
na karı Hazreti Ali haricilerin yanı· 
na giderek en şiddetli nutuklarından 
birini irat etmişti. 

ıe: "' " 

Firarilerden bazılarının, Bil~ 
ristana kabul edilmeleri hak I~ 
da Bulgar hükumetine yaptı1'iJ 
müracaatlara Bulgar gazete I 
şiddetli cevaplarla mukabele 

mekte ve: ~ 

yenleri, ona ait mevzular üzerin
de dinliyemeyiz. 

"Sizler benim hata ettiğim, benim da 
!alete uğradığım üzerinde ı ra r ediyor 

SewaA :-;anuz ne diye benim hatanı veya dala· 

Yunanistandan, Yunan - 1 (1 
dostluğunun takviyesi için k~ 
lan bu adamlar acaba, Bu~ 
Türk dostluğunun Yunan - ı'_ 
dostluğundan daha zayıf oldıJ~ 
nu mu zannediyorlar ki topr• ~ 
rımızda kendilerinin yaşamal•~ 
müsaade edilmesini istiyo~ -,; 
Biz, Türklere karşı samit1S':,, 
tezelzül etmiyen bir dosthık ~ 
]emekteyiz. Binaenaleyh b 'J 
metimizin bu adamlara ver~ 
ceyap: bizde misafirhane b ""' 
madığı mahivetinde olac• 
demektir.,, 
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Anlıyamadıfımız kudret Siz olsanız hayret etmez misiniz 1 .. ' 
f!F:.- }·· İtaretl~r : . :~ ~- .. 
;r.. . .. .. : • 

' ' . •' ~ 

Yeni caıuslar insan bilmediği lisanla Öldürüldüğünü gazete 
konferans verebilir mi? Ierde okuyan kadın 

Londra polis müdüriyetine müra• 
caat ederek •Cesedimi aramoyın. 
beni öldürdüiünü söyliyen ~dam 

yalancıdir 1 • dedi 
, maktOI kadının cenazesi bir tnrltl 

Mfa Jankina 

bulunam&mlf. 
Me.selenin hikAyeıi bu. Şimdi. 

bakikata gelelim. Katledildi d~ 
nen kadın sağdır. Jankiı 11· IUILlıtW 
bir adamla eVlenmiılerdir. 

Miıterj Ankinı bir kaç 
eTvel gazete okurken katle 
ğini ve cenue.sinin aramlchpıl 
a;renmİf, hayrete dllfmlf 
hemen htıkimete mDracaat ede-; 
rek sağ olduğuna haber n1•1ı11 
tir. 

Mefer vakanm uh 
Mis Vinifred gllnlln 
haber Yermeden efen,dilı•lli 
terketmİf, bir delikanlı De ~, 
raya gitmif ve tepinienel 17"0: 

da Groniçte resmen eYlen~. 
Bu izdivacmdan zabıta mllllft-~ 
herkes haberdar olmaftar. 

Mis V-mifred katili oldutw 
iddia eden askere gelince onmicla':: 
maksadı fU İIDİf; askeri 1oflacla 
cinai hapse mahktm etmifler 
oda milat yortusunda aokata 
çıkabilmek için bu yalanı uydur-

Dariilbedayi Temıdllerf 
Sah alqamı 

saat 21,30 da 

asanMlcoclenJn 

Naki-.; 

>.. MahtarB. 

Aln yaşını .kadar olan 
dyab'Oyı kabul OIUDllllZ 

Kişe hergün lllt 18den ldbarea 

Bu akşam saat 11 de Be7otlllllÜ 
malbaşında No. 22 KUTU da 
dayi san'atkArlanadan HAZIM il; 
fıadan KARAGOZ oynatıl&ealdlr. 

Tefıollra ·--• SS lar, enoelerinden ,. .. lakla sa akıtıh- Hafızamızda lhllyar Götemlzln ııös- caıııan k kesllmlı oldafıı hal· MlldUrUn ytlaU solda. Bir tirli 
yormuş gibi asabileşiyorlar. teri nakfedllmiş oldafıı halde tekrar ~ delen ~Pd:'.""'zı rar vere•lyor. Dislpllaee h8-

y-' •Gorp cephu ade ... ıaiiellifl MDdür yavaş yavaş kendini talikati ya ede<efls. Göle dememiş mi idi kı: de ~~.:.ı ~mea, 1"Şll çimen, ebedi ay lalep etı.ın, Yoba 1l)'1lflnak :roı.. 
llrUt HarU. Remazgrıe ne kaptınyor. Yalnız cephenin kahra- -Her şeye rotmen mukavemeti. v.. ha' 

0 
tar obüslerin •ttıitı hendek tulaun-

manlıtmdan bahsetmekle kalmıyor. Ge leıholl hoanrdalldı: ka_ ·;..: .. içinde &imtilmilı fareler O ..ıdt Alber Tnıçke - batmlıi 
ridekilerln daha mahvlyetklr fedalıir- _ Evet yakanızı kolay karlardı- lenn ı~dan kenılrilaıl lerdlr. - MüdUr Bey •• Biz banşa vu-hklannı da sayıp dikUyor. nız' taraf . . 

1
., Buraya _ ..... , din zi yaptığımızın söylenilmesi •e 

... d · Yeşıl çımen }il ... -- 812 de -mlekette kalaalda be- )hlfyar mBdlrln _.bir Od per e ın . idik• set zaferin elde edUemedifbWı 
raber vnlfelerl•lzi nptıı.. Aııkerlerln u Şimdi ••lıl hlr matem 181- .~ lem~ı:~: bir ".ie1ınnen kanadı aı- maaı için gelmedik. Bunlana 
yiyecek bulmasa için açlıta katlandık. nnaııştı. Muallimlerin siyah siirtis~?· adan sallıyordu. Ve devam et· tan şeyler. • 
Hesapla ekmek Yedik. Biz de korktuk de kUçlik bir hareket peyda old":.1 Uz "!. darm Müdür •e bUtUn muallimler ol 
ve titredik. Ne diyeyim.. Bazı vakitte lerinde ciddiyet ve huşu asan cozüt- tı • h a bir ölüm öyle lan yerde irkiliyorlar. Salon bile t b

. . d _ Ka ramancasın 'b 
1 0 

~-mukaveme ıze, oradaki auılıaripler- tiL MUdür devam edıyor u: . s· b .• 
16 

On ne oldafıına galiba rer gı i u ayor. raano zuıgı~ 
den daha gUç bile PldL _ Her ,.,..ıen enel meydanı harp mır ız u 0 m KHçilk Hoyer diken MUdür nezih ah aki hayatının ft 

Alber Troske seslendi: te ölen mektebimiz talebesine unutul· anlıyamamı':ın~:m bir gün uludu; bar ciddi)etle di)or ki: 
- Deme yahu ı. nıaz bir batıra saklı yacağız. Onlar ., teller a':"n adan dıpn makama gibi - Rica ederim. Hiç oı..._ 
Bir mırıltı yükseliyor. MUdür bi· tanı müdafaa için, i~leri heyecanla do saklan dam'; halinde bir obtis parça lerinizi ... 

zim tarafımıza BOğuk bir nazar attık- ıu oldata halde bizi lerkettiler ve ~sarkıyor k~ • keoti iki aaat sonra da Alber tekrarlıyor: 
tan sonra devam ediyor: ret meydanında öldüler. l~imizde yır· sı.~armb.8 baüs'?nbı udun~ kopardı. Sağlam - Evet...tandır. işte bu kadar-d. d H klkate •·-fkt' Y'rmi bir mu dıger ır o 

- e ıyor um... a • bu va. mi bir vatandaş e- ır. ı 11 ·ı barsaklannı karnına sok- nelerce bu sözü sık sık kullandık 
zlyetler yekdiferlle makay- edile- harlp meydaaı ddalde şehadete maz· ka~ e 

1
1 ;.,. .. dnrmadan bağınyor daha söylersek ne olurmuş. Dua 

oıez .sız korkmadan ilime lıaktıuız. har oldu. Yirmi hlr kahraman mnlıare m G'j ':.tarımı ötebildL 6-leyin defa kafanıza koyu•uz. Gevael 
En bib tik vazifeyi ifa etllniz. lhaı za belerin ııahalarnıdaa •zalıla oldakfa. da. ':..dar ilerledik vütadü kalbur herhan i bir cephe askerlııe U.,. 

...._ ~ oDldeıtw dokunuyor. feri tld edememekle beraber fimdl bu rl halde eca bl lopnıitında yqil çimen y~ı:'ılk de "k idL Bu ün ona kahra sanız isitecetiniz budar. Uate .,....._ 
Cet•*" .. lılylo .._k ne do lılyte za kadar darbelere maruz kalDUf olan Ta altıuda ebedi aykay:ı ntm~lardl~::... diyorsunuz. llarplcn evvel alman bir de tekme yerdiniz. Vnlyeti lılr 
nfol ...._ IM>lse _,. fırlatıyo- taaın muhabbetinde Yekdlteriıııize Bu 81rada laM. ketıldn hır kah G n •

1 
v mi tiniz bıı sene ımrta lü kavram ık i tem·yorsanıız. Dk 

._O da .... ....,. •lııruk me ' 1 1 1 L Btittin muanz kav dııyaldn. M d. r birdenbire~ :: ~almı tı. E er ce retiniz vanıa onun ya enelld cibl her söylenlleıd 'ndllmıi 
la - M Allıor'bı .. •ld rfnn n • ilen........, onu tekrar llı.ra edeft. yet m&tebayyır ıık.BkUyordu. . 

1 
öldiıillnU ııidip aııuuıa anl:ıt.aızı {BI~ 4le V..terlaol&a •Oflanaa 1ltm7er. On ği~ ha

11 
koparan Villi ıdf. Villl a,aia ko nas& 
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M nt ib Şenır 
dol n 

Amerikan hikaye ı 

Hikayenin başlığına bakıp ta, sizcl "- l\llihcndisleri tekrar tetkikata 
alelUde bir dolandırıcı hikflyesi anlata mC'mur etmi~ler, daha zengi.1 bir cla
cağımı zannediyorsanızı rica ederim bu mal" varmış eğer işe oradnn başlanırsa 
yazıyı ol,umayın ! kiir daha fazla olurmu45 ! 

Yedinci gün. 
Teşrinisaninin 27 inci günü (Nev· "- Mü:ıendisler gelmedi ... Daha! ... 

york Herald) gazetesinin birinci sahi- deniyor. 
fesinin altıncı sütununun nihayctincc Sekizinci gün ... 
ince punto ile şu ilan gözüme ilişti: Müthiş bir haber ... 

"Şik~gonu~ l~ verst garbinde ) eni "- On ,·erst garpte ~ok zengin bir 
bir demır macıe_na bulu~muştur. Damaı· damar keşfedilmiş! 
la~~ çok ze~gın old?gu. taha;kuk e~- Bura· ki maden işe yaramazmış! .. 
mıştır. Jş arı) anlar, Ne') ork \ alstra) t mlisenin a\•lusunda bir ilan: 
Sitidc i9 numaraya mi!racaat etmeli-
dir. 

On dolar daha verirseniz sizi ma-
den ı.ı ntrkasına lcadar naklederiz. 

Iş istiyenlerin maden mınta!msına Gittim, ıo dolar daha verdim .. Yine 
kadar nakliyeleri temin edil:niştir. elime bir numara verdiler: 43:11 ... 

Şirket vcznesfoe on dolar tediye et· Yine kamyona hindik... Yine yola 
mek bu işleri bitirmek için kafidir. düz"' ·ik ... Bizim ' amyon kalktığı ıa· 
Kamyonlar, otomobiller temin edilmiş- man bizim şehrin yeri.1dr Y"'ller esiyor 
tir.,, du. Geceden bütün ı ·.,a- "'• pılıyı ı r-

Ne zamandan beri işsizlikten ima· tıyı toplamışlar. m:ıntar ır"'Ji meydann 
nım gc\Tİ)'ordu. Banka, ban' ürtüne çıkan :~!ıir birden kaybo"'tluştu. 
kapanıyor. 'I'icarcthanc ti~arethane üs- 11... • maden mıntak'::sma r;ittik .. 
tüne iflas ediyor. Ciddi bir iş tutmama Orı- · ayni hal! 
bir türlü imkan hasıl olmıyordu. l\fü· Ayni netice... Yine bir ilan:. 
hendis şehadetnamem olmasına rağ- . . . . 

b . · khw . 1 • d On dolar daha verırsenız yırmı verst men ır ış yapma gım ım rnns ~ ı. . . . . 
B • · N • • • y· 11• .. -1- b şımalde l•eşfedılen altın madenının T :ı· unun ıçın .ı. e\)Ort c ı anı a. d w . . .. r·. .. d . 

·· •t t il' d' - b Iun ugu vere sızı mure .• enen gon erı na umı ,.e ese ı ver ı. o ;rusu, u . · 
"l" ·· d' b Ik' d · t'h rız. ı unı gorme ey ım e ı e ın ar e· 
( •• ;;1, Geriye dönmek istersem cebimdeki 

Scluğu doğru muhacir nakliye ı;ir- para yetmiyecek naçar )ine on dolar 
ketinin rneıltezindc nld·-. on dolı.arı \'erdim. Ve yine kamyona bindim ... 

Ve d . Eli e bir makbuz bir de numa Ilereliet nrsin, burası büyük göller· 
r ım. m d . . d 'd' 

ra verdiler ... Numara 6666 idi .. Elimde- en birının hemen kenarın a ı ı .. 
ki m • .lı.:zc!a luı.ngi kamyona binece- Akşar.ıd~n s:ıbaha kadar )ine şehir 
ğim, \'C kamyonun ne z::ım::ın hareket c- kuruldu .. Yıne ış başladı .. 

B d f b d mu·· dürünün deceği yazılıyordu. . u ~ a en, ma en 
Erte• i sabah ben 1.amyonda yeı bu~undug~ a.~artımanın bitişiğindeki 

buldum, \"e 3·ola düzüldük .. Yolda bi daıreye duştum .. 
zim ., i maden mıntakasına d"'•ru iler Bir akşam bitişikte bir patırtı olclu. 
li~ n iki yüz• f!1zl!'I hamyon vardı. Hızlı, hızlı konuşuyorlardı: 

Onlerine beş altı at koşulmuş araba- "- Vesikalannız elimizdedir .. Bu se 
lar h<'şka!.. ne ırns buğdaylannın piyasaya ~ok faz 

• • • la sürülme:;inden dolayı fiatler düşün 
Maden mınt.akasma geldik. Efen· ce buğday tröstü harice sevkedernediği 

dim görseniz ne mah~er •.• Ne mahş~r? .. buğdayları burada satmayı düşündü. 

Otuz bin kişi maden mıntnlmsında bi· Bunu bir fikir olarak, nakliyat şirketi 
hikmişti. ne (500) bin dolar mukabilinde sattı. 

Kamyondan indiğim zaman biribiri- Nakliyat şirk~ti, bu işi (300) bin dolar 
ne karşı kazıklara bağlanmış ipler nn- mukabilinde bakkallar tröstüne sattı .. 
zan dikkatimi cellıctti. Birine sordum: Ve bu~day tröstü sizi bir milyon dola· 

"- Bu, dedi, yeni şehrin caddeleri ra satın aldı .. Burada maden filan 
olacak. yo! tu .. ·· 

"- Ya! ... Filhakika öyle oldu. Oğ· Benim rengim mengim at~ı ... 
leye kadar bu iplerin boyuncn, seyyar l\tadeı. müdürü söyleniyordu: 
binalar kurulmağa ba.,ladı. "- Bu vesikalan bara - ;a verebi 

Sağda bir kilise,, Solda bir tiyatro lirsin .. 
binnsr, tiyatronun yanında catıcı bara· "- Bir milyon dolar ... 
kalan, ··çı dükkar.lan .. Hatta kundu· isterseniz, bu akşam vesikalar Nev· 
rn. 1>2_yacıları, berberler meydana çık- yorkta aynen neşredilecektir. 

rnağa başladı .. • Ben u ,ulcı!cık sıvıştım. Kan Wan 
lldndi olduğu zaman 1 "ıkta mü· çıkar da üstelik bir de şahit yazarlar 

kemmel bir şehir vardı. Otelleri, ban:ro diye. 
lan, gazinoları, kaçak me;·hanelerile ! .. 
Şehrin en cesim binasına demir mad~n 

1. ltl. 

Adliyede: 

Ağır ceza ~oruyor 
Sıhhıy men uı ıuı coktor eibi 
ölünün gömülmesıne r-uhset 

vereb"lir mi? 
lstanbul ağır ceza mahkeme-

sinde dün Gebzede Orhaniye 

köyünde kömürcü Mustafa ile 
lrnrısı Hasna Hanımın muhake

mesme başlanmıştır. 
Maznunların döt aylık çocuk

larının ölümüne sebep oldukları 

iddiası, davanın mevzuunu teşkil 

ediyor. Kendıleri, çocuğun hasta· 
)anarak öldüğünü söylüyor, inkar 

ediyorlar, 

Dün mahkemede bazı şahitler 
dinlenilmiş, bunlardan sıhhiye 

memuru Ahmet Ef., öiü çocu~u 
kendisinin muayene ettiğini, de

fnine ruhsat verdiğini, üzerinde 

ölümünü şupbeli güsterecek bir 

emare görmediğini anlatmıştır. 
Bunun üzerine, re:s Hasan Liitfü 

B., bir sıhhiye memurunun dok

tor gibi defne ıuhsat vermeğe 
salahiyettar olup olmadığını is

tih:zab etmiştir. Şahit, "efendim, 
bir ilmühaber geliyor. 3· 4 gUnden 
beri hasta olan bir çocuk ölmüş 

falan, diye. Muayene ettim, fÜp· 

heli görmedim. Bu şekilde gö

m ülmeğe rui.sat verdiğimiz olur. 

- Bazan doktor bile tereddüt 

eder, ölümün sebebini tayin iç;n 
cesedin morga kaldırılmasına, 

otopsi yapılmasına lüzum göste

rir. Sen nasıl oldu da karar ve

rebildin? 

Benin gördüğüm çoc11k 

küçüktü! 
- Küçük çocuğun ölümü baş

kamıdır. Seni muayeneye kim 

gönderdi? 

- Hüküınet tabibi Cemil B. 
gönderdi. Avdette sordu, "Mü

him birşey göremedim,, dedim. 
- Ve mesele kalmadı, öyle

mi? Sen nereden mezunsun? 
- Uç sene sıhhiye mektebin

de okudum. 
- Peki, bu çocuğun neden 

öldüğünü biliyor musun? 

- Bilmiyorum. 

- "Bilmiyorum,, diyor, yazın! 
Mahkeme, müddeiumumi Bur

hanettin B. in talebi veçhile, 

Gebze hükumet doktoru Cemil 
B. in ve jandarma karakol ku-

mandanı Mehmet çavuşun mah" 

kemeye celplerine, sıhhiye me
murlarının ölülerin defnine ruh

sat vermek salahiyetini kanunen 

haiz oluo olmadıklarının sıhhiye 

müdürlüğünden istilamına karar 

verdi. Muhakeme, şubata bıra
kıldı. 

, Zorla mahkemeye getiril€cek Jeıi şirketi müdürlüğü yerleşmişti. 

J• • gün mühendisler işlerini bi- Zelzelede ölenler 
tirdiler, doktorlar kabin~lerini açtrlar. Meksiki, 17 (A.A.) - Son zelzele es· 
e.czaneler ilaç firl • satm~ya 1 ı.şladı· nasında 6:> kişinin öldüğü anla~ılmıştır 
lar .. Kiliselerin çanları öttü, papaslar 
vaz ve nasihat için ~damlr , bölüşr.1e-

ğe bn~!adılar ... Birçc_. adamlar buı·.,da 
~endilerine göre iş tuttul ... fakat asıl 
iş anyan maden ocaklarında iş istiyen 
ler vn!,itlcrini kah,clerde yahut kilise 
lerde ge~iriyorlar. Tiir1 li, türlü oyun
lar tertip ediyorlal"dı. 

Dördüncü gün amele nrndcn müdiirü 
niin yolunu beldiyor, i:.e başlamak için 

emre amade bulunuyordu. 

Beşinci gün sızıltı ba8ladı: 

"- Yahu iş uc zamnn IJaşhyacak? 
Yığınlar müdiriyet binasının önün-

iLAN 
Emniyet sandığı müdürlüğün· 

den: Kadıköy büyük sakız ağacı 

söğütlü çeşme S. 81 No. Fitnat 

hanım tarafından 10 T. sani 928 
tarihinde sandığımıza bırakılan 
para için verilen 56780 numa

ralı cüzda nakaybettiğini söylemiş· 

tir. Yenisi verileceğinden eski 

cüzdanın hi.ikmü olmıyacğı ilan 
olunur. 

de to.~~amyor, i. i~ ne zaman ba h) aca 1 Sultanalımet sulh mahkemesi 5 inci 
ğını ogrenmek ıçın sabır ızlanıyordu. lıııkuk /ı{ı/:imliğindcn: 
Kah, müdiiriyet binasından çıkan bir l\l hl . t k · • t . a \emernızce ere ·esme ''az ıye 
memurun etrafı çepcenc amele ıle do· d "I 

1 
r· . k ·ı .. 

ı · e ı ere\ tas ıyesıne ·arar verı en mu-
uyor. d" Il 1 · d H k'" tevcffa Ham ı . tere \esın en as ·oy 
"- Meclisi idarede ihtilflf varmış: de Ha kö ycnddesinde2QO \'e 212 numa· 

Onu11 için. fakat ihtil.'tf hallolunmak ralı · sine111n binasile hane 7600 lira kıy. 
üzere imic;! . . .? . 

1 
• • • 

1 
metı muhnmmenesıle açık arttırmıya 

Bir gun g~ç?·or ... Yıne bır ış yok· çıkarılmıştır. TelJaliye \"e ihale pulu 
Bakkall ~ r ışlıyor, ahçılar kazanıyor. bedeli müsteri ine ait olmak üzere 9 

berberler para kmyr.ı;r ... Kiliseler do· şubat 931 ~aıartesi bünü saat on dört· 
lup, dolup boşalıyor. Fınnlar boyuna 1 te satılacağından istiyenlerin yevmi 
ekmek çıkarıyor. mezkurda mahkemede bulunmalnrı lü· 

Altıncı gün bir riyay<!t ~ıkıyor. zumu ilan olunur. 

Eyip sulb mahkemesinde ki· 
tip iken ihmal ve trahi, vazifesi
ni sui istimalden maznun Behram 

Vehbi B. in bir müddet evvel 

birinci hukukta heyeti umumiye
ce muhakemesine b:ıkılmış 1 ken

disi bu arada Ihsan Hanımın 

terekesini tasfiye sırasında evi
ni birisine kiralamak ve hakimin 

imzasını taklit etmekle maznun 
bulunduğundan, mesele ·sahte-

k arlık mahiyetinde görülmüş, da

va evrakı, lstanbul ağır ceza 

mahkemesine gönderilmişti 

Dünkü muhakemede maznun 

yoktu . Taşrada bir yerde memur 

olduğu anlaşılan maznunun zorla 
getirilmesi kararil .. mahkeme ta

lik edilmiştir. 

Dcrp neticesinde çocuk dü
şürmesine sebebiyetle 

mc- znun polis 

Kasımpaşa merkezinde polis 

lbrahim Ef. nin dün bir kadını 
vazife ifası esnasında tahkir ve 

darptan maznunen lstanbul ağır 

• 

& ©1Ill11llffi~~~11i: 
r Romanım•• haltikat ' l C7J Dil l hakikalimsi roman: 42 .J {l cı.r ~ 

Demek ben yirmı ıaat ik yolc~ uft11 

bir ıavanara ın p •• elc'stnc·• 
-- - ~ 

Naşi bizi görür görmez sıçramıyaf Küreğe önce ben oturmuştuıtl· " 
hoplamıya başladı. Şeyhin üzerine atı.

1
Beyza ile meşgul oluyordu. Son!'3. 

tarak: lerimizi değiştirdik. ..~t 

- Valiz, valiz nerede? Şeyh küreklere yapıştı, \"~ 5~.,d 
Diye kahkahalarla gülmiye onu tar- çekmeğe başladı. Bir on dalukn 'ti 

takl:ımıya koyuldu. olmamıştı ki birdenbire durdu, 
Memduh: kalbine götürdü. 
- Aman, dedi, betaya çattık. Kız, - Ne var? 

Beyzayı gördün mü? Dedim. dUfll~ 
Nuşinin verdiği izahata göre Beyza - Kalbim. diye fısıldadı, 

hanım, di;;çi bir doktor. olan. alman gibi:·· . w . eder' 
Hans ile beraber Kepeşın artıst kahvcf Sandalı devırmemege dıkkat d 
sine gitmişler. yanına gittim. Şeyhin şahaJda1111 

Hemen oraya gittik. Burası, okuyu soğuk terler aloyordu. 
cularımız hatırlarlar, Asmalırnescittc - Ah, dedi, Beyza... ~ 
Ruhin isimli otelin birinci katında Yakasını çözdüm. Mendilimi dell ~tf 
idi. Yukarı çıktık. İçeri girince bir ha· ıslatıp göğsüne yapıştırdım. B~~ 8~11d 
rekettir oldu. Bu, öyle bir hareketti lci dine gelir gibi oldu. Beyza, ko~ d 
manasını anlamamak kahil değildi. l l i"ılrnyt duruyordu. O esasen bo): ~ 
içerde muhakkak gizli şeyler yapılı· Hiçbir zaman ondan medet uınıt111 

yor YC bizim gelişimizden kuşkullanı- bil değildir. ,r,ııt 
yordu. .Mecburen küreklere geçtim. d 

Seslendim: Itöyüne geldik. Saat 3,5 olmuş, nrh~ııcl 
··ru - Kepeş, nerdesin? lar yarı sızmıştılar. Beyzayı g.0 0,ı 

Bir ..,..,r:-\·ana arasıncl-'l çıkan I\e. hepsi birden dirildiler ve sıra ıle 
peş: sarıldılar, sevdiler, kokladılar. 1 

- Korktum, dedi. sen misin? Fakat hen bitmiştim. Usulca eft bl 
- Evet, ne yapıyordunuz? rerek, boş bir odada buldugum bOŞ 
Şüphc'i şü:lheli Şeyh l\temdui.a hak· yatağa uzandım. 

tı. "' * * ~ 
- Yı.bancı değil. dedim. Hayatımm bir kısmı ile tanıd~ 
Emniyet kespetti. Kepeşin çıktığı san'at Ye matbuat alemine mensuP ~~ 

paravananın arkasına gittim. Orada, daşlanmın eğlenceli ve karaktefl~ 
dişçi Hans ile Bey1.a hanım ve terzi taraflarını hakikate çok sadık knl3 

Grete oturuyordu. Bu Grete, artistle- anlattım. ·rtl 
rin kostümlerini diken genç, güzel fa- Bunlardan başka macera geçt $1 
kat Be)zaya iptilasından dolayı bir az dim mi? Çok; yalnız, ben bu yaıı.rt ~ 
kaçık bir kadındı. Masada, çay bardak· zarken kendi kendime, madalyenill ~. 
lan içinde şarap vardı. de bir tarafını göstermeği vadet 

Kepeşin korkusunun sebehini anla· tim. Öyle yaptım. ttı' 
dım. Bu basılmak korkusu idi. Çünkii Günler \'C geceler, hep bu artl3 d 
artist kahvesinde içki satmak için ğım tand:ı geçti, ve bir sabah ki!~'' 
müsande almak n muayyen bir vergi mi, Yeşilköy tayyare istasyonU11 IJd' 

vermek lazımdı. Halbuki, geçenlerde Parise havalanırken buldum. 19 ~ 
ele bahsettiğimiz bıırlRr gibi, artist kah çuk ~aatlik bir uçuştan :-;onrtı. 

yesi gizli işliyen bir bardı. yansı Pariste idim. ~ 

Kepeş, eski bir arti!'4t olduğu için Boksör arkadaşlarımdan Feli~~ıtıı 
ötede beride çalışan hafif me~rep ar- minde bir tanıdığın tavsiye ~ 
tistler, sabaha doğru onun dükkanına Londra sokağında (Liberti) oteli 
müşteriler getirirler, orada, onlara, gittim. 

k_a~.k .. oldu~u !çin _h~r kat daha lezzet· Genç bir fransız kapıyı açtı. t 
h gorunen ıçkıler ıçırerek sarhoş eder B . J t b ld F lfk t'J'ı;ııd 
1 d . n b" t k k ı· ·ı "bT - em, s an u a n e s o er ı. orası ır e e ıme ı e ı ı- d' d d' b' d . t• rurtl· 
· , · ·d· B . . K k ı, e ım, ucuz ır o a ıs ıyo f' 

dr~mkk" }l~rdı ı ı. unhun ıçınl e~~şt, p_e . - O, dive ce\·ap verdi gülerelı:· .J 
ı at ı avranır, er ge en muş erıyı J"k . k cİ ld ~ ··yJe111'" 

hususi bir itina ile tetkik ederdi. Eğer 1
• ~ınb~r -a .,aşı 0 ugl unudz~ so ıııılf 

• . . b" r·ı· . sızın ır mı yoner o ma ı,.ınızı 
ıçerı gıren ır memur ı an ıse onun k . . kr.r· G 1. • b k 1 . . ma ıçın a ı. e ınız, a a un. 
hatınnı, hoş etmenın çaresıne bakar- k ll1 
dı. Me_r~h~enle~~ çık~ıya başl~dı .~t f 

Dişçi Hamdan Beyzayı alıp otomo- k~t,. ıkı kat, uç, dort, .~>eş .. nıha) rt !>' 
bile binlik, Bebeğe döndük. Sandala.ha~ dıncı katta durduk, çunku ondıı 
ladığımız gazinonun önünden hiniı> im kat kalmamıştı. 
yavaş yavaş ilerlemiye ba,ladık: Otelci bir kapı açarak: 1~ aıımımıııımuuuıımııııunıımnır.nııııın1111ıttmmınmıımnımııınııııııııı11nııaıın111ını - Ne tesadüf. dedi, bu oda fC .A 

ceza mahkemesinde muhakeme- bil' 
sine bakılacaktır. sin odasıydı. Size sekiz franka 

~n~ ~ 
Dava evrakına ve raporlara pew 

Burası bir tavan arasıydr. . ıc' 
göre, Hacer ismindeki bu Ham- ben J 9 buçuk l'aatlik bir hava ) 0 
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mm darp neticesinde çocuğu da luğunu bir tavan ara~ından çık•P ıııı! 
düşmüş. Mahkeme, memurin mu· ki tavan arasına girmek için yaP ~rf 
hakemat kanununa göre, evvela tım. Ne tali? Doğrusu canım sı1~11 • 
mülk iyece tahkikat yapılarak, ev- tı. 
rak mahkemeye gönderilmek ~ 
üzere, dosyeyı müddeiumumiliğe '-"1 
iade etmiştir. .. (azanmak itÇlll'j 

Yakıt - Her hangi bir memur •• ·ık t ·ı A d r i 
için vazifesini yapmamak ne ka· !i 1 şar 1 an 1 
dar mes'uliyeti mucip ise sahihi· ::.;.·. lUinsız kazancı arıırma"' 
yetini tetavüz etmekte öyle-lir. sava~mak, havada ta" 
ayni zamanda kanun muvacehe- H , aresiz uçmıva çalıŞ" 
sinde 40 yaşında bir adamın ha- ii m1Jk gibıdic 
yah ve hukuku nekadar muhte· fi Ticaretinizde, san'atınııd• 
rem ise 4 aylık, hatta 4 günlük ·::.·:

1 
ff k k tıa$ muva a olma istiyorsa 

çocuğun hayatı ve hukuku da i~ gazete ilanına ehemmiyet .,e 
öyledir. Onun için bu vaziyette :: r 
kanaatimizce Gebze hükumet H riniz : Gazete nam ilanları 
tabibi Cemil B. ile sıhhiye mc- :.~.İ en ko' ayı, en ucuzu, en te 
muru Ahmet Ef. niu kanunen :: sirlisidir. 
tahtı mes'uliyete alınmaları lazım ~i işte ilan tarifemiz: 
gelir. Tabii alakadar makamlar is Sonuncu aayılada Satın Kuruı ıı.~ - ~ tahkikat yapacaklardır. Bunun :; 5 inci .. 

•• 4 40 
içindir ki pek haklı olarak mah- !~ 

2 
" • • 100 

keme hükümet tabibini celbe ve ~~ " • • • z<tJ 
kendisinden izahat almagw a çocu- :: 

1 
" " " " 0 ~ •• Ream1 ilanlar, sonuncu ıa~'lfada 1 ğun defnine ruhsat vermekte me- :: J 

•• ilan memurumuz size fa~' murlarınm salahiyeti olup olma- iS Ü 

dığının sıhhiye müdürlüğünden n dalı bir ilanın şekil ve C' 

l k . . !: reti için hizmet etmeğe h•'" 
soıu masına arar veımıştar. :: d 

:: zır ır. . ••.•• 
s:::::::::::::::::::z::::ı::::::::::::::::::::::=···· 

.. 



Dün akşamki yangın 1 Harici Haberler 1 Vakıt,okuyucJa;;;::n
1

J;;;;;t;;;,Jı 
lkin[ ~:a:afı birinci sahıfada 1 sonra neferler omuzlannda yanmış, yeni bir hava seferi • /.i ~ 

Pmmı: lrketJ da yMıl".n • ~· E~r zeııtrıenmiş, ıılolerl patlamış inHUI- Peris, 17 (A.A.) - -~ile Say Bız e • L yazın 
si. ti şt ' o~gı. fılım muessese dan ziyade kömflr yıfmlanna benzi- gon arasında deniz tayyaresı ıle posta --------'--A 
Vasfi~ .,. fhsana'Y!' şırketi, Mehmet yen cisimler getiriyor, sediyelere ko- seferleri yapılmasına bugün başlanmış 

U yaz anesı bulunmaktadır. yuyorlar... Bunlardan bir kısmı çok· tır. Marignane tayyare karargihm- K d vi f k 
tU ;u:c~ katı Fen~menk Türk tü- tan ölmtiş zehirlenmiştir • dan hareket eden ilk deniz tayyaresi 8p808D r8D eVU C e rar 8.,.aaaıaaa• 
m:dü~ eti mi!ll _ıtha~At Ye ih~cat lldsi tanınmıyacak bir halde yan. hu akşam Napolide, pazar günü Cor· 
ve diğe~e kU ~üttehı_t Çimento şırketi mış simsiyahtır. CHetler ve yaralılar fouda, pazartesi günü Beyrutta bulu- Derviş sokağında bir müddet evvel kapatılan evin 

~tik komısyoncaların tahtı sediyelerle Sen Jarj hastanesine kaldı· nacaktır. açılmasına pofis mi izin verdi ? 
iplindedir. rılıyor- Seyahat müddeti hava şeraitine gö 

:ördüncü katta iki küçük yazıha- SEDIYELER GEÇiRiLiRKEN re 10 veya 12 günden ibaret olacaktır. lmzuı bizde mahfuz bir karümiz. lektin iktısadn kuvevtli dlllnldala 
ne e oda ba§I vebekçi odalan vardır. Sediyeler halkın arasından g i .. f.Jz"nt z · . . b. fk den şu mektubu aldık: messilleri karşısında ekalliyette 
ATE~ HER TARAFI KAPLIYOR lirken bir çocuk çılgın gibi ha .:ç n · Va lSllllll zr nU U Po1i8bnlzden ricasının yerine geti· diğer taraf bunlara karp •lllMlllllm 
Filım fevkalAde süratle yanan bir atılıyor: Y ryor Yeni Delhi, 17 (A.A.) - Hint valii rilmesini biz de rica ediyoruz: girişemiyor, belki de mücadeleye 

madde oldufun.dan alev ve ateş iki da- _ Ah... Babam... Babacığım... umumisi Lort lrwin, tethiş taraftar· "Bundan epeyce zaman evel yine mek için kuvvetli ideali, köklü bir = içinde binnci katı kapatmış ve Sediye yere konulmuştır. Ç k lann~n sebep olduklan kargaşalıkların sütunlanmızda ayni mevzu etrafında leket ve halk sevgisi, özlü bir e11antl 
tile cu bi~ duman sütunu bütün süra- göz yqlan arasmda sediyeyi ars;;:r. men:ı ve tenkili hususunda hükftmetin bir şikayet mektubum pkmkıştı. Bu medeniyeyi kendisinde bul&llll)'or. 
tı merdıvenlerden çıkarak ikinci ka- Sesleniyor: faahyet . ve kuvvetini arttırmağa m• Beyoğlunda TepebaşındA Derviş soka- Halkın, muhitin ihtiyaçlarım ... 
~esonra sıraıile üçüncü ve dördün- _ Baba. .. Baba... Bir harek t bil tuf ~dbırler hakkındaki layihanın ve ğında arasıra açılıp kapanan randevü den i.ciz dünyanm terakkisine a11!1 

c nm sarnu~tır. O 11ralar hanın . ka· yok.. Zavallı babacığı dumand:n bo~ yer!ı matb~atta halla karga~hk çıkar e~lerinin kapatılmasını rica idi. ~i- durmak lüzumunu anlamıyan :8 a saati oldufundan bina dahılin· ğulmuş ölmüştür. Yeni kurban "k" • maga teşvık eden yazılann ıntişanıu kayet mektubumun çıkmasından hır- ve ilmin karşrsmda kulaklarım 
e ancak yirmi üç kişi bulunmakta katta çalışan tüccar, mütekait mt ı~cı men'.~ ait kararnamenin teşrü mecliae kaç hafta sonra kapatıldığını görmüş yan e11erle idare olunan bel.ecltmll 

ve bunlar da evlerine gitmek için ha· Vasfi Beydir- ra ay tevdu münasebetile söylediği bir nutuk ve sevinmiştik. Çok müteessirim ki ba yalnız eşkll Ye zevahiri kurta 
zırlanmaktadırlar. Biçare adamm cesedini oflunun a- ta; Hindlstana bir kanunu esasi veril· evlerden biri iki üç gündenberi tek- matuf bir zihniyetle idare olan11111'. 

Dalardan atep ve dumanı ilk giren er hıçkınklan anamda ondan uzakl mesi hakkında Londra konf eransmda rar faaliyete başladı. Bunadn polis Belediyeler demokrasinin, halk 
hanın odabaşısı, Sait polis memurla- tınyorlar- • aş- husule gelen muvakkat itilafların U· müdUrlUğünün haberi olmamasını im- kimiyetinin hücre)eridir, hasta 
nndan Selim Ef. olmuştur • ötede bir adam, ithalat şirketi mü- Y~~~rdığı ümitlerin kendisind_e hasıl kinsız giriyorum. Tekrar açılmasm- ler sağlam bir uzviyet yaratamu. 

YANGIN, YANIYORUZ! hasibi M. Seban haykınyor: ettigı memnuniyeti beyan etllll§ vebadaki sebebi bir türlü halledemedim. huriyetln n medeniyetin şiarlarllli 
Selim Ef. ikinci kat merdivenlerin- _Kapıcı .• Yukanda.. Yanımd "dL kanunu esasinin milliyetçilerin metalf. Onlann ~rrinden geçilmez bir hale ima akamete mahkdm edebilir 

den ~ inerken boiueu gazla karşı: Çıkmadı.. Bayıldı- a 
1 

' bini .!8tmin edecek mahiyette oldup- gelen sokağımızın, bu evin kapatıla- mukabil vazifelerini mtldrik bel.Un 
lqmış, hır saniye sonra bfitfin fecaatı itfaiyeler oraya atılıyorla nu soyJemiştir. Lort lrwfn yeni kana· rak temizlenmesini polis müdürlüğün- heyetleri memleketin terakki ve 
aalıyarak acı acı bafmnışhr: Derken boğuk bir ses dah:: • n_u ~si~e ait teferraa*?1 tesbitine ~l den tekrar rica ediyonim. hamleler:nde pek mühim ve pek fml 

- Yangın_ Yanıyoruz! . . - Karım odada kaldı ... ikinci kat- l~yetçı hderlerin de iştırakini istelDlf' • * • 11 birer Amil olabilirler. Karakql .,.::u hoiuk feryat bfltiln hand~l~rı ta. tir. Zonguldakta ihtikar! atile memlekette umumi bir hdfll 
Jaek ~~-ı:.:'8.::.,.:~!11;.~=~~~~ Bu ~dacı Mehmet Efen~idir. Biraz Tayyarelere müşteri Zonguldaktan yazılıyor: luk yaratan belediye bütti~ ~1111lld 
leri olan ~erdivenln alev ve dumanla sonra hır nefer . kansı Nadıre hanımı Rio De Janero, 17 (A.A.) - Brezilya Zongu~dak piyasa noktasmdan altın halkrnı kasıp ~avuran _ihtıkarla alca-. 
çatırdafmı, yandıltm görerek şaşkı· 0~~~~~:a getirıyor.. Zehirlenmi, ba- gazeteleri Atlas Okyanusunda bir ce- madenlen .zam~nındaki Transval ~e- deleye .. b:ş~ad_ıgı takdırde kaybdlttill 
na dönmllfler ne yaptıklannı bilmez Y ş • velin yapan 11 ltaJ an deniz tayyare- yahut Kalıfornıyaya benzemektedar. teveccuhu ıstırdada muvaffak: olai 
bir hale gelm~lerdlr. Bunlardan iki-

1 
. YENiDEN UÇ CESET sini satın alacağ Y bunlara mukabil Burada daha pahalı mal olmak şartile ki bunun için vakit fevtetmeden lteı.t. 

il Aslan çimento firketi memurlann- tfaıye su sıkmıya başlamıştı, fakat uzun müddett ;:ı ;~enovada stok ha her neyi her kaça satabilmek kabil ve diye kooperatifleri yapması llzladır.. 
dan Remzi ve muhasip CeJAlettin bey- a!e~ tehlikeli değil ... Yalnız daman ze. tinde bulun :.C"ıa "1 50 bin çuval böyle pahalı satan adamlar en mahir Zonguldak belediye kooperatifleri 
Jer ilk olarak dumanm ı~e atlıyarak hırlıyor- Bofuyor. Etraf sudan ~r kahveyi lta~a h~:.:etine terkedece- adam sayılıyor. Ticaret b~ra~a he_r dana -~eldiğ~ gün vaziyetin b?"d• it~ 
-~ lstfmlfler: burulannı trkı ~ordona alınıyor_ Yanm saat geçmış ğini yazmaktad 

1 
türlü kontroldan azade fahış hır şekıl re degışeceğı ve bu kooperatifler hal 

,... gu)a bayd_;ıardır. Selim Ef: t r .i~erden hala . omuzlarda insanlar • ır ar. •• • de cereyan etmekte ve her gün başka, ve mevkie hakim olmağa doğru Jlrl 
damana babuyarak bunlan yukan g~t~~~_tyor- Sedı,,elerle hastaneye gö 600 bzn komunzsl başka bir manzara gösteren fiatler dtikçe alış verişin bizzarure akil 'ft 
flkmft ve ha;rlarml§tır: turulu~or.... .. .. . Vashington, 17 (A.A.) _ Amerikada görülmektedir. Ba yüzden en ziyade ha mantığa rücu edeceği şüphesizdir. Her 

_ Merdl'lenler yanıyor, yukan .. ta- ltfa~ye muduril Ihsan B. sert emir bulunan komünistlerin miktan 5 llA kın ekseriyetini teşkil. eden işçi ve ame malın iyisini yalnız ufak bir kir ~ 
npJL. taraçaya.. ler verıyo~:. . . 600 bin tahmin olunmaktadır. Bunla- le mutazarnr olmaktadır. mile kuvvetli bir kooperatifin mey 

Herkes bu ihtarla yukan koşuşmı- - lçerısını ıyi ar~yınız. BötUn o- nn yijzde yetmişinin ecnebi olduğu söy Bu vaziyet karşısında halkı mütees gelmesi fırsattan istifade düf)dlnl 
p başlamış bir kısmı da dumanla yol· dalara bakın- Belkı bayılan, düşmüş lenmektedir. sir eden başlıca mesele de belediyenin ortadan kaldıracak ve bu sayede 
lan kaybetmiş şaşkınlıkla çıktıkları olanla~ va~dır_ A l . b l kollarını kavuşturup esnafın alabildi- sada nazım bir rol oynıyacaktır. 
odaya girmişlerdir. . Ve ıtfaıyeler yeniden üç ceset geti- - me e lŞtJ aş zyor ğine şahlanan ihtikarı karşısında se- Zonguldak Eregll flrhtl 

MUTHtŞ BiR MANZARA nyo.rlar. Bunlardan ikisi tawnmıyer. Cardiff, 17 (A.A.) - Cenubi Galles yirci bir vaziyet almasıdır. Belediye lobriktılflliıld 
,.IUqma lçiade dehfetlf bir yaqm UlmUı ve )'Unu1- Btıi b6hfniatt•r. maden ameelst federasyonu kmtf.....,. meclialnde eberiyeti 1efkil eden mem 'Ilı 

laqlaBllftir. Herkes cannu kurtarmak Salar yavaş :vavaş tesirini yapıyor. sına Jştirak eden nıurahhaslar klmflr =::ıcaııı==:=:ıı:ı=:i:ı::ı:z:===-==============ı:a:ıı::ıı:ıı=:1ıılillİ .. 
için aklına gelen çareye bat varma,,. Duman~ar_kayboluyor neferler Ihsan ocakları sahiplerinin ileri sürdWerf Bu nasıl kı·tap 
Pencerelere üşüşmüş, camlan kırmıf. Beye söylüy?.rlar: şartlan kabule 72 muhalif reye karfl 
binanın arka ve ön taraflanııa dağıl. - Tam dort defa aradık. lçercle in 169 rey ile karar vermişlerdir. Murah· --..----~------~----------...-----
DUftır. san kalmadı... hular 19 klnun1188Dide işe yeniden [ st watı ı inci qyıhamızdaj 

O dakikada bankalar meydanı bü- Dumanlar bir saat sonra btlsbflttln başlanması için lazım gelen]ere emir fakültesinde müderristir; hem de fizi 
J1k bir mahşeri andırmaktadır. Ya- kayboluyor. Ateş birinci kattaa J'Uka· vermişlerdir. yolojf mOderrisidfr. Ben de fiziyoloji 
nan binadan aeı feryatlar yflkselmek- " çıkmadan sönüyor. ~- mfiderrislyim. Demek ki ayni fakült&-
te, hazan Ddnci kaı penceresinden u- HAS~ ANE SALONUNDA ' VA K"Y T de, ayni dersi okutan iki arkadaşız. 
anan bir bq llf8iı>'a baiınaaktadır: Sen JorJ hastanesinde hastanenin ~ 1. Kemal Cenap Bey, benim kitabımda 

- imdat yok ma'lCan kurtaran yok alt salonu yaralılarla dolu- Kadın, 19k.f.nunMnl P•MrtesilSt hata görmüşse arkadaş sıfatile evvelce 
IBU- erkek _sediyelerde kıvranıyor. Ameli- reliP bunu dofrudan doğruya bana 

Hiç bir yardım ıöremlyen bu adam yat içın yukan alınıyorlar. Dahilde Hariçte söylemefe, beni ikaz etmeğe mecbur de 
can havlfle kenardaki çinko boruya YEDi CESET VAR ı ayhtı Kuru1 lS<ı ğil miydi?. Müderris sıfatile de, ilim 
11anlıyor kendini qatıya atıyor .. Kaya Tüccar Mehmet Ali Atkof, mite J .. • 400 800 muhiti olan fakültede, di~r müderris 
kaya iniyor. Onu bir sediyeye koyu- ~it miralay Vasfi B., Kadıköyde mu- 6 • 750 1450 lerle beraber toplanacağımız bir yer-
J'Orlar. Bayılmış ve vücudu berelenmiş kim ZiyaB:, ithalat ve ihtacat Prketi 12 • 1400 2700 de - evet, ancak darllfünanda - mü-
'1. mahasebecısi Süreyya B., ismi anla- L_ • • nakaşaya koymuı ltzımgelirdL Seneler 

Da ticaret ve sanayi litibi Rasim şrlmıyan bir boyacı zelıirlenerek, ku- denberi ayni fakültede ayni dersi oku-
Beyclir. yumcu .~rtin Frenkyan ve bir odaeı ya ŞA BAN tan bir profesörün kalkıp ta arkadqı· 

İMDAT iMDAT! narak olmtitler- nı ıazete ıfitun1armda çekiştirmesine 
A)1lf ıaretle eeİAletttn ve Remzi bey ~iır yaralılar: Daktilo A1'f9 B.. 1349 ben bir: tabir bulamıyorum; bilmem siz 

ler de iniyorlar- Sonra diğer katlar- ma mazel Marta, LilL lu geoeki Ay ne denlafz'l .. Yalnız muhterem arka-
da P&ctreler kınlıyor .. Camlar sokak· Hafif yarablar: kapıcının kansı daşmıın biyle başkalannda hata an 
Jara dlktllilyor. Her taraftan başlar ~::;re H.,, Hatem H., odacı Kadir, yarak: "Görüyorsunuz ya, ben onun 
--.Uyor- VUcutler sarkıyor- Ayni . ' Rasım, Remzi, Celil, Nuret- G0neımoofuıu: 1.22 - batı~ 17,0B yanllfllll çıkardım; demek ki ben on· 
ft17atlar- Ayni bojuk seeler: tın Beyler... dan daha iyi biliyorum ı !." diye kendi 

_ hada&.. imdat- FILIMCI TEVKiF EDiLDi Namaz vakitleri kendine gUJUnç bir paye vermekten 
Aı1lk badtal lmrtannak ~ ka· Y~nımm çıktılı filim müessesesi ~~h 1~~ ı:::-: Alqam Yat•• ':;:'c bafka bir saretle teviline imkAn olmı-

dmlar, erkekler akıllarına plen her sahibı Yorıt Ef. din aktam tevkif edfl 11.1:0 ı143 yaa hareketi, tıp fakiilteti için pek te 
caren ... wrmaktadırlar mittir. Radvo , iyi bir reklam olınuyor, zannederim. 

Bnbklarda kalabalık - dam- 1 Bu akıam lıtanbulda Yoka ikide birde ıazete sütunlannda 
lar, tara~ar biltfln pencereler bu D• span\1ada nnp' bana çatmak için behane aramasınm 

'J' w Saat feltizden ona kadar alamrka beb" i rtık 1 m de-
Yalblan ~en binlerce kiti ile dol Madrit, 17 (A.A.) . fasıl se ın - 8 an ~~mıyoru ' 
mqtur • da müstevli fakat hatİİ Bittin ispanya mlyecetfm - herkes ııbı, ben de yavaş 

Binama kenarlarmda hayaller be- haatalıfl hüktim stt bir surette erip Sinemalar ı yavq anlamaya başlıyorum. Anladık· 
lirİ7or. Gent bir kıs mfllt fthalit ve ta tel raf te rmeldedir. En çok ça da muhterem arkadaşıma acımak· 
n. ___ • pos 1 Ye lef on memurlan · Alkazar - Ôlüme k..... t kendimi alamıyorum 
uuacat doktiloeu Ane H. sürüne sü- be tutulmaktadır: D en- -.. an • 
ıQae duvarlarclan iniyor Ve sonra tınd k i tiza 11 hal PGeta tevzi. Afemclar - Hacı Murat Kemal Cenap Beye ne cevap vere-
tlataaamı,.rak kendini 1~ atıyor. ~ak:dı~ ço n mmzırta lebep ol- Artiıtik -Aşkın terennümü ceksin, diye soru~oı:ıunuz d~.ğil. mi? .. 
ayafı kmJmıı kolu ezilmiştir- Yanı- • • • Am - Ispanyol aştı Hayır efendim, hıçbır şey soybyecek 
na bir Ttleut daha düşüyor- Bu da Çzn zsiıkraz 17apzyo Betlktat H W - Para turdu defilim. Ona cevap vermek, onun gü-
daktllo matmazel Martatorm dır- O- Buda teden el J' r Etuval - Şeytan maskeleri nahına iştirak etmek demek olnr.,, 
•1111 .. "-' 'benlenmif çenesi kınlmış re Çin h:ametl : .. 9:.t~~rlere gii- Elhamra - Namusun için RASİM ALI B. DİYOR K~ 
tır. to b-x.d al k 1 1 --... 2.800.ooo Eki• - Yunan operet trupu - Kemal Cenap 8. yevmı ga· 

iTi' Atn GELiYOR 
1 

n -:', ay "'-:hn~n_ mtlraeaatte bu- Framıs - Somorci operet trupu zete karilerini biç de alikadar 

Bir unmurur. ""... -11111eU Kan ..... ~-- l'!t- Pusenin hakkı • b• k il l · ld " caa ....... itfaiye geliyir_ Beş alacajr bu batdavlan -an ~7· - etmıyen • ·~ aç • c ~-eyı . a ıgı· 
dakt119 ........ Marta Tarmdur- O- üzere lngiltereden bir "istik ödemek Hale tUıkidarl Aşk nağmeleri nı ı&yledıii. fi~ıroloıı kıtabımn 
•ımı,•: cektir SelAh" t hi 

1 
. raz aktede- Kemal &-Zulmet süvarileri 16 ncı ıalnfesmı alt fist etmek 

- Çahak.. Çabak... ne n_;.ran ç:~e h:ft P :ntn fikirleri- M~lk - Deli şarkıcı ıuretile tağyir etmit ve yekdiğe· 
Merclhenler ku~r Ye cesur it- dan baylı Tisi ~ in Kaaada- Melek - Sevmek hakb rlni tamamlayan cllmle ve satır· 

,..,. neferleri duıaana alnı bakma· yaası zabin flya~ zahire mtlba- Opera - Oç maske ~ lan bozmuıtur. Fenni bir eserde 
da Mnana lsfne atıbyerJar .. Biraz de Amil olacaktır. annıa Jtikaelm19in. Sirene Kadıköy. Mavi Melek h.er bir kelime ve cümle kendi-

Sıı. - Ölüme karşı ıınden evvel ve ıonra gelen ke· 

lime ve cümleler ile mlnu 
te olduğundan tertibin bo 
sile anlatılmaz bir hal ahr. 
mal Cenap bey de bayle ..... _ 
mek için sahifenin tertibini 
mutlur. 

Ecnebi olup TUrkçede 
mukabili bulanamayan kelim 
italik harflerle yazdmıt old 
halde Kemal Cenap Bey b 
da aynile nakletmemiftir. M 
sat garezıirane htıcumdan 
ka bir ıey değildir. 

Yeni harflerle eser tab'ı -.. 
neşrının bugün için m 
olduğunu alikadarlar pek 
takdir ederler. Tertip e1Ula41i 
yapılan bir bata tuhih ya 
ken gözden kaçabilir. 
mızın bliınil niyeti olsaydı 
hataları hoı g8rmesi icap ede 
di. Gazete ıOtunlannda tem~tz 
vesile teıkil eden bu yazdldi 
bir kısmı Kemal Cenap be 
de muntazaman takip eltili 
tibat nuabalannda İDtİfaf 
mifti. O zaman nedeD 
etmeğe ve yevaıi gazelelı .. 
ne .riyal yapmıya lilzum .... 
ler de bugllnn intihap 
Kast aşikardır. 
• Ten kit edilen aahifeler fi 
yolojiye filozofink bir metb 
den ibarettir. B&yle bir EtUt 
filozofik termleri aynen m~ 
faza etmit olmamızdan dola 
dır ki itabe maruz kal~ 
zannediyorum. Manalan --~ 
mıyacak kadar muğllk ohm~ 
bu sabrlan Kemal Cenap beye-
fendi anlamayor İle ka 
her halde bizde değildir. 
nü niyetleri olsaydı ye 
gazete sütunlanna mtıracaat eh 
meden evvel her halde aka 
mik bir mllnazaraya teneull: 
ederlerdi. 
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Em Ja k ve Eytam Bankası lstanb lstanbul ithalat gümrüğü mü

dirliğinden: 
Adet Nevi kap Cinsi eşya 
150 Sandık Limon 

Mezkur limonlar 22-1-1931 tarihinde Yemişte gümrük bahriye 
heyetinin bulunduğu binada bilmüzayede satılacağı cihetle yevmi 
mezkurda saat 13 te talip olanlarm mahalli mezkfırda mevcut 
olmaları ve lstanbul ithalat gümrüğü satış heyetine müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Pul Tetkik memurluğu için -
müsabaka 

Maliye vekaletinden : 
Pul Tetkik uıemuı u 

~laaşı Miktarı 

Lira Adet 
55 1 
35 1 

Yukarda yazılı memuriyetlere tayin için aşağı
daki şerait dairesinde müsabaka ımtihanı yapı
lacaktır. 

1 - İmtihan Ankara, lstanbul, İznıir, Adana, 
Trabzon, Samsun, Balikesirde olmak üzere Jedi 
yerde yapılacnktır. 
2- İmtihan 1 Şubat 1931 tarihinde Pazar günü 

.. Jledcrı sonra saat ikide yapılacaktır. 
3- imtihana girmek istiyenler ikinci kanunun 

3t inci giinii ak~~unma kadar ftlerkezde Varidat 
Umum müdiirliiğüne vilihretlerde Befterdarhğ3 
miiracaat e<lilccck tir . 

4 - İmtihana girenlerin memurin kanununun 
4iincü madJesinde muharrer evsafı haiz ve mez

kllr uı addc l:e yazılı vPsaiki ibraz eylemeleri lazım -
dır.imtihan aşağıdaki derslerden icra edilecektir. 

A - Damga kanunu 
B - Ticaret kanunu 
c - ue~ap 

5 - . lusaYi serait altmda lmlunanlardan Ali 
" 

nıek tep mezunu olanlar ile pul i~lerınde ıstilıdam 
edilenlerden kıdemi fözla olanlar tercih edileeektir 

6 - ilaha zı vade maf(ımat almak istivenler . ~ 

~lcrkeztle Ya:·idat Umum müdiirliiğüne ve vila-
yetlerde ()eflerdarhga mlirac1at edehilirler. 

11iitlin inhisarı unıurrıi müdürlü
ğiinden: 

Ambar inşası 
Balıkesirde yapılacak Tütün ambarı hakkında teklif edilen 

bedelat ve inşa müddetleri haddi layık görülememiştir. Taliplerin 
en ıon tekliflerini kapalı zarfla · bildirmek üzere 24 -1 - 931 
cumartesi saat. 10,5 ta teminat mektuplarmı hamilen Galata da 
mubayaat komisyonuna mUracaatları. 

Kadıkö11 ikinci S. H. Hakimliğin- latanbul asliye mahkemesi ikinci 
den: hukuktan: 

Seyrisefain 
!\ lcrkez nccntcsi: Gnlata Köprü başında 
Hcyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

:\J ı.ihOrdar zade hanı altında Tel.lsc.274(' 

~ire-1 s ~en~ eri ye 
OOSlHSI 

(l·zm·ır) Vapuru 20 s !11 f saat 
lcanunsani U lOda 

Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe sabahı Pireye 
cumartesi sabahı Iskende-
riyeye varacaktır. Iskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarıamba günü Pireye de uğrıya· 
rak lstanbula gelecektir. 

Hyuaııt sürat ~ustası 
( M E R S 1 N) vapuru 20 

kanunusani Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altmoluğa da uğraya

caktır. 

Bartın 
Cide 

haıu ıuts Postası 
ekspresi 

\ apuru 19 p f • 
Kı1nunsanl 8Z81 eSJ 

Sirkeciden hareketle Ereğli, 
Zonguldak, Bartın, Kuruca9ilo 
Te Cideye azimet Te avdet 
edecektir. 

TafıiJlt için: Sirkeci salonu 
karıı ımda Mizanoğlu Han No. 2 
Telefon: lıt. 354 

•---amı::ııa1111111111111111m•-••=• 

yelkenci \ A,>JULAHI ft 
Karadeniz postası 

VATAN vapuru 21 
kanunusani 

ÇARŞAMBA 
~UnU akıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonilll~ 
dak, loebolu, Sinop, Samıun, 
Ordu , Gireıun, Trabzon, 
Sürmene Te Rize ) iıkelelerino 
azimet Te a.-det edecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel-

1 
lcenci hanında kiln acentasına 
müracaat. Tel. (stanbul: 151S _,,.. 

Bayron Layn 
Şark kıt'a seferi 

Mıid Of Athens npuru mahihalin 
13 ünde muhtelif emtia ile gelecek 
,.e tahliyeden sonra 21 kAnunsanide 
Roterdam, Hamborğ', Anvers'e müte· 
veccihen hareket edecek ve bu liman
lar için yük alınacaktır. fazla malOmat 
almak için umuml acenteleri D. 
Anagnostopulos C Siskidise müracaat 
edilmelidir. 

Adres Çinilinhum han Galata tle· 
fon Bevo~lu 3-2612. 

lS'l'ANBUL OMNiBÜS YE OTOBÜS 
ANO~l.M ŞlRKETlNDEN: 

lLAN 
Mahkemece mahcure Halet hanıma Nazikter ve Nikar Hanımlar ,·ekili 12 Kanunu~ani 931 içtimaı mukar-

vn~i tayin edilen Merdiven köy muh· İbrahim Beyin müvekkillerine izafeten rer olan heyeti umumiyesinde ekseri· 
tarı Asaf Beyin vazife ine nihayet ve- G 1 t d 1 . 1. - 1 h d t yet vaki olmadığından 3 şubat 931 ta-a a a a zmır ı og u anın a o uran .h. l"k d" • . 

şubesinden: 

Esaı No. 

244 

260 

245 

251 
256 

236 

239 

Satılık Emlak 
Mevki ve nevi 

Y eşilköy Şevketiye mahallesi Salih Ef. sokağı 
numaralı arsa. 00 ' 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokağı 15 1 
numaralı arsa. 00 ' 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokağı 20-22 1 

numaralı arsa. 45 ' 
Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. lı arsa. 

3 
, 

Büyükada Cami mahallesi Çakır çıkmazı 16 5 
No. lı arsa. 20 , 
Rumelikavağı dere caddesi 52 No. lı natemam 

hane 37 ' 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokağı 

13 No. lı arsa. • rlJ 
Balada muharrer emlakten 244, 260, 245, 251 esaı nuııı• d• 

emlak sekiz taksitle ve diğerleri pazarlık suretile bilmüıaY~ a 
satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2-931 perşembe gOO 
saat on altıda şubemize müracaatları. 

1 

. 
rrRA iVI VAY SlllKE'fI 

.) 

ıSTANBUL !RAMVAY ŞiRKETi EVKA1 TARİfESl 
ı 931 senesi KAnunusani 20 inci gününden itibaren 

RAt\lAZAN SERVJSl 

Ne• Hutut Hareı<e\ 

Birmcı Son 
fasıla Hareket Hare~ 

10 Şışlı lüneı 

12 Harbiye· fatıh 

15 Ta1<~im-Sırked 

16 Macka-Bevazıt 

$işlıde ı - Tünele 
fimelden - Şişliye 

Kurtuluştan - Tünele 

3 6 6.36 
• ,9 7,02 

21, 12 
30 

fü ı ıel .'.!e ıı - Kurtuluşa 21,30 
ı iarbiyeden - Fatihe 6,09 5,12 
fatihten· Harbiyeye 6,21 
Taksimden-Sirkeciye 4,5 7, lo 
Sirkeciden - Taksime 7 7,35 
ı\\ackadan-Beyazıta 6, ı 4 6,40 
Beyazıttan-M:ıçkaya 24 

l Taksimden-fatihe 15 
18 Ta1<sım-fati ------t fatihten - Taksime 30 

6,33 
7,30 

8, 16 
6,41 

1 
Kurtuluştan-Beyazıta 5. ı o 

19 K urtulurl3e~azıt 18 
------ Beyazıttan-Kurtııluş:ı 7,30 

22 Behck -Eminonü 

23 Ortakl.iy·Ak~aray 

24 Ortaköy-Fatih 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Beşlklaştan-EminönGne 6,26 
Bebekten-Eminönünc 8, 16 6,30 
Eminönünden- Bebeği' 6,45 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 

1 
Karal.öyden • Bebt-ğe 23,10 
Bebekten B.Taşa 

1 
Ort:ıkoyden-Aksarnya 10, 10 6,0) 
Aksaraydan-Ort-:.köye 19 6,45 

Ortaköyden·Fatihe SO 21,03 
Fatihten·Oataköye 21,53 

24,14 
24,38 
ı3,30 

24,00 
1,30 

1,30 
20.05 
20,30 
1,36 
1,35 

18,30 

l .J, 16 
21,03 
21,53 

--
21,59 
22,42 
24,40 

t,30 
2,05 

20,44 
21,30 

24,ıt 
ı,oı 

34 Bestitaş-Fatlh ı Beşiktaştan- fatihe 
- ---- Fatihten- Beşiktaşa 

7,tı 7,00 24,30 
15,30 7,46 1, 14 

32 Topkapı·Slriect 

33 Yedlkule·Slrkecl 

37 t:dlrnekapı-Strkecl 

Aksaraydan-Topkapıya 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciye 6, ıo 6,33 
Sirkeciden-Topkapıya 17,24 7,09 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Vedikuleye 6,C8 
Vedikule<lcn-Sirk~ciye 6, l ı 6,33 
Sirkecidcn-Ve:fikuleve 14,27 7 15 
Vediku lcden-Aksaraya 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,04 
Edirnekapıdan-Sirkeciyc 7,13 6,30 ------t SirKecidcn-Edirnekapıya 17 7,03 
Edirnekapıdan·Aksaraya 33 -

24,33 
1,09 
1,45 

24,20 
J,00 
1,40 

}4,24 
24,57 

1,30 

rilerek yerine Kızıltoprakta Ihlamur ı.ı lt 1 Ef 1 h. :ı. 1 d. n ıne ta ı · e ılmıştır. 
u a ozop o . a ey ıne lll.ame ey e ı· . . • 

caddesinde No. 117 hanede mukim ma- -· d . . k 1 h k 1 Bınaenaleyh yevmı mezkurde saat ;il 
gı a\anın ıcra ı ınan mu a emes es _ ,.. . .. · 

lulen mütekait jandarma yüzbaşısı . 11 de Beyoglunda 1 unel cıvarında Bot Kayseri deposuna bir sene zarfında gelecek maden köınU 
R .. .. b" !\[ h B . . ta • . nasında mumaileyh Mazoplo Efendı- te h d M Jofridi va h h .1 hl" · k l fi ·· k l fJI u tu ın e met eyın vası yınıne . . . r anın a · · .ı zıa ne- ta mı ve ta ıyesı apa ı zar a muna asaya tonmuştur. 
alakadaran hakkında 'mbili itiraz ol- nın vu~uu nfatı~a me.bnı vereses!nden sinde içtima aktedileceğinden akalli on Münakasa 2 şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarad• 

.. . . ld _ .1• olan I lrede yenı Kokınada Manısa so h" h ·ı· h" d ·J h b 1 . l "d . d 1 kt ;._ mak uzere karar \·erılmış o ugu ı an ğ w • • ısse amı ı ısse aı arın az;ır u un· Jet demıryo ları ı aresın e yapı aca ır. 
kaındao•luVasılıle kızı Sofyaya 1 ı·· ·1· ı . . · · u~;* olunur. . . . ~ . . ma arı uzumu ı an o unur. Münakasaya ıştırek edeceklerın teklıf mektuplarını ve ın. tir 
bermucıbı tal~p •.lanen teblığat ıcr~~ Ruznamesi şudur: kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katıP 

SATILIK MERMER sına karar ,-~rılmış ve hukuku usulu ı - idare mecli.i raporunun okun- ne vermeleri lazımdır. _ _ 111 
Beşiktaştn Abbas Ağa camii şerifi mu~akem.el.en kanunun Hl inci mad masr. Taliplerin münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde ~ 

avlusmda bulunan (4) parça mermer des~ ~ucıbınce alelusul ~a~kem~ baş- 2 - Halen sermayei şirketin 1934 rada Kayseride ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebiY 
bilmüzayede satılacağından sehri ha- katıbı tarafından kendılerıne ıhbarı liradan ibaret bulunmasına ,.e sir· 1 ' 

~ ~ er. 
Jin 13 üncü salı gününden itibaren ) ir keyfiyet edilmiş ve emri muhake· ket sermayesine nazaran bu miktarın ---- ---------
mi gün müddetle aleni müzayedeye menin 10 şubat 931 tarihine müsadif üçte ikiden dun olduğuna nazaran ka
vazcdilml tir. sah günü saat 13,30 da icrası takar- nunu ticaretin 422 inci maddesine tevfi 

Talip olanların ve daha z.iyade ma- rür etmiş olduğundan yevmi ve vakti kan ve kanuna tevfHmn münfesih olun 
lılmat almak istiyenlerin şubatın üçün mezkQrde muhakemede hazır bulunma mak icap ettiğinden tasfiye memurla. 
cü salı günü saat on üçe kadar Beşik· larr ve yahut taraflarından musaddak rın tayini. 
ta ta Akaretlerde 54 numaralı mütevel senetle bir vekil göndermeleri lüzumu 3 - Mürakibin tecdidi memuriyeti 
Ji kaymakamlığına ve ye,·mi mezkurun beyan ,.e aksi takdirde haklarında gı· lçtimaa iştirak edecek hissedarların 
saat on üçünden on he!ine kadar lstan yaben muamele icra olunacağı tebliğ milli bir bankaya veya meclis riyaseti· 
bul eYkaf mUdiriyetinde idare encüme makamına kaim olmak üzere ilan olu- ne teslim ederek içtima gününden evel 
nine müracaat etmeler i. nur. on gün zarfında bir makbuz almış bu-

11?.~a.n lil.!!!.!"....!1 llPV.?" oluaıı.:-:. 

Piyangu müdürlügünden. 
Numune ve şartnamesi veçhile 

50,000 adet defter tab etrr:le· 
ceğinden taba talip olacakların 

pey akçaları ile birlikte 19-1-931 
pazartesi günü saat 15 te piyan
go müd.üı lüğünde m··tcşe' kil 
tayyare ccmi~·eti mübayzat lio
m!syonuna müracaatları. 

1 V.!•• ıwın~ıııuı nn m ıın nıc ııı •1111111 nınıı 

1 =oto Sureyya 
İ Sizde birer kıymetli hatıra ~ 
\ larak bulunan çok fen• f 

' l · l · .. ke.-' fi • • atta yırtı < resım erı mu t 
mel surette ağr~nd'sman yal'' 

Jı11ıtın:·:ıa Be\ o~:u Tunclbııs ı ,·akınındıı / 
--·· - ·- - --~-----

1 lifos·uı !llüd ür: Refik Ahlll,S 


