
1 4 Üncü Yıl No. 4()86 idare telefonu: 2. 43i0 Kanunsanl(l inci ay) 1931 

Ustat Halit Zi)1an1n hatıratı 
Şubat iptidasından itıbaren 

V AKIT sütunlarında intişara 
başlıyac1lktır 

Talırir telefonu: 2. 4371 Sayısı f) Kuruş 

Cen Hudutlarllmllzda İngiliz Casusltır11 

Hale 
Yeni 

fe Türk hududunnn teb' t edilen m z eşhas 
ıerbe t hıra ı arak uda f!Öndcril 

Hudutlarımızda casuslar T erkos için 

Tıp Falıültesinin tereli tehlikede mi? 

Münakaşaya Kazım Nami 
Bey de karışıyor 

Nakşi şeyhlerine talimat son karar 
Veren hu miralay kim? Baıvekil düıi Nafia Ve. 

Şeyh Esat 65 sayıf alık bir müdafaa
name hazır adı. Mabaadı da var .... 

Sözlerinden bir kaç cümle " Bu ne biçim 
kitap, bunu yazanlar isimleri altında neşre 
nasıl cesaret ettiler, kim bastırdı bunu? ,. 

Tıp fakültesi müderrisleri Talha 
ve Rasim Ali Beylerin telif ettikleri 
Tisiologi kitabı hakkında bu zevat-

Halep, 22 (Hususi muhabiri- Junmaktadır. 

Casusun, cenup hudutlarımız· 
daki seyahatı esnasında son ir· 
tica hadisesinin müsebbiplerile 
de temas ettiği kanaati kuvvet
lidir. 

Halep, 22 (Hususi muhabiri
mizden) - iki ay evvel Türk 
hükumetinin teşebbüslerile tevkif 
ve Türk hududundan tardolunan 
bazı muzır şahıslar bu defa ser-

best bırakılarak tekrar Türk 
hud~tları civarına gönderilmiş
lcrdır. Bunlar eskisi gibi hudut
larımız civarında çapulculuk ve 
sarkmtıhk teşebbüslerine başla
mışlardır. 

mizden) - Meşhur lngiliz casus 
miralay Lavrens·n arkadaşı olan 
bir lngiliz casusu kendisine mira
ralay Holştayn ismini takarak 
Halep, Şam ve Musul civarında 
dola§maktadır. Miralay Holştayn 
Iranda ve Türkiyenin cenup hu
dutları üzerinde gezmektedir. 
Bu adama Ummanda Feysalm 
kardeşinin hususi katibi doktor 
Necip B. isminde birisi refakat 
etmektedir. Malumdur ki Nakşi 
feyhlerinin toplu bulundukları 
yer Baj'dattır. Son irtica hadise
•İnin de Nakti şeyhleri tarafın
dan idare edildiği anlaşılmakta
dır. lngiJiz casus miralay Holı
taynin bu gizli seyahatJarı esna-

sında Bağdatta Nakşi şeyhlerile Menemenden dün aldığımız 
temas ettiği ve bazı direldifler telgraflar ikinci sayıfamızda. 
;erdiği ele tobakkult etmiş bu- 1--------...:.. ____ ...J 

Kara Ali çetesi mahk~dc 
Hoş~na gitmiyenleri öl

dürten müthiş adam 
Maznunlardan biri " Herıcyi idare 

eden Kara Alidir. iki kişiyi ben 
onun cmrile vurdum,,diyor 

kili ile ııörüıtü 
r' 

rsmct Pş. Hilmi B. 
Ankara, 22 (telefon) :- Ter

kos hakkında verilecek n1hai ka· 
rar etrafında Nafia Vekili tetki
katına devam ediyor. Baıvekil 
dün Nafia Vekilini ziyaret ede
rek bir müddet görüıtü. Bunun 
terkos işile alakadar olduğu 
zannediliyor. 

Fen namına yalan! 
Şclırcmatwti ile Sıhlıiye 

Vekaleti terkos suyunu tahlil 
ettirdi. Bu suyun içilecek ev
safta olmadığı hakkında sa
Uıhiyettar kimyagerler tara
fından rapor, verildi. Şimdi 
bu raporlara mukabil şirket 
te biltilds tcrkos suyunun i
çilebüecek mahiyeti olduğu
nu iddia ediyor ve iddiasını 
da Sadi B. isminde bir kim
yagerin raporuna istinat et
tiriyormuş. Acaba biribirle
rine zıt olan raporlardan 
hangiBi doğrudur Şimdi an
laşılacak mühim mesele bu
dur. Ve eğer zannedUdiği gi 
bi 1.imyager Sadi B. sırf şir
ketin hatın için fen namına 
ve halk aleyhine yalan şahit
liği yapmış ise lıakkında ka
nuni takibat yapılmalıdır. 

Hukuk mezunları 
Stajın altı aya inn1esi 
kuvvetle muhtemeldir 
Adliye tayinlerini yapacak o

l~n intihap komisyonu azasından 
Temyiz mahkemesi hakimleri va
zifelerini bitirerek Eskişehire 
döndüler. Son intihap esnasında 
münhal bulunmadığından hukuk 
mezunlan bir yere tayin oluna
mamışlardır. Bunl~nn haklarmm 
ziyaa uğramamasını temin için 
stajın 6 aya indirilmesi kuvvetle 
muhtemeldir .. 

ı 
la müderris Kemal Cenap B. arasında 
çıkan münakaşa gün keçtikçe alevle· 
niyor. Sirayet dairesini arttırıyor Bu 
nın en şayanı dikkat misa1ini Kazım 
Nami Beyin (Vakıt) için yazdığı bir 
makalede buluyoruz. Nazmı Nami Be
yin mekalesini berveçhi ati nakledi
yoruz: 

Darülfiinunumuz bak kında 
yazdığım, yazılara, Darülfünun 
mensuplarından bazılarının cevap 
vereceklerini ümit ederdim. Bu 
ümidim, doğrudan doğruya bana 
hitap suretile değilse bile, ha-
diseler ve eserlerle cevap veril
mek suretile yerini buldu. Hadi-

seleri tekrar edecek değilim; 
bu defa müsbet eserlerden de 
babsetmiyeceğim. Bugün sade
ce bir eseri, benim Darülfünuna 
karşa açtığım mi.icadclenin hakla
lığmı g6steren bir eseri mev
zuu bahsedeceğim. 

"Yakıt,, da müderris Kemal 
Cenap B. üstadımızın bir Fisio
logi kitabı hakkındaki küçük 
bir mUtalea ile, o kitabın mu
harrirleri olduğu anlaşılan biri 
müderris ve biri muallim iki za
tın ertesi günü yine ,"Vakit,, da 
intişar eden cevaplarını okudum 
Kemal Cenap Beyin bence hakla 
olmaması imkanı yoktu; çünkü 
onun memleketimizde yegAne 

Kazım Nami B. 
Fisiologist olduğuna kani bulu
nanlardanı m. Ders verirken gör· 
düm; yazılarım okudum garp 

tıp alemindeki kiymetli mevkiin
den haberdarım. Son zamanlar-

da neşrettiği Fisiologi müessesesi 
kitabı onun ilmi kiymeti hakkın
da kavi bir itikat uyandıracak 
kuvvetli eserlerdendir. 

Halbuki yeni fisiologi kitabı· 
mn mllellifleri, Kemal Cenabın 
gölgesinde kaybolup giden fert
lerdir. isimlerini işitmedik ciddi 
bir siy mabsulii olan eserlerini 

(Alt tarafı 7 inci sayfada] 

En güzel bacaklı kadın 
Müsabakamız büyük bir muvaf
fakıyet içinde devam ediyor 

Bugün Güzel bacak müzabakamız<.ı 
iştirak edenlerden Sam Cemal Hanı
na ait resmi neşrediyoruz • 

FOTO SÜREYYA YA GİTMEKLE 
MÜSABAKA1\UZA lŞTlRAI{ 

ETMiŞ OLURSUNUZ 

Güzel bacak müsabakamıza iştirak 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ
ruya Foto Süreyya ya ( BeyoğJunda 
Tünel başında) müracaat ederlerse iş
tirak ~eraitimizi tetkik etmelerine ih
tiyaç yoktur. Foto Süreyya müessesesi 
müsabakamıza iştirak için ne yapmak 
l!zımgelirse yapacak, hanımefendileri 

ı:---------~--------------ı y ol parası zahmetten kurtaracaktır. 

Çete •frıdı mıhkeme huzurunda (Başı dairede gorülen K A . 
dülstanbul ağır ceza mahkemesinde şidir. 52 yaşında Dıraınalr ;ra lı). 

n sabah Yeni ve mühim bir davanın bu yedi kisinin ba~ı bu ç t ~ra Ah, 
rüyetine başlanmıştır d. n·w ~ s 

1
• e enın reisi-

M · ır. ıger maznun ar, şunlard . 
vann~:n~!:r: ttGebze, Danca .'·e ci- Palar Hüseyin, rençber Süle ır. 

le en maznun sekız ki· Hasan oğlu Ahmet, Rüsteın Yrnan, 

G H .. . h 11.. . ' hoca ayri mübadiller useyın, oca useyınin kardeşi Bay 
B r~: obğlu ı~1asan, .lfara Alinin Yeğe. 

ugilnlerde haklannı ta- n~. ~a ~n .og u Halı]. Hepsi de dört 
mamen almı§ .:..?:2ct:klardır i ~~I ellıncı madde mucibince idanı ta-

2 inci savıfamıı:da okuyunuz e ı • mahkemeye ''erilmil'llerdir. An-
[Alt tarafı 7 inci sayı fada) 

t - Foto Süreyya: hesabımıza, mü
Bu sene mıktarı tenzil sabaka:ra iştirak için rnz•m oıan bacaır 

edilecek fotoğraflarını çekecektir. 

2 ( 2 - Foto Süreyya: l'tlüsabakamıza 
Ankara,2 telefon)- Mev-

(Liitfen sayı fayı çeviriniz) 
suk olarak öğrendiğime göre 
yol parası mijkellefiyeti hak
kmda esaslı tadilat yapılmak 
üzeredir. Bu taciilat ile bu se
ne, asgari sekiz lira olan yol 
parasının miktarı tenzi1 edil
dikten başka urnumi bütçeye 
alınan hisse de vilayetlere ia· 
de edilecektir. 

,.. 
VAK 1 T 

Güzel bacak müsabakası 

17 
Sera Ce:-:ıal H. 

"Ru kuponu bu hanıma rev verecek 
okuyucularımız kullanabllir'cr ..• 

ı 

Foto S. Süreyya (24) 

17 - Sara Cemal Hanllll 



e!'!!I!!! 2 - VAKJ1 23 KAnunıan; J031 

onya v~ Lo ır 

isyan arı nası o du 

Pazar gününden itiba
ren Vakıt aütun'arında 

IJu İll1JQ11lann bafl nlan rıe 
~imdi yiiz ellilikl«r nrnıun
da b11/11nan Zı·um·ltihidin ile 
kardeıi llifnt lw('n nnkşihr.ndi 
,e•hlni itli. l'nktüe " ·onyn
nın drjjerll 11/P.mmundan lanı· 
nan bu ntlnmlnr mürrulrlri 
milliye dn•rirıde /nyil/z pnrn· 
11 U• milli lıtırl'keti bo mnğn 
knlklılor "" hinlrrrc h on11n· 
lılan iğini rdf'rek rnlnnlnrı 
aleyhine i.~1111110 terf1krllill'r. 
Şimdiyi! l.:ndar rllafn 11m11mi. 
gl'de 11111/ılrlif ımflmlnrı mP.f· 
lırd kalmış nlnn h11 irlit'n '"' 
higanrl ltnrr.krtlrrinin içyİİ· 
ıünü önümiizrlr.ki pazar gü
nündr itibaren ( l'akıt ) 
HÜtunlannrla nk1171nrnl•ıunız. 
Neıriyatımız doğmrlnn dnğ. 
rııua K nnya ilıynnlarım 
~dan görmÜf ofon mü
hbn m~vld •ahihi zrvntın şn.Jı
.ı rnaıtlmntlarından alınmış. 
tir. Bu nnldaga İfQrd etmek
l• bu gazılann dıemmiyet 
re kıymeti hakkında bir likir 
vnmif oldulumuzu zanncdi· 
l/Of'UZ. 

ı\llenemen irticaı do ayısue 

Adana, Konya. ve lzmirde 
yeni tevkifler yapıldı 

Canilerden Mehmet Emin düşünceli, 
iki Hasan,ar yasları do ayısile idam 

ecli miyeceklerini Zllnnediyor ar 
Menemen (Vakrt) - Şeyh Es:ıt E- aaınrn Uk zubllr ettiji gün h!diseyi 

rendi AAkeri revirde tedavi edilmek- gazeteye ihbar eden kimsenin hüviyeti 
tedir. Burada müdafaaıunı yazmakla sorulmuştur. 

Gazi çit tlıg n<lc 
Ankara, 22 (Telefon) - Zira

at müsteşara l ı1san Abidin B. 
Gazi çiftliğinde staj gören talc 
beye bir l<onferans verdi. 

Ağa o,f unun kon feransı 
Ankara, 22 (Telefon) - Ağa 

oğlu Ahmet 8. Tilrkocağında, 
lngiliz demokrasisi ha\.'. kında 
m·in1kaşalı bir konferans ver· 
miştir. 

A . tık mese e 

IJua edilen nizan1na 
l"'> 

Ankara, 22 ( T e' foD) 
Şubat 322 ve 21 Mıyıı 

rihli ihracat nizamnarnel 

killer neveti kSlrttrile il~· 

Ankara<. ı a gı ıp has 

tazlata.tı 

Ankara, 22 ~Te'e:onl 
karada gr;plen çok kişil 
talanmışhr. Bu meyanda 

ve'dli ve Dahil ıye müs~ 

birkaç gün tlenberi yatmak 

hale 
. mP.)guldiir. MüdaCaanamesinin uzun Polis mUdilrfyeti bunu tahkik etmiş G • .. b d · ı ı h ki 
l nlıu-ai1 tahmin edil .. ~or •. ~fmdiki hal· ve (Yeni Asır) gazetesinin sabık mes\ ay r) m U a l er a ar 
ide 65 .-ayrfaıunı bıtarmıttır. Boyuna ul müdürü Abdullah Abidin B. ol-
enf iye çekiyor. Arasrra da şiir yazı- dutunu tesbit ederek Menemene bil· d 

1 
b · ı k 

yor. ihtilattan memnudur. dirmlştlr. pek yakın a a a 1 ece 
iki Ha.sanlar kendilerinin )'&flan (Yeni Asır) vak'ayı ilk nüshasında 

dolayrl'ile idam editmiyeceklerinl san· ga)'et ehemmiyetsiz ıöstermit ve bu· 
nediyorlar. nan alellde bir ftk'a oldutunu yaz- E l k h 1 k ' • .1 

Maznunlardan Mehmet Emin pek ralfU. m a sa p .. erı VCl ıt gecırmeoı 
düşüncelidir. Ne yemek yiyor, ne I· (Yenl Asır) Menemene giden muha ' J 
çiyor idnmdan çok korkuyor. birinin tesbftfne atfen yazdığı vak'a~'J komisyona müracaat elffıelı ıt 
i\IODDEl UMUMi iDDiANAMESiNi Kutamonada bir pzete de aynen ne~ · -----

- 1 HAZIRLIYOR retmittir. Bu gazete hakkkmda da 
. Menemen (Vakıt) _ Cel•eler de- tüklkata baılanmııtır. Ankara, 22 (Te:efon) - Se-

lttfrik tpa llzımıelen ölçüyü alacak vam etmiyor. Fakat iıtlntak heyeti ADANADA TEVKiF EDiLENLER kiz senedenberi vaziyetleri bir 
br. ,,·azifesine del'am ediyor. Düa altı ki· Adana, 21 (Vakıt) - Nak§lbendf türlü tayyün edemiy~n gayri mii· 
BBSIMLERJ KENDi FOTOGRAF· şi daha istintak oldu. Tahkikat hey- tarfkatlnden ve hukuk fakUltesl me· badiller, son ver len bir karar 

Mahallinde kıymet ta J 
isteyen alakadarlar 10-2·9 
rihine kadar komisyona 

ÇILARINDA ÇEKTiRECEKLER eti akşama kadar dosyalan tetkik ile zanlanndan MUcteba efendi otlu şeyh üzerine nihayet istihkaklarını 
NE YAPACAKLAR meşgul oldu. MUddef umumi iddia- Sami •e ~yh zade Ha11&n, mUtekait alacaklardır. Yunaniıtanda gayrı 

at edeceklerdir. Ayni ıa 

tasarruf ki ",ıtlarmı ve aıaU 
bulundlJğu yerleri havi bit 
na 'lle vereceklerdir. Heyeti 
bat içinde mut aka harek 
mit bu:unaca~tır. Heyetler 
rini en çok 3 ayda bitire 
dir. Kıymet takdirinden 
bütün gayri mübadillere b 
dağıtılarak Yunan emlaki 
yedeye kooanktir. Bonolar 

1 - Bacaklannın iki foto_:: rafı. (Ik namesini hazırlıyor. Cumartesi günü Isa efendilerin tarikat ile meşguliyet-
i k ı ild mübadil rnusakkafat esbabının 

' C)- -· ·~ 
f 
1 

' 1 ... -·---. -1 

' 1 
1 

ı 
' 1 

' 1 

1 
1 

"' ' .... 

o rnnaca ·, son~a maznun arm m a- Itri lıtanbulda şeyh Esadı ziyaret ve 
!ansı dinlenecentlr. Kararın pazarte- la muhabere ettikleri anlaşıldı ve 
si verilmesi muhtemeldir. Baklannda oann. . . . . 
l ·ı el 1 190 k' .d. kendıleri tevkıf edıldıler. Şeyh Samı .arar ven ec ( maznun ar ~ ışı ar. • . d 1 tah · tt t ri 
LAZ HOCA MANlSADA TEŞKiLAT nın evın e yapı an arrıya a a . 

y A~MIŞ ! katçılria dnir vesaik bulundu. Mev-

M (v• k t) .. .. tb hf h kuflar müstantik tarafından isticvap 
cncmen a ı - .l..löZ ra m o dil' 1 e ıyor ar. 

ca, şeyh Esat Efendinin eski dostla-
nndan biridir. 15 senedir nakfibendl KONY ADA BiR İMAM 
tarlkatindedir. I..Az hoca, Manisa el· YAKALANDI 
varında ve Horoz köyündeki Filorina- Konyada çıkan Babahk gazettsl 

ve Garbi Trakya:ııarm emvaline 

mahaller:nde takdiri kıymet edil
mek üzre bet heyetin gönderil-

mesi kararlaıhnlmıtbr. Bu hu
sustaki talimatname lstanbulda 

takdiri kıymet komisyonu riya
setine teblij' edilmiştir. 

lrlarla nakşi te,kllatuu vUcuda getf- yazıyor: . Menemen IJ1ical h:ldisesfle 
ren kendlı:sidlT. Menemen h!dlseslle allkadar oltuı?u zannedilen Nakşl ta- Dakttlo ile resim 
olan münaoıebetlni mütemadiyen inkAr rlkatl mensuplakınCtan imam İsmail .. b k 
etmektedir. Hakkı tevkif edilerek evelki gün Me· yopmGmUIG 8 811 

(YENi ASIR) DiVANI HARPTE nemen divanı harbine gönderilmiftir. 

dıden hazırlanıyor. 

1 
1 

lz~i_r: 21 - Divanı harp mtiddei U• BiR TEVKiF DARA 
, mumıhgınce (Yeni Asır) gazetesi a- . 

leyhinde takibat ve tahkikata b:ıtlan· hmir, (Vakıt) - lzmlr cıvannda 
Daktilo ile resim yapma mO· 

sabaka gGnmızmclerilea resimleri 
derce devam ediyoruz. Gazete-

....,ranar fotoA'ralhanenfn mUhrlle 

.ıalhUrlenmiş ollbalrdır.) 

I·- l'otojrafların hnulduf,u zarf 
lierfne aşağldaki izahat ve ölçüler 
raidacaktır: 

A - Baeak bileğinin kalınlıj'J, 
B - Baldır kalrnhğı, 

C - Dizin kalınlıtı. 

mıştır. bmir polis müdürlüğüne ve- Cumaovuında Bulgurca köytind~ 
rilcn emirde, Menemende irtica vak'· ~eyh İzzet isminde biri ve iki arkadaş: I 

te'ridf edilmt,tır. Bunlar mürtetilerin 
D - Bacağın kaluıhğt, lehinde bu1unmuı11ar, bazı slf kimse-
E - Batak bile4indekl bmikten teri kandırmıva ~ah~mı~lardır • 

(Aşık kemiai) dize kadar, 
F - Dizden bacağın belde nihayet 

lenen kemiğe kadar uzunla~u 
ve, 

G - Namı mUstear veya isim. 
Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfı 

bir ikinci zarfa koyarak gazetemize 
(Müsabaka) kaydile göndenn!>k klfa· 
yet eder. 

Türk - lran hududu 
Ankara, 22 (Te!efon) - Kıt 

mOnasebetile Türk • lran hu· 
dut tahdidi faaliyeti durmuıtur. 
Havalar düzelince tekrar bqlı
yacaktır. 

mizde her çıkan resim sahibine 

bir lira verilecek, mütehauıı bir 
heyetin bu resimlere bakarak 

1eçeceti birinciye de kıymetli 

bir hediye takdım edılecektir. 

Bu gün koy duiumuz resim 

Pa1<et poıtanesinden Ô. H. im· 
uıile ı6nderilmiıtir. 

O. H 

-YAKIT" m tefrikaau 69 · - Ulan ıabahtanberi, •ıçrıya, ıeai ~mlbdan hmltıya dönerken ihtiyar yahudi daima 
ııçnya yorulmadınız mı 1 ıenç bir yahudi ötekilerin kul' ~ı Rqide doiru bakarak • • 

- Efendi çoluk çocuk biz burr - na: orta yaıh ciddi ıimalı b
0 

ya niçi geldik? Oynamak için.. _O bir kiti, biz bet erkek . Hü - Ey Möıyö Jak aenİJI 
- Biraz da biz oynıyalım da cum edelim.. Alalım bizim ıramc anonim komerıiyalin dre 

siz aeyredin.. • fonu... yıp ta üç bin liralık bir 
- Fakat efendim gramofon bi· Bir dileri: ettirae ne yapacaksın? 

Yazanı HG~eyln Rahmi I~ =- - zimdir. - Tabanca11 Yar mı? .. - Şakanın ııraaı mı• 
• ~anda ~qit yumruğunu yahu· Yatbaı _ Tabancayı ne yapa· 1çın mi •Öylüyo~ıun.? 

8 "kt 1 . l . k k d ' - .. k dının beynıne yaklattırarak: cak' Parmaklan ıarmüyor mu ıun - Yok tehlıkeyı a~ u nu e erı an anu~ aca a ar ı ıunu goiterere ı Ut f t b.. ı d • • 
ahmak olmryan Mediha ile Ragıp - Ulan Gebet yahudi ne yap· be :- lan çı ı, oy e yer e ıenın Miton bir kere botazuu ııkaı·a1ı. yorum.

0
•• d • d•J 

11 
lae,ecandan kah ayva ıarılığile tıiını aörüyor muıun? •• n~m h 

0 
;.r mu· ·.. 

1 
d kr kurt afzmda kedi sibi ıebertir •• · - ağ ~ ımza e 1 e f 

eolarlar. Kah pancar morlu~una Arada aırada rözleri )'Ulllruia ka u ı yuk.l~rudg·uı~ .•b~n ant ti. Manda Rqit artılr ceYaba tenez bankada tedıye olunur oıd 
..1 • çın ıçın çe ı ıp ı ını ıraz a ı· :ıl A&-· lr -ıı..:& Yah d·ı B·ı Sonra ıö •Önerler... kaçan yahudi titrek aeıle: 1 t k• z" vwn"'ere .,. ..... r.. u ı er a• - ı mem •• 

Otuz kırk nıetre ötede ıofra kur - Bizim gramofonu aldın ıa- q :-r;a~am zatıaliniz komüniıt rumda bir atız tellfec:lir hatlar: . • B~ ~raft~ yahudiler 
•ut irili ufaklı bir. yahudi ai!esi türüyorsun.. miıiniz? - Artılr bizim ıramofonun ıçın türlü tehlıke kuruntu 

tok zırlak bir ıramofonun etrafın· -.~ay e!noflu iyi keıfettin ~. _ Ulan ben;,m yanımda komü hayrını yiSr.. .... . • rirken öbü~ yand.a .dllll~·r ilÔ 
.ıa pekte mnüre uynuyan adım- Ne ze.~ vet.. niıt kaç para eder? Birkaç tane - Babayegıt ııen gıt al baka- Altı delıkanlr ıkı 9ofo 
wla çarlistonun muhtelif fieürle-1 - Biz oynamıyacak mıyız efen çaktıktan ıonra ıenin nezleli gra· lım.. yamağı on 1 de Çelebi 11 
riai ııçrayıp duruyorlardı. B~ı-i- di? mofonun deiil bütün kainat benim ihtiyar yahudi ötekileri etrafına bir kadın ..• Bu payla,mad• 
Miri zorbalardan manda Re •it na-' dir. Sen çoluğun, çocuğun, karıla· toplıyarak pes perdeden: hayı kurban payı gibi p~ 
9UIU ta9ıyan korkunç cüue 'e b"ri· u u·~ mde ~I bl!r.,:,hları rın, kızların hepıi hepıi... - Hem ıarho9tur, hem hıtır. etseler adam baıına yarJO' 
il ortadan rramofonu kapın .. .a ça'~ e n m"i1tf!nllJi1' ve en gt!z~ Yal'lıca bir yahudiı ÇekileHm. Belaya girmiyelim... le düımez ..• 
pla kendi tarafına ıötUrürk n ar- bu .r.n •orum. - Ey nerede yaşıyoruz? Tasa1 - Bizim gramofon onlarda kal Danı ba~langıcında M• 
baından kotu.tan ditili ~rkekli ya· ruf kanunu ne oldu? sın? Gramofonla it biterae ilA.. dukça 9amataıızca bir ka• 
hdUerlllen biriıi: ls"m ve adres: ················-·-······-· 1 - Tasarruf kanunu mu? Ulan - Ey daha ne iıtiyecek ku- öl>ürünün kollan arasın• 

- Hey efendi n e yapryonıun? .. ~·······---------·-----····· 
1 
ben birkaç kadeh par]Att•ktan ıon· zum? Hnkes nöbetine razi gibi 

Manda Ratit gram- ; .,:mu tek ef int ....... ·-···········-···· .. ·············-·········............... ra kartımda böyle lif olur mu l _ Aannı, babanı, kınım.. Damıız kalan on erkek 
ukU lle öbür elinin müdıit yumrul l Kurulması azalan gramofonun - Port moneni.. (Bi 
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Bugün 
Beled vede 

Da.-iUhedayi 
eeledıyenın &.;jr müesa seıi 
o ımssına mı karar veriliyor? 

Darülbedayi mUrakabe encü· 
meni Darülbeday;nin yeni tali
~atnam~ ~n~ hazırlamaktadır. Şe
hır mecl sının önümüzdeki deYre 
içtimamd bu talimatname mü· 
zakere edilecektir. Darülbedayiin 
m~ıtakbel idaresi için iki şekil 
duşUnülmektedir. Biri müesseseyi 
es'kisi gibi belediyenin himaye
sinde idare etmek, ikinc"si Da· 
rillbedayii doğrudan doğruya be
lediye müessesesi haline koymak
tır. Mürakabe encümeni, mDesse· 
ıenin mUstakbel inkiıafı için hi
maye teklinin aleyhindedir. Esas
h Ye ıon kararı ıehir meclisi 
verecektir. 
Müıtahderr in ldarehıneleri 

11leh edileoek 
latanbulda 12 milstabdimin İ· 

darehanesi bulunduğu teıbit e
dilmiftir. Bunların Dısfı Beyoğlu 
diier nısfı Istanbul cihetindedir. 
Belediye mUstabdimin idaresi 
banlan yakında ıslah edecektir. 
Be ediye nımını dolandır cılık 

Yollara konın e9ya 
Bazı kimselerin Feriköy, Kur· 

tulut ve Galatada ellerine geçir
dikleri makbuzlara belediye na
mına eınafı dolandırdıkları anla· 
tılmıf, polise haber verilmiştir. 
Gcnn baıka birisinin yaptırdığı 
tenekeden numara livbalarile 
bazı evlerden numarotaj parası 

topladığı da meydana çıkarıl
mııtır. Zabıta dolandmcıları ara
uıiya başlamıştır. 

C. H. F. 
VilAJ~t .~on,, eaı a;.u~Qn ikinci 

19 ,ımaını ıkt• diJOr 
Halk Fırka• viJAyat konııresi 

bugün öğleden sonra ikinci içti
maını yapacaktır. içtimada dün 
mesailerini ikmal eden layiha 
biltçe nııamname encümenlerinin 
111azbatalan okunacak ve müza
kere edilecektir. Kongre bugün 
merasimi ikmal edemiyecek ve 
pazartesi günü llçilncü bir içti
ma daha yapacal<br. 

Gözch il- ku al içesi 
Vaziyet b6y .e c.;evrm ederse 

i*ll\e edeoeA ni aoyliycr 
GOzellik kraliçeliğine seçilen 

muallim Naıide Saffet Hanımın 
meslekten aynlacağı yazılmıştı. 
Bu hususta henüz kat'i bir şey 
yoktur. Maarif emini Muzaffer 
B. Naıide hanımı çağırtmış ve 
kendisinden izahat almıştır. 

Emin Yekiletin emrini bekle
diğini söylemiştir. 

Diier taraftan Matide Hanı· 
mın pederi Saffet 8. dün de: 

- Vaziyet bu tekilde devam 
edene kızım ergeç istifaya mec
bur kalacaktır.,, Demiftir. 

Bundan başka bu hususta 
Maarif Vekili Esat 8. de yeni
den 111 beyanatta bulunmuştur: 

- Bedenin taravet ve tena• 
.UbG Ye TOrk ırkınm daha gfi· 
.Uetmeai sıbb1 ve bedeni ter
biyenin tqkil ettiği gayelerden 
biridir. 

Fakat talebe ve muallimler 
acak mekteplerinde tahsil ve 
terbiyeleri ile meıguldOrler. Bu
nan haricinde her hangi bir 
itle uğraıırlarsa mevcut nizam
name Ye talimatnamelere gBre 
haldannda m•amele ifası pek 
tabiidir.,. 

Kar 
LHaber teeyyüt ediyor J 

Samıan m~b'ueu Adil B. 

Borsa kom·serliği 
Vlsi •allhiyetle Samsun 
meb'u•u Adil B. getirllecek 

Elyevm Abdülkadir B. tarafın
dan vekaleten idare edilen kam
biyo borsası komiserliğine Sam• 
sun meb'usu ve eski rüsumat 
müdilrll umumisi Adil B. in ta
yini tekarriir etmiştir. Adil Beye 
borsa işlerinde vlsi salahiyet ve
rilecek, kendisi mcb'usluktan is
tifa edecE>klir. 

Defte.d rlık a . 

- M-:--Müller 
Defterderl ık\ o vergiler üze

rin~ekI tetk kctını b:tirdi 
Müller isminde bir mntehas

sıs vergiler üzerinde tetkikata 
memur edilmiştir. Bir müddet
ten beri lstanbul Defterdarlı
ğında çalışan bu zat tetkikatını 
bitirmiş ve raporJanru hanrla
mışbr. Yakında bu raporların 
tetkikine baılanacakbr. 

~~n'at hayab 
Yeni b;-F;™•z trupu 

Ankara Türk ocağı tiyatro
ı~nda çok muvalfakiyetli teıo
sıller veren Yan Sarman ile M 
grit Valmon'un tiyatro bey= 
ağlebi i~timal yann Istanbul 
gelecektır. . • 

Yan Sarmen aktör olmadan 
e.~e~ daha ziyade piyes muhar-
rındır. Fakat bir ok . 
~uharrirleri gibi kend~ eserr::i~~ 
bızzat oynar. Darillbedayi bu 
•ene Jan S . ··o r . . armanın bır eserini 

e ı,, ıırnı altında oynamııt 
Jan Sarman ve heyeti lst:~ 

bulda ne yazık ki te- ·ı . 
-11 vermı-

yecekler, sadece buradan V 
v • a11u· 
aya gıtmek lizere geçecekle d" r ır. 

Villyette 

Y ~ni nahiyeler 
Kırklareli viliyetinın· k 

k d 
mer ez 

azasın a Dereköy Lnl b 
d B ' u e urgaz-

a fiyUk ka~ıthran, Demirk& 
de Karacad•g Vized S Y-
k I . ' e ergea 

6y erı tam teıekkoıın bi 
haline kalbedilmittir. na ye 

Kıymıkımlır vilAyette 
toplındılır 

Dün akıam viliyet k . ayma-
lramları vab muavini F adı Be . 
. . d t 1 yıa rıyaretın e op anarak vill t 

• 1 • ü • d k ye ıı en zerın e onuımlMlard 
-y ar. 

Japon prensi 
Bir müddet evel menılekethnlzt af-

yaret eden Japon İmparatoru Hz. nfrı 
!biraderleri Prens T~amatsu Hz. le 

'

beraber Sofyaya gltmı§ olan Ja 
se~frı .. l\f. Otılda dün şehrimize J:ı~ 
mü§tur. 

Sefir cenapları bir muharrirtm· 
memleketimizi ziyaretlerinden ızek 

••t-L ÇO memnun ve mu enassls bulunan Prens 
ve Prenses Haz.eratının evelki ak~nı 
Sofyadan Btikre§e hareket ettiklerbıf 
lli1f emifttr. 

ll11timalı l(uvvetli 

Gene o mesele ! 

Romen çalgıcılan balA 
niçin memleketimizde? 

Türkiyede mevcut bütün 
Romanyalı çalgıcıların mem
!e~etimi~den çıkarılmaları 
ıçın emır verildiği halde he
n üz bu emrin tatbik edilme
diğini yazmıı:ıtık. Dünkü 
tahkikimize göre aHikadar 
makamlar mahut cazbant ta· 
kımındaki Romenlere ait mu· 
ameleyi ikmal etmek üzere
dir. Evrakları yapdınca bu 
çalgıcılar memleket haricine 
çıkanlacaklardır. 

Yine Istanbuldaki aUıka
dar makaınlann söyledikle
rine göre verilen emirde bu 
adamların ilk vasıta ile sevk· 
lcrine dair bir kayit yoktur. 

1stihbarımıza göre PaJis i
ki gUndenberi memleket dahi 
Unde başka Romen çalgıcı o
lup olmadığını tahkike ~ 
lamış Te dünkü işardimiz.i 
de bu arada nazarı dikkate 
almıştır. 

Elmalı şirketi 
Şirketler koaıiaeri ıi
kayeti ehemmiyetle 

tetkik ediyor 

Btından bir müddet evel al
dığımız ve sütunlarımızda yer 
verdiğimiz bir tikiyet mektubu· 
nun Anadolu tarafı ıu tirketi 
tarafından n•zarı dikkate alın· 
madığını görlloce dlln, bu haklı 
ıiklyet bahsin• t~krar avdet et· 
miş ve bu nıllesseıeyi vazifeye 
davet etmiştik. 

Dlinkü neıriyatımızm kısa bir 
zaman içinde alikadar mahfiller
de akisler uyandırdığını gördOk 
ve memnun olduk. 
Matbaamıza tirketler komiseri 

Mustafa Arif Bey telefon ettL 
Şirketin kabahati ve haksızlığı 
ne olduğunu soruyor ve milfteki 
Mehmet Emin Beyin bir mek· 
tupla veya bizzat kendisine mll· 
racaat etmesini rica ediyordu. 

Komiser Beyin bu alakasına 
teıe'kkür ederiz. Orta yerde tir
ketin haksız olarak bu zattan 
istediği paranın miktarı çok de
ğildir. 

Fakat biz, yabancı ıirketleria 
Türk vatandaşına ehemmiyet 
vermiyen, mektuplarına ceYap 
g&ndermiyen zibniyetile mücade
le ediyoruz. Medent bir insan 
gibi ıirkete milracaat eden bir 
Türk muallimine cevaba tenezznl 
etmiyen zihniyeti ile her zaman 
mücadele edeceğiz. 

Mehmet Emin Bey, komiserli• 
ğe müracaat edince meaele hal• 
ledilmit Ye bu suretle su tirke
tine iyi bir den verilmit olacak
tır. 

Meı'ut bır akit 
Akıam ıazetesi çingokrafı ıu· 

besi mlldürü Kenan beyın hem• 
tiresi Fatma Melihat hanımla 
çingokraf Mehmet Osman beyin 
akitleri Bayezit dairei beledıye
sinde dOn yapdmıfbr. Saadet 

Filim yangını 

F.ilimcllerdcn ~olda Emil lctilyanos 
saıtda Yorgı 

Son safha 
Mevkuflardan ı ki si dün 

baereıt bırakıldı 

Agopyan hanındaki yangın tah· 
ldkatına ait evrak, dün müddei umu-

Ticaret aleminde : -
Kapatılacak mağazalar 

Iktısat vekfileti kat'i 
kararını bildirdi 

(Mustafa Şnmlı) (Ertuğrul) gibi 
kafi ta fi) e ilan ettilderi halde tica
retten çcldlmiycn bazı müesseseler 
hakkında takibat yapıldığım yazmı~ 

tık. Aldığımız maJUmnta göre hu ti· 
carethaneler vaziyetlerini d üzelttikle
rine dair lktısnt Vekaletine müracaat 
etmişler faknt vcl\<ilet bunu kabul et· 
memiştir. 

Ve iı 1 ct ke.> fiycti dün ayrıca ticn· 
cnTet miidürümUze bildinniı1 ve sui· 
rnisnl olmama.k üzere bunların biran 
cvel ticaretten men'ini istemiştir. 

Bundan sonra bu gibi müessesele
rin ayni un\·an 'e teşekkül altında ça.. 
Jıştırılmıyacaklnrı da tebliğ edilmiş. 

tir. 

Tekra r t1rttna 
Bugün kar ihtimalinden 

bahsediliyor 

AKDENIZDt.; OE ŞiDDETLİ 
F IRTINALAR OLDU 

milikçe tahkikatm derinleştirilmesi 
için beşinci müstantikliğe verilmiştir. 

. G 
1 

ta lh hıı k· Karad\!nizdc birkar: günden beri 
Milsta tiklik a a su :ı ım- • n ' . ' de' a m eden lca rnyel f ırtm~sı ct·f'lld 

Jiğince muv~ten t~vkıf olunan gün hafiflemis, rüzg~r kesilmişti. 
maznunlan ıstıcnp etmış, bunlardan Dün rü:z,,.Ar ''e fırtına tf'krar başla. 
Yorgi Istelyanos Ef. ile Yani Ef. yi mıştır. Fırtınadan sonra hemen bil· 
serbest bırakmış, Emil lstelyanos E- tün memlekette soğuldar Ye kar baş. 
fendinin mevkufiyetinin devamına lü· Jumıştır. liar en zi,>aue Dolu le Kas
zum görmii§tür. tumonu mıntakasındadır. Bolu - A· 

Müteııa.ıslar tarafından yangının dnpa:zar postası Düzce ile Hendek ara· 
sebebi hakkında hazırlanan rapor, he sında Kar içinde kaybolmuştur. İne

.. ik ı dilmemictir. İkmal edilin bolu yolunda bir metre kar vardır. 
n uz ma e '>' d K · ı I bol . . .. . . Kar an astamonu ı e ne u ve 
ce İstintak daıresıne gondenlecektır. A k 1 k .1 . h" ' n arnnm muvasa ası esı mıt, ır· 

lstelyanos kardeşler, yangının se- çok yerler kapanmıştır. 
bebini ~yle anlatmaktadırlar: Fırtınanın şiddetinden Karadenf. 

- Filim, ittlale çok müsait bir zin sahil şehirlerinde hemen hUtün tel 
maddedir. Güneıten ve sicaktan bile graf hatları bozulmuştur. 
parbyabilir. Ya makaranın fazla de- Karadenizde bulunan vapurlardan 
vir yapmasından doğan hararetten par Nazım, Vefa, Sebat vapurları Zon· 

1 t yahut elektrik }:'imhasının guldağa. Millet, Bülent ''apurlan 
amış ır, s· b R" E W ı• s 

kı ğından atecı. almıı::tır. ıno a ıze vapuru reg ıye, aın· 
sıca ı -:s :ı G" ·ıı· tm• ... 

fili 
•--· 1 d"I ed el sun Yapuru ıresuna ı ıca e ışur. Her m, Rl:lım e ı m en ev 

bf defa d'~r bir makara aktarma Bukarest vapurundan haber !VOk• 
r .. .., ya tur. Datmıf olmumdan korkulu10r. 

edilmek suretile Proft yapılır. Nok· Prenses Marya vapurunun batıılı ... 
san ve bozuk yerleri vanıa. ikmal • yjası sıkmışsa da bu vapurun Gösten
dilir. Hiç birimizin elinde sigara yok· ceden hareketini tehir ettiği anlqıhnıf 
tu. Yalnız tavana asılı kordonlu bir tır. 
elektrik lı\mbası vardı. Dün akpm Yetilköy hava nat 

Filimlerl l)'ice tetkik için 1Amba11 merkezinden aldıfımız malGmata &6-
fll yakm indirml§tik. Provaya de- re bugün hava kapalı olacaktır. KU' 

me . . ··n yağması ihtimali nrdır. Yalmz kar 
vam ederken ani bir ıştial oldu. So • hafif olacak fırtına teklinde Nau:r& 
dürmek için çalı§tık. Muvaffak ola- caktır. Karadenizdeki fırtınanın flh
madık. Koridora fırladık. Kesif du· rimize gelmesi ihtimali yoktur. 
maıılı bir infilı\k daha oldu. Kendi· Dün hararet azami 4 asgari ....ta 
mlzl sokağa attık. derec:ede idi. 

Bir taraftan adliye tahkikat yapar- AKDENlZDE FIRTINA 
ken diğer taraftan da belediye tetld- İzmir, (A.A.) - FırtınJI. Akdeallde 
kat yapıyor. Belediye talimatnamesJ. ~e mühim zararlar yapllllfUr. Menill 
ne yeni maddeder UAvesi, filim depo- hmanınd~ . bulunan Hldniye "Vapurla 

1 rinl tehir har nndan hırı haladıatı koparmıı n cle
lannm ve tecrübe yere . n mir tanyarak baoka bir vapur bulua. 
ricinde Te ayn ayn teslsı tasavvur • mryan limanın içinde dolqmı§br. U 
dilmektedir. Simdi lstanbulda 12 fi· man şirketine ait iki mavuna brqa 
Um deposu vardır. düşmüş, bir §3t batmıftır. AYT&hk 

Yaralılann nziyeti gittikçe iyileş- boğazı haricindeki rehber feneri Jla-. 
mektedir. Ağır yaralılardan Adapaza rap olmuştur. Küllük limanında da. 
n maden firketi daktilosu Ayşe Mecit 29 tonluk bir gemi karaya dtifmtif, dl
H. da tehlikeyi atlatmı§tır. ğer bir ycnkenli de batmıştır. F~ 

nın Çamaltı tuzlasında tuz yü)dl bir 

Po lıte : 

Can onun değil mi? 
şat knraya oturmuştur. Dikilide ft• 

pur iskelesinin ahşap kısmı ile gtiınrtik 
nhtımı ve liman dairesinin denize u

da bl kaclın • tih zır kısmı harap olmuştur. Nlf111C& 
85 yapa r m ar zayiat yoktur. 

ederken kem ··-:ni kurta• ----------
ranlara çıkıpyor Konte!\ Ostrorog 

Evelld akşam EyUpte şayanı dik

kat bir intihara tqebbüs vak'ası ol· 
mu~ 85 y&§lnda bir kadın kendisini 

kuyuya atmıştır. 
EyUpte Ni~ncıda r1 numaralı ev

de Hatice H. akpm üzeri evde kimse 
bulunmadıfı bir ınrada kendisini bah
çedeki kuyuya atmı~ komşu evlerin· 
den birinin penceresinde bulunan bir 
kadın hAdiseyi görerek bağırmıya baş. 

ıamlf, etraftan yetifenler boğulmak 

üzere bulunan ihtiyan kuyudan çıkar 

mıılar Hatice H. kendisini niçin ku
yuya attıfı m soran muharririmize 
kızararak: 

- Canım ölmek istedL Keyfim. 

kanpm•mnız ya.. DeJDiaür. 

Bir Türk dostu 61d& 
Uzun zamandanberi şehrimiz• 

de bulunmakta olan Konleı 0.
trorogun vefat ettiğini teesdrle 
haber aldık . 

Hayırbablığı Ye fukaraya yar
dımile tanınmış olan Kontes 0.
tororogun Kandillideki yalw kırk 
senedenberi 9ehrimizde buluan 
diplo~atlann ve ecnebi muhar
rirlerin sık sık ziyaret ettikleri 
bir mahal halini amııtL PiJW 
Loti ve Klot Farer kontesin 11• 
mimi dostlarından bulunuyordu. 

Vefatı kendisini tanıyanlar a
rasında bOyGk bir teeuOr uyaa
dumlfbr. 
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Kelimelerin umacısı! 
"Damping.,, dilimize yeni gi-

ren bir kelimedir. Ve ma· 
naaı ancak bir cümle ile anlatı
labiliyor. Daha ziyade ikbsat 
bahislerinde geçmesi lizımgelen 
bu laf, son günlerde edebiyatm 
da pelesengi oldu. Edebi fıkra
lara giriyor, san'at makalelerin· 
de yer ahyor, hatta hikayelerde 
bile baş köşeye kuruluyor. 

Sözün kısası " Damping ,, 
günün mese:esidir. Kelimelerin 
umacısı dediğim bu iki heceli la
kırdının manası şu imiş: 

Cihan pazarlarına buhran, 
bozgun yapacak kadar çok ve 
ucuz mal dökmek. 

Dilnya, iktısadi, rekabet teme· 
line dayanır. Malın nefisliği, 
itin temizliği hep bu ticaret ya
rııından doğmuş hayırlı şeyler

dir. Pjyasalardaki ölçü birliği 
bunlardan doğar, diye düşii
nllnek "Damping,, ten mçın 

bqkulandığımızı anlatmak kabil 
olmaz. Evet, çfinkü zihinleri
mizde rekabetin akla, ilme isti
nat eden bir manası, bir takım 
prtlan var. 

Fakat, bugün dünyayı altnst 
eden "Damping,. böyle bir hesap 
iti değildir. Ruslar çala kamçı 
iflettikleri zavaUı insanların alın 
terinde kendi rejimine uymıyan 
ülkeleri boğmak kastı ile bu işe 
ıiritmişlermiş. 

Haklarında çok şey yazılmış 
iki ihtilil vardır. Biri Fransız 
lteki Rus ihtilali. ikisi de pek 
kanlı, alev duman ve cinayet 
~rçevesinden seyredilir. 

Yazılanlara bakılırsa aradaki 
zaman farkına rağmen Rus ihti· 
)jJi Fransamnkini gölgede bıra
kacak kadar amansızdır. Dam
ping de bu insafsızlığın mahsu· 
llldür. Ruslar genit toprakları 
Ostünde Mısır firavunları gibi 
demir kırbaçlarla halkı çalışhrı· 
yorlarmış. Verdikleri ücret te 
ıatırap imiş. Bu şartlar altında 

qyaya konacak fiat mı kalır, 
rekabetten eser mi görilnür? 

Peki bunu niçin yapıyorlar, 
mı diyeceksiniz. Cevabı hazır: 
Cihanda sefaleti artırmak, ço· 
ğalan ıstırap tazyikini başka 
memleketlerde bomba gibi kul
lanmak. Komünistliğin zaferi 
için açhk lizımmış. Gayeye var
mak için hiçbir şeyden çekin
miyen, en kirli silihların kabza
lanna yapışmaktan utanmıy~n 
İll'sanlar vardır. Fakat bu sis
temi bir devletin kabul etmesi 
alda sığar şeylerden değildir. 

Bqkalanm kazanmak uğrun
da kendi halkına işkence etmek. 
Bu ne biçim idealistlik, naaıl 
idaredir? Eğer bütün bu ıöyle
nenler sahi ise Rusya içten ve 
c:bttan k6püren gayz dalgaları 
arasında demektir. Bir devlet 
makinesi bu kadar tehlikeli bir 
h•a içinde uzun müddet itli
.<emez. 

Uu hafta 

ETUVAL 
Sinemasında Buyuk artist l\larscl Şan· 
tal tarafındın temsil edilen Aleksandr 

Duma·nın ~ahestri 

Kıraliçenin 
Gerdanlığı 

Fransızcı sözlü ve şarkılı fılminl her 
kes görmek i•tiyecelctir 

Rugün blrfnci matine saat 13 te 

' d 

1 S P O R 

Bugünkü lik 
maçları 

4 ... ';:~~ .ı' • ·.. • ... ~ . : • ,,. 
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Bahrisefit hekemonyası YAZAN: ()mer Rıza 

Vefa ile l:eyKoz srasındaki Londra bahri konferansında uzlaşa-
msç şayanı dikkattir mıyan Fransa ve İtalyanın nihayet 

Leyla, hükumetin muessir ın 

1 anlaşabilmeleri imkanının mevcut olup 
Bugün Taksim stadyumunda olmadığı yakında anlaşdacaktır. Fo- _ ı;u kız hıristiyan bir validenin his olduihınu görüyoruz. 

futbol lik maçlanna devam edi- rayın Offisin Japonyanın Londra sefiri kızıdır. Babası da meçhul. Onun da hı Birinci mesele, Osmanıll 

halesile kurtulmuştu ! 

lecektir. Günün en mühim maçı Mösyö .l\l~ç.üderaya olan teb!igatına na ristiyan olduğunu anladım. Onun için mesele l\f uaviyenin hareketi 
ilk oynanacak olan Vefa-Beykoz 7.:ı.ran ıhttlaf sırf tahtelbahırler mese- burada alıkoydum. reketin meşruiyet veya ad 
karşıla,masıdır. Beykoz timdiye lesine inhisa~ et~ektedir. . . ·:ali Leylaya 'Jaktı: yeti, üçüncü mesele de·\'let 

Harp gemılerı Ye tayyare sefınelerı _ Dinin nedir? Birinci nokta üzrinde 
kadar yapbğı ilç maçta Istanbul hakkında Fransa ve İtalyanın anlaş- _ Müslümanım efendim. Validem tefktiler. İkisi de Osmanıll 
sporu, Süleymaniyeyi yenmiş Sü- mış olduğu tahmin edilmektedir. Fran de öyle idi. Babam da? duğuna ve şehit edildiğine 
leymaniye ile berabere kalmıı sa ~ndrada 12 ~a~e 10000 t~nl~k kru- _ o halde başrahip efendi bühtan Osmannı mazlum ,.e şebi& 
bu suretle (8) puvana sahip ol- vazor ta~e~ etmışh. inşa edıl~ış olan ediyorsunuz... kabul edildikten sonra onull 

veya hah ınşada bulunan yedı kruva- Bu harekette sizin bir serikiniz ,·ar istiyecekti? mu•tur. Buna mukabil Vefanın · "f d k · B k b"l :. .-Jı 
., zörle ıktı a e ece mış. una mu a ı d r" Amr bu meseleyi ileri "u 

(3) puvanı var. Çünkü Vefa şim- Jtalya mevcut altı kruvazörü ve nazari mı~ Yoktur. Bunu kendi reyimle yap hakkın Muaviyeye ait oldU 
diye kadar Galatasaray, Fener, surette müsavat hakkı ile kalmağa n· tı di. .-,_ 
Beşiktaş gibi en kuvvetli rakip- za göstermiş. Muavin. sefai~e ~el.ince l- m:_ O halde senin mevkuf en muha- Eş'ari buna muvafakat 

talya Fransanın eski gemılen ile k~- kemene lüzum görüyorum. Ve kilisede Amra göre l\luaviyenin 111 
lerle karşılaşmış ve her fiçüne zanmış olduğu tefenuku kabul edı· ayni şekilde mahpusl;ır bulunup bulun dan ibaret değildi. l\luaviYe 
de mağlup olarak bu suretle ilç yormu·ş.· . madığını anlamak için kilisenin ta har- debbir, bi adamdı. Sonra kell d 
puvanla kalmıftı. Şimdi Vefa ilk İhtılafı mu~ıp ol~n nokta tahtelba- risini emrediyorum. ti Peygamberin kaim bi~de 

1 olarak karşısında Beykoı gibi hlrler meselestdir. Fransa Londra ~o~ lki zabit başpapası alıp götürmÜ§- kü onun hemşiresi Um mı _JI, 
feransında 98,000 ton talep etmıştı. 1 d"v b"tl kT . tah .. e reti Peygamberin zevcesi ıd11 şimdiye kadar karşılattığı rakip- Şimdi 75 000 tona muvafakat edeceği er, ıger za ı er . ı ısen~n arrısın b l l d ·I ğı . dı BU 

lere nazaran zaif olan bir takım ' ·· ·· · · başlamışlar n vah Leylayı yanına a· er e ar rn aş 1 nr · 
zannolunuyor. Buyuk Bntanya İngıl· k h"k" t k v d v .... devlet rivasetini l\lua,·iveye . · • lara u ume ·onagına ogru yuru· .; .; buluyor. Buna mukabil Beykozda tere, Amerika ve Japnoya ıçın 52700 .. bir beis yoktu . 

b. tt• · "d" F muştü. · ti. b" t k l k k ton rakamını tes ıt e ırmış ı L ran- . . . . E 'arf bu fikirde değildı. 
çe n ır a ım a artı artıya saya 65 000 ton ve ltalyaya 45000 ton Leyla, kılıse zındanından kurtuldu· . . ş h _,,,., 
k 1 k B • "b 1 ·· b k ' · · d F k t ısı olan adamın asep, n~ a aca • u ıtı ar a musa a a teklif etmektedir. Halbuki İtalya 52 ğu ıçın son derece memnun u. a a . . h . 

1 
urf 

b d"kk · · d" d M · hük. • t" · r zıyetlerı aız o ması zar •* ayli şayanı ı attir. bin yedi yüz ton talep ediyor. şım ı e uavıye ume ının e ıne S b d ·I ı· t . den .,... 
dü üşt" v 1' · r d k 1 1 ki onra u e' e ı esıs e Bu maçtan sonra Galatasaray Müzakerat hakkında tereşşüh eden şm u. a ının e ın en ° ay 1 a d k 

1 
b _,, ........ _ 

bu haberler Fransız matbuatını asla kurtulursa mesele yoktu. Fakat vali l~r ~~uy~hr ·en onk arı d 1~rd 
Süleymaniye ile Beşiktaş ta Ana- . · d · d d · t hk.k d k vıyevı ıntı ap etme og 

kuşkulandırmamaktadır. Famsızla- ışı enn en en ne a ı e ecel vke Fa~I ve fazilet kimde ise ot• 
dolu ile karıılaıacaktır. Bu iki nn iddiasınca mevzuu bahis eski vapur onunla uzun uzadıya meşgul o aca r d 

. . d -· . •. bulmak lazım ı. 
maçın sarı kırmızı ve beyaz si- lar, büyük kruvazörlerdir. Muavin o~~rsa ışte 0 zaman ış egışır ve muş· Bu meseleler uzun uzad,,_ 

vapur noktai nazarından Jltalya kü- kuller artardı. 
1 

ih t ·hrıaf 
yahlılara üçer galibiyet puvanı çük kruvazörlerde ve Fransa muhrip· Vali, hükumet konağına girdikten ~a do ulnmtuş,. n1 .v~~e 1• eı şu 
k d k b k b • . . . . ve ev e reıs ıgının yın 

azan ırma tan Bf a ir neti- lerde mütefen•ik bulunuyor. sonra PLeylayı bız~t ıstic~ap ettı: , lesi takarrür etmişti. 
ce vermiyeceği fÜpbesizdir. Fransız matbuatının en büyük endi- - Kmm, ban~ kım oldu~u~u. an~at · Eş"aıi bu esası müdafaa 
---------------ışesi İtalyanın Bahrisefitteki hegemon- - Ben Emevılerden '\ ezıdın kızı· bu güzel sözleri söylemişti: 

yası olduğu halde bu endişeyi belli et yım. . . . _ Amr! rni1let döğiiştüktd 
memek için Almanyanın silahlanması - Demek kı Emır Muavıye hazretle döktükten sonra mukaddera 
na mukabil tedabir ahnması icap ede- rinin hanedanına. mensupsun. verdi. Milleti tekr:\r harp ,·e d 
ceği nazariyesini ileri sürüyorlar. Eğer - Evet ef endım. de etmiyelim. 
Fransa Vaşington itilafı mucibince - Bur~lar~a ne işin .. ~ardı?.. . _ Hay hay. 
hakkı olan 70000 ton büyük kruvazörü - Vahdemın ashnı ogrenmektı. _ Biz bu adamlarm iklsiPi 
inşa ettirmezse Almanyanm tehdidine - Yal~den ki".'di? .. .. .. .. ve Muaviyeyi) de hal'edclint ~ 
maruz kaldığı zaman bahren hiçbir ha- - Valıdem esır duşmuş ,.e muslu· ra) 

3 
bıral~ahm. 'Qnımet ıdıni 

Yazan : S3lih Murat 

limonata sifondan nısıl 9ıkar? 
Limonata sathı hava tazyiki 

altındadır. Sifonu emdiğin;z za

man içindeki havayı çekersiniz 

ve orada hail hasıl olur. Bina-

ttkette bulunamazmı~ man olmuştu. onu intihap etsin. 
Fransız matbuatının bu asabiyeti - Onun aslını öğrenmekten maksa- _ Rey budur . 

enaleyh hariçteki bava tazyiki 

limonatayı sifona iter. Meşhur 

Galilenin zamanın.dan evelki A-

riıto felsefesine göre bu fU su· 

retle izah edilirmif. 11Tabiat ha
ladan nefret eder,.. Halbuki taz-

yik farkını 

daha kolay 

lir. 

düşünmekle mesele 

anlqıhr ve halledi· 

Fransız efkan umumiyesinin henüz dm? .. 
uzlaşmağa taraftar olmadığını göste- - Şamda bana bir şey buakmışlar-
riyor. Diğer cihetten Bahrisefit hege- sa ona tevarüs etmek. 
monyasını elde etmek hakkını kendin- - Bunu kimden öğrenecektin. 
de gören İtalya ısrarından vazgeçece- _ Bunu Şam başrnlttb\ Markiie bili 

ğe benzemiyor. Böylece İngiltere ve yordu. Marküs Şamdan Kudüse, ora· 
Amerikanın şimdiye kadar olan tavas dan buraya gelmişti. Ben de onu Ku· 
!!utları henüz netice vermemiş bolunu- düse kadar takip ettim. Sonra kara
yor. Bu müşevveş halin daha ne kadar dan Antakyaya gittim. Tuttular beni 
süreceği bilinemezse de cereyan ede- yakaladılar. Sonra onun öldüğünü 
cek olan Cinevre müzakeratı iki mille söylediler. 
tin uzlaşmağa taraftar olup almadığı. _ Seni serbest bırakıyorum, kızım. 
na kati bir miyar vazifesini göreceği- Burada tam bir emniyet içindesin. 
ne muhakkak nazarile bakılabilir. Himayeye muhtaç isen bana haber \·e· 

M. Gayur rirsin. Şama avdet edeceğin zaman 
--------------------- sana muhafızlar terfik edebilirim. 

- Çok teşekkiir ederim. Beni kur-
tardığınızdan dolayı size minnettarım . 

- Vazifemi yaptım kızım 1 

Yann akıam 

M A J i K SiNEMASINDA 
Aleksandr Korda'nın eseri ve l\larya Korda ile l\]İlton Sil'sln temsili muhteşemleri 

Kanlı Venedik Leyla serbest kaldıktan sonra doğ
rudan doğruya hana koştu. Hizmetçisi 

Sesli, şarkılı ve muzilcalı mükemmel ve muhteşem filim ile ni buldu. Ona hemen emir nrdi: 
Seyircileri fevkallda güldüren _ Yola çıkmağa hazırlan. 

Kohen·veKelll tayyareci Leyi:., hükumet konağına bir daha 
F.msalslz kahkahalı komedisi büyük muvaffakiyet kazanmıştır. girmek ve orada isticvap edilmek iste· 

Cuma \·e Pazar günleri saat 10.45 te tenzilAtlı matineler: İkinci 25 · Birinci miyordu. 
~-----~.·-H·u~w~~.•.~-· .v·e•d•H•n-ki•5i•Ji•k•l•~•a•~•r•2•00-k•u•r•uş•ru•rM. ___ ~J ~laAntak~dan ~m~ çıkmı~ 
#J_._ _________ m:ıı, ~-----------mııımcto._ ve yola dökülmüştü. Ramazan ayma 

Bugün görillecek filim 

CLIVE BROOK ve 
RICHARD ARLEN 
tarafındın temsil edilen muazzam 

•;e müessir 

Namusum i r;in 
fili midir. lliveten: F okı Jurnal 

Ve 

Istanbul itfaiyesinin talimleri 

Bu iÜD ıaat 10,30 da tenzi

lith fiatla matine 

Bütün şehir ahalisi 

MELEK 
Sinemasına gidip dünvanın en meşhur 

ve parlak tenörü 

John Mc. Kormackın 

Kalbimin Sesi 
filiminde tag~nnni ettiği ,,ar

kıları dinliyecektir. 
llAveten: Foks halihazır dünya hava
disleri ve lstanbul itfaiye alayının ta
limleri. Bugün saat 10,45 te tenzilAt· 

lı matine 

bir şey kalmamış gibi idi. Leyla, (A· 
li) nin Kuf eden kalkarak hakemleri 
toplanacağı Davmetül Cc.ndele gelmesi 
ni ümit etmiş, onu orada görmek için 
oraya doğru gitmeğe karar vermişti. 
aDvmetül Cendel yolunu tutmuş, yavaş 
yavaş ve tam içtima . vaktinde 
oraya muvasalat etmişti. Onun 
muvasalatı zamanında içtima ye
ri son derece kalabalıktı. Ali, kendi 
hakemile birlikte dört yüz asker gön
dermiş, Mua,·iye de ayni şekilde hare
ket etmişti. Bundan başka hirçok as
hap buraya gelmiş bulunuyorlardı. 

Bunlar arasında Ebubekirin oğlu Ah· 
dürrahman, Züheyrin oğlu Aptullah, 
Ye daha birçok zevat bulunuyordu. 

I~ =~~~~~=~~~~~~~ı l '-----..---cm._ __ _, lçtima, fevkalfıde merasim içinde a-
j Uoğum ve .~adın hastaııkJarı çılmıştr. Herkes neticeyi sabırsızlıkla 

mütehassısı - H I · bekıı·,_·ordu. Usküder .a e sınemtsı 
Doktor Eş'ari ile Amr her gün i~tima edi-Hüs eyİD Naşit Milyonlar peşinde mUmessili Albertlni yor ve davayı münakaşa ediyorlardı. 

llcrgiln gündüz 3 te gcceı9 da cuma Onların bütün müzakereleri mazbut Türbe, eski Hililiahmer binası 
giinlerl 2 de 4 te gece 9 da gclec, k deği1di. Fakat mazbut olan kısımdan 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 içtimada üç esaslı noktanın me\'Zuuba 
pro&raaı (;ece l!:kspres~ 

• 

Hava f 

iiftıl ı El• füru yrpıı~) 
Her sene 27 kanunusaJl' 

icrası mutat olan hava ş 
ihtifali önürni.izdeki salı 
yapılacaktır. Merkez kU 
nının riyasetinde vilayet. 
polis ve tayyare cemiyeti 
hasları dün bir içtima akt 
merasim proğramını h~ O 
!ardır. ~alı günü saat 1 ' 
Fatih tayyare parkında 
ler, hıt'alar, mcktepiiler 
nacaktır. Saat onbirde ı 
parkı, Beyazıt, Selimıye t 
ve M çkadan atılacak 
merasim başlı) ac:ıklır. 

Bunu müteakip merke' 
mandam merasimi açacak 

1 •. se 
zurunu hava şehit erını . 
mağa davet edecektir. k 
razan tarafından çalınaca 
.. . h k , .. ın f 
uzerıne er es se a k 
alacak, her yerde bayra 
rıya indiri ecektir. Bfitli11

1 
nakliye birer dakika d" 
yerde duracaklardır. Bun 
ra rneras nı yerinc1e ordu 
hav~ zabitlerinden, tayyare 
yetinden birer zat üç hi.t• 
edeceklerdir. Hitabelertı 
kip muzıka matem havası t 

h .. de,.. 
bir manga avaya uç •t 
edecek ve sonra geçı 
başlıyacak, Abideye çele 
nacak ve merasim bitec 

Esirgenıe derneğ1 bl 
Dün gece T urkuvaz 

rmda Türk kadınları 

derneği tarafından bir b 

rilmiş, şebrjrniı"n bir.~~k btl 
ailelerinin i9tirak ettıgı 
sabaha kadar samimi f~ 
bir hava dahilinde geç 



" 
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Tefrika numaril•ı : 39 
Yazan : •Garp cephe11nde ... müellifi 

Brik Mari11 Remaıgue 

'1ava aıoaıuk \e rutubetlı. fünaklaı 

Sadri Etem 

Tereffuu devam edeceği 
kanaati umumidir 

iki gUndenberi borsada ilnifi

ye fiatları yükselmeğe baılamıı· 
tır. 

Geçenlerde 81 liraya kadar 

düşen duyunu muvahhide evvel

ki gün 93, 75 de açılmış ve Pa
risten alınan müsait telgraflann 
tes'rile 98 e kadar çıkmıştır. 

Bu tereff u dünde devam et11.ıit 
ve 98,5 ta açılarak 100,55 lirada 
kapanmıştır. 

Fiat yüksekliğinin yannda de

vam etmesi muhtemeldir. Alaka-

Şimdiye kadar kadın bileziklerı 
yalnız ıils için kullanılır. Son 
zamanlarda Bunlardan da ameli 
istifadeler temini düşünülmüş, ve 
resimde görülen bilezik yapıl
mıştır. Bu bilezik küçük ayna 
parçalarından mllteşekkildir. Ka
dınlar, dudaklarını boyamak, yüz

nasebatımızın eyileştiğine atfet- )erini podralamak hususunda 
mektedirler. bunlardan istifade etmektedirler. ı 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavihanesi 

cumadan maada her gün oğledcn on 
rı sıaı 2 den 4 de kadar erkek. ka· 
dın 'e çocukl:ınn dahili) e haq lı Jıı 
nnı Di\ &D) olunda 1 18 numaralı hu 
susl kıblncainde teda\i eder. Tele o 

1 tanbul 2398 ..... __ 

Y uan ; Müıehip 

zade Celil B. 

Kışe h r gun snat 13 den ıtıbarcn açı~tıı 

Altı ':ışına kadar olan cocu l:ır 

tİ\atro)a kabul olunmaz .. • 
uzun sıralar halinde nı ü hi)or. Yaprak ır~ağın kenarı-,naklar \'eriyor... Birdenbire teneffii· rı itmeye mecbur oluyordu. Her defa· \e mırıldanıyor: ~ 
n hafif mavi bir d sız a!~ış dalla- süm ke iliyor. Şu cam kabın esiri olan sında arkada ının boğuk boğuk inleme - Dikkat edini7~ Uana dokunm· 

. uman ıçınde ) ü .. .. r·· 'dd ti . . . ı ... ·ı· d a3 ı-
yor. Bır gun gelecek :.i, tekrar) .

1
z
1
u- sBuyun g~ze1 ıgıkş1 ı ebenı hısedı)orum. erıBnı ış1ı ı)orhu. . . . n~z ... Hen. bir homl a yuttum. Dikk t-

nerek t~krar rüzgar 
1 

eşı e· u ne zı) a ışı arı, u ne huzmeler... un ann epsını bıze ga) et vazıh dıkkat dıyorum. ) 0J,ıo;a patin ıca -
ın a tında tit . t k" b' 1 N. . , ım ceklerdir. Bir gün g 

1 
nye • • • • • • • • • • • gayet man ı ı ır surette an atıyor. ı ı ha! .. 

e ecek ki gü · • • • · d d' k' · hayat 'erici harareti . - . . neşın hayetın e ıy or ı: Bödekcr oru) or: 
hür hatırasını sakhy!:nç~gımın saf~·.e Lüd\i~ 'e Al~rle b~raber .bi~ harp :-- Her ge~e. a.>ni hnl avdet ediyor.. - Ne )apQorsunuz? lmtıhanl n-
şesini ılıtacnktır. llnrb' ş toprak ko- malüllerı tedaHhanesıne gıdı> oruz. Bogulacak gıbı oluyorum. Oda be~ az, nızı ''erdiniz mi? .. 
cağım \C her sey ma .d1 k~nut~u~ ola- Daha içeri girer girmez karı;ulaştığımız lüzucetli )ilanlar \e kanla dolu.)or. Llıd,ig cc,np ,erhor: 
edecektir. 21 e 1 halınc ri.:cu manzaraya ancak bizim gibı asabı sert Alber oru3or: ~ - Yakında... · 

U
'un ke d .. leşmiş olanlar tahammül edebilirler. - llakikat olmadığını bildiğ'ln hal· Jlödel,N icini çc' i\or· 
., nnrın a Yurü . .. . ., . 

kaç balık "İZi d'kl . yorum. Bir- Mu·azenesini kaybetmiş olanlar aıa de hu hal ıle mucadele edemı)or mu- - Artık be . . . 1.. 1 ' "' en ı erı yerden k . '> • nım ırın ıc..yc ıo;e.) lcr 1• 
süratıe ka\ ,

3 
orlar. lr ğ çı arak sın da arkada !arımız da \'ar. lçlenn· un· l\ıın kalmadı. Benim gibi adamı 0 

) erde bir ;) ağımı kn;a. ın darla~ tığı den Ilödeker, f<'löri mücadelelerinde Döclekcr lın~ını sallı: or: . . cuklnrın ynnında ima! rnnzl~ . k·: ıı 
.. 'b' d bT •.}a atarak köp saatlerce bir arkada 1 ile bir yığıntı - Uyanık kalsam inle faıde~ı )o!,.. Ö d . .. • 

1 
ı ... 

rukglı . ı u~.addı 1.) orum. Öylece dura- altında gömülü kalmı!';tır Arkadaşının Gece olur olmaz gözükü3 orlar. - te e hır ko ede al.in duran bı i 
ıa lir mu et tara ut d' · ' O d' a) a"a kalkaral 'a\:a a Alb ı 

"h t ı· . .. • e ıyonım. kal~asından karnına kadar uzanan bü ıpereıek de\am e IJOr: "' ' • "'' • c "re)• a 
ı a)e c ımı uratle sokarak sıvor 'e en c ine bir tol at · d' 

üc kucük tatlı su balı·ı sudan )ilk bir )ara ı rnrdı. Bödekerin ha ı - Jo:\·de oldugum sırada daynnamı- · . . m ırn r. 
· 

1 0 
g Yakah)or 'e bir direkle mecruhen karnına bastırıJ .>arak penC'eredcn atladım bir baca· . Albeı hır keıe hopl.ıdıl,tan on • n· 

'ı e ,Aoyuk)lorumd. k' nları tetkik edi- mıştı ,.fe"ruhun ba ı serbestti. BalPın mm kırıldı. O 'akit beni bura'a rretı'r- lı3or. Di·- cri di terini gmrdatn : 
_.orum. r a arın a ı ü d"k · ı• " 

6 
.,. "' .. • 

\C nar· . ti . t't çk 1 en, emer yor ,e her bağnşmda Bödekerin )ÜZÜ diler ... Böyle olması daha iyi .. Kimbi· - h.. \ ... K. \ ... ora)n. 
ın \Ucu erı, ı re galsa 1 d ı· 1 d il 

7
.n r 'f 

1 
t ma an yal"adan fırh)an kanla bulanıyor u. ır ne er )apar ım.. Di)or. K. v . .'( <' he\c "İtmek , ya 

ı zarı ıer arnfa 3 ü ü 1 kl I' ı · ı· b' · "' zi ... an k ' 
1 

. d b" Jor ar. Yn\'11 )a\•• barsa ar dısarı fırlamııo;.. opru <>f ı ı ır nd ım kollmını a,·~ ... . , o.l ırin ı>a 0 d~mektir 
., ın a ıs en su a ılhlı "b· - . . · ld - ::t ' ,. • gı ı rev- tı. Bödtkeı boıulmamak ıçın baısakla germı~ o ugu halde aramıza giı İ) or (Bitmedi) 
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Yer yüzünde ilk buse 
- f ngil z • den -

Akşam güne~inın altın renlderl al· bütün mahhlklar derin ve rahat uykula 
tmda yıkanan mdinin sükôtunu yalnız n na daldılar • 
taştan taşa atlıyaral• mırıldanan ve fı O uyanıktı ve yül sek boylu çimen· 
aıldayan derenin sesleri ihla l ediyordu. !erden yapılmış yatağı üzerinde salla· 
Bleeklerin cırlnmaları vadinin iki ya- nıyor, le · :kıp dolaşıyor ve kalbini meç
macından akisler yapıyordu. Uzaklar- hul bir hasret ateşi yakıp kavuruyor
dan gelen bir rUzgb ağaç tepelerini du. 
okpyarak ıetmlş ve onlar da sanki bu Kalbinde ağn vardı. Bir aralık uy. 
lpUşten muhteris bir titreme alm~ gi :.uya vardı, fakat bir müddet sonra i;i 
bf Ud tarafa sallanmışlatdı. Tabiat ni ker.ıi en hisler onu tekrar uyandır
:melodl&I bu ttdi)'e hft.kimdi. mıştı. Bir rüya görmüştün ba rüyada 

YeşfUikler arasındaki hayvanla r ta bir el gelmiş, onun kaburga kemiğin-
• otlan koparıyor, ve bu yumuşnk ar?. den bir parça koparmı~ burayı tekrar 
Uaerfnde yuvarlanıp oynnşıyo~l.nr?ı. C'tle kaplamı~, kaburga kemffinl yanı 
Vadinin en mllhlm rengi bu mnvıh!ı. ılc h:ışn\a bırakmıştı. 
7qllllkten doğmuş bir berrnklıktı. Bu Ad hl d b" d R"" · 
berraklığın içlnde yalnız bir nuı(ılük cm.. r en ıre uynn '· uya · ~-

d ki b dakik d k d .. r·ı disi üzcrınde o kadar canlı bir tesır 
nr ı u n a n ının muş ı ki h ba dald k 
eli onun omıtruna dokunmamıştı. A;;ac ~npmı : ·ı.ı:.· ~men d yanı şın a· 
Jann ara!ından, yumuşak otların üze~ ur~~ ~~-61n a~ r. • 
rinde tıessiz ilerli)•en bir adnm yanına Gordüğu şeye bırdenbıre inanamadı. 

ki tı fi k tl · d 'k • b" Saşkın, ş:.ış!un gözlerini ··ama,tırdr. ya aş • are e enn e çc,·ı ır a- " k b 
h k il . d B • d ı· 1 1 Tekrar tekrar, hayret edere , aktı. en sez ıyor u. u a e ı ıayvan ar-
la fazla ünsiyetlnden kaptığı an)nc1Jı. Soluk çehreli ay göl·yi.iztnde yUkse 

. yordu. Burnunu Jumıya kaldırmr;,9 ha ' i~·or, :;ümUşten ış~.klan bir .~el ~ibi va
.ada.garip bfr ş:ıyin kokusunu duymuş d.lcre akıyor, ve butUn bu guz~lhk ona, 
gibi ilerliyordu. nu rndid~ korku ,.e ranıbaşında çayırların tizerh'!il"' otu· 
düşmanlk meçlıul bir histi. Çünkü bu ran mahlllkla tamamlanmış gibi geli· 
rada ne avcdar vnrdr, ne de avlanan- yordu. 
lar mrdı • Bu, kendisine hem f>enziyen. hem de 

• • • ben?.cmiyen bir mahhiktu. Kendisinin 

Bununla beraber Adem etrafına . esmer ve sert cildine mukabil onun be 
gözlerinde korl.unç bir par ltı ile, ha 1 yaz ve na rin bir teni \'ardı. 
kmdı. M çhul btr l:or' u ,.e he) ccnn Onun saç :m Ademinki gibi kaha ve 
gö ..,ünfi hnreltcte gctlı'; .• ordu. Gari! 'nrma' nrı~ık değ'lldl. Daha uzundu ve 
bir nı.h~ ~rzh!• dima;ını ç~ldçle clövc 'pc't ~:bi yumuşaktı. 
&lb di. Çehresinin çizgileri ne kadar narin 

: şkı:-!r1tfn etrarına, s~:mıya, a"'nç di. Hele ağzı, tıpkı yeni açılacak bir 
lam bakındı. Uc)·ccamna bir ~tıcp n- ··ı , 'b' ı'dL' 

~u .:oncası gı ı 

n) or .ı Uu se\·imlilik timsaline bakan Ade· 
Ji'nkat ~eyhudc. Karnı acı'·rr.·~tı. Yt> min lmlbi isim veremiyeceği bir takım 

nır laki ae:açt~n b~r 111~. 'e l.or.ı.rdı 1 :htirnslnrla çarpmağa bajladı. Bu es· 
ve bembeyaz dışlcrıle ısırdı. Fa!mt buıı ki 'kl' ·· k k1 ı 
d ı:ıdn uzun · rpı ı goz ·apn an açı · 

an bir tnt almadı, a;';zır:cla kurumu -·ı . · 
bir hal \'ardı. &ntq , .e uyku mahmurlugı e bıraz sıs· 

Ynn ısırılmış mcy\"C) i ye"c fırlnf 
tı; ve snbırsııca bir h:uo· etle ikrlc 

m : e başladı. l\'.üçllk bfr ,..m··n 1 cnnrı • 
da duı·du. Bu p:ıı lak SU) a n'. c ! .. n lın 
7aline baktı. 

Bu büyUk cüsseli J.uvvctll adrlcl" 
~ııı1:ık, saçları biıihirir.c I nı·ı.::tr' , 
~ehresi günc~le rfü:gir~ "' n y:- rr:tş n 
dam ıstırnpl:ı.ıını nnıt:-m .. 1 • 'ı. 1 

Eğ-er hastalık eli. e l · r ş~y l;H ~.> , .. 
kendisinin hasta ol<lu.,unu zan "!~u::?cc 
ti. 

! ... m:~ 1Jir ç:ft pnrlnk göz kendisine 
'ın'.rn ,. tı. llk önce hnyret eUi, p;onra 

cnclisinc gülümsedi. Bunun üzerine 
\el m, ilk n~idesini teganni etti: 

"llıınun kemiği benim l;cmiulmdcn,, 
"lJıım:n eti benim ö:: ctinulcndir.,, 
Ad~m. ona ynklnşh ve iğildi. Esmer 

'>l, hu b.!y~z ' ücuclün üz~rine gerr,1n 
~ ~ .. r. 

O z:!ı nn bu kolun kuvvetini Ye i ( i· 
n'·ını tnl.clir eden nnrin vücut, ona 
~rşı yı.mu~Jr, güldU ve solmldu. 

Ve bu d udaldar ilk defa olaralc ·_ı. 
Hararetin kendisine ıstırap \"erdiği- ibirlcrini öperlerken sUkQn ve huzur 

ne hiikmctti. nunun için hc.::ucn suyu l.>üyiik bir örtU gibi bUtUn vadileri kap 
bcrrnk ve serin olan ırmaı.h\ ntlıynra! 1 tnmış. ör!müştı 
bir köpek gibi yüzmeğe b::ır.ladı. Her • • 
zaman burada bir köpek gibİ yüzer ve 
sudan ~ıktıktnn sonra, ) ine sudan çı- f"' · d · 1 ' 
kan bir köpek gibi silkinir; sulnn üze \.ClZanç Vergısı ta 1 atı 
rinden dökerdi. 

Birdenbire kulağına gelen bir ses U 
zerine dikkatini topladı. Eu ses, uzalt· 
tan böğüren bir ö'·üz sesini andınYÖr· 
du, fakat ahenginde bir garnbet v;rdı. 
Hayvanlar gibi uzun bir sıçrayışla 
merakını avutmnğa, bu sesin nereden 
geldiğini tahkika koştu; uzun bir mc 
saf e kat'etti • 

Kazanç vergisi tadi'atını tcs .. 
bit eden komisyon Ankarada 
içtimalarına devam etmektedir. 
Veri en izahata göre tadilatta 

~'U esaslar teshil edilmiştir. 

Taymia bu ınunaıebetlc 
bir makale yauyor 

Taymis gaze.esi "Gazinin se
yahati" serlev'ıasile yazdı~ı bir 
makalede şu sözleri söyliyor: 

"Gazi seyahatinin ilk Uç mer· 
hales 'nı ikmal etm şti, Orta Ana• 

do:uyu, K2radeniz sa ilini ve 
Trak ayı ziyaret ederek halkın 
her sınıfile görüşmüştü. Kendi· 
lerinin, hükumet sisteminin cezri 
ıs'a 1a muhtaç o:cuğu kanaatile 
avdet ettiklerinde şüphe yoktur. 

Türkiyedeki memııuniyetı11 lik 
iktısadi sebeplere istinat eder. 
Mahsullerin bir l<aç yıl iyi olma· 
ması, Ruslarm, buğday, kömür, 
çimento, kereste üzerinde dum
p ing yapmalau, ilk sene'erinde 
ihtiyattan fazla har.ıreUe ittihı.z 
olunan mali tedbirler, bu neti
ceyi vermiştır. 

idare ıahrısında sılo merkezi
yetin çok ileri götürülmesi, me
murlardan çoklarının aı maaşla 
o malan, işler.o c'fürst g lmeme
ıine yardım etmiıtir 

Gazinin tetkik ıeyal· ati, tim
diden mühim neticeler vermiştir. 
Kendileri iki seneden fazla bir 
zamandanberi dahili siyasetle 
meşgul olmıyo ı du. Halbuki ş mdi 
Gazinin, Umumi reisi bulunduğu 
Halk Fırkıtsmın reisliğini bilfiil 
ifa etnıeleri ve fırl ·anın hükumeti 
sıkı bir surette mürakebe etme
si tekarrör etmiştir. Cümbur re-
isinin dabilt ıiyas::te avde ' ini 
tenkit etmek k

0

olaydır. Fakat 
onun şimdiki feydaları, kusutla
rınc.' an fazla ·'n. 

Romanımsı hakikat , 1 
hakikatimsi roman: 45 ~ 

I(ubbcsinin ortasından sarkan 
zincir:n ucunda pırıl pı ~ 

t~ Bu resim m'şhur Fujita tııra fından Monp:ırn:ııta Dom 1 nn~lnıle Y3f1 

Paris her gün gelen binlerce sey-ı "Do:niniggue,, Monparnııs::,. 
yah, aan'atld'ırlar muhiti ile temas et- bohem artist ve talebenin ye ,J 
mek için daima onlan arnrla~, on· ği bir Rus lokantası idi. J) -
lann b,ulunduldan. kahvelere. gıder~~r. içersi dairen madar bir tez~..a 

. San at~bl~r hıç t~ ze.ngın dcgıl· baretti. Te?.gah önünde bir ":~ 
dırler. Bılakıs. l(endılermin de'\"am d 

1 1 
. d H 

1 
es oP' 

ttikı · kal ı b" 1 h san a ye erı var ı. er ' ~ e · erı we ere oy e ~eyya , ec- .. ğlcr 
nebi ve meraklı kafilesi hücum edin- kışa sıltış:ı oturur ve gulc e 
ce, bu kadar müşteriyi tatmin ve on· yemek yerdi. 
Jardan istifade için dükkan sahiple-, S3de o akşam l\lonm:ırtrıı şıl 
ri derhal knln·elerini sıklaştırıp fi. na Gillc)e gideceğimiz içiıt 
yatlan yükseltirler. San'atkTl:ır dn biscsini giyinmiı;;ti. 
hemen orasını terkedip daha ucuz bir n ~b. . ded~ 

.. - .urası ne ıçım yer 
yer ararlar. Fakat bu muddet esna- . , rt'~ 
sında o yer şöhret bulur, milyonlan - Am::ın, dcdı, pe., a 1 

kazanır. ~ey, hele (Git" ) ömür • Lehinde çok ~öz söylenebile-
cek olan Fırka diktatörlüg-ü, lşte o ak~.am gittiğimiz (Cunpole) - Ilu da kim? t aıt 

kahvesi de lıöyle bir yerdi. - O, diz knpaklarrna d~ · _J 
Türkiye için mümkün ohn yega· p . kal 1 i b" . k'I 'b" d k ıı b" · .. ı d"l l · e ~ • . arıs n·e er ızım ı er gı ı c· 1 sa ·n ı ırı, ı:;oy c ı \ erın J"f 
ne hül.umet şekli ıse, onua te- ğildir. Mesela (Conpole) gardcnba- yirmi senedir Monrnartrndnll 
siri ve halk ta rafmdao hnüsnil ka· rın beı:a misli büyüklüg-ünde ve i"el"İ· ' · · ~ 

':1f :ı: ınmcmıs. 

bul görmesi.Gazinin rehberliğive !'!inde alkoJlu alkollsuz her türlü içki' y .. -· b"ti d'kt ra "V. . . . erncgı ı r ı en san ona milleti ar sında şerdi; ve bulunan hır ycrdır. Buranın üst katı . .,. 
t kl · d ı b" 1 nasta bırnz dolaşalım dedııı· J yüksek bir mevld temin eden araca şe ın e yapı mış ayrı ır o- . • ~ 

k • t 1 ) - ·ı k t k t lmntadır. Alt kab da mükemmel bir - Aman, dedı. Vanlı 1>311'" .J 
uare ve uyanı ı ıgı ı e a a 1 • b ld "k •· 1 · ı· Griçd' 

1 1 c ans yerı. u a ı en soy emış ı. .,. 
arla ra ı ır. , · l • k"t b l ·d· si,,,.. Burasının duvarları ve ortadakı >ır ı 3 ı ~ı cmış, gı ıp onu 

direklerinin Üzerleri kamilen tanın- Ilir kütüphaneye girdik. . .J 

Rama:ıau muuasebctHe 
ce sef erlcri yaph 

rnrş ressamlar tarafından yapılmış re (~ 
ge· -imlerle doludur. ~ 

Garip bir ~y nnzan dikkatimi çek· ı :SP "': A vır v ~.~ 
R amazan münasebeti.e ş"rketi 

hayriye her gece boğaz posta
larına iki s efer ilave etmi, tir. 
B'rinc'si 10,45 pos i:asıdtr. Çen
gclköyüae kadar g idec .. ktir. Di
ğeri 1,15 poılasıdır. Kavak:ara 
kad3r o ir'ec .. ıct·r. 

Kazeretoıarm mah"ômiyeti 
lstanbul ikinci ceıa mahkeme

sinde, bir Italyan sigorta şirl:e· 
tinde zimmetlerine para geçir
mekten maznun K azereto kar
deşlerden Y ozef beş. Antuvan 
bir sene hapse mahkfırıı olmuş
lardır. 

ti: (Conpole) un üst kısmında tıplu 'U rı.. j( ~ .i. J 
bizim mczarhklardald kublı:?li parmak-
lıklar gibi bir parmaklık vardı. Kub 23 k~nunuıni CurrılJ 
besinin arkasından ge.rkan bir zencir 
ucunda da pınl pırıl parlatılmış ba
kır bir bakraç asılı duruyordu. O· 
nun yanında da üç ayaklı ve gene ba.l 
I\ır bir kahveci ocağı duruyordu. 1 

Anlaşılan bu ocakta. alaturka kah 
ve yapılıyordu. ı 

Arkadaşımla beraber (Conpole) 
ye girdik. lçerde Sade hnnım vardı. 1 
Her zaman olduğu gibi defterini çı· , 
j,armış · roki yapmakh meşguldü. 1 
Yanına gittik. Arkadaşım ikimizi ac 
ertesi günü için Versaydald evine da 
vet etti: 1 

- Hem, dedi, Sade hanım refi!ia 

O:ıhilrfe f.JıırfçtC 
1 ay'ılt Kuruı 15(; "' 

3 .. 400 fll' 
• 750 14)0 

2 • ııc/J 
1 .. • 

• 
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Bir yerde yıkanan birltaç hayvana 
rasgeldi ki bir boğa bunlardan ayn 
bir yerde dinleniyor ve <luyduf u o ga

Smai müesseselerle ihracat 
eşyasından alınan vergi ve dahi
li muamele vergisi tamamen kal
dırı lacak tır. 

Mülcerrer s igorta ile hayat si
gorta arı da diğer memleket er· 

de olduğu gibi vergiden istisna 
edi mektedir. 

mm bir resmini yapa. 
Sade Hanım: f(azanmak için 

1 ·ık l ·ı A d i - Maalmemnuniye. 

Namaz 
Oıı•e ılcınJ• 

t2.2S 1'4 66 

rip sesi çıkarıyordu. 

Adem, hayvanların lisanını anlama ı 
in uğraştı. Onlar ise Jı:orkusuz d:ıvra
nı-' urlar, onu tanımaz görünü) orlnrdr 

Tabii bir hayat rtirdii'cleri için gözle 
rlnin içinde bir saadet rengi ı . .I 'ryor ı 
du. 

Do manzara .Acemi bti !Ji!t"fn h:ırc 
kete getirdi ve içindeki scu~bi biline· 1 

mez huzursuzluilu yeniden a.:;ak!andı 
1 

dL ! 
Geri döndü \"C bir a~"'crn ark"sınd~ 

biraz dikilerek, orada yuvalnrmı ynp 
mata uğrn~an bir çift ku~ gördü. Yin"! 
sabırsızlandı ve bu he) ecan içinde ala· 
bildiğine koşmağa başladı. Bu garip 
muamma kendisine iki defa izah olun-ı 
muıtu; fakat o bir ~ey anlıyamarnıştı 

YaJnız yaşamnmak 7.am:ım idi, fa. 
kat ne yazık ki, Ademe çift olacak l;im 1 

se yoktu. I 
Vadiye gecenin karanlı'1'ı çöktü; IS·ı 

aızlık, sessizlik indi. Ademden başkn 

Fakat s"gorta şirketlcrile ban
kalar ve ithal~t işi yapan mües
sese:erde muame:e verk:ıi aynen 
ipka edilmektedir. 

Musakkatat vergııı kanunu 
miinasebetile vukua gelen baıı 
yolsuz'uldar da göz önünde tu
tu!arak mükellef lehir.e tadılAt 
yapılma' taciır. Arazi vergısıne 

gei nce: Tetkik edilen son şekle 
göre vt!rgi miktarı, i~lct.Jmeyen 
arazide azaltılmaktadır. 

lratsız arsa ar ise vergiden 
İs ' is na edilmektedirler. 

Kazaı ç verg"sinin yeni şekline 
göre berannameye tabi olacak 
mfü:s seselcr. şir!.etlerle büyük 
müesseselerdir. 

1 Şar 1 an lr •
1 

Arka~-~ım: 
l.Ansız kaz1Jncı ar.ırm1Jva - Siz boya kutunuzu falan faşı-
HVIJlrnak. hat1 ':tda ta· 1 mak zahmetinde bulunmnyınız, ma· 

J are.siz uçmıv4 Ç'1 '1- fi hl.mya, ben de biraz resim yaparım. 

Padvo; Jdl 
l u akşam lstanbtJ"ıl 

~3a r ~ckiıden ona kad~ 
f n<ıl mak gib.dir 8 Filhakika dostumun (Rur de la Paix) 1 fi de te§hir edilen birkaç tablosu vardı. 

Ticnetinizde, san'atımzda ~ • • • 11 Sinemalar : 
muvaffak o 'mak istiyorsanız İ Ertesi günü Versaya gitmek lizere Alkazar - Kııtil kim f 
gazete ilimna ehemmıyet ve E Sade Hanımın kapısını vurdum. Sade A emdar - C3z kızlan 
riniz : Gazete ilam ilanlan ,. 1 Hanım gidemiyeceğini söyledi. 1 Art: atik - Çingene u:ıro11 

en ko ayı, en ucuzu, en tc 1 -Amma, dedi, akşama buluşalım Aıri - Ş:ın ve şeref yotuııdl 
ıirlisidir. da, si:linle (Lapina Gille) e gideriz. j Be~lkteı H lal - Kaplsn ıii 

Sadenin Versaya gitmek için söz Etuval - Ş:} tnn maskeleri işte ilan tarifemiz: ...ı 
verdiği halde cayışını bir artist kap- Elhemra - Namusun ı.,..n 

Sonuncu ıaytlada Satın Kuruı 12,; risine bırakarak ayrıldım. Ekler - Yunan operet trLIP~,r' 
) ıncı <>5 i F et pr 

• • " • :; Yalnız. Gittim. Dostum onnn gel ransız - Snınıı rc.: ı opcr i .. : : : 1 ~~ f: mediğine kans·\ ? birlikte pek mütees-
1 

Glorya - Puscnııı hııkl.:ı ırlJ 
1 • 200 1 slr oldu. O akşam beni (Empire) de Hale Ucküdar Mılyonl:ır pe;_ 

" .. .. .. ~alan ve dünyanın en tanınmış jaz o·/ Kemal B.- Zulmetler 5fi\ 8r 
R~ımt ıl&nlar. IOnuncu ıayıfaia 10 Kr l 1 (T d Le . ) .. .. Majı·k _ Kanlı \1cncdı"k • . \estrası o an e wıs e gotur-

lıan memurumuz sıze ffl11- 1 mek üzere davet ettilc!r. W.e!ek _ K:ılbimin ~arkıSt 
dalı bir ilAnın şeki ı ve fic- F S d 1 " . Op ra - Baş bel~ları f · · h · t h ah. ben a e l nnım •. soz vcrdı· 
re dı ıçın ızmet e me 00 e a- K'fm i~ln kabul etmedim "' akşam Ü·ı Sfaeyya Kr.dıköy Aşk 
zır ır Sık - ÔIUmc k:ırşı • lllUllllllnWae..~uOJuıaJ::mauwmum:w . 1 reri Sade ile (Dominlgue) de buluştuk. ~-llliiiiiiilililiilillilMilWiilil..,_...,_..__. 



in şerefi tekrkedc mi? Kara Ali çetesi 
mahkemede (Üst wafı 1 İnd a&)~hamızdaj 

~örmcdik. Haydi ihtisasımız da
hilinde değildi de biz onun için 
görme.dik; fakat görenleri de i
şitmedik. Hem eskilere gitmeğe 
ne tuzum var? işte 'en son eser~ 

ferinin üç formaıı elimde duru· 
yor; onları okumakla, müellifler 
hakkında pek sarih bir fikir e
dinmek kabildir. 

Kemal Cenap Bey, eserden 
bir iki fıkra çıkararak mütalea· 
sını yürütüyor; muhterem mü
derris, arkadaşlaıınr gene sıya
net etmiı; ve oUphesiz onun ye

ni cezasını da görmüştür. Ken
di elile yetiştirdiği ve mllderris
Jiğe yükselttiği bir zatın, maddi 
ğırhğı altında Kemal Cenabı 

ezmesini bile bekliyebiliriı. 

Merhum Kemal Paşazade Sait 
Beyin Ahmet Milat Efendiye: 
"Pehlivani pak tıynet,, diye hi· 
tap ettiğım hatularım; bu hıta· 
hı söyleten hadise gibi, Kemal 
Cenap ta bir hadiseye uğrarsa 
hiç şaşmayacağım; çünkü işte o
na veıilen cevap; bu, nokta
da kafi derecede beliğdir. 

Bnna denebilir ki: "Tıp fakül
tesi hariminc girmeğe ve Tıp 
müdcrr isleri arasındaki münaka-
aya iştirak etmeğe hakkın ve 

haddin var mıdır?,, Tıp fakülte· 

ıi, lstanbul darülfünununun bir 
şubesi olması ve bu hadisenin 
benim mUcadeleme hak vermesi 
dolayısile bu meseleye de knıı
m ını zaruri buldum. 

Bn \umı, şimdi size şu meşhur 
ese den, tıp fakültesi külliyatı 
meyanında ve devlet parasile 

çık n bu hari~ulade kitaptan 

bazı fıkralar göstereyimde, bu 
meseleye karışmakta haklı olup 

olmadığımı takdir ediniz. imla 
' kelime hatası gıbi şeyleri kayt 

ve işaret etıniyeceğim; kitaptan 
aynen aldığım fıkr larm bu tür
lü fohiş hatalarım belki affede
biliriz; fakat onları dinlemekle 
ynzmaktnn kendimi alamayışımı 
mazur görürsünüz. 

" Busuretle zevilhayat tarafın
dan maddi hadisatı (phenomes 
objeclifs) yn'ni tezahuratı anla-

mak ve ölçmek fenni usullere 
mütevakkıftır. Bu fen hayati ha
diselerin nasıl olduğunu muaye
ne ve mutalia eder, ne için ol

du~unu değil...,, 
"... iki bin senelik bir tarihi 

olan animisme, sonra vitalisme 
ve ennihaye, hayatın pbisico-cbi-

mique te'sirata tabi olduğunu 
kabul eden bir meslek olarak 
hulasa edilen, Mate'rialisme, Me
conicisme, Unicisme veya Monis

me taraftarlan yekdiğerile mü
cadele etmekte Biologie de elan 
Uç system.,in mümessilleri daima 
yekdi~erilc mücadelede bulun
ma( hıdırlar: Animistes, Vitaliste, 
Unieiste. 

4Cf aknt eskilerle yeniler ara· 
smda farklar vardır. 19 uncu 
osırdanbcri Biologie ve Scievce 

generala şayanı dikkat bir te
rakki göstermiştir. Bu terakki
yat karşısında meslek ve meı-

hepler ıslah olunmağa, köhne batıl 
aksamı terl<elmeye mecbur olmuş
lardır. Zamanımızın Neoanimist
leri olan M. Chanffnrd 1878, M. 
Von Bunge 1889 en son Rinf
leiseh temamile Aristote, Saint -
thomas veya Stahl gibi düşü
mıyorlar.,. 

"M C · t f ··•· • urıe -Ua ından keş-
fedilen bo'zı milhl rin gösterdiği 

nispeten mühim olan, radis - acti-

vite ehemmiyetli bir surette Ener· 
· t h l · · [Ü ıt ıarnfı l inci sı yfıda l .. gıe a assu U, aynı zamanda ra- cak, bunlardan Ahmedin ıs, Halılın 

di-active maddenin zay' olduğu 14 yaşında oldukları mevzu bahistir. 
zannolunuyor. Oldu ... !enler, şunlardır: 

"Radis-activite maddenin şek- ı - Yahu oğlu :Mümin, eşek Us
linde hususi, isole, bir iş değil- tünde tarlasına giderken Kara Alinin 
dir, fakat inhilal edent mahv olan emrile hoca Hüseyin tarafmdan Kara 
maddenin umumi bir hassasıdır toprakta onun adamlartndan iki kişi-

"I h.. · k b H d • nin nezareti altında balta ile öldürül· nsan ucresı ar on, y ro- d 
gen, Oxygen, Nilrogen (azot), ;liş. Karısı Safiye H. şimdi avacı 
F ehi Fi S·ı· . )erinde. 

er, or, uor, ı ızıum Kal- lb Al ' · rile 
· K ı · · · ' . - rahim. Bo Kanı ı r..n em 

hum, a zıum .•• gıbı anorganrk Ahmet tarnfından dört yol ağzında yi 

unsurlardan mürekkep olup in- ne Al .ıi!t isminde birisine atılan kur· 
san veya hayvani maddelerin te- şunun tesadüfen ı.c •• · · isabetile 

ceızisinin son hasılası hUcreyi ter- ölmüş, Davacısı, anasr Bahriye H. 
kip ve te~kil eden elektron ol- dır. 
duğunu farz ve kabul etmek da- 3 - Boban Hasan. Tüccardan K..-ı· 
ha mantıki gibi görünür.,, vnlnlı Tahir Beyin oğlu İdris Beyi Ka 

ra Ali öldürtmek istemi~. Bu teşeb· 
Yüzlercesi içinden seçtiğim büs ı _r:~ Beyin adamlarından soban 

bu fıkralar, diyebilirim ki, en Hn:-n t~r:ıfından duyulmuş. Efer li· 
kolay anlaşılanlandır. sine haber verilmiş. Bu su .. ~tıe ldris 

Ya mesela: Beyi öldürtmesine set çeken zavallı 
"Uzviyetimizin hllcreleri fa'ııliyeti çoban Kara Alinin gazabına uğramış-

physik ve kimya kanu l Ahmetle Halil tarafından (bal çıkara 
n arına ;:,.., .. t .... 

t bi olan superstaucluse t""•k·l cat;ıZ) diye gece Güldereye go uru· 

d B·1 t h d b..., 1 
lerek tUCekl öldürülmüş. Da,·acısı e er. ı za ucre e ne abn 
vnrisleri. 

ve hayvanın unite mieromor-
h 1 •· 1 • d b 4 - Meçhul şahis. Dancadan ge- • 

p o OJıque ın en aşka bir fey lip geçen bir yolcu olduğu zannedilen 
değildir.,. bir adam Kara Ali mıındrasınm arka· 

"'Mekanik anasır: Zaman, es- sındn yolu kesilerek çok parası bulun· 
pacc kuvvet hizmet, Yahut: duğu kıınaatile mavzerle öldürülmüş. 
(travail), iktidar (puissonce). Fakat, adamcağızın üzerinde 45 ku· 

Ben bunlara okudukça ıinir- ruştan fazla para çıkmamıştır. Ceset, 
lendim; ıstırabımdan adeta has- bir müddet çalılar arasında saklan

mış. Sonra cinayeti işJ.iyen RUstemle 
ta oldum. Bu nasıl kitaptır? ve 

hoca Hüseyin cesedi bir çumJa koyup 
bunu yazanlar, isimleri altında 

denize atmı~lar. Bu adamın kim ol· 
nasıl neşre ceısret etmişlerdir? doğu belli olmadığına göre şahsf da· 
sonra İmza sahiplerinden biri varı da )'ok • 

Tıp fakültesi gibi en caki bir lforıı Alinin cmrile yapıldığr mev· 
ilim mUessescmize profC!ör, ö- zu bahsolan ilk Uç cinayet tahkikat ev 
teki de muallimdir! ve daha rakına göre, hep }{ara Alinia en u· 
sonra bu kitap, fakülte külliyatı fak bir menfaatine halel gelmesi üzeri 

meyanında ve devlet parasile ne en ufak bir iğbirarr dolayısile işlen 
neşredilmektedir. Bunu külliyat miş. lfara Ali, (korltmayın, ben he· 
meyanına koyan ve tab 'ını emre- pin izi kurtarabilirim. Vurun!) diye 
den kimdir? Bir şahsiyet midir? adamlarının hoşuna gitmiyenlcri Ü· 
B uri~~~m* 

ir heyet midir? fisiologi kitabı Mahkeme heyeti, Nusret Beyin ri· 

En ucuz En temiz 
En güzel E n ş k 

En süratli, En nefis 
Tabı işi yapan 

Yer 

v A 1 T 
MATBAASI 

DIR 

Tabı işlerinizi bntOn titizliğinizi tatmin r.dece~ •U· 
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi razete \'C kitap formalarınızı 

tiç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sllrat

' Je hazırlar. 

Mecmua ve kitaplannızı istediğinizden üstnn tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel e•
vell V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 

abone olunuz. 

VAK 1 T Ayda bir okuyucularına 24 sayıfalık 
bir mecmua veren yegli.ne gazetedir. 

yazılacak veya yazdmlacakaa yaseti altındıı Nüsret ,.e Arif Ziya 
nıçın bu ilmin bizde en salahiyet~ Beylerle teşekkül etmişti. Müddei U· 

li Uştadı olan Kemal Cenap be- mumiliği Cemil B. temsil ediyordu. ls 
ye müracaat edilmemiştir? Mu- ticvap bnşladı. 

amma! lfara .Ali -.!3.~ uzu~ bıyıklı, orta lılanbul ikinci ticaret mahkeme- methalden nri bodurum ve üzerinde da 
S 1 k boylu sakin gorunm hır adamdır. - . 
ırası ge miş en söyleyeyim ki 1 k ' ıinden: hl :fıı.ıan methalsiz hır adc' asma ka· 

t f k '.lt . d n fır ediyordu: . . til .,, cı t ' . . 1P a u cmız e, yüzümüzü ag~ ar- Mersınde mukım cc"lrc· ~,, .,.,nş:ı ı tı ·uhtevı 1 • Agopyan hanı 
t - hepsi ynlnn ! s 
an ve vatanımızın muhtaç oldu- . 1 d bir3derler vekili a\.-ukat Mehmet a· t& ' '\ Yaki bir bap dük' · nın ~ı1 se 

w - Kabul etmezsın, namus u a am 
1 

- · 
gu genç tabipleri yeti§tiren bir sın? 13hattin B. tarafından borçlu stnn· n : i şubatının 24 üncü ısalı günü saat 
üstatlar zümresi vardır. Bunlar _ E ti Ben hastayım koyunla· bul Asmaaltında tüccardan Kasım zn. 15 tc ihalesi icra kıhnacai,"mdan t ' ip 
· dd. ' ve ' .. d ·ı 1 ıasız, mütevazi çaLşıyorlar· rımla ancak meşgul olabiliyorum. de Abdülgani Ef. namına gon en en olanlann kıymeti rnuhammenesi olan 
bağırmadan, çağırmadan ilmi va~ Harmanlanmı teftişe bile otomobil ödeme emrinde mumaileyhin mahalli 13,500 liranın yüzde onu nisbetinde 
zifelerini yapıyorlar. Fakat bu yahut araba ile giderim! meıkOrde bulunamadığından ceraitle pey akçesini alarak Sultanahmct ikin 
türlü manasız eser yaz v Tam bu sırnda Kara Alinin ba§lt· vuku .an tcbliğat üzerine ödeme em ci sulh hukul mahkemesine nıürncaat 
f .. maga ve al · 1 t b 1 ak~lte külliyatı arasında neşret· ca icra vasıtası, etı olmak a maz- rine karşı bir gQna itiraza ta u un· feri :u ilı\n olunur. 
mege kalkışan zatlar, şamata· nun Hasan oğlu Ahmet, atıldı: mnmış olduğundan mum:ıileyhin if • 
larile ötekilerin işlerine mani ol- - Doğruyu söylemiyor, bütün bun lfls talebfle alacaklı vekili t., .. fmdan Fatilı sulh icrasından: 

I Jan yaptıran odur. Beni (esir) gibi hkemeye müracaat edilmiş ,.e muha Halis Ef. ile Ahmet efendinin şa. 
mk uyor ar mı ? DeYletio tıp fa- k.ullandr. Bu lbr.ah.im is. mindek.·i gen· mkenmc günü olarak 16 şubat 931 p:ıza . yian mutnsarnf olduklnrı Fatihte 

ültesi için ihtiyar ettigw i feda- b ı t 
k l k cı, kendi ma,·zerını enım e ıne U· tcsi sı.. .t on dörtte tayin kıkımış ol· Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde 

ar 
1 

' elbette büyük bir kısmile tuşturarak bana öldüdtü. Asıl Ah· duğundan yevmi mezk\irde m:ıhkeme- 45-47 numaralı bir bap dilkkdn ile 
ait olduğu yerlere sarfolunuyor· medi öldürtmek istiyordu. Ama kur· ye gelip ispatı vücut etmediği n bir kapısı ayrı fevkinde iki oda ve bir hn.
l~~in, ne kadar az olursa olsu~ şun Jbrahime isabet etti. Te,·kif edil· gQna itirazda bulunmadığı tnkdirde ltıyı muhtc,·I (1500) lira kıymeti mu
boyle kıymetsiz eserlere sarfedi- dim, 58 gün )'attım. lki sene e,·el. Son munmelc1 kanuniye ifa olunacağı hu· hammeneli gn)Ti menkul ile ittisalin· 
len para, devlet bütçesi için bir ra ne yaptı ise yaptı, beni kurtardı. kuk u ulil muhal"emeleri kanunu~un de (23,40) metre miktannda ve beher 
rahnedir. Çoban Hasanı da, yine Kara Alinin 144 üncfi madde~i mucibince kcyfıyet metro murabbaı beş lirn kıymetindeki 

Ben bu iki muhterem mllellifi emrile laz kardeşinin oğlu Hnlil ile llı\n olunur. arsanın iznlei uyuJarı :ıımnındıı 26 
şahsen tanımam; kendilerile hiç birlikte öldürdük. Ben bir kurşun at- / ' ınbul d üncü sulh hukuk mah· şubat 931 tarihine mil adif perşembe 
müşerr~f olmamışım. ilk defa bu tım Halil iki ... • kcı. günü saat 15 te aleni arttırması icra 
eserlerde teşerrüf ediyorum Halil, ayağa kalktı: Mustafa Cemil efendiler ~·e saire· kılınacağından talip olanların yevmi 

bu teşerrüfümden pek meyus b:~ - Ahmet. yalan söylüyor. Da.yı~ niı ~yian uhtci tasarruflarında bu· ve saati mezl·Orda Fatih icra memur
lunuyorum. Tıp fakültesi ta 'h" değil, bana da. Ah~et, be~ şahıtlık Junup bilmüzaycde f'uruh'·ı c;u rctile luğuna müracaatlcri ilfin olunur 

f. · d rı ı yapmıyayım ~~ye!. 1.~tira . edıyor, . ~o· u) uunun izalesine kanır verilen Dah Şi~lidc Kfığıthane caddesinde yağ fah· 
şere ını Uşünmeli ve vatana 0 _ bam beraber oldurduk, dıyeJ Denı n· . • . . • 
lan borcunu hakkı'le eda edcb·ıı- J •t·b a çeknpıda ~eyh Mehmet Geylinı mn· rikası ıttısnhndekı hant.de mukim 

_ ~• naT.arı ı 1 ar ... · 'd' dd · d tik Abd'0 lh · E · 
k d .. • hnllesınde Hamı ıyc r:ı csın e a u amıt .fendıyc: 

me için ken i kendini tasn"ıfe _ Sen bu J(ıkrrdılan nereden og· . 
. ' 7 ve cedit SS numnra ıle -nurakkam . .. .. .. -.------

ve ıslaha çalışmalıdır. rendın? d it .. t k"I I tanııul 11çuncu ıcra ml'murlu6un· 
K.!zım Ni!mi - Dancada ilk mektepte okudum. kdrgir ve müşağın n a ,' ~~ dan : 

Dr. Horhoruni 
Cilt, Zührevi ve Bevliye 

T cdavihanesi: Beyoğlu T 'lkatbyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün akşama kadar. 

Tel B. O. 3152 

AliyüHi.Ja şehadetname hile aldım. ;üstnntikc itinıftn bulunmuştu. (Öy Yorgi Efendiye olan 1600 lira bor· 
- AUı ! le şeyler 5öylemcdim) dedi. cunu:ıdan dolayı haciz olanan Şişlide 

- Ama, bunları orada öğı·enmedim. Neticede mahkeme Jinra Alinin si· l\.rığıthnne cadde.5indc atik 2 cedit 224 
Ben kendim söylüyormu! Hihının Gebze :ıabıtnsından getirtil- numaralı muta amfı bulunduğunuz 

- Mükemmel! mesine Hnlilin 14 yaşından fada gö· hane üç gün zarfında borç tes\'iyc c-
Ahmet, gösterilen ma,'ZerJer ant· rüJm~ine nauran ya~ının bbbı adlide dilmediğin takdirde satılacağı icr 

!unda Kara Alinin kendisine verdiği muayene ile tashihine, 12 şubıttfa is· ve ifl~8 knnununun 99 uncu maddesi 
mavzer bulonmndığını, bu mnnerin ticTI\plarq de\'am olunma ına knrıl1' mucibince tebliğ makamma kaim ol· 
flebzede olacağını söyledi. llallJ, ''erdi. . malı uzcrc ilan olunur. 

n 
~. 
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SPOR 
Hayattan ıntalmak .,; dalma at• 

ıcU,albbaUı n ful bahuu\ak laabı 
kuTVethn dll~rmeaıekle mtımldhı· 
dür. SlhhaUaiıl mubafaıa , ıinh

~ 
lerinlıi takviye faallycti
aid tezyit için kiiçtkJcr 
n bOyiikJer tanafıadu 
ınGkr:mmel bir lı:avnt 
lllcı olarak tanılan . 

Arseno rratos~ 
ltuJlaDIDlı. 

Her ccıantdt bulunur. 

lstanbuı Belediyesi ııanıarı 

Istanbul belediyesinden: Ebussuut caddesinde 11 • 13 numa
ralı matbaa binası iki sene müddetle kiraya verilmek için kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için 
hergiin levazım müdürlü~ne müracaatlan 24 lira teminat mak
buzlarile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak 
ihale günü olan 15-2-931 pazar günll saat 15 e kadar encllmeni 
daimiye müracaatları. 

------~~----------------------------1 s tan bul belediyesinden: Üıküdarda Mihrimah mektebi kiraya 
verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin §artnameyi 
görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 
için de 3 lira muYakkat teminat akçelerile beraber ihale giinll 
olan 15-2-931 pazar günü saat 15 e kadar encümeni daimiye 
mfiracaatlan. 

lstan bul kasapları Jandarma ımaıAthanesı 
llAnları Türk anonim şirketinden: ._ _________ .. ı 

Kızıl Dizde seyyar Jandarma piyade 
Ruznımıi müzakerat alay kumandanlığından: 

ı - Meclisi idare ve murakip ra· 1 _ 35000 kilodan 45000 ki-
porlannın kıraatile meclisi idarenin 
ibrası. loya kadar aaman elli binden 65 

2 - TemettUat hakkında karar Jt- bin kiloya kadar ot 30000 den 
Wıazı. 40000 kiloya arpa 750 den 850 

3 - Murakiplerin yeniden intiha- kiloya kadar gaz 150000 den 
bile üçretlerinin tayini. 200000 kiloya kadar kuru tezek 

4 - Nizamnamei dahili mucaibince aleni usulile mUnakasaya konul
hamll oldukları hisselerin bedeli şir· muştur. 

ket sermayesinin laakal rub'una ba· 2 - Münakasa 19-1-931 den 
ut olan hissedarlar tarafından yevmi 21 gün müddetle devam edecek 
içtimadan on gün evel vuku bulacak ve 9-2-931 tarihine miiaadif pa
tekJifat. 

Şirketimiz heyeti umumiyesi sene- ıarteai günü aaat 14 Bayazıtta 
Jik adt içtimaını 23 şubat 931 pazar. seyyar jandarma birinci tabur 
tesi saat on dörtte şirketin merkezi f. kumandanlığında müteıekkil ko
daresi olan Sirkecide Köprülü handa misyonca fiatlar haddi liyık gö
dairei mahsusasında yapılacaktır: Ni- rllldüğü takdirde ihaleyi katiye 
samnamei dahilinin yirmi altıncı mad- icra olunacak. 
desi mucibince içtimaa tekaddüm e- 3-Talipler mecmuuna veya bir 
den on gün zarfında hisse senetleri kaçana pey sürebifirler. 
hamillerinin o müddet içinde her gün 4 - Münakasaya ittirak ede-
saat 15 ten 18 e kadar şirketin merkezi 
idaresine müracatle hisse senetlerini cekler bedeli mubammene göre 
tevdi ederek duhuliye varakası alma saman için 135 ot için 244 arpa 
)an Ibımdır. için 27 gaz için 30 ve tezek için 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 
DOKTO~ 

RIZA ENVER 
Cağaloğlu Emniyet sandığı 

karşısı No. 37 Tel. lst. 2683 ru 

-----zAvıUR f 

Gerek eski ve gerek yeni harflerle 
mahk(ik mühürlerimi zayi ettim ve ye 
nisini kazdrrdım. Eskilerin hiikmü 

225 liralık teminatı muvakkate 
akçasını uaulen komiıyona tev
di edecekler. 

5 - Erzak Ye mahrukatın 
mahal ve tarihi teslimi diğer şe
raiti için mezkur komisyona mü
racaatları ilin olunur. 

• • • 
Jandarma için kapalı zarf usulile 

8176 adet matra mübayaa olu
nacaktır. Münakasa 7-2-931 cu
martesi günü saat 14 te Gedik
paşadaki jandarma imalitbane-yoktur. 

.M a/ımut Bey kerimesi sinde yapılacaktır. Şartname ima-
Sadiye llthaneden verilir. Taliplerin mü-

144 numaralı sicilli arabacı ehliyet- nakasa gününde teminatlarilc 
namemi zayi ettim ve yenisini çıkara- birlikte müracaat etmeleri lizım-

Tecrübeli Muhasip- Malt, tica· 
ri ve sınat muamellta ve bazı ecnebt 
lisanlarına vakıf. Gazete idaresine M. G. 
tnhtında müraca:ıt. (9) 

Askerliğini bitirmiı - Bir genç 
mağaza veya müesseselerden birinde 
istihtam edilmek üzere iş aramaktadır. 

Her işi yapar. Galata posta kutuıu 34 
Bcnrubi vasıtasile R. rümuzuna müracaat 

1111 !il 
lh bar ve hüviyet varakalar 

Tayyare cemiyeti villyet ve 
kaza şubelerinden, piyango mü· 
dilrlüğü kişelerinde ve ba
yilerde satılmaktadır. Tayyare 
Cemiyetinin bastırdığı eYrakı 
kullanmak ıuretile aynı zamanda 
memleketin hava mildafaasına 
yardım etmiı olursunuz. 

Seyrisef ain 
Merkez ıcantası: Galata Köprü başı 
B. 2362 ·~ube acantası Sirkecide 

Mühürdar zadehanı lst 2740 

izmir sırnt ~ustası 
(CÜMHURIYET) Vapur~ 25 

Kanunuaani pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve perşembe 
sabahı gelecektir. 

1 
M. M. V. satın alım• heyetı 1 

il Anlara ' 
Kapalı zarfla dört bina yaptırıla

caktır. Keşfini görmek istiyenler her 
gün ve yapılan yapmak istiyenler de 
24 klnunusani 931 cumartesi günü sa 
at 15 te kat'i teminat ve teklif edecekle 
ri Ciat mektuplarile Ankarada merkez 
satın alma komisyonuna müracaatleri. 

• • • 
Diyarıbekirde Birinci Umumi müf et· 

tişlik emrindeı...; otomobiiler ihtiyacatı için 
500-800 teneke kız marka Benzin, 15-
30 teneke vakom, 10-20 teneke gıres 

5-10 teneke valvalin 20-50 teneke gaz 
kapalı zarf usu111e mübayaa edileceğin· 

den itaya talip olaulann kıymeti mubam· 
menesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkata ve ihaleyi müitakip 
teminatı muvakkatavı jüzdı: onbe~e ib
l!ğ suretile yüzde onbeş teminatı katiye 
vereceklerdir. ihale tarihi 1 • 2 • 93 l dir 
Münaka.saya iştirak etmek üzere 
Dlyarıbekirde B. U. Müfettişliğinde 

müteşekkil alım komisyonu riyasetine ve 
~eraiti münakasayı anlamak üzere de 
Umumt müfettişlik levazım memurluğu· 
na müracaat etmeleri. 

* *. 
Ordu ihtiyaci için 7 5000 gcyim bey 

gir ve ester nalı kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur.ihalesi 7-2 981 cumartesi 
günü saat 14te Ankarac.ia mcrkcz:SA.AL, 
komisyooındd y:ıpılacakıır. talıplcrin fat 
name almak \'e teklıfleı!ni \'ermek üzere 
tcminatlarivle mezkOr komisvona müra 
ca• tları • • 

* * * 

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. d 
Adres: Fındıklı Halitpaşa han ır .:___ _ le 26 kanunusani 931 pazartesi günü 

Istanbul yollama müdürlüğünde! 
mevcut 3 numaralı at kayığı ile 12 nu 
maralı mavuna ayrı ayrı şartnameler 

Yüksek orman .mektebi rektörlüğünden: J 
Büyük derede yüksek orman mektebi ile orman aoıeli~ 

tebinin mayıs 1931 gayesine kadar bakiye erzak ve lef f 
ire ihtiyacatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştof" 
le~ şartname~e~ini görmek üzere her gün . v.e mü~_aka~aY~ 
içın de yeYmt ıhale olan 4 Şubat 931 tarıhme musadıf ç ~ 
günü saat 14 de defterdarlık binası dahilinde müesse5ab 
diye komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ,__./ 

Aksaray vilayeti encüınd 
daimisinden: 

1 - Aksaray ilk mekteplerine iki yüz adet rahle Jirısd 
yazı tahtası on beı yazı masası, on beş dolap vo iki 
yaptmlacaktır. 

2 - Kereıteler kuru ve budaksız temiz Ye çıralı 
olacaktır. Rahle ve yazı tahtası ve yazı masası ve dolap ff 

haneler Maarif dairesinde mevcut nümuoelerine muvahk 

yaptırılacaktır. Bütün levazım ve içşiliği ve masarifi oıOt 
ait olacakbr. 

3 - Talipler ihale kanunu mucibince teminat verec 
Tutkal ve boya ve şeraiti saireyi anlamak istiyenler e ;,J. 
vilAyet ve Maarif Mlldtlriyetine mUracaat ederler. tliO 
bilumum masraflar mütaabhide aittir. . _9,ı 4 - Aleni münakasa 15-1-931 tarihınde başlar 5-2 ~ 
rihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere yirmi gün 1110 
devam edeceği keyfiyeti ilan olunur. 

lktısat vekaletinden : 
Ankara Meteoroloii enstitlJ 

icin mübayaa olunacak 27 1ıır . ·~ 
lem rasat aleti 8-1- 931 tarıhJJ 
den 28-1- 931 tarrhıne kadar I 
gün müddetle ve kapalı zat 
usuliyle mevkıı münakasaya çr 
karılmıstır. lhaleı kat'ıyesı 29' 
1 - 931. tarihine müsadif pef' 

Şembe günü saat on beste ıc'' , a' 
kılınacaktır. Şartname Ankaf' 
da ı l tı )at vekalc?tı mübaYa 
komiSyonu riyasetmden ve /~ 
tanbuldan talı p olacaklarıtı J 
l b j b .. d .. ı ··g-' {j~ stan u zıraat aş mu ur u 
den almaları. 

Talıplerin ihale günü mııa 

Yen saatten evvel sartnamede Y 
' ~ zılı olan teminatı muvakkalı 

/eriyle bırl1kte iktısat vekal8 

mübayaa komisyonuna müraca 
etmelerı ılan olunur. 

2 ,., marada Büsey:;.. zayi ettim. Yenesini alacağımdan es· saat 13,5 ve 14 te Fındıklıda heyeti- mimi•-~ 
Iş Bankasından almış olduğum 16 kisinin hükmü yoktur. mizde görmeleri ve ihale saatinden e- liillaiiiııiiilrili'-'iılıi.1 .. 9'1~ill~t~~~~~mmm 

bin 772 numar.ılı tasarruf cüzdanımı NebU MU1tala vel teminatlarile hazır bulunmaları. 


