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Ad anada Seyhan 
irtica hadisesi etrafında ••• 

Dün şehrimizde 3 kişi 
tevkif edildi 

Dankü muhakemede maznunlar fa
yanı dikkat ıtirallarda bulundular 

(1 ind ay) 1951 Sah 

Nehri 

BUGUN 

SAYIPA Menemen hidisesile alAkadar olmak DUa bu hunata kendilile elrilfen 
bere, Manisa mU.tantildfjiadea I• bir muharririmize en alWyattar ••l;;:::::::::::::::ı 
taabal müddei umumilijiae dün üç hafil: I• 
tnldt mfbekkeresf plmJt ve derhal - Bu havadialeri biz de ıueteJerde 
infaz olunmuştur. okuduk. Böy~ bir fe1 yoktur. Bil· T k 

Ba müzekkereler mucibince tevkif hassa Rus gazetesindeki Atina tell'J'8- er OS 
olaamalar. Beyazıt camii ikinci ima- fı uydurmadır" demiflerdir. 
mı Sadık. Kumkapı imamı Rlittti. E· Dağıtılan beyannameler haberini•• Sıhhiye VekA)etİ Rapo· 
7flp ftfzlerinden AbdUlhalim Ef. Jer- ren refikimize göre bundan bir, bir bu· runu Verdi 
dlr. çuk ay evel lstanbalun bazı camflerin-lr-----:..-----.-..,1 

Mmunar, dUn Bandırma yolile de muhtelif namaz vakitlerinde tlet6 Şirket helsln..ta, Iabmlnd 
llnderllmftlerdlr. başı peripn bir ihtiyar dol8f1Dıt .,.. o- ballnnın beMecllif bru 
TAHAKKUK ETMIYEN iKi HABER rada bulunan cemaate bir takım be- YUibnek tberedir 

yannameler dafrtnuıtır 1._.-:-~---.... ~~~=--' 
Din psetelerden bazrlannda Pa· Zarf fçind dafıtıl • Anka,., l9 (Telefea) - Ter-

rlmt.e pkan bir Ras psetesinden ahn· beyannamelerle 8 ri adn bu el JaSl8I k • L_ .. ! N-~-
n ze n e (nalyetna- 09 pracü b•kkmcla ana Ye-

mıı bir Atma tell'rafı 't'Brdı. bunda: me) aerlnhuı bulanmakta Um tarafm-
•ı.taa1n11dan plen havadise göre po- şu izahat verfJmektedlr: ve a da kaleti 
lia deniflerln hiyanetlerine dal r tah- "Medinei MUnenerede ha . et.. yaplaa 
ldbt yaparken bir komünist teşkili.· hadimi ~yh Ahmet tarafm:• ~= tetkikat yeni 
tnlq lslaf bulmaıtur. Ba te§kilAt d~ yetnamef peypmberi., ye mGbim bir 
radu defraya Tlıtiyedeld bolşevık Bu vasiyetnamelerden bir~ tane- ufhaya sirmif-
tleant •....Ut ile allkadardrr. Ko- si divanı harp heyeti tarafmdan tir. Vekalet 
•1111111 aaatelert. Sovyet ticaret mil· çirilmi§tir. Beyannamede bazı :~ bir mlddetteıı 
....Ulerl sfbl plı11yorlardı.., Denil- kehanet marta-il 
•lllWlr ... an •mılmakta beıl firketin 

TiM ;. ve bunlann ~yh Ahmede bir ri;rad 
lln difer bir gazete de ban- malQıa oldufu ·· 1 ekted a muk•Yele bil-

... Mr ba~k ay evel şehrimizde cami (Menemen d~~~rbinl~· d. ldbnlerine ria· 
~aednnfldd~JUzairfhJç!~de ~yannameler ve evelki günkü celıelerine ait t= yet edip etme· 
.. ,.., ._.n aıwr v,. ... ,.,. .... .1~ o '""' .u...... ~- • 1_..1 

, -,.. ... 7" .. ~ ~·7 ...-ı~~-Atif.,.~· -ı~-..---RM~~-!t bakaauua 

Bayalr Millet Mecliainde 1r11ra~:>':...a1ıta ıa-di. t•t-
Ba meyucla T elkos aaymİqa 

Haydar B. dün meb'uı- =- =:.:ı:ı:;etıı:: 
klleti ympıyordu. Jmmbulcla 

luktan iskat edildi ~j!e :.::::.~·~ 
•ya ahdsilmiftir. Şimdi Ndia 
•ekili ba nporu 16aden ıeçir· 

Rfyaıcf divanının karan iffffak k 
yakın bir clucriyctlc kabul ola ~ 

Ankara, 19 (Telefon) - Millet aydır • d kar un u 
Mecliai bagtln Klmn Pqanın olduğu m~~r eli ~uandan rahatsız 
ripHtinde top· Ra e fiyordu. 
landa. Riyuet eli- b 

1 
por lı.kkında meb'ualarclan 

•umm, latanbal tir~ a;e=dil .. Olamaz; kanun IUib-
--L• " er. ....., au Haydar Reis: 
B. laaldanda ha· - Bu huauata letkilAb • 
llrladtj. takere kanunu ııribtir dedi v ~ye 
okundu. Bunda di•anıaın tekliff • e nyuet 
bu tm izin -• H nı reye koyd1L 
maka za ·•-! u• emen bOtOn meb'ualır ellerin" 

11111 ıu ay- kaldırdılar 1 

dan fala bir mllcl- Bir m b; 
det Mecliae de- H.,clar a. _ M:U ':~ 
ftm etmediJr,; Ye bu mliddete d d" e an · kabul eclildi, . •• e ı. 
aıt tabaiutm da verilmediji, 
tef kilit eaaıiye k•nunundaki - y uauf Akçora Bey: 
emir Ye urah•te binaen meb'· ve;di.Hayır, ekseriyetle, cevabam 

aaluktan 11kab lhım geldiği Bu ıuretle mlinbat meb•lllluldar 
bllcliriJi7ordu. albya balii oldu. Yeni • tib 

mektedir. . 
Rapor mllnderecabm Ndia 

•ekili Hilmi beyden rica ettim: 
- Henk birtey dylifemem, 

ce•abam aldun. 
Banaala beraller Sdabt 't'e

klletinin mlteba•ı heyeti, tet
ldkab neticeainde Terk• mya· 
mm içilecek ıeldl Ye enafta ol
madığı neticesine Yal'IDll olcha· 
ğaaa kanetle ihtimal Yerilmek· 
teclir. 
Şu b.Jde bu tirket h•klnnda 

bugllnlerde latubal hallmu 
memnun edecek bir karar Yeril
mek Dzereclir, denilebilir. 

Dijer tanfta firket mlc:ltlrl 
Nafiaya ıelerek yeni yeni riit
ler Ye teklifler ympmaktacLr. 
Mldlrla bu bocalalUlarmm bir 
fayda yerJDİyecetini tahmin et
mek İM o kadar rtl~ değil
dir. 

V AKIT sizin dert ortağınızdır 
Şikayetlerinizi, taleplerinizi, temenni· 

Jerinizi, arzularınızı yazıp gönder
mekte tereddüt etmeyin 

Sayısı .) Kuruı 

Gene Yükseldi 
Agopyan hanı faciası 

Kast olmasından şüphe 
edilmektedir 

Son tahkikat filimcilerin gizli atelye 
teıiı ettikl~rini meydana çıkardı 

Mecralalu mulle aaida kah't'ed Kadri Ef. Madam Marta, daktilo 
matmazel Lill 

Eftlki •kpm G.ıatada Ban- Ye mobilya d•lObin Ingiliz lirua
k.ı.r caddainde Agopyan hanı· na Dakum firketine sigortahm 
am alt kabndaki ( Depolu fllm. KAST VAR MI? • 
ler) idarehaneainden çıkan yan· Mil • hi • 
ımı Ye bu mlleuif faciada ya· .eunenm . sa plen olu 
raluan ve 61enleri yazmqbk y 0 1'11 ve Emıl btelyanoa ile 

Dlln de bu buauata tahkikat mllatabdeminden Yani din ~ 
yıpbk, neticeleri qağıdadır: vakte kadar mllddeiumumt qaaı. 

EŞYA SIGORT ASI ıvini Şefik 8. tarafmdan iıtic-
ldarehanedeki filmler 6 bin [Alt tarafı 4 üncü ,. 

lıtanbuldan baıka ıehlrlerdeld 
karllerlmlz de m6ıabakamıza 

lttirak, cdcblllrlcr 

Teakere okunduktan ıonra devresi yaldqbjı İ .. İD --L~ ı-:===========ı reü dedi ki: b' 1 ki .., m........ 1: 
me us 0 ıra intihap ya ıJ Halit Ziya Beyı·n Gflzel baeak mUabakamua fftlnk lan müsabakamıza girmelerine 

8 - 811 karar hakkında Haydar cakhr. p maya- babralan için mOracaat eden hanımlar arasında deflldir. Hatta bunlar mu.&bQllM 
e7e malGmat verilmittir. K d tqra okuyaealarmuz da var. Biz de, zrn birinci safhasını kazanır) 

ffa1dar B.de Meclise bir ra· ara enizde Şub.t iptidıaından itibıH. n hanlara l&znn plen cevabı mektupla ettikleri takdirde Jstanbula anal 
por alndermiıti. Raporda iki Mü h• F (Vıkıt) alltunlıl'ında tefrık• Yeriyorduk. Fakat bagttn bu mfiraca- _ P • 

t lf lflJR& Var Olarak ntft'8 batl•J•oıtız at n 10nnalar o kadar çotaldı ki ken (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

Kemal Cenap 8. üç vapur battı Blly&k romana Ye edebiyat dilerine ayn ayn mektup yazmaktan-r------------.....iii 
diyor ki : Zonguldak, 19 (Vakıt) _ F ~cbmn(Habralar Arasında) iami sa stltunlanmrsda bir defa daha izah V A K ) T 

"Teldlf edirorum; mOtebaa- mtithittir. Açıklarda bir Yan ırtına ile yazdıfl bu uer hususi h•ya• etmefl münasip gördük. Evelce müsa-
• bir lae1et kitabı okusun ru, limanda da bir tUrk diferta~:ı~pu ~ ••mimi • tab...a.Jerine ve bakammn ,ne şekilde yapılacağını dik-
muftfak baı... ben DartılfD: da bandıralı iki npur battı. y an intibalanaa bır maku olmakla katle okumuı olanlar bilirler ki mfisa. 
D8Ddaa ek·•-=- mak kazaya atradı. Millet ~ Ir- edebiyat ve aiyuiyat merakhlan bakamız iki safhadan ibarettir. Birin-

e •---?• hamnm ~ vapurlanndan haber yoktur veLf ela iPll de çok kıymetli yazdan h [ Bu flJUU dik.. ' • ma••. "bti ed ktir et •f asında, mUsabıklann jüri hey. V. N Hınım 
• ., "'" 7 nd ı i klldedi ... ı v• ece •JJf•mızcla bulacaksını mız ec şe r. Kayıklar kibrikı:::::::::· ::::::: eti huzuruna çıkmalan mecburi olma- "Bu kuponu bu hanıma rey •erecet 

ıı.--..-...-.--;;,;;;~---....1 kutuaa sibi eziliyor. .1.&w ı..; .. '-tanbuı.ıı-- ... _ ... _ otur-... k 1 ..... ...- u _ __ _ o uyucu anmız kullanabilirler.,. 

-----------------~ 

Glw bacak mflubaka• 
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isim veya namı müscear ........ - .................................... _ ............................................. .. 

A·Ayak bileğinin kutru --·- -----~-------·· ·······--·--·-····--· 
8 • Baldlnn k utnı· ·· ········· ····· .. ···········-·············· ..... _ ...... ______ ................................................ . 
C Dizin kutru · ·- ·-·-······ .. -··-······--·--·-··········· .. ····· .. ······., ..................... , .... _ . __ _ 
D· Bacağın kutru .......... -·--·--·--········--·-··--·---·-·-·-···· .. ···• .. ······•• .. ······--·-···--·-···· .. 
E -Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk .............................. _ ......................... . 

F ·Dızden bacağın bel'1c nihayeclenen kemik uzunluğ\l ................. .............................. . 
Süreyya fotoğrııfhanesinln ~creceğı numara ................. ······· ......................................... . 

[Fotogr4fümnı kendılcri gönderecek müsabıklann fotojtrııf numarasını f.: oymalanna 

ve Rusya 
AVRUPA l'l''l'JHADI .MÜZAKERE· 

SiNDE SÖYLENEN SÖZLER 
:MONASEBETlLE 

Gazi Hz. Seyhan taşıyo 
ADANA HALKI ENDiŞE tÇ 

Ankara, 19 {A.A.) - Kiinunusanide 
-----~----------~~---------•• - .-. ,..1 Cenevrede içtima eden Avrupa ittihadı 
asıl birincilik mtisab.ıkasına da iştirak üzerine a:;ağıdald izahat ve olçuler • ihzari l<onferansındnki müzakerat ve 

lüzum yok cur.] 

Ankara, 19 ( Telefon ) 
Reisicümhur Hz. lerİ!lin yarın 
(bugOn) seyahatlerine devam
ları muhtemeldir. Bununla be
raber Gazimizin bu seyahat
lerini kısa bir müddet daha 
tehir buyurdukları da s6ylen
mektedir. 

Adana, 19 (Yakıt) - Lodosla 
ber yağan ~iddetli yağmurlar ~ 
sühdü. Ceyhan iki metre yükseld 
yan muhtemeldir. Halk endişe 
dedir. 

edebilirler. yazılacaktır: bilhassa Türkiye ve Rusyanın müsavi Asken uu ıc onll~ 
J3ugün Bursadan müsab:ılrnmıza iş- A - Bacak bileflnln 'kalınlığı, şeraitte daYeti hakkında söylenen göz Ankara, 18 - Mili rnii 

vekaleti ordu için bir el 
kararnamesi hazırlamakta 
Bu kararname yakında ali a 

tlrak eden V. N . hanım3 ait iki resim B _ Baldır kalınlığı, ler burada ehemmiyetle takip edil· 
mektedir • 

neşrediyoruz. 

FOTO SOREYY AYA GiTMEKLE 

MÜSABAKA HZA J~TlRAK 
ETMİŞ OLURSlT UZ 

C - Dizin kalınlığı, 

D - Bacağın kalınlığı, 

E - Bacak blleğlndekl kemikten 
(A~k kemiği) dize )<adar, 

GUzel bacak müsabakamrza iştir.ık J' - Dizden bacağın belae nihayeti 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ- lenen kemiğe kadar uzunluğu 

"" Foto Süreyyaya (Deyoğlunda ve, 
Tünel bagındll) mil rnc at ederlerse it G - Namı müstear veya isim. 
Urak teralthnfzl tctltik ctmel rlne lh- Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı 

tl1ac yoktur. Foto Süreyya mUe esesi bir ikinci zarfa koyarak gazetemize 
•Usabl\kamıza f t irak için ne yapmal< (l\tüsabal a) kaydile ıönderıpek kifa· 

J&zımrelirse yapacak, hanımef endilerf yet eder. 
phmetten kurtRrııcaktır. 

l - Foto Süreyya: hesabımıza, mU· 
Rhkaya lştirnk için ldzım olan bacak 

Yunanlılar 
fıtofraflarrnı çrkecektfr, KUAL JORJ '!'4li'i'.ı\. MJ CIKIYOR., 

1 - Foto SDreyya; MUsalua•,ıuuu 

lftlrak için J(izııngelcn ölçü> U alacak-ı 
br. 

REStMLEilt KENDt FOTQGRAF· 

ÇIJ.,ARINDA ÇEK'l'JUEÇ~KLER 
NE YA.PACAl{LAR 

1 - Dacnklnnnrp iki fotoğrafı. (Bu 

.. 

f ()-.. ·ı 
1 
1 
1 

Kırat JorJ 

Abdülkadir l{cmali 
Sur yede 

Adana, 18 - müddeiumumi· 
Iiğin gördilğil lüzum üzerine sa• 
bık meıihat müsteşarı meıhur 
avukat hacı Evliya efendi bugün 
mllstantiklikçe sorguya çekilmiştir. 

istintak geç vakte kadar de
vam etmektedir. istintaka sebep 
hacı Evliya efendinin mes'ul 
rüklinleri kaçan Ahali fırkasına 
menıup olmasıdır. Fırka lideri
nin \'e fırka baımda bulunan 
bir kaç kiıinin birdenbire firar
ları hükumetin nazarı dikkatini 
celbetmi9tir. 

Firari Abdillkadir Kemalinin 
e•inde bulunan mektuplardan 
biri de Hizmet ıahibı Zeynel Be
ıim beye yazılmıştır. Bu mek· 
topta deniliyor ki: "S. fırka in
bilAJ ettikten sonra muhalefet 
fır"ası Ahali fırkasıdır. Siz de 
bana iltihak edin ya ben oraya 
geleyim, yahut birimiz teşkilata 
idaro etsin.» 

Abdülkadir Kemali Antakyada 
bir tekkeye misafir olmak iste
mişse de tekkenin ıeyhi kabul 
etmemiştir. Abdülkadir K~-·'' 
batındaki ıapkayı çıkarıp fea 

Taadül Kanunu 
Ankara, 19 - T aadül kanunu 

ile derecesi Ye maaıı yükselen 
~emurların atide görecekleri ler
fılerde muayyen müddetin meb
dei taadül kanununun neşri ta· 
ribi olarak kabul edilmiJti ve bu 
ıekilde tatbik olunuyordu. Fa· 
kat divanı muhasebatın verdıği 
raporlar üzerine bu gibi memur• 
ların terfi ıııUddctlerinin mebdei 
taadül kanununun neıri tarihi 
değil, taadüJ kanunundan evvel
ki mUddetlerinde nazarı ltibare 
alınarak o memuriyete bidayeten 
girdiii tarihin esas olması tesbit 
edilmiıtir. Bu suretle Barem ka
nununun iıahnamesinin bu kısmı 
memurlar lehine olmak üzere ta
dil ediJmiıtir. 

Bütçede tasarruf 
Ankara, 19 - Bütçe encüme· 

ni yeni bUtçenin tavazllnU için 
bütün vekaletlerden ve umum 
müdürlüklerden bütçelerinin daha 
tasarrufkAr esaslarla tadilini iste
miştir. Tabakkukat ile tahıilltın 
tavazün ettirilebilmeıi için vari-
ciat bUtçe:ıinde 10 milyon lira 
tasarruf kararlaştınlmıştır, 

Bütün veklletler bütçelerinde 
aıamt tasarruf için tetkikat vao-
UJal.t: .. Julc:u. 

şuranın tetkik ve tasvibine arJ 
cektir.Üniformalarda yakalar•11 

ması hakkındaki tasavvurun 
bikine imkan görülmemekt 
Ancak büyük ünıformanın t 
lacivert olacak ve pantoJonuo 
narlarmdakı zıhlar, sırmadan k 
rın \' zeri ve va a sı r malı o~ 

lVlısır 
ZEHiRLi ILA.ÇLAR lSTlHSA f 
TORIOYEYE HASRINI lS'l'l 

Taymisin Kahire muahbiri 
dan verilen malQmata göre J.\lıSlt 
lis müdürü Russel Pa~a, Mısıra 
lan keyif verici zehirler kaça 
hakkındaki raporunu takdim ' 
tir. 

Raporda, Fransa ,.e Jsvi~redell 
sıra ka~ırılan heroyinln çok 
ve onun yerine Türkiyeden gön~.t 
ği söylenmekte, sonra §U mallllP"' 
rilmektedir: 

"Türkiye fabrikaları altı aydır. 
ton heroyin ve iki ton modin ibrJf 
mektedir. Halbuki bütün dünaYPll 
senelik ihtiyacı, iki tondan ibate 

Raporda daha sonra lstanbUl 
iki fabrikanın istihsatatı, biitüıa 4 
yanın ihtiyacına tahsis edilir&e 
daki zehir kaçakçılı{.>ı mesele$f Pİ11 
tadan kalkacağını söylenmektedit~ 

Yine bu raporun yerdiği malil 
göre Mısırda bu gibi zehirleri 1' 
nanıar yanuı ..... ,., .. uuu ..... ...... 

giydiğinden gençler tarafından 
taşlanmıştır. 

Antakyada duramıyacağını an
layınca Halebe ge~miş Refık Ha
lik ile mülakat yapmak istemiş

Daktilo ile resim 
yapmcmüsebakası 

Daktilo ile resim yapma mü· 

ıede Refik Halik bey: •Sen sabakamızın gönderilen resimleri 
ihtirastan kabına ıığmadıiın içip derce devam ediyoruz. Gaz.ete• 
buraya a-eldinlu diyerek kendisile mizde her çıkan resim aahibine 

Romanya matbuatının aldığı 111a1Q

mata göre Yunanistanda krallık iade 
cdilece~ ve ı:fAJnk kral Jorj tekrar tah· 
ta avdet edecektir. P,µ malAmatı ve-
ren gazete bu değişikliğe 1\1. Venize- sıörüşmek iştem~iştir. bir lira verilecek, mütehassıs bir 

foıtifraflnr foto rnfhnnenfn mUhrile 
11UhUrlenmiş olmal rdır.) 

J - Fptoğraflar,n konuldn~ zarf 

.. VAKITn .. ıtefrikaıu §6 

losun da muvafakat ettiğini ve son se- 1SVEÇL1LERIN MÜRACAATI heyetin bu reıimlere bakarak 
yahatinin bu meseli! ile de fllfıkadar ol .\,nknra, 18 - Uir lsYeç grupu hü- seçeceği birinciye de kıymetli 
duğunu yazmaktadır • kQ~ete ırüracnat ederek bazı inşaatı 

iizerine ~lmak teklifinde bulunmuştur. bir hediye takdim edilecektir. 

Devl~t 9urı11 

Ankara, 19 (Telefon) - Dev· 
let şurıısının tevsii llyihası mec
lise verildi. 

Bu inşaat 200 milyon liraya mal ola- Bu gün koyduğumuz resim ı: !!. n • .-· 

caktır. Grupun vekilleri bugijn lktı- Şark Demiryollarında Daktilo · :·· -········ ·:?!~;!?iüUl!I 
paı Vekaletine mijracaat ile JDüzakere- i:;ijj;iHUiı·iii- Jı~f~i~iiii' 
ye Kirişmi~lerdir. Hjjkumetin henüz Matmazel Nadia tarafından fa· 1'~·-
kararı yoktur. pı1mışhr. M•tmazc!Nıdlanın ya ,lt ı ~ res im: lH 

- Evvela sen ,öyle. Verilmi§ - Ben de buna çalıtacağım... Bekir Efendi sualin iradıııd~ 
bir kararın var mı? _ Çocuk olma Senav~r. Buıü aıabiliğe dikkat ederek cevaP 

- Var... ne kadar yapmadığın bir 'eye bun di: d''f' 
- Nedir? dan sonra nasıl muvaffak Q}acak - Malum dertten bahsO 

1 

Ali Senaver. fileıofun Madam sın? ruz,. Firarilerden... / 
Ogalonun p,anııyonuna kadar va- _ Bekir nasihat istemem.. Sen Filesof - Meçhul kıs.men !--
r~n tah~ikatını anlattıktan ıonra i· dediğimi yap ... Pıt tar~fına karıt· lolundu. Oğlum İtalyan hatl 
lp.v~ eltı: ma... sinde yaralı yatıyor... bfl 

- ~en esran an~amak için bu _Söyle ne yapacaiım?.. Ali Senaver Bey heyecanla 
ftqyle dütüne düşüne Bekir E·ı - Bir erkeğj en ziyade harap e· icadının evine panııyoner olmağa _ Sen Beyoğlu •ekenesinden kırdı: 

fendini• Beyoğlµndaki kimyahane den bµndan daha müeııir ne var- !tarar verdim.. sayılırsın.. - Ya karım?.. ~ 

aiu ıit~i. Onu Jiboratuvırmda §İ· ı dır? • . . - Cin?~t.. Be:hude birçok _Bu da büyük bir şeref değil.. Filesof - Karınızı kaç 
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1 Vilayette 1 

HükOmetin end" erine yar· 
dım etme ini istiyorlar 
Evvelki günkü ticaret oda ı 

meclisinde vapurcu! r arasındaki 
rekabet de mevzuu bahsolmuf, 
azadan bir zat «bu vaziyet bir 1 

ıene daha devam ederse ortnda 
ne vapurcular, ne de Seyrisefafa 
kalır» demiştir. 

Ôtedenberi mevcut olan •
purcular arasında şuursuz rdca· 
bet meselesi tekrar tazeJenıııiş
tir. Vapurcular orasındaki reka
betin 80 kuruşla vapu.. hareket 
ettirecek dereceye vardığı, vapur 
sahiplerinin masraflarını bile çı· 
karamadıklar1 söylenmektedir. 

Bundan başka Karadenize 

[ Misafirlerimiz 

ren• Takamatau Hz. ıehrimlzden 
aynlırken 

Prens Takamatsu Hz. 
Seyriıefainin haftada iki, hususi 
Yapurcuların da dört defa vapur 
tahrik etmelerinin de şimdiki 
Tazİyetin husulünde muhim bir 
amif olduğu ileri sürOlmektedir. 

Prenses ile birlikte dlln akşam 
şehrimizden ayrıldılzr 

Vapurcular bu vnziyetin ıslah 
edilebilmesi için bir sendika 
teıkili liizumu olduğunu söyle· 
mekte, hükOmetin Seyrisefaine 
yapbğı gibi vapurculnrn da yar· 
damda bulunmasını, hiç olmazsa 
zarar ve kara ittiral< etmesini 
iat~mektedirler. 

Buğday ihracatımız 
1930 Senesinde ş~hrimiz:den 

ecnebi memleketlere 35 bin ton 
buğday, 3640 ton arpa ihraç 
edilmiştir. 

Bankalar konsorsİ) omund 
vaziyet 

Geçen hafta içınde havaların 
-u'-•1 .. fo•:n,lon .l .. ı,.,. .. bir caclıl 

durgun bir devre geçiren ihra
catımız son günlerde yeniden 
bararetlenmi tır. 

Bu vaziyetin tabii bir neticesi 
olarak borsaya }enidcn kambiyo 
geJmeğe batlamışbr. 

Bu hafta başındanberi banka
lar konsorsiyomu yeniden takri
ben } nz bin lngifiz lirası almış
tır. Konsorsiyomun vaziyeti gün
den güne iyileşmektedir. 

Pamuk ihracatımız 
EylUlden 930 senesi nihayeti

ne kadar memlaketimizden muh
telif ecnebi memleketlere üç 
milyon bet yüz seksen bir bin 
yedi yüz: yirmi sekiz lira kıyme
tinde 9,017,812 kilo pamuk ih
raç edilmiştir. Senevi i tihsal 
miktara 929 da 150,000 balya 
idi. Bu miktar 930 da 90,000 
balyaya inmiştir. Vasati fiat da 
929 da 58,5 kuruşken 930 da 40 
kuruitur. 

Fiatlardaki bu düşüklüğe ci
han piyasasında pamuk fiatlan· 
nın dütkün olması sebebiyet 
vermiftir. 

• • • 
Ankara, Istanbul ve 

lzm"rde 
Evvelki gece opan fırbna 

neler yapb? 
Evvelki gece ~ehrimizde şid

detli bir lodos fırtınası olmuıtur. 
Saat yirmi iki de ani olarak 
bqlayan fırtınadan telgraf telleri 
bozulmuı, lzmirle telgraf muba
beratı inkıtaa ugramışhr. 

Fırtınadan Ankara telefon 
hattı da bozulmuş, muhaberat 
diln öğleye doğru temin edile
bilmiftir. 

lzmir telgraf hattı da dlln 
alqam saat on dokuzda tekrar 
İflemiye başlamıştır. 

Havalar iki günden beri so
ğumağa başlamışbr. 

Japon Prensi Takamatsu Hz. 
ile Prenses dün saat 15,30 da 
ekspcresle Sofyaya hareket et
mişlerdir. Misafirlerimizi teşyi için 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
bey, Hariciyeden mihmandar 
Kadri bey, Ordu namına Mira
lay Rahmi ve Bahriyeden binbaşı 
Ziya beyler istasyonda hazır bu
lunmuılardır. 

Japon Kolonisi ile sefaret er
kanı de bu meyanda idiler. 

Prens HL trenin hareketinden 
biraz evvel gazetecilere memle· 
kelimizi ziyaretten mütevellit 
memnuniyetini bilvasıta izhar 
etmişlerdir. 

Gümn:k erde: 

Ilısan Rifat B. ne ile meıgul? 
Şehrimizde bulunmakta olan 

gümrüler umum müdürü Ihsan 

Rifat B. dün geç vakla kadar 

gümrük işlerini tetkik etmi!'J 
' 

gümrük kimya laboratuvarlannı 
gezmit himyaker Şehap B. den 
izahat almıştır. 

Ihsan Rifat B. gllmrük varida

tının azalması csbabınıda tetkik 

etmektedir. Varidatda görülen 

bu eksiklik bu sene hariçten aı 
ithalat yapılmaıına atfedilmek
tedir. 

_...,,... __ ,_ ·-·-... 
yağması ihtimalinden bahsetmiş-
se de Kandilli rasatanesi bugün 
için böyle bir ihtimah varit RÖr

memektedir. Yine Kandilli rasa

tanesinin Yerdiği malumata göre 

rüzgar bugün poyraz esecek 
hava kapalı olacakbt. 

~ün hararet azami dört, asgari 
bır derecede idi. 

Ankarnd• 

Ankara 19 (Telefon) - An· 

kara ve civarında büyük bir 

fırbna çıktı.Bu yüzden Ankara

lstanbul ve Ankara - Izmir tel

graf hatları koptu, muhabebat 

durdu, ıOratJe tamire çalıtılmak
tedır. 

iz mır de 
lzmir, 18 - Şehrimizde çok 

şiddetli bir fırtına çıktı, sağnak 
halinde yağmtır yağrnıya başladı. 
Limanda bulunan k ki • a~ ann 
çogu battı Ayni zamanda da 

iki vapur çarpııtı. Tramvaylar 
durdu telgraf muhaberatı kesildi, 
Istanbul ile Ankara b ttı d • "f d a n an 
ısti a e edilerek muh b . a erenın 

Hilekaarlık! 
Romen çalgıcılar hakkın
daki tahkikattan meyda
na çıkan birkaç nokta 

Ankara, 19 ( Telefon ) -
Romen çalgıcılar hakkında 
hllkometin mukabel bilmisil 
kararının gecikmesinin sebebi, 
lstanbul vilayetinin bu hususta 
tahkikat yapmaıı olmaaıdır. 

Takhkikat, bu adamlann 
hilekirlığını ve politi iğfal 
ederek lstanbula çıkbklannı 
meydana çıkarmııtır. Bunlar 
pasaport almamıtlar ve lstan· 
bula geldikleri zaman da çal
gıcı olduklarını söylememitler
dir. Bu mesele ( Vakt) ın neı
riyatile a11la9ılmı1br. 

işten menedlldller 
Türkuaz Lokantasında çal· 

makta olan Furman cu:ban
dından iki Romanyalı çalgıcı 
dun akıamdan itibaren, hüku
metin emri mucibince. icrayı 
sanattan menedihniılerdir. Ken
dileri ilk vasıta ile hudut ha· 
ricine çıkarılacaklardır. 

Vali muavini Fazlı B. dUn 
ıu beyanatta buluomUJlur: 

- Çalgıcıların faaliyetlerini 
keserek memleketimizi terk 
etmeleri için dnn Tnrkuvaz 
sahibine emir verildi. Roman· 
yalılar ilk vasıta ile hudut 
haricine çıkanlacakbr.,, 

• • • 
Romanyalılar gitmekle be

raber F urman caıbandı kal· 
mıştır. Sebebi de, bu çalgıcı· 
larm ecnebi tabiiyetinde olma
iarile beraber Romanyalı olma
malarıdır. Çnnkll emir, yalDIZ 
Romanyalıları kastediyor. Maa
mafib pek yakında bütün ec
nebileri çıkarmak için hllkfı· 
met emir verecektir. Bu hu
sustaki kanun IAyibası tetkik 
olunmaktadır. 

-----------------------~ San'at baya!!_ 

Darülbevavi 
J J 

8 niıanda Yunanıatan turne· 
sine 9ıkıyor 

Aldığımız: malQmata göre Da· 
rülbedayiin 8 nİlanda Yun~ni.s
tana gitmesi takarrür etmlfür. 
Heyet evvela Atinaya gidecek 
oradan SeJiniğe uğrayacakbr. 
Heyet bundan sonra Garbi 
Trakyaya geçecek ve Gtimlllcine
dede temsiller verecektir. 

Darülbedayi buradaki temsil
lerini 1 nisanda bitirecek ye bu 
turne iki ay sürecektir. 

SPOR [ 
Voleybol lik maçlan 

Istanbul atletizm heyetinden: 
21 • 1 - 931 Tarihine mUaadif 

Perşembe günü saat 18 de ~a
latasaray klObUnde icra edıle
cek voleybol lik maçları : 

Kurtuluş - Beykoz 
Kasımpaıa- Vefa hakemleri 

Orhan Ali B. 
Galatasaray - Pera hakem 11• 

hami B. 

Ağaç Kasidesi 
Kıymetli ıairimiı Halil Nihat 

bey, son zamanlarda bu [isimle 
feykalide nctis bir uzun ~nıu· 
me yazmıştır. Mizah edebıyatı
mızm bir ıahe.teri ıayılacak ola_n 
"Ağaç kasidesi" 1 t~batta. karı· 
Ierimize bedava takdım edılecek 
olan "A YLJK V AKIT ,,te tema
m en neşredilecektir. 

Beyanatta bulunan nU muavhll Fazıl B· 

Polise verilecek 
beyannameler 

Müddet on be! gün dıhı 
temdit edildi 

Han, otel, ticarethane ve bu· 
na mOmasil müesseselerin vili
yete vermeğe mecbur olduklan 
beyannameler mllddeti glSrllleo 
lllzum il.zerine dlln 15 glln daha 
temdit edilmif tir. Bu suretle her
kes 15 ıubata kadar beyanname 
verebilecektir. 

Yalnız kanunun tefıirinde kau 
süitefehhUmler olmuıtur. 

Vali muavini Fazlı B. bu bu
suıta bir muharririmiı~ demiı
tirki: 

- Kanun sarihtir. Apartıman 
da oturanlarla mllteaddit ailele
rin oturduğu ev sahipleri beyan
nameye tabi değildir. Yalnıı: 

pansiyon ve otellerle, şirketler, ga· 
ıete idarehaneleri gibi mUesse
aeler beyanname Yerecektir. 

Banlan orada çalıtan Yeya 
oturan eıhaa dolduracak, mOes· 
ıeae sahibi toplayıp poliae ver~ 
cektir.• 

Tayyare cemiyetide 80 bin li-
ralık beyanname basbrmııtır. 
Bunlan 100 paraya halka sat
maktadır. 

Müzelerde. 

Bizını fethin• ılt bir kitabe 
bulundu 

GUlhane mUderrislerinden ope· 
rat~r Kemal B. in Pangaltıda 
yaptırdığı apartımanın temelleri 
kazılırken, Fatihin htanbulu feth 
için donanmasını Dolmababçeden 
kara yolile Halice geçirirken o
raya koyduğu zannedilen bir ki
tabe bulunmuştur. Kemal B. , 
bu kitabeyi askeri müzeye vere· 
cektir. Donanmayı Halice çeken 
zincirlerden bir kısmı da askeri 
müzede bulunmaktadır. 

Hıli9 !İrketi do§ru seferler 
ıhdaı ediyor 

Haliç şirketi seferleri tezyit 
etmeğe karar vermiştir. Ayrıca 
her iskeleden köprüye ıık sık 
doğru postalar da iıliyecektir. 
Otobosların rekabeti üzerine 
Haliç şirketinin yolcuları yarı 
yarıya azalmıştır. 

Darülfünunda ı6meatr tatili 
Darülfünunda sömestr tatiline 

önllmiizdeki sah gününden iti-
baren baılanacaktır. Diğer ili 
mekteplerde de imtih nlara de· 
vam etmektedirler. Bu mektep
ler de imtihanları müteakıp 20 
rün ıömerıtT tatili yapacaklardır. 

Cemiyetlerde; 

Hillliahmerde içtima 

Y e,ilk6y havu merkw kar 
teminine çalışılıyor, fakat henüz 

muvaffak olunamadı. '••••••••••••• 

Dun Hillliabmerde bir heyeti 
merkeziye içtimaı yapılmış ve 
mutat senelik kongre i~in haı.ır· 
lıklara baılanmııtır. 

Belediyede: 

EvkafJ; 'eni bir ihtilaf 
Şehzade başındaki medrese 

iti Dahiliye vekAletinde 
Belediye ile Evkaf arasında 

yeni bir ihtilaf çıkmıştır: 
Şehı.ade başının tevsi ve tan

zimi bir mUddet e\·vel belediyece 
kararlaıtınlmış, bunun için Da
rülfiinunun fen fakültesi binası 
yanındaki diikkanlar istimlak 
edilerek yıkılmışb. 

Belediye Bundan sonra Vez
necilerde Fevziye caddesine ka
dar ·den binalarda istimlak te
ıebb etmiş fakat Evkaf ara
daki bUyllk bir medresenin Han 
atikadan olduğunu ileri sürerek 
yıkılmasına şiddetle mümaniat 
g6stermiJtir. Halbuki medrese 
albndaki dilkkanlarla bütUn cad· 
deyi kapladığından yıkılmaua 
cadde bUynltülmiyecektir. Bele
diye bunun tekrar Evkafa yaı· 
mlfSada eski noktati nazannda 
iırar etmit neticede İJ Dahiliye 
veklletioin hakemliğine bırakJl
mlJır. 

• • • 
Bekçilerin sopa~ 

kaldırılması mahzurlu g6r01· 
duaunden yeniden ihy• 

edilecek 
Villyct yangınlarda eıkiıi iİbİ 

bekçilerin bağırmasını dllttinmek 

tedir. 
Aynca bekçi sopalarının kal

dınlmaaı mahzurlu görOldüğUn
den bunun da ihyası mevzuba· 
histir. 
Seyy•r esnaf i9in yeni bir 

memnu; yet 
Belediye ıokaklarda lebleb • 

fındık badem gibi seyler uta 
esnafın atq yakmalannı mene 
mittir. 

Gayri müb•dillere yeni tevzi 
Gayrimilbadillerden mUaakka 

fat eıhabına bagUn veya ya 
ten.iata başlanacaktır. 

Tevziat en az istibkak aabi 
olanlar nazari itibara alınmak 
ıuretile değil, ııra numara11 iti
barile yapılacaktır. 

Bugün Ramazanın bir· 
Bugün Ramazanın biri .. Din 

geceden kandiller yandı. Er
kenden uyuyan mnslliman 
semtlerde gece bayatı batladL 
Bu hayat ve faaliyet otuz 
ıürecektir. Ramazan uzun za 
mandanberi bizler için ge 
hayatının canlandığı bir a 
olmuştur. lbtiyarlaynn anan 
lerin yavaı yavaş milletle · 
hayatında bir neıe ve ıetar 
menimi halini aldığını gö 
yoruz.. Genç, ihtiyar, büt 
halk ta Ramazanı ayni b · 
karşılıyor. Hatta bu Ramaz 
gününden memnun olanlar ~ 
sında iş edamlnnnın ve m 
!Uman olmayanların da 
hayli yekfın tuttuğunu ıö~~ 
mek lazımdır. 

Ramazan şehrin faaliye 
biraz daha teksif etti. Bu 
nascbetle v purların, treni 
ve tr vay1arm seferleri 
rılm , bilhassa Boğaziçi 
nın geceleri 9ehirle münas 
temin edebilmesi imkanı 
olmuştur. Uhrevi hislerini 
etmek ist:yenlcrin lrn 
ayını tebrik eder, bu 
neşe ve şetaret araya 
ağız tadı, sefa ve neşe te 
ni ederiz. 
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Agopyan hanı 
facıası 

[Üıt tarafı 1 inci sayfada] ~tukte _ t21 
vap edilmişlerdir. L .. tt\fc!l üzelnk mkusabaKa- \'AZAN; ()mer Rız. 

Bunların iddiasına göre yan- Olgun ve dalgun başakların d . Harı·cAılı•kte Sebe og"" lunun bı'r 
tevazu ile iyiliğine imren"r, menek· sına aır 

gm Emil tarafından bir film K 1 
tenin boynu bükük kibirtıizliğine ıra içe • • •d·? 

kontrol edilirken elektriğin kon· bayılırım. Birinci inde kendi kıy· Güzellik müsabakası yapmak eSEfl mı 1 1. • 
tak yapma andan çıkmıştır. işte metini anlamı§ vekarlr bir hal, i· jdl " 
bir kaıt olup olmadığı dün geç kincisinde güzelliğinden utanmış fena bir şey değil. yalnız, şeb· Mütareke aylan hazırlık için~ de-ınamıet Hasım oğlu Zeyt ' · 

kt k d t b·t d'l · t' cana yakın bir eda zeserim. ikisi· rİn, yahut bir gazeteye resim ğil, fakat bu gaileler, halkın hazu11nu Zeyt kabul etmedi. \ re: ~ 
va e a ar es 1 e 1 ememış ır. d d k ihlAI eden, onlann ibütün mesaisini reı - Beni mazur görünüz. Be• 111" 

F L t . rt b d ı· . ~..nk ni de bu halleri bir kat daha gu""zel· gön erenlerin için e i en güzele 1 
BKa ııgo a e e ının 7u - K ce uğratan, onlann Ali davası nam11a tinizi ifa edemem! dedi. 

leştirir " ı-raliçe,, ünvanı vermek güzel 
sekliği •e filmlerin her ihtimale · duyduklan son harareti söndüren h!. İkinci namzet: Harkus idL 
karşı iştial dan müteessir olmı· T evazuun insanlarda görünüıü değil. diselerle geçmişti. Fakat o da kabul etmedi. ,. 

ise, her feyden çok hoşuma gider. Bu sıfat taptaze. •ipşirin bir T rek dd · -•- ik' u ğl 7 
Yacak mahfazalar da bulandurul- , Y am müta e mü etı geçerc:a ı ı çüncU namzet Evfa o u 

Yalnız bir §Cyde, sade bir nokta· bakireye verilen "Kıraliçe ,, ye ta f h k · ~..:ıAk" • 'd c v• ·~· 
mayışı şüpheyi davet etmekte h ra ın a emı, ,ac il ı yenne cı e egı ı,ı. .J& 

da tevazuun varlığına ta ammül adeta Kurunuvust.ai bir taç giy· mman haricilerin iki reisi olan Zür'a Bu namzet üzerinde biraz tı"" 
olduğundan tahkikat ehemmiyet- edemem: Zevkte!.. diriyor. ile Harkus, Albre gelerek 80n sözlerini etAemiz ıctzımdır. ' 
le tamik edilmektedir. Zevkin tevazuu bana hiç asil Pek' d l ? d . söylediler: "':nkü bu adam Sebe oaluııu»" - ı, ne iye im ersem~ w • 

YARALILAR NASIL'! bir ıey gibi görünmüyor. Ona ne· - Hiiküm yalnız Allahındır! daşlarmdandır. Ali ile Talha ve 
d ı h b b' k - Bu suale cevap vermek 1...ıa Hastanede bulunan yaralılardan re e rasıasam, a nma ır §ar ı, - Amenna, hükfiıa yalnız Allahın- rin, C~mel vak'asından evvel ao ~ 

) alnız Ayşe Hanımın yarası ağ'ırdrr. çok küçükten dinlediğim bir sokak bana düşmez, DiJ encümenine, dır. la1111.a 10fıni olmak n iki tarafı I 
diğerlerinin hayatında tehlike Joktur. türküsü gelir. Belki ·c;inizde de Besim Atalay Beye sorun! derim. - O halde günahından tövbe et, da· ka. tQtu~urmak için bir içtima 

KADRl ACA ANLATIYOR habhryanlar bulunacak. Prklnrı vnndan vazgeç ve düşmanımızla har· lunm~ Sebe oğlunun ihzar etdf 

. 
Dün hastn. ~eye _gi~en _bir m.~~rr~~İ· t:rd~~dı ve bir zamanlar pe meş· Ha.kemler; betmek ıiçin kalk. mada bu adam da, bulunmuş .,e f 

kah Kad l muş- GüıelJik müsabakasının son - Ben sir.e bunu söylemiş, fakat siz takım fikirler dermeyan etmitd. 
~!z · vecı rı aga 1 e gorue Ben kalender meşrebim beni dinlememiştiniz. Bunun ilurine reti Osınanın katillerinden ve selı' 
tur. Guz" -' • k • serme akşamı, beni de hakem· -• c.:ı, ''r ·ın aramam r muahede yazmış ve söz vermiş bulunu· lunun arkadaşlarından olan bu V. 

Kadri ağa: - Ben ocalda bulundu- c·· ,.. b' vz ı d - b' h k l N . . . • 11on ume ır eg ence er arasın a goren ır ey e • yoruz. na511 olmu~tu da bu yeni hareke'" 
tum sırada yangın var dıye hır s~s ı~l· IJJtcrim olsun! traş, latife maksadile - zaten za- Bunların hepsi iş1enmJı günahlar- Urak etmi• idi? Acaba Sebe oğltı 
terek drşanya frrladım. Fakat ilerle- . • -s 
eğe imkan bulamadım. Çünkü milt· Bu türkünün manası gıbı, ~ekli ruret saikasile mizah muharriri dır. Biz tö'·be ettik. Inıanımızı tasdik onu buraya rirnıeğe se,·ketmiş v• 

:iş bir ateşle bember teneffüse mani de ahengi de !>ozuktur. Bea~esi de olan bir adam, berkesin şaka- ettik. Sen de günah üzerinde u~rar et- bu yeni tefrika unsurunu bazırl~ 
olan boğucu dumanla karşılaşmiştım. bunl_a~dan gc;rı kalmaz. Sız ne ıına olur olmaz nüktesine maruz miyer~ tövbe et. . fa v~ ida.re etmeğe memur eyl~ 
Yüzümü korumak için ateşe karşı tut· ders~m~.!. -~·l~e~ ama bu ~evk kalmnğa mahkumdur- bana: Ah, cevap verdı: Sı:eyhin Sebe oğlunu bı~ 
tuğum ellerim yandı yere düştüm. derv~lıgı, omrumun her devrınde - Hayır, bunlar .ıtnah değildir. Bu başka bir tarafa iltihak etmesi, haP'. 

ÖLENLER~ DAiR bana fena görün~üştür. - O, dedi, sen de hakemi ancak bir tedbir zafıdır. Ben -izi evvel ter hareketinin hiç olmu.sa men~ 
D.. b 'h b g zete f - Tuhafına mı gı"tti? dl!diml ce ikaz etmiş. fakat siz aldırış etme- barit ona merbut olduğunu, mi1'et' x 1 1 d · 1 Ar v r· B • un sa a ır a aayı ası ~ 

ven er en mıra ay. 1 .~ 1 
•• eym karşıamda yine bu tevazu mesele· Güzellikten anlamıyacağımı mı miştiniz. lerinden birkaçını onun arkadaşltl" 

yangın çıkan handa hır tercume buroıu • · haf d l b td eli ? Züra mukabele etti: dan aldığını gösterir. . • f 1 ıını ıazm a can anmış u um. zanne 'yorsun . -' 
nrdtr. Bırçok )~sanlara Jl~·a~~k o an Bu gazetede 1931 güzellik kraliçe· - Sen bu tahkim işinden vazge~mi· Tarih kitaptan haricilik hareP"'. 
mumaileyh Harbıyede mua .'m ı yap- sinin resmi vardı. Heykeltrav m rmer bir gülfişle yecek isen biz seninle döğüşm~yi bir nin müessislerini biraz daha ınuf;J 
mrş ve Taşlıca meb'usu sıfatıle Osman- T" ki .. 11• kkr . . latifes'ni tamamladı: fariza biliriz ve bu suretle .Allah yo- <ı;urette mevzuu bahis etRti•, ontaı' 
lı meclisi meb'usanına da iştirak etmiı. ur ye guze 1 alıçeaı un· :.- ' 
tir !ıi vanı, pek §erefli bir rütbedir. O- - Anlamak evet, fakat, rey landa kan dökmüş olduğumuza inanı her şeylerini ve tercümeihalile bit 

' Ali B Ad nu kazanmak için lazım gelen şart vermek? Bu bir heykeltraı işi· nz. daha fazla alakadar olmuş o1saJarlı 
ad 

Me~mkett· J ey d a ap1\.azalehrı lar da bahşettiği ~erefler kadar bü· dir, değil mi monşer? AU,~idledtlendiS: i b gi ·.ıc.ı 1 bu ıneseleleri tenvir etmek daha ç" 
m en şır ·e ı memur arın an ır. • .. k k 1. I IA 1. - ~ey sana! en n u ttı6.n yo - kolay olurdu. Maamafih bütün bu -tft' 

t Alı B .· M h t Al' F tk ı· yu ve ıymet ı <> ması azım ge ır. z k. gu··ıu d' d aktul dı;.,.. k .. -A 1 1 . ... me e)ın e me ı e er ı H lbuki . . .. d....... H ora ı mse ım ve: a m ~re ruz0 .. r arın eşın ldmat krtlığına rıurmen !haricilik 1tar 
i il bi k 1 i ti t a resmını gor ugum ., ._ A 
mzası e rço spor yazı an n şar e · h .• &- d d 1 _ Beynelmilel bir temenni üzerinde estiiini ~örür gibi oluyorum. ketinin yine Sebe .oulu kafasından ,. . U er gun uamvay a, vapur a, yo • z d • 
nuş r. T • larda atay alay geçişlerini seyretti· diye düşündüm, Avrupa konkur· Fakat Ura bu sözden kızma ı: kan bir fesat olduğunu gösteren iıl"" 

VAU l\fUA VJN1 Dn OR Kl: gimiz varlıklar arasında bile ayrı· lannda da hakemleri yalnız hey- - Keşld dediğin olsa da meramı· re destres oluyoruz. Bunların en ,rrıil 'r 1' vi · F ı B ht:d' hak ma nail olsam!- 1<11umı, onun anu1aa~ıannelan olan Şf 
a 1 mua nı az 1 

• a ıse ·- lığını gösteren bir tip değildir. keltraşlardan tayin etseler har.il ~ıun"'~ere bOyle bitmiş Te bu iki a· reybin hariciliği tesis edenler arasıfl' 
kında dün bir muhnnirimize şunları Tevlden bahsedilmez, demeyin. u güzellik muteba ıısı müsa• dam Aliyi bırakarak gitmişti. Herkesi da bufunması ve bu hareketin başrıt• 
.Oylemişür: Çünkü 0 zaman intihap hekkı ile bakanın en sonunda Uzerlerine kendilerine iltihaka davete başlamış- geçirilecek derecede onun elehaşı1ıu1ll 

- Agop)an hanr faciasını rlla)et beraber o intihabın yeticesi olan 1. • • l 9 99 lardı. dan olm .. •rdrr. 
eKserıyeb top ıyan ve nu• .....,. 

te tetkik ettirmektedir. Filimlerin mu güzellik taçı da kırılır, suya dü· Ali, ertesi gün KQte mescidinde bir cıureyh te kendisine teklı't 01 .... aJl 
h f · · h t• k"l k maralı Hanımların birinden biri- w ... . a azası ıçm eye ı ve ı e ararı var· ter. Hakem heyeti arasında i İm· nutuk irat etmek üzere mimbere çrk- reisliği reddettikten sonra riy.astt 
dır. Buna riayet edilip edilmediği tah· lerini okuduğumuz zevata hürme· ne rey vermek lazım gelince mış, hariciler her taraftan: Vehp oğluna teklif olunmu~ o da 1 u· 
kikatla anlaşılacak, mes'uliyet görü- timiz var. Fakat seçtikleri krali- kıiğıdn 999 yazıp verdi ve işi _ Hü1dim yalnız Allahrndır! diye- na kabul ederek: 
lürse alakadarlar şiddetle tecziye edi· çe, öyle sanıyorum ki kendilerin· zarafete vurdu. ,rek mescidin her tarafından bağırmış _ Ben, :riyasetinlzf dünyaya rağbet 
leceklerdir.,, den baıka biat eedcek kimteyi bu- 1.o.ptu J..q,,u lar, Ali o• lara cevap vermek mecburi· ettiğimden kabul etmiyorum. Sonra ö-

DELED1YE DIYOR KI: lamıyacaktır. ••••••H ••••••••••••• .. •••••• yetinde kalmıştı: lüm korkusu beni onu bıraknıağa ce1 
Belediye heyeti fen niye müdürü Zi- Sonra geçen senekinden biliyo· : • t1 : -Siz bu doğru sözle f enaltk mu· ketmiyecektir. 

ya B. yangında belediyenin ihmali n ~ ki hu if, sade kendi ar mızda : } : rat ediyorsunuz. Susarsanız i}i olur, Demiş, bütün harkiler de ona biat 
itfaiye Jcyazımatının kifayetsizliği gö. hır mesele olmakla da kalmıyacak, ı : size dokunmayız. Söylerseniz size c:e- etmi~lerdl. 
rilldüğü hakkındaki neşriyata dün şu Avrupa güzelleri ile nisbetsiz bir ı 22 KA • p b k : vap veririz. Aleyhimizde hareket eder Bu i~tima bir reis lntihabile nihayet 

b · · t b Jı k s h ld hl • anunusanı erıem e a şa- • . . "' ceva ı vemuştır: yarı§ a aş yaca . ~u a e ç M k l' K .. l • senız sizinle mukatele edenı:. Jendikten sonra, !kinci içtima ~üreYJ•· 
- -Yangında belediyenin hiç bir ihma bir ölç.üye vurmadan mendana çı· • mı as e 1 ve ostum ü : (Ali) nin bu sözlri ımricileri hiddet in evinde vukobuldu. Bu i~timada ta· 
li yoktur. Kule ate§i derhal görmüş k~r~ı~ı~ız bu tipleri~ türk güz~Ui- : Büyük Aile l\1üsameresi : Jendirmif, bunlardan .Asım oğlu Yezit kip olunacak hattı hareket ıteSbit edi· 
heıaen itfaiyeye haber vermiş ve o da ğını ruçın bu kadar ıhmal edıyo· : V t k f U . : ayağa kalkarak söz söylemişti: lecektl. 
Tak.tinde yctişm~tir. ruz? : arye e - 0 ıyon : 8 

• rprız : - Biz alçakhk irtik~p ederek dini· lçtimaı yeni ıreis açını&1 :re ilk teklifi 
Istanbulda belki şimdi eskisinaH . Her ~erde tev8:zu iyi b_ir ~ey, la- • Danslar, dans muallımı Profe- : mizi feda ttmeyiz. Alil Sen bizi ölümle o ileri sürmüştü: 

fazla yangın oluyor fakat eskiden At- kin dogrusunu 'l.Stersenız onun PANOSSIAN tarafından • mi tehdit ediyorsun. OIUmden ne çı· - Biz buradan çı• "'lun ve Allahll1 

faiyemiz tekemmUl etmediğinden bun· .zevkte teceJJisi hiç iyi görülmüyor. • idare olunacaktır. : kar? OIUmden sonra nereye gideceği. hükmünü fora edelim. 
Jar gö:r.e çarpardı. Şimdi i e bazan ge- .Seuualı =•••• H•••••o••••••••••= nl d~n de oalardan eoara bizi tehdit Şüreyk UAve etti: 
ee.le üç dört yangın ~ıkıyor, ve bun· ı fili!fıl'fil'lljrn et. - Yapacağımız Mtidayna gl· 

derhal hi dilmcdm ba.strnlıyor. 1 Buna mümasil hadiseler birkaç defa derek oraya girmek, sonra şehrin .kaP1' 

Ben bununla jtfai}·emizin tamami· Kazanç u'' t .... el tekerrür etmtş, hariciler, (Ali) nin töv lannı zaptederek orada ikamet edenle 
e tekemmül ettiğini söylemiyorum. it:. • be ederek, imanını tecdit ederek onları ri çıkarmak, ondan sonra Basradakl 
aye tekemmüldür. Fakat şuna dik- ı f • • • • dinlemiyeceklerinl anladıktan sonra arkadaşlanmrzı davet ederek onlır18 
t edelim ki beşinci kattan on sekiz e ınını atın e bir arada toplanmışlar, ve karar ver- birle§mektir. Atılm3.Sl icap eden ilk a· 

§fyf kurtaran ve filmin tutuşmasile mek istemişlerdi. dım badur. 
ilkeye giren bina:rı yalnız bir daire- lttüııı lJ zıl { ;z.lr11 ·etı" De) llterda~lı- Içtima, Rasibi Abdullah tbni Vehap Hasın oğlu Zeyt başka bir te1<11fte-
nndrğı halde kurtaran yine itfaiye- ·) l Uy j { vukubulmuştlJ. bulundu. 

ir. v d Vehp oğlu Aptullah bir nutukla iç- - Biz buradan toplu olarak çık&· 
İhsan Beyin iyi tedbir almadığı ~- JJ•lfl, ,0 ll: timaı açmış ve şu nutku söylemişti: cak olursak takip ediliriz. Onun fçill 
ı yalandır. Çünkü itfaiyenin vazı. O - Siz zühtü takvadan ayrılmayı:· ayn ayn çıkmalıyız. Benim fikrimce 

inde mu·rnffak olma 1 müdürünün Kazanç \'ergisi kmıunun 1n 27 irıci maddesi mucibince nız. Biz iyiliğe çahplım ve fenalıktan Müdayne gitmek doğru değildir. orıı· 
lfyeti sayesindedir. Asıl ben halk· · l f 1 ·· · d ı. · mti keJ(afı'tıe icar kaçınalım. Mademki burada söılerimi· da bize mukavemet ederler. Bana kil· 
müştekiyim. 1car )ele 1 \17.erın en Yerg ~ e t3ul \. zi dinlemiyorlar, bu zalim yerden çı· lırsa Nehmvan köprlisUne gidelim, ora 

Çünkü bir yerde yangın çıkınca der beyannameleri levz ine ha~ıanmıştır. Kanunsani niha- kalım. Ya dağ başına çekilelim, yahut dan Basralı arkad~lanmıza yazaltrtl• 

ı haber \'ermiyorlar, su ile söndür- yetine kadar kendileı ine be\ an name verılmiycn ruükel- şehirlerden birine girenk orada bura Şüreyh ile Zeyt münakqa etlllif" 
ge teşebbüs ettikten sonra muvaf- nrn bid'atlerini anlatalım. ler, nihayet Müdayna gitmiyerek Neh• 
olamayınca itfaiyeyi çağınyorlar. lefinin llıCJl5llp oldukları ŞU1Je 1 az lllÇ talrnkkuk memur- Hıırkus onu teyit etti: ruvana gitmek daha muvafık •erili· 

sebeple biz de vaktinde llaberdar luklarına (kazalarda varidat idarelerine) müracaatla - Bu dünya zevki az sürer. Yakın· müş ve buna karar verilmiştL 
\n•Yoruz.,, da bu dünyadan göçüp gideceğiz. dün- Bunlar neden Aliyi bırakmakla ~ 

JZLl ATELYE YAPILMIŞTIR icap eden beyannameyi uhp <loJdurduktan SOnra ayni ya süsü, dünya setaheti bizi aldatma- onun harekıitına iştirak etmemekle l.k· 
taiye müdürü yangın hakkında idarelere mak btız mukalJ )inde Vermeleri ye su bat niha- sın ve bizi (Hak) kı aramaktan alıkoy tifa etmiyerek büyük bir kuvvet haliıt 
runu vermiştir. Filim mevnddı I - masın. de bir yere gidecek, orada yer1~k· 

iledendir. Ve böyle >erlerde bu Jetine kac Jf b yauname ver lllİ~eulerin \'Cr,rYı)erİne $inan oğlu Hamza şu teklifi der- lerdi? .. 
ııası memnudur. Fakat bu adam· yüzde 15 zam yapıi,ıc:'.lğı ilan OftıllUI'. meyan etti : Çünkü bunlann hedefi eneli ,ı\lf· 

m gizli bir depo tesis ettikleri hatta nm - Dediklerinizin hepsi dofrudur. nfn devletini yıkmak, sonra MuaviYe-
rikli motör ile işlettikleri meydn· HJUlllR Yapılacak bir iş, içimizden bir adamı nin devletini yıkmak, ve kendi diişUıt· 
kmıştır. Binaenaleyh işin ehem· K NG st m başımıza geçirelim. Çünkü bir istinat- celerine muvafık bir devlet tesis et-
ti buradadır. ra e . waha muhtacız. Bir bayrak etrafında mektl. Çünkü onun için Müdaynd• ~ 

tfalye sint>malarda bir tek filim z:ıllyet ve birleşelim. ya Nehrivanda yerleşmek meselesiıl 
ıen hile bütün :tedbirleri almıştır Chloroat Hariciler .hemen hu teklifi mevıuu görüşmüşler ve ona karar vermi~leıdL 
depoya ne diye lakayt kalalım?,. ı.:ııiu.ızlik ıdıı ycgAııe deva kanl ıbya eden SIROP DESCHIENS, p l DIC! bahis etmeie bqladılar. En birinci (Bltmaa) 

1 ı:ıı mıuatahlp ctibba tarahndaıı tertip cdetm~. n.lu-J 
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Kızıl saclı yıldız 

Mücrim kültür 
Gazetelerde lrticna dnir adp haber- .. eı.

ler okuyoruz. Bunlan yirmi sene sonra 
ki çocuklara okursanız ize: 

'l'evrnttan bir parça mı okuyorsa· 
nuz diye soracaklar .. 

Bu fosilin bu kndar canlılığı. yaşa· 
masmdaki gayri tabiiliği gördükten 
sonra hükmediyorum ki Menemen divn 
nıharbi yalnız biraz etten, kandan, ke
mikten mürekkep olan mücrim faniler· 
le de,ril, mücrim bir kültürle knJ'§I kar 
şıyadır. 

Bu mücrim kUltür nerede yaşadı? 
Nereden kun-et aldı? Bu mücrim kül· 
tlir Osmanlı lmparatorluğundıın fer
ınnn aldı ... i\le§rutiyet ona kar§I bir hl~ 
tL Hatta meşrutiyet ricali meşrutiyet 
mektepleri bu mücrim kültürün hima
yesi altında }'n yordu. 

Bu kiiltlir iJk defa cmühuriyet re
jlmlle knr§Jln tı. 

Tekkelerin kapanması bunun en tnbii 
tezahürü idi. Fnl·at bu kendi başına ve 
yalnız tahripçi bir un urdu. Tek-keler 
kapandı .• Fakat teldceciler ve onun 
küıtUrU sapasağlam duruyordu. Tek· 
ke kapanınca, bir kültür ortadan kal
kamazdı. Onun bir kanser gibi vlicudü 
müze iŞliyen yaraları vardı. Ye bu ya
ra bugün de devam edip gidiyor. KUi· 
türe karşı, kültUrlc çıkmıyoruz. :Münev 
''erimiz fnnl zevlderfn, fani hayallerin 
pe~inde başı yalnız şah t :refnhı yalnız 
şahsi sen·et yollarının arnmakla me§" 
gul! 

Halbuki l)izc karşı gelen kültür 
ku111hnuş tarihile, tarihleşmiş organi
zasyQnU ile ye Ju\lfı, yaşıyan kUltürU i· 
le bize her glin ecferberllk ilan etmek 
tedlr. 

Diı diyoruz ki lilik hük\ımet yaptık, 
~ din işlcrlne knrışma.>1z, hakil·aten din 

namına öyle bir serbesti var ki, laik 
memleketlerin hiçbirinde bu serbestiyi 
görmek jmJ,anr yoktur. Hatta o kadar 

ki bizim lfıikliğimizc mukabil, din düş-
dHı~ ı ı.ıı ı->' Hu •" ı nnıamıs, 

liLikliği hakiki manasında tatbik ctml. 
d tir. llcpimiv. biliriz ki, dersiam efendi
. nin, şeyh efendinin kafasındaki din bir 

siya ettir. Onun terbiyesi, onun aldığı 
ders bundan başka bir ey değildir. Bu 
nun için bizim laik hareketlerimiz mü

temadiyen t\arşı tarafın menfaatine ha
dim oluyor. 

Iliz vicdanlara karışmıyoruz, fakat 
ıeri kültür kendini bir türlü de\•letten 
•areste göremiyor. 

Tekkelerin ilgasından sonra şeyh e-
endi postu camie serdi. Yniz oldu. Mü 
tleri de tekke yerine camide toplan
• EsaseJt vaiz efendilerin kaç tanesi 
ıgünkü kültürün bizim nnladığımız 
ınada lftikliJ:;rin ifade cttil;ri din telak 
ıinde bulunabiliyor. Devleti din na
tta istismar eden bir terbiye siste
rıin diplomalarını alan efendiler aca 

• 
Bir Ingiliz muharriri 
umumi harpten son
ra ge6çlerin hisle· 
rinden kaybetmele 

• 
rıne acıyor 

Bir lngiliz muharriri umumt olması idi. Onun mektuplannın Mes'ut aşıkların, yani mukıı-
harbin zararlarından bahseder.. birinde şu sözleri okuyoruz: bele gören ve sevilen aşıkların 
ken harpten sonra aşk mektubu "Seni sıhhatten dilnya ve ahi- mektupları daha çok ifi%eldir. 
~azmak sanabnın da zayi oldu- retin vadettiği he; mesudiyetten Bunlarda mütekabil a~kın sami
gunu telehhufle kaydediyor. Bu faıla seviyorum. Senin yaptığın miycti ve ze•ki duyulur. Bunlar, 
muharrire göre, 13 sene evel her§ey, bana bir sihir gibi geli- ruban bir oldukları halde zalim 
ı "it d 1 yor. Yedi senemi arzu, kıskanç- k ngı ere e yazı an a~k mektup· lık . ve yees 

1
• rı·n' de gerird ig~ im mukadderata boyun eğere ayri 

ları çokluk noktai nazarandan .,. .,. kalmışlardır. 
tarihin hiçbir devrinde göriilme- h?lde, seni gördükçe, sende ~e- Fakat güzel aşk mektupları 
mişti. Gerçi bugu""nde yfizbı"nle- n~ ve daha sehhar birşey keşte- yazmak sanatı, vukarda dedigvi-

p dıyorum. Sen benim olmahsın ~ 
ce aşk mektupları yazılıyor, f... k b h miz iİbİ, umumi harpla zeval 

"" yo sa et aht kalırım. d B · kat bunlar kime 1 • "B b "k" bul u. ugünün şeraıti en mü-yazı m19 ıse an- ana teselli verecek ir ı ı 
cak onun tarafından okunabile- ıöz ıs6yle, fakat bana acıyan bim sebeplerindendir • Meselii 
cek mahiyettedir. ÇUnkü harp• gözlerle bakma. Beni reddettik- telefon birçok gençleri yaımak
tenber: aşk mektubu yazmak ten sonra bana acunam:ı ıstıra- tan menediyor. Bunlar, bir tele
sanatı inhitata uğramııtır. Bun· bımKı artırıyor. ,, fon mubaveresiJe iktifa etmekte-
dan sonra oğullarımızın babaları its bu acı mektubu meşhur dirler. 
ve dedel\!rİ gibi aşk mektupları aktres Madam Barriye yazmıştı. Faka~ aşk mek~uplannın en 
yazmaları beklenemez. B~ kadın onu soymuş, harap et.. k~vvetlı ~Ut~a.nı, ınsa?lann bu 

Halbuki eskiden ııe mütb" mış, ~nu aç ve sefil ölmeğe sev- gunkü hısl~~ıdır. B~ ~·~ler, he-
kt l l d M ,.. .J..1 ketmış, fakat onun aşkma mu- yecanın tabıı belAgahm ıfadedcn 

:~ a:~ ~aIİzı ır 1
• k dsela K1

1
!• kabele etmemiştir. Madam Barri aciz bulunuyor. Onun için güzel 

dır. Hunun 1 ~~b n: ~<ar ateş ı- ikinci Şarl devrinin altın Aşıkla· aşk mektubu yazmak sanatı kay• 
•••n••••••••P••••••~ •• ~ ••• ,.~1,ö,lu .\şık rıodan Liri idi. bolmu,tur. 

B .. k A •••••••••••··•··••· uızun ü iman kadim, dU~kÜ
1
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Klora Bov'nn k&tlbeıl Mlı Dezl DDTa 

Sinemanın kızıl saçlı )'Jldm Klnra 
Bov, sabık kfttibl Mi.s Dzl Devo aley-

hinde bir dava açmıştır. Dav ınıı mev 
zuu Mis Dczinin K'lara Bova ai~ aşk 
mektuplarını çalmnsı ve bunlan neş

retmiştir. Klarn, bu mektuplarm iade.o 
sini ayni zamanda 25,000 İngiliz llras:ı 
tazminat verilmesini i temektedlr. 

Mahkeme bu mektupların kıyl)teti· 
ni anlamak jçlq onlnnn bir kaçını o· 
kutmuş ve bütün bunların pek hara
retli aşkları ifade ettjğf nl görmUştUr, 

Paris gezellik kıralicesi 

neler söylediler? Mücrim kültürün 
kolunu ben kürsülerde görüyorum. 

Oif\knt gerek. Hatta ben olsam, dini harpten evvelki AJmnn kadınından Pnriste giizeJJili-mUsalialiasmd-;-bu 
J,-ıetten tamamen ayıranlar bulunun bambaşka. olmuştur. ~simde alman sene kıraliçalık, matmazel Vil'}·an Ot-
a kndnr vmzlan menederim. Almanyad kı 

1 
. kızlarından büyük bir gurupun fledeni mans tarafından kazanılmıştır. 

a z ann beden! terbi dl b • b" d · dak' · ti · ·· Sadri Etem sine "Ok bii ··k h . Y~ r: ~edeni terbiyeye vernen ehemmı· ter ıye ersı e~nasın 1 :vazıye erı go Du münasebetle bir resmini derce-
' :r yu e ernmıyet ver'l kt .. · .. k d' · 1 me e yet sayesinde bugunku Alman kadını, rulme te ır. dıyoruz. 

Tefrika ze soruyorlnr: Niçin Pittik?7" s· . . ., ~ 73 

ızan : •Garp cephesınde .. ,, müellifi 

Erik Marta Remaıgue 

olnnların hep .. b" ""· • ız bu kafese koyarak bir saat kadar mermiJe tchhkcsı yok mu. l\oJarırıı ~allı:rarak la oturup söz i tcdiğimiz 7.aman par-
sına ız gıderken b'I" .. ··ıt" ·· t k · t' d F k dunuz. Niçin gittik? •• C 1 ıy?r· re mnruz bırakmalı .idi. Nasıl o zn~~ g~ru u~·u su·s. urma · ,~s ıyqr u. . a ~t ınıık ~~ldırnca'fı.mızı siz de tasawur E't 

baka)ım... evap versenaze da çene yetiştirir mı idiniz? Sizi zıbıdı Jtjmsc dı~lcmın~rdu. Nıhayet kcskın lıır mczsınız ya! Dız flep beraber kalnca-
Eli ile Valdorf Ra kütüphane fareleri sizi.. Çenelerinizi sesle bagırdı: ğız. 

iYer sakatlan g·· tu, d. demaheri ve di- kapa),nız ,.e arkadaşlarımızı rahat - Şu halde ne i tediğinizi bann Vaziyetin ne 1 adar gülünç ld -
q os er 1 • •• 

1 
• . , o ugu-

- Programlannızı bu . bırakınız. soy eyınız... ·-· . . nu şimdi nnlnrnnktayıı. Bize senelerce 
debilir misiniz?.. gUn teknr e- Müdür ne yapacağını bilmiyordu. .. He~kes sustu. ~h. 1 ~s~e~~·n:ı•z. hır tüfek lrullnnmnl., adam öldürmek mti-

lhti .. ·ar müdU k • Profesörler heyeti şaşkın bir kaz sürü sozle ıfnde olunnbılır mı ıdı. lsımızde sadesi \erildi Fnl at imd· • 1 k 
.r r so yeısli bi l . b. h. f k .;ı • • 'li ı ~ a mz çı . 

vap veriyor: r sese ce- sünU andırıyordu. Biz ise o vakte ka· deran. ı.r. ıs yµvnş yavaş. ı ı~~·ıyor. tığımız ınıfın ntJmnrnsı mm.·zuubniıis! 
Fakat ef d"I . dar bizi ihata eden reha\·etten acı bir Bu hıs~ı ıfade edecek kelımelcrı bula Bazılarımız iki meı-fn 11'" d 1 1 • - en ı er ... Bır kel" . . B lk' .1 .;ı J 1 • :.. ı u Il)Un e e erı 

kn ·gn edecek d -·ı· une ıçın hissin yükseldiğini duyuyorduk. Şura· mıyoruz. e ı ı erue >u uruz. şimdiden lıUi,·or. Dı'g-crl . 1 J. •' • egı ız ya" V t h it 11 . d _ .. .. ,r " erı anca\ nr 
Bitiremedi. Mecruh ark~daı:;:ını ""th" ya girdiğimiz zamanda henüz o reh.af· "d~s.~r .~ .. derıd qgruk dyud~u1. ·" Ye meçhullU muadele halledcbililor. J~te 

b' b b d it • ~ mu ış ,·et bizi kaplıyordu. Şimdi biraz hafı . mu urun onun e urara. e ı r.ı: burada nramızdn f k 1 1 
t_ır ~md ar tıman a ;nda sıhhiye heye- ledik Sanki bir şey bizi yakalamak e- - Artık nutuk iştcmiyoru~. Am:ı1i bı,ı ~ibi seylcrd' ar rnaycn c mesele 
ıne n .. :: .?şı~~ş-·ou~n Hügo Rayner- sir et~ek istemisti. Bu ne müdür ne tcl}lyjfJ~r bekliyoruz. Bizi ne )'apar.ak Müdli ı · ırsk. 
mank~u ukrudn sozun kesti. O sıhhiye mektepti Du parlak sözlerin köhnemiş sınız? Biz şqradn mel~tep sıralarına l ı: ~s .ı a erlere hususi kurslar 
mev ııne ar asının öllisünü t' · ' . k . "" açı ması ıcın elinden geleni ya w 

c " ti. :. ge ırmiş- fikirlerin ... cepheye giderken inandığJ· avdet edecek olan rctmış as erız. l•e , ded" . . paca~"lnı 
· 

0 1 
··ı·· k mız bu boşlukların alemi idi. Cephede usul takip edilecek? .. Size en·e]cln ştı· \k~· l}Or. Alber sert hır tanrla dıyor 

- n ar o ur en nutuklara • ı. • ı · ı,· h · ı. 
1 1

• . • ..
1 

dil mevzu azimkfır ve mnddı olduk. Şimdi )alanı, nu .,aber yercyım n ız er şeyı unut 
0 mn \ ıçın d~ me .. er .. Onlar bir \•azifc yarım hakikatleri korlmklıJ;rı ö"ünme!fi tok bumda uzun müddet knlmağa ela - Ilcldiyeme~;zı 1\fo eleyi bizı,.ıt I· 
:at~fıydoruzd'lıyekoldüller.. isimlerinden o kadar •iyi anlı}oruz ki karşıs~ndn hid heve imiz yok... dnre edeceğiz. 
ıs ı a e e ı ere pa avrn yapılm .. ftf~dü ı. b t h"l ~. t h .. l\1"'d'" · t . B k . . asını detimiz kudurmağa doniiyor... ,, u r uu ap n u \ume en en uz u ur cevap vermiyor sc iıce l)a-

gelmi piçler değiliz.. Oyle zanne ıs 1~mc}tız1• 1 
a ınız sız yıne suare elbi- * * * hiçbir talimat almadıi'.;'1111 izah etti. m. pıya doğru yüriiyor. Profesörler qnu 

.. ord d ğ'J se ı nu u < annızla uradasınız.. ıı . . 1 h · dil"! · 1 • . t k' · unuz e ı mi? Siz ,.e emsaliniz si . t k .. 
1 

ek ~eve- Müdür düsilndtikten sonra nıhayet nnenn ey şım ı c en JY sı eslu sınıfln n ıp edıyorlar. Biz de hep birden ar-
ezclikleriniz, nutuklannızla bizi har m:~ ~~ .. ~ .so.y ;m ' merasim )'ap. kararını ''erdi. Çok kanblığız; ayni ZIJ· nmıza bizi dağıtmaktı. Sonra ne yapıla katarından çıkıyoruz. Fakat Yillj &'l· 

ıönderdiqiz. Bu hn- sizin iddianız dur· 1 . u .erdı .>a edt":ek •.• E,•et doğru. manda Villi önünde duruyor durma- cağı knrarlaştınlırdı. Bu sözleri knh· lonu terkctmeden kürsüdeki otlan ko-
hile d a·ı · ı · ·'"" · cımız e en egerlileri Öld ·· R .. · t 1 h 1 l k 1 d · · ' e,.ı mış. çımızcle hirçpğu cep- ]anlar P k ğl u. a· dnn söyleniyordu. Do;> le nskerlık ser m a ar a arşı an ı: Vılh tehditkar parnrnk yere fırlatıyor. Huşunetle dl-
e k6ldı. Avdet edenler §Urnda ve si· sizl~r s:ığ sa a~ ::lıatah ~~ğil .. li'akat liği ruhunn işlemis adamlardan ne ha· bir tn\ırla dedi ki: yor ki: 

sınız... 1 nttesınız.. Sizi bir yır beklenebilir? Daha ileri gitmeleri - Yahut askerlik etmemiş çocuklar (Bitmcdl) 
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Bulgaristanda: -
Bulgar madenleri 

Amerikan hil.iiye ı 
r Romanımsı hakikat , 

hakikatimsi roman: 43 {!~ 
Cehennemde elektrik te'sisatı .. 

Bulgaristanda, hususi eşhasa 
ait madenlerden bazılarını itlet
mek üzre sermayedar bir Ame-
rikan grupu Bulgaristana i'elmiş 

Geçensenein 28 şubat akşamı büyük yorlardı. Fakat hepsi bitkin, takatsi7., ve maden sabiplerile temasa 
bir elektrik merkezinin şefi bütün sah terden harap görünüyordu. Katrana başlamıştır. Amerikalıların n:.ıa
nnı kaybetmiş, bir gürUltü bir kıyamet yahut kurşuna daldınlmış, şişlere ge- den sabiplerile anlaşabilecekleri 
işçilerinden birini, işinde mahir fakat çirilmiş, sedirlere uzatılmış, ıskarala-

Bu hal bütün manasile Bevaz kadı' 
ticareti demekti. Bir zamanlar Vi 

karesko isminde bir kadın ..• 
h """ La tahmin edilmektedir. Bu grup . 

sar ot. "Olll88 ngemah,, ı kovmu~ rm üzerinde tos top olmuş günahkar Ertesi gün derhal odayı değiştirme· Önce dumandan bir şey P 
tu. ruhlar azap çekiyor; acıdan inliyordu işletmek üzre talip olduğu ma- ğe karar verdim. Burası geniş bir yerdi. Masal 

«cı-nı· -k i .u d c h B 1 · · d denleri şimdilik iki sene için E 
.::>e "'T'" sen " u..1yor u. e ennem uz ar ıçın e sessi7., hareketsiz yatan Çünkü 0 aralık yapılacak daha mü· çok kimseler oturmuştu. 

ol! lar bakışlarile iztıraplanru anlatıyor almak istemekte ve iki sene zar- him bir isim varde: Yemek. dındı, ve ortnda, 20 - 30 tane 
Ertesi sabah, bir cuma rünü, şef lardı. Yüzleri öyle takallüs etmişti ki ,fanda alınacak neticeye göre Bütün., seyyahat müddetince yalnız çıplak, o kadar ki, elbise na' 

(Kari Müller) atelyeyi dolaşmak üze- sade seyr.tmek insana dehşet veriyor- mukavelenin temdit veya feshini Viyanaya uğradığımız 1.aman bir süt- larmda birer isknrpinden 
re evlnf terkettifl zaman gördü ki, par du. teklif etmektedir. lü kahve içmiştim, o kadar. şey olmıyan kadınlar dolaşıY:~A 
maklıklara, kilitlere dokunulmamış; fa Tomas Lanremak nefretle bunlara Bulgar Hariciye Nazın Otelciye sordum: Bu kadınlann içinde sd'' 
kat mileueıııe - son balar tel parçası- bakıyor; attığı her adımda bir kazan S "P 1. 'k t • _ Buralarda bir lokanta. vardr. ..1 

kad ırpça o ıtı an gaze esı , tl".J 
na Tarıneaya ar - tamamile bo~l içine fırlatılmayı, yahut ızgaralardan _ Hemen yanımızdaki sokakta var. Dostum, hayretmii gördü ft ~ 
tıl1nHltı biri .. ri ı Bulgar Hariciye Nazıra M. Bo-~ır • uze ne yuvar anmayı bekliyor· Gittim. Sen La.zar istasyonunun Cİ· - Burası (BeJies poules) 
Çağrılan polis memurlan derhal gel du. Fakat şeytanlar onu doğru baş rofun TeTfik Rüştü B. • iadei van idi. Lokanta denilen yer iki kısım bir yerdir. Hem lokanta bent d• 

diler. Kısa bir ıamanda yaptıkları ıa.lzebaniye götürdüler. ziyaret etmek üzre bu ayın ni- an ibaretti. Ön tarafnıda bir tezgah, bir yer .. Buraya herkes gelir, 
harriyat semeresiz kaldr.,, Kalın, heybetli bir sesle, başzebani, hayetinde Ankaraya geleceğini tezgahın önünde allr. pullu elbiseler i~er, seyreder, istiyen eğlenir· 

Bu suada Kari Mililer bir akşam gürledi: (Kismin sen?) haber vermektedir. Gene bu giymiıt kadınlar ve: k~tıarı da vardır. Şu kar~da 
net bir ffÇfye yol verdifini hatırladı. Biçare adam kekeledi: "Tomas Lan gazetenin yazdığına göre M. _ Dis • done, la mome! ğun, masalarda oturan elbıseU 
(Odur bunu yapan) diyordu. Başka gemak elektrik enstallatörfJ.,, Borof Ankarada kalacağı müd- _ Ça va! l~r. hep amerikalı nya şimal 
hl! 'kimse ... intikam almak için .. ,, Zebani dudağını büküp kaşlarını ça- det zarfında Türkiye ile Bulga- _ Et alors, sans blague ! tının kadınlarıdır. Onlar bura,_ 

Polis memurları h11'8ızm evine koş tarak tekrarladı: (Elektrik enstella- riatan arasında henüz halledil- Diye konuşan kasketli adamlar var rak için ge1irler. Müesseseye 
tu~ar; kapıyı vurdular: Cevap yok. törü?) dı. kadınlara elbise giymek yasakil" 'il'..... la d ı "E t f di T t ıes· ·ı memit bulunan bazı meselelerin ~· ~·Yl r ı ar. Tomas Langemak kü- ve e en m ... ,, ve ı ıya ın e k T Garsona çorba içecegvimi söyledim, .. - Peki amma bunlar m .. -u .... ,ıl 
dır od 'JA tt' hallini temine çahıaca ve ev· - si 
'!r.- asında, yatafın içinde hareket· 1 ııve e ı: içersini gösterdi. Burası koridor gibi boyle çıplak geze geze gogu 
Biz yatıyordu. Onu ya kovulmanın ver- Eğer bir hizmette bulunabilirsem... fik Rnıtü B. le Bulgaristan ve bir yerdi. Bir tarafa peyke konmuş- mez mi? 
dili keder böyle yere sermişti, yahut Zebani yüksek sesle güldü: Yunanistan mDnasebah bakkın- tu. Dostum güldü. Kadınların 
ta kederli zamanında dertleştiği şarap. "Hizmette bulunmak? .. Sen! .. Ba- da da görüıecektir. Uç masa vardı. Boş olanına otur- rini göstererek: 
Dö§eme üzerinde darmadağın yatan şana? Ha! ha! Bana ne şekilde hizmet Sırbiıtanda : dum. Ötekilerinde Jkl çift oturuyordu. - Bir tanesininki düşük nıU 
rap şişeleri bunu kafi derecede vazıh edebilirsin sen? .. sen kebap olmaktan T k" rll il Erkekler kadınlann bellerine sarılmış- Dedi ve ciddi, ilave etti: 
olarak ispat ediyordu. Ama sirkatten başka bir şeye yaramauın ki.,, una op 

1 
lar, arada sırada da burunlarını siler- - Tabii göğüsleri düşer. tş*t 

bir iz bile bulmak imk!nı yoktu. Birkaç saat sonra Tomas Lange- Yugoslavya ve Romanya hn- lermiş gibi gayet tabii hareketlerle ö- man müdiriyet onları çağırır 1' 
lş bu raddede iken kısa bir zaman- mak ıskarada kızarmıyor, kazanda kay kumetleri tarafından Tuna üze• püşüyorlardı. dışarı atar. 

da garip bir hadise etrafa yayıldı. Ev- namıyor, bir sürU şeytanla yer yüzüne rinde inşası tasavvur edilen G ti d'~· ( ı· İrkildim. Bu hal bütün ma 
lerde, fabrikalarda, yazıhanelerde '"ere çıkıyordu. Onlarla beraber efendisinin köprünün ilk baharda inıasına arsonun ge r ıgı soue aux gra •· k d t' t' ·d· B ... • ) d ·1 b b.. "k b · • tih yaz ·a ın ıcare ı ı ı. u JD 
Yan namına bir -y elde etmek kabı·ı atelyesine giriyor, ne var ne yoksa sun başlanacagv ını ve iki sene zarfın· nee enı en çor ayı uyu ır ış a .. 'hh t h d ·· .... } 

r- -y· il · ı· b' d h 1 d genç ,-e pursı a em e gu.-
olmadığı halde elektrik fabrikası deh· nyor; bütün bunlar cehenneme nakle da ikmal edileceğini Sırpça ga- e d ımdve_ :~kt a a ısmar a ı;;''k d' larr, fuhşun en adi şekliJe istih4 
tetll, izahı imkAnsız bir "kudret istih· diliyordu. zeteler yazmakta ve bu bapta nl~ ~bıiç 1

1
den sonra 

1
andca ekn ı- tikten ı:ıonra, posası alınmış bir l 

]••~,, haber veriyordu. Bu hiklyenin en hayret edilecek nok me ge ır gı o um ve ace e en ar ·am- k' . b' . . ld_ .. 
AIU nihai kararı verecek olan Yu~ ~ v es ımış ır pacavra gıbı ka 11',.· 

Bunlar cuma günü olup bitenler. Cu tası bu olmamakla beraber, hiç kimse goslavya ve Romanya murahhas- d~n çtarmagı unuttugum muşambamı yordu. Hangi demir vücut içki ~ 
martesi gtinü gazeteler sirkate ait ma· buna inanmryacak. Fakat bqzebani ve larının yakında Bükreşte topla- çı ar ım. şun tahribatına iki seneden fası-
ltmat1a, elektrik fabrikasının verdiği diğ. er şeya. nl.ar o zamana kadar elek· Yanımdaki masada oturan çift ha- kavemet edebilirdi. 

t kte h b d ~ı nacaklarını haber vermektedirler. h ti b k d E k k haberlerle dolup taşıyordu. Pazar gü- rı n ıç ır §eY uym~~l§Lı ar; ve na ayre e a ıyor u. r e · : .. .. Hatırladım. Bir zamanlar 
nB. meydana çıkarmak için mühendis- Tomas Langemak. elektnğın ne oldu- ~vutJUkt.a· d d-:- Bu ne iştiha, aşkolsun mosyo, Vakaresko isminde bir Roman 
lerin kafa patlattıkları, muamma h!la ğunu, ve neye yaradığını onlara anlat ltalyadan iatikraz e •·. . miyeti akvam tarafından lst 

'"Wlefllmem ... ti. Pazartesi gilnU Tomas tıfr zaman hayretten hepshain ~zlan Sırpça "Polililca,. g•ıııc:tıı!:it Tt-. ~,,. •• a..ı.,_...,._.__ .. ~ ......... , ov,-... ...... :.- - beyaz kaarn tıcarcu var rnaıasıı 
LaDgemak defnedilecekti. Erkenden, açık ~~l~ıştı. ~u anda Tomasrn aklma randan aldığı malumata atfen, l~n bu sözleri ceva~sız bır~!~m~m~k i· ya tetkikata gönderilmişti. N~ 
-.at yedide, tabutu kapatılmak istenll kendısın.• be. lkı heba olmaktan kurta-. Arnavutluk hükQmetinin yeni se- çın seyahattan henuz geldıgınu soylc- iddia. Bundan daha ala beyaz 

ak b f ı..: idi V ki J dim. Erkek sordu: 1 dl; fakat ceset ortada yoktu. Tam bu rac ır ııur ge · e a ına ge enı ne bütçesindeki açığı kapatmak • ., ticareti mi 0 ur. 
de saklamadı - 'Nereden. 

ramanda Kari Mü11erin kapısı çalındı. · . için Jtalyadan 50 milyon albn _ lstanbuldan. 
Kapıyı kendisi bizzat açtı ve önünde "Acaba cehennemde de elektrikle ça- Frank ·stikraz yapmak teıebbü- • . 
... La la ·· dü. o a :- Jı,.;ımak mtimkün değil midi" 

1 Kadın· 
.1.omas ngema gor ıacız, na- ~ . . . ·• sünde bulunduğunu ve bu bap- - Yoy, iştenem, dedi. 
dlm öntinde durmuş af ve iş dileniyor Tekhf, başzebanıden zıyade, artık . .. _ . . . .. • .. . 
d Müll h tt d d kömür taşımaktan ve buzlan üflemek takı muzakerenın haylı ılerledı· Ilu f'OZ macarca (Aman '\: aı .t1>hım) 

a. Sen ö;~ed~~::i?en onmuş sor u: için ciğerlerini patlatmaktan kurtula- ğini, mukavelenin yakında imza demek!i. . 
H be · t caklannı düştlnerek sevinen şeytanlar edileceğini yazmaktadır. - Sız macar mısınız? dıye sordum. 
ayır yım . 

1 
k b 

1 
d·ı ,..,,_ ______ a-- -E,·et, dedi, nereden bildiniz. 

Fakat ben sana iş veremiyeceğim. tarafın~an memnunıyet e a u e 1 
- gevşemelerini bekledi. Sonra kolunu u- _ Yoy iştenem dediniz de .. 

benim her şeyimi, her şeyimi, son çivi- di. Tesısatla Tomas Langemakın ken· zattı Teli kendine rekti \'e katrana . . 
. d' ı · d.d " h ı ktrı'k ış' le ' 3 l::.ın asıl tuhafı ben hayret cdıyo:-alne kadar çaldılar! ınanmıyorsan ın şun 1 en ce ennem e e daldırdı. Kerpeteni yakalayıp teli kes- a ' 

bak! ri müdürü umumisi,, olarak· görüyor· . d K . dum. tstanbuldan tavan arasnıdan ÇI· 
. .. tı ve katrana daldır ı. erpetenı ya- kıp Pariste başka bir tavan arasınn 

Apya indıler. Muller havhdan atel do. kalayıp teli kesti. Çabucak paçavralar .. .. .. t' . , ·b· ı ta b 1 
7eye açılan kapıyı itti. Evveli Kari Müllerin atelyesinde- ve katranlarla telin iki ucunu iyice sa duşuşum :e ışmı) ormuş ~ı. ı s n u_-

Bombo§! Buanda bir polis göründü ki levazım çalındı. (Ben sana eşek de np tecrit etti. Sonra bu iki ucu biribiri dpa ~ır:ıl'tıl~ım mlacar mt uhdıtıne ~ulkkakbıl 
· yi k mayı naretirim) cehenne arıse ge ır gc mez anı ığım ı ·a-plman qyanm klmi1en şehir civarın· me n ov ""• · ne bağladı teli dışarı salverdi n hek 

daJd tarlalardan biri üzerinde bulun· me taşındı. Şeytanlar ilk malQmatı al 1 d' ' dın gene macardı. 
d 1 h ..,; k · 1' e 1

• Otele dönüp "·attım dafunu haber verdi. Bir yandan da 1 ar ve ce ~n~e~ S'"ın§e mısa 1 man Az zamanda bütün cehennem yerin- . .. .. .;. . . · . 
-Hte mUvezzilerlnin keskin .-wğlıkla· zarasmı değiştirdı. Kapların, kazanla- d k Ik t rdu. Katranlar "-ağ Ertesı gunu, ılk ışım, Parıste oldu-
~ :-ı· • • i d 1 k d 1 en a ıp 0 uruyo '.; ğu b'ld'W• S d h k 1 n'elektirlk fabrikasmda her ~yin ge- nn teshı.n n e, saç ann ız ın masın- lar, kurşunlar, ıskaralar soğuyor, buz- nu ı ıgım a e anımı ara.m~ _o . 
ne eskisi gibi yolunda gittiğini hay- da, buz ımalinde, hulba her şeyde e- lar eriyordu Günahkarlar kaplıırdan du. Monparnasta oturuyordu. Gıdıp ken 
Janyordu. lektrik nazan itibara almmıştı. kazanlardan. fırlayıp sıkıyor; buzlar~ d~sini buldum, ve o~un otelinde bir o~a 

Tomas Langemak bön ve sakin gü· Cehennemden elektrik fabrikasına dan kendilerini kurtarıyorlardı. kıraladım. Sonra \ ~rsayda otura~. b~?' 
ltimı1eyerek efendisine bakıyordu. kadar bir tünel kazıldı ve cereyan ce- Şeytanlar kendilerini kaybetmiş, ora- dostuma teldon ettım. Akşam ustu, 

Cuma gecesi Tomas Langemak öl· hennemin transformatörüne getirmek dan oraya koşuyorlar; yumruklannı ~anzclf~ede ~·'ukets barda . !~uluşmak 
dllfil zaman, katılaşan ,·ücudü hare- için fabrikanın mainelerine göz gö- ısrnyorlar; günahkarları kovalıyor· uzere sozleştık. _nurasr, -~a~ı~m en şık 
ketsiz kalmış, fakat ruhu açık duran rünmez bir tel uzatıldı. Bu i.şler bi~tik lar; bu ani kazanın sebebini keşfe uğ- bar "~ ka.~~e!erınden bmsıclır. Do.st~
pencereden uçup gitmişti. Dışaraa bir ten sonra cereyan cehennemın makine- raşıyorlardı. Muvazenelerini tamamen mun \erdıgı ıza~ata nazaran buıa)u 
müddet gideceği istikameti şaşırdı, çır lerine salıverildi. (Hararet ve bürudet kaybetmiyenlerden bir kaçı elektrik te Fra~san.ın .asaletıne mensu~. ve (gaga) 
pındı durdu, sonra rüzga.nn sürükledi müvellitleri) mükemmel işliyorlardı: sisatını ortadan kaldmyor; hararet ve de~ılen ıhtıyarlar. genç ~·e guzel metres 
fi bir bulut parçası gibi yıldızlı göke Gilnahklrlann sevinecek ~ir şeylen burudetin tevlidi için gene eski vasıta lerıle ~raber ~ehrler~_ış. .. 
dofru yiibeldL Tomas Langemak efen yoktu. Fakat §eytanlar şenhk yap.?'or; )arı tesise uğraşıyorlardı. Tomas ken· Hakıkaten hır çok guzel v~ hep~ı ın· 
dlainin arzusuna rağmen doğru cenne- Tomas Langemak memurun ve muteva dini aramalarını beklemeden, bu karga ce kadınlar, beyaz saçlı. cllerındekı bas 
te uçtuğunu kuruyordu. O böyle sevi- zı muvaffaldyetini düşünüyordu. şalık arasında kazandan fırladı, yer ton~ ?ayanarak yiirüycn, yaka!nrı ro
nlp dururken bir girdap, daha doğru· Fakat zafer neşesi çok dcram etme- yüzüne çıkan tünele koştu ,.e kaçıp zeth ınsanl~_rla oturuyorlardı. Uzak· 
n kaba, kıllı bir el onu yakalamış, a. di. Birdenbire başzebani bir işaret kurtuldu. Ruhu avdet yolunu buldu. tan onları gorenlcr. baba kız znnnecler-
pbya, 'i~nde ateşler panldryan, kız- verdi ve enatalı\tör kaynıyan bir kat- yatakta uzanmış yatan cesede karnş- diler. . 
IDl ve buzlu rüzglrlann nöbetleşe es- ran kazanına atıldı. tu. Kısa bir uykudan sonra aklı başına Yalnız, FukeL ın har kısmında gen~ 
tiJi bir uçuruma doğru çekiyordu. Az O! o! o! geldi, efendisini aradı, ve iş için ve yakış!k~ı ~.elik~nl~la~ duruyordu. 
10nra Tomas Langemak kendini, iki Galiba sahiden aon saati gelmişti! yalnrdı. · Hepsının gozlerı ıhtı~~rların ya-
kara şeytan tarafından sürüklemiş, ce- Bu tahammül edilir şey değildi! Böyl Bu vak'a _ hiçbir suretle cerhedile nında oturan kadınlarda ıdı. 
bennemln ortasmda buldu. bir alçak bu başzebani ! Bu kadar e· miyeceği halde _ bir dereceye kaadr Dostumla oradn buluştuktan sonrn 

Burada dumanı ttite.n yağlarla dolu mekten sonra! O! imkansız görünüyor. Fakat ben bunu yemek yemeğe gittik. 

Diılere Dikkat 

Dişler: nasıl f ırçalarrııı 
-3-

Dişlerin çiğneyen satıh 
içeriden tışarıya doğru bir 
karnette fırçalamalıdır. 

Dişlerin dil cephelerini bi 
sa diş etleri hizasında bib 
fırralamak çok müş! üldür; 
nun için hususi fırçalar kıl 
mak lazımd?r. Keza, akıl d 
rinin arka cephelerini de 
lamak müşküldür. Fakat b 
sureti hususiyede itina ed' 
temin edilebil r. 

Fırçalama neticesinde dif 
leri kanarsa kan duruncay• 
dar fırçalamayl kesmek 111° 
fıktır. 

Diş fırçaları temiz kaplat 
risinde daima temiz olarak 
hafaza edilmelidir; aksi t 
de faide yerine muzarrat te 
lit edebilirler. 

Her çocuk iki yaşına ge 
annesi dişlerini her gün y•t 

dan evvel fırçalamalıdır. 
Diş tabibi Suat f 

Karilerimden (Faruk Halit) 

Diş ctlerınden kan gelmetİt 
ların bir iltihabına işarettit• 
kan, muhtelif diş eti rabatl~ 
larınd~n gelir: bunun baııŞ' 
eti hastalıgı olduğunu taY~ 
mek ezberden mümkün dei 

kaplar, erimiş kurşun kazanlan, kay· Tomas çaresizlikten bunalmış bir bir akşam (yüz bir pare top) meyhane Saat 10 a doğru yemekten kalktık. Bir mütehassısa müracaat 
myan katrandan göller, kızıl kor ateş halde iken birden bire cebinde bir kerpe !inde baş başa bir kaç şişe şarap boşal Dostum hana dedi ki: 
Jetin üzerinde ızkaralar, şişler, örtü- tenle birkaç bez parsası bulunduğunu tırken Tomas Langemakın bana anlat- - Seni hayli meraklı hir yere götü-
ler, kızgın balmumundan sedir·ıhiS&etti. Ayni zamanda cehenneme e- tığı gibi anlatıyorum. Bu meyhaneye receğim, dikkat et te gör. 
ler, busdan dağlar, dereler göller var lektrik dağıtan telin kazanın, kolu ye· gene sık sık gidiyorum, fakat hep baş Dedi. Ilir otomobile bindik, neresi 
dı. Bir kısım şeytanlar kömür arabala· tişebilecek kadar yakınından geçtiğini ka simalar görüyorum. Tomas Lange- olduğunu hatırhynmadığım - Yemekte 
n ıUrfJyüp getiriyorlar; kürekler, kan hatırlamıştı. İkinci defa olarak Torna~ mak artık oraya gelmiyor. Sevgili dos- galiba frnasız şaraplarını bir az fazla 
ealarla ateşleri karı!Urıyorlar; şikşin Langemakta parlak bir fikir uyanı,>or tum öldü - hem de tımarhanede teda kaçırmıştım - bir soJ:al<t:ı., lokanta lm 
yanaklarile korları üflüyrlardı. Bir kıs du. visi gayrikabil alkol müptelisa ola- pısı gibi camekanlı bir kapı önünde in· 
mı da ft'İIİa diye buz kütlelerini üflü· Nöbetçi te1tanlarm nöbette ~ir r.2 rak.. ~ik, içeri ıirdik. 

nız. 

Bazı çekilmiş diş etlerinİll 
tabiisine ircaı, lı abildir. B 
mahiyetine göre bir müt 
iayin eder. Mevcut diş oıaC • 
rmın hepsi dişleri temizler. 
cemiyet, Bioks macununu I' 
ye •diyor. S. J. 



Darülfünunda 

Tıp fakültesindeki ihtilaf 
kolayca halledilmiyecek 

A 

Adem Nez ıhı 

!12.,~ odasında: 

Deniz komisyonu 
Bugiin vapurculann pratika 

mesele•ini göriiıecek 
Tıcaret ve sanayi odası deniz 

ticareti komisyonu bugün top· 
lanacak ve vapurcular tarafından 
birçok şika) etlere sebep olan 
pratika meselesini müzakere •· 
decek, alınan karar hükumete 
bildirilecelıctir. 

Vapurcular pratika mecburi· 
yetinın ancak mebde ve mUnte-
ha limanları arasmda olmasını 
istemekte, yakan bir limandan 
gelen gemilerin de pratika al· 
masının lüzumsuz teehhürlere se
bep olduğunu ileri sürmekte
dirler. 

Zahire boraası dosyalan 
Ticaret ve zahire borsasında 

borsa dosyalarının Alman usulü 
denilen kolay ve ameli usul ile 
tasnif edilmesine karar veril· 
nıiştir. 

Zahire borsası idare heyeti 
bugün toplanacaktır. 

Adllyeae 

Abdülhay Ef. tahliyesini 
iatiyor 

Vaaz. esnasında tefevvübatta 
bulunmakla maznun Abdülhay 
Ef. hakkındaki tahkikata ikinci 
mOıtantiklikçe devam olunmak· 
tadır. 

Abdülhay Ef., tahliyesi için 
müracaatta bulunmuştur Bu hu
ıuıta henüz bir karar verilme
miftir. 

Edebiyat birligine cevap 
veriyorlar 

Güzel san'atlar birliği edebi
yat şubesinin geçende aktedilen 

kongresinde Menemendeki mü-
essif irtica hadisesı· b h mevzu a • 
solmuş, muallim ve zabit Kubi-

lay Beyin inkılip yo!undaki acık· 
h ölümünden duyulan teessürün 

maarif ve milli müdafaa vekilet

lerine bildirilme'Iİ kararlaştırıl
mışt~. Bu kararın icra olunması 
ilzerıne Edebiyat şubesi umumi 
katipliğine maarif vekili Esat 

B~yl_n imzasile şu tezkere gel
mıştır. 

"G" l ' uze san atlar birliği edebi-
yat şubesinin kongresinde M • 
nemendeki irtica hadisesi do!:. 
yisilf' izhar buyurulan teessür 

il. . . b ve 
mua ımının e edi bir timsali 
olan bu muhterem şehidin mm· 
edebiyatımızda da bir yer almaa: 

hakkındaki temennilerimi muh
terem kongre azasına arz ve bil
vesile teyidi hürmet eylerim 
efendim.,, 

Milli müdafaa vekili Zekai B. 
de Edebiyat fubesi umumi kl
tipliğine gönderdiği tezkerede 

kongrenin hissiyat ve teesıüra

tında müşterek olduiunu bildir· 
miştir. 

ispanya kzralınzn 

Gandiyi hem hapis 
hem takdir! 

Cenevrede hususi 
11n1havereler 

Cenevre, IS (A.A.) - Bugün husu· 
si muhaverelere tahsis edilmiştir. 1\1. 
Briand ile M. Curtius tahdidi tesli· 
hat \'e akaJliyetler meseleleri hakkın· 
da görüşmüşlerdir. pundan sonra l\l. 
Briand M. Benesi kabul etmiştir. M. 

Zaleski akalliyetler me e]esi hakkın· 
da bir mazbata kaleme nlmağa memur 
murahhas ile müzakere usulü hakkın· 
da mutabık kalmıştır. M. Loucheur, 
iktısadi meseleler hakkında M. Benes 
M. Marinko,·iç M. Titül"ko 1\1. Mi· 

l
c~a~Us .~e .~'· Q..ıinones de l..eor> ilel 
goruşmuştur. 
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Kemal Cenap B. diyor ki 

"Teklif ediyorum; bir 
heyet kitabı okusun,, 

Romanya ve Bulgaristan dan •eyahat ve tenezzüh· için 
gelecek olanlan takydat altına almak doğru değildir 

Dün Romanyadan Istanbula 
gelmiş olan bir zat ile görüştük. 
Bahsettiğimiz zat vaktile lstan
bulda ikmali tahsil etmiş, bila· 
hare Romanyaya gitmiş, Kösten
dilde ticaretane açmış olan 
Ömer LUtfü Beydir. Omer Lüt
fü Bey Romanyadaki iktısadi 
buhranın şiddeti ve şekli hak
kında bir muharririmize izahat 
vermiştir. 

Ömer Lütfü Bey diyor ki: 
- Bu sene mahsul Romanya

da fevkalade iyi oldu. Fakat 
piyasanın di:şkünlüğünden hiç 
istifade edilemedi. Köylü zaten 
iki senedenberi gerek hüküme
te, gerek tüccara borçlu idi. 
Köylü eskidenberi kredi ile işli
yordu. Fazla mahsulünü iyi Hat· 
la satıp borcunu kısmen ödemek 
istiyordu. Halbuki üç (Ley)e ya· 
ni Türk parası ile on iki kuruşa 
malolan bir kilo arpanın fiatı bir 
Leye, yani dört kuruşa düştü. 
Buğday da böyle oldu. Hatta 
buğday daha fenadır. Çünkü 
buğdaya hariçte hiç alıcı } oktur. 
Köylünün yüzde doksan dokuzu 
borçludur. 

Bunun sebebi, birinci derece
de Ruıyanın (damping) denilen 
ucuz fiat ile hariçte mal satma
sıdır. Diğer taraftan bir çok 
memleketlerin, kendilerine lazım 
olan herşeyi gene kendi memle
ketlerinde istıhsal yolunu arama· 
ğa başlamalarıdır. Mesela halya 
bundan evel Romanyadan çok 
miktarda arpa, buğday, mısır 

alırdı. Bu sene hiç almamış gi
bidir. Sonra Almanlar Romanya-

dan buğday alırlardı. Şimdi çav· 
dar ekmeği yaparak onu sarfe
diyorlarmış. 

Eskiden Romanyadan Türki
yeye kereste, petrol, buğday, 
fasulye vesaire gelirdi. Şimdi bu 
da kesilmiştir. Fakat Tür ki ye
den Romanyaya zeytinyağı gi
diyor. Maamafih bu da eskisi 
kadar değildir. Gene eskiden 
Romanyaya sabun, zeytinyağı, 

palamut giderdi. Şimdi Yunanla· 
Jar bu mahsulleri Türklerden 
daha ucuz veriyorlar. Onun için 
bunların sevkiyatı kesilmiştir. 

Türkiye zeytinlerinin Roman
yada satılmasının sebebi ucuz 
ve tanelerinin nisbeten daha kü· 
çük olmasıdır. Küçük 7.eytin 
amele için tasarrufu mucip oldu· 
ğundan daha ziyade rağbet gö
rüy,or. 

Ömer Lütfü B. bu izahab veı -
dikten sonra hariçten Türkiyeve 
gelecek ecnebiler hahkında ahi· 
ren vazedilmiş takyidattan bah
setti, dedi ki: 

- Son zamanlarda hükumet 
hariçteki şehpender!ere tam;m 
suretinde emir vermiştir. Bu 
emir mucibince hariçten Türki
yeye girecek her ecnebinin pa
saportu vize edılirken dört yüz 
Türk lirası, yahut otuz iki lngilız 
lirası o:up olmadığı tetkik edi
liyor. Şayet Türkiyeye gelmek 
istiyen kimsenin iizerinde bu mik· 
tar para bulunmazsa vize veril-
miyor. Hatta Türkiyeye transa 
olarak uğrJyacak olan kimseler
den bile iki yüz elli lirası oiup 
olmadığı soruluyor. Bu rakamlar 

Lütfen sayıfayı çeviriniz. 
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J, tıca had·sesı' etra rnda di~er taraftan Geyve ve Alaşehirden·... ...... DA" au·· TTALİM ~ 1 
getirilen me\'kuflar hakkında tahki U 11111""" 1 

M d k k kat yapılmaktadır. Bu sebeple evelkf H. 8 Ü R H A N 8 E Y H E Y E T L ~ ~ı azn U 0 at.. Ş yan) ı at gün öğleden evet muhakeme yapılma- Ramazan ~eceJeri Oarüttallm sa •onunda terennuırıs" 
mrştır. ~ olacaktır. ~ ~ 

•t• fi d b unuvorlar... ŞEYH NE YAPIYOR? ) J r a ar . a 'J Menemene ilk gittiği zaman hasta-

Şeyh Esada yazılan aşk ve sevda 
mektuplaj ını kimler göndermış? 

lanmış olan şeyh Esat artık iyileşmiş 
ve sıhhati yeniden iktisap etmi tir. Ve· 
rilen maıamata göre vaktini yazı yaz
makla geçirmektedir. Şimdiye kadar 
yüz eseri cedit kağıdı yazı yazmı~tır. 

• 1.:... Bu yrtzıbrın ya mUdafaaname, ya. 
Menemen, 19 (\akıt) - vlvanı harp - Bunlar doğruyu sö~·lemiyorlar, h • _ . 

1 
b ·· t 10 d l\f t f p . d d' ut vasıyetname oldugu tahmın o un-agugn saa n us a a !".. nın reıs e ı. d 
J'"l d h .. . makta ır • 
.., n entu :ıkcmeye devatn ettı. Salo- Ma .. nunlar B:ı l\lchmealn genç ka-

tı b • '- .. ' • MENEMEN GENÇLERİ 
na ot z eş maznun getlrildı. Safıet nsını terkcCletcl< gl~cn bir serseri ol- . 
hoca. 1:1z hoca lbtahim ve Mnriisalı duğunu, sözüne innnılnmıyacağını söy- l\lUTEESSlR 

"Menemen, 1 - Jrtfca Maisesfnln hocalar, rnürtecHerJc ru!ilmsı bulunan Iedller. . .. 
sekiz kadın bu ntevanda id.le . 1\fcncmende patlak vermesı ve bu yuz-

• 
1 r. Mnhmedln akratfastittlan lbrnhımle ., :ı . • . . · · 

lLN SU.ALL'ER ı . f• ocn nfenemenın hır nen ırtıca merkezı 
. Etem şöyle i:lectllc • ib' ı b llğ' · 

Reis maznun Ramazana hitap etti. . . •V. • g ı tanınmış o ması ura genç ını 
· • · - Dervf~ Mehmeüın mehtılıgıni bıl· .. . . 

_ Kalk; senin ifaden geçen sefer . on derece muteessır etmektedır. 
mi~ o ruz. l\f ı... . t' t . 1 .ği yanda knlmıstı Ormnnti ka .. tıgı- ı , .., en emen, genç ıgı ır ıca emız ı 

:ı: • • • " nı Zeki i\fenmet tekrar ayaga kalktı: . . . 
s8yienıl tin Bu müdfü!t P·inde Here- .... .. yapılıp örft ıdareye nıhayet ,-erlldikten 

· \ - Dogruyu soylevlnlz. Kah \'e ,.e . . . 
Jerde do1aştın; · sonra muazzam hır mıtıng yaparak bu 

cami köşelerinde llerinizde tesbilt, zik k t• ·ı k t · t k · · 
Rama?.an: .. . • anaa ı sı ece emına ı verme ısın 

rettlglnizı Unuttunuz mu. Dedi k.·alben ,.e fikren hazırlanmaktadır. Bu - Dolaşmaaım. 
- Dunu Jdme aalnttınf Zeki l\l~hmet, hafız Ahmet efendi- münasebetle Menemen gençliği bütün 

- Tatlıcı J1 üseyin mahallemizde ol· nin camide vaiz verdiğini ve bunu bir· memlekete mUracnat ederek gençlik he 
doğundan tanırım. Kendisini söyledim. çok hükQmet adamlarının dinlediğini yetlerl gönderilmesini istiyeceklcr, Baş 

O cf a bana (tarlaya git, gelirler.) De- söylemesi üzedne hoca ile Zeki l\teh- vekil Paşayı, Meclis Reisini, bütün 
c1J. met arasında bir münakaşa başladı. Türkiye başmuhnrrirlerini davet ede-

- Peki sen niçin hUkQmete ltaber Fakat reis Şiddetle ihtar etti. celdetdir . 
'terme31n? .:1 E'rELI:t GONKO l\f~.HAKEl\fE Bunun nsonra Ramazan ayağa kalk· . ,. u 

- Ben cahilhtı. 
t tı: 

Tadıcı HU e}int . 
Bazı tetkikat ynpılmak için dlnnı 

"• i tr . dl 0 - Zekı Mehmet yalan söylüyor. Ho- harbin evelki gün öğleden evel muha-
- 1.tt an. brtt e j t. Bana gelme.; . . . • • 

dl. c~nın vaızlennden hıddetlendller. l\en- keme yapmadıgını yukarda kaydetmiş 

Reis Rama?.mia sordu: di emellerine muvafık bulmafölhr, tik. Öğleden ::mnra yapılan muhakeme 
_ Peki, seni nasıl yakaladılar 1 eledi ve içtimalarda bulunduğunu iti- nin tavsilntr şudur: 

- Ovada keçi güderken yakaladı raf etti. lzmir, 18 (Vnkıt) - muhakemelerin 
lar. Merkeze götürdiiler. Ben de on- Reis dedi ki: ilk safhasının bir haftaya kadar bite-
larla beraber olduğumu ve ka!;tığımı - Allah, hem ibadet ecUn, hem de ceği 7.annolunmaktadır. Bugünkü mu-
söyledim. vatanı düşünün diyor. hakemeye saat on dörtte b:ışlanôı. l\faz 

SlLAHLARI NEREDEN I~EÇECI OGLU ANLATIYOR nun mnlıalllne ilk getirilenler bermu-
BCLMUŞLAR? Bu ~ırada keçeci oğlu Süleyman re· tnt meMinin berhayat üç arkadaşı o· 

Reis maznun thrahim oğlu lsmail is Paşanın suallerine cevaben maktul lan den·iş Mehmet Emin, küçük Ha-
ile l\ .. ustafnya sordu: mehti l\tchmedin akrabası olduğtinu, s.ın. nalıncı Hasan oldular. Bunları 

- Sililhlan nereden tedarik ettiniz? T\endh.,;ni de den·işliğe sürüklediğini Horoz köylü maznunlar takip ettiler. 

lsmail: sÖJ 1cdi. Daha sonra da hocalar getiı'ildiler. 
- Eiz silah vermedik. Reis sordu: Bugün samiin lasmı pek fazla ka-
Bunun üzerine kUçük Hasnn ~ğa - Hafız Ahmet Er.; siz mel1ti Melı- labalıktı. l\tchtilerden küçük Hasan 

kalkarak silahlan bunların e'·inden medl tanımam, dcml~tiniz. Halbuki hiç konuşmuyor, mütemadiyen önüne 
aldığını söyledi. mektuplarda iltihalan yazılı! bakıyor, arasıra merhamet dilenen 

Must&fa dedi ki: Hafız Ahmet Ef. inkftr etti: nazarlarla etrafı süzüyordu. Nalın-
- Mehti Mehmet bti iş için benden pa- - I\at'iyen ve katıbeten, dedi ve bir cı I!asan düşünceliydi. Arada sırada 

ra istedi. Vermedim fü•nl ölümle leh- çok ta ı:ahit gösterdi d · l\"clı t1 k · 
:ıt • en·ış • mc e onuşuyor, sonra yı-

dit ettt. Ben de hUl~Qmele ha9tr ver- M··ı k'h A 'f 'll.I ht Ef ht' h 11 ·· .. b al 
di u ea ı en Q n u ar . me ı ne a tın yuzunc akm. rtan utanır gi-me ın • v •• 

Bunun Uz~rine reis l'Ö}·le hitap etti: ile Çardaklı kahvesinde tanrştıgını soy bi başını önüne eğiyor, gözlerini ayak 
_ Otur! Hepiniz inl:ar ediyorsunuz. ledi \'e mehtiye muska verdiği sualine: ln.rının ucuna dikiyor. Derviş l\leh

Ve sonra hacı Hasan, Mehmet, simsar - Hayır, ben vermedim, dedi. Mus- met lakayttı. Korkunç nazarlnn sa
kltibi Mustafa ,,e Eteme sordu: ka getirildi. Fakat Arif muska yazı- londn herkesin üzerinde bir mliddet du 

- Mehti l\lanlsadan ayrıldıktan on- sının ke •. disine ait olmadığını söyleöi. ruyor ,.e herkesi uztm uzun süzüyor-

n niçin haber vermediniz? Bunu nüzerine küçük Hasan ayağa du. 

BILl\tlYORLARMlŞ ! kalktı \'e Arifin mchti ile birlikte evine YAl,AN SöYLlYEN HOCA 

Maznunlar bu suale, mehtinin çıt:: girdikl~:'ini söyledi. 
tığını bilmediklerini, bilmiş olsalardı Reis lftz İbrahim hoc:ıya sordu: 

Salona başı açık getirilen hocalar 
çok endişeli görünüyorlardı. En şaya-

haber ''ereceklerini sö. :ediler. - Saffet hocayı tanır mısın? nı dikkat olan maznun mütekait tabur 

M l\ı h :Maznun: aznun e met ayağa kalktı ve: imamı ve kutpülüktabın ha lif esi Jaz 
~nnnnımnnnınuu ~ı ımmımrummıraııı ıuı:mıımı mnıummı 

adam başına olduğu içın üç dört 
kişilik bir aile olunca paranın 
hıiktan o nisbette yükseliyor. 

Bu takyidat hariçten Tür
kiyeye gelecek olanların mikta
nnı çok azaltmıştır. Zira şimdi
ye kadar mesela Romanyadan, 
Bulgaristandan birkaç gün Is
tanbulda kalmak iizere gelen ai
leler çok idi. Eun'ar adam ba

tına dörder yüz liradan üzerle
rinde para bulunduramadıkları 
için artık gdemiyorlar. 

- Tanımam, dedi. hoca namile maruf lbrnhim Uakkı E-

ŞEYII ES.ADA AŞK l\1El{TUPLARI fendi idf. 

GÖ:'<iDERENLER Devletin şefkatine hiyanet ve iha· 

Menemen, 19 (Vnkrt) - Tahkikatı- netle mukabele etmekten utanmamış

ma göre şeyh Esat Efendinin tevkif e- olan bu adamda yalan söyle~kten çe
dilmeden evelki tarihlerde birçok genç kinmiyen bir hal nazarı dikkate !;arpı
l<adınlardan aşıkfrne mektuplar aldığı yordu. 

ve bu mektuplarda hocanın aşkından Heyeti hakime salona tam saat i
deli, divane olduklarının yazılı bulun· kide geldi. iddia makamını muavin Fu
duğu, bundan başka şeyh Esadın ~ir at B. işgal ediyordu. Ev\'eh\ Mene· 
çok mühim kimselerle muhaberatta btr menli maznunlardan Kerim oglu lbra-
lunduğu meydana çıkmıştır. hime hitap edildi. 

~IOHll\f BlR l\IEliTUP BULUNDU! Reis - Siz asflerl teşci etmişsiniz. 

Erzak ve levazımı saire 
. 

münakasası 
Yüksek orman mektebı rektör1üğünden: ek' 

Büyük aereele yillCsek orman mektelii iJe orman ameliyat rlt-" 
tcbinin mayıs 1931 gayesine kaaar bakiye erzak ve Jevazıını r 

ire ihtiyıcatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur •. r~~ 
ler fartnamelcrini görmek Uzere her gün ve münakasaya ıştı b' 
için de yevmi lliale olan ~ Şubat 931 tarihine müsadH çart•"' •• 
günii saat 14 ele 8efterdarlık binası aahilinôe müessesatı ikti' 
diye komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ~ 
~~--~--~------~.:..;.....--....;.~~---

Tamirat münakasası 
Ali Ticaret mektebi mübayaat l<omisyonundan: ,1 
Mektebin orta ve üst kat koridorlarının tamiri 2-Şubat 9 tıtf 

tarihinde ve saat 14,5 ta ihalesi icra kı lınmak üzere ka~ah ~*" 
usulile münakasaya vazoJunmaşlur. Talip olanların yevmi ıh~~e r 
ev•el depozito akçalarını Istandul Defterdarhğı binasında ınuesS lı" 
satı ikhsadiye mubasebeciliğine tevdi ed!lerek alacakları • o>:
buz.la yevmi mezkfırda saat 14,5 ta mektepte müteşekkil koroısY td 
gelmeleri. Şartnameyi görmek üzere talipler her gün ınek 
idaresine müracaat edebilirler. 

Vaf(~f Af(arlar 

A1ıidiriyetinden: 
K•ymeti muhammenesi 

L. K. 

ve A1alılullet 

Ziraı 

122 06 115,CS 
Yenibahçede Keçecipiri mahallesinde Sululrnle caddesin~ 

(51) No. üzerinde ahıap barakayı havi arsanın tamamı 10" 
.ani 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle müzayedef' 

konmuıtur. Bedeli mubammeni (122> lira (6) kuruştur. lh•J 
7 - ~ubat 931 Cumaneıi ğUotı saat on dört buçuktadır. ~ J 
olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbelıP 
pey akçelerHe beraber Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında ~ 
MahlO.ller idaresine müracaatlan. 

En1vali ınetruke mlidürliğindeo: 

Satılık hane 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde küçük dıvarcı sokağıııd; 

1 numaralı hane ile bu hanenin arkasındaki Arnavut çıkmazı 5 lr 
kağanda 11 numarah münhedim diğer hanenin bedeli sekiz t~ 
sitte ödenmek Uzere 2100 lira bedeli muhammen ve 3100 lıf t 
mefsuh bedeli ihale ile 27-1-931 tarihine müsadif salı gllnU 9''t 
14 te icrayı müzayedesi mul<arrerdir. Taliplerin yüzde 7,50teroİSI~ 
makbuzlarile lstanbul Emvali metiüke sabş komisyonuna ill 
racaat eylemeleri. 

Ankara valili~inden: 
Ankara'da idareyi hususiyeye ait maarif vekaleti binası"; 

ittisalınde kiin benzin ve perilkir diikkanları cepheJerile yanıO J' 
yeniden iki dükkan inıası kapalı zarf usulile münakasaya koP 
mu, tur. d 

1 - Talipler bedeli muliammine olan 11086 liranın yilıb. 
yedi buçuğu nisbetindc teminatı muvakkateyi havi muteber . 
banka mektubunun ve yahut muhasebeyi hususiye vezne~ıll 
tevdii liavi makbuz senedini teklif varakasına raptedeceklerd1~.:, 

2 - lnıaatı yapacak mimar veya mühendis ehliyeti fenoır 
varakalarını ibraz edeceklerdir. t 

3 - Teklifname zarflara yevmi ihale olan 22 kanunusani ~j 
perşembe günU saat 15 teu evvel makamı vilıhete verilmelid~~ 

4 - Şeraiti anlamak isteyenler vilayet muhasebeyi husu9• ~ 
mllaliriyetine milr acaatla tartnameyi resim ve planları tel" 

Hariçten Türkiyeye gelecek 
amele için bu yolda takyıdat 

yaz'ı doğrudur. Kezalik Türki
yede uzun müddet ikamet et
mek üzre gelmek istiycnler o ur-
18 bunlar hakkında da bir kayıt 
konulabilir. fak at kısa bir za· 
man oturmak, gezmek için gel· 

mek istıyenlere karşı bu yolda 
kayıt ve fart konu!ması zararlı· 
dır. Birçok kimseler için Türki
ye, içersine girilemez bir mem· 
leket haline gelir. 

edebilirler. 
Menemenden muhabere yollarının - Hnyir efendim... • ·---=-=-::..::::..=:.:-:::. :=::-='======================-=~~ 

bozulmasından evel alınan bir telgrafa Şahitler getirildiler. İkisi (kaçma- isticvabına devam etti. 

göre mürtecilerin kulpütaktabı şeyh yın, bunlara kurşun işlemez. Bunlat JZMlRDE MEVKUFLAR •••• .. •••••••••••••••••••• 
Esadın mühim bir mektubu ele geçmiş- mehtidir.) Dediğini ifade ettiler. Bun Jzmir, 18 - Bugün irtica Mdisesile Guıhane seririyah sabık batnı"' 

• • 
tir irtica ve fes:ıt şebekesinin biroçk dnn sonra Menemenli maznun Ueşit jg. alakadar olduldarr anlaşılan üç itişi : ve 

1 
faaliyetlerini ,.e hedeflerini tenvir ''e ticrnp edlldi. Bu adam \.-ak'ndan Uç te~kif edflerek Menemene se"Vkedildi- : Ankara merkez hastan~ 

.. h k ı "h ti · · h d b ·· 1 .. k . . l\t d ] • ve zührev1 h111talılda• müte •d._ mup em a mı cı e erı ıza e en u gun C\'e {gorece ·sınız. enemen e ne· er. : D A H"' t Jr 
mektuba dimnı harp tahkik h-eyeti ta· ler olacak!) Demiş. Şahitler bu ifadeyi ldarei örfiye mıntakasında 24 kişi : T • hmct .. a~~ led,-

f d b.. ··k b. h · t il d t •t ·ı h"' . t 1 d. 1 . . . • Hastalarını her gun og .a# ra ın an uyu ır c emmıye ~·er · e eyı etfı er. uvıye vara .asız gez ık erı ıçın yaka- • A k d Adi' e ~ 
ı . . . . . . . . . • sonra : n ara a . ıy J~ 

mektedir. Bu mektup maznunlardan Bundnn sonra hoca brnhım ıstıc- lanrp adlı)le}e verıldı. : rayı karşısında Seyıt efeJJCP 
bir takımını büyüf( ithamlar altında rnp edilöi. İbrahim kendi yazdığı bir Geyveden on iki erkekle bir kadın : partımanında 

bırakmaktadır. Bir taraftan bu melt- ı.:tğıdı okumak istedi . Manisa ve Alaşehirden birer mevkuf ~ Kabul ve tedavi ede( 
tup ehemmiyetle tetkik edilmekte ve Ueis sonra okutacağım söyliyerek getirildi. ••••••H••••••H••••H•~•'' 
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Wyat 
besi 

1 

Aruzu hortlatmıyahm ! Kazannıak için. 
H ilk eart ilandır 

Yaza11 ı .K.tDm Namı if ll&nsız kazancı artırmava 
1 h be 

19

:=·· --·•.acm-L havada t---sıralamak değildir. Binaena e:) nce ....... '--Y' ~ .. 

N&zımın türleri, vezinsiz addedilemez. i J aresiz uçnaıva ~lış-
Hece TesaiM flaWI vezbl) demek ne i b d 

oluyor? Hangi memlekette vezne (mil ~ malı gi ı İl' 
U) vufmı vermişler? Böyle cubeler 1 Tıcaretinizde" sasa'abnızda 
en d1M• WHe re.aç IJuluy • Her şa muvaffak olmak istiyorsaaız 
lr, cbvguuau ifadede yeni bir şekle, gazete üinına ehemmiyet Ye 
yeni 1tlr ahenge ricat verirse, yani • riniz : Gazete ilim ilinlan n 
nev'i şashına münhasır bir vezin yara- iı· ea ko ayı, en ucuzu, en te 
-· kimin ne dem~e hakkı olar? Ye: ;.kt ortaya koyd:İu eser, hakiki fi- 1. lirlWdir. 
lr oı...a. itte illa tarifemiz: 

Şimdi Vallnın 10 klnunusanl tarih Sonuncu aayılada Satın Kurut 12,S 
il (Akpm) da yaıdıldanna bu kadar 5 tnd .. .. •• 25 
bir enap Ufi sörillmez mi? Öyle bir 4 •• • • • 40 
lll'IUla YllflJ'OnlZ ld irtiQlll veznine bi 2 • • • • 100 
le, ilttfatmdaa nef aimlzi men'e çalıt- 1 .. • • • 200 
malf11Z. Sola sfdecebek, her ,eyde Resmt lllnlar, sonunc9 ıaıydada IO Kr 

801, -ta e" ufak bir konsee1oa dahi • ifan memurumuz size fay
ı.atadır. Hem llal muldea 171 delil mi 1 dalı bir ilanın tekit Ye &c
&? •• 18dkbal hald• iyi oı.ı,.acak • reti için hizmet etmete ha-
..mT Bell ,.an• ... ppa •1atı- zırdır. 
- .__._lerlal, ı•-'-• ... pçe• mm:mn••n 11ııma::::ummım .__ .. .,. Gayri menkul mallann açık artbrma 
w s1aa.dea düa iJ1 hal111orum. dhl 

Alei114a.lll Wlılelerla 1&ruretleri lst Beoşinci icra memurlutundaa: Dos-
~ ....,....., -U ikbadl buh ya ~o. 930-4537: 
na ,..... ... rallat.al*lar daJJnak Açık anurma ile paraya çevrilecek gay· 
61111 lılıtalam 7991 hekftraUerla tebarl n menkulün ne olduğu: 6 adet dükkln 
.... lca• ~. Her ..... JDİ fe ve tistünde bir bap hane Gayri menku· 
..,..._, lılln* ft aaı.,arak, •Jm• itin bulunduQu mevki mabatlesi, solca&ı 
.., .... MI' felr4•ll ..,n taldp et- numarası: Şehzadebafı Emin Nuretıbı mı· 
.............. ak .wlrt hailesi Şehzadebafl caddesi, eski No. 279, 

A.a nll ... Mld felrl•llla laerhn altı defa mükerrer 279 yeni 219 ili 231: 
af Wr .. rlaa.....,. kalam •olan u- Takdir olunan kıym~t Onbeş bin lirada-. 
e11belen ........,... flkrla talıG te- Artbraıanın yapılacag. yer, gün, saat: 
kbllllal, terW7• ft telldnl taıtkile, Istanbul Beyoılu Saraservilorde Beşinci 
tada etlllk .......... lllrtldler, icra dairesinde 23-2-931 saat 14 den Ut 

...... IJMJI, ValA,.a ••ne. tUerlya _......... felrlmlllll'IHen • 16 ya kadar. 
..., ifla lıılr sfrlqü ol_. tUTe J*°Jar. S.C .......,. .. rtıld muhit 1-lşbu gayri menkultln arttırma fart· 

Vall11 ~bir ftktt lrttca De Jerlala ..... talrlel'lnl._ lnartanr· namesi 10-2-981 wibinden itibaren 930-
..... i8tn1Hha. He .. , ıataaı.. lak, 1ı11aa Ufll teUmlltll kanetim 4537 No ile Beşinci icra dairesinin mu· 

Judıtı "Sata IJU !,, sfM lld artlnmt olanıs. T ... ldlcller kemiyet ıyyea au>aruaada ı..ra.m görebi1mai 
lllal okuduktan 10nra ona, ve keyfiyetçe kuvvetlendi mi, irtica' bir Jçin açıknr, lllnda yazıli olanlardan faz· 

..,,_ için bile, miirteci diyemem. dalla lwmldanamaz. la malOmaı almak lsdyenJer, itbu tarma• 
lıltblet pqa) nm, (Zbeıltn BM 1N hakikatleri büdiiim içindir meye ve 930-4537 dosya tıumarasilı 

.,..._, lllll muharrtrt, (Kml per- ~ Tein ..m vadw.d• de ollMUI, aenç memurlyetimlze müracaat etmelidir. 
la) mn adaptarli elbette bn illin .ıenüceaabm4aa ana temaytll 2-Anurmayı iŞtfralc için yukarıda ya· 

-11'1•1'Rllll dahi llerllfae ftrmtf ı. iatemiJena-. Anır. ölmlfttl; çalışı- zılı bvmetln ytlzde ıo teminat gösterile· 
kafalırdanchr. ..._ Md'•-- cektlr. 
(TneccflJaler, lltffatlar) da J[4ruJI Noml 3-Haklan tapu lidUJe sabit olmiJ .. 

Mııdil• hakkındaki en .ami.ı - , ipotekli aı.cathlarla diler al1tadarlu1a 
.ımmm JUdım. O da bana bilir; Matbaamıza cclen eserler n ifdrak hakta abiplerinin ba 1aak1amu 
laltefta, mahviyet blyte deme- U ve husueile faiz n munf& dair olan 

m eder. ~eHm. " yanış,, mecmuaast lddialanru ifba H&n tardıbaden idbarm 
_.

11
.. (Uyanış) mecmuasının bu hafat ÇI· 

... lem dildmtle okunmqM g8rU kan aMumda 
111 

,.azılar ftrdır: Cici yumi p içinde evrakı müabitelerile bir· 
t.ea, her hansl bir mazi tekJine den mektup: A. Şeni, Benden stzlı hkte memuriyetimize blldirmclerl icap 
blmamaiı mevzu edinmişimdir eder, aksi halde haklan tapu licillle aa· 
nal i~n o makalemde ne diy~ N (N..tr): Hasan Refi"9 Çiçeroa bit olmıyanlar sahş bedelinin paylaşmuın· 
•Aru ftlDlnl, ~ok gtlzel tlfrlerl (Tetkik): Ba1tt Şaban, Gönül buzlu da hariç kalırlar. 

e okumakla beraber, tabu •- bir cam4b (Şiir): Halit Fehrl, Çizgiler 4-Gösterllen gilnde arttırmaya iştirak 
........,. 1 .. 1 ____ n....---1. LI bu -~- (Şiir): Rept I"~ Müstatfl masa d 

1 1 1 
~-

Diri a __,, .uaDaL su - e en er armrma fartnames n o"umUf Ye 
IJeB arunn gtlzel titrlere ~O (Şiir): Mehmet Selim, Boplan adam lü:r.umlu malOmatı almış bonlan tamı-

INlllbd blnıl ediyorum. Vallınn (Şilr) Aleksandr Puşkin, roman, •a- men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar 
1 llknttllt flatat1ar efd•e~ •Hd, dtlfllltifler T. .. Ostünde bırakılan gayri mentulfln bede· 

1r.ıHs Tiril~ tflrler 1&11111t1ar- H•••oıltk ve Spow- meomuıll ti ıamanında Teril~zse pyrt menni 
S9 uncu sayısı ikinci bir annrma Ue sıuhr n bedel 

(aru, illin ve hareketinde- Glze1 ftllim ft ,.azılarla hltlfar e~ tartı ve mahrum kaJuwı yüzde bet fatz 

IDaatı Oe kendi ahenıl llflhdnl ti. ve diltt zal'U'lar aynca bttkme hacet 
.._.... hlld• kıldı.,, da Mecmua bu ayısından ftlhann hlmak•zm metMriyetiJD4zce al.adin tah· 
Veni manaya gön hlttltap (Galataara1lı) •aharrlri Server Zi- li1 olunur. Bet numanh fıkradaki f111 

•aauunda da llOll Melin pir.<?ri 1& BeJln PBRVANE atlı .U-1 bir hi tahakkuk etmek bydile üç dala b&11nl· 
1ı11J11t anmaffalıtyetler lllttffdller. k&,...ud tefrikaya ı.1l••1ıtır. dıktan sonra gayri menkul erı çok arttır· 

Va1&am Mditl libl, bir bahra ranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 
ol.ak ta icap etmez. Onun göa- •Dr.lbaanSam·• etmezse arttırma geri bırakılıp alıcı ta-
.... ı nev'inden mesell "müte ISTAFll.OKOK AŞISI ı ahhüclerinden kurtulur ve teminat ta 

RDtln fatih mUteflD) lfhl bir ıtafllokoklarclan mltnellit ( e~ kalkar. 
.,.ı.....ıı: ta -tindör. ..,.,ııı.. lı:an çm.... lı:oltak ~ çı· ı 5-Ammnanın hlrind veya lklııci ol-
..... ı yaalaeak ttY1•rln ber ıms bam,arpaak) 'le bitin cilt basta- masına ve gayri menkule taallftt eden 

a.... _..._ -..ıı--ı. mt-ı-ı Da kanunt hakka ve satJşın W'Zlna ""'re dl-_, __ -• -~ ,... • hklanna k• ... pek tellrli bir at•· 111" 
..... r olnuyalm; blıfnd mm- -r ğer şartlar . 

.. ftD1i, diler mralarda,. ayda clır.Dl•anJOlu No. 189 Arttırma birtnclde ihale taflhlne tadar 
•r yaiaJeri lnnllaaablli· vergi ve Evkaf ve Belediyeye olan borç· 

..... o hal•• -.....i•ls ara vezin Dolam ve kadm butabkları lar borçluya aittir. 
tıkar· Buina araz vand dedi- m6tebauaaa Yazılan sayrı menkuller yutanda aös· 

h tirli tuarnaflara mu.ait ol- DOK T O~ terden 23-2-931 tarihinde '9t. S ind le· 

ailla19t C.Uap Şehahttinin RJZA ENVER 'ı ra memurluğu oda51nda itba Hin ve ~· 
,\. .... - -ı.•• 0..1.-- c-_.ın•- (Fır C ğ l ... 1:--:...-a. .ı..;;. terilen antırma 4artnamesl d.iresblde sa· 
- L--) mda oldua... -n.ı bir.._,,. N !117 .. L Is 2683 tılaca11 ilAn olunur. 
ı .., ,_ • &- ow,.. .. a a og u ...._7 _ lallu.1'ı ' 

•• ....- •• • ...., ...., karflSI o. ~ ae t 
ftsla cletiftirmek kadar Jıanat. 

.. terebDen ftdndlr. Ben 1ni nzni 
slrlyoram; ft bana rleuu iste-

SATILIK MERMER 

Befiktqt& Abbu Ata camü şerifi 
avlU11Dd& balunan (.f) parça mermer 

• uma (Warel lrtl19) koymak bllmflzayede satılacatmdan şehri ha
: a:ruAla ela, ıeri lunseU il- Un 13 tincii aalı gOnünden itibaren yir 

.._llltlr. (Nlzım Hikmet) IB 'ftdn. mi sttn mtlddetle aleni müzayedeye 
_....., ... a bir titr ritmi 81Hlri- YUedOmfttlr. 

1 ZAYILER 1 
Darütfüaua edebiyat faknlte

ıiaden aldlğım hüviyet cilzd•numı 
zayi ettim. Y e=iıinu alacağlmdan 
evelkinin hftkmtl olmadıpı ilin 
ederim. 

Fakihe Cemil 1075 bence, o 'fftlmizllkte bir (ft- Talip olanlann ft daha ziyade ma-
tlrı clMtl 0 

...... lılr had b- ıtmat almak iatiyenlerin ıubatın Bçiin ---
lılr (...ts) .arm. N ..... fflrle- eti 1&lı gtlnti uat oa ilçe kadar Betik· Operat&- Doktor 
..,. ., .. ,.ı .. ..ı ıbımplea H 1 S 
llJJeualttfr; akh kailcliti ,er, taşta Akaretlerde 5' n•marah mütevel a il ezai 

.-.ur; ...ıana boJ'lan. llfma il kaymakamlıtıaa ve yevmi mezklinın 
..... lealıma sindir. Yaba al saat on içinden on beşine kadar Istan BASUR MEMELERi 

h' •I,. 79& ...... pini,, lfbl, e bal eYkaf mtldlriyetinde idare encwne Ve cerrahi hMtabldan mitehuaıa .Dl 
.. lıal abp MJfemettefak lhlerl alM ailracaat etaeleri. na ıobı DoktorEmıa pqa aobk No20 

Bil.yiJk 

Yeni 
Tayyare 

tertip 
Pıyangosu 

başlıyor 
ı. d keşide tt Şubat 

Yeni pflnda 3 •e 6. cı keaidelercle bllyllk ikramiyeler Ye 

aynca A MOR 7' 1 vardır 
3. çil keıidedelOO.OOOUralak bl,lk ikramiye U..lmkwetile 
tertip içer ketidelik iki lamta .,rıl• ıı ıiW ltir tekil al .. r. 

Mlklfatlar keficle IU1l8ile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 

40,000 Ye 1,000 Uradır 
Çok zengin olan yeni pl8nı talep ediniz 

Biletleria Mblmuma bqlanmlfbr 

Kocaeli vilayeti daimi encü 
meninden: 

lzmitte mlce&ltlM• IMt .._. Wır mektep yapdacaldır • 
Mektebin bedeli ket& 24933 lira 37 lmntt•· 

Mllmaa ka,- ..tl...U. IWe ICAmauniain 21 inei çar
.. bma ,ant iMi: oa befledir. Talip olanlana ytlzde yeclf baçak 
nilbeUncle teminatla ehliyet ftll1Wannı teklif mektabUDA raptea 
mezktr tarihe bdar Kocaell V"allyetiae vermeleri llna.U. 
kanununa Ye pıtnameye kroki Ye ~ Kocaeli _. 
huebei haaui,..mclen bet Bre .-.miliacle talep S..eli illm 
olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Eau No • 
244 

260 

245 

251 
256 

236 

Satılık Emllk 
Mevki ft ae9i f emlut 

Yqilkl7 ŞeYketiye malaaJleai SaUlı El. aokafı 19 40 lira 
......... ana. 
Y ... , Şevketi,. .-alleai Bulvar aek•ia 15 100 • _ ....... ... 
YlliWJ Şeftetlye .. wı.t e.ı... ..... 20-22 100 • ......... ..... 
a.,l.n.,t ç..laca caddeli 75 No. h ana. 45 • 
.., •••• c..ı .Çalar pkwm 16 5! • .. ..... 
Re-el•ka-ta clere caddeli 52 No. h natemam 20 • ... 
K..w.a, H•111pı11 maWell Nahit B. tokat- 57 • 
ıs No.• ...... 

Ballcla m • ... emllktm 244, 260, 245, 251 au numarala 
emllk 1elm talmtle ft cft1w1eri puarhk mretile bllmlzayede 
atılacafmda taliplerfn lltaleye mtlaacbf 5-2-951 peqembe Pi 
aat on albda 1&1iemin m .. c:aatlan. 

Eskişehir vilyetinden: 
Sim1üaar- Hamlcliye :rolaam S+500 c+soo lllCI kilo.-. 

rolan araamcla bir ldlometroluk fOHDÔl mlc.wed• ..... 73U 
lira 93 kunt bedeli Rtlfle Ye Up.11 wf m ı'Ue 6-1-931 tuilıi-dea 
26-1-9S1 ,.wt• i1a1 aut •bete kadar •• ._,. 
~-

Talipleria bedeli k ... ,.... yedi baçaia niabetinde teminat 
akçeli ftJa ba anktarda hanlı mektuba vep lltlkrua dahili 
tahYilltmm tarifab lrnaaiye daire8İade teklifname1e leffi ve 
lnpabn devamı mlddetlnce lnpatm wareti femiyeaiai t•aW.lt 
ettijine dair fen memanmaa taahhltumeeiai• telrHfname,. 
rapb ll11mcLr. 

IDtut uklonda 1u1a ...... e1ee1c wı,..au1a Nn -.. 
mlltndiıliiba• n J•Ymi lhıhıde Vlllyet Dml F.atl•.._ 
allracaat ohm··· illa ••••• 

Kereste münakasası 
AH cleais ticardi mektebi •lclDrllljllaclenı 
2'l metre mlk'abı mahtellfllcİDI brelte 29-1-951 wnım. 

mladlf peqembe gld mt on dlrtte illl'eli len edi••ek __. 
mUnakua aleniyeye vuolanm11fbar~ Ta'ipl•ila f-"-elÜli llf" 
mek &zere Ortakly cadd..mde klia ........ " m'aıkmı,. 
iftirak edeceklerin latınbnl ikti11• mlw11ıl• • hsriuilllm' 
tevdi edecMleri t.eamb ......kbta ........_ •·••• ,... 
ve aaati mezk6rda mektepte mltetekldl lromm,- .......... 
a&a-acaatlan. 

...... Büyük isl8m tarihi 
Asrı Saadet - Sadrı lslAm 

3 -4 bill .. ,,. 9 cilttir. ... ........... 
Yuaa: llllm akacl.aili.- T.-.ıaı deaa O.. a- K 
Fıı• e.. ciltlili ıa, ....- cilllili ıao •..-. 
Polta lcretiı Tlıldf• itim 125 ~ itin JOI luuatbw· 

Bedelimi Wr defada veremiyealer tabitJe de •erebilirler. 

Nefledea : Alan ilmi7e ldltüpbaneai 



.· • ' ' .· :... ·. 

1 )arii lf iiıı un nıübayaat 

f:<'en fakültesinin muhtelif lı\bor:ıtuvarları için milbayaa,ına lüçum gösterilen ve 
nevi miıfrcdau musnıh.lak listclcrındc µôstcrilen illat \·e 1:deYatın kapalı zarf usulile 
münakasııva konulmuştur. lhalc(i 1 ı 2-931 tarihine müsadif ç~r,amb~ . .. 1 ~ . . . ·• , ... gunu saat .., 

llerece iizerıudeıı nıalflleıı tekaii<lli icra hıhnıp ıerfih 
z:ıııınıı alnınkta olan askeri nwhilltJrirı 1683 numaralı 
tekaüt kanununun 37 irıci maddesi nmcibiuce üç senede 
bir mua~·eneleri icap ctmektedır. (Bn ıuiill<let ise terfih 
zamlarını ahmığa başladıkları tarihten itibaren başlar.) 

• _Hava müsteş:r~ı;ırun inşaatında Üçüncii sene11in nihayetinde İsta11hulda mevcut fırka 
ıstıhdarn edilmek üzere mahiye 120 li- sıhhiye heyeti tarafıııdan muayenelerini icra ettirerek 
ra maktu ücret ile bir ren memuru alı muayeneleri neticesinde rnııı·m ve Milli ~liidafaa Vek:\-
nacaktır. Kondoktör, ve yahut istih- • 
kamı harbiye mektebinden mezun o- leli sılıhiye dairesiıu.leu lastik ellidlccek olan raporlaaını 
Janlar tercih edilir. Taliplerin a~ağı mart 931 yoklama JlltlitlBChllıııd31l eV\'el ikmal ellirme
da yazılı suallerin ceavplarını havi bir lerı icap edeceğinden nrnt 931 yoklan a~ııulrı r::ıpor ibr~z 
istida ile Milli Müdafaa Vekaleti Ha- J f"I 1 1 "d · ederniyenıerııı teı· 1 ı zam :.u·ı rapor arım ı arenııze 
va müsteşarlığına müracaati Jiizımdır. 

ı - Tarih ve mahaUi tevellüdü. tevdi ediıwe~'e kadar mevkuf ltıltıl:waklır 
.. 2 - Müteehhil ise kaç çocuğu oldu- * * * 
gu. Satılık k:hgır ev - No. 11-5. Sideı·ıs soknğı lmralıar 

3 - Hangi mekteplerde tahsil etti- I · ,. <l ı l · ı 1 1 · 1 l · 
ğt. lyasbey ruatıallesı. e '"" e zcmııı "alıııt ,, >ır ota Jtr . ~ 

4 - Hangi ''azife1erde bulunduğu mat[)ah hir hal:i hiriııci katta iki oda hir ~ofa parası peşin 
5 - En son bulunduğu yazifede . 1 • k ' · 

hüsnühal varakası. Yerılnıek ş .ırıılc 650 lıra, salı~ pazat·lık a 24 ·annnsanı 
* • • 93 l cum:u·tflsi 15 lleftt'rdar:ıkla (H-405) 

140 KALEM l\IUHTELİF EBATTA 
l\1UKA YESE ÇELlKLERl 

Müdafaai Müliye Vekaleti askeri 
fabrikalar umrun müdürlüğüni:len: 
Yukarıda yazılı çelikler kapalı zarf 

usulile 25-3-..1931 tarihinde saat 14 
te ihalesi yapılacatkır. Taliplerin şart 
nameyi almak için lstanbulda Topha· 
nede askeri san'atlar melıtebine, Anka 
rada satın alma komisyonuna müraca
at eylemeleri ve vakti muayyenden evel 
zarfların komisyona tevdi eylemeleri. 

~---~~----~--~~~~~---~~~~~--~----~~--

Et, Ekmek, Gaz, Benzin 
aka sası • '"' ve saıre mu 

Istanhnl Ziraat ınektebi nıiidürlü-
ği1nden: 

te yapıf:ıc:ıktır. J\lal ılınat almak ıç n talıplcı ın şartname ve listeler'ını· ·· k ·· .. .. . · gorme uzerc 
Jıer~un oğleden sonra Darulfunuıı mubaraat komis}•nnu k 'tabeıı·n .. 1 

* • • 
931 senesi Mayıs gayesine kadar mektebe muktezi 12 ka· 

lemden ibaret Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire ~8-1-931 tari
hine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte ihaleleri icra kilm
mak üzere kapalı zarf usuJile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her giin, mUnakasaya 
iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında Müesse
satı lktısadiye mübayaat komisyonuna müracaatları. 

. . . • .. . • • e mur:ıcaat arı ve 
e ıınat akçelerınl münakas:ı gunundcn evci Darülfünun muh s ı . · . 

1 · ·ıA 1 a c )a \ cznesıne te\'di 
t rtc erı ı an ~ unur. 

Onu deraguş edecek- mi? 
Hayır! 

Birbirinden beyaz üç lerin 

Sararmış fena dişlerinizi mzlemek g • k .,_ 'ld' 
v 6 ' ayrı aoı ır 

Agzmızı açhğınız anda görünür) · 
1 ~ 

Güze, sağlam ve parlak dişkrle sıh- Bu köpük d" ı . 
hl . . · ' ış erın her aralı~ı 

'e penbe dış etlcrınc malık olmanın boşluğuna nüfuz ed . ıs na ve 
leri ve kolay çar esi tam üç gün Kolynos mizlc•r. er 'e tamamen te-
dls mııcununu kulJnnınız. ~eticc inden Aıs-7.ın r 1 k 
e . o enn ,o masını d' 1 . 
nıın olabilirsiniz. Dişler derece derece mc ini lcl<el . . ış erın çürü-

lfç .. d enmesını ve "ara d" 

t gun c tamamen heyazl:ınacıık, dış et- 1 . . h ~ rmasını ış 
1 et erının astalanm 

er dıhıı ~a~lam \•e daha pembe olacak i . 4"ını mucip olan a-
..-c ağzınızda serinletici bir temizlik hu- ğızdak mılyonlarca mikroplan itlM ,.c 
kOnıran olaca!. tır. ifna eder. 

Kolynos, dişleri~ dişetlcrini maılup su Snğlnm ve güzel dışlerle sıhht ve p _ 
rttre temizler. Yüksek bir derece teksif be diş etlerine rn:ılik olmağı ar u ed~ 

d"I · z e ı-
e ı mış olnn bu muz:ıdı tııaffürı diş ma- yors:ınız, hemen hiç bir tesı"rı· .... 

1 
. 

cun ıı- ı . . · goru ml\"en u, ıı"'za a ındığı anda rıt) ıhadar bır dış macununuzu bir taraf k . • 
ı·· ··ı tı ı· , a oyunuz ve Opu < a ıne inkil:lp eder. Koıynos kullanınız. · 

3 gün sizi tatmin edecektir. 
Umumi deposu R. FARAGGt Yeni Volto Han Istanbul 

ve varakaları 

Tayyare cemiyeti vilayet ve 
za şubelerinden, piyango mü

llrlüğü kişelerinde ve ba
'lerde satılmaktadır. Tayyare 
emiyetinin bastırdığı evrakı 
llanmak suretile aynı zamanda 

emleketin bava müdafaasına 
ardım etmiı olursunuz. 

CEMAL SABIR 

Şark Den1iryolları mü 
diiriyetinden: 

Ramazan münasebetile 20-21 

Kanunusani 1931 gecesinden 

Bayramın Uçücü gilnilne kadar 

(dahil) 39 ve 40 numaralı katar

lar her gün seyrüsefer edecek
lerdir. 

Kapalı zarfla teklif edilen fiyatler 
haddı itidalde görUlmediğinaen 8.3 ka 
lem bakteriyoloji alatı 25)1)931 pa:r.ar 

günü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini heyetimizde görmeleri ve i
hale saatin(len evvel teminatlarile ha
zır bulunmaları. 

* * ... 

-- --------

1 Jandarı,na imalathanesi ilanatı 1 
Askeri mektepler ic;ln yerli malı 9CJ00 adet ekmek torbası ve 6938 adet arka çantası kapalı 

iki bin adet fildikos fanela, beş bin zarfla mubayaa olunacaktır. ihale günü 4-2-931 çarşamba olup 
altı yüz çift tire c;orap aleni milnaka saat onda arka çantası ve saat 14 te ekmek torbası jandarma 
saya konulmuştur. İhalesi 12 şubat imalathanesinde ihale edilecektir. Şartname imalathaneden verilir. 
931 perşembe günü saat o ndörtta Fın. TaJiplerio teminatJarJnın beraberJerinde gelmeleri lazımdır. 
dıkhda heyetimizde yapılacaktır. Ta- -
l · lst. üçüncü icrasından: 
ıplerin yirmi kuruşluk pul mukabiJin-

de şartnamesini aJmaJan nümuneleri- Şişlide Kağtane caddesinde yağ 
ni heyetimizde görmeleri ve ihale sa- fabrikası ittisalindeki hanede 
atinden evel teminatJarile hpzır bulun- mukim AptüJhamit efendiye 
maları. 

• • • 
Topanede levazım eşya ve teçhizat 

anbarında mevcut on dört kaleİn ve 
f20.> kilodan ibaret eşya p azar
lıkla satılacakOr. ihalesi 24)1)931 cu
martesi günü saat on dörtte Fmdıklı
da heyetimizde yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi heyetimizde \"e eşyayı 
mezkur anbarda görmek üzere her 
gün ve pazarJrğa iştirak edeceklerin 
teminatıarile ihale saatinden evvel he 
Yetimize müracaattan. 

Kütahya lıakimliğinden: 
Müddei Bahkh mahallesinden ek· 

mekçi oğlu Süleyman müddei aleyh 
Tavşanlıda krom madeni idare memu
ru Mösyö Yerker ıne)anelerinde müte
kevvin davanın gıyaben cereyan eden 
muhakemesinde müddei aleyh namına 
usulün 397 inci maddesi mucibince ya
zılan gıyabi kararın ikametgıihı meç
hul bulunduğu meşruhatile biHitebel

hiğ iade edildiğinden kanunu mezku· 
run 141 - 142 inci maddeleri ahkamına 
tevfikan ilanen tebligat icrasına karar 
\·erilerek ye,·mi muhakeme olan 12 '.? 31 
perşembe günii saat onda Kütahya 
sulh hukuk mahkemesine gelmesi veya 
vekil göndermesi ihbar olunur. 

Kütahya lıakim/iğinden: 
Müddei Kütahyada Küçükçarşıda 

bakkal Akif Efendi müddeialeyh Kü
tahyada Macar tehaasından Salrnnof 
aleyhine ikame eylediği dava neticesin
de (2;;0) lira nın maamasarif ,.e ücret 
,.ekalet tahsiline 11 11930 tarihinde ka-

Y orgi efendinin zimmetinizde 
matlubu bulunan gayri ez mas-

raf 1600 liramn temini için mu
tasarrıf olduğunuz ve bir Tapu 

senedine merbut 4915 zira maa 
müştemilat bir bap haneden 
deyne kafi olduğu anlaşılan filen 

duvarla müfrez Şişlide Meşruti
yet mahaJJesinde Kağthane cad
desinde atik 2 cedit 224 Nu. lı 

hane maa bahçenin haczine 
karar verilerek paraya çev
rilmesi talep edilmesine bina

en mezkür hane maa bahçeye 
21 K.evvel 930 tarihinde mahal-

len haciz ve kıymet taktir edil
miştir. Bu bapta ehli vukuf ta
rafından tanzim olunan t.aktiri 

kıymet mazbata!ında mezkür 
hane maa bahçeye 11844 lira 
kıymet taktir edilmİIJ olduiu 

muharrer bulunmakla icra ve 
iflas kanununun 92 inci maddesi 
mucibince haciz zabıt varakası ve 

taktiri kıymet mazbatasının teb
liği makamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

lstanlıul sekizinci icra mcmurluğund:ın: 

Bir borcun ödenmesi ıçın 

mahcuz 168 adet iş Bankası 
hisse senedi 26-1 ·931 tarihine 

Beşinci icra memurluğundan: 
Kuzguncukta iskele caddesin

de Farın sokağmda 11 numarada 
mukim iken halen ikametgahı 
ve oturduğu yer bilinemeyen 
Agop Minasyan Efendiye : 

Singer kumpanyasın 66 lira 
borcunuzdan dolayı her nekadar 
eski ikametgahınıza tebligat ya-

pı!mağa teşebbüs edilmişse de 
mahalli mezkurü terkettiğiniz 

anlaşılmıştır. 11-11-28 tarihli sa
bf mukavelesine istinat eden 
bu borca karşı bir itirazınız var-
sa iJan tarihinden itibaren bir 
buçuk ay geçtikten sonra ilk 
yedi gün içinde 930/5580 No. 
ile icramıza şifahen veya tahri
ren bildirmeniz aksi taktirde iki 
ayın mürurunda hakkınızda cebri 
icraya tevessül edileceği malum 
olmak ve ödeme emri yerine 
geçmek üzre ilanen teblii olunur. 

-lstıtnbul Birinci Ticaret :\lahkeme
sinden: 

Türkiye iş Bankasınm Kuzgun• 
cukta Necmettin Molla bey köş
l<ündc mukim Çolha Zade Hacı 
Kadri bey zimmetinde hesabı 
cariden matlubu bulunan 2242 
lira 85 kuruşun temini istifası 
zımnında merhun 369 adet hisse 
senedatının satılmasına dair vu
lmbulan talep Rahinin halihazır 
ikametgahının meçbuliyeti hase
bile bila tebliğ iade kılınmış Ye 

Uskildar (HALE) ti,}ntrosunda hu 
m Ramazanın ilk t-:nslli. nın ŞO

RUN CtNAYETJ FACiASI (S) 

• a)'ı1ca (Fantaıll~r). 

rar verilmiş olduğundan usulün 417 in 
EKLER TİYATROSU ci maddesi mucibince sekiz gün zarfın· 

müsadif pazartesi günü saat 1 
ila 4 te borsada açık artırma 
suretile satılacağından taliplerin 
yevmi mezkürda hazır bulunma
lara ilan olunur. 

kanunu Ticaretin 767 nci mad· 
desi mucibince ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğun
dan talebi mezkurun bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı gibi üç gün zarfında 
itiraz etmesi zımnında keyfiyet 
gazetaJerle dahi ilan olunur. 

Yunan Operet Re, füıü bugUnk·· _ da müracaat etmediği takdirde hüküm 
u 'Ptog k · • - · · t k h k. t• ram saat 2130 d (l\1ik" eı:;pı kat iyet edecegını na ı aş a ıp 

' a 1 
- Maou.s.) ihbarnamesile keyfiyet ilan olnuur. 
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Müstamel kamyon 
müzayedeisi 

Istanbul ziraat mektebi müdür
liiğüı1den; 

Halkalıda kain lıtanbul Ziraat mektebinde mevcut müstamel 
bir adet Alviyon marka kamyon 23-1-931 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat on dörtte ihale edilmek üzere alen1 müzaye
deye konmuştur. Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mek· 
tebe ve ıerai ti mü1ayedeyi anlamak ve mnzayedeye iştirak 
için de yemi ihalede Defterdarlık binasında müesseıab iktisadiye 
mobayaat komisyonuna müracaatları. - -------·--- ----- --

Akrırlar Jla/c~f~ 

nıiicli1rliiğ1ineıı ~ 
ve muhliiller 

Kıymeti mubammenesi Ziraı 
Lira Kuruş 

93 

283 

37, 20 Küçük mustafa paşada Gülcamii 
mahallesinde atik Ayakapı cedit 
iclaliye sokağında atik (27) cedit 
( 7 ) numaralarla murakkam (37) 
zira ( 20 ) parmak terbiinde bir 
kıt'a arsanın tamamı. 

283 Hasköyde Abdilsıelim mahalle
sinde mezarlık sokağında (9) No. 
( 283) arım terbiinde bir kıt'a 
arıanm tamamı. 

Ballda semt, mahalle, sokak ve numaraları murakkm iki kıt'a 
ntahliil arsalarm tamamı 13 klnunusani 931 tarihinden itibaren 
d&rt hafta müddetle müzayedeye konmuıtur. ihalesi 10 Şubat 
931 tarihli salı günü saat on dört buçuktadır. 

Bedeli muhammeneleri balada gösterilmiştir. Talip olmak iıti
yenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçelerile birlikte Istanbul Evkaf mildüriyeti binasında Vakıf 
mahlüller idaresine müracaatlar. 

En ucuz En temiz 
En güzel E n ş ı k 

En süratli, En nefis 
T ahı işi yapan 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI .. 

DIR 
Tabı iılerinizi biltün titizliğinizi tatmin '· O(cefı. ım

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete 'Ye kitap formalarınızı 

Uç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve ıürat
le hazırlar. 

Mec1Dua ve kitaplarınızı istediğinizden Uıtlln tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı iş!ı rini bir yere vermezden evvel ev
veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
abone olunuz. 

V A K 1 T Ayda bir okuyucularına 24 sayıfahk 

bir mecn::ın veren yegane ıazetedir. 

• Seyrisefain 
!\Jerkez ıcantnı:ı: G alata l\öprü bası 

B. 2362 ~ube acanmı Sirkecide 
Mühnrdar zadehanı lst 2740 

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

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

caktır. 

lrH~zon i~inci ~ustası 
(KARADENiZ) vapuru 22 

kAnunsani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, Si

nop, Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
iresun, Trabzon, Rize,Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Sam· 
un, Sinop, lneboluya uğnyarak 
gelecektir. 

Mersin Pastası 
(ANAFARTA) ·vapuru 23 ka

nunusani cuma 10 da Galtadan 
Çanakkale. lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, F etbiye, 
Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak dönüşte 
Taşucu, Anamur, Marmaris, 
Dalyana uğnyacaktır. 

----------------· r::VAKITın~ 
ı Küçük ilanları 1 
' A ·---·· H• rOa Hfl'Ohmar ~! __ .. _. 

•••••••••Tarife••••••••• • • " 1 Def alık turu' SO • . . 
: 2 • • 50 : • 
: " 65 • • • • • 
: 4 • • 25 : • : ihttvaç kalmavın- • 
: cava kadar ( azomt 100 ! ! 1 O defa ) tl4n edil- • 
: mek uzere mah/u : 
• • 
: Abonelerimiz.İn her Uç aylı~ için : 
: bir dcfau meccanen~ : 
: 4 HUrı geçem 114.nlarııı fazlı ~ıtırı : 
• için .5 er kuruş ummolunur. • • • •••••••••••••••••••••••••• 

ok tor 

Ahmet ikbal 
Ankara cadde9i No. 66 

Per*embf' sabahları meccanen 

(2) 

Para kazanmak ister misiniz?
Taksitle her nevi eşya satmak suretilc 
ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 
9· 12 arasında müracaat. (8) 

lstabul 4 üncü Vakıfhanda Ünyon 
Koltesriat 

Dr. Horhoruni 
Cilt, Zührevi ve Bevliye 

Tedavihanesi: Beyoğlu T ?katlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün akşama kadar. 

Tel B. O. 3152 

Piyangu müdürlügünden. 

Numune ve şartnamesi veçbile 
50,000 adet defter tab ettirile
ceğinden taba talip olacakların 

pey akçaları ile birlikte 19-1-931 
pazartesi günü saat 15 te piyan
go müdürlüğünde müteşekkil 

tayyare cemiyeti myayaat ko· 
misyonuna müracaatlan. 

J
1tuırnlll'•ır:mnnııı1111lıtımııtıııınıımıııııılllllııuıııdl•nllllıımın!ll-ıı IUlıı:ın 

Foto Sureyya 
Sizde birer kıymetli hatıra o· 
larak bulunan çok fena ve 
hatta yırtık resimleri mükem
mel surette ağrandisman yapar 

Beyo~lu Tünelbaşı yakınında 

• 

rrRAJ\1IV AY ŞIRKETI 
ıSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT ! ARi FESi 

1931 senesi K~nunusani 20 inci gününden itibaren 
RAMA ZAN SERViSi 

No Hu tut ı-ıarcı-.~ ~ 

Bırıncı soıı t 
t-asıla Hareket Ha~ 

10 Sişlı · Tünel 
Şişlideıı - Tünele 
Tunelden - Şişlıye 

6 24 ı• 
36 6,3 •,,a 
• ,9 7 02 24,3" , 

ı ı Kımulu-;- fLnel 30 
1 

Kurtuluştan - Tünele 21,12 

------ Tunelderı - Kurtuluşa '2t,30 

12 Harbiye· f atın , 12 
1 

Harbiyeden - fatihe 5 6,09 

------ • f atihten · Harbiyeye 6,21 
Taksimc'en-Sirkeciye 4,5 7,lo 

15 Taksim-Sırkeci 
Sir~:eciden - Taksime 7 7,35 

1 
Maçkadan-Beyazıta 6, 14 6,40 

lô Maçka- Bevazı t 
------ Beyazıttan-Maçkaya 24 6,33 

' 

Taksimden-fatihe 15 7,30 
18 1 al\sı m-t- atı _____ _, fatihten - Taksime 30 8, 16 

1 
Kurtuluştan-Bevaz ıta 5, ı o 6.4) 

19 Kurtul urBe\azıt 
------ Beyazıttarı-Kurt:ıluşa 18 7,3J 

.z3,SO 
24,oO 
ı.sO 

ı .so 
20,oS 

zcı.30 
ı.s6 

ı,35 
ıs,30 
p,t6 
21.0S 

2 t.53 

-
1 22 Behek -Eminoni· 

Beşıklaştan ·Bebeğe 6,01 

Beşiktaştarı-Eminö1ü111• 6,26 
Bebekten-Eminöııüne 8, 16 6,30 
Eminönünden- Be1'ei?f' 6,45 
P.ebrkten • Karal.öye 45 ~2.~5 

-
21,59 
22.42 
24,40 

Kara\.:öyden · Bebt"ğe 23.10 
Bebekten B.T:ı.şa 

ı.so 
2,05 

' 

Orta ... oyde ı-A"saray:ı 10.16 6,01 2201 ••43~ i3 Ortaköy-Ak~ray Aksaravdar-Ort:-..köye 19 6,45 

24 Ortaköv-Fatih 

34 Beşiktaş-Fatih 

32 Topkapı-Slrkecl 

33 Yedlkule-Sirkccı 

37 f:dlrnckapı-Sl rkccı 

Ortaköyden· Fatihe 
Fatihten-Oataköye 

50 2 ı .03 24.11 
21.5 i t,Ol 

Beşıh taşta ı- f alihf' 
fatihten· Beşiktıışa 

1, ı ı 7,00 24,30 
15,30 7,46 ı, 1 4 

Aksaraydan-Topkapıya ô, 1 ~ 
Topkapıdan-Sirkeciye 6, ıo 6,33 
Sirkeciden-Topkapıya 17,24 7,09 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaravdan-Yedih u leye 6,t8 
Vejikule<.!en-Sirk •dye 6, 11 6,33 
~ırkec ıderı-Ye hhıleve 14,27 7 15 
Yediku ledcn-Aksarnya 

Aı<sara vdan-Edırnekapıya 6,04 
Edirne~apuıan-Sirkecıve 7,13 ô,30 

-
24,55 
J,G9 
ı,45 

?4,20 
ı,00 
ı,40 

------• Sirı<eciden-Edirııekap ıya I? 7,03 
EdirnekaDtdan-Aksarav11 33 -

lstanbul ithalat gümrüğü rrıa 
dirliğinden: 

Adet Nevi kap Cinsi eşya 
150 Sandık 

Mezkur limonlar 22-1-1931 t 'h' Ldimoyn . t .. "k ~3b~ 
arı ın e emış e gumru f'. 

heyetinin bulunduğu binada bilmüzayede satılacağı cihetle '/~ 
mezkurda saat 13 te talip ol anların mahalli mezkurda ıfle~ 
olmaları ve Istanbul ithalat gümrüğü satış heyetine mür' 

etmeleri ilan olu~-- ---- _ -·~ 

1 Devlet demlryoııaro ııBnıar• ~ 
386 adet lokomotif ve vagon bandDjının kapalı zarfla i~ 

münakasası 23 Şubat 93 l pazartesi günü saat 1 S te Ank• 
Devlet demiryolları idaresinde yapı lacaktır. ,r 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve aı&J;tft 
kat teminatlarını aynt günde saat 14,30 a kadar komisyon le 
Jiğine vermeleri lazımdır. >J 

Tiplerin münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde ·(İ 
karada ve HaydarFaşada idare veznelerinden tedarik edebil• 

* * * ' Ulukışla ile Boğaz köprü arasında bulunacak olan poı ~ 
ğünün altı aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla münalc 1 
9 Şubat 931 Pazartesi. günü saat 16 da Anl<arada Devlet c:Je 

yo:ları idaresinde yapılacaktır. / 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ııı~t1 kat taminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar koııJ 11 

katipliğine verme!eri lazımdır. /lı. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde) 
kara, Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden te 
edebifüler. 

* * .. A 2646 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 9 ~ 
1931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet defll 
ları idaresinde yapılaca t&r. J 

Münakas::ıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve aı&Jır/ 
liat tem inatlarını a ~ nı günde sant 15 e kadar kom=syon 1' 
iiğ ine vermeleri Jfaımd ı r. 

Talipler münakı s:ı ş artname!erim üç lira mukabilinde Ank 
ve Haydarga4ada idar~ vczdeJerindcn tedarik edebilirler. 

Mes'ul l\f üd ür: Refik ,ı\lt 


